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DOOR LAURENS SCHELLEN Omroep Limburg
vangt bot bij

schouwburgbazen
«-IAASTRICHT - Omroep Limburg heeft
Vruchteloze pogingen in het werk gesteld om
«e vertrekkende Heerlense schouwburgdi-
recteur Fons Bruins te strikken als nieuwedirecteur annex hoofdredacteur. Ook diens"enlose collega Math Schmeitz heeft inmid-
dels voor de hoogste eer bij de regionaleomroep bedankt.

Met hulp van een gerenommeerd headhun-
tersbureau is Omroep Limburg al geruime
tijd naarstig op zoek naar een definitieve pp-
Volgervoor AntonPost. Die werd zon ander-

halfjaar geleden als interim-manager aange-
steld na het vertrek van directeur/hoofdre-
dacteur Jan Tieland.

Bruins, zopas benoemd tot directeur van de
schouwburg in Eindhoven, geeft na enige
aarzeling toe dat zowel hij als zijn Venlose

ambtgenoot'voor de hoogste post bij de re-
gionale omroep is gepolst. „Naar de manage-
ment-kant van die functie had ik zeker oren.
Alleen, ik heb absoluut geen ervaring met
het medium radio. Ook niet met televisie
trouwens, waarmee Omroep Limburg moge-
lijk eveneens aan de slag gaat (deLimburgse
radiozender bestudeert momenteel de haal-
baarheid van provinciale tv, red.). Voor mij
uiteindelijk de belangrijkste reden om voor
die baan te bedanken."

Zie verder pagina 1 3

" Benoemingsprocedure
bij omroep omstreden

Meer dan helft
van Japanners

is uitgeput
JOKIO - Meer dan de helft van
j.? Japanners voelt zich geeste-
jjj*en lichamelijk uitgeput. Dat
«Jkt uit een onderzoek dat is

op last van de Japan-e regering en dat gisteren doore Japanse media is gepubli-
eerd. Volgens het onderzoek,
gfider 3.000 volwassenen voelt
A4procent van de ondervraag-en zich iedere dag 'lichamelijk

Dat percentage loopt
P tot boven de zeventig procentoor mensen ouder dan vijftig,an aiig ondervraagden voelt4' procent zich geestelijk uit-

°ePut. Gevraagd naar de oorzaak
n hun vermoeidheid, ant-woordde 49,9 procent van de

dat ze te veel
""Oeten werken en te weinigVriJe tijd hebben.

Michael Jackson
naarNederland

- De zanger Mi-
! j\j ,ei Jackson zal in de zomer in
; Vb,- een aantal popconcerten
t de jjorÉ>en. De optredens maken
1 f)e uit van een wereldtour.
iL, c°ncerten volgen op het recent
t v album 'Dangerous',
':mili an inmiddels meer dan 10

exemplaren zijn verkocht,
i o n„eYccl concerten het popidool in
Ook geeft, is nog niet bekend.
t K staat nog niet vast waar hij op-
liiuu ' maar naar alle waarschijn-
i «JKheid in Rotterdam.

het weer

?&DAG AF ENJ?E REGEN
o c>Afchien dat we in de vroege
«Vla-i 11<"' no

«'
even de zon zien.

\voi/. al vrij snel neemt de be-
6e*i ng toe* Sevolgd door re-
Uit » " wind »s matig, eerst
ter JJldwesteliJke richting, la-
tem aaiend «aar west. De
ca neratuur loopt op tot cir-
Ha ,b graden. De komende
liet komt de temperatuur
v l onderhet vriespunt.
t'eff Verdere informatie be-
kün* nde net weer in Limburg

"«* u bellen 06-91122346.
W^DAAG:«op; 08 15 onder. 17 31anop: 08.12 onder: 18.38JJ°RGEN:»op: 08.14 onder: 17.33

*anop: 08.27 onder: 19.47

Indeling
CDAer Van der Heijden toonde
zich in felle bewoordingen teleurge-
steld over het 'verdedigende optre-
den' van de bewindslieden over
dezevorm van bestuurlijke vernieu-
wing. De Graaff-Nauta bracht daar
tegenin dat Het bestuur zoals Rot-
terdam en omstreken wil, nog niet
'van a tot z uitgewerkt is' en zij dus
nog geen oordeelkan geven.
Het CDA sprak zich echter al uit
yoor een indeling van Nederland in
ongeveer 25 regionale besturen,
waarbij de provincie uiteindelijk
zou moeten verdwijnen. De PvdA
gaat minder ver en wil eerst de mo-
gelijkheid geven tot regio-vorming.
De rol van deprovincies kan daarna
nader worden bekeken. Op hoofd-
lijnen delen ook WD en D66 de
vorming van sterke regionale bestu-

vandaag
Cd van Robert Long
Voor zijn vrienden'
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Warme maaltijd aan
huis veelal te duur
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Bewindslieden terughoudend over voorstel regionale besturen

Provincies mogen blijven
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Minister Dales
en staatssecretaris De Graaff-
Nauta (Binnenlandse Zaken)
hebben terughoudend gerea-
geerd op het voorstel van de
regeringspartijen CDA en
PvdA om geleidelijk te komen
tot zelfstandige, regionale be-
sturen, zonder provinciale
bemoeienis. Dat zou dan uit-
eindelijk moeten leiden tot de
afschaffing van de provincies.
De bewindslieden willen ech-
ter eerst het initiatief van Rot-
terdam en omliggende ge-
meenten om te komen tot het
Overleg Orgaan Rijnmondge-
meenten (OOR), als 'proeftuin'
op haalbaarheid en wenselijk-
heid onderzoeken.
In het debat over de versterking
van het bestuur voor zeven stedelij-
ke gebieden (Amsterdam, Rotter-
dam, Den Haag, Utrecht, Arnhem/
Nijmegen, Enschede/Hengelo en
Eindhoven) lieten CDA en PvdA
gisteren weten het OOR snel te wil-
len. Voor de bebtuurlyke indeling
van ons land moeten volgens Van
der Heijden (CDA) dergelijke'regio-
nale besturen' met overgedragen
bevoegdheden van rijk en provincie
'de ruggegraat van het Nederlandse
bestuur, voor de volgende eeuw
worden.
De regeringspartijen vroegen het
kabinet de wettelijke mogelijkhe-
den te geven deze regionale bestu-
ren in te stellen. De bewindslieden
willen echter voorlopig niet verder
gaan dantwee stappen: mindervrij-
blijvende samenwerking tussen
gemeenten in stedelijke gebieden
en (na maximaal vier jaar) een 'ste-
delijke gebiedsautoriteit' met meer
bevoegdheden.
Over een provincie-vrij regionaal
bestuur, dat ook rijkstaken krijgt
toebedeeld en bovendien recht-
streeks verkozen wordt, wil het
kabinet zich nog niet uitspreken.
De Grondwet dient zelfs veranderd
te worden om een provincieloos Ne-
derland te vormen, zo liet de staats-
secetaris weten.

Kamervragen over veiligheid militaire bases na aanslag

Jacht ingezet op helicoptervandalen
DEELEN - De Binnenlandse
Veiligheidsdienst (BVD), politie
en marechaussee hebben aange-
kondigd de jacht te openen naar
de daders van de aanslag op acht
helikopters op de vliegbasis Dee-i
len. De vernieling van de 801-'
kow-helikopters in de nacht van
zondag op maandag is opgeëist
door de actiegroep 'Alle poli-
tieke gevangenen in Nederland
vrij', een tot dusver onbekende
groepering.

De actievoerders lukte het in de
vroege maandagochtend onge-
zien op de vliegbasis te komen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat
ze een afrastering hebben door-
geknipt en tweehonderd meter

verder de helikopter-hangar zijn
binnengekomen door een ruitje
in te slaan. De vernieling en
brandstichting werd pas opge-
merkt toen het brandalarm af-
ging. Op dat moment sloegen de
vlammen al uit het dak.

De schade aan de helikopters is
aanzienlijk. Eén toestel is totaal
uitgebrand, een ander is zwaar
beschadigd en van de overige
zes zijn de instrumentenpanelen
stukgeslagen. Technisch perso-
neel van de vliegbasis schat de
aangerichte schade al op min-
stens tien miljoen gulden.

De aanslag heeft vragen opge-
roepen oyer de degelijkheid van

de bewaking op de vliegbasis en
militaire bases in het algemeen.
De VVD vindt het onbegrijpelijk
dat zoiets heeft kunnen plaats-
vinden. „Dit geeft een bepaald
soort lummeligheid weer", aldus
het kamerlid Korthals, die de mi-
nisters van Justitie en Defensie
om opheldering heeft gevraagd.
„Zij moeten nagaan hoe dit kon
gebeuren en op welke wijze de
bewaking van de basis ge-
schiedt."

Een optimale beveiliging is bijna
onmogelijk, zeggen woordvoer-
ders van Deelen. „Met een video-
camera kun je overdag veel over-
zien, maar 's nachts gaat dat niet.
In de nacht wordt er wel voort-

durend gepatrouilleerd. De
wachtpost vlakbij het stukge-
knipte hek was weliswaar onbe-
mand, maar optimalebeveiliging
bestaat niet. En je kunt nu een-
maal niet op elke meter een be-
waker zetten."

De aanslag op de helikopters is
de ernstigste van alle acties die
de laatste jaren tegen militaire
doelen in Nederland zijn uitge-
voerd. In 1989 moesten twee ver-
dachten zich voor de rechtbank
verantwoorden wegens vernie-
ling met kloofbijlen van vier
Hawk-raketten op de vliegbasis
Gilze en Rijen. Die actie veroor-
zaakte een schade van ongeveer
een miljoen gulden.

" Een van de acht vernielde helicopters brandde helemaal uit. Experts zijn bezig met het technisch onderzoek.
Foto: ANP

sport

Hans Westerhof
opvolger Robson
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Wolfson
hervat

onderzoek
DEN HAAG - De commissie-Wolf-
son, die in opdracht van het kabinet
de invoering onderzoekt van heffin-
gen op energieverbuik, hervat
hoogstwaarschijnlijk woensdag
haar werkzaamheden. Commissie-
voorzitter Wolfson heeft dat gister-
middag gezegd na een 'bevredi-
gend' gesprek met minister An-
driessen van Economische Zaken.
De commissie staakte eind vorige
week de werkzaamheden, nadat mi-
nister Andriessen in het openbaar
de drie mogelijke heffingen had
verworpen, die de commissie on-
derzoekt. De commissie voelde zich
voor de voeten gelopen, omdat het
eindrapport nog niet klaar is. Zij
vroeg zich af of verder studeren nog
zin had, omdat Andriessen blijk-
baar zijn conclusies al had getrok-
ken.
Volgens Wolfson heeft minister An-
driessen nu duidelijk gemaakt dat
hij nog steeds prijs stelt op de uit-
komsten van het onderzoek. An-
driessen heeft bij Wolfson ook het
vermoeden weggenomen dat hij
vooruit zou willen lopen op het
eindrapport. Wolfson sprak van een
'bevredigende uitleg' van de kant
van Andriessen.

Kosto: fonds
voor terugkeer
Vietnamezen

DEN HAAG - Staatssecretaris
Kosto van Justitie voelt veel voor
de vorming van een fonds waaruit
de terugreis naar en de vestiging
van Vietnamese asielzoekers in hun
vaderland kan worden bekostigd.
Hij heeft gisteren gezegd aan te wil-
len sluiten bij de Duitse handelwij-
ze. Dat land heeft met Vietnam
overeenstemming bereikt over een
fonds van 10 miljoen gulden voor
de terugkeer van asielzoekers.
Bij het diplomatiek overleg dat in-
middels met Vietnam is geopend,
wordt ook minister Pronk van Ont-
wikkelingssamenwerking betrok-
ken. Minister van Buitenlandse
Zaken Van den Broek heeft vorige
week geopperd een bedrag voor te-
rugkeer beschikbaar te stellen uit
het budget van Ontwikkelingssa-
menwerking. Voor de PvdA is der-
gelijke financiële steun ook be-
spreekbaar, mits de veilgheid van
de asielzoekers gegarandeerd is.
In het CDA ligt de kwestie gevoeli-
ger. CDA-woordvoerder Krajen-
brink wijst erop dat er geen sprake
kan zijn van een fikse financiële
vergoeding aan Vietnam, in ruil
voor het terugnemen van deVietna-
mese asielzoekers.
Naar verluidt, wil Vietnam alleen
meewerken aan terugkeer van de
asielzoekers als Nederland met
flink wat geld over de brug komt.
Kosto schrijft in zijn brief dat hij
het terugsturen van de asielzoekers
vanuitPraag 'zeer onredelijk' vindt.

Zie ookpagina 3

" Commentaar

Mineraalwater
uit de gratie

\"LimburgsDagblad -]
de duidelijkekrant

Nu twee weken
Ja, dieduidelijke krant wil ik hebben! iMk. kL/^Noteer mij als abonnee. | f|" , ""Ir
Naam: ' |*f

t 'Adres: I '* '*"" Postcode/woonplaats: " >^ !! J*S4|^
I Telefoon: ' (voor controle bezorging) I

giro/banknummer:
| De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. 2-2
| O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch,

ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus
" D automatisch per kwartaal ’ 82,35

G automatisch per maand ’ 27,45
O Stuur mij een acceptgirokaart voor betaling

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

i De afgelopen drie maanden heb ik geen LD (proef)-abonnement gehad. |
I Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar: II Limburgs Dagblad, 111
I Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen

ofbelgmtis(fr4Wmi
8 710404 400017 I

' k..-................. J

Nooit meer
schilderen!

Vervang uw houten kozijnen nu
door kunststof ramen van

Transcarbo.
U merkt het verschil !

Bel voor meer informatie: I

Handelsstraat 20 HEERLEN I
Tel. 045 - 753700

Heel Limburg is onze showroom

k JZ A

(ADVERTENTIE)

808 MANNENMODE
presenteert u de

nfeuu/e voorjaarsmode

¥ Jh.e* m~ r«9

BOB-
möftftef>mode

Kerkstr. 2, winkelc. Waubach-Landgraaf,
tel. 045-327372

ELKE VRIJDAG KOOPAVOND oasu

I Herenpantalons
Alle restanten pantalons in ribfluweel en in katoenen en

wol/trevira kwaliteiten.
Normale verkoopprijs ’ 139,--’ 149,- en ’ 169,-

I NU VOOR DE ONGELOOFLIJKE PRIJS VANI 49,-
II \sc/uinc£\ \

promenade heerlen

E Gebruik de Schunck klantenkaart- dekaan met de vele voordelen H—„Dat overleef ik niet!"...



Carreras in
Den Bosch

DEN BOSCH - Een week lang is
hij in Nederland; José Carreras, de
Catalaanse tenor die miljoenen aan
zich weet te binden met zijn fluwe-
len stembanden. Afgelopen woens-
dag tv-opnames en (de enige) repeti-
tie met Het Brabants Orkest, zater-
dag een besloten galaconcert in Het
Casino en vanavond een massale
happening in de Brabanthallen.
Vijfduizend Carreras-idolaten wor-
den daar verwacht, hoewel er vier-
duizend meer inkunnen. Toch
kunnen de organisatoren - Het Casi-
no en de stichting Cultuur en Be-
drijfsleven - tevreden zijn. Alle
kaarten voor de eerste rang, goed
voor tweehonderd gulden per stuk,
zijn aan de man en vooral vrouw
gebracht, voor het merendeel leden
van één van de beide Carreras-fan-
clubs.

Het concert in de Brabanthallen
wordt een waar akoestisch huzaren-
stukje; de organisatoren streven
immers naar 'concertzaalkwaliteit.
Om dat te bereiken wordt geavan-
ceerde meetapparatuur uit Califor-
nië overgevlogen, zit James Loek -
de man van het Drie Tenoren-con-
cert - achter de mengtafel en zijn in
de voorbereidingsfase computersi-
milaties gebruikt.

Overigens leek Carreras tijdens dat
laatste concert in Nederland verrast
door de waanzinnige publieksreac-
ties die hij met zijn vertolkingen
uitlokte. Daar waar iemand als Pa-
varotti precies weet hoe hij met dat.
soort reacties om moet gaan, weet
Carreras zich in dat soort gevallen'
maar met moeite een houding te ge-
ven. Het tekent een beetje de posi-
tie de Carreras inneemt in de teno-
ren-top drie. Qua presentatie en
verkooptechnieken wordt hij na-
drukkelijk voorbijgestreefd door
Pavarotti, terwijl muziekaal en nu
waarschijnlijk ook vocaal Placido
Domingo de lijst aanvoert.
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Werken van
Claude Monet

in Luik
LUIK - In het Saint-Georges mu-
seum in Luik is van 13 maart tot en
met IO mei een retrospectieve ten-
toonstelling, gewijd aan de initiator
en hoofdfiguur van het impressio-
nisme, Claude Monet.
Privé-verzamelaars en musea uit zo-

wat tien landen lenen werken uit
voor de tentoonstelling. Luik zelf
heeft ook een werk van Monet: 'Le
Bassin du commerce au Havre', uit
1874.
Voor het organiseren van de ten-
toonstelling was een investering
nodig van 22 miljoen Belgische
frank. Tien jaar geleden was er in
Luik een vergelijkbare tentoonstel-
ling: de Cézanne- retrospectieve.

'Monet' is tijdens de tentoonstelling
dagelijks te bezichtigen tussen
11.00 en 18.00 uur.

kunst

Maarten ’t Hart: ’Heel veel slechte boeken’Zes boeken genomineerd
voor AKO-prijs 1992

DOOR CEES VAN HOORE

LEIDEN - De zes boeken die zijn genomineerdvoor de AKO-
literatuurprijs zullen op 31 maart bekend worden gemaakt. De
prijs wordt uitgereikt op 12 mei. De AKO-jury, die bestaat uit
Maarten 't Hart, Gerda Meyerink, Elrud Ibsch, Jos Borré en
voorzitter Wim Duisenberg, moest dit jaar 187 romans, novel-
les en essays lezen. Maarten 't Hart, die al klaar is met zijn
'huiswerk': „Ik heb heel, heel veel slechte boeken gelezen. En
over wat wel goed is, mag ik helaas geen mededelingen doen."
't Hart zegde in het voorjaar van
1991 zijn medewerking toe als jury-
lid. Vindt hij het niet erg dat zijn
roman 'Onder de korenmaat', die in
1991 verscheen, niet kan meedingen
naar de prijs nu hij zelf in de jury
zit? „Dat is wel jammer, ja. Maar
toen ik de klus vorig jaar aannam,
wist ik nog niet of dat boek in 1992
wel af zou komen. En ach, ik weet
ook niet of ik wel een kans had ge-
maakt. Er was nogal wat kritiek op
dat boek.
Jeziet bij de AKO-prijs dat het toch
vooral debutanten of min of meer
onbekende schrijvers zijn die in het
verleden in de prijzen zijn gevallen.
Over gevestigde schrijvers heeft
iedereen zijn oordeel al klaar. Ze
moeten jewel of ze moeten je niet,
zo eenvoudig ligt het. Dat is bij mij
ook zo. En dan wordt het moeilijk
jureren. Bij debutanten is het an-
ders. Die hebben nog een blanco-
strafregister."

Het lezen van de 187 boeken is 't
Hart meegevallen. „Ik lees per jaar
toch altijd al zon 250 boeken, dus
veel extra werk was dit niet. Maar
dat je iets moét lezen omdat dat nu
eenmaal bij het jurywerk hoort, is;
wel vervelend. Heel veel boeken
zou ik anders niet hebben ingeke-
ken. Na het lezen van sommige
romans vroeg ik me af wat ik nu ei-
genlijk gelezen had. Een schrijver
moet iets te vertellen hebben en hij
moet dat goed kunnen opschrijven.
Veel boeken die ik onder ogen heb
gehad, waren wel mooi geschreven
maar de auteur had niets te zeg-
gen."

Maarten 't Hart publiceert al sinds
jaar en dag bij De Arbeiderspers.
De schrijver betreurt het dat redac-
teur Emile Brugman bij deze uitge-
verij is opgestapt en, onder het
vaandel van Contact, voor zichzelf
is begonnen met uitgeverij Atlas.
Brugman besloot daartoe nadat
'Wolters Noordhoff-man' Ronald
Dietz bij de AP als directeur werd
benoemd door Theo Sontrop, het
'kopstuk' van De Arbeiderspers.
Brugman nam een aantal gerenom-
meerde Arbeiderspers-auteurs,
zoals Boudewijn Büch, Marjan
Berk, Jan Brokken, Redmond
O'Hanlon, Julian Barnes en Paul
Theroux, mee bij zijn vertrek. „Het
is heel jammer dat Emile weg is.

Dat had voorkomen kunnen wor-
den als een en ander wat tactischer
was aangepakt door Theo Sontrop.
Zelf kan ik overigens prima met
Sontrop opschieten. Ik zie dan ook
geen enkele aanleiding om weg te
gaan bij De Arbeiderspers."

De secretaris van de AKO-jury,
Urntul Kiekens, zegt dat in de
loop van februari een lijst zal
worden gepubliceerd met de na-
men van een twintigtal potentië-
le kanshebbers. Kiekens: „We
doen dat opveler verzoek, vooral
ook van de uitgevers. We wilden
er eerst niet aan, omdat zon lijst
een druk gespeculeer kan losma-
ken. Maar daar kunnen de au-
teurs volgens de uitgevers wel
tegen. En de auteurs zijn zelf na-
tuurlijk ook benieuwd of zij tot
de laatste twintig zijn doorge-
drongen. We hebben het abso-
luut nietvoor onze eigen publici-
teit gedaan. Die is er al voldoen-
de."

" Maarten 't Hart: 'Een schrijver moet iets te vertellen hebben...'

Recital Miranda
van Kralingen

KERKRADE - De jonge, in
Oosterbeek geboren sopraan Mi-
randa van Kralingen, een van de
meest getalenteerde zangeressen
van het moment, geeft zondag
een recital in het Wijngracht-
theater van Kerkrade. Begeleid
door Dido Keuning zal zij een
gevarieerd programma presente-
ren met liederen van Schubert,
Wolf, Brahms, Strauss, Fauré en
Poulenc.

Miranda van Kralingen sloot
haar studie aan het Sweelinck
Conservatorium in 1987 cum lau-
de af. Tijdens de meestercursus
die Elisabeth Schwarzkopf dat
jaar in Amsterdam gaf, werd zij
door de cursusleidster uitverko-
ren voor het slotconcert dat
rechtstreeks door de televisie
werd uitgezonden.

Dat betekende de definitieve
doorbraak voor de zangeres, die
inmiddels regelmatig op de Ne-
derlandse concertpodia te be-
luisteren is.

Het recital in het Wijngracht-
theater begint zondag om 20.00
uur." Miranda van Kralingen, zondag in het Wijngrachthea-

ter.

recept
Schnitzels á
la Francaise
DOOR HUUB MEIJER

Schnitzelgerechten zijn er te
kust en te keur, in reepjes, ge-
vuld, opgerold, gepaneerd of
ongepaneerd gebakken, ge-
stoofd en zelfs gefrituurd.
Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 4 schnitzels, 4 plakken ham,
ca. 150 g champignons, boter, pe-
per en zout, droge vermouth, l/2
dl slagroom, tomatenpuree, fijn-
gehakte peterselie ofbieslook.
Snijd plakken even groot als
schnitzels. Maak champignons
schoon en snijd in vieren. Bak
champignons in hete boter goud-
kleurig, kruid met peper en zout.
Kruid vlees met peper en zout en
bak bruin en gaar. Neem uit pan
en leg opvoorverwarmde schaal.
Blus af met water en droge ver-
mouth en roer aanbaksels los.
Laat even inkoken. Leg ham op
schnitzels en verdeel champig-
nons erover.
Schenk slagroom bij braadvocht
en breng op kleur en smaak met
eetlepel tomatenpuree. Schenk
saus om vlees en bestrooi schnit-
zels met peterselie of bieslook.

Wat is de zin van
wrijven, schuren,

krassen en tikken?

Ongewone geluiden
op Intropodium
DOOR.PETERP. GRAVEN

MAASTRICHT - Terwijl in de na-
burige straten zondagmiddag de
zaate herremeniekes hun niet mis te
verstane bijdrage leveren aan carna-
val, zijn op het Intropodium totaal
andere en zeer ongewone geluiden
te horen. Zeven leden van het
Nieuw Ensemble voeren een pro-
gramma uit met een achttal korte
werken; avant garde-composities,
waarbij eerder sprake is van het
voortbrengen van geluiden en losse
klanken dan van muziekmaken in
de traditionele betekenis.

Bij Breakthrough I, voor fluit en
cello geschreven door Doming Lam
en in Charisma voor klarinet en cel-
lo van Xenakis worden allerlei
vreemde effecten geproduceerd,,
zonder dat er een vorm van samen-
spel ontstaat. Een harpiste laat in
Cordes Vides van Sharman voorna-
melijk lege klanken horen en een
klarinettist blaast Sciarrrino's Let
me die before I wake 'soft' aan om
ongehoorde klarinetklankjes te fa-
briceren. Het merkwaardigste stuk
van dit vreemde geluiden-program-
ma is ongetwijfeld Pression van
Lachenmann. Er valt voor de circa

vijftig verbaasde toehoorders eclw .
niet veel te lachen. De cellist f |
bruikt zijn instrument als resona"'
lichaamvan elementairklankpo^l
tieel. In gewoon Nederlands: &T
een serieus gezicht wrijven, sd1!
ren, krassen, tikken op en met 1strijkstok. JIn vergelijking met dit anti-c^Jstuk staat Seconda serenata trio v*JPetrassi heel dicht bij het cor>ve
tioneel musiceren. Het overe? 1
komstige timbre van drie tokkeljl
strumenten (harp, gitaar en man ,'
line) heeft de voormalige k°°
knaap in dit werk tegen en "!
elkaar uitgespeeld. Veel minder »
teressant doet Orpheus and Pe^phone van Whiticker aan, |
compositie voor gitaar en mand"
ne, gebaseerd op het schilderij ~
pheus uit 1903 van Odilon Red"
Doch de meeste muzikale kleü 1

van dit geluidencomposities-oc
vertoont In Distance van Tan V.
voor drie totaal verschillende 'strumenten: piccolo, harp en É? 0.
trom. Maar je vraagt je naderh^*!
toch wel af, wat de zin is van *■modern musiceren op klassiekeiï
strumenten. Is het niet zo, om «"ï
land Holst te citeren, dat het wo°*
'modern' hier gedekt wordt dooi'*l
eerste vier letters?

Succes van Filmfestival
Rotterdam wekt vertrouwen
ROTTERDAM - Na tien dagen en
tien nachten kan niemand er meer
omheen: het 21-ste Filmfestival
Rotterdam is een hit. Pers en pu-
bliek hebben de nieuwe festival-
directeur Emile Fallaux in hun hart
gesloten. Voor zover er al klachten
waren, kwamen die voor het leeu-
wedeel van Fallaux zelf: *3r zijn
nog zat zwakke punten die de aan-
dacht verdienen", zei hij gisteren
tijdens de afsluitende persconferen-
tie.
Fallaux, die 'buitengewoon tevre-
den' is over het festival, noemde
drie zaken die voor verbetering vat-
baar zijn. In de eerste plaats de
techniek: „Het is elke keer een klei-
ne tragedie als een film slecht ver-
toond wordt." Tweede aandachts-
punt was de automatisering van het
kaartverkoop-systeem: „De eerste
dagen waren er klachten en paniek,
daarna is het redelijk verlopen."
Voorts vond Fallaux de informatie
voor het publiek niet optimaal, en
wil hij de belangrijkste lijnen in het
programma beter profileren.
Voorzitter Felix Rottenberg van het
Filmfestival-bestuur noemde het
21-ste festival een 'cultuurfeest van
allure. „Een groot publiek in Ne-
derland is nieuwsgierig naar wat er
in Rotterdam gebeurt." Dat bleek
ook uit de recette, die dit jaar met
530.000 gulden dertig procent hoger
lag dan vorig jaar (400.000 gulden).
Het aantal betaalde bezoeken steeg
van 65.000 naar 90.000; met pers,
gasten en CineMart erbij steeg het
totaal aantal bezoeken van 150.000
vorig jaar naar 200.000 nu.
Rottenberg constateerde dat de te-
levisie het Filmfestival ondanks
deze grote belangstelling links heeft
laten liggen: „Jammer, maar we

hebben kracht genoeg om het zon-
der te doen. Bovendien steunen de
Franse tv, ZDF en Channel 4' de Ci-
neMart, dat zegt wel iets over de
internationale potentie van het fes-
tival."
Zeker voor een festival dat 'meer
dan een feest moet wezen, maar wel
feestelijk mag zijn' was het slotfeest
aan de magere kant dit jaar. Geluk-
kig geeft het succes van het 21e
Filmfestival Rotterdam goede hoop
voor een ouderwets Filmbal na de
22-ste editie.
Het denken over de komende edi-
ties is inmiddels begonnen." Voor
komend jaar wordt bekeken of er
een speciaal programma-onderdeel
kan komen over Sovjet-speelfilms
uit de periode van de stagnatie, het
tijdperk dat vooraf ging aan Gor-
batsjov. Voor het jaar daarop wordt
al een retrospectief voorbereid rond
het werk van de Amerikaanse un-
dergroundkunstenaar Jack Smith.

Ook het programma-onderdeel Li-
mits of Liberty zal versterkt terug-
komen, niet zozeer in aantallen
films, maar inhoudelijk gezien. De
vorming van een comité dat een or-
ganisatie voor de rechten van film-
makers gaat voorbereiden, is een

van de concrete resultaten vaul
conferentie Limits ofLiberty die"
dens het festival is gehouden.

Het initiatiefkrijgt de steun van o.j
der meer de schrjjversorganisa I
International PEN, Amnesty InS
national en de internationale f*J3pers. Hoewel het de bedoeling is »
de organisatie van filmmakers ze
standig gaat opereren, zal het P
terdamse filmfestival zeker iO \
aanvangsperiode wel een belan#
ke rol spelen.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. telwoord; 3. telwoord; 5.
telwoord; 8. telwoord; 11. oude lengte-
maat; 12. water in Utrecht; 14. vruchten-
nat; 16. dierengeluid; 17. jong dier; 18.
mondijzer; 19. nog eens! 21. jong dier;
23. water in Friesland; 24. muzieknoot; 25.
afslagplaats bij golf; 27. landbouwwerk-
tuig; 28. bep. verlichting; 29. ik; 31. le-
raar; 33. op dit moment; 34. titel; 35.
elpenbeen; 36. uitgave; 38. stuk akkerland;
40. brandstof; 42. vertragingstoestel; 43.
alleen, zonder gezelschap; 44. nieuw (in
samenst.); 45. 9e toon v. grondtoon af;
47. levenslucht; 50. nummer; 51. sprong;
53. slede; 55. Russ. rivier; 57. naschrift;
59. soort; 60. voormiddag; 61. bevel; 62.
badinrichting; 64. het Romeinse rijk; 65.
onder-officier; 66. soort slee; 67. bid; 69.
kreet; 70. tocht; 72. water in Friesland; 74.
toiletgerei; 76. Noorse god; 77. lidwoord;
78. lange smalle ondiepte in zee; 79. Moh.
hoofddeksel; 80. hoofddeksel; 81. bitter
vocht.

Verticaal: 1. jong dier; 2. regenworm;:
stempel; 4. titel; 6. briefaanhef; 7. mn
verhaal; 9. getijde; 10. zeegod; 12. v<#,
produkt; 13. wilde hond; 15. onmeet^
getal; 17. soort zeilboot; 20.-heilige; z(
duitse nv; 26. voegwoord; 28 hoeve;
heid; 29. equator; 30. bep. arts; 32. °.Jstootje; 34. boze geest; 37. avondmaal
38. bosmeertje; 39. riv. in Schotland; 4;
familielid; 41. water in Utrecht; 46. kloo
terlinge; 48. waterkering; 49. vissersge' 6
52. onbeduidend gepraat; 54. wankelbaj*.
56. uitroep van afkeer; 58. deugdza^,
60. temperatuur onder O°C; 61. Jap. b°f,.
spel; 63. muzieknoot; 66. bruto; 68. f.loof; 71. dat is; 73. vogelprodukt; '\pers. vnw.; 76. aartsbisschop; 77. kind-",
geluid.

Oplossing van gisteren
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Vrienden van het^

Op
zondag 9 februari
om 14.00 uur
herleven

%tan Laurel
! en

piiver Hardy
e
il >

I^Hl^fc. . "'"'^hHGimP'^^^^'* ■

j in het
I

| Heerlense
Royal Theater.
Bij gelegenheid van de 100 e
verjaardag van Oliver Hardy
vindt er komende zondag een
unieke voorstelling plaats.
De echte Dikke en de
Dunne-fans kunnen genieten
van maar liefst 4 originele

1 slapsticks.

j> # *.**>% hik '^h mV *ijjjjjjjjjjjb v i
■»-".. Pik/«L 1 HUT- 88.

* - ■■mmr^ttf > jJ^mimW Hb<^l j>il

Een middag plezier, en
speciaal voor vrienden van
het Limburgs Dagblad geldt
EEN KORTING
VAN MAAR LIEFST
’4,50!
Zij betalen - op vertoon van
de vriendenpas - slechts

’ 7,50i.p.v. ’ 12,-.



1992:

Oliver Hardy's
eeuwfeest

Op 18 januari 1892 werd Oliver
Hardy als Oliver Norveil geboren.
Zijn honderdste verjaardag is
aanleiding om de fans van dit
wereldberoemde komische duo
eens extra te verwennen.

■■' MÊÉk^ %w^H MM^^^^BS^W^^9Êl^mM^MaWKaMMf^r ■■■■ -^1*3

>■?>-■:i' /■■' i^^SdÉfcjiïr > ■■■ isS» i,i fl^fl Wmm\ jC'■" Vv^S&isSHBHBBSSBBS%?'' :HÉ^Jt,«t ■^%'Xßß&Ëm^MWw WBm/. **^"**J|*D'"**« %■■■'''-.'A&kSÈBÈ^m^M^L UUm $&. m m^MwtW ■ 'JM

Het Heerlense Royal Theater staat
op zondag 9 februari 2 uur lang
helemaal in het teken van Stan en
Ollie. Op het programma staan 4
films:

osr Below Zero (20 min.)
er Them Thar Hills (20 min.)
o^ Towed in a Hole (20 min.)
or: Way out West (60 min.)

Aanvang: 14.00 uur.

r irlr %** L
*": **£Ênm"' Le*ü mk\ 'Bv -" B Bb^ * 'BB^Al^

HF mtmmW^mm I 'Bp wSbÊÊ WmmmWr «^ AMI I "

Bovendien zijn er allerlei curiosat£
koop, waarmee echte fans hun
verzameling kunnen uitbreiden.
Een middagje lachen dus. Lekker
ouderwets in zwart-wit genieten
van 's werelds meest geprezen
komieken Laurel en Hardy. De
entreeprijs is - zeker voor vriende*1

van het Limburgs Dagblad - óók
ouderwets: ’ 7,50, op vertoon van
de vriëndenpas en tegen inlevering
van onderstaande bon. Deze prijs
geldt voor alle rangen, maar
uiteraard onder het motto: wie hef

eerst komt, het eerst maalt.
Reserveren is mogelijk via
telefoonnummer: 045-714200.

"~!■ ! ! , ]

Laurel en Hardy
Naam: ..
Adres:
i

Pc. + woonplaats: .... 'Aantal pers.: Pasnummer: ,
Alleen volledig ingevulde bonnen zijn geldig!
Wilt u lid worden van devereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad"' 'Neem dan, tijdens kantooruren, contact opmet onze service-afdeling: tel. '045-739881. Voor de lezers van het Limburgs Dagblad is dat lidmaatschapgeheel gratis.

Vrienden van het^



Baan
fi t Veld denkt het toekomstige
h "bleem van de dure aow te kun-

-1 ondervangen door ervoor te
l^.Sen dat meer mensen een baang.^Sen en door de werkenden lan-
Sy. ln het arbeidsproces te laten. Zo
Q JSen de aow-inkomsten van deVerheid.
\, ar opmerkingen richtten zich
\, e°ral op vrouwen, op mensen bo-
-BeÜ e Jaar en °P jeugd. Vol-
*'iy?rt er Veld zitten Nederlandse
dat "ren te *ang op scnool, zonder
hJ $*"■ heter worden opgeleid dan ine« buitenland.

Arrestaties
in Algerije

J-'GIERS - Een Algerijnse funda-
s^talis.tische religieuze leider en
j^*1 leraar zijn gisteren tot gevange-. straffen veroordeeld wegens het
(Watten tot rellen terwijl 15 ande-
re werden opgepakt en in de
4j°fdstad Algiers een straat werd

gezet. Dit bleek gisteren uit pers-tten.
Q6
$ aanhoudende arrestaties zijn
k teken dat de nieuwe militaireersers van Algerije ernst maken
>et de vervolging van de aanhan-
(„lrs van het fundamentalistische
jC-ttiitische Reddingsfront (FIS)..t dreigde een verkiezingsover-
lrining te behalen.

Jj °hamed Boudiaf, de nominale lei-
(j r van het uit vijf man bestaande, °Se Staatscomite dat Algerije nu
St^eert, zei gisteravond in een toe-raak op de televisie dat het demo-
nische proces uiteindelijk her-
teld za' worden, maar hij gaf geen
atv.m voor nieuwe verkiezingen.

PvdA -staatssecretaris tegen plan eigen partij

Ter Veld laat aow en
pensioenen met rust

I^^Van onze redactie binnenland

r.ËN HAAG - De regering is
I let van plan om de komendearen aan de aow of de pen-
l'oenpremies te gaan knabbe-
lt Staatssecretaris Ter Veld
j^eft gisteren in de Tweede
/"^ftïer de verzekering gege-
,eri dat de aow nu en in de
2°ekomst onaangetast blijft.
'J voelt voorlopig niets voor6ti verplicht aanvullend pen-
den voor iedereen, een plan

ban haar eigen partij, de! vdA.

d Sering en parlement verwachten
v^ de aow over twintig jaar heel
J®1 geld zal kosten, doordat het
j fttal 65-plussers dan veel groter is

nu. Ter Veld vindt het 'hele-i «al niet vreemd' om in de toe-he^St te Praten over de wenselijk-
i^d aow'ersvanaf 2010 ook te laten
jvebetalen aan dit basispensioen.
t)g!!rrnee volgt zij de gedachten van
86b h^erover- ~Maar er is voorlopig
J6^ aanleiding tot onrust over de>v", aldus de bewindsvrouw.

i er drie jaarwil Ter Veld met vak-
Ij Iden en werkgevers wel eens kij-

ft of er voor iedereen naast de
W een extra pensioenvoorziening
et komen. Zij vindt het echter

om als overheid een norm
jj.kloeten stellen voor wat eenrede-J*e oudedagsvoorziening is. Een
l ftsioen van 70 procent van het
bal salaris - het hoogst bereik-te voor iemand met aow en volle-
jBPensioen - leek Ter Veld giste-

-11 een te hoge norm te vinden.

fg PvdA wil dat het kabinet werk-
stijl Sen werknemers de verplich-
'h& oplegt om voor iedereen een
ijJ|*sioen te regelen. Een half mil-
Mbo, n mensen in het bedrijfsleven
'rjj^t nu geenpensioenrechten op.
,~ en VVD zijn ertegen. De
'Ijj atssecretaris heeft er geen pro-
\«"?en mee als werkgevers en
ovrknemers eens gaan nadenken
jj;?r een ander pensioensysteem,

door het pensioen te
,jeseren op het gemiddeld verdien-
ste *!alaris in plaats van op het laat-e Wn.
On
5s 6en toekomstige aanpak van de
twCale aftrek van de pensioenpre-
fkJ? rust wat haar betreft evenmin611 taboe.

Dufoix geeftfunctie Rode Kruis op

Nieuwe ontslagen
na affaire Habash

PARIJS - Het hoofd van het
Franse Rode Kruis, Georgina
Dufoix, heeft gisteren haar ont-
slag aangekondigd nadat haar
optreden was bekritiseerd we-
gens het bezoek aan Frankrijk
van de Palestijnse terrorist Geor-;
ge Habash, die zich in een Frans
ziekenhuis wilde laten behande-
len.
Dufoix, een vriendin en vertrou-
welinge van de Franse president
Francois Mitterrand, zei dat zij
haar functie 7 februari zou neer-
leggen. In het weekeinde hebben
enkele functionarissen van het
Rode Kruis om haar ontslag ge-

vraagd, omdat zij de goedenaam
van de organisatie bezoedeld zou
hebben door haar optreden in de
affaire Habash.

Vijf andere overheidsfunctiona-
rissen hebben reeds hun baan
verloren vanwege het verblijf
van Habash, leider van het

Volksfront voor de Bevrijding
van Palestina (PFLP), die een
beroerte gehad zou. hebben, in
een ziekenhuis in Parijs. De be-
handeling was door de Palestijn-
se Rode Halvemaan geregeld
met het Franse Rode Kruis.

„Ze hebben mij gevraagd te
gaan, dat is niet de eerste keer.
Ik ga niet vandaag, maar vrijdag
na enkele gesprekken", aldus
Dufoix. Er wordt al enkele da-
gen gespeculeerd dat ook de
ministers van Binnenlandse en
Buitenlandse Zaken hun posten
zullen moeten opgeven.

Reddingsploegen vinden 35 overlevenden

Doden bij nieuwe
lawine in Turkije

Van onze redactie buitenland

GÖRMEC - Bij een nieuwe la-
wine in het dorp Seslice, in het
zuidwesten van Turkije, zijn gis-
teren vier mensen om het leven
gekomen. Reddingsploegen von-
den verder 35 overlevenden on-
der de sneeuw in Görmec, dat
het afgelopen weekeinde het
zwaarst is getroffen door de
Beerstortende sneeuwmassa's.

Het aantal slachtoffers van de
reeks lawines diehet zuidwesten
van het land hebben geteisterd is
voorlopig opgelopen tot 178, zo
is officieel meegedeeld.
De reddingsploegen hadden
door de ijskoude wind en

sneeuwstormen de grootste
moeite om hun werk gisteren
voort te zetten. Met veel inspan-
ningen kan de weg naar Görmec
(in de provincie Sirnak) worden
opengehouden. Van het dorp,
waar ongeveer veertig huizen
stonden, is nauwelijks iets over.
Ongeveer honderd mensen, on-

der wie militairen, zoeken naar
overlevenden.

Tussen de 100 en 200 mensen
worden vermist, aldus de autori-
teiten in de stad Diyarbakir. De
kans dat er nog overlevenden
worden gevonden wordt steeds
kleiner.

Dorpen die in het gebied door
verdere lawines worden be-
dreigd, worden geëvacueerd
naar veiligere oorden, zo maakte
de regering eerder bekend nadat
premier Suleyman Demirei een
crisisberaad van het kabinet had
voorgezeten en een buitenlandse
reis had afgezegd.

De meeste slachtoffers (106) zijn
politiemannen die in deze regio
zijn gestationeerd om separatisti-
sche Koerdische guerrillagroe-
pen te bestrijden. Er is veel kri-
tiek geuit jegens de autoriteiten
in Ankara dat politiestations zijn
gebouwd in een gebied waar
veel lawines voorkomen, zonder
dat daarmee rekening is gehou-
den.

" Reddingswerkers in Görmec dragen een overlevende weg, die ze kort tevoren onder de sneeuw uitgehaald hebben.
Foto: AP

Alteen
’president’

Babictegenkomst VN-vredesmacht

Conflict binnen
leiding Krajina

Van onze redactie buitenland

BELGRADO - Het VN-vredesplan
voor Joegoslavië houdt de Servi-
sche gemoederen danig bezig. Was
het eerst de Servische president
Slobodan Milosevic die Milan Ba-
bic, de leider van de Servische enc-
laveKrajina in Kroatië, wilde dwin-
gen in te stemmen met het plan,
zondagavond is het conflict overge-
slagen tot binnen de leiding van
Krajina. Het akkoord dat de parle-
mentsvoorzitter van het gebied aan
het plan gaf, werd meteen tegenge-
sproken door Babic.

Na een heel weekeinde lang verga-
deren met alle Servische leiders liet
het Joegoslavische presidentschap,

dat door Servië wordt beheerst, in
een verklaring weten dat Krajina
eindelijk instemde met het vredes-
plan van de Verenigde Naties. Dit
was de uitkomst van een overleg
waaraan verder Servië, de Servi-
sche enclaves in Kroatië en Bosnië-
Hercegovina en de federale legerlei-
ding deelnamen.
In een verklaring gaf het Joegosla-

vische presidentschap de VN de
garantie dat de blauwhelmen onge-
hinderd konden komen, en dat de
plaatselijke instanties van de Servi-
sche gebieden in Kroatië actief met
hen zouden samenwerken. „Daar-
mee is voldaan aan de voorwaarden
voor een besluit van de Veiligheids-
raad over het sturen van deze troe-
pen naar Joegoslavië", aldus een
verklaring van het presidium.

Het fiat van Krajina, dat zich tot re-
publiek heeft uitgeroepen, werd
gepresenteerd doorMile Paspalj, de
voorzitter van het parlement van
het gebied. 'President' Milan Babic
van Krajina, een felle tegenstander
van het VN-plan, was op dat mo-
ment niet aanwezig. Later op de
avond verwierp hij het akkoord dat
Paspalj had gegeven. „Ik heb niet
ingestemd met het planvan meneer
Vance, evenmin als enig lid van
mijn regering."

Babic houdt vast aan de drie voor-
waarden die hij gesteld heeft om
vrede te bereiken. „We wijzen de
ontwapening van onze territoriale
verdediging af, we weigeren het
vertrek van het federale leger uit
Krajina en de blauwhelmen mogen
alleen op de demarcatielijn tussen
deoorlogvoerenden stellingen inne-
men."

binnen/buitenland

Brinkman keert zich
tegen plan-Simons

TEXEL - CDA-fractievoorzitter
Brinkman heeft zich gisteravond
tijdens een spreekbeurt in Texel
gekeerd tegen de tweede fase
van het plan-Simons, de stelsel-
wijziging van de ziektekosten-
verzekering. Volgens Brinkman
is verdere fiscalisering van de
volksverzekeringen, zoals Si-
mons voorstaat, uit den boze.

Zo vindt Brinkman dat er niet
moet worden getornd aan de
overdraagbaarheid van de basis-
aftrek. De minimuminkomenskrijgen daarvan te veel te lijden,zo verwacht hij. Niemand'moetaan de kant binven staan maar

dat kan niet worden bereikt
doordat iedereen van de wal in
de sloot wordt geholpen, aldus
Brinkman.

De inkomensachteruitgang
waarmee Nederlanders met een
minimum of modaal inkomen
dit jaar te maken hebben gekre-
gen, is niet het gevolg van het

plan-Simons. Zelfs als alle wijzi-
gingen in de ziektekosten wor-
den meegerekend, inclusief de
veranderingen die niet het ge-
volg zijn van het overhevelen
van de kosten van medicijnen
naar de Algemene Wet bijzonde-
re Ziektekosten (AWBZ) per 1
januari, gaat meer dan de helft
van de bevolking erop vooruit.

Dit zijn de voornaamste conclu-
sies in het antwoord van staats-
ecretaris Simons (Volksgezond-
heid) op vragen van het Eerste-
Kamerlid Kaland (CDA) en het
Tweede-Kamerlid Beckers
(Groen Links).

Minister De Vries van Sociale
Zaken heeft de Kamer in een no-
ta laten weten dat de koopkracht
van vrijwei iedereen, inclusiefde
minima, dit jaarzal dalen. Alleen
voor werknemers die van hun
minimuminkomen een heel ge-
zin moeten onderhouden, is er
enige koopkrachtstijging: 0,2
procent.

Onderzoek naar
cocaïnehandel

in Congres
WASHINGTON - Een Ameri-
kaanse officier van justitie is een
onderzoek begonnen naar de be-
schuldigingen dat in Capitol
Hill, het gebouw van het Con-
gres, gehandeld wordt in cocaï-
ne. Dit heeft de Amerikaanse
krant The Washington Times gis-
teren onthuld.

Volgens de krant hebben mede-
werkers van de postdienst van
het Huis van Afgevaardigden co-
caïne verkocht aan stafpersoneel
van het Congres. Sommige lei-
dinggevende functionarissen
zouden van de drugshandel op
de hoogte zijn geweest en heb-
ben geprobeerd het bestaan er-
van geheim te houden, zo blijkt
uit onder ede afgelegde verkla-
ringen van medewerkers van de
postdienst van het Huis van Af-
gevaardigden, die door de krant
zijn gepubliceerd.

Inmiddels zouden naar aanlei-
ding van het onderzoek vier
medewerkers van de postdienst
zijn ontslagen. Tot nu toe is niet
gebleken "' dat volksvertegen-
woordigers bij de drugshandel
betrokken zijn.

Vietnamezen
De vier door Nederlanc
naar Tsjechoslowakije uitge-
wezen en door dat lanc
weer teruggestuurde Vietna-
mezen zijn een speelba
geworden van de internatio-
nale politiek. Er wordt op
een onvergeeflijke maniei
met deze vier mensen ge-
sold. Tegelijkertijd moet ech-
ter worden vastgesteld dal

ons land dient te volharden in het eerder ingenomen standpunt,
dat het viertal hier niet welkom is. Ze worden - vermoedelijk te-
recht - als economische vluchtelingen beschouwd. De vier zijn
derhalve uitgewezen naar het land van herkomst, Tsjechoslowa-
kije, waar zij een arbeidscontract hadden. Daar blijken zij nu echter
evenmin welkom te zijn.

Vastgesteld moet worden dat de opstelling van de Tsjechen geen
enkel respect afdwingt. Het is echter mogelijk dat staatssecretaris
Kosto van Justitie bewust heeft uitgeprobeerd of Praag zou doen
wat het had aangekondigd: de vier niet toelaten. Dan zou er over
de rug van de Vietnamezen een prestigeslag zijn geleverd met de
Tsjechoslowaakseregering, hetgeen natuurlijk heel kwalijk is. Deze— mogelijke — handelwijze van de staatssecretaris houdt namelijk
een schending in van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens. Dat geeft aan dat mensen niet aan een
onmenselijke of vernederende behandeling mogen worden bloot-
gesteld.
Voor de vier, die nu in een centrum in Amersfoort verblijven, lijkt
rechtstreekse terugkeer naar Vietnam hoe dan ook de enig over-
gebleven optie. De regering dient daartoe diplomatiek overleg te
openen met de Vietnamese regering. Inzet van dit overleg moet
zijn dat Vietnam een controleerbare garantie afgeeft dat de asiel-
zoekers bij terugkeer niet hoeven te vrezen voor represailles. In dit
verband kan wordenverwezen naar Duitsland, dat al een dergelijk
initiatief heeft genomen.

Tevens moet worden gekeken naar de mogelijkheid om de Vietna-
mese asielzoekers geld mee te geven bij terugkeer naar hun ge-
boorteland. Dat kan door inschakeling van het zogenoemde Te-
rugkeerbureau in Den Haag dat per 1 januari 1992 van start is
gegaan met de opdracht individuele asielzoekers bij hun uitzetting
te begeleiden. Het gaat dan om relatief kleine bedragen, voldoen-
de om bij voorbeeld de eerste twee maanden te overbruggen.
Alleen al vanwege de precedentwerking is het verstrekken van
andere premies niet aan de orde.
Toegeven Oan het verlangen van Vietnamese asielzoekers om in
ons land te mogen blijven zou catastrofale gevolgen kunnen heb-
ben voor de stroom asielzoekers naar ons land. Er zijn tienduizen-
den Vietnamezen in Oost-Europa, van wie velen om economische
redenen naar hetWesten willen. Zij kijken met argusogen toe hoe
ons land op de komst van enkelen van hen reageert. Wordt het
economische vluchtelingen te gemakkelijk gemaakt, dan kunnen
we de komende tijd nog een enorme toeloop verwachten. Daar is
geen plaats en geen geld voor.

Bij dit alles dienen ook geluiden serieus te worden genomen dat
vanuit het voormalige Oostblok enkele miljoenen andere ontevre-
denen van plan zijn hun heil in het Westen te zoeken. Een dergelij-
ke volksverhuizing zou tot onoplosbare problemen leiden. Daar
kan, en dat klinkt hard, maar het is niet anders, slechts stevig tegen
worden opgetreden met een uitzettingsbeleid, dat aan duidelijk-
heid niets te wensen overlaat. p 5

Zuigelingenzorg
komt in gevaar

UTRECHT- De zorg voor zuigelin-
gen en kleuters moet blijven bij de
kruisorganisaties. Overheveling van
die zorg naar de gemeenten - zoals
PvdA en CDA willen - brengt de
zorg ernstig in gevaar en leidt tot
snelverval van het huidige, zorgvul-
digopgebouwde en goed functione-
rende stelsel van gezondheidszorg
voor kinderen tot vier jaar.

Dat schrijft de federatie van consul-
tatiebureau-artsen (LFC) in een bo-
ze brief aan de Tweede Kamer.
De komende dagen buigt de Twee-
de Kamer zich over een motie van
de kamerleden Vriens (CDA) en
Van Otterloo (PvdA) die de zorg
willen overhevelennaar de gemeen-
ten maar de artsen vinden dat een
slechte zaak. Ze zeggen dat de zorg
momenteel op een effectieve ma-
nier via het kruiswerk wordt ver-
leend.

Libië werkt mee
aan onderzoek

’Lockerbie’

WASHINGTON - De Libische lei-
der Muammar Gaddafi meent dat
zijn land een zondebok is in de Loc-
kerbie-affaire. Volgens hem is een
compromis mogelijk om te voorko-
men dat de Verenigde Naties sanc-
ties afkondigen tegen Tripoli we-
gens het opblazen van een PanAm-
toestel boven het Schotse Locker-
bie in 1988.
Dat heeft Gaddafi gezegd in een gis-
teren door de Washington Post ge-
publiceerd vraaggesprek. Bij de
explosie kwamen alle 270 inzitten-
den om het leven. De Libischerege-
ring stemt in met het'verzoek van
de VN tot medewerking in het on-
derzoek naar de Lockerbie-affaire.

punt uit
Aids-remmer

De aids-remmer AZT kan over
een periode van twee jaar dete
verwachten voortgang van de
ziekteverschijnselen met de
helft vertragen. Dat gaat alleen
op bij mensen die met HIV zijn
geïnfecteerd en nog geen
symptomen hebben, zo blijkt
uit een groot onderzoek onder
duizend personen uit tien lan-
den.

Kernreactor
Een reactor in de Bulgaarse
kerncentrale Kozlodui is giste-
ren opnieuw stilgelegd na een
technisch mankement in het
veiligheidssyteem, zo heeft de
staatsradio gemeld. Het betreft
de derde storing binnen een
week.

Chloorwolk
Bij Shell-chemie in het Rotter-
damse Botlekgebied is gister-
morgen een chloorwolk ont-
snapt. Veertien werknemers
van het bedrijfzijn voor behan-
deling door de eigen bedrijfs-
geneeskundige dienst (bgd)
behandeld. Vijf van hen liggen
daar nog ter observatie, negen
anderen konden na korte tijd
weer aan het werk. De politie
stelt een onderzoek in.

Fusie
Het Nieuwsblad in Tilburg en
het Brabants Dagblad in Den
Bosch hebben geen andere
keus dan langzaam met elkaar
te fuseren. Dit omdat eigenaar
VNU zonder fusie niet bereid is
te investeren. Tot deze slotsom
komen free-lance journalist
G.J. Laan en hoogleraar prof.
dr P. Verheyen in een rapport
dat maandag is gepresenteerd.
Het duo was door de directie
van Brabant Pers, uitgeefster
van beide titels, en het bestuur
van de NVJ eind november ge-
vraagd te bemiddelen in de
impasse die was ontstaan rond
de voorgenomen fusie.

Van Aartsen
In een ziekenhuis in Vlissingen
is gisteren de voormalig minis-
ter en commissaris van de ko-
ningin in Zeeland, mr J. van
Aartsen, overleden. Hij werd 82
jaar. Van Aartsen, lid van het
CDA (ARP), was van 1958 tot
1959 en 1963 tot 1965 minister
van Verkeer en Waterstaat, de
tussenliggende periode was hij
minister van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening.

Dinsdag 4 februari 19923

(ADVERTENTIE)

boddeft/pe<ioolzooh
GEERUfIGS bv

Roermond: Luifelstraat 42
tel. 04750-18624

Heerlen: Gringelstraat 9
t.o. nutsbedrijf
tel. 045-722493

UW SLAAPVOORLICHTER* VOOR
HEELLIMBURG.

Limburgs dagblad



opinie

Rode-Hoedanimator André van der Louw:
’Partij van de Arbeid

moet keuzes maken’
DOOR KOR KEGEL

ROTTERDAM - „Wim Kok moest en zou de leiding op
zich nemen van de discussie over de partijvernieuwing.
We hadden hem aangeboden het initiatief te nemen, maarhet mocht niet, het moest onder zijn leiding. Nou, we zijn
nu een half jaar verder. Een half jaar, en er is niets ge-
beurd. Niets. En je ziet wat er gebeurt: de PvdA wordt
zowat gehalveerd. We zien hier in Nederland een ineen-
storting van de sociaal-democratie zoals je die nergens
ziet."

Zondag confereerde de Rode
Hoed-groep van André van der
Louw over hoe het verder moet
met de PvdA. De groep wil af
van haar min of meer vrijblijven-
de karakter, ze wil een formeel
overlegplatform worden met een
aansprekende naam, die uitein-
delijkkan resulteren in een nieu-
we progressieve partij. Opinie-
onderzoek wijst uit dat Van der
Louw meteen al kan rekenen op
de sympathie van een derde van
de PvdA-aanhang.

Die nieuwe partij noemt Van der
Louw hij 'pas de derde optie. Hy
wil eerst nog het PvdA-congres
van maart afwachten. „Mijn hele
leven is verbonden geweest aan
de PvdA. Ik ben nog niet van
plan om op te zeggen, al vinden
mijn kinderen dat ik in een
rouwproces verkeer. Mijn eerste
optie is: we doen alsnog een ge-
zamenlijke poging om de partij
uit het slop te halen. Gezamen-
lijk! Optie twee, als dat niet lukt,
is: progressieve mensen bijeen te
brengen om de discussie over
maatschappelijke problemen te
stimuleren."

Een samenwerking met D66'ers
en Groenlinksers behoort tot de

I mogelijkheden, zegt Van der
Louw, maar het hoeft niet nood-
zakelijk op fusie uit te draaien.

Optimistisch is hij niet. Over het
duo-voorzitterschap, waar Felix
Rottenberg en Ruud Vreeman
op aankoersen: „Dat is nou type-
rend voor de PvdA. Men ont-
wijkt altijd de keuze. Een pro-
bleem wordt genegeerd en zo
lang mogelijk uitgesteld, dan
hoeven er geen keuzes te worden
gemaakt. Rottenberg alleen?
Misschien. Vreeman alleen?Kan
ook. Ik vond wel interessant hoe
hij waardevolle tradities wilde
handhaven en hoe hij de relatie
tot de vakbeweging zag." Maar
de combinatie? „Het zijn men-
sen van zeer verschillende cultu-
ren. Die willen allebei wat an-
ders. Het resultaat? De PvdA
hoeft opnieuw niet te kiezen."

En er zijn al heel wat keuzes ont-
weken, die Van derLouw slape-
loze nachten hebben bezorgd.
De deelname aan de Golfoorlog:
ging de partij mee akkoord. „Ik
heb eronder geleden. Toen ik
jong was, was bij sociaal-demo-
craten 'geweld of geen geweld'
een zeer zwaarwegend probleem.
Daar hoorde jewakker van te lig-
gen. Nu was er niets. Er was
geen denken, alleen volgen."
Dezelfde volgzaamheid betreur-
de Van derLouw bij de wao- en
Ziektewetvoorstellen van partij-
leider Kok. „Ik vond die voor-
stellen inhoudelijk onverant-

achtergrond J

woord, strategisch onverant-
woord, qua management onver-
antwoord. Er waren onvoldoen-
de alternatieven. En het werd
ook nog eens als overval ge-
bracht. Ik zeg erbij: ik had geen
motie gesteund tegen Wim Kok.

En ik was ook niet voor vluchten
uit het kabinet. Maar niemand
kan mij verplichten om uit te
spreken wat ik niet vind."

Dat heeft Kok in feite wel geëist,
vindt Van der Louw, door het
vertrouwen in zijn leiderschap
en het steunen van de wao-voor-
stellen aan elkaar te koppelen.
„Dat is zeer slecht geweest. Dat
tast het moraal van een partij zo
ontzettend aan."
Op de koop toe kwam er de ma-
noeuvre van Thijs Wöltgens, de
fractieleider in de Tweede Ka-
mer, door wiens toedoen Van

der Louw ervan werd beschul-
digd een coup te hebben willen
plegen tegen Wim Kok. „Alleen
omdat ik een discussie voorstel-
de. Ik heb daarmee een lelijke
haal over mijn neus gehad. Als
dat het klimaat is in de PvdA.
Het was zon verkramptereactie.
Nu lacht iedereen erom, nie-
mand gelooft nog dat we een
coup van plan waren. Coup! Ha,
't is zo ongeveer een Geuzen-
naam geworden."

" Om zijn betoog te 'illustreren' toont André van derLouw
tijdens de conferentie van de 'Rode Hoed-groep' zijn gehoor
een interview dat hij eerder heeft gegeven. Foto: ANP

Prima kerel
Zou Hans Simons een goede op-
volger zijn? Is Simons de partij-
leider die Van der Louw bij de
PvdA kan doen blijven? „Ik heb
een grote sympathie voor hem.
Eindelijk een staatssecretaris die
structureel iets wil verbeteren,
maar die dan op alle mogelijke
manieren wordt tegengewerkt
en een kopje kleiner gemaakt
moet worden. Hij legt de nadruk
op solidariteit, zoals je dat vroe-
ger ook van sociaal-democraten
kon horen - en akkoord, er zullen
best een paar dingetjes in zijn
plan nog fout zijn, maar daar
kunnen we wat aan doen."

Programma
„De Rode Hoed krijgt nu hetver-
wijt geen programma te hebben.
Wat is jullie inhoud, vragen ze.
Ik ben niet van plan daarin te
stinken door een verkrampt pro-
gramma in mekaar te stampen."
Hij wil waken voor nieuwe dog-
matiek. „Er zijn geen kant en
klare recepten. Het gaat om de
manier waarop je naar oplossin-
genzoekt. Ik praat de laatste tijd
erg veel met jonge mensen. Mijn
zoon is er zelf ook bij betrokken.
'Vernieuwing aan de Maas' noe-
men ze het, met Jonge Socialis-
ten zoals Mark de Koning, Men-
no Siüee. Zij hebben ook dat
idealisme van de wereld beter
achterlaten dan hij was. Je leeft
tenslotte niet alleen. Ik zie daar
de behoefte om moeilijke onder-
werpen bespreekbaar te maken.
Dat is nodig. Ik zie een onder-
klasse ontstaan en dat vind ik
een ontzaglijk probleem. In een
maatschappij, die dat toelaat, wil
ik niet leven."

Vice-premier groeit in zijn rot van bemiddelaar tussen Lubbers en Mandela

Kok kon niet stuk in Davos
DOOR MARGREET VERMEULEN

DAVOS - „Ik heb graag
dat jij er morgen ook bij
bent als ik met Lubbers en
Van den Broek praat", zei
Nelson Mandela zaterdag
tegen vice-premier Wim
Kok. De PvdA-leider glun-
dert bij de herinnering. Het
kostte Kok zaterdagmiddag
nog geen half uur om de
ergste rafels in de relatie
tussen het Nederlandse ka-
binet en het ANC weer aan
elkaar te knopen. Mandela
bevestigde dat toen hij na
afloop van zijn ontmoeting
met Kok de toegestroomde
pers vertelde: „Ik verzeker
u dat wij de Nederlandse
premier Lubbers zeer hoog
achten."
Kok kon niet stuk het afgelopen
weekeinde in Davos. Eerst sleep
hij de scherpe kantjes weg van
de irritatie die bij het ANC was
ontstaan over het voorgenomen
bezoek van premier Lubbers en
minister Van den Broek van Bui-
tenlandse Zaken aan Zuid-Afri-.
ka. En als er straks een compro-
mis mogelijk blijkt waarmee
Lubbers en Van den Broek hun
gezicht kunnenredden op het in-
ternationale toneel, dan is Kok
er de wegbereider van. Dezelfde
Kok die door de twee CDA-
bewindslieden zo smadelijk
werd genegeerd bij de voorberei-
dingen van dit bezoek.

" Premier Lubbers en ANC-leider Nelson Mandela ontmoetten elkaar afgelopen zondag
toevallig voor het hotel in Davos waar de Zwitserse regering een lunch aanbod. 'Eenkwes-
tie van timing', verklaarde de premier de spontane ontmoeting, met een knipoog naar de
heisa die rond het volgens velen slecht geplande bezoek aan Zuid-Afrika is ontstaan.

Foto: ANPLogeerkamertje
Davos vormde op zn zachtst ge-
zegd een bizar decor voor de
besprekingen tussen premier
Lubbers, vice-premier Kok, mi-
nister Van den Broek van Bui-
tenlandse Zaken, en de Zuidafri-
kaanse president De Klerk en de
leider van het African National
Congress (ANC), de 74-jarige
Mandela. De mondaine winter-
sportplaats in Zwitserland was
tegelijk gastheer voor het gezag-
hebbende WEF (Wereld Econo-
misch Forum), zodat je Henry

Kissinger, deKazachstaanse pre-
sident Nursultan Naverbya,
VNO-voorzitter Rinnooy Kan en
ex-president-directeur Pöhl van
de Duitse Bundesbank over de
behzelde stoepen van Davos kon
zien glibberen. Terwijl nog geen
100 meter verderop Yvonne van
Gennip aan haar warming-up be-
gon. Want ook de olympische
schaatsselectie had zich dit
weekeinde in Davos genesteld.
Alle hotelkamers waren dan ook
volgeboekt, zodat vice-premier
Kok zich tevreden moest stellen

nieuwsanalyse\

met een logeerkamertje in het
Nederlandse Astmacentrum.
Door een gemiste vlucht, dichte
mist en verkeersopstoppingen
zat ANC-leider Nelson Mandela
zaterdagochtend tweeëneenhalf
uur tevergeefs in zijn hotel op
Kok te wachten. Vijf keer op-
nieuw moest Mandela afspraken
in zijn agenda verschuiven om
Wim Kok alsnog zaterdag te
kunnen ontvangen. Maar toen
Mandela, voorzichtig stappend,
uit het overleg met Kok kwam,
leek de sfeer er een van voorzich-
tige verzoening. „Wij nemen een-
zelfde standpunt in. De details
worden morgen besproken met
premier Lubbers en minister
Van den Broek", aldus Mandela.

In het gesprek met Kok nuan-
ceerde Mandela het strenge
ANC-standpunt dat een officieel
bezoek van premier Lubbers ta-
boe is zolang het blanke minder-
heidsbewind van president De
Klerk in Zuid-Afrika aan de
macht is. Een officieel bezoek
van Lubbers en Van den Broek
is ook denkbaar als er een 'on-
omkeerbare stap op weg naar de
vorming van een overgangsbe-
wind is gezet', aldus Kok.

Hij noemde Mandela 'opgewekt'
over de termijn waarop een over-
gangsbewind in Pretoria geïn-
stalleerd kan worden. Mandela
sprak van een half jaar. In dat
geval hoeft het voor 18 februari

geplande bezoek niet langer dan
een paar maanden te worden uit-
gesteld en blijft Lubbers en Van
den Broek al te gevoelig ge-
zichtsverlies bespaard.

Waarheid
Tot grote opluchting van vice-
premier Kok nam Mandela zo-
wel zaterdag als zondag ook de
moeite het scherpe verzet van
het ANC tegen de geplande
komst van Lubbers en Van den
Broek 'te rechtvaardigen en te
verklaren', zoals Kok het uit-
drukte. „Het zou mij pijn doen
als het ANC tegen Nederlandse
bewindslieden moet demonstre-
ren", had de ANC-leider tegen
Kok gezegd. „Daar spreekt een
man die voor de volle honderd
procent de waarheid spreekt",
meende Kok, die zich duidelijk
lekker voelde in zijn nieuwe rol
als parttime-minister van Bui-
tenlandse Zaken.
De PvdA-leider ontkende dat hij
Lubbers en Van den Broek een
dag eerder als 'verkenner' voor-
uit was gereisd. „Ik ben geen
onderhandelaar", glimlachte
Kok in de lobby van één van de
vele luxe hotels in Davos. Maar
als een ervaren onderhandelaar
liet Kok niet na ook de 'knappe
balanceerkunst' van de Zuidafri-
kaanse president te prijzen. En
temperde hij de verwachtingen
van het weekendje Davos. „Het
weekeinde is geslaagd als er een
behoorlijk uitzicht is op voort-
gang van de gesprekken, zoda-
nig dat het bezoek niet langer
omstreden is. En als er een nieu-
we datum uitrolt, is dat mooi
meegenomen."

Zijn bemoeienis met de Zuid-
Afrika-reis bezorgtKok 'geen en-
kele kopzorg', lacht hij. Gaat
Kok straks mee naar Zuid-Afrika
als er een nieuwe datum is ge-
prikt? Heeft Mandela hem dat
niet al gevraagd? De vice-pre-
mier denkt even na: „Nee, niet
met zoveel woorden. Wel heeft
Mandela gezegd dat 'ie prijs zou
stellen op een brede delegatie
vanuit Nederland. En via de vak-
bond is er natuurlijk een specia-
le relatie met hetANC."

Lubbers en Van den Broek doen
er verstandig aan elkaar niet al te
veel de loef af te steken over de
zeggenschap van het buitenland-
se beleid, omdatKok de enige is
die daar wel bij vaart.

lezers schrijven

Rechtswinkels
Reeds bij de eerste officiële aan-
kondiging van de week van het
recht, viel het op dat gezwegen
werd over de rechtswinkels. Een
tweetal brieven aan het ministe-
rie van Justitie om hier iets aan
te doen bleven (nog?) onbeant-
woord. Door de coördinator van
de activiteiten in het arrondisse-
ment Maastricht werd aan de
rechtswinkel 'Heuvelland' te
Gulpen een plaats toegezegd tij-
dens de activiteiten in het ge-
rechtsgebouw op 25 januari.
Kort tevoren werd deze toezeg-
ging echter weer ingetrokken.
De rechtswinkels hebben een
doelstelling die heel goed past in
een week van het recht. Het doel
is namelijk om mensen te helpen
die problemen hebben om hun
weg te vinden in juridische za-
ken, door gebrek aan middelen
en/of kennis. Groepen jonge
mensen stellen zich daartoe ter
beschikking van die mensen die
of de weg niet weten of een te
grote drempelvrees hebben. De-
ze overwegend jonge mensen
zijn in opleiding tot juristof heb-
ben deze opleiding voltooid. Zij
doen dit werk vrijwillig zonder
hiervoor een beloning tekrijgen,
anders dan de voldoening men-
sen te kunnen helpen. Het be-
roep dat op deze rechtswinkels'
wordt gedaan bewijst dat deze in
een behoefte voorzien. Ik zou
dan ook iedereen willen vragen
om mee te werken om bekend-
heid aan het werk van rechts-
winkels te geven.
MAASTRICHT J.M. Lintsen

Emery 3
Wat jammer nou toch van het in-
gezonden stuk van de heer Ra-
maekers uit Landgraaf. Hij
maakt zich terecht zorgen om de
werkgelegenheid, de leefbaar-
heid en het welzijn in ons Zuid-
Limburg, zoals zovelen van ons
dat doen. Hoewel dat streven
door bijna iedereen toegejuicht
wordt, is er een stuk verschil van
mening over de te volgen lijn.
Dat mag. Wat mis is in dat stuk
is de stijl. Zo ga je niet met el-
kaar om. Op niet erg behoorlijke
wijze valt de heer Ramaekers
mevrouw Goudsmit persoonlijk
aan en probeert haar op onfrisse
wijze onderuit te halen.
Hij moet toch weten dat kort ge-
leden directeur Jense van vlieg-
veld Beek er blijk van gaf de
fatsoensnormen ten opzichte van
mevrouw Goudsmit ook niet
correct te beheersen, waarna hy,
eenmaal tot inzicht gekomen,
zijn excuses aanbood. Verder
heeft het verhaal kop noch staart
en is zeer warrig. De argumenten
zijn allemaal eenvoudig te weer-
leggen maar gezien de toonzet-
ting heeft dat weinig nut. Voor
een zinnige discussie is meer no-
dig dan simpel gekanker. Voor
de goedeorde: de Oost-westbaan
mag er niet komen omdat de ar-
beidsplaatsen veel te duur zyn.
Verder zal de baan alleen maar
miljoenenverlies opleveren(er is
niet eens marktonderzoek ge-
daan) en zeer schadelijk zijn
voor milieu en gezondheid.
VAESRADE H. Snijder

Plan Simons
Het is verbijsterend hoe de Ne-
derlandse politiek omgaat met
,haar burgers. Neem het plan Si-
mons. Een plan dat door het
grootste gedeelte van de bevol-
king niet wordt begrepen. Maardat is ook de bedoeling. Het
moest een onverhoedse overval
worden op onze portemonnee.
Vooral de midden- en hogere in-
komens moeten er aan geloven.
Simons weigert in elk interview
iets mede te delen omtrent de in-
komenseffecten die dit plan met
zich meebrengt. Hij zegt nu wel
dat hij het de Kamer heeft mee-
gedeeld, maar ons burgers is
niets verteld. Nu, ik kan u wel
verklappen, dat het ons duizen-
den guldens gaat kosten. Voor
bij voorbeeld tweeverdieners
gaat dit grapje op den duur wel
vijfduizend gulden kosten (wan-
neer het plan in zijn geheel is
doorgevoerd). Een en ander
wordt zonder machtiging ge-
woon op je loon ingehouden. Dit
niet willen praten over de inko-
menseffecten maakt Simons vol-
strekt onbetrouwbaar als poli-
tiek figuur en lid van het kabi-
net. Doet hier soms weer de
socialistische gedachte opgang,
dat de rijken maar weer voor de
armen moeten betalen? Zeg dat
dan eerlijk Simons. Hou er ech-
ter rekening mee, dat een mens
alleen maar bereid is hard te
werken als hij er financieel beter
van wordt. Door steeds meer
geld af te pakken van de mensen
die hard werken, verlamt u de
werklust en het eigen initiatief
van de mens en daar moet een
samenleving het toch van heb-
ben. Een ander goed voorbeeld
is de wao. Was de overheid daar
maar nooit aan begonnen. Het
kost ons handen vol geld. Door
de inefficiënte aanpak en het
veel te gemakkelijk afkeuren
van mensen, zonder naar alterna-
tieven te zoeken, heeft de over-
heid er een puinhoop van ge-
maakt en dreigt het geld op te
geraken. Je zult straks echt in de
wao terecht komen en je krijgt
dan te horen datje een uitkering
krijgt van vier jaar, terwijl je je
hele leven hebt betaald. Nu zit
men met de handen in het haar.
Had men deze hele wao-voorzie-
ning bij de verzekeringsmaat-
schappijen neergelegd, via bij

voorbeeld verplichte contracten
tussen werkgevers, werknemers
en onder toezicht van de over-
heid, dan was er niets aan de
hand geweest. Er waren dan
minder wao'ers geweest en de
burger had veel minder hoeven
te betalen voor deze voorziening
èn men was zeker van zijn uitke-
ring.
Hetzelfde geldt voor de aow-
Laat de burger dat toch zelfrege-
len. ledereen heeft toch een pen-
sioenvoorziening.Die regelingen
kunnen toch voldoende zijn voor
een goede oudedagsvoorziening-
Een en ander kan toch verplicht
gesteld worden. Een voorbeeld:
neem een stel tweeverdieners-
Ze betalen samen ongeveer

’ 15.000,- AOW-premie per jaar
en ze krijgen straks, wanneer ze
nog samenleven en indien er dan
nog wat over is ’ 1.500,- per
maand. Wanneer ze die vijftien-
duizend gulden gedurende hun
hele arbeidszame leven hadden
kunnen sparen dan waren ze op
hun 65ste miljonair geweest-
Waar zijn we in godsnaam mef?
bezig?
HEERLEN Lei Ummels

postbus 3100

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

Dansfestival
Naar aanleiding van uw artikel
over het dansfestival van 26 ja-
nuari jl. in de Stadsschouwburg
Heerlen dit schrijven. U geeft in
het artikel uw, nogal negatieve
mening over een demonstratie
stijldansen. Tot onze spijt en
grootste ongenoegen wordt deze
mening later in het artikel niet
opgevangen, integendeel u
kraakt het hele stijldansen af op
het moment dat u letterlijk
schrijft „Op de marmeren vloer
van de foyer laten de leerlingen
van dansschool Degenkamp zien
dat stijfdansen en stijldansen
soms kort bij elkaar liggen."
Dat er dansscholen zijn die het
totale tegendeel bewijzen valt in
het hele artikel niet te lezen. Ik
kan mij niet voorstellen dat u na
het zien van een slechtevoetbal-
wedstrijd het recht heeft een
negatief artikel over voetbal i*
het algemeen te schrijven. U zult
zich moeten beperken tot uitslui-
tend deze wedstrijd.
Sinds jaar en dag hebben dans-
scholen veelal de stempel 'stijf
en ouderwets. Onze dansstudio
probeert daar al jaren iets aan te
doen. Wij verkopen een onge-
dwongen sfeer, moderne mu-
ziek, moderne dansen, moderne
en sfeervolle accommodatie,
kortom gezelligheid.
Wij kregen dan ook positieve
reacties van de kant van diverse
deskundigen.
In uw artikel staat weliswaar dat
'de warmbloedige lambada zich
heeft meester gemaakt van het
massale publiek', maar er wordt
niet bij vermeld dat deze show
een onderdeel is van onze dans-
school.
KERKRADE Richard en Leonie

Kebeck, Dansstudio Lotus-

La Traviata
In uw editie van maandag 27 ja-
nuari nam ik kennis van de re-
censie met betrekking tot de
première-uitvoering in de Sit-
tardse schouwburgvan de opera
'La Traviata' in de uitvoering
van de Stichting Opera Zuid en
het Limburgs Symfonie Orkest.
Naast de muziektechnische re-
censie valt er mijns inziens nog
een recensie te noteren, namelijk
die van de talrijke aanwezigen,
waarvan velen na afloop van de
schitterende uitvoering duidelijk
uitspraken, dat het bestaan en
het bestaansrecht van deze beide
cultureel waardevolle instituten
niet aangetast mogen worden-
De voor de komende uitvoerin-
gen uitverkochtetheaters onder-
lijnen dit nog eens duidelijk. Er
mag van de bij de uitvoering
aanwezige politici en ministe-
riële adviseurs verwacht worden,
dat ook zij dit gevoelen hebben
verstaan, onderschrijven en
overbrengen naar de verant-
woordelijke minister, wier
Randstadwaan een slechte raad-
gever is.
SITTARD

mr Gerard Houtakkers
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De Vries: ’Percentage langdurig werklozen extreem hoog’

Herstel economie niet
voor eind van het jaar

Van onze redactie economie

PEN HAAG - De economie zal zich niet voor het eind van dit
Jaar herstellen. Dat is ongeveer een half jaar later dan eerder
Voorzien. De groei van de produktie zal dit jaar dan ook op 2
docent uitkomen. De eerder voorziene groei met 3 procent zal
Pas volgend jaar optreden. Het herstel van de werkgelegen-
heid zal daarmee ook pas in 1993-1994 optreden.

Pet Centraal planbureau (CPB)
ep dit berekend. De becijferin-
p*? ZlJn door minister De Vries (So-
de Z'alten) aan de Kamer gezon-
v n- Het planbureau voorziet nu
~°or 1993 en 1994 tezamen een da-
k.g van de gemiddelde werkloos-
s^d. met 10.000. Daarmee zal een

Jging van het aantal werklozen
'et ,30.000 die dit jaaroptreedt, niet

Wh emaakt worden. De werkloos-
-345 n belooPt dit Jaar gemiddeld

-QQ^rkgelegenheid zal in de jaren
a*s-1994 uitkomen op 6,5 miljoen

banen. Dat zijn er 120.000 meer dan
dit jaar. Er zullen in het nu lopende
jaaroverigens nauwelijks banen bij-
komen. De groei wordt voorzien op
15.000. Aangezien het aanbod van
mensen op de arbeidsmarkt dit jaar
met 45.000 zal stijgen, neemt de
werkloosheid ook toe. De banen-
groei in deperiode 1993-1994 zal wel
voldoende zijn om het toenemende
aanbod op de arbeidsmarkt
(100.000) op te vangen. Mede daar-
door kan de werkloosheid ook licht
teruglopen.

Stabiel
De werkloosheid lag in 1991 op ge-
middeld 325.000. Dat was 10.000
meer dan eerder voorzien. Wel
bleek de door het planbureau voor-
spelde toename van de werkloos-
heid eind 1991, zich niet voor te
doen. Een daling van het aantal va-
catures die zich eind 1990 manifes-
teerde, hield na medio 199Ï wel op.

Volgens minister De Vries is 50 pro-
cent van alle geregistreerde werklo-
zen langdurig werkloos. Dat per-
centage is stabiel. Historisch gezien
is het 'extreem hoog', aldus de be-
windsman. De werkloosheid onder
jongeren en vrouwen is terugge-
drongen, meent de minister. Als er
echter rekening mee wordt gehou-
den datveel vrouwen die werk zoe-
ken, niet als zodanig staan geregis-
treerd, blijft de werkloosheid onder
hen wel tweemaal zo hoog als onder
mannen.

Staalindustrie
Duitsland ziet

afvan staking
JjfNKFURT - De dreiging van
lii "♦ i

ng in de metaalindustriein
vairK nd is afgewend. De Duitse
pC* £nd IG Metall heeft gisteren in
">,"? rt bekendgemaakt dat een

is bereikt met de werk-
triïtrs' IG MetaU en de staalindus-
-0 Kwamen in de nachtvan zondag
"<? maandag tot elkaar. Beide par-'Jen stemden in met een loonsver-hoging van 5,9 procent, met terug-erkende kracht vanaf november,e werkgevers zullen daarnaast di-erSe premies uitkeren waardoor de

uitkomt op 6,4 pro-

cW ,bereikte compromis betekent£« de vakbond, die 135.000 arbei-ers vertegenwoordigt, afziet vanvoor deze week aangekondigdetaking. Afgelopen vrijdag sprak°g 86 procent van de vakbondsle-en zich uit voor een staking.
M akkoord in de Duitse staalin-
-2 s le geldt als een verrassing,bo^^ de werkgevers als de vak-
ün beschouwde de onderhande-
rnjff 1} afëelopen weekeinde nog als

Enige civiele activiteit loopt gevaar

Nieuwe tegenslag
Hollandse Signaal

HENGELO - Hollandse Signaalapparaten in
Hengelo dreigt de enige belangrijke activiteit
buiten de militaire sector te verliezen. Als de
order voor de luchtverkeersgeleiding op
Schiphol niet aan de vestiging Apeldoorn
gegund wordt, zullen deze activiteiten in Pa-
rijs geconcentreerd worden, voorspelt top-
man E. van Amerongen. Bij Signaal Apel-
doorn werken 160 mensen.
De directeur zegt weinig te zien in 'conver-
sie', een ombouw van het bedryf van militai-
re naar burgerlijke produktie. Volgens Van
Amerongen liggen de sterke punten van het

bedrijf op de markt voor defensie-elektroni-
ca en niet op de civiele markt.
Voorts blijkt dat Thomson-CSF bij de over-
name van Signaal in 1990 een te rooskleurig
beeld kreeg over de te verwachten orders.

Het Franse bedrijf, dat Signaal kocht van
Philips, toonde zich 'teleurgesteld' en 'on-
aangenaam verrast' over de gerealiseerde
orderportefeuille, zo zegt Van Amerongen.

Volgens de per 1 oktober aangestelde direc-
teur deugde de planning in het bedrijf niet,
waardoor de omzet - die toch al onder druk
stond door de krimpende defensiemarkt - te
optimistisch werd ingeschat. Inmiddels zijn
maatregelen genomen die hebben geleid tot
een betere planning van omzet en activitei-
ten, zo verklaart hij.

beurs
Voorzichtig

ERDAM _
De Amsterdamse

Jesi urs Sedr°eg zich aan hetSm van de nieuwe week rustig.\i overwegendwat hogere koersen
nar£tWuel de aandelen- als obligatie-
len k bleken de vastrentende waar-
iet

et meest in trek. Zij waren aan
i eind van de dag vaak iets beter

e it,, onder mvloed van de Duit-
ie a

' waar het loonakkoord in
,■ metaalindustrie de stakingsdrei-
'D r fed verdwijnen en de hoop

enteverlaging liet terugkeren.
an de omzet van f 1723 miljoen in

had f 1198 miljoen
betrekking op obligaties.eLn ge f 525 milJ°en waf voor«Kemng van de aandelenmarkt.

e koersen waren overwegend be-"ehi Sr *le\,glng meestal om dub-Externe factoren speel-enrn Amsterdam, buiten de Duit-rente-invloed, geen grote rol. Deemmmgsindex kon in de ochtend-
laar wr i

122:5'5' een winst van 0,8,
22 £ "**■ slot kwam uiteindelijk op
an ónTt koersindex ging omhoogdn 201,6 naar 201,9.

'LM6 lnternationals hield alleen
Ver hF. g,lSte,ren een winstic aan
aatiu e,l slot kwam voor het lucht-«artbedrijf twee dubbeltjes hoger
10l yrjJdag °P f 41,50. Unilever
IRR->nee.n Sulden terug naar
oo.jo, Akzo twee kwartjes naar'lil iT0 en PhiliPs en Koninklijke,"e beide een dubbeltje.

I°ed in de markt lag weer eens
uKr3O door de enkele weken ge-
'^bliceerde gunstigere verwachtin-n- Het Utrechtse automatiserings-dnds trok f 1,50 aan op f 29. Else-
}er deed er f 1,10 bij op f 109,10 en'edlloyd f 1 op f 61,10. Heineken
|erd f 140 duurder op f 170,70.
'°k elders op de aandelenmarkteten weinig echte wapenfeiten te*eiden. HCS kon een dubbeltje bij-
°eken opf 0,95.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 46,60 46,90
ABNAmroA.inF. 80,30 80,30
AEGON 125,80 125,10
Ahold 79,00 79,60
Akzo 134,00 133,50
Alrenta 191,90 191,90
Amev eert. 55,80 55,80
Bols eert. 47,00 47,30
Borsumij W.eert. 61,00 60,50
Bührm.Tet.c. 43,20 44,10
DAF 25,40 e 24,90
DordtschePetr. 135,00 134,50
DSM 104,40 104,50
Elseviereert. 108,00 109,10
Fokker eert 29,50 29,00
Gist-Broccert. 33,60 33,40
Heineken 169,60 170,70
Hoogovens nrc 51,80 51,70
Hunter Douglas 71,20 71,50
Int.Müller 62,50 62,00
Int.Ned.Gr. c. 50,20 51,00
KLM 41,30 41,50
Kon.Ned.Papier 45,70 45,60
Kon. Olie 145,50 145,40
Nedlloyd 60,10 61,10
Océ-v.d.Gr. 68,70 69,90
Pakhoed eert. 46,00 46,10
Philips 31,60 31,50
Polygram 40,10 40,20
Robeco 99,60 98,90
Rodamco 54,50 54,50
Rolinco 99,60 99,50
Rorento 71,80 71,60
StorkVMF 45,10 45,40
Unilever eert. 187,30 186,30
Ver.BezitVNU 83,20 84,00
VolmacSoftw. 27,50 29,00
VOC nrc 43,20 43,50
Wessanen eert. 84,60 84,90
Wolters-Kluwer 66,40 66,50

Avondkoersen Amsterdam
Akzo 133,30(133,50)
KLM 41,50-41,60(41,50)
KoaOue 144,70-145,30(145,40),
Unilever 185,50-186,30(186,30)'

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 48,80 48,80
ABN AmroHld.prf. 6,12 6,11
ABN AmroHld.div. 44,80 45,00
ACF-Holdingc. 31,30 31,00
Ahrend Groep c. 128,00 128,50
Asd Options Tr. 10,90 11,00
Asd. Rubber 3,55 3,55
Ant. Verff. 420,00
AtagHold.eert 113,00 113,00 aAthlon Groep 48,80 49,00
Athlon Groepnrc 46,00 46,50
Autlnd.R'dam 87,60 87,60BAM Groep 86,00 86,00
Batenburg 121,50 121,50Beers 122,00 f 121,50
Begemann 121,00 116,00
Belindo 345,20 345,00Berkels Patent 1,12 112

Blydenst.-Will. 31,60 32,00
Boer De, Kon. 229,00 229,00
BoerDeWinkelb. 73,40 73,20
Boskalis Westm. 24,20 24,30
Boskalis pref. 26,80 26,70
BraatBeheer 34,00 34,00
Breevast 10,70 10,80
Burgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delftpref 800,00 800,00
Calvé-Delitcert 1190,00 1193,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 339,50 339,50
ContentBeheer 24,60 24,60
Credit LBN 33,00 33,50
Crownv.G.cert . 131,50 130,50
CSM . 88,00 88,20
CSMdiv.9l/92
CSM nrc 87,80 88,10
CSMnrcdiv.9l/92 86,00 f
DAF eert. 19,00 18,80
Delft Instrum. 26,60 26,90
Desseaux 39,50 39.50
Dorp-Groep 39,90 39,90
Draka Holding 23,10 23,30
Econosto 28.50 29,10
EMBA 214,00
Eriks Holding 77,10 78,50
Flexovitlnt. 60,50 61,00
Frans Maas eert. 77,50 77,30
Gamma Holding 105,00 105,00
Gamma pref. 5,65 5,65
Getronics 32,00 32,00
Geveke 41,50 42,00
Gevekediv'92 38,00 38,60
Giessen-deN. 97,20 e 97,60
Goudsmit 37,70 38,00
Grolsch 182,90 180,00
GTI-Holding 214,50 214,00
Hagemeyer 139,50 139,20
idemdiv'9l 137,30 137,30
HALTrustB 14,50 14,40
HALTrustUnit 14,60 14,60
HBG 202,30 202,70
HCSTechnology 0,85 b 0,95
Heineken Hold. 150,50 151,80
Hoek'sMach. 250,50 251,00
Holl.SeaS. 0,48 0,48
Holl. Kloos 460,00 462,00
Hoop Eff.bank 7,40 7,30
Hunter D.pref. 2,80
IHCCaland 61,70 62,00
Kas-Associatie 39,00 38,40
Kempen & Co 9,00 9,00
Kiene's Suikerw 794,00 791,00
KondorWessels 29,20 29,70
KBB 70,00 70,10 ■Kon.Sphinx 51,20 51,90
Koppelpoort 394,00 a 394,00 a
Krasnapolsky 192,00 192,50
Landré&Gl. 50,40 50,40
Macintosh 42,70 42,50
MaxwellPetr. 116,00 117,50
MoearaEnim 1190,00 1175,00
M.EnimOß-cert. 15600,00 15500,00
MoolenHolding 36,40 36,50
MulderBoskoop 55,00 a
Mulühouse 5,00 5,00
Mynbouwk.Werk. 360,50 360,50

NaelT 525,00 f
NAGRON 50,50 50,50
NIB 601,00 600,00
NBM-Amstelland 9,20 9,10
NEDAP 327,00 327,00
NKFHolding 202,00 202,00
Ned.Part.Mij 52,20 52,80
Ned.Springst. 7050,00
Norit 23,60 23,90
NutriciaGß 148,50 148,50
Nutricia VB 157,50 158,50
Nutricia VB div92
Nijv.-TenCate 96,70 96,60
OcévdGr.div92 67,00 68,50
Omnium Europe 8,50a 8,50 a
OrcoBank eert. 69,60 69,50
OTRA 330,00 330,00
Palthe 70,50 65,00 a
Philips div.'92 31,00 30,90
PirelliTyre 19,70 19,60
Polynorm 129,00 130,80
Porcel.Fles 144,00 144,00
Randstad 44,00f 44,20 e
Ravast 28,50 28,00
Reesink 72,50 72,50
Samas Groep 39,80 40,00
Sarakreek 14,50 14,00
Schuitema 1600,00 1600,00
Schuttersveld 49,50 49,50
Smit Intern. 49,40 48,50
St.Bankiersc. 15,80 15,80
StadRotterdam c 43,20 43,50
TelegraafDe 91,20 e 91,40
Textielgr.Twente 92,00 92,00
Tulip Computers 23,40 23,90
Tw.Kabel Holding 120,50 120,90
Übbink 74,00 74,00
Union 65,70 66,80
Un.DutchGroup 2,90 2,90
Vereenigde Glas 522,00 522,00
Vertocert. 32,00 30,00
VolkerStevin 58,00 58,00
Vredestein 14,70 14,70
VRG-Groep 46,30 46,40
Wegener 58,80 59,20
WestlnvestF. 17,30 17,30
WestlnvF.wb 114,00 114,00f
WoltersKluwer 258,00 259,00
Wyers 32,50 32,50

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 81,90 81,50
ABN Amro Amer.F. 70,00 70,00
ABNAmro Eur.F. 73,50 73,40
ABNAmro FarEF. 56,30 56,00
ABNAmro Liq.Gf. 161,50 161,50
ABN Amro Neth.F. 83,00 84,00
ABN Amro Obl.Gf. 175,10 175,20
Aegon Aandelenf. 34,00 34,00
Aegon Spaarplus 5,25 5,25
ABN Beleg.fonds 60,60 60,70
ALBEFO 51,70 51,70
AldollarßFs 26,60 26,60
Alg.Fondsenbez. 233,00 234,00
AllianceFund 10,60 10,60
Amba 11,30 11,30
Amro North Am.F. 67,20 66,20
Amvabel 82,70 82,50

AsianTigersF. 63,50 63,90
Asian Select. F. 57,00 56,80
AustroHung.F. 4,25
BemcoßentSel. 56,00 56,00
Bever Belegg. 3,20 3,20
CLNObIDiv.F. 109,30 109,30
CLNObLWaardef. 112,80 112,90
Delta Lloyd Inv. 28,90 29,00
DPAmericaGrF. 37,00 37,20
Dp Energy.Res. 39,10
EGFlnvestm. 131,00 131,00
EMF Rentefonds 67,40 67,50
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10,20
Envir.GrowthF. 51,80 51,80
Esmeraldapart. 35,50 35,60
Eur.Ass. Trust 6,10 6,10
EMS Growth Fund 104,20 104,40
EMS IncomeFund 105,30 105,50
EMS Offsh. Fund 103,40 103,60
EOE Dutch SUF 314,00 314,00
Eur.GrowthFund 49,10 49,50
Euro Spain Fund 7,40
FarEastSel.F. 58,20 58,20
Gim Global 53,00 53,50
Groeigarant 1,56 1,55
HollandFund 71,00 71,50
Holl. Eur. Fund 47,70 48,00
Holl. Obl.Fonds 123,10 123,50
Holl.Pac. Fund 101,50 101,90
Holl.Sel.Fonds 82,50 82,40
Innovest 80,30 80,00
Interbonds 505,00 505,00
Intereffektsoo 32,30 32,30
Intereffektwt 109,00 109,40
Investapart. 71,30 71,00
ISHimal.Funds 7,50
Jade Fonds 158,00 159,00
JapanFund 19,20 18,90
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr.s 9,00
Mal.CapitalF.s 7,20 7,30
MeesObLDiv.F. 117,30 117,10
Mexico IncomeF. 21,50
MXInt.Ventures 9,50 9,50
Mondibel 76,10 76,10
Nat.Res.Fund 1190,00 1180,00
NedufoA 119,80 119,80
Nedufoß 112,00 117,00b
NMBDutch Fund 44,60 44,60
NMBGeldmarktF. 54,11 54,12
NMBGlobal Fund 46,00 46,00
NMBOblig.Fonds 36,00 36,10
NMBSpaard.F. 101,47 101,55
NMBRentegr.F. 117,20 117,30
NMBVast Goed F. 37,90 37,90
NewAsia Fund 6,00
NomuraWarr.F. 0,85 0,90
Obam, Belegg. 250,80 250,00
OAMFRentefonds 11,25 11,25
OrangeFund 20,70 20,90
Pac.Dimensions 86,90 87,50
Pac.Prop.Sec.F. 31,40 31,10
PiersonRente 112,70 112,80
Postb.Belegg.f. 57,00 57,00
Postb.Verm.gr.f. 53,80 53,80
Prosp.lnt.HlP*. 3,90
Rentalent Bel. 149,50 149,60

Rentotaal NV 35,50 35,50
RGAmericaF. 105,20 103,90
RGDivirentF. 49,10 49,10
RG Europe F. 97,00 97,40
RGFlorente 113,50 113,50
RG PacificF. 97,60 97,80
RG SP Groen 54,30 54,30
RG SPBlauw 51,40 51,40
RG SP Geel 48,60 48,50
RodinProp.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 75,20 75,20
Schrod.lnt.Pr.F 29,20 29,20
Sci/Techs 14,50 14,50
Technology Fund 19,20 19,20
TokyoPac.Hold. 213,00 213,00
Trans Eur.Fund 80,50 80,30
TranspacF.Yen 318,00 319,00
Uni-Invest 16,00 15,00
Unicolnv.Fund 77,10 77,10
UnifondsDM 31,20 31,90
Vaste Waard.Ned 65,50 65,40
Vast Ned 110,70 110,70
VIBNV 59,20 58,80
VSB MixFund 52,50 52,60
VSB Rente Fonds 108,90 109,00
WBO Intern. 68,50 68,70
Wereldhave NV 122,00 121,00
Yen ValueFund 84,60 84,60
ZOM FloridaF.s 45,30 45,30

Parallelmarkt
Alanheri 29,80 29,80
ABF 110,30 110,30
Berghuizer Papier 45,60 47,00
Besouw Van eert. 48,00 48,10
Biogrond Belegg. 11,00 11,00
Comm.Obl.F.l 97,80 97,80
Comm.Obl.F.2 97,90 98,00
Comm.Obl.F.3 98,00 98,00
De Drie Electr. 12,20 12,00
Delta Ll.Dollarf. 63,20 63,30
Delta Lloyd ECU 63,20 63,20
DeltaLloyd Mix 60,30 60,40
Delta Lloyd Rent 58,50 58,50
Delta Uoyd Vast 56,00 56,00
Dico Intern. 88,50 88,50
DOCdata 6,30 6,30
Dutch TakeOv.T. 46,50 45,60
Ehco-KLM Kleding 39,20 39,50
E&LBelegg.l 67,20 67,50
E&LBelegg.2 73,40 73,50
E&LBelegg.3 105,80 105,80
E&LBelegg.4 76,90 77,00
E&LKap.RenteF. 104,80 104,80
Free Record Shop 31,10 31.30 ■GaiaHedgel 105,80
Geld. Papier c. 69,20 69,70
German CityEst 47,00 45,00a
Gouda Vuurvast 78,00 77,00
Groenendijk 46,20 45,50
Grontmij 54,10 54,50
HCA Holding 46,90 46,70
Heivoet Holding 38,00 38,00
Hes Beheer 41,20 41,10
Homburg eert. 1,20 1,15e
Inter/ViewEur. 3,10 3,10
Kühne+Heitz 44,40 45,00
LClComput.Gr. 5,10 5,30 .

Melle.vannrc 35,10 35,00
Nedcon Groep 43,10 42,50 e
Nedschroef 82,60 82,50
NewaysElec. 6,50 6,60
NewEur.HtlsDM 20,00 20,00
NewtronHold. 1,70 1,70
Pan Pac. Winkel 10,50 10,50
PieMedical 4,90 4,90
Simac Techniek 11,70 11,80
Sligro Beheer 55,00 55,00

Wall Street
31/01 03/02

allied signal 49% 49' A
amer.brands 447/s 45%
amer.tel.tel 37' A 36%
amoco corp 45% 45' A
asarcoinc.' 223A 21%
bethl. steel 14% 14%
boeing co 50% 50%
can.pacific * 17%
chevron 63% 63%
chiquita 38% 39vs
chrysler 14% 15
citicorp 15 15%
cons.edison 28% 28' A
digit.equipm. 50/2 52%
dupontnemours 46% 46' A
eastmankodak 50>/2 49%
exxon corp 58'A 59
ford motor 30% 32' A
gen.electric 75 75%
gen.motors 32% 33' A
goodyear 60% 61%
hewlett-pack. 59' A60
int. bus.mach. 90 90%
int.tel.tel. 58 58' A
kim airlines 22% 23%
mcdonnell 68 67
merckco. 157'/s . 154/2
mobiloil 63% 64%
penncentral 25 26Va
philips 17V2 17%
primerica 41V2 40/2
royal dutch 79% 80' A
searsroebuck 41 '/s 39%
sfe-south.pac. 12'A 12 .
texaco mc. 59% 59/2
united techn. 50% 50%
westinghouse IBV2 IBV2
whitman corp 14% 14Vs
woolworth 29/2 30%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,745 1,865
austr.dollar 1,30 1,42
belg.frank(lOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,480 1,600
deense kroon (100) 27,50 30,00
duitsemark (100) 110,00 114,00
engelse pond 3,10 3,35
finsemark (100) 39,85 42,35
fransefrank (100) 31,40 34,15
grieksedr.(lOO) 0,85 1,05
iersepond 2,85 3,10
ital.hrel 10.000) 13,80 15,50
jap.yen(10.000) 139,50 145,50
joeg.dm.t/m 100 - -

Noorsekroon (100) 27,10 29,60
oostschill. (100) 15,75 16,25
poitescudo(lOO) 1,19 1,37
spaanse pes.(100) 1 ,'7O 1,86
turkse pond (100) 0,0265 0,0425
zweedse kr. (100) 29,45 31,95
zwits.fr. (100) 123,75 128,25
Wisselmarkt
amerik.dollar 1,80695-1,80945
antiU.gulden 0,9950-1,0250
austr.dollar 1,3557-1,3657
belg.frank(loo) 5,4645-5,4695
canad.dollar 1,53875-1,54125
deensekroon (100) 29,025-29.075
duitse mark(100) 112,5650-112,6150
engelse pond 3,2375-3,2425
franse frank (100) 33,020-33,070
grieksedr.(lOO) 0,9250-1,0250
hongk.dollar(100) 23,0750-23,3250
iersepond 2,9995-3,0095
itaLlire(10.000) 14.965-15,015
jap.yen(10.000) 143,765-143,865
nwzeel.doUar(loo) 0,9723-0,9623
noorsekroon (100) 28,690-28,740
oostenr.sch.(loo) 15,9980-16,0080
port. escudos (100) 1,2880-1,3280
spaanse pes.(100) 1,7855-1,7955
surin.gulden 0,9930-1,0330
zweedsekr. (100) 30.990-31,040
zwits.frank(lOO) 126,335-126,385
e.e.u. 2,2985-2,3035

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 201,60 201,90
idexcl.kon.olie 196,00 196,40
internationals 204,20 203,70
lokale ondernem. 200,70 201,70
id financieel 145,50 146,50
id niet-financ. 254,20 255,30
CBS-herbeleggingsindex (1983=100

algemeen 287,10 287.50
idexcl.kon.olie 263,50 264,10
internationals 303,00 302,30
lokale ondernem. 269,40 270,70
id financieel 214,40 215,90
id niet-financ. 322,80 324,10
CBS-stemmingsindex (1990= 100)
algemeen 121,70 122,30
internation 133,30 132,90
lokaal 119,60 120,30
fin-instell 127,70 128,20
niet-financ 118,10 118,80
industrie 126,10 126,60
transp/opsl 137,80 138,90

Goud en zilver
Amsterdam - Prüzen van 14.00 uur:
Goud onbewerkt 20,480-21,080,vorige
20,340-20,940,bewerkt 22,680 laten,
vorige 22,540laten.

Zilver onbewerkt 205-275. vorige 205-275,
bewerkt 320 laten,vorige 320 laten.

Dow Jones

Industrie 3234,13
+10,74

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abnamro c apr 47,50 389 0,90 1,10
abnamrocjul 45,00 198 2,50 2,90
abnamrocjul 47,50 182 1,20 1,40
abnamrocjan 40,00 219 7,30 7,60
ah cjul 85,00 199 1.70 1,90
akzo capr 130,00 155 8,70 a 8,00
akzo papr 130,00 199 2,00 2,20
akzo papr 135,00 175 3,80 4,30
coc c feb 290,00 440 7,30 7,60b
coc c feb 295,00 518 3,90 3,90
coc c feb 300,00 330 1,60 1,70
coc cmrt 295,00 297 6,90 7,00
coc capr 270,00 450 29,00a 29,40
coc c apr 290,00 141 12,20 12,50
coc c apr 300,00 164 6,50 a 6,60
coc cjul 300,00 352 8,50 b 9,00
coc pfeb 290,00 428 1,50 1,20
coc pfeb 295,00 523 3,00 2,90
coc pfeb 300,00 149 5,90 5,40
coc pmrt 290,00 296 2,70 2,50
coc pmrt 295,00 161 4,40 4,00a
coc papr 260,00 505 0,40 a 0,30
coc papr 300,00 158 7,60 7,50
hein capr 170,00 154 5,60 6,40
hein c okt 180,00 143 6,80 a 6,00
ing capr 50,00 147 1,90 2,30
ing cjul 50,00 180 2,30 2,70
ing cokt 55,00 354 1,10 1,20
ing cj94 47,80 281 6,60 7,00
ing papr 50,00 148 1,00 0,90
kim c feb 42,50 252 1,20 1,20
kim capr 40,00 194 3,30 3,40
kim c 093 35,00 203 10,20 10,40
kim papr 40,00 139 1,40 1,40
nedl c apr 55,00 189 7,00 8,00
nedl c apr 60,00 211 3,50 b4,40
nedl capr 65,00 141 1,60 2,20
nedl cjul 60,00 208 5,50 b 6,70
nedl papr 65,00 158 6,00 5,00
phil c feb 32,50 150 0,60 0,50
phil c apr 32,50 284 1,60 1,40
phil c apr 35,00 186 0,70 0,70
phil c 094 45,00 299 2,40 2,40
oüe c apr 140,00 177 9,70 830
olie capr 150,00 184 3,60 3,00
olie c 094 145,00 158 19,10 19,00
oüe papr 145,00 257 2,70 2,90
olie pjul 145,00 221 5,20 5,30
unil c apr 180,00 219 12,00 10,50
unil capr 195,00 305 3,00 2,40

a laten g=bieden+ei-div.
b bieden h=laten+ ex-di».
c=e>-claim k=gedaan + h
d ei-dividend l^gedaan+g
e gedaan "bieden vk slotkoers vorige dag

f gedaan " laten sk=slotkoers gisteren

economie

Aerofloten Finnair

samen in nieuwe
maatschappij

HELSINKI - De Finse nationale luchtvaart-
maatschappij Finnair en Aeroflot St Peters-
burg, deel van de voormalige nationale
luchtvaartmaatschapij van de Sovjetunie,
gaan samen een nieuwe luchtvaartmaat-
schappij opzetten. Dit heeft een woordvoer-
der van Finnair gisteren meegedeeld.
Finnair zal daartoe drie tot vijfDC-9 toestel-
len leasen, die elk maximaal 130 passagiers
kunnen vervoeren. Finnair zal verder be-
manningsleden van Aeroflot trainen in het

gebruik van deze straalvliegtuigen. Die trai-
ning begint later dit jaar of in 1993 in Fin-
land.

Nog onduidelijk is wanneer de nieuwe maat-
schappij van start gaat. Vanaf het vliegveld
Pulkjovo van St Petersburg zullen diensten
worden onderhouden op Centraal- en West-
europese bestemmingen, behalve op Fin-
land. De woordvoerder van Finnair zei dat de
nieuwe onderneming een veelbelovende toe-
komst staat te wachten als de Russische eco-
nomie zich heeft hersteld. St Petersburg, het
voormalige Leningrad, is altijd een toeristi-
sche attractie geweest.

NBTvoorspelt groei bezoeken buitenlanders

Nederland blijft in
trek bij toeristen

LEIDSCHENDAM - Vorig jaar is
Nederland bezocht door 5,8 miljoen
buitenlandse toeristen die samen
7,6 miljard gulden hebben besteed.
Het aantal binnenlandse vakanties
steeg met 700.000 tot 14,8 miljoen
waarbij voor 3,2 miljard werd be-
steed. Deze groei kwam vooral door
meer korte vakanties buiten het
hoogseizoen. Dit blijkt uit cijfers
van het Nederlandse Bureau voor
Toerisme (NBT).

In 1990 kwamen eveneens 5,8 mil-
joen toeristen ons land binnen. Het
NBT had voor 1991rekening gehou-
den met een daling van het inko-
mende toerisme, ondermeervanwe-
ge het ontbreken van een grote
publiekstrekker als de Van Gogh-

tentoonstellingen in 1990 en als ge-
volg van de Golfoorlog.

Dankzij een sterke groei van het
aantal buitenlandse toeristen uit
Europese landen werd de daling
van bezoek uitverre landen (Ameri-
ka en Japan) goedgemaakt. Vooral
de buurlandenDuitsland (9 procent
meer aankomsten), Groot-Brittan-
nië en België droegen bij aan de
goede resultaten. Uit Frankrijk en
Italië kwamen minder toeristen dan
in 1990.

Algemeen directeur van het NBT
mr J. Cornelissen gaat voor 1992 uit
van een gemiddelde groei van 3 tot
4 procent. Hij voorspelt een toena-
me van het aantal buitenlandse toe-
risten tot zes miljoen die gezamen-
lijk acht miljard gulden zullen
besteden en 17 miljoen nachten in
Nederland zullen verblijven. De
verwachtingen zijn mede gebaseerd
op de Floriade die dit jaarwordt ge-
opend. Wat het binnenlands toeris-
me betreft, verwacht Cornelissen
dat er meer dan 15 miljoen vakan-
ties zullen worden geboekt.

Grolsch neemt
Ruddles over

ENSCHEDE - Grolsch heeft defi-
nitief overeenstemming bereikt
over de overneming van de Britse
Ruddles-brouwerij van Courage
Ltd, een onderdeel van Foster's
Brewing Group. De noodzakelijke
toestemming van de Engelse autori-
teiten wordt binnenkort tegemoet
gezien. Ruddles is winstgevend en
zal positief bijdragen aan de winst
per aandeel over 1992, aldus
Grolsch. Grosch wil niet kwijt wat
voor Ruddles is betaald. In 1991
werd al de Duitse Wicküler overge-
nomen.

De overneming van Ruddles is na
de verwerving van Wicküler een
volgende stap in de strategie van
Grolsch, die erop is gericht in
Noordwest-Europa een sterke posi-
tie op te bouwen in produkten en
merken onder een gemeenschappe-
lijke en strikte kwaliteitsbeheer-
sing.

munt

Arbeidsethiek
De Japanse premier Miyazawa
heeft gisteren in het parlement
de handelsrelatie met de Ver-
enigde Staten verder onder
druk gezet met de verklaring
dat het de Amerikanen aan de
juiste arbeidsethiek ontbreekt.
Miyazawa zei voor de begro-
tingscommissie van het Hoger-
huis dat 'nu zoveel universitair
opgeleide Amerikanen de kant
van Wall Street opgaan, het
aantal ingenieurs dat zich be-
zighoudt met het ontwikkelen
van nieuwe produkten af-
neemt."

Vakantiewerk
Kinderen mogen in 1992 tot
1.550 gulden netto bijverdienen
met vakantiewerk zonder dat
dit invloed heeft op het recht
op kinderbijslag. Dit is 50 gul-
den meer dan in het afgelopen
jaar. Het bedrag is verhoogd
omdat ook de minimumlonen
zijn gestegen, zo heeft het mi-
nisterie van Sociale Zaken gis-
teren bekendgemaakt. Wordt
met vakantiewerk meer dan
1.550 gulden verdiend, dan
wordt alleen met het meerdere
rekening gehouden bij de be-
oordeling van het recht opkin-
derbijslag.

Allochtonen
Er komt op korte termijn geen
wetgeving die werkgevers ver-
plicht mensen uit minderheden
in dienst te nemen. Eerst moet
de SER (Sociaal-Economische
Raad) nog advies uitbrengen
over het probleem van de grote
werkloosheid onder minderhe-
den. Vanavond evalueren de
sociale partners en de minis-
ters De Vries enDales het min-
derhedenakkoord dat de socia-
le partners samen sloten, om zo
wetgeving buiten de deur te
houden. Toch willen de be-
windslieden wel duidelijk ho-
ren en ervan overtuigd worden
'dat er vooruitzichten znn die
iets gaan opleveren', zo ver-
luidt het in Den Haag.

Diesel
Diesel wordt morgen één cent
per liter goedkoper. De advies-
prijs aan de zelftank bedraagt
dan 114,8cent per liter. De prij-
zen voor benzine blijven onge-
wijzigd. Dit heeft marktleider
Shell gisteren bekendgemaakt.
De prijsverlaging is het gevolg
van de ontwikkeling van de in-
ternationale produktnoterin-
gen in guldens.

Verlies 800.000 banen

Malaise in
textielhandel

DEN HAAG - In de Europese kle-
ding- en textielindustrie zullen de
komende tien jaar ongeveer 800.000
banen verdwijnen. Dit voorspelt
een groep grote Europese textiel- en
kledingconcerns (ELTAC) in eenre-
cente studie.

De Europese kledingproduktie zal
met ongeveer 6 procent per jaar af-
nemen en uiteindelijk nog hooguit
eenvierde deel uitmaken van de to-
tale kledingverkoop in Europa. De-
ze verkoop betreft dan de echte
mode-kleding en gespecialiseerde
artikelen.

Nissan
Het Japanse concern Nissan
gaat zijn in 1966 geopende
autofabriek in Australië in ok-
tober sluiten nadat er de afgelo-
pen tien jaar verliezen waren
geleden. Daardoor zullen 1.800
arbeidsplaatsen verdwijnen.
Nissan gaat zich in Australië in
een andere fabriek concentre-
ren op de produktie van alumi-
nium onderdelen voor gebruik
in bedrijven in Japan, zo heeft
het concern gisteren meege-
deeld. Nissan produceerde in
de fabriek in Clayton in de
staat Victoria jaarhjks 57.000
auto's van de modellen Pulsar
en Pintara.

Dinsdag 4 februari 19925
Limburgs dagblad

Zware hap

" De zesjarige Billy Sicklemore in London zucht onder het gewicht van de grootste en
zwaarste sandwich (belegd met bacon, sla en fruit), die ooit is gebakken. Onbekend is of
Billy de zware hap tot op de laatstekruimel heeft verorberd. Foto: EPA
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3piccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

Reuzepiccolo's ,
Over 1 of 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 met de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.

".Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de

j i-egel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven

I 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.
jWij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaarenouder.
(Bron: CeOoco Summo Scanner) 079

Mededelingen

Hoge Beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot terugverkrijgen van een

van onderstaande voertuigen en tot oplossing van de
gepleegde misdrijven.

Mazda 323H8 1.6iLX: ZN-75-GY
kleur rood, gestolen 23 januari 1992 vanaf Steenberger-

" voetpad te Bocholtz. Chassisno.: JMZ8G13E200371826.
i Bijz.heden: auto is Links-achter overgespoten. Informatie:

Bureau Van Ameyde B.V.
Kleine Oord 181, Arnhem. 085-43255: na kantoortijde:

085-455045. Vragen de Heer Van Galen., Personeel aanbod

REPRESENTATIEVE
'dienstverlening "Rent a But-
ler", privé-chauffeur, body-
guard en privé-secretaris.
Tel. 04498-57295.

I ! -, »=.

Bedrijfsruimte

Goedlopende FRITURE te
huur, overname invent. n.o.
t.k. Br.o.nr. B-0346 LD.,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.

Personeel gevraagd

Gevraagd allround
Witgoed monteur, buitendienst

Moet zelfstandig kunnen werken. Schrift, soll. richten aan:
Dhr. W. ESSER, p/a Markt 19, 6369 AH, Simpelveld.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Heerlen en Übachsberg

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.
BARMEISJES gevr., garan-
tieloon mogelijk en vervoer
gratis. Tel. 045-217407. Na
20.00 uur 045-458916.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Horrimer-
terweg 77, Hoensbroek.
Classic Club te Lanaken (B)
vraagt nog een representa-
tieve DAME met goede con-
tactuele eigenschappen om
ons team aan te vullen, ho-
ge verdiensten, werktijden in
overleg. Tevens ervaren
gastvrouw gevraagd voor
min. 2 dagen per week. Inl.
tussen 14.00-16.00 uur tel.
045-729239.
KAPSTER gevr. met salon
ervaring voor 23 uur per wk.
Tel. 04493-3738.
Tapperie De BLOASBALG
Markt 42, Geleen. Wij zoe-
ken voor ons team nog een
ervaren barkeeper. Afspra-
ken 046-756242 na 16.00u.
BEAUTY Escorts zoekt en-
kele representatieve meis-
jes, die het een prettig idee
vinden om bij een organisa-
tie te werken die al 10 jaar
bestaat. Als je het type bent
dat zelfstandig wil werken
op beter niveau en bijv. niet
je tijd in clubs wil verdoen,
bel dan: 077-548887.
MEISJE gevraagd voor 'n
kaaszaak op de zaterdag-
markt. Tel. 045-351750 na
18.00 uur.

Brood en Banketbakkerij
Franssen, Kloosterstraat 40,
Simpelveld. Vraagt: enthou-
siaste BROODBAKKER m/v
met een gezonde dosis er-
varing om een klein gezellig
team aan te vullen; 2e en 3e
Banketbakkers bediendes
m/v liefst met ervaring in een
luxe banket, welke in een
jong team creatief aan de
slag wil; Opleidingsplaats
voor leerling m/v. Werktijden
voornamelijk overdag, met
een prima salaris. Geïnte-
resseerd? Tel. 045-441470.
Gevr. CAFETARIA-MEDE-
WERKSTER full-time baan,
werktijden overdag en me-
dewerkster voor 2 avonden
per week. Tel. 045-457845.
Ervaren KEUKENHULP ge-
vraagd. Tel. 045-457845.
Nette vr. FRITURENHULP
gevr. voor Friture-Cafetaria
voor min. 2 avonden p/wk.
Zonder ervaring onnodig te
solliciterenTel. 045-414175

Te huur gevraagd
Te h. gevr. GARAGEBOX.
Tel. 045-728192
Te koop/huur gevraagd wo-
ning in RIMBURG. Tel. 045-
-325895, na 18.00 uur.

OG te huur
CAFÉ Safir over te nemen,
startklaar, dadelijk vrij.
Maastrichterstr. 101, Has-
selt (B). 0932-11241993.

Onr. goed te koop aangeb. gevr.

Woonhuis verkopen???
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan,

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

Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.

;Tè k. gevr. grotere woning, tot ’300.000,- met tuin of
BOUWGROND. Tel. 045-
-711312. Fax:o4s-711663.

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
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
Door de enorme verkopen,
dringend woonh. te koop
gevr. (alle prijsklassen!).
N.M.W. QUADEN & ZN,
Makelaardij onr. goed, Gel-
restr. 4, Munstergeleen, lid
NVM. Tel. 046-519644., 15 jaar vaste rente! 8,6% of
8,9% Bel. 045-712255. Na
kant.uren Dhr. J. Wetsels
045-440731. STIENSTRA
Hypotheek Service.

Landbouw

Te koop
* New Holland combine
8060 met strohakselaar
* Gilles bietenlader met

tussenbunker
* "Kleine" 6-rijige scharen-
bietenrooier, ontbladeraar

met bladband en Ford
TW-20 met dubbele

montage 9,5 x 48
* Fahse 4-rijige maiszaai-
machine met 2 complete

(losse) zaaielementen
* Grimme 2-rijige

bunkerrooier
* Gruse aanaarder met

kappen (nieuw)
* Rumptstad aanaarder met

kappen
* Weiger pers AP-61
* Weiger Pers AP-71

* Ford 7000
Mechanisatiebedrijf
Frissen b.v.

Vroenhog 92
6301 KJ Valkenburg

Houthem
Tel. 04406-40338

Tel.nr. vert. 04406-13233
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.

Winkel & Kantoor

Te koop uit Faillissement
INieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer, goede kwaliteit. Nieuwe bureaus in diverse kleuren en
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu-

"bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-
ten v.a. ’255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’95,-. Diverse
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’150,-. Laden-
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4

1laden v.a. ’ 150,-. Tekening ladenkasten A 1en A 0v.a.

’ 595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ’ 75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
Burostoelen v.a. ’ 50,- per st. Nieuwe burostoelen met
zeer hoge korting, tekentafels A 1en A0van ’ 675,-. Flip-
overs-Wipeborden-Rolblokken. Steekwagens luchtbanden
’109,-. Industrie boormachines 16mm 220 Volt ’425,-.
Verder nog 1001 artikel teveel om op te noemen. 1000m2
showroom 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad leverbaar.
Ook verhuur bedrijfsinventaris.. ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9-18.30 uur. Zat. 10.00tot 16.00 u.
Speciale AANBIEDING.
Nieuw buro's en directie

■ stoelen Rock Type 295 adv.
’395,- nu ’195,-, Rock
Type 4050 adv. ’495,- nu
’295,-. Zeer mooie lederen
en gestoffeerde directie
stoelen tot 40% korting. Le-,deren conferentie fauteuils
van ’795,- voor ’435,-.
Conferentie fauteuil code
240 adv. ’ 375,- nu ’ 245,-.
Alles uit voorraad leverbaar.
Rockmart Kissel 46A, Heer-

■ len. 045-723142.
Te koop stalen LEGBORD-

'STELLING 30, 40 en 70 cm
diep met 5 legborden, v.a.
’75,- p.mtr.; Pallet stelling,
in staat van nieuw, 80 en
110 cm diep. Zeer interes-- santé prijs. Rockmart, Kissel
46a, Heerlen. 045-723142.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te koop modern ADRES-
SEERSYSTEEM, z.g.a.nw.,
Veenman Post 300, Fa.
Hanssen, Kerkrade-west.
Tel. 045-413438 ('s-maan-
dags gesloten).

Transacties
Te h. PRIVEHUIS in Heer-
len. Br.o.nr. B-0353, LD,
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.
en garantie; tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471

TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122

Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.. , 1 . ;

Auto'saaan
10x Fiat Panda alle type's v.a. 1985
11x Fiat Unodiv. type's v.a. 1986
Fiat UnoDiesel beige 1986 nu ’ 6.900,-
-2xFiat Ritmo 3en 5-drs. 1987 v.a. ’ 7.900,-
-3xFiat Tipo 1989 v.a. ’ 17.900,-
Fiat Croma TurboDiesel 1987 nu ’ 16.900,-
Citroën2CV6 grijs 1985 nu ’ 5.900,-
Ford Fiesta 1.1 CL 1988 nu ’ 12.900,-
Ford Escort automaat wit 1985 nu ’ 8.900,-
Honda Civic 1.3blauwmet. 1982 nu ’ 3.900,-
Mazda 323 1.5Cosmo do.grijsmet. 1988 .. nu ’ 14.900,-
Mercedes 190D2.5 zwartmet. extra's nu ’ 37.900,-
Opel Corsa I.OS wit 1983 nu ’ 5.900,-
Opel Kadett 1.2LD. rood 1985 nu ’ 9.900,-
Skoda 105 S groen 1988 nu ’ 5.900,-
Renault 21 GT Diesel do.grijsmet. 1986.... nu ’ 12.900,-

Diverse knutselkoopjes

Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34. Tel. 045-742121.

Te koop aangeboden:
Opel Veetra 1.6i1991
Opel Veetra 1.8S met gas 1989
Volvo 440 GL met gas 1989
BMW 524 D 1988
Renault 5 GTL 1986
Polo 1984
Porsche 911 1983
Porsche 944 1982

Auto Cüppers V.O.F.
Diergaarderstraat-Zuid SA, Maria-Hoop

Tel. 04743-1546. t

O.K. Cars
Golf D 1.6 nw. type, 5-drs.,

bwj. '84;
Opel Kadett 1.283, 5-drs.;

Kadett 1.3SHB bwj '86 LPG
Kadett Stationcar, 5-drs.

bwj. '83;
Corsa 1.2 HB bwj. '86;

Opel Rekord aut. bwj. '81;
Rekord aut. Stationc. bwj'Bl

Kadett Stationc. bwj. '81;
Opel Ascona 4-drs 16i '82;

Volvo 343 aut. bwj. '81;
Ford Escort XR3i '85;

Escort 1.1 '83;
Ford Capri, 6 cyl., bwj. '79,

zeer mooi;
Ford Siërra 1.6 '86 Laser;

Ford Escort 1.6L'Bs;
Honda Civic, bwj. '84 3-drs.;

Mercedes 200D'82
Fiat Panda type 750;

Jeep Rancho Matra bwj. '83;
Jeep Samorai bwj. '88, 4w.

drive.
Inruil en financ mog.

Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5782

PEUGEOT 205 GL, 5-drs,
'84, 92.000km, rood, Bovag-
gar. ’ 7.750,-. 045-244947.

LUCAR Kerkrade biedt seri-
euze prijzen voor Jeep,
pers.wagens, bestelauto's.
Contant geld. 045-456963.

Autocentrum VEENSTRA:
Mazda 323 GLX 1.5 aut. '89
’17.400,-; Mazda 626 LX
1.8 stationcar t. '89

’ 20.500,-; Toyota Starlet
'86/'B7 v.a. ’8.500,-; VW
Golf 1800 GT BBS-uitv. '88
’23.500,-VW Golf 1300 CL
'87 ’13.900,-; Mazda 626
LX 5-drs. '89 ’20.900,-
Mazda 626 GLX 2.0, autom.
'88 ’ 18.500,-; Fiat Tipo
1600 DGT '88 ’16.500,-.
Honda Accord 2.OEX '87

’ 17.900,-Honda Civic 1.5
GL '88 ’ 16.900,-; Ford Es-
cort 1600 i type '88
’14.250,-; Ford Escort
1400 CL '87 ’12.250,-;
Ford Siërra 1.6 CL 3-drs.
type '88 ’14.900,-; Opel
Kadett 1300 club '85 '87 va.
’10.500,-; Opel Kadett 1.3
GL 4-drs. '87 ’14.250,-;
Opel Corda 12S 4-drs. '86
’8.750,-; Opel Ascona 1.6
S 4-drs. '87 ’ 12.500,-; Bo-
vag-garantie, inruil, finan-
ciering. Autocentrum P.
Veenstra, Valkenburgerweg
13 Voerendaal. 045-752999

Te k. NISSAN BLuebird 1.6
LX 4-drs, bwj. 8-'B6, 5-ver-
sn., kl. blauwmet. met stuur-
bekr. extra's sunroof en au-
toalarm, auto is i.z.g.st. Tel.
045-270732

Van Leeuwen
Citroen

vreemde merken
Opel Kadett

1.8 zilver 1988
Peugeot

205 donkergrijs 1990
1.4iXS

Volvo 340 DL
antraciet 1988
Hyundai Pony

XP 1500 wit 1988
Alfa Romeo 1.3 Junior 1988

zilver
VWGolf

1.3 rood 1987
Nissan Sunny

I.7DHBrood 1987
Toyota Corolla
1.3aut. wit 1984
Mazda 323 HB
zilvermet. 1983
Citroen

BK 14 TE Palais
LPG blauwmet 1990

BK 14 Chamonix
grijsmet. 1989
BK 16 Leader.

spec. uitv.
grijsmet. 1986

BXI9TRSLPG
wit 1988

BK Break turbo D
wit 1990

CX Prestige aut.
zwart 1988 nieuwstaat

AXdemo 1991
blauw en rood

Inruil, garantie en financie-
ringmogelijkhedenüü
Van Leeuwen

Citroen
Strijthagenweg 129

Kerkrade
Tel. 045-453355

OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Te k. MAZDA 323 GLX 16i,
bwj. dcc. '90, 18.000 km,
moet weg weg. omst., vr.pr.

’ 18.500,-. Tel. 046-756324

Vrofkiat!^
Dit had je niet ven/vacht

i "» «* /
■" &

Ik hou van jou
VXXXXXXXXXXXXXXXXXX'O'''
Wij betalen ’5OO,- '<l!
’20.000,- voor uw AUT Ü
('S). Gratis afh. 045-422217,
Te koop Ford ESCORT 1*
D Bravo, bwj. '89, z.g.a"*
Tel. 045-718175.
Te koop CITROEN BK Moe
treux, mei '89, blauw/grijs,a'
larm, i.z.g.st. 045-414866^
Te k. Citroen VISA, 1981,*
pr. ’1.100,-. Tel. O-W-
-275205
CITROEN CX 2400 Diese''1
model '87, van particut'er'
135.000 km, pr. ’11.000,'
Tel. 045-319521. J
Opel Kadett 14i bwj. '#!:
Opel Kadett GSi '88; '#,'
Opel Omega 2.0 i '87; Op*
Ascona '88 autom., CM
Corsa TR '86. Inruilers: W
Panda '87; Ford Escort 'o*
Toyota Camry 2.0 '84. Auto-
bedr. TERHARK, Sports»-
-26, Kerkrade (Roda-terrem)
Tel. 045-424890. ,|
INKOOP goede auto's, cor*;
geld. Joosten, Schamendi
3, Maastricht. 043-634978^
FIAT 131 Mira Fiorie 2Oo<j
Diesel, '82, APK 7-92, ze*
goed, 1e eigenaar, vr.Pf\
’2.250,-. Tel. 04954-206»'
na 18.00 uur. JJ,

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8

\*1(

"^2~ ’ERVICE RUBRIEK
BRANDPREVENTIE

Voor uw brandpreventieproblemen gratis advies.
Alle blusmiddelen en -toebehoren, periodieke controles,
brand- en noodladders in elke gewenste uitvoering.
Brandslangkasten, stand- en straalpijpen

HYDRAFLEX NUTH m
KATHAGEN 4. TEL. 045-243131
Vraag vrijblijvend prijsopgave. Jfct
Ook voor controles en reparaties. ■■jpiifliar'- 1^

e

Géén extra —telefoonlijn »-~ B^ I
nodig. \. Zéér klein

prijskaartje.Mi Hiliiijjjjjjjjjjjjjjjjjl

npjÉ "]■ I Ook te

diS^Sflt H___^K^^HH^l mt - - # gebruiken
_____^—-———~' %'. als copier.

Halftoontoets #^__—
voor foto's.

Eén A4-tje
in 15 seconden.

Vijf pagina's ~,
„,

~„ ~.,.., _^^^^^^_ .„,„ ,
in een keer.

***^*^B IMfel^B i^k i^M^^LfüSSB*Ba^J^H - "Hl

AmMmP BMMmBBËbI:: . ' 31SttiilYflfl
f **ï . " ■-■'' %

Weer leverbaar!
PcVolksfax van Nashua.

>*€;
U boft wanneer u nog steeds géén fax hebt. in één keer. En dankzij de halftoontoets komen ook foto's Want heus, nog nóóit was faxen zo goedkoop. Vraag alle " Geefmij snel deverkoopadressen enprijzen van Nashua's

' Volksfax.
" Naam m/v'

Want de Volksfax is er weer. Da's een kleine fax voor een uitstekend over. Dat alles gebeurt gewoonvia deaansluiting gegevens maar even aan met debon. Ofbel gratis 06-0669. .
" Adres %

Jdeine prijs. Maar zn daden zijn beslist groot te noemen. van uw telefoon. Er is dus géén extra lijn nodig. ,?a De Volksfax van Nashua.De populaire fax. Met depopulaire prijs. " poStcoJe/\vo^nplaats

In desupersnelle tijdvan 15 seconden stuurt deVolksfax een Trouwens, hulp bij het aansluiten is 'jfca * Mijn bedrijf heeft meer/minder dan vijf werknemers.
llvJli^(§ilMlll 11^1 '. Smur deze bon in een °Pen envelop, zonder postzegel

A4-tje de wereld in. Vijf pagina's verstuurt hij gemakkelijk _ ook al niet nodig. Netzomin als bij het financieren^^^jp^ I yI(§I\§)II llV»l(SI ', naar Nashua, Antwoordnummer 3569,4100VPVianen-

Limburgs Dagblad Dinsdag 4 februari 19926



Corry Brokken
Corrjy Brokken kon écht mooizingen, hè?

~Ze was een vedette. Ik heb on-langs nog met haar te makengehad. Ik had iets te regelen ophet gebied van auteursrechtenen men had mij gezegd: Dan
moetjebij Corry zijn. Weetje datik toen ik haar zag helemaal ietshad van: Jee, ik mag naast me-vrouw Brokken zitten. Maar zezingt niet meer, wil ze ook niet.
Ze zegt: 'Ik kan het niet verant-
woorden: de zingende kinder-
rechter. Die twee zaken zijn niet
te verenigen.' Jammer, maar dat
is dan zo."
Rij het horen van je plaat dacht
ik: nu is hij almaar aan het zin-

gen over oude mensen, de dingen
die voorbij gaan. Dat had ik met
name toen ik 'Er komt een tijd'
hoorde, het lied over de twee
ouder wordende homo's, waarbij
je het zo te betreuren vindt dat ze
niet meer mooi en aantrekkelijk
zijn.

„Ik hoor die opmerking wel va-
ker. Maar ik heb in mijn liedjes
altijd een sterk gevoel van me-
lancholie gehad. Ik weet niet of
dat nu sterker is dan voorheen.
Misschien loopt het meer in het
oog. Omdat het over twee bejaar-
de mieën gaat? Ik vind het een
heel positief lied. Het komt er op
neer dat het fantastisch is wan-
neer je tegen het eind van je le-
ven samen broos en oud kan zijn
en nog steeds van elkaar kunt
houden."

Zelfmoord
Maar daar kom je pas tegen het
eind van je lied mee. Daarvoor is
het toch een beetje van: jammer
dat we niet meer begeerlijk zijn
als we ouder worden.

„Maar dan nog vind ik het een
positief lied. Je mag heel erg blij
zijn als je met een paar mensen
van wie je houdt en die van jou
houden aan het eind overblijft.
Dan heb je al heel wat bereikt.
Maar we blijven onvolledige
mensen. Ik heb eens het lied Jos
geschreven, over een jongen die
zelfmoord heeft gepleegd. Daar-
in komt de zin voor: had ik ach-
teraf toen niet je moeten beet-
pakken. Dan had ik het ergste

We merken allemaal dat we be-
langrijke dingen nalaten. En
waardoor? Door schijterigheid,
doordat je er op dat moment
geen zin in hebt, noem maar op.
Het enige dat je kan doen is pro-
beren te voorkomen dat je een
volgende keer in de zelfde fout
vervalt."

En je hebt, zo zing je, je eigen
God die geen schuldgevoelens op-
legt.

„Dat is mijn privé-God. Een God
die je niet op je flikker geeft als
je iets fout hebt gedaan of laten
we zeggen iets dat gauw voor
fout wordt versleten."

Je zingt op iedere plaat wel een
keer over je godsdienst.

Religie zit toch in alles. Hoeveel

opvoedingen zijn er niet door
vergeven. En anders ben je wel
vergeven over de andere rem-
mingen waarmee jewordt opge-
voed: angst, schuldgevoelens,
jaloezie, dingen waarvan je je la-
ter afvraagt: wat schiet ik ermee
op. Ik ben ervan overtuigd dat
we worden geboren en opgevoed
met een zak vol manco's en je
mag blij zijn als jetegen het ein-
de van je leven die zak half leeg
hebt. Het klinkt allemaal nega-
tief en ik weet wel dat de mens
waarschijnlijk meer positieve
kanten heeft dan negatieve,
maar van de negatieve hebben
we het meeste last."

06-nummers
Een van je vrolijke nummers
gaat over de 06-sexlijnen.

„Zo vrolijk is dat niét. Ja, het
klinkt kolderiek. Ik heb ook al
die lijnen afgebeld. Allemaal. Ja,
ik moest toch weten hoe het
ging. Geen kwaad woord van mij
over de mensen die die lijnen
bellen. Maar wel een kwaad
woord over het feit dat niemand
toegeeft dat hij of zij die num-
mers belt. Er wordt goud ver-
dientmet die handel, maar wie je
ook spreekt: nee hoor, bah, ze

vinden het allemaal viezigheid
Maar iedereen doet het.

En het ergste vind ik nog dat als
een van de twee in een relatie
gebruik maakt van die lijnen hij
of zij dat achter zijn kaken
houdt. In een relatie moetje niet
alleen alles van elkaar weten,
maar ook alles van elkaar begrij-
pen. Als Mien nou geen zin meer
heeft in sex, dat kan toch: de
vrouwelijke sexualiteit zit nu
eenmaal anders in elkaar dan de
mannelijke: wat is er dan mis
mee dat pa een sexlijn belt en
wat gaat zitten friemelen. Wie
doet hij daar nou kwaad mee?

Je hebt ook een liedje over Louis
Davids. Je bent echt eenfan hè?

„Nou, fan. Ik had dat liedje nog
liggen. Had het ooit geschreven
voor het herdenkingsprogram-
ma van Carré. Ik heb bewonde-
ring voor hem, natuurlijk. Maar
het is niet zo dat ik hem als een
voorganger van me zie. Ik heb
van mezelf het idee dat ik nog
steeds een amateur ben. Zo van:
is het wel goed wat ik heb ge-
maakt. Al zegt iedereen dat het
leuk is."

Zie jewel opvolgers?

„Nou nee, weinig. Ik ben allang
blij dat Stef Bos af en toe een
aardige plaat uitbrengt. Maar
voor de rest? In het pure cabaret
zie ik ook weinig opvolgers van.
de groten. Ze noemen dingen
wel cabaret, maar je gaat la-
chend naar binnen en je komt
lachend naar buiten, terwijl voor
wat ik onder cabaret versta toch
iets meer nodig is."

Heb jezelf nog plannen?

„Nou en of. Ik ga een musical
schrijven, in opdracht van Joop
van de Ende, voor Simone
Kleinsma. De cd van de theate-
ruitvoering van Tsjechov is net
verschenen. Tien voor Taal loopt
nog een seizoen door, hoewel ik
me afvraag of ik daarmee nog
veel seizoenen moet doorgaan.
Het is een enig programma,
maar ik denk dat er een moment
komt dat ik wel door heb hoe hef
moet. Dat is voor mij altijd het
teken dat ik iets anders moet
gaan doen."

En liedjes maken.

„Dat blijft."

Joep Peters, brein achter carnavalshits van De Twee Pinten
’Het moet simpel blijven’

Van onze rtv-redactie

ROSMALEN - 'En me zuster heb er twee... Konijnen.'
Grote voeten, jongens wat een grote, enorme grote blo-
te pote.' 'Wij gaan fijn stappen. 'Koekoek. 'En overal
Jagen peuken.' Ze zijn er weer. De deunen, die Neder-land begeleiden als het pas echt gezellig wordt. Nogzon kleine dertig nachten doorhalen en dan gaan we er,
bloemkóóle, gesanctioneerd tegenaan.
Al drieëntwintig jaarmaakt Joep
Peters als een van De Twee Pin-
ten het circus rond carnavalmee. Nog treedt hij veel op sa-men met zijn partner Theo van
Veghel, die halverwege derit Pe-
ters' eerste partner Wim Kersten
opvolgde.

Dit jaar verschijnt er, door con-tractuele problemen met hun
Platenmaatschappij, geen carna-1valsplaat van de Pinten.
Jammer, maar geen reden omhet aanbod van dit jaarniet door
te nemen met de oude meester.

>.Ik vind er dit jaar heel goedeliedjes bij. Dat van 'Van alles wè'bijvoorbeeld.Die jongenszijn nuzon jaar of drie bezig en diedoen het goed. Ze begrijpen ietsvan de carnavalsgedachte. Ookweer met het liedje 'Kom ermaar bij. Het is het simpele ideevan: sluit maar aan, even de zor-gen vergeten."

..Vader Abraham heeft die ge-
dachte nu ook, meer dan hij ooitheeft gedaan, verwoord. 'ZevenZonen' en 'Den Uyl is in de olie'
nebben geen fluit met carnaval
te maken. Wat hij nu zingt wel:
'Vandaag zal de wereld even an-
ders zijn.' Een echte carnavals-

vierder voelt het zo aan. Die is
die drie dagen heel anders. Car-
naval heeft een ondertoon van
melancholie: het dagelijkse le-
ven is keihard, maar drie dagen
doen we wat water bij de wijn."

„Wat zon Hans Versnel doet,
met zn zuster die er twee heeft,1
konijnen, staat daar zo ver van
af. Ik vind Hans een aardige jon-
gen, maar hier slaat hij de plank
mis.

André van Duin. Die is jaren
goed bezig geweest. Dat Paard in
de Gang was een schot in de
roos: precies dat kolderieke van
carnaval. Maar daarna zette hij
een vuilniszak op zn hoofd. En
dit jaarzal hij wel met grote voe-
ten op de televisie komen. Leuk
plaatje voor de kijkers, maar
iedere rechtgeaarde carnavals-
vierder zegt dat niets.
't Plaatje zal wel worden ver-
kocht, maar dan is het meer de
kwaliteit van de artiest die de
doorslag geeft.'*

Lijster
Het paard in de gang had iets
van de lijster in de la.

Allebei de goede carnavalskol-

der. Net zoals Toon Hermans
'Vogeltje wat zing je vroeg."

Het allerleukste carnavalslied al-
ler tijden vind ik, geloof ik: 'Weet
je wat ik graag zou willen zijn:
een bloemetjesgordijn.'

„Dat is van Wim Kersten. Die
man heeft zulke prachtige liedjes
geschreven en niet alleen voor
carnaval. 'Er is een Amsterdam-
mer doodgegaan' is ook van
hem- Mensen weten dat niet. En
Wim is niet het type om zichzelf
te promoten. Hij treedt niet
graag naar buiten. Het optreden
met De Pinten kon hij ook niet
volhouden. Het publiek ervaarde
hij als een beest".

„Gelukkig heb ik in Theo van
Veghel een waardige opvolger
gevonden. We zingen nog steeds
liedjes van Wim. 'Bij ons staat op
de keukendeur' waarmee we in
1970 de eerste hit hadden en'
'Geef mij de liefde en de wijn'
van het jaar daarop. In feite heb-
ben wij begin jarenzeventig een
trend geïntroduceerd: de trend
van de carnavalshit. Ik heb het
idee dat de platenmaatschap-
pijen toen nebben gedacht: 'Dat
is een idee: een knaller in die an-
ders zo stille tijd."

„Ik verbaas me nog steeds over
de neiging die menigeen be-
kruipt om rond carnaval met een
dubbelzinnige tekst een hit te
scoren. Maar een echte carna-
valsvierder prikt daar doorheen,
die accepteert die teksten ook
niet. En ik heb het niet alleen
over beneden de rivieren. Echt

carnaval wordt ook in Gronin-
gen gevierd en in Twente, in
Leeuwarden, in Utrecht en in
Amsterdam. Ik heb die feesten
als artiest meegemaakt. Mensen
vieren met hun hart feest: ze zijn

uitgelaten, terwijl ze weten: na
drie dagen komt het harde leven
weer terug."

" Joep Peters (rechts)

en Theo van Veghel:

samen het duo
De Twee Pinten.

show

’IkhebeenGoddiemenietonmiddellijkopm’nflikkergeeft’Robert Long met cd
voor zijn vrienden

DOOR ELS SMIT

ANTWERPEN - 'Voor mijn vrienden' heeft Robert Longzn nieuwe cd genoemd. De eerste sinds driejaar. De strek-
king van de titelsong: als Robert mocht komen te overlij-
den, zou hij graag willen dat het voor de winter zou gebeu-
ren. En dan maar geen sinterklaas en kerst, dan maar geen
nieuwtv-seizoen en geen interviews en ook geen Tienvoor
Taal.
Hij is er gelukkig nog. Dus zijn
er ook nog interviews. Om pre-
cies te zijn in een hotel in Ant-
werpen.

Waarom heb je de cd 'Voor mijn
vrienden' genoemd: vanwege de
titel of vanwege de inhoud van
het lied?

..Ik vind het in de eerste plaats
een mooi lied en in de tweede
plaats vond ik de titel tevens een
goede voor de cd. Ik denk name-lijk dat ik met de mensen die
mijn platenkopen verwantschap
heb en dat ze die met mij voelen.
Het zijn natuurlijk niet letterlijk
vrienden, want als jeer daarvan
jn je leven een stuk of zeg vijf
hebt, mag je al heel blij zijn.
Maar er is, denk ik, verwant-
schap en dat is een van de ken-merken van vriendschap.

Ik begrijp die gevoelens wel. Er
!s namelijk een grote groep men-sen die wat betreft hun muzikale
voorkeur slecht wordt bediend.
Als je van rustige, mooie liedjes
houdt, wordt er weinig rekening
met je gehouden. Je hebt op de
radio hoogstens na negen uur 's
avonds soms Tosca Hoogduinen
°P zondagochtend Willem Duys.
Maar verder is alles op de kids
gericht. De platenmaatschap-
Pijen hebben voor de rest nau-
welijks oog. In welke platenzaakkan je een cd vinden met 'The
Best of Corry Brokken'? Terwijl
dat mens toch een kei was. Dan
kan jezeggen: ja, Corry Brokken
is uit de oude doos. Maar er is
wel een cd met 'The best of Do-ns Day' "

" Robert Long:
„Ik denk dat ik
met de mensen
die mijn
platen ko,pen,
verwantschap
heb."

Candlelight
voortaan bij
Sky Radio

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Presentator Jan
van Veen gaat met zijn program-
ma Candlelight weg bij de
AVRO. Het populaire radiopro-
gramma waarin gedichten van
luisteraars worden voorgelezen
is vanaf volgende week alleen
nog maar bij Sky Radio te be-
luisteren.

Janvan Veen's Candlelight werd
op maandagavond door de
AVRO op Radio 3 uitgezonden.
Met de totstandkoming van Sta-
tion 3, de popzender van de
AVRO, KRO en NCRV, ver-

dween Van Veens programma
van die avond. Candlelight
wordt nu opvrijdagavond opRa-
dio 2 uitgezonden.

„En daar is Jan van Veen niet
gelukkig mee," zegtLathouwers.
„Daarom is hij op onze uitnodi-
ging ingegaan. Bij ons wordt
Candlelight tussen tien en twaalf
uur 's avonds uitgezonden. Een-
uur langer dan nu het geval is.
De luisterdichtheid van Sky Ra-
dio is in de avonduren toch al
groter dan van Radio 1, 2 en 3.
Alleen op maandagavond verlo-,
ren we van de AVRO, dankzij
Candlelight. Dat veranderd nu
dus."

" Jan van Veen: van
AVRO naar Sky Radio.

NOS wacht met
geding tegen

Krant op Zondag
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De NOS be-
raadt zich over juridische stap-
pen tegen De Krant op Zondag,
die zondag voor het eerst in een
kleurenbijlage de programmage-
gevens van de omroepen heeft
gepubliceerd. Wel wil de NOS
eerst de afloop van een procedu-
re bij het College van Beroep
voor het Bedrijfsleven afwach-
ten, voordat de stichting naar de
rechter stapt.

Woensdag dient daar een zaak
tegen de staatssecretaris van
economische zaken die weigerde
op te treden tegen omroepen die
niet mee willen werken aan de
verspreiding van programmage-
gevens. Ondanks die tegenwer-
king van de omroepen konden
abonnees van De Krant op Zon-
dag voor het eerst een gratis
kleurenbijlage met gegevens van
de tien best bekeken tv-zenders
in ontvangst nemen. In de bijla-
ge staan gegevens van de Neder-
landse zenders, RTL4, BRTN 1
en 2, BBC 1 en 2, ARD en ZDF.
Uitgever Storms stelt dat Vero-
nica en de TROS hun program-
magegevens vrijwillig en zonder
vergoeding aan hem hebbenver-
strekt.

De omroepen reageerden veront-
waardigd op deze uitspraak. Een
woordvoerder van Veronica

noemt dit 'flauwe kul. „Een tijd-
je geledenkreeg ik een briefvan
Storms waarin hij me verzocht
de programmagegevens te ver-
strekken. Ik heb hem schrrjfte-
lijk laten weten dat wij dat niet
doen en heb hem verwezen naar
de NOS. Het enige dat hij nu nog
krijgt zijn de persberichten die
alle kranten krijgen, en dat is
niet genoeg om een gids te ma-
ken," aldus de woordvoerder, die
Storms verwijt bezig te zijn met
'stemmingmakerij'.

Uitgever Storms wil niets van
deze beschuldiging weten. „We
krijgen de programmagegevens
keurig opgestuurd." Op de vraag
of hij de complete gegevens
krijgt, of misschien maar enkele
persberichten, moet hij het ant-
woord echter schuldig blijven.

„Ik zit niet bij de afdeling die de
gegevens verwerkt, dus weet ik
niet precies wat ze daar binnen
krijgen. Maar hoe dan ook, dit
zal wel de laatste keer zijn ge-
weest dat Veronica en de TROS
de gegevens opsturen, want ik
begrijp dat er binnen die omroe-
pen heel wat commotie is ont-
staan."

Alleen de abonnees van De
Krant op Zondag kregen de gids.
De gids moet daarom volgens
Storms als een 'extraatje' voor
de vaste lezers worden be-
schouwd.

Peuken
En overal lagen peuken.

„Daar heb je weer zoiets. Je kan
wel nagaan wat peuken in de dis-
cotheken wordt. Ik hoor het al:
'Hij deed het in de kamer en hij
deed het in de keuken.' 't Is trou-
wens nog een oude Italiaanse

deun ook. Dubbelzinnigheid en
drank. Het aanbod van liedjes
bestaat voor meer dan negentig
procent uit pils. We gaan naar
het café en we nemen er nog
twee."

„Terwijl carnaval is: 'Hoor je die
dzzjinn en dan die doffe boem.
Dat ervaar je als je op zondag in
de kou, nuchter, naast die men-
sen met hun kleine kindje op de
optocht staat te wachten. Het
eerste dat je hoort is in de verte
die doffe slag op de grote trom.
Dan gaat je hart sneller kloppen.
Dat is carnaval. Geforceerd leuk
zijn heeft daarmee niets te ma-
ken. Ik vraag me trouwens af
waar die happigheid op een car-
navalshit nog op is gebaseerd.
Zeker van grote artiesten begrijp
ik het niet.
Zoveel brengt zon plaatje ook
niet op. Ja, in het begin was dat
zo. Toen waren singletjes nog te
betalen. Maar een cd-single kost
al gauw zestien gulden. Wie
koopt dat nog?
Het publiek wacht op een verza-
melplaat en die wordt inderdaad
razendsnel uitgebracht. Voor
drieëndertig gulden en elf cent:
dat wordt een passend bedrag
gevonden. Dan heb je allesbij el-
kaar."

Rijp en groen.

„O, maar daar passen de kaste-
leins wel een mouw aan. De
nummers van die cd's worden
op een bandje gezet. En zodra er
een lied komt dat meer met 101-'
broekerij dan met carnaval heeft
te maken, dan is het chchchkt,
weg dus."
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Auto's

?Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Tel.
04455-2689.
tAuto KALDENBORN wij be-
fafèn ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto! 045-411572.
Inkoop-verkoop auto's. Te-
vens laswerk en poetswerk.
Autohandel DE ANJELIER,
«Anjelierstr. 123 A, Heerler-
heide. Tel. 045-231448.
<Te k! directieauto Ford
GRANADA 2.8 GL, autom.
'mod. '84, APK gek. t/m 10-
-92. Te bevr. Leemkuil 6,
fr/unstergeleen 046-519570
Sportieve Ford FIESTA I.IL
fri.'Bs, ’ 5.950,-, blauwmet.
,Tel. 045-725984.
Toyota CELICA 2.0 GTi,
16V, 9-'B7, aut., veel ace,
'f 22.500,-. 045-254994.
,Te k. MAZDA 323 bwj. '80,
lAPK tot 2-93, ’1.550,-.
frel. 045-726112.
'(Wij betalen ’5OO,- tot
{’20.000,- voor uw AUTO
"met vrijwaring. 045-423063
;Te koop AUDI 100CC 5-cyl„
J2.3 inj., bwj. '84, i.z.g.st. Tel.
;045-232321.
jCtTROËN CX 2000 Reflex
!'B3, nw. uitJ., APK, p. plekjes[’2.500,-. 045-244947.
jFiat RITMO cabrio Bertone,
11983, ’12.750,-. Bovag-jgarantie 045-244947.
Hssan SUNNY 1.5 Sedan,
'1985, ’6.500,-, stereo, s-bak. Bovag-gar 045-244947
iTe k. Ford ESCORT model
!83, i.z.g.st. APK '93,
/ 4.450,-. Tel. 045-216470.
Te k. Ford ESCORT 1.4 CL,kl. rood, bwj. 04-05-'9O,
jpooie auto, vr.pr. ’ 16.500,-
Tunnelweg 60, Kerkrade-
Terwinselen.
Ford ESCORT 1.6 GL, type
5-drs., '83, 1e eig., deze
£uto is in abs. nw.st., vr.pr.
’4.900,-. Tel. 045-422217
Te* koop Ford TAUNUS,
APK, bwj. '80, prijs ’ 1.250,-
Tel. 04499-4529.
KADETT 1.8 LS '88; Kadett
1.3 Club '89; Kadett 1.2 LS
{*n 1.3 LS '87 en '85; Kadett
Sedan 1.3 LS '86; Kadett
Caravan 1.2 S '83; Corsa
i .2 S '87 '84; Corsa TR 1.3
"87; Kadett 1.2 N coupé '77;
Kadett 1.2 S '83. Automo-
bielbedrijf Denneman Raad-huisstraat 107, Hulsberg.
Te k. Opel KADETT City,
bwj. 1977, APK '93. M.
Trompstr. 24, Landgraaf.
Tel. 045-410754.
Te k. Opel KADETT bwj. '87,
LPG, pr. ’ 12.750,- of te ruil
tegen Golf diesel '87 of Es-
cort diesel '87. 045-419260.
Opel KADETT 1.3 GLS, bwj.
nov. '86, 70.000 km, zeer
mooi, pr.n.o.t.k. Klingbem-
den 47, Brunssum.
Te koop RENAULT 4 TL,
bwj. '82, pr. ’650,-, APK
16-9-92. Tel. 045-724417.
SUZUKI Jeep te koop ge-
vraagd, schade of defect
geen bezwaar. 045-422217.
Te k. SUZUKI Carry minibus
bwj. '83, pr. ’ 1.750,-, in pr.
st. Tel. 045-720667.
VW DERBY GL '80, APK
11-92, radio, mooi en goed,
11.750,-. Inl. 045-726175
Tek. VW GOLF, bwj. '87, i.
z.g.st., blauw, vr.pr.
ï 14.000,-. Tel. 045-710914
VW GOLF 1.3C, bwj. mei
«83,- APK '93, bijz. mooi,

’ 4,750,-. Tel. 045-454087.
Sportieve GOLF 1100 LX,
bwj. 83, in nieuw staat,
’4.950,-. Tel. 045-724417.
Div. Citroëns BK 14, '87 t/m
'89; Citroen BK 16 TRi '87;
Seat Ibiza 1.5 GLX '91; div.
Üada Samara's '87 t/m '90;
Lada 2105 1.5 '88; Toyota
Celica 2.0 KT '82; Autobe-
drijf CHIARADIA, Seat en
Citroen Dealer, Trichterweg
122 Brunssum. 045-212843
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Audi 80 1.8 S m.
88; VW Passat C Diesel s-
d-s. '86; Nissan Bluebird 2.0
LX '86; Opel Rekord 2.0
GLS LPG '86; Audi 100 CC
5 ê aut. m. '84; Honda Civic
13 5-bak '84; Ford Siërra
2.3 DL 5-drs. '84 Fiat Uno
45 S 5-bak '85; Rover 3500
Van der Plas '83; Citroen
Axel 12 TRS '85; Suzuki Bus
geel kent. '83; Mercedes
200 D '78; Honda Accord
1.6 EX autom. m. '83; Ford
Escort 1.6 D '85; Opel Ka-
dett 1.2 S '83; Mercedes 190
E airco '83; Ford Escort 1.3
L RS uitgeb. '83; Ford Siërra
2.0 GL autom., '83; Datsun
Stanza 1.8 GL autom., '83;
Audi 80 LS '80; Renault
Fuego GTL '83; Porsche
924 i.z. g.st. '76; Volvo 343
3L aut. '80; Nissan Sunny
83; Opel Kadett Caravan 12
S '80; BMW 316 LPG '82;
vW Jetta 4-drs 1.6 S '80;
3MW 320-6 ’1.500,-. In-
doop, verkoop financiering,
jiverse inruilers. Akerstraat
Nrd 52C Hoensbroek. Tel.
345-224425. Geopend van
10,00-18.00 uur, zaterdag
10,00-17.00 uur.
A/ij geven het meeste voor
jwAUTO! U belt, wij komenl
345-422610, ook 's avonds.
iont. geld bet. wij voor AU-
TO'S vanaf bwj. '81. 045-
-♦14372/06-52981872.

Sloopauto's
;

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

ik betaal de hoogste prijs in
! Limburg. Te1.045-254049.
Te koop gevr. loop- sloop-
gn SCHADE-AUTO'S. Tel.
346-525759

Bedrijfswagens
Autocentrum VEENSTRA:
Mazda bestel 2200, diesel, t.
89, ’16.250,-. Valkenbur-
gerweg 13, Voerendaal.
Tel. 045-752999.

Ford TRANSIT gesloten, '82 Als u ons voor 12 uur
APK 8-92, gas en bezine, 's morgens belt, staat uw
gereviseerde motor, vr.pr. PICCOLO de volgende dag

’3.500,-. Tel. 04954-2065, al in het Limburgs Dagblad
na 18.00 uur. Tel. 045-719966.

Muziek

Nieuw! Yamaha orgels keyboards
en electronische piano's!

Door de komst van de nieuwste modellen orgels,
keyboards en electronische piano's, div. overige modellen

met 10%-30% korting.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.
Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond.

Te koop electrisch ORGEL Piccolo's in het Limburgs
met ritme, i.z.g.st. Tel. 045- Dagblad zijn groot in RE-
-215944. SULTAAT! Bal: 045-719966.

Opleidingen

Examengarantie
Basiskennis boekhouden, Praktijkdiploma boekhouden,

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

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

Bedrijfshogeschool Katholieke Leergangen.

(Huisdieren
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
BOEMERS, yorkshire-ter-
riers tekkels, maltezers wit.
Walem 11a, Schin op Geul.
Tel. 04459-1237.
Te koop gevraagd
WEDUWSCHAPHOKKEN
voor duiven. Tel. 045-
-310009 na 19.00 uur.

Caravans
Ook voor uw tentreparaties
H. STASSAR Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200
DETHLEFFS Caravans. Til-
lemans Rekreatie, Haefland
19, Brunssum. 045-270388.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Erv. DAKDEKKERS kunnen
nog werk aannemen Voor al
uw bitumineuze, leien- en
pannendaken, lood- en
zinkwerk. Tel. 045-452241.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al üw oud
ijzer/metalen. 045-422025.

Huish. artikelen
IJSK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-diepvries ’150,-; wasautom
’175,-. 045-725595.

(Brom)fletsen
Te koop nieuwste GIANT
coldrock, 4 dagen oud,

’ 895,-. Tel. 045-270047.

Onderdelen/ace.
TREKHAAK voor BMW, pr.
’lOO,-. Bellen tussen
17.00-19.00 uur. Tel.
04492-5511.

GEBIT gebroken? Tand-
techn. praktijk Hoonhout
voor nwe gebitprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328
Hoensbroek 045-228211

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
Haal uw RIJBEWIJS voor
pers. auto in 3, 6 of 9 weken;
vrachtauto in 6 dgn. of 6 we-
ken. Examen in Heerlen,
Geleen of Maastricht. Ook
alle chauffeursdiploma's.
Bovag rijschool Th. van
Bentum, tel. 045-217487
Hoensbroek.
S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
ties mog. Tel. 010-4626668
of 4666535.

Wonen Totaal
Voor al Uw 2e hands MEU-
BELS ook antiek (veel keus)
Kouvenderstr. 208, H'broek
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tei. 045-242602.
Te k. eiken EETHOEK (tafel
met 4 stoelen); woonkamer-
kast uit grootmoeders tijd;
antieke tafel met 4 stoelen,
pr.n. o.t.k. Tel. 045-423576.

KachelsVerwarming
KACHELS, inzethaarden,
grote keus, gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen, 04459-1638.

Baby en Kleuter
BABY-ARTIKELEN te koop.
Bellen tussen 17.00-19.00
uur. Tel. 04492-5511.

Vakantie
Te huur in ERMELO (Velu-
we) stacaravans/bungalows,
bosrijke omg. (ook in Zee-
land). Tel. 02520-17129
Z-FRANKRIJK te huur voll.
ingerichte caravans op 3-
sterren camping aan rivier
met zwembad, vrij voor 19
juli en na 16 augustus, va.
’495,- p.wk. all-in, 25%
korting in juni of september.
Inl. 08303-12021.

Zonnebank-hemel
Te koop gevraagd ZONNE- 'HEMEL, liefst met lift. Tel.
045-314959.

06-lijnen
Nieuw het

Telebordeel
Meisjes doen wat jij wilt en
geven ook hun geheime tel.

nr. aan je door
06-320.320.85 - 50 et p/m

(boven de 18 jr)

Hoge nood
06-320.320.89 - 75 Ct. p/m

Meisje, 24 jr.
Zoekt gratis sex per telefoon

of bij mij thuis.
06-320.324.96 (75 cpm)

Adressen
(nieuw) van dames én he-
ren privé, clubs en escorts!
Ze vertellen zélf wat ze te
bieden hebben en geven
hun adres en tel.nr. 06-9559
75 et p/m

Walhalla's
06 Paradijs

Lesbi Porno- 320.321.99
Sexfabriek- 320.332.99
Striptease- 320.322.80

Triosex Trek?- 320.326.56
Porno Mix- 320.370.00

Sexmachien- 320.326.80
100 et. p/m.

Lekker 100% Live télevrijen
met blonde Lisa

Bel dan snel
06-320.320.83

(75 cpm/ boven de 18 jr)!!

PORNOFOON
06-320.320.76 (75 et p/m)

Verboden! Pornosex. Ik ben
Marleen en doe dingen die

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

(75 et p/m)
06-340.320.80
Hot/Lips Livetapes! Ruw,

vergaand, bloedstollend en
maximale porno? Dat hoor

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

06-340.340.40 ti
245 Hete Meisjes geven hun
tel.nr. aan je door en willen
dan graag 'n (sex)afspraak
met je maken (75 et p/m)

06-96.45
Zin in een Avontuur? Vrije
vrouwen & meisjes zijn op
zoek naar een avontuur op
sex/gebiedl Heb jij ook zin?

(75 et p/m)

06-340.340.95
Nu al: 610! Vrouwtjes vertel-
len wie ze zijn, wat ze lekker

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

06-340.310.10
TelezoenenKan Livel

Lekker live telezoenen tot
diep in de nacht met Anneke

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

06-340.340.50
Live/Tele Piepshowl Wil jij
dat Nora, Mleke, Tinga of

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

06-340.340.25
Tele(Live) Massage? Lekker
live een massage met Desi-

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

(75 et p/m)
06-340.340.11

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

Joan? Bel dan snel (75 cpm)
06-340.340.10
Nymf Linda

Geniet van 2 kanten, 50 cpm
06-320.320.14
Grieks Intiem

Marcha v. achter 50 cpm
06-9618

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

voor een hete
Vrijpartij

06-320.326.33 - 50 et p/m

Vrijgezellen
Meiden willen ook weleens

een keertje
06-320.320.44 -50 cpm.

Slippertjes
Meisjes zoeken sexkontakt
06-320.320.36 - 75 et p/m
Liften in haar korte rokje

Marietje
06-320.320.95 - 50 Ct p/m

300 Meiden
zoeken een heet slippertje
06-320.321.44 -50 Ct p/m

Sex voor twee
Direct kontakt met meiden,

vrouwtjes en jongens
06-320.330.46 - 50 et p/m

Homo
Waar gebeurd, echt live.

06-320.327.01 - 75 et p/m
Frans! Grieks! Russisch!

Lekker smerig ordi! 50 cpm
06-320.320.59

Rijpe dame live opgenomen
toen ze op bed lag. 75 cpm
06-320.320.38

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

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

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

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

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

Studenten-sex.. .327.56
’l,-p/m Pb. 75141 Adam

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

een andere
partner. De

Wiplijn 06-9555
50 cpm

Lady Bizar! Live opgen. De
meesteres, travestie 75 cpm

06-320.324.68
Volle rijpe

donkerevrouw 75 cpm
06-320.320.91
Val je voor dominante

vrouwen 50 cpm
06-320.332.32

Bel je meesteres
Griekse Porno

Ze bukte zonder slipje over
de tafel? 75 cpm 18 jr. is ze

06-320.320.62
Denk gewoon dat je de

handen van
Monica

voelt
06-320.331.07 - 75 et p/m
S.M. mode Lia past alles

naakt, dan is er de man met
de zeep (’ 1,- p/m)

06-320.340.22
privé sexkontakt

Je krijgt direkt een heet
meisje of knul aan de lijn.

Sex mee
06-9570 - 75 et p/m

Pascale bovenop de tafel
Keukensex

06-320.327.77 - 50 et p/m

Vrouwtjes
en schoolmeisjes zoeken
voor straks sexkontakt,

vraag naar hun telefoonnr.
Bel nu 06-9661 - 75 et p/m

Wie durft
een stripspel te spelen met

CAROLIENTJE
06-350.222.23 - 50 et p/m

06-9665 - 75 et p/m
Hete meisjes

willen sexkontakt.
Nu met nummer.

Echt Lesbisch
of maar zon 50%. Voel je

alsvrouw behoefte aan kon-
takt met vrouwen? De Box

van vrouw tot vrouw.
06-320.327.78. ’l,- p/m.

Standje op zn Frans! Ik lust
alle lengtes! 75 cpm.

**06*96*46**
Erox-Connection! Livesex
gesprekken. De Madam -verbindt je door naar de lek-
kerste meiden die alle

standjes met je doen. Wij
helpen je snel 75 cpm nieuw

06*95.06
Sexy Honey

06-320.320.82 75 cpm

Call-Girls
06.320.325.05 75 cpm

Sex een Taboe
06-340.340.69

Betty Dodson leert u hoe u
alleen en samen nog meer
kunt genieten van uw eigen

lichaam! 75 et. p/m.

Thais meisje
wil joubeter leren kennen
via een live sexgesprek.
06-320.330.08, 0,50 per

halve minuut.

Maxi-sex
in minirok of minder. Live!!

06-96.69, 0,75 p.m.
Dames die zich vervelen

Sexcontact
06-320.330.79 - 50 Ct p/m

Direkt Apart
met een meisje of jongen
voor 'n heet sexgesprek

06-320.330.81 - 50 et p/m

Homo-Kontakt
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320.330.88 - 50 et p/m

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil
06-320.330.91 - 50 et p/m

Dame privé?
Ze wil je verwennen, ze ont-
vangt privé of komt langs, ze
geeft haar adres en tele-
foonnummer via 06-96.85
(’l,-p/m)

Zoek je een lekkere knul?

Gay-Dating
06-320.330.95 - 50 et p/m

Onderdanige jongens bellen
rriet strenge mannen

S.M. voor twee
06-320.329.99 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 - 50 et p/m

Meisjes
willen sex-ervaring opdoen.
06-320.330.43 - 50 et p/m
Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 et p/m

Sexkontakt
Vele hete meisjes zoeken

heren voor 'n sexafspraakje
06-320.330.66 - 50 et p/m

Live-sex
Onweerstaanbare vrij-

partijen of sm. Kies wat je
wilt 06-320.330.65 0,75 cpm
Vanavond al een afspraakje!

Altijd Succes
Bel voor een leuke vriend(in)
afspreeklijn 06-9503 75 cpm
Direkt een leuke meisje aan

de lijn. Vraag haar tel.nr.
voor 'n avondje uit. 75 cpm

**06-9510**
06-95.11

DUIK in bed met 'n hete
meid vraag dr tel.nr. 75 cpm

Evelientje
toen ze haar rokje

liet zakken...!
06-9530 - 75 et p/m

nu en live
Een boot vol heet sexplezier
Wij samen in een apart hutje

50 et p/m 06-

-320.330.74
**Gay Privé**

Wil jij snel een discreet
afspraakje maken met een

lekkere knul?
06-320.322.75 - 75 et p/m

Ook voor sexgesprek.

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag

haar tel.nr. Bel:
06-9502 - 75 et p/m

Het kost
je nog
geen

minuut
om te horen of
er wat voor je

smaak op de lijn
hangt bij Boys
Privé 06-9556
(ca. 75 cpm)

Kontakten/Klubs

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

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

Maison d'amour Simpelveld
Met mooie meisjes, ook voor alle THAISE MASSAGES-
Open ma. t/m vr. 14 uur. 045-445120, Dr. Poelsplein 33.
Paren en alleenstaanden Parties

ledere vrijdag en zaterdag vanaf 21 uur met Sexy Shows,

Club Pallas
Rijksweg 1, Lemiers-Vaals. 04454-1195, v.a. 11.00 uur.

Tevens dames gevraagd. Intern mogelijk, vervoer aanwg*.

Love Escort
S 045-320905

Vanaf 18.00 uur.
Nieuw CHANTAL 18 jaar.

**045-326191**
* Escort all-in \

VoorPiccolo's
zie verder pagina 20

DE OPEL CAMP O.

STIMULERENDE
MIDDELEN VOORDE

ONDERNEMER
DIE NOG MEERWIL.
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Afgebeeld: de Opel Campo Crewcab 4x4.

De ondernemer die er vandaag de dag met volle kracht 2000 kg (geremd). En om nu bij extra zware belasting hoog
tegenaan wil gaan, kan op zn minst wel een flinke dosis extra rijkomfort te behouden, is de hele serie voorzien van on-
energie gebruiken om het rendement van zijn bedrijf te ver- afhankelijke voorwielophanging,
hogen. Anders gezegd, de Opel Campo. De Opel Campo zou tenslotte geen Opel zijn, als hij niet

Een krachtig werkpaard, leverbaar in 3 uitvoeringen: een inclusief Transport Support zou worden geleverd. De Opel-
Single-cab (enkele kabine), een Sportscab of de extra ruime dealer geeft u namelijk niet alleen objektief advies, maar ook
Crewcab (dubbele kabine). perfekte service en 100% after sales-ondersteuning.

De Opel Campo is standaard uitgerust met een 2.3-liter- Ondernemers die dan ook een extra dimensie aan hun
benzinemotor (66 kW/89 DIN-pk), maar is ook leverbaar met gezondeondernemersgeest willen toevoegen, begrijpen dat hen
een direkt ingespoten 2.5-liter-dieselmotor (56 kW/76 DIN- nog maar één ding te doen staat. Juist, naar de Bedrijfswagen-
pk). Daarnaast heeft de Opel Campo standaard ook stuur- Rai om daar kennis te komen maken met de Campo en de
bekrachtiging, getint glas, in hoogte verstelbare koplampen en andere bedrijfswagens van Opel.
een 5-versnellingsbak en kan hij naar keuze worden uitgerust U vindt ze op stand E 422, van 6 tot en met 15 februari.
met 2-of4-wielaandrijving. De Opel Campo, vanaf: ’ 21.595,-.

Maar goed, het gaat u natuurlijk voornamelijk om zijn opel-financiering.Uw partner in geldzaken. i^J^tfQfdf^^' '
laadruimte van 3,5 m 3en het laadvermogen van meer dan Prijzen exclusief b.t.w. en kosten rijkiaar maken. ]^^

Af General Motors Nederland 8.V., Sliedrecht. #^1 3CT| j-\
1000 kg. Het maximale aanhanggewicht bedraagt maar liefst Prijs-en specifikatiewijzigingen voorbehouden. -t-ar"^^»^» \^y
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Duitsland 1
IJ9-00 Heute.
09.03 Der Denver-Clan. Serie.09-45 T'ai chi chuan. Chinees scha-

duwboksen.10.00 Heute.
10.03 Auslandsjournal.
10.45 ZDF-info Gesundheit.11-00 Heute.
11.03 Sic und Er. Tv-film van FrankBeyer.
12.40 Urnschau.12.55 Persoverzicht.13.00 Heute.
13.05 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtscharts-Telegramm.
■4-00 Tagesschau.
14.02 Zapp Zarapp.
14.30 Es war einmal... Amerika. Te-kenfilmserie.14.55 Philipp. Kinderserie.
15.00 Tagesschau.
15.03 Spass am Dienstag.
15.30 Familienjournal.
16.00 Tagesschau.
■6-03 Mutter & Sohn. Australische
comedyserie.

16.30 (TT) Vale Tudo - Urn jeden
Preis. Braziliaanse serie.17.00 Punkt 5 - Landerreport.

17.15 Tagesschau.
17.25 WWF-Studio.17.35 "" Baywatch. Die Rettungssc-hwimmer von Malibu, serie.18-30 Hier und Heute.■8.45 Der Fahnder. Serie. Afl.: Ends-
tation.19-45 WWF.19-58 Programma-overzicht.

«0.00 (TT) Tagesschau.
20.15 (TT) Peter Strohm. Misdaadse-ne.
20.59 Tagesthemen-Telegramm.
«1.00 Mr. Beah. Engelse comedyse-

rie.
21-25 Kenia - Safari in die Freiheit.Reportage.
«2-00 Film-PALAST. Filmrubriek.«2.30 Tagesthemen.
23.00 "" Boulevard Bio. Amuse-
mentsprogramma.°0-00 Magnum. Amerikaanse mis-daadserie.
?0-45 Tagesschau.
00.50-00.55 Zuschauen - Entspan-nen - Nachdenken. Alte Garten inChina: Der Wassergarten vonChengde.

FILMS TV DIDEO
RTL 4
12.55 Watusi (1959-USA).
MGM prutste een scenario in
e|kaar dat leek op 'King Salo-
jjion's Mines' om opnamen te
bunnen gebruiken die nog wa-
J"en overgebleven van de pro-duktie uit 1950 van het verhaal

H. Rider Haggards. Met:
George Montgomery en TianaE|g.

BRT1
16.00 Second Chorus(1940-USA). Vakkundige musi-
cal van H.C. Potter met FredAstaire en Burgess Meredith,
die als leden van Artie Shaws
°and een oogje op Paulette
Goddard hebben. Vlotte film
zonder iets speciaals.

BBC2
19.00 Ring of Bright Water
(1969-GB). Eén van de beste
kinderfilms van de jaren
1960-1970. Ook voor volwasse-

nen een aangename film. Be- van een man voor een otter
scheiden verhaal over de liefde wordt intelligent en geloofwaar-

dig verteld. Goed spel en goed
camerawerk. Regie: Jack Couf-
fer.

" Richard Gere in 'Bloodbrothers'. (RTL4-22.15 uur).

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.05 Bobobobs. Tekenfilmserie. Afl.:

Fitness training.
17.31 De grote meneer Kaktus

show. Kinderprogramma met Peter
Jan Rens, Annemieke Hoogendijk en
Hans van der Laarse.

18.00 "" Journaal.
18.16 Dubbeldekkers. Engelse co-

medy-serie. Stan besluit dat het
goedkoper is om zelf de kamer van
Arthur en Olive op te knappen;

18.40 Daar komen de schutters. En-
gelse comedyserie. Het peloton krijgt
last van oorlogsmoeheid. Alleen Jo-
nes en Pike verschijnen op het appel,
terwijl de rest in de kroeg darts
speelt.

19.16 Lingo. Woordspel gepresen-
teerd door Robert ten Brink.

19.41 De baas in huis? Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Aandeel in de lief-
de. Sam wordt aangereden door een
yup in een dure sportwagen, die haar
prompt uit eten vraagt. Door een be-
leggingsadvies van dat vriendje ver-
dient Tony een aardig centje. Als hij
Pierce te veel vraagt, is Sam kwaad.

20.10 Urbanus, meer moet dat niet
zijn. Comedy-serie met Urbanus van
Anus, Goedele Liekens en Werther
van der Sarren.

20.39 Doet ie 't of doet ie 't niet.
Spelprogramma metPeter Jan Rens,
met diverse artiesten, de mystery
guest, het spannende rad-spel en
splinternieuwe spektakelspelen..

21.59 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek gepresenteerd door Paul
Witteman.

22.33 Golden girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Foto van vroeger.
Dorothy kijkt stiekem in het oude kist-
je van Sophia. Een inspecteur van de
wooncommissie ontdekt dat Blanche
een speciale huurvergunning nodig
heeft.

23.00 Impact: De Beukenhof. Portret
van dit verpleeghuis in Loosdrecht.

23.48 Museumschatten. Prof. Henk
van Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea. Van-
daag: Gezinsleven gedocumenteerd.

23.57-00.02 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Die Ewoks. Tekenfilmserie.
14.10 Belle Epoque am Amazonas.

Reportage.
14.40 Ganz persönlich. Herh.
15.10 Wiedersehen macht Freude.

Uit het ZDF-archief.
15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Neue Abenteuer mit Black
Beauty. Jeugdserie.

16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Der König von Narnia. Serie.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
1-7.45 Unser Lehrer Doktor Specht.
Serie.

18.20 Unser Lehrer Doktor Specht.
Serie, vervolg.

19.00 Heute.
19.20 Regina auf den Stufen. Serie.
Afl.: Unverhofft kommt oft. Regina
brengt enkele heerlijke dagen met
Janos in Parijs door. Haar carrière als
fotomodel loopt voorspoedig maar
Janos laat zich door de mooie maar
oppervlakkige Ruth verleiden tot een
slippertje.

19.50 Regina auf den Stufen. Serie,
vervolg.

20.20 Studio 1. Achtergrondreporta-
ges. Presentatie: Bodo H. Hauser.

20.55 Die Hütte am Sec. 4-delige se-
rie. Afl. 1: Heimat ist kein Ort. Met:
Pierre Brice, Gudrun Landgrebe, Ur-
sula Karven e.a. De Parijse dieren-
arts Michel Camus gaat in op een
verzoek van zijn familie om in Beie-
ren de schimmel Ramboso van de
ondergang te redden. Eenmaal aan-
gekomen blijkt het paard verkocht te
zijn.

21.45 Heute-journal.
22.15 Aspekte. Cultuurmagazine.
23.00 Das kleine Fernsehspiel. Knir-

schende Herzen, documentaire over
Duitse vrouwen die een relatie heb-
ben met een Amerikaanse soldaat
die in Duitsland is gelegerd.

00.05 Aspekte extra. Jodie Foster,
Superstar, portret en interview met
deze regisseuse en schrijfster vanuit
Parijs.

00.35 Heute.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Warreltaal. Af1.19.
10.30 Tales of the unexpected. Afl.l.
11.00-11.30 (TT) Nieuws uit de na-

tuur. Af1.16.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.05 Effectief vergaderen.
17.15 Japan na 1945. Afl.3.
17.25 Pronto. Italiaans.
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 Als het maar een geloof is.

Documentaire.
19.30 Het gezicht van Nederland.

Serie.
19.45 Hoogstandjes. Documentaire.
20.00 "" Journaal.
20.25 Achter de dijk. Reportage.
21.06 Jansen & Co. Muzikale talk-

show.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS-Laat. Achtergrondinforma-

tie. Presentatie: Maartje van Wee-
gen.

23.15 Grieks voor beginners.
23.25 Formatiebudgetsysteem,

voorlichtingsprogramma.
23.35-23.40 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Hans van der Togt en assistenteLeontine. (RTL4- 19.00
uur).

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag I 09.10
Schooltelevisie. 09.40 Cursus geschie-
denis. 10.10 Schooltelevisie. 11.40 Te-
letekstoverzicht. 11.50 Das recht zu
lieben, Braziliaanse serie. 12.15 Blick-
punkt Gesundheit. 13.00 Max-Ophüls-
Preis '92, reportage. 13.45 Kai Life,
talkshow. 14.15 West 3 aktuell. 14.20
FensterPlatz. 15.25 Sterbebegleitung,
reportage. 15.55 Sport Aktuell. 16.00
West 3 aktuell. 16.05 Sonne, Wem und
harte Nüsse, misdaadserie. 16.30
Schooltelevisie. 17.00 Die Geschichte
des Streichtrio's, documentaire. 17.30
Cursus wiskunde. 18.00 Aktuelle Minu-
te. 18.01 Tiere suchen ein Zuhause,
dierenprogramma. 18.30 Die rote Zora
und ihre Bande, jeugdserie. 18.57 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde, regionaal magazine met om
19.45 Raamprogramma's van de lan-
delijke studio's. 20100 15 Minuten Inter-
national. 20.15 Die Dienstagsreporta-
ge. 20.45 Sonderbar, serie. 21.30 West
3 aktuell. 21.45 Plus 3-Reisebüro, toe-
ristisch magazine. 22.15 Westpol.
22.45 Sport-Platz. 23.15 Der Schuier
Tilmann, documentaire. 00.00 Laatste
nieuws. Aansl.: Zur Nacht.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele Gym. 08.30 Cursus Wis-
kunde. 09.00 Schooltelevisie. 10.35
Programma-informatie. 16.00 School-
televisie. 16.30 Cursus Engels. 17.00
Cursus Wiskunde. 17.30 Sesamstraat.
17.58 Kinder-Verkehrsspot. Herh.
17.59 Die vielen Gesichter von Manas,
documentaire. 18.23 Philipp, kinderse-
rie. 18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Das Südwest-Journal aus Rheinland-
Pfalz. 19.00 Schlüsselloch, serie. 19.30
Schlaglicht. 20.00 Lindenstrasse, serie.
20.30 Landesspiegel, magazine. 21.00
Nieuws. 21.15 Nach Ladenschutz, con-
sumentenmagazine. 22.00 Die Jung-
gesellin, Frans tv-film van Victor Mar-
guéritte met Marie Trintignant, Roland
Bertin e.a.. 23.30 Geschichte des
Streichtrios, serie over trio's samenge-
steld uit violisten. Afl. Romantiek. 00.00
Laatste nieuws. 00.05 Programma-
informatie.

RTL4
06.55 Ochtendprogramma.
11.15 De 64.000 gulden vraag. Quiz.
11.50 Een eigen huis, een plek on-

der de zon. Herh.
12.15 RTL4text.
12.55 Watusi. Amerikaanse speelfilm

uit 1959.
14.15 The Oprah Winfrey show.

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

rie.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days. Serie.
17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-

zine.
18.00 Journaal.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Goede tijden, slechte tijden,

Serie.
20.30 Hitbingo. Showprogramma.
21.40 Mag het iets meer zijn?
22.10 Bloodbrothers. Amerikaanse

speelfilm uit 1978.
00.05 Journaal.
00.20 Trial by jury.
00.45 M.A.S.H. Amerikaanse serie,

(herh.).
01.10 The Oprah Winfrey Show.
01.55 Bloodbrothers. Amerikaanse

speelfilm (Herh.).
03.45 RTL4Text.

RTL Plus
06.00 Ochtendprogramma. Met ge-

varieerde onderwepen.
13.00 Ein Vater zuviel. Amerikaanse

serie. Herh.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.20 Die Springfièld Story. Ameri-

kaanse serie.
15.05 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

lm Visier.
15.55 Chips. Amerikaanse misdaad-

serie. Afl.: Partnerschaft. Herh.
16.45 Riskant! Spelprogramma met

Hans-Jürgen Baumler.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

met Harry Wijnvoord.
17.45 Durchgedreht. Videoshow.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Knight rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Knight hinter Gittern. Herh.
20.15 Columbo: Tod am Strand,

Amerikaanse tv-film uit 1975 van Pa-
trick McGoohan. Met: Peter Falk,
Patrick McGoohan, Leslie Nielsen
e.a.

22.05 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht.

22.50 L.A. Law. Staranwalte, Tricks,
Prozesse, serie. Afl.: Charlie kommt
nie wieder.

23.50 RTL aktuell.
00.00 Dienst in Vietnam. Amerikaan-

se serie. Afl.: Korsisches Gold. Herh.
00.55 Kampt gegen die Mafia. Ameri-

kaanse misdaadserie.Afl.: In derFal-
ie. Herh.

01.40 Twilight zone. Amerikaanse sf-
serie. Afl.: Einer zuviel an Bord.

02.00 Stadt im Würgegriff. Ameri-
kaanse'speelfilm uit 1952 van Robert
Wise. Met: John Forsythe, Joan
Camden, Harold J. Kennedy e.a. De-
tective Clyde wordt vermoord.

03.30 Mademoiselle. Italiaanse
speelfilm uit 1978 van Giuseppe Mu-
rolo. Met: George David Weiss, Su-
san Monts, Kathryn Cordes e.a. De in
Italië wonende Newyorkse componist
wordt verliefd op de schilderes Mi-
chelle en heeft problemen met haar
onbekommerd uitgaansleven.

05.05 After hours. Amerikaans jonge-
renmagazine.

05.30 Ein Vater zuviel. Herh.

RTL4
22.15 Bloodbrothers
(1978-USA). Interessant, maar
wat opgeblazen drama van Ro-
bert Mulligan rondom een groep
bouwvakkers in een grote stad.
Richard Gere blinkt uit in zijn rol
van zoon die wil breken met de
familietraditie. Verder met: Paul
Sorvino en Tony Lo Bianco.

RTL Plus
02.00 The Captive City
(1952-USA). Eerlijk, maar niet
bijzonder melodrama van Ro-
bert Wise over de uitgever van
een krant in een kleine stad. Hij
onderzoekt een corruptie-
schandaal. Met 0.a.: John For-
sythe en Joan Camden.

RTL Plus
03.30 Mademoiselle (1978-1).
Goede pulp voor genieters.
Componist uit New Vork ont-
moet Amerikaanse kunstenares
als hij in Italië woont. Relatie
geeft voldoende aanleiding om
de tranen te laten vloeien. Met
George David Weiss en Susan
Mohts.

televisieen radio dinsdag

Nederland 1
10.00 (TT) Vrouw zijn. Gevarieerd
vrouwenmagazine.

10.50 TV-Fruitmand. Geestelijke lie-
deren op verzoek.

11.10-11.35 De geheime agenten
van New Age. Portret van de ex-New
Age priester Will Baron. Jan van den
Bosch volgt de volgelingen van een
trendy religie.(herh.).

13.00-13.12 Nieuws voor doven, en
slechthorenden.

16.00 "" Journaal.
16.08 Het kleine huis op de prairie.
Serie. Afl.: Rivalen. Tijdens de jacht
op kikkers wordt Laura smoorverliefd
op klasgenoot Jimmy. Al gauw ont-
dekt zè dat ze concurrentie heeft van
de sportieve Samantha. De liefdes-
perikelen worden Laura te veel en ze
gaat voor advies naar Nellie Oleson.

17.00 (TT) Kinderkrant. Kindermaga-
zine.

17.30 Tijdsein 1. Actualiteitenrubriek.
Presentatie: Janny Fijnvandraat.

18.10 De kleine prinses. Engelse se-
rie. Afl.s. Ermingarde krijgt in de ga-
ten dat Sara al een hele tijd honger
heeft. Op een nacht smokkelt ze wat
eten naar de zolder. Als Mis Minchin
het maar niet merkt.

18.35 Blackout. Quiz. Presentatie:
Bert van Leeuwen.

19.03 Op weg naar Avonlea. Ameri-
kaanse serie. Afl. 19: Alles wat blinkt.
Als Sara een gouden Spaanse munt
vindt, gaat iedereen op zoek naar
schatten in Avonlea.

19.48 Mijmeringen. Overdenking van
prof. dr. WJ. Ouweneel.

20.00 (""+TT) Journaal.
20.23 Op de voet gevolgd: Toran de
wilde pony. Engelse natuurfilm over
de wilde pony Toran.

21.14 Tijdsein 2. Actualiteiten.
21.50 Meer dan oud - skispecial.

Portret van de Noorse skiër Ole Furu-
seth.

22.20 Een wereld * van verschil.
Praatprogramma.

22-40 Antenne. Bulgaarse concentra-
tiekampen, documentaire.

23.10 Toren van Babel. Voor iedere
oudere een zelfmoordpil?, discussie-
Programma.

23.40-23.45 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Schooltelevisie.
16.00 Second chorus. Amerikaanse

speelfilm uit 1940 van H.C. Potter.
17.30 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie. Afl. 352.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl. 35.
18.05 Liegebeest. Kleutermagazine.

Afl. 6: De dia-avond.
18.20 Het station. Kindermagazine.

Afl. 23.
18.35 Top Score. Spelprogramma.

Presentatie: Ben Crabbé.
19.03 Buren. Australische serie. Afl.

777.
19.25 Lotto-winnaars, mededelin-

gen en programma-overzicht.
19.30 Journaal.
20.00 De drie wijzen. Quiz met Kun

van Eeghem.
20.35 Zeker weten? Praatprogram-

ma.
22.00 NV De Wereld. Reportagema-

gazine.
22.30 Vandaag/Sport.
22.55 De jaren van vreugde en ver-

driet: 1940-1960. Documentaire se-
rie.

23.20-23.25 Coda. Un sospiro, Liszt.
Uitgevoerd door Catherine Joly, pia-
no.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Geografisch kennen en kun-

nen.
19.30 Het Capitool. Amerikaanse se-

rie. Afl. 334.
19.53 Benny Hill.
20.00 Programma van de Christen-
Democratische Omroep.

20.30 National Geographic. Serie.
21.30 Journaal/Sport.
22.00-23.30 Tin man. Amerikaanse

tv-film. De dove monteur Casey Cain
werkt in het geheim aan een compu-
ter die voor hem kan horen en spre-
ken. Hij ontmoet de spraaktherapeute
Marcia die hem overhaalt een opera-
tie te ondergaan. Ze krijgen een rela-
tie, maar Cains obsessie voor zijn
computer staat hun geluk in de weg.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
serie. Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05
Das Dreimaderlhaus, Oostenrijkse
speelfilm uit 1958. 10.50 Shogun. Se-
rie. 11.55 Glücksrad. Herh. 12.40 Tip
des Tages. 12.45 Tele-Börse. 13.35
Unter der Sonne Kaliforniens. Ameri-
kaanse serie. 14.30 Bezaubernde
Jeannie. Amerikaanse serie. Herh.
15.00 SAT 1 Bliek. 15.05Falcon Crest.
Amerikaanse serie. 16.00 Die Schone
und das Biest. Amerikaanse serie.
Herh. 17.00 SAT 1 Bliek. 17.05 Geh
aufs Ganze! Spelshow. 18.15 Bingo.
18.45 Guten Abend, Deutschland.
19.20 Glücksrad. 20.05 WetterNews.
20.15 Hallo, Heino. Hits und Humor mit
Heino und Hannelore. 21.15 Feuer-
sturm. Amerikaanse serie. 23.00 Sat 1
Welt in Not, milieuprogramma. 23.30
SAT 1 Bliek. 23.40 Auf der Flucht.
Amerikaanse misdaadserie. 00.35 Die
Schone und das Biest, Amerikaanse
fantasieserie. 01.30 Vorschau/Video-
text

" Polly Bergen in 'Der
Feuersturm'. (Sat 1 - 21.15
uur).

Radio 1 radio7.07 Echo-magazine (7.30 Nws
7.53-7.58 Woord onderweg). 8.3£
Kruispunt. 9.05 Dingen die gebeu-
ren met om 9.54 De column var
Henk Kempes; 10.05 M/V-magazi-
ne; 11.05 Schone kunsten. 12.0£
Echo-magazine ( 12.30 Nws. 12.5E
Mededelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw). 14.05 Veronica nieuwsradio
(17.30 Nws.). 19.04 Veronica spor-
tradio. 20.04 Confrontatie. 21.04
God zij met ons. 22.53 De 1% re-
geling. 23.07 Met het oog op mor-gen. 0.02 For the record. 2.02
Geen tijd. 4.02 Rock & Roel
5.02-7.00 VARA's ochtendhumeur.

Radio 2
7.04 Sugar in the morning
(7.04-7.10 en 8.04-8.20 AVRO Ra-
diojournaal). 9.04 De muzikale
fruitmand. 10.04 Ik zou wel eens
willen weten. 10.30 Vrouw zijn.
12.04 Lunchtime. 13.04 Tijdsein.
13.30 Als mensen veranderen.
13.54 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 14.04 De Plantage, met om
14.10 'T nut van het algemeen;
14.43 De jazz van Péte Felleman;
15.04Het spoor terug; 16.04 Ischa;
16.53Vrije geluiden; 17.04 Het na-

bije westen. 18.04 Boeken; 19.04
Passages, passanten; 20.04 Tim-
boektoe. 21.04 Music all in.
22.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02-24.00 VARA's Verrukkelijke
Dinsdag. 6.02 Doorloper. 7.04 Ca-
rola op de radio. 9.04 Denk aan
Henk. 12.04 VARA's Steen & Been
show. 14.04 Twee meter de lucht
in. 16.04 VARA's happy hour.
18.04 De avondspits. 19.04 Dub-
bellisjes. 20.04 VARA's vuurwerk.

21.04 Popkrant. 22.04-24.00 VA
RA's poppodium.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met (8.00 Nws.). 9.00 Continu klas-
siek. 11.00 TROS concertzaal:
Radio Kamerork. met piano. 12 30
Nieuwe klassieke cd's. 13.00 Nws.
13.02 De klassieke top 10. 13.30
Belcantorium. 16.00 Het grote
werk. 17.00 Leger des Heilskwar-
tier. 17.15Muziek in vrije tijd. 18.00
Nws. 18.02 Muziekjournaal. 19.00
Orgelconcert. 19.45 Barokmuziek:
Symf. 20.00 Nws. 20.02 Het con-
cert: Radio Filharm. Ork. met sol.
22.30-24.00 Schuim en as.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 IKON vroeg. 8.55 Snip-
pers. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden. 9.30 Oor-
zaken. 10.00De wereld zingt Gods
lof. 10.50 Tekst en uitleg. 11.00
Studio 55. 12.00 Nws. 12.05Rond-
om het woord. 12.30 Middagpau-
zedienst. 12.50 Lied van de week.
13.00 Nws. 13.10 De verdieping.
14.10 Dagvaardig. 14.30 Ruimte-
vaart. 15.00Radio Vrijplaats. 16.00
NOS recht. 17.35 Postbus 51 ra-
dio-magazine. 17.55 Mededelingen
en schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Relevant. 18.20 Uitzending
van Groen Links. 18.30 Vertel me
wat. 18.40 Taal en teken. 19.00
Nieuws en actualiteitenrubriek in

het Turks. 19.30 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en
het Berbers. 20.15 Nieuws en ac-
tualiteitenrubriek in het Chinees.
20.30 Britse en Amerikaanse litera-
tuur. 21.00 Kennissystemen.
21.30-22.00 Russisch, taal en volk.

België/RTBF 1
12.10 Vacatures. 12.25 La fete a la
maison. Herh. 13.00 Nws. 13.35 Vous
qui avez 20 ans, Amerikaanse speel-
film uit 1949. 15.15 Le jardin extraordi-
naire. 15.45 Génies en herbe. 16.20
Clips. 16.35Nouba nouba. 17.25 Force
de frappe. 18.25 La fete dans la mai-
son. 19.00 Ce soir. 19.22 Joker/lotto.
19.30 Journal. 20.05 Doublé 7. 21.30
Babel, wetenschappelijk magazine.
22.35 Grandes expostions, tentoon-
stellingsagenda. 23.25 Nws.
23.45-23.50 Bourse.

België/Télé 21
16.15 Gitarist Django Reinhardt, por-
tret. Herh. 16.45 La bicyclette, doe.
17.40 Nouba nouba. 18.30 Tribune
economique et sociale. 19.00 Radio
21. 19.30 Journal. 20.00 Napoleon II
L'aiglon, Franse speelfilm uit 1961.
21.45 Nws. 22.20 Alice. Herh.
23.10-23.35 Cc soir.

TV 5
07.00 Nws. 07.40 Cursus Fr. 08.00
Clin d'oeil. 08.05 Can. Nws. 08.20 Affi-
che/Nws. 08.30 Selection One world.
08.55 Eurojournal. 09.55 Caractères.
Herh. 11.10 Viva. Herh. 11.50-11.50
Nws. 16.05 Nws. 16.15 Enjeux/Le
point. Herh. 17.15 Culinair magazine.
17.40 Cursus Fr. 18.00 La compète,
tekenfilm. 18.30 Nws. 18.50 Affiches/
Clin d'oeil. 19.00 Le Canada sur deux
roues. 19.30 Zw. Nws. 20.00 Envoyé
spécial. 21.00 Nws. 21.30 Noce de
plomb, film. 23.00 Nws. 23.30-00.45
Bouillon de culture.

BBC 2
07.45-08.10 Open university. 09.00
Breakfast news. 09.15 Westminster.
10.00 Schooltelevisie. 13.55 A way
with numbers. Afl.: Keep it in propor-
tion. 14.20 PC Pinkerton, animatiese-
rie. Afl.: Calling all units. Herh. 14.25
Fireman Sam, animatieserie. Afl.: Nor-
mans tricky day. Herh. 14.35 CrystaJ
Tipps and Alistair, kinderserie. Afl.: Va-
cuüm cleaner. Herh. 14.40 Hawk's eye:
On the rivers. Vandaag: The mountain
stream. 15.00 News. Aansl.: Schoolte-
levisie. 15.15 In the garden. Vandaag:
February.- 15.30 Sec hear! Herh. van
zondag. 16.00 News. Aansl.: Westmin-
ster live. 16.50 News. 17.00 Snooker.
18.00 Behind the headlines. 18.30(TT)
Old garden, new gardener, tuinierma-
gazine. Herh. 19.00 Ring of bright wa-
ter, speelfilm uit 1969 van Jack Couf-
fer. Met: Bill Travers, Virginia McKen-
na, Peter Jeffrey e.a. 20.45 Assign-
ment, documentaire serie. Afl.: A
dangerous liaison. 21.30 Food and
drink, culinair magazine. 22.00 (TT)
Quantum Leap, sf-serie. Afl.: All-Ameri-
cans Scott Bakula. 22.50 (TT) 40 minu-
tes, serie documentaires. Vandaag:
Suburbs in the sky. 23.30 Newsnight.
00.15 The late show. 00.55 Weerbe-
richt. 01.00 Open university.
01.25-02.00 Behind the headlines.
Herh.

RAI UNO
06.55 Ochtend- en middagprogramma.
18.00 Flash. 18.05 Occhio al biglietto.
18.20 GLI anni dell'incubo. 19.35 Una
storia di enzo biagi. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.40 Sette.
21.45 Alta glasse (1). 22.45 Linea not-
te. 23.00 Alta classe (2). 00.00 Che
tempo fa. 00.30 Oggi al parlamento.
00.40 Milno. Tennis. 01.30 Mezzanotte
e dintorni. 06.05 Davinia.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news.
10.05 Kilroy, discussie. 10.50 Hot
chefs, culinaire tips. 11.00 News. 11.05
Playdays. Afl.: The playground stop.
Herh. 11.25 Pingu, animatieserie. Afl.:
Building igloos. Herh. 11.35 No kidding
with Mike Smith, quiz. 12.00 News.
12.05 Wildlife gems. Afl.: All aboard.
12.30 People today, talkshow. 13.00
News. 13.20 Pebble Mill, talkshow.
14.00 News. 14.30 (TT) Neighbours,
serie. 14.50 Going for gold, spel. 15.15
Snooker: Benson and Hedges Master-
stoernooi. 16.50 Joshua Jones, serie.
Afl.: Tortoise. 17.00The new Yogi Bear
Show, tekenfilm. Afl.: Yogi the cave
bear. Herh. 17.10 The Stanley stories,
5-delig verhaal. Afl.2: Stanley and the
magie lamp. Deel 1. 17.25 Fantastic
Max, tekenfilm. Afl.: Rats like vs (2).
Herh. 17.35 (TT) The really wild road-
show, natuurprogramma. 18.00 News-
round. 18.10 (TT) Grange Hill, jeugdse-
rie. 18.35 (TT) Neighbours. Herh.
19.00 (TT) News. 20.00 (TT) Holiday,
toeristisch magazine. 20.30 (TT) Eas-
tEnders, serie. 21.00 The Variety Club
awards for 1991, uitreiking. 22.00 (TT)
.News. 22.30 (TT) Spender, serie. Afl.:
Golden striker. 23.25 Film 92, filmma-
gazine. 23.55 Snooker. 01.05-01.10
Weerbericht. 03.00-03.15 The way
ahead. Herh.

Sportnet
08.00 Bodybuilding magz. 08.30 Rug-
by. 09.30 Voetbal. 09.40 IJshockey.
10.30 Bodybuilding magz. 11.00 Wiel-
rennen. 12.00 Basketbal. 13.30 Bas-
ketbal. 14.00 Powersports: IJsracen.
15.00 Bodybuilding magz. 15.30 IJs-
hockey. 17.00 Prof boksen. 18.00 Golf
19.00 Sp. voetbal. 19.30 Winterspor-
ten. 20.30 IJshockey. 22.00 Prof bok-
sen. 00.00-02.00 Snooker league.

Eurosport
09.00 Road to Albertville. Herh. 09.30
Rugby. Herh. 11.00 EK Bobsleeën.
Herh. 12.00 Tennis: Davis cup. 15.30
Road to Albertville. Herh. 16.00 Tennis:
Davis cup. 18.00 Eurogoals. Herh.
19.00 Road to Albertville. Herh. 19.30
Zwemmen. 20.30 Rallysport. 21.00 Eu-
rofun. Herh. 21.30 News. 22.00 Wor-
stelen. 23.00 Atletiek. 00.00 Road to
Albertville. 00.30-01.00 News.

CNN
09.45 Newsroom. 12.30 Business Mor-
ning. 13.30 Business day. 15.00 Larry
King. 16.00 World day. 17.30 Crier and
Co. 20.00 World business tonight.
21.00 The int. hour. 23.00 World busi-
ness tonight. 23.30 Showbiz today.
00.00 The world today. 01 .00 Moneyli-
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news.
03.00 Larry King. 05.00 Showbiz today.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name Radio 1 actualiteiten. 8.30
Limburg op dinsdag. 9.00 Licht
Limburgs. 10.00 De ruilbeurs.
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1 actualiteiten.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 De Ochtend-
ploeg. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws. 8.10 Soes met de
raad van tante Kaat en de soesa-
foon. 10.00 Nieuws. 10.03 Antilo-
pe: open blik op het dagelijkse
leven. 11.50 Het koekoeksnest.
12 00 Radio 2 Regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Kjokoesen. 14.00
De gewapende man met Belgische
muziek. 17.00 Radio 2 Regionaal.
18.00 Nieuws. 18.10 De Kaskra-
kers. 20.00Lukraak. 22.00 Nieuws.
22.10 Haverklap: voor studerende
jongeren. 23.30-06.00 Nachtradio
(Nieuws om 24.00 en 5.00 uur).

België/BRF
06.35 Radiofrühstück (7.15 Wun-

schkasten; 8.30 agenda). 09.10
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch (om
12.00en 12.15 agenda). 13.00 Fri-
schauf, volksmuziek. 14.05 Musik-
zeit heute: Orchesterklange aus
aller Welt. 15.00 Nachmittagsstu-
dio. 16.05 Spotlight. 17.05 Oldrs-
kiste. 18.10 BRF Aktuell. 18.40
Musikjoumal. 20.00-20.05 Nieuws.

WDR 4
04.05 Radiowecker. 6.00 Nieuws.
6.05 Morgenmelodie. (8.00
Nieuws). 9.05 Der Musikpaviljon
(10.00 Nieuws). 12.00 Nieuws.
12.05Zur Sache. 12.07 Gutaufge-
legt. 14.00 Nieuws. 14.05 Saoh-
wort Wirtschaft. 14.07 Auf der
Promenade. 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Der
Tag urn fünf. 17.07 Musikexpress
(18.00 Nieuws; 19.00 Auf ein Wort;
19.30 Ohrenbar, voor dekinderen).
20.00 Nieuws. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00
Musik zum traurnen (22.00
NiouwsO. 22.30-04.05 ARD-Nacht-
express (elk heel uur nieuws).

Super Channel
06.30 US market wrap. 06.40 Business
insiders. 07.05 Business view. 07.30
News focus. 08.30 Spiegel tv. 09.00
The mix. 09.30 Super shop. 10.00 The
mix. 11.50 Music news. 12.00 Super
shop. 12.30 Hang loose. 13.00 Japan
business today. 13.30 Survival. 14.00
All mixed up. 14.50 Music news. 15.00
Wanted. 16.00 On the air. 17.50 Music
news. 18.00 Wyatt Earp. 19.30 Inside
edition. 20.00 Prime sport. 20.50
Sports news. 21.00 Science show.
21.30 Media Europe. 22.00 World
news. 22.30 Euro reports. 22.45 US
Market wrap up. 23.00 A long way ho-
me, film. 00.50 Music news. 01.00 Blue
night. 01.30 Supershop. 02.00 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 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Post mo-
dern. 01.00 Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

RTL Radio
04.00 Frühschicht. Voor vroege vo-
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land. 9.00 Radio-Shop. Muziek en
actualiteiten. 12.00RTL am Mittag.
14.00 RTL Café. 16.00 Feiera-
bend. 18.00 Classic Hits. 21.00 Je
t'aime. 24.00-4.00 Die Radio-
Nacht.
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* Jp Uit zijn as herrezen JS£JuT Chinees-Indisch-Japans restaurant "TONG AH"
M^M Feestelijke opening vandaag 4 februari (tevens Chinees Nieuwjaar) om 19.00 uur

Vanaf donderdag 6 februari zijn alle smulpapen wel- Het menu aanpassen voor 'de enkeling in een groot UUUI
v**l/Ér^dP**"L kom 'n het restaurant van de familie Hung, gelegen gezelschap' behoort bij Tong AH eveneens tot de mo- - jho^^K^Py

WWlÊnfrnlïlnK aan de Willemstraat 97-99 te Heerlen. Tong AH is te- gelijkheden. llfOthllllHoK yZtvrïi^\^. rsL.YMls&m Kil fU ru 9van we99eweest "CIUUUUCr /\ i JJI jjit^«^W\
BliLii^ Een fatale brand zorgde er op 28 januari 1991 voor dat ,n de keuken wordt gewerkt met de modernste appara- U Qaifplchprnh 3ËtÏÏ£mJfeJggM» van het Chinees restaurant mets, maar dan ook hele- , uur die voldoet aan alle voorschriften m.b.t. hygiëne. ■>. OÜ VCISUCILjll WltèkmOMW/M\Uh ?3t nie,sove;bleef- Met man en macht heeft de ,ami" De uit China afkomstige koks werken alleen volgens /MWïNk

_^——^~~~~1 wederopbouw"^^et^esutea^TvJrWurnTTor AH de traditionele bereidingswijzen. I(MIwW%
" ~"\ 1 nTseresfaurants d^N^ëndT^ m°°iSle Chi"

\ ~ \\ een'heus^arade^aarS tfSn S/dë Se^s Het nieuwe Ton 9 AH betekent de zoveelste indrukwek- ’ -_____^^
\ Ai* iÜtf* i*SlT^*i> \\ 9r°ter geworden. Met maar liefst 180 zitplaatsen een |^aï tezaëk in*^ f '\ r i*iH* jZmmmmWÈ^ti* "^> A over restaurants in MaastrichtenDusseldorf.ini 978 f i^*- ~ SÊEiS: _
\ it\syZ^ÊÉ MÈÊk. A tisc

(

he sfeer wordt een bezoek aan Tong AH een nog ging vader H ung in Eindhoven werken, later startte hij I f|lfit « f , t^^^,■^t^r^ Blt-T/f^'B ■&■'■ 'S groter culinair avontuur dan voorheen. het eerste eiaen restaurant in Landaraaf Zijn zes kin- il**!/ / <**> > jpIPL/

\ Ij' I^ZL--^ lfe - \ gIirÏÏK Sng^roteo^^ I fe.f/ , |jf^^l>W ’li^*-1 " NieUWe gerechten Voor een heerlijk diner in een zeldzaam mooie am- ff*?. mÊÈ %**. ' 4 '^ssPj^ aHf- *« *SAlnlTllidl 1 Het restaurant is in twee delen te onderscheiden: Chi- biance. Graag wijst de familie Hung een ieder op Tong k *'" 9 Wl^*****"-^^!^ . J ’. ■■, "*^S^5 SSÊm
» f^^ifl^lT fj |wU'" nees en Indisch. Bovendien is er een Japanse counter AH's afhaal-en cateringservice, welke net als vroeger B^lÉfer-iM m ft*-5? Ëè ÊS]j ?!■■*»** «1 geplaatst. In deze afdeling wordt het eten aan tafel de beste van de allerbeste blijven en bovendien van l*~-« -̂ jSta_^«ttg^ nni **4«W ~*KË,..afl

#%ff>V%OV\\U bereid. Aan de counter is plaats voor 22 personen. In een vriendelijk prijskaartje zijn voorzien. "^■W^B^l j| Wfmm f JBBI■ -■■'iUDPV CIBwW het Chinees/Indisch gedeelte kunnen 40 tot 60 perso- Openingstijden: ledere dag vanaf 12.00 uur. Af- *"*"■■"■*—J^ kw -- j| 9WflJw* «J nen tegelijk tafelen. De uitgebreide menukaart kent tal haalcentrum met eigen ingang en parkeerplaats. } 1 Éï
van nieuwe gerechten. Voor de kleine bezoeker zijn Telefoon 045-723608. Adres: Willemstraat 97-99, a^^^__^g^g
zelfs aangepaste menu's samengesteld. 6412 AP Heerlen.

Onderstaande bedrijven realiseerden I
Chinees-Indisch-Japans restaurant TONG-AH 1

m—mm—mmmm——""«■«"■"««"é.—«■»«■«""" -■ ■■
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systeempiafonds Wij wensen familie Hung ■

____^
Ook hier werden het

Scheidingswanden Veel SUCCeS I I . . ■ .
Betimmeringen StUkaClOOrSWerk

Ook hier zijn tapijt en gordijnen ■ houtenBOüWMATERiALEHHANOa en de
RAnAY VOF geleverd door : ' -*■ |

E> RADAXVOF 'S^M afwerkvloeren
JL\r ~aeflao? f rk /A ':^\ IWi II gemaakt doorJK 6441 PA Brunssum IX /M\ Wmh
*^* Telefoon 045-258051 . \/ PiI OndörS HHHH fVMHVH Stukadoorsbedrijf

wy wensen u veel I LJ HwlriH E BHBiPI "' Schoenmaekers bv
succes met uw I iHM.ÏIÏM |J ||j|gg^| jeustraatso

nieuwe zaak [/ wwemstraat 101-103 L _^_ Voerendaal
Heerlen. 045-720618 tel. 045-750633

3 mmmmmmmmmmmmm ■..,..,; ~...» ">-s=i=-^- ook hier installeerden wij de
Ook hier werden de 811lluchtbehandelingsinstallatie
keukenapparatuur en plfj I. '~ jj

Industriestraat 29 Tel. 045-218242 »' asjt^o*»*" jff J^ü.inStallatieS Hoensbroek/Heerlen Fax 045-228180 %. *?s%*" ff U„^„l«o«o i«««o« k.. #W%m # bemelmans-jongen bv IR *Weer dOOr OnS 1 24"uurs storingsdienst Tel. 045-223030 *fe * '^W
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„Een beroep op de andere terreinen
was niet goed mogelijk, mede ge-
zien de steun van de TweedeKamer
voor de minister. Maar bij de versla-
vingszorg wordt Zuid-Limburg ex-
tra gekort, zodat dit beroep goede
kans van slagen heeft," zegt Heer-
lens burgemeester Piet van Zeil.

geld meente Heerlen krijgt PNL-a via deTijdelijke Financierings-
gelrt g Vei-slavingszorg (TFV). Dat
{^is bestemd voor heel Zuid-

Methadon
'"och? k°men 31 banen op de
be„,j *e staan, waardoor brjvoor-
*ob methadonhulp gehalveerd
q u moeten worden. Vooral in de| "stelijke Mijnstreek, waar toch al!(> /-Wachtlijst bestaat, verwacht hetA*-*" grote problemen.

„Doordat deze nu beëindigd wor-
den, is geen sprake van een gelijk-
waardige behandeling. De minister
bestuurt op een niet behoorlijke
wyze," aldus Van Zeil.

In het hele land wordt de versla-
vingszorg via de reguliere rijksbe-
groting betaald. Alleen voor Zuid-
Limburg (en de noordelijke provin-
cies) gebeurt dat via de regionale
subsidies.

aarvoor het onderdeel van de ver-

jj, provincie is eind december met
geW Cona een afkoopsom overeen-
&en°men van 74 miljoen gulden,
p/1 eenmalige uitkering dus in
BUh-S Van vo°rtzetting van de PNL-
v_Dsidies, die in totaal goed zijn°0r 600 banen.

Via het beroep bij de Raad van Sta-
te willen de Zuidlimburgse overhe-
den nog voor een aantal jaren beta-
ling van de verslavingszorg door
WVC afdwingen. Het is de bedoe-
ling dat straks de verslavingszorg in
het hele land via een nieuween cen-
trale regeling wordt gefinancierd.

Van onze correspondente

STEIN - Een 14-jarig meisje uit Stem is vo-
rige week naar het ziekenhuis gebracht met
"ïeningitis-sepsis, ook wel nekkramp ge-
doemd. Het meisje maakt het inmiddels
goed. Het is het vijfde geval van meningitis
lr> de afgelopen zes weken. In de eerste week
van januari overleden een 10-jarig meisje en
"^n 18-jarige jongen aan de besmettelijke in-
fectieziekte.

Opnieuw geval
van nekkramp

Meisje (14) uit Stein Samantha voorlopig
naar Op de Bies

Arts infectieziektebestrijding F. Bovens vande Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Westelijke Mijnstreek benadrukt nog eens
dat de term nekkramp of hersenvliesontste-king verwarrend is. „Nekkramp wordt in de
volksmond gebruikt voor hersenvliesontste-
■king. Een deel van alle hersenvlies-

ontstekingen wordt bepaald door een bacte-
rie, de meningococ. Omdat by deze bacterie
ook andere uitingsvormen op de voorgrond
kunnen staan, zoals een bloedvergiftiging, is
het eigenlijk beter te spreken van meningo-
coccenziekte in plaatsvan hersenvliesontste-
king of nekkramp," aldus dokterBovens.

De GGD liet begin vorige maand al een brief
onder de huisartsenvan de regio verspreiden
met het verzoek extra alert te zijn op sympto-
men van meningitis-sepsis.

De vijf ziektegevallen in de Westelijke Mijn-
streek gingen gepaard met een bloedvergifti-
ging. Volgens Bovens kan geen relatie ge-
legd worden. Laboratoriumuitslagen hebben
uitgewezen dat het gaat om een type bacterie
waartegen geen vaccin bestaat. Ongeveer
tien procent van de bevolking draagt de bac-
terie mee zonder er ziek van te worden. „Het
enige wat men kan doen is goed op ver-
schijnselen letten," vertelt Bovens. Hy
noemt onder andere hoge koorts, braken, he-
vige hoofdpijn* sufheid en soms huidbloe-
dinkjes.

VAALS - Na druk overleg in het
weekeinde is voor de vijfjarige Sa-
manthavan Wersch uit Vaals onder-
dak gevonden in huize Op de Bies
in Schimmert. De ouders hebben
het kind gisteren van de kliniek de
Hondsberg in Oisterwijk, waar het
geruime tijd geobserveerd werd,
naar Schimmert gebracht.

werkster bij de Sociaal Pedagogi-
sche Dienst in Heerlen, een hele
opluchting. „Ik ben inderdaad ont-
zettend blij dat er nu een definitieve
oplossing in zicht is in dezekwestie.
'Op de Bies' heeft in principe inge-
stemd met de opvang van het kind
en gaat nu onderzoeken of er bin-
nen het instituut een definitieve
oplossing gevonden kan worden",
aldus de maatschappelijk werkster.

De beslissing over definitieve plaat-
sing in een zwakzinnigen-inrichting
wordt genomen in het zogeheten
GIAK, een indicatie-commissie
waarin mensen van de betrokken
inrichtingen, sociaal-pedagogische
diensten, alsook het ziekenfonds als
betalende instantie, zitting hebben.

’RestenGlasmyhebben toekomst’HEERLEN - Het Bossche glas-
bedrijf Arvah ziet mogelijkheden
om de van de failliete Glasmy
overgenomen activiteiten uit te
breiden. „Na de wintermaanden,
een traditioneel rustige tijd in de
glasbranche, zal het personeels-
bestand moeten worden uitge-
breid," heeft Arvah-directeur C.
van Grinsven gisteren meege-
deeld. December vorig jaar nam
Arvah de afdelingen isolatieglas
en plastics over van de Heerlense
glasgroothandel Glasmy, failliet
verklaard met een schuld van
tientallen miljoenen guldens.
Bijna zestig van de honderdveer-
tig werknemers konden in dienst
blijven.

Zoals vorige week bericht is Sa-
mantha bijna anderhalfjaar geleden
opgenomen in de Hondsberg. Bij de
opname in deze kliniek was bekend
dat het kind een achterstand had in
haar geestelijke ontwikkeling en
bovendien ernstige gedragsstoor-
nissenvertoonde. " Zie pagina 13

Zuid-Limburg bekritiseert beleid minister WVC

Beroep tegen korting
op verslavingszorg

Langdurige observatie heeft geleid
tot het advies om Samantha op te
nemen in een zwakzinnigen-inrich-
ting. Dat bleek een hoop problemen
te veroorzaken, zowel voor ouders
als hulpverlenende instanties. Dat
heeft alles te maken met het feit dat
inrichtingen voor zwakzinnigen
kampen met plaats- en personeels-
gebrek. Er is dan ook sprake van
ellenlange wachtlijsten.

Peter van Wersch, de vader van Sa-
mantha, kan zijn blijdschap nauwe-
lijks onder woorden brengen. „We
zijn heel erg blij met deze oplossing.
Het is gewoon geweldig, eigenlijk
zijn er geen woorden voor", aldus
een gelukkige vader.

Grossier in
wereldtitels

met kanaries

Man overleden
na aanrijding
HEERLEN - De 83-jarige Heer-
lenaar Sijstermans is zondag-
avond in het De Weverziekenhuis
overleden aan de verwondingen
die hij zaterdagmiddag opliep bij
een aanrijding op de Groene
Boord. Sijstermans reed tegen 14
uur over de Groene Boord en ter
hoogtevan de algemene begraaf-
plaats wilde hij zijn auto aan de
linkerkant van de weg parkeren.
Zijn auto botste echter frontaal te-
gen een tegemoetkomende auto.
Met ernstig hersenletsel werd Sij-
stermans naar het ziekenhuis ver-
voerd. Beide voertuigen werden
zwaar beschadigd.

SITTARD - Ee_n driejarige peuter
Is gistermiddag met beenletsel
naar het ziekenhuis in Sittard ge-
bracht, nadat zij was aangereden
door een fietsster. Het ongeluk
gebeurde op de Voorstad in Sit-
tard. De fietsster, die zelf ook ten
val kwam, reed met vrij hoge
snelheid door het voetgangersge-
bied. Na het ongeluk stapte de
vrouw weer op haar fiets en reed
weg zonder haar gegevens be-
kend te maken. De politie zoekt
getuigen van het ongeval.

Peuter gewond
bij botsing

STEIN - Bert Philippen uit Stem is
voor het vijfde achtereenvolgende
jaarwereldkampioen geworden met
een van zijn kleurkanaries. De we-
reldkampioenschappen werden vo-
rige week gehouden in het Spaanse
Las Palmas. Behalve de gouden
medaille wist Bert Philippen, pen-
ningmeester van kanarievereniging
De Edelzanger uit Elsloo, ook nog
twee zilveren medailles in de wacht
te slepen. De trotse wereldkam-
pioen weet nog niet welke van zijn
twintig deelnemendekanaries in de
prijzen zijn gevallen. „Dat weet ik
pas als ik de catalogus krijg. Het
enige dat ik nu weet is dat ik een-
maal gouden tweemaal zilver heb."

Fietser
verongelukt Twee kilo hasj

in Franse auto
KERKRADE - Een patrouillevan
de douanepost Heerlen heeft bij
de Locht twee Franse mannen
aangehouden. Bij controle van
het voertuig vonden de douaniers
twee kilo hasj. De verdovende
middelen waren verborgen in de
rugleuning van de achterbank. De
inbeslaggenomen hasj heeft een
straatwaarde van ongeveer
25.000 gulden. De 47-jarige be-
stuurder en de 25-jarige mede-
inzittende werden aan de politie
van Kerkrade overgedragen.

HEERLEN - Een 72-jarige man uit
Voerendaal is gisteravond overle-
den aan de verwondingen die hij
eerder die dag opliep bij een onge-
val op de kruising Nieuw Eyckholt-
Valkenburgerweg-John F. Kenne-
dylaan in Heerlen. De man werd op
zijn fiets aangereden door een
vrachtwagen. De bestuurder van
het voertuig kon de fietser, die de
John F. Kennedylaan opreed, niet
meer ontwijken. De fietser werd
met ernstig hoofdletsel opgenomen
in het Heerlense De Weverzieken-
huis, waar hij enige uren later over-
leed. De politie van Heerlen vraagt
of eventuele getuigen van het onge-
val zich met haar in verbinding wil-
len stellen 045-731764. Bejaarde van

tas beroofd
MAASTRICHT - Een 77-jarige
inwoonster van Maastricht werd
gisteren in de Prof. Cobbenha-
genstraat in haar woonplaats be-
roofd van haar handtas. Zij liep
daarbij geen letsel op, maar was
behoorlijk overstuur. De dader
ging er per fiets met de buit van-
door. Er zaten enkele honderden
guldens en documenten in de tas.

19 De villa in Houthem is een van de eerste plaatsen in Limburg waar een gietijzeren
waterleiding naar wordt aangelegd. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

binnen vijf jaar op een centrale
plaats een nieuwe veiling wordt ge-
bouwd met - op termijn - een jaar-
lijkseomzet van een miljard gulden.

Bloementelers dwingen
veiling ZON tot fusie

Demonstratie in Düsseldorf

De veiling ZON in Grubbenvorst
voert overigens al enige tijd fusie-
gesprekken met enkele veilingen in
Duitsland. Volgens de actievoeren-
de telers dreigt een fusie echter op
de lange baan te worden geschoven,
omdat deze gesprekken tot nog toe
onvoldoende resultaten zouden op-
leveren. In protest tegen de tanende
vorderingen hebben de bloemente-
lers eind Vorig jaar al een handteke-
ningen-actie gehouden om te plei-
ten voor een snelle fusie.

- Enkele bloemen-
Umv. lantenkwekers uit Noord-
Wept U-rg hebben het afgelopen
Coh nde biJna tweehonderd
r ?ga-kwekers in Limburg en

fes opgeroepen om binnen
bv maanden een fusie tussen de
froZ^nveiling ZON in Grubben-
feer, en een viertal andere veilin-
bl oe

m deregio af te dwingen. De
ginpentelers willen een vereni-
Veiif °P*'ichten om druk op de
fet "nSbesturen te kunnen uitoe-
Sam n' zodat een verregaande
laat enwerking niet langer op zichaat wachten.

verse gemeentenen de Hout- en
Bouwbond CNV.Aanleg gietijzeren

leidingen gestart

Broedende kip
Directeur C. van Beek van de vei-
ling ZON in Grubbenvorst zei het
gisteren te betreuren dat de bloe-
mentelers met pressie een fusie wil-
len bewerkstelligen. „Je moet een
broedende kip niet van het nest ja-
gen. De telers moeten voorzichtig
zijn met steeds maar drammen op
die fusie, want misschien heeft 't
een averechtse uitwerking. Wij zijn
al jarenbezig met hetrealiseren van
samenwerking, maar ik denk dat de
telers hogere verwachtingen heb-
ben, omdat ze niet worden gehin-
derd door voorkennis en de finan-
ciële consequenties."

'Be t i
d\vinelers willen snel een fusie af-
eXD Sen om grote handelaren en
«"ie h tUrs te kunnen aantrekken,
bet»] tere Prijzen voor de bloemen
Uj6n e£ en bovendien grotere par-
blocm kopen. Volgens de

Wentelers staan de prijzen van
?rodukten in deze regio erg on-

één uk- omdat het ontbreekt aan
blo„grote afzetorganisatie. De vijf
«"et ïenveilingen in Grubbenvorst,
öUit bantse Bemmel en in deWelp,6 Plaatsen Neuss, Straelen en
i-eren zouden elkaar nu beconcur-
rr,in"; wat' de bloemenhandel aller-
detff ten goede zou komen, aldus
oreaivrS' De versniPPering in afzet-
d.6 r. atles zou een specialisatie inlül-^W k̂eriJen bovendien onmoge-1K maken.

Twee inbrekers op
heterdaad betrapt
ARCEN - Dank zij de oplettend-
heid van een buurtbewoner aan
de Walbeckerweg te Arcen heeft
de politie van de groep Bergen
vorige week twee mannen (21 en
31 jaar) uit Thorn op heterdaad
betrapt bij een inbraak in een wo-
ning, terwijl de bewoners afwezig
waren. Het was de buurtbewoner
opgevallen dat er een personen-
auto in de buurt van de woning
verdacht stond opgesteld. Hij
waarschuwde de politie. Deze
had zich nauwelijks opgesteld
toen de inbrekers met de buit, die
bestond uit gouden en zilveren
sieraden alsmede tien Perzische
tapijten ter waarde van vele dui-
zenden guldens, naar buiten kwa-
men. Het tweetal is ingesloten.
De auto werd in beslag genomen.

Bureau voor
interim-managers

VALKENBURG - De Waterlei-
dingsmaatschappij Limburg
(WML) is begonnen met de aan-
leg van gietijzeren waterleidin-
gen. De metalen leidingen wor-
den nu gebruikt in plaats van de
omstreden asbest-leidingen.

Eind december kondigde de
WML aan met onmiddellijke in-
gang te stoppen met de, aanleg
van asbest-leidingen. Aanleiding
daarvoor was de groeiende
stroom van protesten die de
WML kreeg te verwerkenvan di-

Op dit moment werkt de WML
op vier plaatsen in Limburg met
de nieuweleidingen. Een van die
plaatsen is Houthem, waar de
leidingvan een mergelstenen vil-
lawordt aangelegd. In het monu-
mentale pand wordt een schoon-
heidscentrum gevestigd, waar
veel water verbruikt zal worden.

De WML heeft de werken die
toen zijn stilgelegd weer voortge-
zet. De aanvoer van de gietijze-
ren leidingen verloopt echter
nog vrij langzaam.

Het belooft een spannende plakke-
rij te worden. George Walstock gaat
ervan uit dat een tijd van drie minu-
ten gehaald moet kunnen worden.
Vingervlugge monteurs zullen het
wellicht aanmerkelijk sneller doen.
Om iedere deelnemervoor de zelfde
opgave te stellen, wordt gebruik ge-
maakt van een punaise waarmee de
banden worden lek gestoken.
Woensdag om 19.00 uur beginnen
twee kandidaten; om 20.00 en 21.00
uur volgen nogmaals twee kandida-
ten. Donderdag en vrijdagwordt dit
schema weer afgewerkt. Zaterdag
en zondag vinden er vier games
plaats, om 14.00, 15.00, 16.00 en
17.00 uur. In totaal hebben dan 34
personen een gooi gedaan naar het
Limburgse kampioenschap ban-
denplakken.

MAASTRICHT - Supersnelle ban-
denplakkers zullen de komende
dagen tijdens de beurs MECC Ak-
tief strijden om het Limburgse
kampioenschap in deze behendig-
heid. Wie de winnaar wordt van het
toernooi wordt de eigenaar van een
montain-bike, die wordt uitgeloofd
door twee Maastrichtse rijwielspe-
cialisten. Het zijn George Walstock
en beheerder Janssen van 'Aon de
Stasie'.

Kampioenschap
bandenplakken

Tijdens beurs MECCAktief

Politie neemt voor het eerst rijbewijs in MAASTRICHT - Eén van de gro-
tere bemiddelingsbureaus op het
gebied van interim-management
heeft zich gevestigd in Maastricht.
Het bureau, Van Hecke Partners
uit Breda, zoekt voor bedrijven en
instellingen geschikte (tijdelijke)
managers, voor crisis-manage-
ment of speciale projecten. Men
heeft enkele honderden kandida-
ten in het bestand. Het bureau
wordt bemand door twee werkne-
mers.

Demonstratie
Een zegsman van de actievoerende
bloementelers heeft gisteren overi-
gens laten weten dat nog deze week
tweeduizend Duitse bloementelers
worden opgeroepen om deel te ne-
men aan een demonstratie tijdens
een vergadering van de veilingbe-
sturen in Düsseldorf, volgende
week woensdag. Volgens de bloe-
menteler willen ook de Duitse kwe-
kers op korte termijn een fusie
bewerkstelligen en willen ze hun
opvattingen met een grootscheepse
demonstratiekenbaar maken.

Centraal
Uit

§"i-ns het actie-comite, bestaande
ren VlJf kwekers, moeten de bestu-
tyorYan de vijfveilingen in de regio
Kje en opgeheven en moet er één
rje w> centraal veilingbestuur wor-
*ou gevormd- Deze centrale leiding
J*rortei!voor moeten zorgen dat alle
tro ■ n gezamenlijk via het elec-
g6 JUsche 'tele-veilen' worden aan-
w°den- H«et actie-comite wil bo-"dien bereiken dat na deze fusie

WEERT - De marechaussee in
Weert heeft in de nacht van zondag
op maandag voor het eerst gebruik-
gemaakt van de nieuwe bevoegd-
heid om zelf een rijbewijs van een
onder invloed verkerende bestuur-
der in te vorderen. Het betreft hier
waarschijnlijk een primeur voor ge-
heelLimburg en in ieder geval voor

het arrondissement Roermond.
'Slachtoffer' van de nieuwe, ver-
scherpte alcoholwetgeving werd
een 28-jarige man uit Weert. Hij ves-
tigde de aandacht op zich door zon-
der licht door Weert te rijden. De
man kon na een wilde achtervol-
ging worden aangehouden. Hij had
zich op dat moment onder een an-

dere auto verscholen.
Een ademanalyse op het pollitiebu-
reau toonde een hoog alcoholpro-
millage van 1,99 aan. Op grond hier-
van werd zijn rijbewijs ingevorderd
en naar de officier van justitie in
Roermond gestuurd. De officier
moet nu op korte termijn beslissen
of het rijbewijs ingevorderd blijft

tot aan de rechtszitting of dat de
man het eerder terugkrijgt.
De politie heeft pas op 1 februari de
bevoegdheid gekregen zelfrijbewij-
zen in te vorderen. Daarnaast is ook
het maximale boetebedrag waar-
mee de politie zelf zaken kan af-
doen verhoogd van 250 naar 400
gulden.
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De plaatsing van Samantha in de
inrichting in Schimmert is voor An-
ke van Heesch, maatschappelijk

Van onze verslaggever

- De drie Streekgewesten in Zuid-Limburg ver-een zich tegen dekorting van het ministerie van WVC ope Verslavingszorg. Samen met de provincie is besloten be-
°eP aan te tekenen bij de Raad van State.

slavingszorg maken de Streekge-
westen een uitzondering.

het grote PNL-bezuiniging van
,jcce

c ministerie van WVC bleef ook
scl Verslavingszorg niet buiten
v^01: De mogelijke gevolgen hier-
C -^n groot, zo heeft het CAD la-■ n Weten.



ï I
Wij willen u rust gunnen.
Al is vol droefheid ons hart.
U lijden zien en
niet kunnen helpen, dat was onze smart.

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor haar betekende, is na een
kortstondige ziekte zacht en kalm van ons heen-
gegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma
en overgrootmoeder, schoonzus en tante

Maria
Reij nders-Muijrers

weduwe van

Johannes Hubertus
Reijnders

Zij overleed, gesterkt door de h. sacramenten,
in de leeftijd van 92 jaar.

Heerlen: Freek Reijnders
Gerda Reijnders-Sluijsinans
Roland en Pamela
Monique en John,Uva

Amstenrade: JanReijnders
Gerda Reijnders-Snijders
Jean

Goes: JackReijnders
NellyReijnders-Scheppers
Familie Muijrers
Familie Reijnders

Heerlen, Douverade, 2 februari 1992
Corr.-adres: Joost van den Vondelstraat 8,
6416 AS Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op donderdag 6 februari om 11.00uur in
de parochiekerk Verschijningvan de Onbevlek-
te Maagd te Heerlen-Molenberg, waarna de be-
grafenis zal plaatsvinden op de Algemene Be-
graafplaats Imstenrade.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis, mede tot intentie, woensdag om
19.00 uur in eerder genoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het Uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20.
Gelegenheid tot rouwbezoek, dinsdag van 17.00
tot 17.45 uur en woensdag van 18.00 tot 19.00

" uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-

' ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

AI de weg leidt mij mijn Heiland,
wat verlangt mijn ziel danmeer.

Na een leven vol liefde en een blijmoedig gedra-
gen ziekte is van on,s heengegaan onze lieve
mam, oma en overgrootmoeder.

Gerritje Margaretha
van Nimwegen

weduwe van

Antoon van der Laan
In de leefijd van 82 jaar.

Geleen: Annie Eggerdink-van derLaan
JohanEggerdink

Geleen: Jan van der Laan
Janny van derLaan-Jongsma

Nijmegen: Ellen Eggerdink
Huub Luijten
Renée

" Eindhoven: YvonneEggerdink
Hans Reker

Selsingen (D): Michiel van derLaan
Michèle van der Laan-Engels

Breda: Erik van derLaan
Marie Róse van Es

Geleen, 2 februari 1992
M.L.Kingplein 158
Corr.-adres: J. Eggerdink-van der Laan
Spóorstraat 107, 6161 AB Geleen
Mam is opgebaard in het mortuarium van het
ziekenhuis te Geleen.
Bezoekuren dinsdag en woensdag ..van
17.30-18.30 uur.
De uitvaartdienst zal worden gehouden op don-
derdag 6 februari a.s. om 14.00 uur in deKruis-
kerk, Parklaan 23 te Geleen, waarna de begrafe-
nis plaatsvindt op de begraafplaats Vouersveld
te Geleen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de
benedenzaal van de kerk vanaf 13.30 uur.

T I
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis, dat kalm en vredig
van ons is heengegaan, voorzien van deh. sacra-
menten op de leeftijd van 86 jaar, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, groot-
vader, overgrootvader, schoonbroer, oom en
neef

Johannes Hubertus
(Sjeng) Ruypers

weduwnaarvan

Maria Josefa Sieprath
echtgenootvan

Maria Catharina Finders
Gulpen: M.C. Ruypers-Finders

Kerkrade: H. Ruypers
E. Ruypers-Hammel

Maastricht: K. Ruypers
Gulpen: R. Ruypers

H. Ruypers-Savelberg
Nuth: J. Ververs-Florax

G. Ververs
Wijnandsrade: B. Florax

J. Florax-Boermans
Nuth: B. Hagemans-Florax

H. Hagemans
en alzijn kleinkinderen
en achterkleinkind
FamilieRuypers
Familie Sieprath
FamilieFlorax
FamilieFinders

6271 CS Gulpen, 2 februari 1992
Eynattenweg 36
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 6 februari om 10.30 uur in de deke-
nale kerk van de H. Petrus te Gulpen, waarna
begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren, vanaf 10.00 uur.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis
woensdag om 18.40 uur, in voornoemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in het
uitvaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te
Heerlen. Bezoek dinsdag, woensdag van 17.00
tot 17.45 uur.
Wilt ujjf indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

T I
Met grote droefheid geven wij kennis dat, geheel onverwacht, is
overleden, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Louiza Gerads
weduwevan

Joseph Bindels
Zij werd geboren te Kerkrade op 8 maart 1913 en overleed, na te zijn
voorzien van de sacramenten der zieken, op 1 februari 1992 te Bruns-
sum.
Wij bevelen haar in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Stem: H.Bindels

M.Bindels-Kierkels
Heerlen: Fr. Bindels

W.Bindels-Salis
Eygelshoven: M.J. Vreuls-Bindels

J. Vreuls
en kleinkinderen
Familie Gerads
Familie Bindels

Hoensbroek, 1 februari 1992
Kasteellaan 298
Corr.adres: Vleugelmorgenstraat 1, 6171 NN Stem
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op donderdag 6 fe-
bruari as. om 11.00 uur in de parochiekerk St.-Agatha te Eys-Wittem,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het r.-k. kerkhof aldaar.
Er is geen gelegenheid tot schriftelijke condoleance.
Woensdagavond zal er in de Christus Koningkerk te Hoensbroek om
18.30 uur de avondwake voor de overledene worden gehouden.
Moeder ligt opgebaard in het mortuarium bij het St.-Gregoriuszie-
kenhuis te Brunssum, Kochstraat 2; gelegenheid tot afscheid nemen
van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

God de Almachtige heeft het behaagd tot Zich te nemen, voorzien
van het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van bijna 81 jaar, onze
lieve heeroom,

de zeereerwaarde heer, cm. pastoor

Pierre Peters
kapelaan: H. Jacobus de Meerdere te Bocholtz

kapelaan: St.-Paulus te Vaals
bouwpastoor: St.-Jozef te Vaals

Vaals: mej. E. Counotte, huishoudster
Landgraaf: familie Dautzenberg-Peters

Vaals: mevr. A. Havenith enRoger
Steyl: familie v.d. Akker-Peters

Kerkrade: familie W. Havenith-Handels
31 januari 1992
6291 XZ Vaals, Ceresstraat 238
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag 5 februari
as. om 11.00 uur in de parochiekerk St.-Jozef te Vaals, waarna aan- -sluitend begrafenis op het r.-k. kerkhofaan de Seffenterstraat.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Heden dinsdag 4 februari wordt er om 19.00uur een h. mis opgedra-
gen ter intentie van de overledene.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van de St.-Jozefparo-
chie te Vaals.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze adver-
tentie als zodanig te beschouwen.

ï 1
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het vele dat hij voor
ons betekend heeft, delen wij u mede, dat heden van ons is heenge-
gaan, voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd van 63 jaar,mijn
man, onze vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Gerardus
Johannes Linssen

echtgenoot van

Jozefina Johanna Maria Heiligers
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: J.J.M.Linssen-Heiligers
Hoensbroek: René Linssen

WilmaLinssen-van deKolk
Waddinxveen: PierreLinssen

Lian Linssen-Starmans
Sander,Erna

Heerlen: MarcelLinssen
Lieke Linssen-Spoelstra

Utrecht: Vera Linssen
Patricia Aerts

Matten (Zwi): Norma Linssen
Heinz Gfeller
Familie Linssen
Familie Heiligers

2 februari 1992
Slakkenstraat 7, 6431 NG Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op donderdag 6 februari
a.s. om 11.00 uur in de grote St. Jan te Hoensbroek, gevolgd door de
begrafenis op de centrale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk
condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de
avondwake van woensdag 5 februari a.s. om 19.00 uur in de kleine
St. Jan aan de markt te Hoensbroek.
TJ kunt afscheidnemen in een der rouwkamers van De Universele,
Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Bezoekgelegenheid dagelijksvan 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

In diepe verslagenheid vernamen wij het over-
lijden van

Graad Linssen
Wij verliezen in hem een trouw lid.

Kerkelijk zangkoor
St.-Caecilia
St.-Jansparochie Hoensbroek

Met leedwezen geven wij kennis van het overlij-
den van onze gepensioneerde medewerker de
heer

E. Bouwels
De heer Bouwels was tot aan zijn pensionering
in 1980, ruim 26 jaarwerkzaam bij de voormali-
ge afdeling Transport van NV PLEM.
Maastricht, 2 februari 1992

Raad van bestuur en personeel
NV Maatschappij voor
Elektriciteit en Gas Limburg

ONTEIGENING
In de zaak gemeente Voe-
rendaal (procureur: mr. B.
Broekman) tegen H.J.M.
Beckers (procureur: mr. R.
Bedaux), rolno. 91/5342, zal
door de deskundigen het
rapport worden neergelegd
ter griffie uiterlijk 7 februa-
ri 1992, zullen eventueel in
te dienen bezwaarschriften
uiterlijk op 28 februari 1992
ingediend moeten worden
en zal de behandeling van
die bezwaarschriften
plaatsvinden op woensdag
11 maart 1992 te 9.30 uur.
Het proces-verbaal van de
gerechtelijke plaatsopne-
ming d.d. 17 januari 1992 en
het rapport van deskundi-
gen zal gedurende de bij de
Onteigeningswet voorge-
schreven termijn ter inzage
liggen voor partijen en
derde-belanghebbenden.
De griffier.

Bedroefd, maar met een dankbare herinnering aan
haar liefde en zorg voor ons, delen wij u mede dat, te-—— midden van ons allen, is heengegaan, mijn lieve
vrouw en zorgzame moeder, schoonmoeder, onze zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Anita Hansen
echtgenote van

Pierre Smeets
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, overleed
zij op 66-jarige leeftijd.

Geleen: Pierre Smeets
Munstergeleen: Lilian Beks-Smeets

JanBeks
Familie Hansen
Familie Smeets

6166 CV Geleen, 2 februari 1992
Pastoor Vonckenstraat 3 Jl
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden donder-
dag 6 februari as. om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-Geleen, waarna
de begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schrif-
telijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Mede tot intentie van de dierbare overledene, zal een
avondmis worden opgedragen woensdag 5 februari
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen, al-
waar gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot
18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvan-
gen, gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Op 1 februari 1992 is hij aan zijn laatste reis begonnen, ons aller

Will Noy
* 29 december 1914 tl februari 1992

echtgenootvan

Louise Remmerde
Vader van: Opa van:
Corry Legué-Noy Rob
JoopLegué Léon en Chantal
Truus Heemink-Noy Martijn en Ilse
Gerrit Heemibnk Susanne, Bram, Wouter
Louis Noy Maurice en Sonja
Rita Berben

6371 BG Landgraaf, 1 februari 1992
Bonairestraat 9
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van 18.45 tot 19.00 uur
in het mortuarium aan de Beuteweg te Landgraaf.
De crematieplechtigheid zal worden gehouden in het crematorium
aan de Imstenraderweg te Heerlen op donderdag 6 februari as. om
11.30.uur.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is een bus aanwezig aan
de Bonairestraat 9; vertrek om 11.00 uur.
In het crematorium is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Liever geen bloemen, maar een gift voor het Kon. Wilhelminafonds.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

t
Na een leven dat getekend werd door eenvoud
goedheid en behulpzaamheid, is heden gehee'
onverwacht op 68-jarige leeftijd van ons heenga
gaan, mijn goede man, onze vader, schoont'
der, opa, broer, zwager, oom en neef

Hein Teeuwen
echtgenootvan

Dina Janssen
Brunssum: A.H. Teeuwen-Janssen
Schinveld: Truus en Henk

Monique en Hugo
Melanie en Robert

Limbricht: Harrie en Dini
Familie Teeuwen
Familie Janssen

6446 TZ Brunssum, 2 februari 1992
Spoorstraat 57
De gebedsdienst en de crematieplechtighe' 0
zullen gehouden worden in het crematoriu"1
aan de Imstenraderweg te Heerlen op donder'dag 6 februari a.s. om 14.30 uur.
Samenkomst in het crematorium. Er is gee
condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen'
gelieven deze annonce als zodanig te beschot
wen.

Met leedwezen nemen wij kennis van het pl°"'
seling overlijden van

Hein Teeuwen
Echtgenote en familie wensen wij veel sterkte-
Wij zullen je missen.

Personeel Casino BrunssU»1

Met grote verslagenheid en diep bedroefd heD'
ben wij afscheid moeten nemen van onze Ki*a'
nis-vriend

Chretièn Joosten
Zijn humor, bezorgdheid en fijne vriendschap
zullen altijd in onze herinnering blijven.
Wij wensen Marianne, Geert en Bob veel sterke
toe in deze droevige dagen.

Bestuur en leden
Kiwanis Club Roermond

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven bij &e
overlijden en de begrafenis van onze goede vB
der, schoonvader en opa

A.M. van Lunteren
betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen van Luntere»
Hoensbroek, februari 1992

Vervolg familieberichten zie pagina 16 J-<1

Topcollectie faxen
goedkoper dan ooit!

Moge kwaliteit tegen scherpe prijzen. Dat wil toch deren. Neem nu onze topcollectie faxen. Van zeer j
iedere professionele gebruiker? Daarom is er eenvoudig tot uiterst geavanceerd. We hebben ze j
Vogelzang Professioneel. Gespecialiseerd in auto- demonstratieklaar gereedstaan. We leveren uit 1
matisering en telecommunicatie. Van eenvoudige voorraad en gebruiksklaar. En nu tijdelijk tegen .-]
PC tot compleet netwerk en van autotelefoon tot nog lagere prijzen! Met uiteraard ook achteraf een *fax. Uitsluitend topmerken. Maar wel tegen de prima service. Maar daarover vertellen we u
concurrerende prijzen die zakenmensen zo waar- vooraf graag meer! Tot ziens!
SHARP SHARP l-J-.1.t-U.I.ÜJ

Zeercompacte fax. Eenvoudige bediening en zeer *-uu/
betrouwbaar in gebruik. Ideale fax voor een kleine SHARPFO-2100 FAX PANASONIC KX-F 3450BS FAX/TELEFOON/
werkplek of zelfs thuis. U heeft geen extra telefoon- Handzame compacte en betaalbare fax voor uit- ANTWOORDAPPARAAT
lijn nodigAansluiten en u bent bereikbaar. eenlopende toepassingen. Duurzaam ontwerp is De KX-F 3450 BS isnaast fax en telefoon ookeen
Technische specificaties: Automatische docu- moeiteloos te bedienen. Technische specifica- uitgebreid antwoordapparaat. Deze kombinatie
ment doorvoer, 16 halftonecontrole, automatische ties: copieerfunctie, vertrouwelijk verzenden, iden- maakt dit tot een uiterst kompleet en klantvriende-
contrast controle, 20 nummers geheugen, auto- tificatiecode voor verzendend faxapparaat, faxge- lijk apparaat. Technischespecificaties: logo func-
matisch doorzetten fax/telefoon, transactie afdruk, heugen van 50 nummers, auto-redial, journaal en tic, 20 verkort kiesnummers, kontrastinstellinê
copieerfunctie, CNC signaal, antwoordapparaat in- transactieverslag compatibiliteit CCITT groep 3, handsfree telefoneren, journaal funktie, 50 metef
terface. Art. nr. 6528 automatische papiersnijder. Art. nr. 4962 faxrol. ingebouwd antwoordapparaat. Art. nr. 8093
OUDE PROFESSIONEEL PRIJS 2195.- OUDE PROFESSIONEEL PRIJS 3795- OUDE PROFESSIONEEL PRUS 2795,-
VOGELZANC 4A4A VOGELZANG gm AAP VOGELZANG **■ AAA
PROFFSSIONEELPRUS XW**#*«J PROFESSIONEELPRIJS Xsjsjw PROFESSIONEELPRIJS JL""*!
EXCL BTW EXCL. BTW EXCL. BTW

S"ARP PH,LIPS p>^ 500e-retour

PHILIPS PFCI 0PERSONALFAX PTT 351 TELEFAX
De PFC 10 biedt u uitstekendefaxmogelijkheden Zeer geluidsarme en betaalbare oplossing voof

SHARPFO-100 PERSONAL FAX waardoor u op efficiënte wijze en met een zeer iedereen die binnenkomende berichten liever op
De Sharp FO-100 is speciaal ontworpenvoor zowel goedekwaliteit kunt communiceren. Prima speci- normaal papier ziet afgedrukt. Technische speci-
zakelijk als privé gebruik.Voorzienvan alle benodig- ficaties voor een uniek lage prijs. De bediening is ficaties: 28 paginadocumentgeheugen, uitgestel-
de fax functies Technische specificaties: een kinderlijk eenvoudig. Compacte uitvoering. Tech- deen meervoudige verzending nummergeheuge"
standaardA4document wordtverzonden in 15 se- nische specificaties: Documtenten-invoer voor voor 100 faxnummers, CCITT groep 3, inkjet af*
conden en kan tot 5 pagina's ineens automatisch 5 pagina's, fotoschakelaar (8 grijstinten), fijne re- drukmethode,fotomode, passwordbeveiliging do-
verwerken, maar liefst 16 grijstinten zorgen voor solutie schakelaar, identificatie, polling functie, cumentafdrukA4. Art. nr. 8087
een contrastrijke overdracht. Art. nr. 4946 foutcode melding Art.nr. 1294 OUDE PROFESSIONEEL PRIJS 4495.-
OUDE PROFESSIONEEL PRIJS 2359,- OUDE VOGELZANG PROFESSIONEELPRIJS 969,- RETOUR OUDE WERKENDE FAX 500-
VOCELZANC AAA VOGELZANG AAA VOGELZANC tAAf*
PROFESSIONEELPRIJS sfs# «rf PRO^SSIONEELPRIJS ö«*7«»f PROFESSIONEELPRIJS *o«s#«3'«tJ
EXCL. BTW EXCL. BTW '. EXCL. BTW

vvi vOGEtznnG
%^PR O F E S S I ON~ÉTI

Kruisstraat 12, 6411 BT Heerlen Tel. 045-740382, fax 045-742528. Openingstijden ma. t/m vr. 09.30-18.00 uur. -
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willigd, maakt opnieuw duidelijk
dat bij GS de beslissing vaststond.
De afspraken uit het verleden met
het bedrijf moesten kost wat kost
worden nagekomen.

De stichting Milieufederatie Lim-
burg heeft mede namens de stich-
tingen Natuur en Milieu en Het
Limburgs Landschap en de Vereni-
ging tot Behoud van Natuurmonu-
menten in Nederland op de valreep
bij de provincie eveneens officieel
bezwaar aangetekendtegen verdere
afgraving van de Margratense groe-
ve 't Rooth.

" Direkteur C. van Grinsven van Arvah Glas Zuid BV: 'Overname Glasmy begon met een gein-
tje.' Foto: CHRISTAHALBESMA

President Hof klaagt
advocaat Hiddema aan Arvah ziet groei in

onderdelen Glasmy

Bossche glashandelaar glundert bij overname

De uitbreiding die Gedeputeerde
Staten voor Ankersmit in het voor-
uitzicht heeft gesteld, circa dertig
hectare, zijn volgens de Milieufede-
ratie de fases twee en drie waarmee
GS voorheen hebben ingestemd.

Arvah (oprichter Arthur van Hest,
vader van mede-direkteur J. van
Hest, gaf zijn naam aan het bedrijf)
verwacht meer van de produktie-
hallen achter het blinkende front.
Daar wordt onder andere isolatie-
glas geassembleerd en hoopt men te.
starten met de fabricage van plastic
panelen.

De Milieufederatie vindt verder dat
in het ontwerp-deelplan kalksteen
van een werkelijke afweging van de
in het geding zijnde belangen geen
sprake is. 'De voorgenomen uitbrei-
ding van de groeve 't Rooth is
slechts gebaseerd op een besluit uit
1970 dat nooit herroepen is, on-
danks het feit dat de ontwikkeling
van beleid gericht is op het veilig-
stellen van natuur- en landschaps-
waarden in het Mergelland voortva-
rend ter hand is genomen', besluit
de Milieufederatie.

Behalve de Milieufederatie Lim-
burg hebben verder onder meer ook
de gemeente Margraten, ENCI,
WML en de Verontruste Plateaube-
woners een bezwaarschrift bij de
provincie ingediend.

'Bij Ankersmit zijn gedurende een
lange reeks van jarenbepaalde ver-
wachtingen gewekt dat verdere
kalkwinning nog aanvaardbaar is',
schrijft de Milieufederatie. 'Aange-
zien het verzoek dat medio vorig
jaar aan GS werd gericht om van
gedachten te wisselen over een af-
ronding van de groeve nooit is inge-

van het Gerechtshof in Den Bosch.
Smulders had een cliënt van Hidde-
ma veroordeeld voor een aantal
bankovervallen. Volgens de advo-
caat zonder dat er echt bewijs tegen
de man op tafel lag. Maar Smulders
vond dat de verdachte in ieder ge-
val schuldig was aan 'medeplegen'.
Toen bekend werd dat Smulders in
hoger beroep het IRA-proces zou
leiden, liet Hiddema zich tegenover
de krant ontvallen dat het wel eens
een heel interessante zaak zou kun-
nen worden met een voorzitter die
een dergelijke visie op medeplegen
heeft.

■^HEM/MAASTRICHT - Ging
Ha t aStrichtse advocaat mrHidde-
'ori Ver toen hij in de zomer van
üirëi^aar in een landelijke krant
j, {Jek leverde op het Gerechtshof,ven Bosch? Hiddema zelf vindt
*an knie*' maar president mr Kok

«et Bossche Hof denkt daar an-
ijjj , over. Hij is van mening dat
fcrlru 13 net aanzien van de rech-
*«ok a- macnt neeft ondermijnd.
'Ok nde tegen de advocaat dan
■fin Cen ofl"lciële klacht in die giste-
"an nerd behandeld door de Raad
'itsn pline in A"l-161*1- Tot een
*>jep.raak kwam de raad nog niet.
«oss**3 volgens voorzitter mr Van
naaifi 11 opz^n vroegst pas over een"*nd te verwachten.

iek ht fitste zich toe op dekri-
i(jr Van Hiddema destijds aan hetes van vice-president Smulders

Bv’tjes
Het faillissement van Glasmy sleep{
na. De curator loopt de deur noj^
steeds plat en met hem is de admii
nistrateur nog druk doende het net*
werk van de tientallen aan GlasmjJ
verbonden bv'tjes te ontwarren.
„Hij kan zijn werk hier voorlopig
doen, maar het moet ook weer niet
te lang duren," aldus Van Grinsven,
die benadrukt dat Arvah met een
schone lei begint.

De zestig werknemers die Arvah in
december van Glasmy overnam:(er-
vielen zeventig ontslagen) kregen!
een contract met een proeftijd varr
twee maanden. Na overleg met de
hoofden van de verschillende dien-*
sten zijn er geen nieuwe contracten;
aangeboden aan vier mensen. „We
konden niet iedereen zonder slag óf
stoot werk garanderen, zonder de-
mensen te kennen," zegt de direk-^
teur.
Het klantenbestand moet ook weet
op niveau worden gebracht. „He{
gaat te ver om te zeggen dat we van»
nul af moeten beginnen, maar jq
kunt zeker niet zeggen dat het zaak*
je hier nu al op orde is."

I

„We verhuren een groot deel," zegt
Van Grinsven, die grijnzend vertelt
over de vierenvijftig telefoons en
zeven fax-apparaten die hij aantrof
in het glazen paleis.

de vestigingen naar een andere lo-
catie moeten verhuizen. Toen hoor-
den we van de problemen van
Glasmy en hebben min of meer
voor de grap bij de curator een bod

Van Grinsven: „In Den Bosch wa-
ren er geen mogelijkheden meer
voor uitbreiding, of we hadden bei-

Beweging.
Mogelijkheden voor uitbreiding
biedt het voormalige Glasmy-
gebouw op industrieterrein De Bei-
tel genoeg. Teveel voor de vorige
eigenaar Klinkers, die, volgens de
curator van het faillissement mr.
Udo, te hoog gegrepen heeft met
het prestigieuze object. Ook voor
het familiebedrijf Arvah is het ge-
bouw te groot.

HEERLEN - Wat begon als een
geintje, lijkt voor het Bossche glas-
bedrijf Arvah te eindigen in een
doorslaand succes: de overname
van twee afdelingen van het vorig
jaar november failliet verklaarde
Heerlense bedrijf Glasmy. Bijna
zestig werknemers nam Arvah in
december over en volgens directeur
C. van Grinsven staat een uitbrei-
ding van het personeelsbestand op
het programma. „We zijn hier bij-
zonder blij mee," zegt hij glunde-
rend. Samen met eigenaar J. van
Hest voert hij het management, tot-
dat er een geschikte directeur is
gevonden voor de nieuwe Heerlen-
se vestiging van Arvah.

DOOR GEERT DEKKER gedaan. Heel lang niks gehoord, wel
dat er andere kandidaten waren,
maar net toen we dachten: nou
wordt het niks meer, kwam er een
telefoontje of er wellicht nog iets
aan de prijs te doen was. Met een
minieme aanpassing werden we
toen de gelukkige eigenaar. Het
werkte in ons voordeel dat we de
gebouwen, apparatuur en mensen
wilden overnemen."

(ADVERTENTIE)

2e list voor gratis lenzen:
"Schat, ik heb zó9n leuk
montuur voor je gezien9.9

Schade door vuil
Maaswateral

miljoen gulden

Vraagtekens
Maar tijdens de behandeling gister-
middag werd wel duidelijk dat de
klacht eigenlijk diepere gronden
heeft. Gerechtshof-president mr
Kok schijnt het Hiddema vooral
kwalijk te nemen dat hij,openlijk
vraagtekens heeft gezet bij de ma-
nier waarop in Den Bosch zaken in
hoger beroep worden afgehandeld.
Volgens de advocaat moet een ver-
oordeelde die beroep heeft aangete-
kend tegen zijn vonnis doorgaans
gemiddeld een maand of zeven
wachten voordat hij aan de beurt is.
Maar als een officier van justitie in
beroep gaat omdat hij de opgelegde
straf te laag vindt, dient de zaak
vaak al binnen enkele weken. Dat
zou vooral gebeuren als het een
vonnis van de Maastrichtse recht-
bankpresident mr Nolet betreft.
Kok zei ooit tegen Hiddema dat No-
let 'structureel te laag straft. Niet
veel later stond die opmerking ook
in de krant.

" Mr Theo Hiddema

een UroPees verband zal er door
«Vo aa ntal landen gesproken
OnH n over de relatie beroeps-
Xüljerwijs/arbeidsmarkt. Tevens
de 5 n de Europese dimensies en
«ivit aarmee samenhangende ac-
aar, j en °P economisch gebiedan de orde komen.

ro^St«chting Qualifiés pour I'Eu-
houdt zich bezig met uit-, sseling van jongeren in het

«roepsonderwijs.

Nog steeds geen nieuwe directeur/hoofdredacteur
Benoemingsprocedure
bij omroep omstreden

MAASTRICHT - Niettemin be-
vestigt Bruins desgevraagd dat
de in zijn ogen op zijn minst nog-
al merkwaardige benoemings-
procedure bij Omroep Limburg
zijn keuze heeft beïnvloed. „Het
is bij dit soort benoemingen toch
gebruikelijk dat het bestuur de
voordracht al dan niet goed-
keurt. Maar bij OmroepLimburg
zou er een speciale commissie
aan te pas komen, waarin niet
het bestuur maar het personeel
de overhand heeft. Inderdaad,
daar kan ik me heel moeilijk in
vinden."

kost het bedrijf per dag ongeveer
125.000 gulden. Dat bedrag is geba-
seerd op investeringen die het be-
drijf heeft moeten doen in het aan-
leggen van waterbekkens en op
extra gemaakte kosten voor analyse
en bewaking van de kwaliteit.

BIESBOSCH - Het Waterwin-
ningsbedrijf Brabantse Biesbosch
heeft tot nu toe ongeveer een mil-
joen gulden schade geleden, omdat
het de inname van Maaswater heeft
moeten staken wegens verontreini-
ging met pyridine en aniline, af-
komstig uit België.

Hiddema zei zich erover te verbazen
dat Kok een officiële klacht tegen
hem heeft ingediend. 'De journalist
die het verhaal heeft geschreven, is
uit de bocht gevlogen. Hij heeft me
verkeerd begrepen en zijn woorden
ongelukkig gekozen. De krant heeft
later ook een rectificatie geplaatst.
Bovendien heb ik Kok een persoon-
lijke brief geschreven waarin ik
hem dat heb uitgelegd. Het is ook
nooit mijn bedoeling geweest om
op de man te spelen. Ik heb het al-
leen tegen de bewuste journalist
verteld omdat ik het juridisch een
interessante zaak vond.

Het is zeer moeilijk om de schade te
verhalen, omdat niet bekend is wie
of welk bedrijf verantwoordelijk is
voor de verontreiniging. Rijkswa-
terstaat heeft de Belgische overheid
gevraagd een onderzoek in te stel-
len naar de verontreiniging.

De verontreiniging werd drie we-
ken geleden vastgesteld door me-
tingen van Rijkswaterstaat bij Eijs-
den. De dienst stelde de waterlei-
dingbedrijven direct op de hoogte
van de verontreinging. De bedrij-
ven zelf reageerden verbolgen, dat
zij opnieuw niet door de Belgische
autoriteiten op de hoogte waren ge-
steld.

De spaarbekkens in de Biesbosch
worden gebruikt voor de drinkwa-
tervoorziening van Rotterdam, Dor-
drecht en delen van West-Brabant
en Zeeland. Zonder gebruik te ma-
ken van Maaswater is de voorraad
voldoende voor twee maanden.

Advocaat mr Spong, de raadsman
van Hiddema, begreep de klacht al
evenmin: 'De tijd datjeals advocaat
bepaalde toestanden niet van kriti-
sche noten mocht voorzien, is voor-
bij. Spong vond dan ook dat de
klacht ongegrond moest worden
verklaard. " Noch de Heerlense schouwburgdirecteur Fons Bruins (l.)

noch diens Venlose collega Math Schmeitz (r.)heeft trek in
een avontuur als directeur/ hoofdredacteur bij Omroep
Limburg. Archieffoto's: DRIES LINSSEN/CHRISTA HALBESMA'

Maastricht bij
Olympische
Winterspelen

- Op uitnodi-
4lh Van *let stadsbestuur vanoertville en het Olympisch Co-
trjCL.vertrekt zondag een Maas-
de e delegatie voor een drie-
3el<P bezoek aan die stad. De
ï* >j ie bestaat uit wethouder
jj' Jeus (namens het college van
Ka R- Verhoeven van deset yan Koophandel, J. Kes-
et,aer ('Qualifié pour I'Europe)
f 0 'wee leerlingen van het be-
(T^sonderwijs, C. - Geelen
JUii ° Wyckerveld) en D. Kait-jaJ. (Technisch College Maas-

De Raad van Discipline is bevoegd
een advocaat te berispen, te schor-
sen en in zeer ernstige gevallen zelfs
van het tableau te schrappen.

Een woordvoerder van het water-
winningsbedrijf heeft dit gisteren
bevestigd. Het bedrijf is woensdag
22 januarigestopt met het innemen
van het Maaswater in zijn bekkens
in de Biesbosch. Aanvankelijk was
de verwachting dat de inname be-
gin vorige week zou kunnen wor-
den hervat. Tot nu toe is dat niet
gebeurd, omdat de verontreiniging
ernstiger is dan aanvankelijk werd
gedacht, aldus de woordvoerder.

Het stoppen met inlaten van water

Anderzijds beaamt de scheiden-
de Heerlense schouwburgdirec-
teur grif dat zijn beslissing een
stuk eenvoudiger werd toen
plots ook de Eindhovense
schouwburg voor hem als nieu-
we werkgever in beeld kwam.
„Beide zaken speelden ongeveer
tegelijkertijd. Kijk, voor mij als
schouwburgdirecteur is die nieu-
we job in Eindhoven zo onge-
veer het hoogst haalbare. De
schouwburgen in de vier grote
steden hebben immers per defi-
nitie te maken met politieke be-
noemingen. Enfin, laat ik het zo
zeggen: als die post in Eindho-
ven niét aan de orde was, dan
had ik het nog niet geweten. En
Math Schmeitz? Die heeft met-
een al voor de functie bij de
omroep bedankt."

ging nog geen duidelijkheid be-
staat. Maar we vorderen, dat
wel."

den expliciet met de reclame-
zendtijd gaat bezighouden, nog
steeds niet is gevonden.(ADVERTENTIE)

3e list voor gratis lenzen:
"Zeg oma, kunt u de

ondertitels nog wel lezen?"
1 i^^_ .-j

Directeur Jense: ’Nooit eerder meegemaakt’

„Maar onze streefdatum blijft
voorlopig 1 mei, wat die reclame
betreft. Mocht dat inderdaad
lukken, dan hopen we nog de
tweede helft van dit jaar te be-
ginnen met verdere zendtijduit-
breiding. Niet in één keer trou-
wens, maar gefaseerd. Nee, de
oekaze van minister d'Ancona
(die de zendtijd van de regionale
omroepen juist drastisch wil in-
krimpen, red.) beschouw ik ab-
soluut niet als serieus."

Ondertussen bestaat er bij de re-
gionale omroep ook nog altijd
onzekerheid omtrent de datum
van invoering van regionale ra-
dio-reclame en, daaraan gekop-
peld, de reeds vorig jaar aange-
kondigde 'tweede ronde' zendtij-
duitbreiding (van zeven naar elf
of twaalf uur per dag). Bestuurs-
voorzitter drs F. Fey liet giste-
ren desgevraagd weten dat de
manager diezich namens de om-
roep en de drie regionale dagbla-

Onderwaardering
PTT-bestellers

op zaterdag
MAASTRICHT - De 8.500 zater-
dagbestellers van de PTT worden
ondergewaardeerd. Ze doen eigen-
lijk hetzelfde werk als hun collega's
die door de week de post bezorgen
maar ze worden slechter betaald via
een aparte cao. Dat aparte contract
moet dan ook worden afgeschaft en
de zaterdagbestellers moeten vol-
gens de gewone cao loon naar wer-
ken krijgen. Dat concludeert de
FNV-bond AbvaKabo die een klei-
ne 600 zaterdagbestellers aan de
tand voelde.

Slop
Omroep Limburg-manager Post
van zijn kant weigert inhoudelijk
in te gaan op de vraag of de lo-
pende benoemingsprocedure nu
in het slop is geraakt. „Het zou
bepaald niet verstandig zijn om
hierover voortijdig informatie te
verstrekken. Zeker als het om
mensen gaat, is uiterste zorgvul-
digheid vereist. Het enige dat ik
kwijt wil, is dat er over de opvol-

Van onze verslaggever

r 6 af ~ De langdurige mist van
tór pen dagen heeft Luchtha-ko stMaastricht flink wat omzet ge-
P W. Jense spreekt

Ncht ■'extreem lange' Periode vanh-jar ?icht, waardoor het vliegveld
i* * *ajn schatting 50 tot 100 dui-
&H i gulden aan inkomsten (start-
s J^dingsrecht, afhandeling, etc.)

Langdurige mist kost
’Beek’ heelwatomzet

Direkteur Jense deelt die mening.
„We hebben elk jaar wel een paar
dagen met mist, maar dietrekt dan
in de loop van de ochtend weer op.

oudere kisten. „Maar bij 500 meter
zicht wordt het echt nijpend", aldus
Geijen, die zegt dat hij in zijn 16-ja-
rige loopbaan in de verkeerstoren
op 'Beek' nog niet zon langdurige
mistperiode heeft meegemaakt als
die van de afgelopen tien dagen:

(ADVERTENTIE)

Gratis zachte lenzen voor uzelf of
voor een ander bij aanschaf van een

nieuwe bril, of 100,- korting
Rinck geeft gratis zachte contactlenzen weg! Kwa- een familielid, de buurvrouw of wie dan ook.
liteitslenzen* die normaal al gauw een paar Als niemand in uw omgeving die gratis lenzen wil,

honderd gulden kosten. Gratis en uw eigen hoofd er ook niet naar staat, kunt u
* V ■ ■ i bij elke bril, inclusief aanpas- kiezen voor 100,- korting op uw nieuwebril.

iSr «Ö| BB' Bing- Du 9 dit is dé gelegenheid
<^

»
om die oude lens-wens eindelijk in vervulling te / "H^^e laten gaan. Voor uzelf (naast uw bril) of voor o » t i c i i ■ "a

* Enkelvoudige contactlenzen, sterkte +5 t/m -5. Aanbieding geldig t/m zaterdag 29 februari 1992 W, WÊËÊmm*
JE OGEN GAAN OPEN BIJ RINCK

Heerlen. Akerstraat 2, 045711456.

'eHd Januari registreerde de ha-
'^er 7^nst van net vliegveld onge-
tij ,'«" comerciële vliegbewegingen
jet

aer dan bij weer met goed zicht
■*Unh?u Val geweest zou zijn. Op

"'haven Maastricht vinden nor-
"lig 1 gesproken dagelijks twintig
'«Upk ewegingen (omgerekend tien

«^
hten) plaats, maar sinds 26 ja-

ri was op vier dagen sprake van

een aanzienlijke reductie van het
verkeer. Op 1 februari was de mist
zelfs zo dicht en hardnekkig, dat
geen enkel toestel de Limburgse
luchthaven aandeed of verliet. Alle
toestellen die er normaal gesproken
hadden willen landen, werden door-
verwezen naar de nationale vlieg-
velden in Amsterdam of Brussel,
waar het niet of veel minder mistig
was.

De vliegmaatschappijen bepalen
overigens ook zelf welke zichtlimiet
ze aanhouden bij het landen en het
opstijgen. Volgens Geijen ligt de
grens tussen 500 en 1.200 meter
zicht, afhankelijk van het type toe-
stel waarmee gevlogen wordt. Pilo-
ten van moderne vliegtuigen heb-
ben dank zij de geavanceerde
apparatuur aan boord genoeg aan
minder zicht dan gezagvoerders van

Eens in de pakweg twee jaarzit er
een dag bij dat het zicht de hele dag
beperkt blijft. Maar dit was echt uit-
zonderlijk. Ik ben blij dat het voor-
bij is. We haddenvandaag een echte
vliegvelddag, met drie grote vracht-
kisten en wat extra passagiersver-
voer uit Engeland, buiten de lijn-
diensten om."
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Milieufederatie Limburg: ’Onzorgvuldige afweging belangen’Meer dan 400 bezwaren
tegen afgraving ’tRooth

Van onze verslaggever

BEMELEN - Tegen verdere afgraving van de groeve 'tRooth
in Margraten zijn bij de provincie Limburg meer dan vierhon-
derd bezwaarschriften ingediend. Van dit totaal is 95 procent
afkomstig van particulieren die een standaard-formulier heb-
ben ondertekend tegen de uitbreiding van de kalksteenwin-
ning in dat gebied. De termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift liep 2 februari af.

(ADVERTENTIE)

i
l e list voor gratis lenzen:

"Pap, die bril van jou
kan écht niet meer9.9

Ruad van Discipline doet uitspraak over maand

Umburgs dagblad J Limburg



exposities

Medicopharma en Pharbita overgenomen door OPG

Honderden ontslagen
na faillietverklaring

overnemen. Hij verwacht dat het
marktaandeel van OPG op de totale
markt niet meer dan vijfprocent zal
groeien. Over de hele linie heeft
OPG een marktaandeel van 36 pro-
cent. Het bedrijf is marktleider op
de deelmarkten apothekers (75 pro-
cent van de totale markt) en zieken-
huizen (dertien procent). Bij het
Utrechtse concern werken in totaal
2.400 mensen.
Voor het personeel (200) van de pro-
duktiefabriek Pharbita in Zaandam
zijn de gevolgen van de overname
beperkt. Het totale arbeidsvoor-
waardenpakket dat zij nu kennen
ligt zon vijftien procent boven de
cao van OPG. De werktijd zal wor-
den verhoogd van 36 naar 38 uur
per week en het personeel zal in
mindere mate profiteren van loon-
sverhogingen, totdat zij op gelijke
voet komen met de cao van OPG.

nieuwe baas.
Het farmaceutische concern OPG
heeft op het laatste moment alsnog
moeten beslissen vier in plaats van
drie groothandelsvestigingen open
te houden. De bedrijfsvoering en de
afzetmarkt van Medicopharma is zo
afwijkend, dat integratie in bestaan-
de OPG vestigingen niet mogelijk
bleek. Hierdoor zal de vestiging
Alkmaar alsnog blijven bestaan, zij
het in afgeslankte vorm. Het filiaal
in Weert zal wel worden gesloten
omdat deze te klein is. OPG zal de
vier nieuwe vestigingen onderbren-
gen in een aparte business-unit
onder de naam OPG-Medico BV.
Voor OPG is louter de verkoop aan
apotheekhoudende huisartsen van
belang. W. de Bruin van de raad van
bestuur van OPG verwacht niet
veel van de andere afzet (apothe-
kers en ziekenhuizen) te kunnen

ZAANDAM/WEERT - Het doek is
gevallen voor Medicopharma NV.
Afgelopen vrijdag zijn 290 werkne-
mers van de vijf groothandelsvesti-
gingen en de circa 70 werknemers
van de moedermaatschappij ontsla-
gen, nadat kort daarvoor het faillis-
sement werd uitgesproken. Afgelo-
pen weekend is 125 mensen een
'nieuwe' baan aangeboden bij OPG.
OPG heeft afgelopen vrijdag over-
eenstemming bereikt over de over-
name van Pharbita BV in Zaandam
en de groothandelsactivieiten van
Medicopharma. Faillissement was
noodzakelijk om het personeel waar
vanaf gisteren geen plaats meer
voor was, direct te kunnen ontslaan.
De loonvordering van het personeel
wordt overgenomen door de be-
drijfsvereniging. Pharbita valt bui-
ten het faillissement, waardoor alle
200 werknemers overgaan naar de

MAASTRICHT
Bonnefantenmuseum, Dominikanef'
plein 5. Expositie 'Hemel & Aarde '
Werelden van verbeelding. T/m 23/*'
Galerie Artisart, Grote Gracht 43,
Werk van Jan Tinholt en Roger P'n'
tens. T/m 8/2, open di t/m za vall
13.30-17.30 uur. Gouvernement, Lin1'

burglaan 10. KeuzeWerk 5, foto-exp°'
sitie. T/m 21/2, open op werkdagen
9-17 uur. Galerie Anny van den Be8'
selaar, Tafelstraat 6a. Expositie va*1

Loes Huis in 't Veld en Siegfried G°'
rinskat. T/m 9/2, open vr t/m ma van
13-17.30 uur. Galerie Wanda Retf 1'

Rechtstraat 43. Expositie van R°D
Scholte en Henk Visch. T/m 22/2-
-open do t/m za van 11-17 uur. Galer,e
Dis, Tafelstraat 28. Werk van Franj>
Dicker. T/m 16/2, open wo t/m zo 13-'B
uur. Galerie Schuwirth en Van Noof'
den, Rechtstraat 64. Stock-expositie-
T/m 23/2, open do t/m za 14-18 uur-
Galerie Henn, St. Nicolaasstraat 26c'
Installaties van Ona B. T/m 15/2,opell
wo t/m za 16-20 uur. Galerie In SWj
Aylvalaan 10. Expositie 'Multiple*
Grafiek. T/m 22/2, open wo t/m za va*1
14-18 uur. KCL, Hoogbrugstraat 72»'
Werk van Suet Fun Chan. T/m 26*;
open ma t/m vr 9-17 uur. Galer>e
Wolfs, Hoogbrugstraat 69. Schilde'
rijen en aquarellen van Peter Co*'
Van 8/2 t/m 8/3, open wo en vr va*"
14-18uur, do 18-20uur, za 10-17 uur e* 1
zo 13-17 uur.

in de theaters
HEERLEN:- di. 4/2: 'Private Lives', komedie van
Noël Coward met Willem Nijholt, Tn1'dy Labij en anderen.

Extra aandacht voor
milieutaak politie

„Wij zijn een echte Bourgondi-
sche maaltijdinstellng," zegt
Godfried Wigman van de maal-
tijddienst in Maastricht. Voor die
8,50 gulden kan de consument
bij elk component van de maal-
tijd, tot het sausje toe, uit drie
dingen kiezen."

MAASTRICHT - Konsumenten
Kontakt onderzocht in 216 ge-
meenten in Nederland het feno-
meen maaltijddienst en lette
daarbij vooral op dé prijs en de
kwaliteit van het voedsel.
Tegenwoordig zijn in vrijwel alle
gemeenten in ons land maaltijd-
diensten. In principe kan iedere
oudere die om redenen van li-
chamelijke of geestelijke aard
niet meer in staat is voor zichzelf
te koken, van de dienst gebruik
maken.

vrijstalen drievaksborden die op
hun beurt weer verpakt worden
in een kunststof harnas om de
zaak op temperatuur te houden.
De kosten van deze service in
Maastricht bedragen 8,50 per
maaltijd, inclusief een voor- en
nagerecht.

DOOR GRAZIELLARUNCHINA

Wekelijks maken twaalfhonderd ouderen in
Limburg gebruik van de mogelijkheid de

warme maaltijd aan huis te laten bezorgen.
Bejaarden die zelfstandig wonen maar de

dagelijkse zorg voor een goede maaltijd niet
meer op zichkunnen ofwillen nemen, kunnen
terugvallen op organisaties die vroeger onder
de mantel 'Tafeltje-dek-je' een warme dis aan

huis bezorgden.'
Deze vorm van dienstverlening, een van de

basisvoorzieningen voor ouderen in
Nederland, is volgens Konsumenten Kontakt

te duur.Konsumenten Kontakt stelt dat
ouderen met een minimuminkomen in de
meeste gemeenten te veel betalen voor een

aan huis bezorgde maaltijd.
De gemiddelde prijs voor een warme maaltijd
is 7,13 gulden, in Limburg ligt het gemiddelde
zelfs nog hoger. „Onbetaalbaar voor iemand
met alleen maar AOW," zegtKonsumenten

Kontakt. „Een maaltijd mag niet meerkosten
dan 3,50 gulden per persoon."

Aan huis bezorgde maaltijden veelal te duur

’Wij zijneenechte

Bourgondische zaak’
" De prijs van
aan huis
bezorgde
maaltijden is in
veel steden te
hoog volgens
Konsumenten
Kontakt.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

bioscopen

Royal: Hot Shots, di t/m do 19
en 21 uur. Rivoli: Frankie &
Johnny, di t/m do 20.15 uur. De
Reddertjes in Kangoeroeland,
wo 14 uur. Maxim: Harley Da-
vidson and the Marlboro man,
dag. 19en 21 uur. H5: Shattered,
dag. 14.30 19 en 21.30 uur. The
Addams Family, dag. 14.15 18.45
en 21.15 uur. Don't teil Mom the
babysitter 's dead, dag. 18.30 en
21 uur, di do ook 14 uur. Fievel
in het Wilde Westen, wo 14 uur.
Ricochet, dag. 18.30 en 21 uur, di
do ook 14 uur. Bingo, wo 14 uur.
V.I. Warshawski, dag. 21 uur.
Curly Sue, dag. 14 en 18.30 uur.

HEERLEN

KERKRADE
Wijngrachttheater: Torch Song
Trilogy, wo 20 uur.

Mabi: Frankie & Johnny, di t/m
do 21.15 uur, wo ook 14.30 uur.
The Addams Family, di t/m do
21.15 uur, wo ook 14.30 uur. Toto
le Heros, dag. 21.15 uur. De Red-
derdes in Kangoeroeland, wo
14.30 uur. Hot shots, di t/m do
21,15 uur, wo ook 14,30 uur.
Ciné-K: Thelma and Louise,
dag. 21 uur. Cinema- Palace:
Harley Davidson and the Marl-
boro man, dag. 19 en 21.30 uur.
Don't teil Mom the babysitter 's
dead, dag. 18.45 en 21.30 uur, wo
ook 13^45 uur. Fievel in het Wil-
de Westen, wo 14 uur. Bingo, wo
14 uur. Ricochet, dag. 18.30 uur.
The Fisher King, dag. 20,45 uur.
Lumière: Merci la vie, dag. 20
uur. City life 2, dag. 20.30 uur. La
doublévie de Veronique, dag. 22
uur.

MAASTRICHT

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

SITTARD
Forum: Hot Shots, dag. 20.30
uur, wo ook 14 uur. TheAddams
Family, dag. 20.30 uur. De Red-
dertjes in Kangoeroeland, wo 14
uur. Filmhuis Sittard: Sta, sterf,
verrijs, wo 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Bingo, wo
15 uur. De Reddertjes in Kan-
goeroeland, wo 15 uur.

ROERMOND
Royal: Thelma & Louise, dag-
-20.30 uur. De Reddertjes in Kan-
goeroeland, wo 14.30 uur. Roya-
line: Hot Shots, dag. 20.30 uur.
Bingo, wo 14.30 uur. Filmhuis
Roermond: Sta, sterf, verrijs, do
20.30 uur.

VENLO
Perron 55: Sta, sterf, verrijs, di
20.30 uur.

Ook Maastricht heeft zijn eigen
Tafeltje-dek-je'. Per week wor-
den er 1250 maaltijden aan huis
bezorgd. Het project in Maas-
tricht is onderdeel van Welzijnss-
tichting Traject. Zeven dagen
per week tussen half twaalf en
half twee 's middags worden er
zeventien 'maaltijdroutes' gere-
den om de warme hap aan de
deur af te leveren bij mensen die
van tevoren een keuzemenu in-
gevuld hebben. 'Stedelijke maal-
tijdvoorziening' staat er op de
busjes die het voedsel bezorgen.

koste van smaak en vitamines.
Door het ontbreken van zeer uit-
gestrekte gemeenten blijkt het in
Limburg praktisch altijd moge-
lijk binnen het uur te bezorgen.

De prijs blijft echter een pro-
bleem. „Acht gulden vijftig is
een bedrag dat relatief hoog ligt
voor mensen die in veel gevallen
rond moeten komen van alleen
een AOW-uitkering," zegt Hans
Hollanders, coördinator van Ka-
tholieke Bond van Ouderen
(KBO)in Roermond. Veel oude-
ren vinden de bedragen te hoog,
er wordt veel over .geklaagd"
zegt Hollanders. „Met een mini-
muminkomen is een verhoging
van een kwartje voor een maal-
tijd vaak al een kleine ramp."

Minimuminkomen

Ook de prijzen voor een maaltijd
verschillen van gemeente tot ge-
meente. In Maastricht betalen
hongerige bejaarden 8,5 gulden,
in Onderbanken wordt de tafel al
gedekt voor zes gulden. De kwa-
liteit en de keuzemogelijkheden
van de maaltijden zijn echter
niet vergelijkbaar. XX ontdekte
dat bij veertig procent van de
maaltijddiensten in Nederland
de maaltijden langer dan een uur
onderweg zijn. Dat.gaat vaak ten

De tafel blijkt echter meestal al
gedekt te zijn als het driegangen-
diner aan de voordeur wordt af-
gegeven. Want dat is, in tegen-
stelling tot wat de naam doet
vermoeden, niet inbegrepen in
de prijs.

De gemeente Maastricht subsi-
deert maximaal 2 gulden per
warme maaltijd, Nuth 2 gulden
50, in Heerlen en Sittard wordt
helemaal niets gesubsidieerd en
in Landgraaf slechts 13 cent.

ze öf afzien van maaltijdbezor-
ging aan huis öf geen gebruik
maken van de mogelijkheid sub-
sidie te krijgen waardoor ze rela-
tief gezien een te groot gedeelte
van hun inkomen aan voedsel
besteden.

men, een gedeelte van de kosten
achteraf terug kan krijgen via de
bijzondere bijstand. „In de prak-
tijk blijkt echter dat de weg naar
de gemeente een moeilijke is,"
zegt Klaas Nagel, onderzoeker
bij Konsumenten Kontakt.
„Mensen weten niet hoeveel ze
terug kunnen krijgen, vinden de
administratieve rompslomp ver-
velend omdat ze die bijstand
speciaal moeten aanvragen. Dit
werpt een drempel op waardoor

Enkele bejaardencentra in Maas-
tricht bereiden de maaltijden,
daarbij rekening houdend met
speciale dieetwensen. Vervol-
gens verdwijnt het eten in roest-

Veel gemeenten voeren een mi-
nimabeleid waarbij de bejaarde,
afhankelijk van zijn of haar inko-

Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein
19. De Collectie, keuze uit de kunst;
collectie 1950-I|9l. T/m 10/5, open o'
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uUr
Galerie 't Wevertje, De Wever Z>e-
kenhuis. Expositie met aquarellen e"1
olieverf van Joop van Rees. T/m 29/*-

HEERLEN

Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Wei*
van tien Poolse grafici. Van 7/2 t/n1
28/2, open ma t/m vr 10-12, 14-17 efl
19-21 uur (m.u.v. woensdagavond), l°
15-17 uur.

BRUNSSUM

KERKRADE:
- di. 4/2: concert met Grigory Zhislin'
viool en Nina Kogan, piano.

MAASTRICHT:
- di. 4/2: kamermuziek door het Of
lando Kwartet.- wo. 5/2: lunchconcert door Pame 1'
jer, fluit en van Doeselaar, piafl0
(12.30 uur).

VENLÓ - Milieuhandhaving is bij
depolitie een van de kerntaken. Om
de medewerkers nog meer bewust
te maken van de milieuproblema-
tiek start in april een nieuw cursus-
project in deregio Noord-Limburg.
Op dit moment hebben 140 mede-
werkers een milieucursus gevolgd.
De bedoeling is dat aantal uit te
breiden tot 600.

In het projectplan '92-94 voor de
milieuhandhaving in de regio
Noord-Limburg is vastgelegd 'dat

de milieutaak volledig moet inte-
greren in de basispolitietaak. Voor
het projectplan is voor de regio
Noord-Limburg een subsidie van
vijf ton beschikbaar vanuit het na-
tionaal milieubeleidsplan.
Dit jaar nog zullen 100 medewer-
kers in opleiding gaan. Per 1 april
zullen vier milieucoördinatoren
worden aangesteld om het plan uit
te voeren, dat is opgezet vanuit het
regionaal bureau milieuhandhaving
in samenwerking met de rijkshoge-
school IJsselland.

(ADVERTENTIE)

Klem m |^"""""""^s4^ fl
meters —T J\
groot m WtitÊt^m^^A
SERVICE M Blm'-'|'^-*mUP*PB H^^^^^^MH
GROOTSTE 0 mHl^^iygm flfl^y^ffTT^f!
collectie I
20meter 1 Kies voor een I|jj»|
"■** \HELDERE AANPAK #
Emmastraat,
voorbij jj7

- wo. 5/2: 'Private Lives', komedievan Noël Coward met Willem Nijhol*'
Trudy Labij en anderen.

ROERMOND:- di. 4/2: La Traviata, opera van GW
seppe Verdi door St. Opera Zuid en
het Limburgs Symphonie Orkest.- wo. 5/2: 'De Papegaaiejas', jeugd-
theater door Theatergroep MevrouwSmit. Vanaf zes jaar (14.30 uur).

AKEN:- di. 4/2 en wo. 5/2: 'Die Affiire Ri»e
de Lourcine', Eugène Labiche.- wo. 5/2: Die verkaufte Braut, B«*
drich Smetana (vrijdag en woensd»
om 19.30uur en zondag om 15 uur).

Tenzij anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20.00 uur.

SITTARD:

" De politie heeft, naast onder meer ordehandhaving en recherche, ook milieuzorg als
basistaak. , Foto: JEROENKUIT

(ADVERTENTIE)

VLOT GEREGELD. Ook bezorgen wij het geld kosteloos
bij U thuiS. Hebt Ual leningen lopen? Dat hoeft géén Bedrag in terug te mnd.bedrag effektieve mnd. bedrag volgens effektieve
bezwaar te Zijn. Vraag vrijblijvend advies. handen bBlal9nin volgens minimum jaarrente wettelijk maximum jaarrente

Hiernaast vindt u enkele voorbeeldenvan min. en max. 6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7%
tarieven voor pers. leningen en doorlopende kredieten. 12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5%
Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 mnd) zijn ook 18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1%
mogelijk. Leningen vanaf ’.1000,-tot ’.200.000,-zijn 24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2%
mogelijk ZONDER onderpand of borg. Desgewenst met 35000>- 84""*- -*-45.12 14-3% 653.65 1«%
lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal | 50.00y |84 mnd [ 915,07 j 14.0% | 933,79 | 14.8%
kwijtschelding. mMMMMWMW^^TyTTTTTTTW^TTTyTTTT^WUUUUMMI

tl it^lAll^^A^lll Krediet U betaalt rente volgens minimum tarief Theor. rente volgrens max. tarief Theor.
fmmUÊÊmWÊmWÊÊ WÊÊÊÊÊÊÊm limiet per maand per maand eff. jaarrente looptijd per maand eff. jaarrente looptijd

Huisbezitters, extra lage lasten 6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd
zonder taxatiekosten 11.000,- 220,- 1,145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd

kBHBt 'nootiiriin 15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
bedrag maanden 26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd. . , 35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd

360 M» il 120x 50-100'" 1002'* 1,100% 14,0% 73mnd 1,283% 165% 81mnd

10.000,- 117,- 127,- 1497- mmmmmmmmmmmmmmm^wmimmm ■■ ■ m —15.000,- 125,- 181,- 195,- 228,- Wf^ÊKÊfÊBKÊÊKM I»LE*«Ï ">r»VI»I «M
25.000,- 209,- 302,- 325,- 381,- p^^^v^i^a VQjMHMjtMfM|
40.000,- 334,- 484,- 520,- 610,- tM/v IWIRJMII IP!TfmWi^
75.000,- 625,- 908,- 976,- 1144,- \\m\l I iNIPNI KmMMMMOT

100.000,- 833,- 1210,- 1301,- 1525,- ■'k'i'k^ -Jlkl UU lßll^!?TO:c^r.{^ni-|^ïïM^M
Eff. jaarrente 1e hyp. in voorbeeld 9,2%, 2e en 3e Hyp. 13,5% BfflffifffffyiiLlStßß
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5v^er als het gaat om klachten
for slecbt verstrekken van in-05*atie, het werktempo, het onvol-
nj!f**de in acht nemen van alge-
\\\^n verbindende voorschriften,
jfL.ongemotiveerd of willekeurig
I^, *Jzen van verzoeken is het van
b^lg dat een onafhankelijke om-
jj^Sfnan/vrouw een onderzoek kan

■iel ilen'" scririjven de PvdA- frac-. eden Scholtissen en Kuijper in"Persbericht.

Kjj^vdA zal het voorstel vanavond
6ns de commissievergadering

(Jkniene Bestuurlijke Aangele-
L^eden in Heerlen ter sprake

etlgen.

Skiën

Herinneren
" Jkheb vorig jaareen ernstig
herseninfarct gehad en ik kan
me nog weinig herinneren van
het feit dat ik zonder rijbewijs
gereden zou hebben", verklaar-
de een 29-jarige vrouw jiif.
Heerlen gisteren aan kanton-
rechter mr J. Wijnen. Officiervan justitie,K. Janssen, zei daj
een herseninfarct geen reden
kan zijn om de straf voor het
rijden zonder rijbewijs te ver-
minderen. Wel hield Janssen
rekening met het feit dat d*:-
vrouw geen strafblad heeft. Zij',
eiste een geldboete van 195 guU-'
den. De kantonrechter vond de'
boete echter te hoog. Samen met
het advies om niet meer te rij-
den zonder rijbewijs kreeg de
verdachte een boete van 150
gulden opgelegd.

" Invoering van een 30 km-zone moet de vaart er bij de gemotoriseerde verkeersdeelnemers in Mariarade uithalen.
Foto: CHRISTA HALBESMA

]L phten de kosten van een dergelij-
b klachtenregeling te zwaar op de
ij loting van de gemeenteHeerlen

dan is de PvdA van me-
Oj/8 dat overwogen moet worden
steneen dergelijke regeling in te
1 «len samen met Brunssum,

enKerkrade.

DEN BOSCH - Mevrouw mr A.
Franken, de procureur-generaal bij
het gerechtshof in Den Bosch, eiste

"gisteren bevestiging van de in
Maastricht opgelegde straf. Daar
werd in september 1990 de 43-jarige
man uit Brunssum, wegens rijden
terwijl hem de bevoegdheid daartoe
was ontzegd, veroordeeld tot twee
weken gevangenisstraf onvoorwaar-
delijk.
Een tweede ten laste gelegd feit, na-
melijk het rijden zonder verzeke-
ring hetgeen hem in Maastricht ook
nog eens een boete van 600 gulden
opleverde, achtte de procureur-
generaal niet bewezen en zij liet dit
deel van de tenlastelegging dan ook
vallen.
Uitspraak op 17 februari.

Plannen actiecomité overgenomen door gemeente

Mariarade veiliger
door een 30 km-zone Licht

" Dit jaar nog worden alle
automobilisten verplicht over-
dag met lichten aan te rijden.
Wordt het misschien toch weer
gezellig op straat.

DEN BOSCH - Omdat naar haar
mening een nieuwe rapportage
diende te worden uitgebracht,
vroeg mevrouw mrA. Franken, pro-
cureur-generaal in Den Bosch, gis-
teren aanhouding van de zaak tegen
een 35-jarige vrouw uit Maastricht.

Zaak aangehouden
voor nieuw rapport

over verslaafde

Wegens overtreding van de opium-
wet, het voorhanden hebben en ver-
kopen van drugs, was de vrouw in
Maastricht, in augustus 1990, ver-
oordeeld tot zes maanden onvoor-
waardelijk met aftrek.

In hoger beroep voerde de verdach-
te aan al meer dan een jaarzelf van
de drugs af te zijn.

" De elf Delftse wintersporters
die dit weekend in Bocholtz we-
gens ballorigheid uit de bus
zijn gezet, hebben meteen
rechtsomkeert gemaakt.
Vreemd dat niemand hun ver-
teld heeft dat je in Landgraaf
ook kunt skiën.

Van onze verslaggeefster

HOENSBROEK - Actievoeren
heeft wel degelijk zin. Daarvan zijn
Marion van Zonneveld en Hermien
Qdirijnen overtuigd.

Zélf zijn de vrouwen actief in de
werkgroep 'Mariarade veilig voor
jong en oud', en met succes. Het
voorstel van het actiecomité om in
de wijk een 30 kilometer-zone in te
voeren, is onlangs door de gemeen-
te Heerlen overgenomen.

„Dat bewijst dat je met de juiste
aanpak en natuurlijk een flinke por-
tie doorzettingsvermogen een heel

eind komt", zegt het tweetal in.
koor.

Het gebrek aan veilige speelruimte
voor kinderen en de verkeersonvei-
ligheid in Mariarade waren twee.
jaar geleden aanleiding voor het op-
richten van een actiegroep.

Van Zonneveld: „Deze wijk lijkt
heel rustig, maar het tegendeel is
waar. De auto's die door Mariarade
komen, rijden véél te hard. En dat
in een 'jonge' buurt met maar liefst
539 kinderen onder de twaalf jaar."

Bewonersvereniging Mariarade-
Oost en buurtvereniging Mariarade
sloegen de handen ineen.

„Samen met de Amsterdamse stich-
ting Stop de Kindermoord hebben
we de gevaarlijke situaties in onze
wijk in kaart gebracht. Daarmee
zijn we aan de slag gegaan".

Onaantrekkelijk
De oplossing van de werkgroep, in-
voering van een 30 kilometer-zone
in het gebied tussen Kastanjelaan,
Grubbelaan, Hommerterweg, Rand-
weg en Pastoorskuilenweg, werd de
vorige week goedgekeurd door de
gemeente.

Quirijnen: „De wijk wordt onaan-
trekkelijk gemaakt voor het ver-

keer, daar komt het eigenlijk op
neer ja."

Het duurt nog even voor de plannen
ook daadwerkelijk worden uitge-
voerd. „De provincie moet het pro-
ject nog goedkeuren én een subsi-
die beschikbaar stellen. Maar de
eerste stap is gezet".

In de tussentijd probeert de werk-
groep het draagvlak in de wijk ver-
der te vergroten.
„We willen zo veel mogelijk wijkbe-
woners interesseren voor de ver-
keersplannen. Hoe meer, hoe beter,
want het aantal speelplekken voor
onze kleintjes laat ook nog te wen-
sen over", vindt Marion van Zegge-
veld.

De Werkgroep 'Mariarade veilig
voor jong en oud', houdt op 5 fe-
bruari een actiedag, 's Middags tus-
sen twee en vier uur zijn er fïetskeu-
ringen en fietsbeheersproeven op
het plein van de Regenboogschool.
Om 20 uur is er een voorlichtings-
bijeenkomst in het gemeenschaps-
huis, Op de Weyenberg 11.

Belangstellenden kunnen dan de
plannen van de gemeente inzien.
Ook worden dia's vertoond over de
verkeersproblemen in de Hoens-
broekse wijk.

BEEK - Het Werkvoorzienings-
schap Geleen en omstreken (We-
gom) start op 12 februari met het
ophalen van klein chemisch afval
bij circa 30.000 huisgezinnen in de
Westelijke Mijnstreek.

In Spaubeek wordt woensdag bij de
Wegom het samenwerkingscontract
voor zes jaar getekend tussen de ge-
meenten Bom, Geleen, Stem en de
Wegom.
Het initiatief voor deze samenwer-

Chemisch afval-project
bij 30.000 huisgezinnen

king is genomen door wethouder
Driessen van Stem. In het kader
van het milieubeleid in de Westelij-
ke Mijnstreek formeerde hij een
werkgroep, waar zeven gemeenten

zitting in namen.
Uiteindelijk is hieruit het samen-
werkingsverband tot stand geko-
men. Tijdens de ondertekening
wordt ook de chemokar - een spe-

ciaal voor het ophalen van che-
misch afval ingerichte aanhanger -gepresenteerd.
Twee medewerkersvan Wegom zul-
len in principe met het totale pro-
ject belast zijn. Door middel van
een routeschema is voor het hele
jaarvastgesteld hoe het ophalen zal
geschieden.
De samenwerking tussen de ge-
meenten leidt tot besparing die uit-
eindelijk zal doorwerken in de
beurs van de burger.

Reclame
" Je kunt natuurlijkook altijd
je brievenbus dicht timmeren
als je geen reclame meer wenst
te ontvangen.

Omdat de procureur-generaal ech-
ter in de stukken nog een zaak open
zag staan die zeker geen jaar gele-
den was, wilde zij over de verdachte
een nieuw rapport uitgebracht zien.
In mei wordt daarom de zaak op-
nieuw in behandeling genomen.

L .
n^ i-ai"tij is van mening dat op die
"en no

*= beter gewerkt kan wor-
'tah^311 ne^ vel"kleinen van de af-
tobt §emeente-burger en het ver-
V ï van e maatschappelijke
b rokkenheid van de bewoners inq**rlen.

jjJ-ERLEN - De PvdA-afde-jr*§Heerlen wil een onafhan-
J*HJke klachtenregeling in degeënte. Tot nu toe hebben
jpen de politie en de Sociale

, leust van Heerlen een klach-. "«regeling. Nu worden de
echten door de ambtenaren«n de gemeente Heerlen zelf/""werkt. De PvdA wil dat«ar verandering in komt bij-

i orbeeld door het aanstellen
,3 een Ombudsman of-L°«iw. Desnoods in saraen-L6rking met de omliggendeMeenten.

I Van onze correspondent

DEN HAAG/LANDGRAAF - B en W van
Landgraaf zullen een nieuwe beslissing moe-
ten nemen op een door een gehandicapte
inwoner uit die gemeente ingediend verzoek
om een bijdrage in de verhuiskosten.

Toch bijdrage in
verhuiskosten van
gehandicapte man

Kroon tegen woningen Wissengrachtweg Hulsberg

Bestemming houdt
bouw huizen tegen

De afdeling rechtspraak heeft onlangs uit-
spraak gedaan en spreektvan een onzorgvul-
digheid. De GMD is twee maal om advies
gevraagd. Bij het tweede advies heeft de me-
dische dienst geen schriftelijke rapportage
gestuurd. Door de dienst is slechts monde-
ling geadviseerd en er valt niet op te maken
of de GMD een eigen onderzoek heeft inge-
steld naar de handicap van de man. De Raad
van State vindt dat dit niet door de beugel
kan.

De Raad van State heeft in de door de Land-
gravenaar aangespannen beroepsprocedure
bepaald dat het college bij de afwijzing on,
zorgvuldig te werk is gegaan. Een inwoner uit Landgraaf, die epileptische

aanvallen heeft in combinatie met agressief
gedrag, heeft daartoe in 1988 een aanvraag
ingediend. De gemeente weigerde de bijdra-
ge en de man ging in beroep bij de Raad van
State.

dien ze door hun handicap noodgedwongen
moeten verhuizen.

Op grond van de beschikking geldelijke
steun huisvesting gehandicapten kunnen
minder-validen financiële steun krijgen in-

B en W van Landgraaf hebben de bijdrage
geweigerd omdat in dé oude woning van de
man geen fysieke belemmeringen waren
voor de handicap.

Goud

DEN HAAG/NUTH - De Kroon
acht het juist dat Gedeputeerde Sta-
ten van Limburg in juli 1990 geen
goedkeuring hebben verleend aan
een bouwplan voor woningen voor
de families Schiffelers en L'Ortije
bij de Wissengrachtweg in Huls-
berg.
De Kroon wijst er op dat ze in 1985
akkoord is gegaan met een besluit
van Gedeputeerde Staten uit 1981
dat het gebied ten noordoosten van
de kern Hulsberg bestemd diende
te worden tot agrarisch gebied met
hoge landschappelijke waarde.
Dit in verband met onder andere
het droogdal en een holle weg.

de Raad van State, geen aanleiding
terug te komen op het oordeel dat
de belangrijke landschapselemen-
ten niet mogen worden aangetast.
Woningbouw zou het fraaie uitzicht
vanaf de Wissengrachtweg" versto-
ren.

Heerlen-Noord
wil praten

over Zuidgeest
HEERLEN - De Groepering Heer-
len-Noord wil dat volgende week
tijdens de raadsvergadering gespro-
ken wordt over de perikelen rond
het stadhuis.

# Ook zo ontzettend gebaald
van de matige prestaties die
een aantal Nederlandse spor-
ters afgelopen weekeinde aan
de dag legde? Nederlagen van
de tennissers Siemerink, Haar-
huis, Koevermans en Eltingh.
De afgang van de amateurs bij
het WK-veldrijden, de 'eeuwige
tweede' Van der Poel die geen
zilver wist te halen bij de pro-
fessionele 'modderkretsers', de
0-O-wedstrijdjes van PSV,
Ajax, Vitesse en RKC. Voeg
daarbij de puzzel waarmee
presentator Jack van Gelder
zondagmiddag de kijkers opza-
delde (AZ had volgens het over-
zicht zaterdagavond twee duels
gespeeld). Hopelijk verbleken
de slechte resultaten van het
voorbije weekeinde bij deraces
naar goud van 'onze' schaats-
vedetten tijdens de Olympische
Winterspelen.

Fractie houdt pleidooi voor onafhankelijke klachtenregeling

PvdA in Heerlen voor
aanstellen Ombudsman De Kroon ziet, na bezoek aan het

gebied door een medewerker van

Uitzicht
Dat schrijft de fractie aan burge-
meester Van Zeil.
De Groepering wil dat de raad dins-
dag discussieert over het opstappen
van wethouder Jos Zuidgeest als
voorzitter van de stuurgroep die de
verbouwing van het stadhuis bege-
leidt.

Zuidgeest deed dat omdat hij zich
gepasseerd voelde én omdat hij
vreest dat Heerlen daardoor voor
een extra financiële tegenvaller
komt te staan.

Ook zou volgens Heerlen-Noord het
bedanken van Zuidgeest als lid van
een stuurgroep binnen het Streek-
gewest aan de orde moeten komen.
Burgemeester Van Zeil bespreekt
het verzoek van de Groepering
Heerlen-Noord vandaag binnen het
college.

" Even terug naar 14 januari
Op die dag maakte het Lim-
burgs Dagblad melding van
een in opspraak geraakte ver-
zekeringsagent in Brunssum.
Ofschoon de naam van de tus-
senpersoon duidelijk werd ge-
noemd, kregen drie verzeke-
ringsagenten met bijna dezelf-
de achternaam nogal wat
negatieve reacties. Om misver^
standen te voorkomen plaatst
het LD de namen van de drie
verzekeringsagenten die niets
met het bewuste kranteartikèi
te maken hebben: J.J.M. Jans-
sen, J.J.P. Janssen en W.H.M.
Janssen. Toevallig wonen zij
ook in Brunssum. What's in o
name?

Bevestiging
straf gevraagd

voor onbevoegd
autorijden

Naam

BertBerends
Voorbereider
regiopolitie HEERLEN - Kantonrechter mr J.

Wijnen heeft gisteren een 48-jarige
man uit Landgraaf een geldboete
opgelegd van 1200 gulden. De ver-
dachte was vorig jaar tot twee maal
toe betrapt op het rijden in een on-
verzekerde auto.

Boete 1200 gulden
voor onverzekerd

rijden in auto

pelijk gebruik niet meer onder de
gestelde limieten. In het onderhavi-
ge bestemmingsplan betreft het de
Koninkrijkszaal van de Jehova's ge-
tuigen aan de Wieënweg.

Beroep tegen verkeersaspecten door Kroon verworpen

Emmawegmogelijk als
nieuwe verbindingsweg

gend korps-
«jop Bert Berends van de Heerlense
t5O '«ie is gisteren in Kerkrade be-
ïfiiv en als 'districtsprojectmana-

Ifli Jends moet het nieuwe politie-
feQ et °P P oten helpen, dat het
L '"dgebied omvat van Kerkrade,ta^dgraaf, Vaals, Simpelveld, Gul-
«jj/1 en Wittem. Dit betekent dat de
JL,erse gemeente- en rijkspolitie-
k rPsen ineen geschoven moetenP«-den.
LorPschef Tukker van de Heerlen-se Politie vervult dezelfde functie
fa;°r het district Heerlen. Onder ditR «riet vallen verder de gemeenten
fch

erendaal, Nuth, Brunssum en[ a««erbanken.

ttk d 1992 worden de nieuweregio-
Ü f̂s benoemd. In april 1993 zou-
ÜJ* de nieuwe politieregio's opera-

bel moeten worden.

Aan het adres van de afdeling
Brunssum van de Organisatie van
Zelfstandige Ondernemers zegt de
Kroon dat de provincie de vestiging
van een woonwarenhuis op het ter-
rein van de voormalige Staatsmijn
Emma onmogelijk heeft gemaakt.

De Kroon heeft vastgesteld dat de
door de appellanten bepleite onge-
lijkvloerse kruising-van de Emma-
weg/Karel Doormanstraat met de
S2O niet meer nodig is nu de Zwart
1 niet zal worden aangelegd.

„Ik was vorig jaar geruime tijd ziek
en ik heb amper gereden in de
auto,", voerde de verdachte ter ver-
dediging op. Hij zei niet te weten
wie er de eerste keer in de onverze-
kerde auto heeft gereden. Officier
van justitie mr K. Janssen dacht
daar anders over. Zij eiste voor bei-
de overtredingen een totale geld-
boete van 1350 gulden en voorwaar-
delijke ontzegging van de rijbe-
voegdheid voor drie maanden. „Als
u een ongeluk had veroorzaakt, kon
het slachtoffer fluiten naar de scha-
devergoeding," motiveerde Janssen
haar eis.

" Om kwart over drie was het
'moment suprème' aangebro-
ken. De grote onbekende werd
ontdaan van zijn masker. Voor
velen op de Markt ontlokte dit
een kreet van herkenning bij
het zien van hun tandarts Jean-
Louis Tuinstra. In het dagelijk-
se leven heeft JLIeen tandarts-
praktijk in Scharn, van welke
beroepsgroep hij in Maastricht
als voorzitter fungeert. Een
prins die niet gauw op zn
tandvlees zal lopen.

Stadsprins(2)

Stadsprins
" Maastricht is op slag zn
kiespijn kwijt geraakt. Dat ge-
beurde zondagmiddag toen de
nieuwe Stadsprins werd inge-
haald. Zwaar vermomd brach-
ten de Tempeleers hem van het
Station naar de Markt, waar
meer dan 10.000 mensen ston-
den te wachten op de onthulling
van het grootste Maastrichtse
geheim van het jaar. In af-
wachting van de komst studeer-
de het 'Mestreechter vollek' het
nieuwe carnavalsliedje 'lech
huur 'nne herremenie' in.

Wel is de Kroon het met de OZO
eens dat er een nadere omschrijving
moet komen van het toegestane
tuincentrum. Het moet gaan om een
combinatie met een teeltbedrijf.

De kantonrechter was milder in zijn
uitspraak. De voorwaardelijke rij-
ontzegging bleef overeind, maar hij
hield de boete op 1200 gulden.

Van onze correspondent

DEN HAAG/BRUNSSUM - De
Kroon is niet akkoord gegaan met
de Zwart 1 in de gemeente Heerlen,
maar vindt dat dit niet betekent dat
de Emmaweg als nieuwe verbin-
ding tussen de Karel Doorman-

straat en de Akerstraat-Noord in
Brunssum niet nodig zou zijn.

Het niet doorgaan van de Zwart 1
heeft nauwelijks invloed op de te
verwachten verkeersintensiteit van
de Emmaweg. De Kroon heeft der-
halve het beroep van een 25-tal ap-
pellanten tegen de verkeersaspee-

ten van het in februari 1989 door de
gemeenteraad vastgestelde bestem-
mingplan Emma verworpen.

De Kroon wijst er op dat de minis-
ter van VROM akkoord is gegaan
met hogere geluidsnormen langs de
weg. Overigens vallen gebouwen
voor sociaal-cultureelof maatschap-

°ert Berends

Dinsdag 4 februari 1992" 15
umburgs dagblad j oostelijke mijnstreek

Van onze correspondent

Van onze verslaggever
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Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij ons omringd heeft, delen wij u me-
de, dat toch nog onverwachtvan ons is heenge-
gaan mijn lieve vader, onze groot- en overgroot-
vader, zwager, oom en neef

Marinus Paulus
(Marijn) Dassen

weduwnaar van

Hubertina Maria Vanmol
Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar, voorzien

~van het h. sacrament der zieken, in het acade-
* misch ziekenhuis te Maastricht.

Kerkrade: Marianne Dassen
Hein Nijssen
en zijn kleinkinderen
Marlitta, Marcel
Lorraine
Marco
FamilieDassen
Familie Vanmol

"Kerkrade, 1 februari 1992
Corr.adres: Nieuwstraat 146, 6461 KA Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 5 februari a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van St. Petrus Maria ten He-
melopneming, Kerkrade-Chèvremont, Nassau-
straat, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is

i tot schriftelijk condoleren.
- Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene heden, dinsdag 4 februari, om 19.00 uur in

'Voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streek-
mortuarium, St. Pieterstraat 145,Kerkrade-Chè-
vremont, gelegen op het terrein van de Lücker-
heidekliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.. Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.

Enige en algemene kennisgeving
t

"Na.een moedig en waardig gedragen lijden,
heeft in wijsheid de dood aanvaard en is heden
van ons heengegaan, voorzien van de h. sacra-

'-menten, op de leeftijd van 82 jaar onze lieve
'moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-

" moeder

Maria Möeglen
weduwe van

JozefLinckens
t Jf'. In dankbare herinnering:

Kinderen en aangetrouwden
klein- en achterkleinkinderen

Brunssum, 1 februari 1992
Corr.adres: Montfortstraat 48,
6433 JK Hoensbroek
Deplechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 6 februari a.s. om 10.00 uur in de pa-
rochiekerk van ChristusKoning te Hoensbroek-

r-Zlrid, gevolgd door de crematie in crematorium
Nedermaas te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.

i U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers, van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00. tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

Maartje
Vijfwonderlijke mooie dagen
en vijf wonderlijke slechte dagen,

' ■ zolang hebben we je mogen meemaken.
Papa en mama zul je nooit zeggen,

e In onze harten zal jealtijd zijn.
" We zullen je nooit vergeten.

Liefs,
Hans en Sandra
Demandt-Verhaegh
FamilieDemandt
Familie Verhaegh

6166 EA Geleen, 3 februari 1992
Meijsstraat 21

~De crematie van Maartje zal plaatsvinden don-
derdag 6 februari as. om 14.00 uur in het crema-
torium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.

-Bijeenkomst in het crematorium.
U kunt afscheid van Maartje nemen in het mor-
tuarium van het Maaslandziekenhuis te Geleen,

.dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.

Maartje
24-l-'92 3-2-92

Een korte, intense vreugde hebben we samen
'gekend; het verdriet zullen we ook samen de-len.
[^ Doreen, Mark, Pim, Desirée, Coen, Marion,

Nicole, Bram, Suzanne, Arno, Jacqueline,Koen

i Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons erelid, de heer
■

Wiel Janssen
v^olang hij kon heeft hy zich ingezet voor r.k.
B.S.V. Voor zijn groteverdiensten als bestuurs-

■ lid en jeugdleider zal hij in dankbare herinne-
ring bij ons achterblijven.
Moge hy thans rusten in vrede.

Bestuur, ereleden en leden
r.k. B.S.V. Brunssum

1 »
*****'***'*'*****"*'■****'■******--■**"■— "—mm^^—

Diep getroffen hebben wij kennis genomen van
het plotselinge overlijden van de heer

Jacques de Faber
Met een enorme betrokkenheid, inzet en en-
thousiasme leidde hij onze vestiging in Itter-
voort. Hij verheugde zich zeer op de aanstaande
verhuizing ervan naarLummen (België).
In hem verhezen wij niet alleen een gewaar-

-deerd vestigingsmanager, maar vooral ook een
prettig mens.
Wij leven zeer met Marianne en de kinderen

Jmée.
Direktie en medewerkers
gezamenlijke bedrijven
KRAMP GROEP

: Varsseveld, 31 januari 1992

Enige en algemene kennisgeving
Na een leven van toewijding en zorg voor allen
die haar lief waren, is heden, in de leeftijd van
bijna 87 jaar, voorzien van de h.h. sacramenten,
van ons heengegaan, onze moeder, schoonmoe-
der, oma, schoonzuster, tante en nicht

Maria Elisabeth
Eijwoudt

echtgenote van wijlen

Hubert Hendrik Heijnen
Schimmert: Mia Timmers-Heijnen

Frans Timmers
Harrie en Sylvia
Ger en Marjo

Bunde: Torn Heijnen
Nellie Heijnen-Baltus
Erik en Miranda
Ron en Suzan

Brunssum: Ellie Verberkt-Heijnen
Harrie Verberkt
Petra
Mark

Ulestraten: JanHeijnen
Angela
Eveline

Sittard: Marianne Zweers
Familie Eijwoudt
Familie Heijnen

6235 NK Schietecoven-Ulestraten
3 februari 1992
Hekstraat 39
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op donderdag 6 fe-
bruari om 11.00 uur in de H. Catharinakerk te
Ulestraten.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avond-
mis gehouden in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van uit-
vaartcentrum Daemen, Prins Mauritslaan 5 te
Beek; gelegenheid om afscheid te nemen dage-
lijks van 18.30 tot 19.00 uur.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlij-
den van onze gepensioneerde medewerker de
heer

C. Voorter
De heer Voorter was tot aan zijn pensionering
in 1979, ruim 32 jaar werkzaam bij de voormali-
ge afdeling distributie van NV PLEM.
Maastricht, 30 januari 1992

Raad van bestuur en personeel
NV Maatschappij voor
Elektriciteit en Gas Limburg

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Voor de vele blijken van medeleven, betoond bij
het overlijden en de begrafenis van mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en
oma

Tony van Laar-Janssen
zeggen wij u hartelijk dank.
De grote belangstelling en devele blijken van me-
deleven zijn voor ons een grote steun geweest en
hebben ons doen ervaren dat zij door velen geliefd
en gerespecteerd werd.

Andries van Laar
kinderen enkleinkinderen

Februari 1992
Marktstraat 155, 6431 LN Hoensbroek.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
in de Grote St. Jan te Hoensbroek op zondag 9 fe-
bruari a.s. om 11.00 uur.

Dankbetuiging
Door de warmte en genegenheid van u allen,
ondervonden bij het afscheid van mijn man, on-
ze vader, schoonvader, groot-en overgrootvader

Johann Wiersma
zijn wij diep getroffen.
De volle kerk, de condoleances, brieven en
bloemen waren voor ons een grote steun en
troost. Het is fijn om te weten, dat hij door zove-
lenwerd gewaardeerd. Aan allen onze hartelijke
dank.

M.F. Wiersma-Sinkgraven
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Kerkrade, februari 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden opge-
dragen in de parochiekerk van de H. Jozef te
Kaalheide op zaterdag 15 februari om 19.00 uur.

t Pierre Wijers, 72 jaar, echtgenoot van Mia Baet-
sen, Leveroyseweg 27, 6093 NE Heythuysen. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehoudendon-
derdag 6 februari om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Barbara te Leveroy.

t Frans Ridderbeeks, 80 jaar, weduwnaarvan An-
nie Rulkens. Corr.adres: Boekweitdries 7, 6072

EB Swalmen. De plechtige eucharistieviering zal
worden gehouden woensdag 5 februari om 10.30
uur in de H. Lambertuskerk te Swalmen.

t Chrétien Joosten, 55 jaar, echtgenoot van Ma-
rianne Claessens, Past. Janssenstr. 8, 6019 CL

Wessem. De plechtige eucharistieviering zal wor-
den gehoudenvrijdag 7 februari om 10.30uur in de
parochiekerk van de H. Medardus te Wessem.

t Maria Pernot, 78 jaar, weduwe van Pierre Pust-
jens, Loperweg 13, 6101 AE Echt. De plechtige

eucharistieviering zal worden gehouden donder-
dag 6 februari om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Landricus te Echt.

tAnna Zeelen, 87 jaar. Corr.adres: Aan het Water
19, 6065 AN Montfort. De plechtige eucharistie-

viering zal worden gehouden woensdag 5 februari
om 10.30 uur in deparochiekerk van de H. Cathari-
na te Montfort.

Erik wenst zijn
lieve vrouw

het allerbeste.
Plaatst u ookzon

piccolo op
Valentijnsdag?

Vanaf ’ 13.25 maakt u
het mogelijk.

Voor meer info
045-719966

ÉMvk Modehuis Baks
BJ^^^M3MW Uw adres voor exclusieve damesmode

OPRUIMING!!!
10-20 - 30 " 40% korting!

Ook uwadres voor grote maten (36-60), korte maten,
tussenmaten en rouwkleding.

Donderdag koopavond tot 21.00 uur.

SITTARD, Walstraat 37, tel. 046-580314
HEERLEN, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806 m"

I

GaatUßustig
Even Zitten.

vh&Si n9'ï\ tMsfJsiilfl ttSJmll

■llgPr

(Eén JaarGarantie, Wat Er Ook Gebeurt.)
Ook als u ineens een pootje in uw hand houdt, wat er IBHr""/'PPW^HHI ■" 'gebeurt, gebeurt er, bij ons hebt u een jaar volledige garantie mmmlJll^L i' BON VOOR 'N TWEEDE BRIL GRATISW j

op montuur en glazen. WiïïiitÉ'MMW^m... . „ „..,.., ■FM ! Met deze bon krijgt u bij aankoop van een bril een tweede iWant, Pearle is Kijkplezier. Niet in het minst ook door de ■'//^TvAt5Yi/^J77m
enorme keuze in verschillende prijsklassen (monturen vanaf Wkttsi^mmmm I »"' gratis. Dit aanbod is geldig in iedere Pearte- of Pearle !
’ 69,-), het persoonlijke advies en de snelle service. En wat >".'.'■
denkt u van een gratis tweede bril, compleet met glazen? MjPOY'IjP IC ïi 11 l/T^l£^'Tl£>T, ' Ewr«,*,*«»'B**l'*vasr u 'evens de exacte voorwaarden vindt. !

U krijgt 'm in ruil voor de bon L CïtllC L$ J\l|la.UlC^lCl* L. J

Beek, In de Makado (ingang Oost) Pearle Express: Heerlen, Promenade 129 - Maastricht, Vrijthof 16a -
Sittard, Tempelplein 7b (naast EDAH)

: , , >
OPENBARE BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur van het waterschap Roer
en Overmaas,

maakt bekend

dat met ingang van woensdag 5 februari 1992
gedurende30 dagen voor een ieder ter secretarie
van het waterschapshuis ter inzage"ligt de
tekstuele aanpassing van de Omslagverordening
waterschap Roer en Overmaas aan het Nieuw
Burgerlijk Wetboek;

dat een ieder binnen de termijn van tervisie-
legging gemotiveerde schriftelijke bezwaren kan
indienen bij het college van hoofdingelanden,
Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het dagelijks bestuur voornoemd,

De secretaris, de voorzitter,
W.H.Th, van Megen drs. F.W.G. Laarakker

Waterschap jk
Roer enOvermaas S

Parklaan 10, Sittard.

L BEDRUKTE IfKÏÏÏ?USTOF fl

■* 80 cm breed I Normale prijs 10.- fl
P^ Kindermotieven .1 f|u 6,- p.mtr. «fl

i_w SleChtS 2,- pnrtr-1

■w ~~~~T 1 PoWesterW TULE FOLIE-PRINT J
140 cm breed
Heel veel kleuren 115 cm breed _!

W Sormale prijs 3,95 o.a. in goud en alver fl
MÜ 2,95 pmtr. 10,-P-mtr. fIH

van de Maesenstraat 3,
tel.: 045-74 07 35. fl J' .. V 1 1' ■-Ivfl J

Ook gevestigd in Maastricht, fl [ J j"^ b flI Roermond, Geleen, Sittard, Venlo, l***-«>l9'9"^Wm> j
Reuver en Kerkrade. Kflvl i



sport
Rijksweg Gulpen eindpunt zesdaagse rittenkoers

Ronde van Nederland
weer naar Heythuysen

Van onze correspondent

Contract wordt vrijwel zeker deze week al getekend

Westerhof twee jaar
bij PSV aan het roer

" Clemens
Westerhof,
straks aan
de slag bij
PSV

Foto: DRIES
LINSSEN

DOOR HENRI VAN DER STEEN

HEYTHUYSEN/GULPEN - De
Ronde van Nederland voor profs zal
dit jaar voor de tweede achtereen-
volgende maal een etappefinish
hebben in Heythuysen. Dat gebeurt
op vrijdag 21 augustus, de voorlaat-

ste koersdag van het zesdaags eve-
nement. De etappe met Heythuysen
als eindpunt begint waarschijnlijk
in Arnhem of Tilburg, 's Anderen-
daags staat de afsluitende rit naar
Gulpen op het programma.

De organisatoren in Heythuysen
hadden vorig jaar in sportief op-
zicht een succes met hun aandeel in
's lands etappekoers. Financieel
kregen zij echter een tegenvaller te
verwerken, toen bleek dat iemand
een groot deel van het uit adverten-
tie-inkomsten verworven geld in
eigen zak had gestoken. Alle ver-
plichtingen, onder meer met de or-
ganisatoren van de etappekoers,
werden niettemin door 'Heythuy-
sen' nagekomen. Dit was voor
laatstgenoemden een reden, om de
plaats opnieuw in het rittenschema
op te nemen.

EINDHOVEN - Als het aan PSV ligt, wordt Hans Westerhof
j*e nieuwe trainer-coach van PSV. Westerhof krijgt een tweeja-
j18 contract bij de regerend landskampioen. Mocht het niet
Jakken met de huidige trainer van FC Groningen tot een ver-
bintenis te komen, dan is Theo Vonk het alternatief. PSV-
JnanagerKees Ploegsma liet gisteren voor het eerst iets wezen-Hlks los over de opvolging van Bobby Robson: Westerhof en
vonk zijn - in die volgorde - de twee belangrijkste kandidaten.Vlet Westerhof is voor deze week een gesprek gepland. Vonk is
n?g onkundig van het feit dat hij eventueel ook nog in aanmer-king komt.

De finish in Gulpen zal opnieuw op
de Rijksweg plaatsvinden, deze
keer echter bij de ingang van de
plaatselijke azijnfabriek, het breed-
ste deel van de Rijksweg.

Aanvankelijk dreigden er proble-
men te onstaan over de aankomst
van de profronde. Bij dereconstruc-
tie van de Rijksweg werden name-
lijk vier vluchtheuvels cq. ver-
keersgeleiders aangelegd. Het
comité Bierfeesten Gulpen, verant-
woordelijk voor de aankomst, heeft
in overleg met de stichting Profron-
de van Nederland besloten om de
renners aan één kant van de weg te
laten rijden. „De breedte is royaal
voldoende voor een eventuele eind-
sprint", aldus Jan Croonenberg van
het comité.

Parijs-Tours
uit Wereldbeker

volgend jaar

Van onze correspondent
TJEU STEMKENS

* JOETBAL - Drie formateurs,«nder wie oud-voorzitter Dé Stoop,
Roeten bij FC Den Haag vóór 1 juli
len I?11 nieuw bestuur samenstel-vr^ r:et nuidige bestuur, ondervoorzitterschap van Henk Werkho-en, is opgestapt en behartigt alleenac lopende zaken.

Russen krijgen
eigen competitie
vr, il , ~De President van deSot f ratie in de voormalige

vjetume heeft toegegeven aan devan vijf Moskouse topclubs'tot
Spu lnstellen van een puur Russi-
viif De coaches van de
in B

s betoogden dit weekeinde
ba]?en memorandum aan de voet-en^ ' dat een supra-nationale
cm? tle waaraan clubs uit eenI°°,« aantal ex-Sovjetrepublieken
"Uden deelnemen te veel geld kosti onverantwoorde veiligheidsrisi-

H"s, met zich meebrengt voor deueelnemende teams.

sportkort

terhof. „Ik heb eerst heel netjes
Nienhuis (directeur FC Groningen)
gebeld en vervolgens Koeman
(technisch directeur) nog gespro-
ken. Dat was om FC Groningen te
laten weten dat we interesse heb-
ben in Westerhof en om toestem-
ming te vragen met Westerhof in
contact te treden. Nienhuis vroeg
toen alleen of de interesse echt se-
rieus was. Dat heb ik bevestigd.
Groningen kon dus meteen reke-
ning houden met een eventueel ver-
trek van Westerhof."

PSV komt het liefst zo snel moge-
lijk tot zaken. Ploegsma: „Ik hoop
inderdaad dat het meteen in orde
komt. Maar er zijn nog een hele bat-
terij vragen te beantwoorden: wat
vindt Westerhof van PSV, hoe
denkt hij over voetbal, welke ideeën
heeft hij over salaris en contract-
duur. En misschien heeft Westerhof
nog wel andere mogelijkheden."

Sf^f^, Westerhof (41) leek gister-
avond laat opgelucht dat er einde-HJK openlijk gesproken kan worden
st«eJ.?yn bekomst. „Ik had de laat-«e tyd af en tQe het .dcc dat .eder_
U: a .. Eue

u wist* behalve ik. Ik dacht:
dom?" wereldje of ben ik zo

<=; trainer, bezig aan zijn vierde sei-zoen in het betaalde voetbal) geeft

hS !llk heb steeds ëezegd datW^e
,v

est wat doet' als PSV be-angstelling zou hebben en dat ik
clnK m eld zou willen zi Jn b« die
d« k

vIS het dus zo ver' Ja' ik zou«vs best willen".SV dus ook, terwijl ook Westerhofnet verhaal kent van de door som-nige spelers gewenste harde coach,
iaarVS, e!SenliJk wel grappig. Vier
van fre^en wilde de spelersgroep
dip *h kroningen ook een trainerzouTttlhaSe hand boven de groepzou staan. Maar ik werd het en hetK-UKte meteen"
riohttnkl Veie' andersluidende be-richten, heeft PSV volgens Ploees-
«* pas afgelopen welk voor hiteerst contact gehad met Hans Wes-

Van der Leij
maand geschorst

VALKENBURG - Amateurwiel-
renner Noël van derLeij is door de
KNWU een maand geschorst. Aan-
leiding was een zogenaamd dubbel
contract. Van derLeij startte in een
veldrit in Luxemburg terwijl hij op
dezelfde dag voor de cyclo-cross in
Eerde had ingeschreven. De-afmel-
dingvoor de Nederlandse wedstrijd
werd door de wielerbond niet ge-
accepteerd. Als straf mag Van der
Leij van 7 maart tot en met 6 april
niet aan wedstrijden deelnemen. I

Selex/BSW in
halve finale

bestuur over het aantrekken van
Westerhof als trainer. Ploegsma:
„Twee jaar geleden ging het tussen
Robson en Advocaat. De meerder-
heid van het bestuur was voor Rob-

son." Dit keer behoorde de huidige
assistent-bondscoach niet tot de
kandidaten. „Omdat je twee jaar la-
ter anders tegen de situatie kunt
aankijken. Dorjee is ook nooit ter

sprake gekomen als opvolger van
Robson, voor hem is het te vroeg.
Datzelfde geldt voor Hiddink. En
Arie Haan heeft geen diploma. Maar
we komen er toch wel uit. In Neder-

land heb jeer vijfof zes die we zeer
hoog schatten. Bert Jacobs hoort
ook bij dat groepje. En leeftijd zegt
ons niks. Kijk eens hoe lang Happel
doorgaat."

Met het contracteren van Westerhof
doet PSV zeker een interessante
zaak. Westerhof is een provinciaal,
een zogenaamde CIOS-trainer en
een coach van het democratische
type. Bij enkele spelers van PSV
bestond de wens een harde, interna-
tionaal gerenommeerde trainer aan
te trekken als opvolger van Robson.
Ploegsma: „Ik herken alle vooroor-
delen, als het om Westerhof gaat:
Achterhoeker, geen grote uitstra-
ling, niet vlammend. Precies wat ze
van Guus Hiddink zeiden toen we
die hoofdcoach maakten. Dezelfde
Hiddink is nu een internationaal
topcoach."

Interessant

GRONINGEN/WEERT - Selex
ööW heeft zich door de 82-91 zegeP en bij Celeritas gisteravond ge-„iraist b^ de laatstevier in de strijd"m de Nederlandse basketbalbeker.
107 onrder in eigen huis reeds metZ.ij te hebben begon-ien de Weertenaren ook in Gronin-

VO nrtvarend- Met een alleszeg-XeKe 36"53 werd in de«nae minuut van de tweede helfthrLgrootste verschil op het score-°m aangetekend: 57-78.

Anders dan bij Robson is er bij PSV
volledige overeenstemming in het

Joop Wierts volgt Leon Vos op bij Haantjes

Zaalvoetbal zonder winnaar HEERLEN - De Wereldbeker-
cyclus van volgend jaar zal elf wie-
lerklassiekers tellen. Elk jaar zal op
toerbeurt er eentje afvallen. In 1993
is dat Parijs-Tours. Naast de vijf
'monumenten' - Milaan-Sanremo,
Ronde van Vlaanderen, Luik-Basfce-
naken-Luik, Parijs-Roubaix en
Ronde van Lombardije - zullen ook
de GP des Amériques, GP van San
Sebastian, Wincanton Classic, Am-
stel Gold Race, Kampioenschap
van Zurich en de Grand Prix des
Nations (finale) deel uitmaken van
de Wereldbeker.

Overigens heeft het Wereldbeker-
circuit geen sponsor meer, nu het
contract met mineraalwaterfabri-
kant Perrier afgelopen is. De FICP,
de profsectie van de UCI, hoopt
voor de start van Milaan-Sanremo
een nieuwe geldschieter gevonden
te hebben.

Het laaggeklasseerde 't Brikske
zorgde in een aantrekkelijk duel te-
gen koploper Bunga Melati bijna
voor een sensatie. Pas diep in de

BEEK - In de landelijke tweede di-'
visie C van de zaalvoetbalcompeti-
tie hebben ZW Wierts/de Haantjes
en Dousberg Pare de punten eerlijk
gedeeld, 2-2. Bij Wierts/Haantjes is
coach Leon Vos overigens opge;
stapt wegens verschillen van opvat-
tingen over het te voeren beleid.
Zijn plaats zal tot het eind van het
seizoen worden ingenomen door
Joop Wierts.

De derby in Beek tussen ZW
Wierts/de Haantjes was aantrekke-
lijk van gehalte. Beide teams zoch-
ten de aanval, kregen kansen, maar
vonden twee uitstekende keepers
op hun weg. Diep in de eerste helft
werd de score na talloze gemiste
kansen dan toCh opengebroken. Na
balverlies van Boerema scoorde
Rob Haenen de openingstreffer. Na
rust verhoogde Dousberg de druk
en Wijnants scoorde na een fraai
hakje van Boerema de gelijkmaker.
Nog geen minuut later rondde Len-
ferink een fraaie eentwee combina-

tic fraai af. Maar ook de tweede
voorsprong van de thuisclub hield
niet lang stand. Het was de onbere-
kenbare Lex Boerema die de ver-
diende gelijkmaker inschoot. De
nieuwe Dousbergcoach Duyzings
blijft daardoor nog steeds zonder
verlies.
't Brikske speelde voor een goed
gevulde zaal een uitstekende wed-
strijd tegen koploper Bunga Melati.
Na een sterke start kwam men door
een eigen doelpunt op voorsprong.
Na rust verhoogden de gasten de
druk en kwamen langszij. Toen Sjef
Winkens de thuisclub weer op
winst zette, hing de sensatie in de
lucht. Een solo-aktie van internatio-
nal Hertog en een koel uitgespeelde
tijdstraf bracht de winst toch nog
bij de gasten.

tweede helft moest de thuisclub het
hoofd buigen, 2-3. In 2 F zette het
Kerkraadse Cosmos met een vijfde
zege op rij de opmars voort.

TENNIS
Wellington. Vrouwen, 180.000 gulden,
eerste ronde: Martin-Stacey 6-3 3-6 6-4,
Van Lottum-Godridge 7-5 6-4, Javer-
Martinek 6-3 6-1, Grossman-Berger 6-0
7-5, Radford-Benjamin 7-6 6-1, Faber-
Fusai 6-2 6-1, Hack-Cueto 6-3 6-2.

Milaan. Mannen, een miljoen gulden.
Eerste ronde: Pescosolido - Arrese 6-3
6-1, Tsjerkasov - Furlan 6-2 6-2.
Davis Cup. Azië-Oceanië. Groep 1:
Zuid-Korea - China 5-0. Groep 2: Hong-
kong - Pakistan 3-2. Amerikaanse zone
Groep 1: Paraguay - Cuba 1-4.

Essen. Kwalificatietoernooi, vrouwen
Oremans - Lohmann 5-7 6-3 6-2. Ore
mans geplaatst voor hoofdtoernooi.

M.-Bouwfonds 2 6-1. De stand: 1. BW
Filmclub 14-22(46-20), 2. Laumen/Stam-
pede 14-21 (40-24), 3. Reneman K. 14-20
(44-24), 4. Egor 13-18 (40-24), 5. Bouw-
fonds 2 14-16 (43-42), 6. Sport M. 14-15
(46-28), 7. ODV Yerna 14-14 (34-31), 8.
Sportclub'2s 14-11 (25-30), 9. B.Stap in
14-9 (46-40), 10. FC Brunssum 2 14-8
(20-39), 11. Eysden 14-6 (22-48), 12. Bas-
tings 2 13-5(20-59). Hoofdklasse noord:
Nederweert-Heel 5-6, Roermond 2-ZW'
Postert 6-8, H.Meyers 2-Altweerterheide-
-12-2, Altweerterheide-Apollo 5-5, ZW
Spee-Wittenhorstl-0, Heel-Peters Ge-
luidsbanden 1-3, ZW Postert-'t Huuks-
ke 4-2. De stand: 1. Peters G. 14-22
(47-35), 2. H. Meyers 2 13-19 (60-31), 3.
ZW Postert 14-19 (65-44), 4. Heel 14-17
(55-46), 5. Neeritter 13-15 (24-19), 6. ZW
Spee 14-15 (44-44), 7. 't Huukske 14-15
(50-39), 8. Altweerterheide 14-13 (48-64),.
9. Wittenhorst 14-10 (31-44), 10. FCD
Roermond 2 13-8(38-55), 11. Nederweert
13-7(32-44), 12. Apollo 14-4 (39-68).

- Edberg 4-6 6-3 1-6 6-3 6-4, Gonnell/
Michibata - Edberg/Jarryd 6-3 3-6 4-6
4-6, Connell - Edberg 2-6 2-6 6-7 (2-7),
Nestor - Gustafsson 4-6 6-2 6-3 5-7 4-6.
Hawaii: Verenigde Staten - Argentinië
5-0. Sampras - Jaite 3-6 6-4 6-2 6-4, Agas-
si - Mancini 6-4 6-4 6-4, Leach/John
McEnroe - Frana/Miniussi 6-7 (0-7) 6-2
6-2 6-1, Sampras - Mancini 6-4 6-1, Agas-
si - Jaite 7-5 6-3.

Davis Cup, eerste ronde, wereldgroep.
Vancouver: Canada - Zweden 2-3. Con-
nell - Gustafsson 7-6 (7-5) 6-4 6-4, Nestor

"SCHAATSEN - Tijdens de alter-'atieve Elfstedentocht op de Weis-«nsee werd John Fennell (Geleen)(Nide ln 7.08.00. Peter Ceuneng
<jYf.uwenhagen) en Wil van AkenafruT,lleten resP- 7.43.00 en 7.52.00
dPw k̂en-In een veld van vierhon-
-6 4n ndeelnemers' met Vossebelt inLi^'u als snelste, finishten diverse

69ste Frissen (Elsloo)"ud.oo; Fred Cremers (Stem) 7.09.00en Chnt Vogten (Limbricht).

De Marreiros op herhaling" VOETBAL - Feyenoorder Gas-,un Taument heeft moeten bedan-v„n ,vo°r het Olympisch team, dat
iridaag een oefenwedstrijd speelt

t,Jen RKC- De rechterspits liep gis-
lioK?orgen op weS naar de training■<-nte verwondingen op bij eenauto-ongeluk.

HANDBOOG
Roermond. Limburg contraRheinland.
Heren Limburg: Fr.Pfennings, Midden-
Limburg 545; H.Schmitz, Midden-Lim-
burg 565; M.Hooymans, Overloon 572
(beste schutter van de dag); H.Steeg-
mans, Venlo 555; S.Schuman, Sittard
545; R.Ohlenforst, Midden-Limburg
537; J.Beckers, Midden-Limburg 566;
J.Wismans, Tienray 533. Totaal Lim-
burg 4422; Rheinland 4419. Dames Lim-
burg: R.Bijl, Maarheeze 536; T.Hen-
drickx, Boukoul 540; I.Janssen, Horst
547; J.Steegmans, Venlo 526. Limburg
2149; Rheinland 2101. Junioren: J.Ban-
kers, Midden-Limburg 549; J.Heiligers,
Ysselsteyn 552; Erwin Donners, Sittard
532; Ester Donners, Sittard 476. Lim-
burg 2109; Rheinland 2077. Senioren:
J.Busscher, Hoensbroek 536; B.van
Limbeek, Griendtsveen 532; T.Wollen-
berg, Elsloo 555 en G.Wolfs, Eysden 532
punten. Totaalstand Limburg: 10.835;
Rheinland 10.720 punten.

ZAALVOETBAL
Eerste divisie C: ZW Wierts/de Haan-
tjes-Dousberg Pare 2-2 (1-0); 1-0 R.Hae-
nen, 1-1 L.Wijnants, 2-1 P-Lenferink, 2-2
L.Boerema. 't Brikske-Bunga Melati 2-3
(1-0); 1-0 e.d. v. Vijfeyken, 1-1 v.Vijfey-
ken, 2-1 S.Winkens, 2-2 R.Hertogh, 2-3
A.Roest. De stand: 1. Bunga Melati
14-23 (56-25), 2. Schoenenreus 13-17
(48-41), 3. ZW Wierts/Haantjes 14-17
(43-35), 4. Hooghuis Sport 13-16 (42-36),
5. Molier 13-15 (40-35), 6. HMeyers 13-14
(40-24), 7. Bouwfonds 13-13 (32-25), 8.
Dousberg Pare 14-12 (36-40), 9. v.d.Zan-
de 13-10 (38-47), 10. Tongelreep 13-10
(21-42), 11.'t Brikske 14-9(2»-47), 12. FC
Brunssum 13-4 (19-47). Tweede divisie
F: VTV Vaals-Fermonia Boys 2-5 (2-3);
0-1, 0-2 en 0-3 E. Fermont, 1-3 L.Vaes-
sen, 2-3 R. Delnoy, 2-4 M. Jejanan, 2-5
E. Fermont. SZV-Bouwkompas -.4-7
(2-4); 0-1 R. Meulenbeek, 0-2 M. Huyve-
neers, 0-3 R. Meulenbeek, 1-3R. Ehlen,
2-3 H. Vonken, 2-4 Mautarazak, 3-4 F.
Huys, 3-5 R. Meulenbeek, 4-5 L. Gub-
bels, 4-6 R. Meulenbeek, 4-7 M. Huyve-
neers. Perey-Cosmos 0-3 (0-1); 0-1 La-
bayed, 0-2 Horbach, 0-3 Labayed.
EJA-Bastings 3-4 (2-2); 0-1 J. v.Geloven,
1-1 J. Keltjens, 1-2 e.d. W. Koman, 2-2 J.
Keltjens, 2-3 Louhennapessy, 3-3 J. Kel-
tjens, 3-4 Hemen. De stand: 1. FCD
Roermond 13-22 (57-25), 2. Fermonia
Boys 14-18 (56-34), 3. Cosmos 14-18
(60-46), 4. DC H.Anders 13-17 (51-30), 5.
Bouwkompas 14-16 (51-47), 6. SZV 14-15
(51-47), 7. VTV Vaals 14-13 (44-45), 8.
EJA 14-12 (57-66), 9. Bastings 14-10
(31-41), 10. Amicitia 13-9 (30-52), 11. Pe-
rey 14-9 (34-51), 12. 't Haofke 13-4(28-66).
Hoofdklasse zuid: B.Stap in-BW Film-
club 1-3, Eysden-Laumen/Stampede 0-3,
ODV Yerna-Reneman/Keelkampers 2-2,
Sportclub'2s-FC Brunssum 2 0-1, Sport

" ATLETIEK - Het Indoor atle-
ir. u ala' dat voor zaterdag 7 maart
'** Houtrust Sport in Den Haag oplet programma stond, gaat nietj>°or. Het budget was niet toerei-

Cannes. Rapidtoernooi, eerste ronde:
Polugajevski-Kortsjnoi 1/2-1/2, Seira-
wan-Karpov 1-0, Larsen-Ivantsjoek 0-1,
Anand-Speelman 1-0, Judit Polgar-
Adams 0-1, Piket-Ljubojevic 1/2-1/2;
tweede ronde; Polugajevski-Larsen 1-0,
Ivantsjoek-Seirawan 1/2-1/2, Kortsjnoi-
Karpov 1/2-1/2, Ljubojevic-Anand 0-1,
Speelman-Polgar 1-0, Adams-Piket 0-1;
derde ronde: Seirawan-Polugajevski
1/2-1/2, Larsen-Kortsjnoi 1/2-1/2, Kar-
pov-Ivantsjoek 1/2-1/2, Polgar-Anand
0-1, Piket-Speelman 1/2-1/2,Adams-Lju-
bojevic 1/2-1/2. Stand: 1. Anand 3 pun-
ten, 2. Ivantsjoek, Piket, Polugajevski,
Seirawan allen 2 p, 6. Adams, Kortsjnoi,
Speelman 1 1/2 p, 9. Karpov, Ljubojevic
1 p, 11. Larsen 1/2 p, 12. Polgar 0 p.

Asuncion. Olympisch kwalificatietoer-
nooi, Zuid-Amerikaanse groep B: Ar-
gentinië-Bolivia 1-0(1-0).
Schots* beker, derde ronde: Dundee
United - Stirling 1-1.

SCHAKEN

Pontiac. Vriendschappelijk: Verenigde
Saten - GOS 2-1 (1-1). 3. Wynalda 1-0, 27.
Sergeiev 1-1, Balboa 2-1. Toeschouwers:
35.000.

VOETBAL

Collalbo. Testwedstrijden. Mannen,
500 m: 1. Jansen 37,20, 2. Thometz en
Besteman 37,80, 4. Pierce 37,90. 3000 m:
1. Schön 4.08,60, 2. Wanek 4.08,94. Vrou-
wen, 500 m: 1. Blair 40,68, 2. Luding
41,00.
Plansee . Marathon, mannen: 1. De
Marreiros (Amsterdam) 150 km in
4.56.35, 2. Henri Ruitenberg, 3. Kleine,
4. Kramer, 5. Huitema, 6. De Boer, 7.
Bakker, 8. Pronk, 9. Jasch, 10. Pieterse.
Vrouwen: 1. Van der Heide 70 km, 2.
Moolhuizen, 3. Dijkstra.

SCHAATSEN

Roermond, Open Limburgse Kam-
pioenschappen: plaatsing: HEB-1 (32
deeln.): 1 van Oirschot; 2 van den Heu-
vel; 3 Bokhorst; 4 Koch; 5 van Oppen; 6
Przybilla; 7 Verberkt; 8 Savelkoul;
DEB-1 (17 deeln.): 1 E.Brutsaert; 2 Tiel-
man; 3 Leenen; 4 Savelkoul; HEB-2 (19
deeln.): 1 Franssen; 2 Wouters; 3 Jon-
gen; 4 Horsmans; DEB-2 (11 deeln.): 1
Salden; 2 Vingerhoeds; HDB (18 kop-
pels): 1 Koch/van Oppen; 2 van den
Donk/Przybilla; 3 Bokhorst/Mol; 4 Sa-
velkoul/Wilborts; HEC-1 (27 deeln.): 1
Peters; 2 Brasse; 3 D.Sistermans; 4
Meertens; 5 Coumans; 6 Kemperink; 7
Cox; 8 van den Hoek; DEC-1 (21 deeln.):
1 Wouters; 2 Verhoeve; 3 van. Someren
Brand; 4 Druncks.

REUTTE - Koud, guur en zwaar.
Voor Fausto de Marreiros de perfec-
te omstandigheden. Zaterdag ver-
overde hij op de Plansee in Oosten-
rijk met groot machtsvertoon de
open Nederlandse schaatstitel op
natuurijs. De specialisten die nog
twijfelden aan zijn klasse, kregen
twee dagen. later in de revanche-
wedstrijd over 150 kilometer een
tweede klap te verwerken. De Mar-

reiros bezat op hetzelfde bergmeer
over voldoende kracht de jacht op
de overwinning opnieuw succesvol
af te ronden. Gejaagd door de wind
plaatste De Marreiros alle concur-
renten voor de tweede keer in een
bijrol. In de finale van de helletocht
sprong hij weg uit een kopgroep
van drie man. Zijn medevluchters
Henri Ruitenberg en Piet Kleine
hadden het nakijken.

" Joop Wierts, nieuwe coach bij de Haantjes.
Foto: PETER ROOZEN
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coach Frans Crombach tevreden
vast.

Peelpush is een ploegvan uitersten.
De grilligeequipe klopte dit seizoen
koploper Vrevok, maar verloor met
hetzelfde gemak van degradatie-
klant BCS/Den Dungen. Die ken-
merkende alles-of-niets instelling
manifesteerde zich zaterdagmiddag
wederom in de sporthal Baneberg
van Landgraaf. De Meijelse service
smoorde in de solide stopopstelling
van Geevers/VCL. De omzetting in
een pass op maat stelde aangever
Martin Engelen in staat zijn reper-
toire aan snelle combinaties uit te
spelen. De VCL tacticus, bezig aan
een van zijn beste seizoenen, stuur-
de bij herhaling de Peelpushblok-
keerders het bos in. Spelmomenten
die op indringende wijze de menta-
le weerstand van Peelpush onder-
mijnden. Slechts tot 8-8 in de eerste
omloop-boeide het strijdverloop.
Bij die stand verving Geevers/VCL
coach Frans Crombach Frank Ben-
nèvoor Mare Quaedackers. De gre-
tige- all-rounder bleek een regel-
rechte versterking in de gelederen
van de thuisploeg: 15-9. De ontmoe-
ting verloor daarna snel aan inhoud.
Peelpush maakte een aangeslagen
indruk en onderscheidde zich al-
leen nog maar in negatieve zin door
lange series eigen fouten. Freew-
heelend bereikte de, op alle fronten
superieure, thuisploeg via 15-10 en
15-6 de eindstreep. „We hebben van-
daag een direct resultaat kunnen
meten van extra trainingsaandacht
voor ons combinatiespel en rallie-
verdediging," stelde Geevers/VCL

De herenhoofdmacht van VCH in-
casseerde in Geldrop een onnodige
nederlaag tegen het bescheiden ge-
klasseerde Autodrop/VCG 2: 3-1
(9-15, 15-7, 15-12, 15-9).Aan de basis
van deze tegenvaller lag een latent
gebrek aan zelfvertrouwen bij de
Heerlenaren. De wankele psyche
werd snel herkend door de thuis-
ploeg die, om dreigende degradatie
te ontlopen, voor de thuiswedstrij-
den een aantal oudgedienden van
stal heeft gehaald. VCH stond in de
eerste periode nog sterk genoeg in
de schoenen om een 5-0 achterstand
te transformeren tot 9-15 setwinst.
Inplaats van speltechnisch te ant-
woorden lieten sommige VCH spe-
lers zich vervolgens verleiden om
anderszins te reageren op de toene-
mende, verbale provocaties aan de
andere kant van het net. Niet slim,
want de relatief onervaren zuidelij-
ke formatie mist het mentale ver-
mogen om overeind te blijven in de
psychologische krachtenmeting.
Aanvoerder Felix Petit: „Elke fout
of gemiste scorepoging had een ver-
lammende uitwerking."
In de derde divisie bleek ook koplo-
per Janssen & De Jong/VC Hom
een maat te groot voor NMS/Rapid:
0-3 (8-15, 9-15, 14-16). De Maastricht-
enaren schoten met name blokke-
rend tekort tegen de slagkracht die
de Homenaren over de hoekposi-
ties in stelling brachten.

Caesar laat
steek vallen

Gelijkspel in derby bij V&L

Van onze correspondent

Van onze correspondent
TOINE RAMAEKERS

Van onze correspondent
MARCEL JOOSTEN

Tevreden

Naast Erwin Kluskens was er alleen
nog een titel voor Yvonne Peeters
in de klasse CL-2. Deze amazone
won dit jaar zowel de outdoor als
indoortitels waaraan ze deelnam-
Dat waren er in totaal zes. Een PreSJ
tatie die slechts zelden door iemand
in de ponysport zal zrjn neergezet.

Alvorens Kluskens aan zijn proet
begon was hij beslist niet gerust op
de afloop. In wedstrijden, vooraf-
gaand aan deze titelstrijd, had hü
steeds zijmneerdere moeten erken-
nen in Mirelle Witlox. De Brabantse
kampioene maakte bovendien dcc*
uit van de zilveren EK-equipe van
Wierden.

„Als ik al bij de eerste vijf eindifl'
ben ik dik tevreden. Dat ik weer als
enige jongen deelneem, deert mi)
niet. Het gaat de laatste tijd wel erë
snel."

Tot op dat moment hadden de Lim-
burgse deelnemers niet veel in de
melk te brokkelen op de NKO'
indoorkampioenschappen dressuur
voor pony's. Traditiegetrouw is er
op zaterdag weinig eer te behalen
voor de Limburgers in Wanroy om-
dat dan de kleine maat pony's aan
de start komen. Daarin zijn de Bra-
banders al jarenlang heer en mees-
ter. Op de tweede dag manifesteer-
den de Limburgers zich echter
meestal. Dat was dit jaarbeslist niet
het geval.

Van onze volleybalcorrespondent

Caubo kon dan weliswaar bo-
gen op een klein voordeeltje,
winst was het geenszins. Een
overhaaste beslissing van de
Kroonschijf-speler deed tot
grote vreugde van alles en
iedereen dat Eureka goed ge-
zind was, de balans definitief
doorslaan ten gunste van Cau-
bo.

Eureka maakte in vier jaar tijd
twee pijnlijke degradatiesmee.
Na de winst op naaste concur-
rent De Kroonschijf ligt in
ieder geval de landelijke twee-
deklasse weer binnen handbe-
reik. Het was overigens Marcel
Caubo die Eureka bij een 9-9
stand over de finishlijn trok. In
een uitgedunde zes-om-zes
stelling wist hij zijn tegenstan-
der Mark Werrebrouck nog te
overbluffen.

Eureka hoopt dat oude tijden
weer zullen herleven. Ooit stak
de hoofdmacht met kop en
schouders boven de rest van
de Limburgse ploegen uit. Na
het verlies van haar topspelers
Van den Borst, Ove en Frank
Verdel, stortte het prestatieve
vermogen van de Heerlense
club als een kaartenhuis in el-
kaar.

HEERLEN - De dammers van
Eureka zijn weer op de weg te-
rug. Na de minieme 11-9 winst
op het Kerkraadse De Kroon-
schijf twijfelt er eigenlijk nie-
mand meer aan dat de Heerle-
naren het kampioenschap in
de hoofdklasse van de PLDB
voor zich zullen opeisen. Voor
De Kroonschijf werden de ze-
ges van de Eurekanen Sons,
Budé, Zijlstra en Caubo nood-
lottig.

NMS/Rapid hoopt
op betere tijden

Opmars VCH 2 houdt onverminderd aan ronde: 13-15. Het toenemende ver-
zet van VCG werd niet in voldoende
mate onderkend. Door de laconieke
instelling werd op de valreep (16-14)
een vierde set noodzakelijk. Daarin
trokken de Heerlense reserves, on-
der impulsen van de opnieuw zeer
solide spelverdeelter Pina Sanna,
alle aanvalsregisters weer open.
VCG stond er bij en keek er naar:
9-15. Het commentaar van coach
Henk Pastoor was kort enkrachtig:
„Ik heb zitten genieten vandaag". Kluskens stapt

in voetsporen
Westerhof

MAASTRICHT - Lengte en kracht
vormden factoren bij opponent
Normis/Orion, waartegen de volley-
balsters van NMS/Rapid weinig
konden plaatsen. Het fysieke over-
wicht resulteerde in een hernieuw-
de nederlaag voor de Maastrichtse
formatie: 1-3 (6-15, 17-15, 9-15, 9-15).
De opmars van VCH 2 blijft onver-
minderd aanhouden. In Geldrop
omzeilde de equipevan coach Henk
Pastoor op fraaie wijze de lastige
klip Autodrop/VCG: 1-3 (8-15, 13-15,
16-14, 9-15).thuisploeg slaagde er vervolgens ze-

ventien minuten lang in om de kop-
loper van scoren af te houden. Drie
minuten voor tijd moest de Weertse
defensie nog eenmaal capituleren
maar de twee treffers die in de laat-
ste . twintig minuten werden ges-
coord, bleken voldoende voor de
14-13 winst.

WANROY - lemand die niet beter
wist, zou hebben gezegd dat het
Fuego, de EK-pony van Bianca
Westerhof, was die in de rijbaan van
manege De Reebok in Wanroy
schitterde. Het was echter Edwii*
van Erwin Kluskens, de limburgse
kampioen klasse DE Zwaar. Vana*
het binnen komen was de jeugdige
Erwin er zich van bewust dat Mire
le Witlox een goede proef had gere-
den en dat hij alles zou moeten
geven om haar te kloppen. Hij deed
dat op een wijze die inderdaad aan
de combinatie Westerhof/Feugo tij-
dens het EK deed denken. Met veej
overtuiging, uitstraling maar vooral
ook keurig netjes en met een zeer
goede middendraf, maakte deze
combinatie zon indruk op de beide
juryleden dat zij onaantastbaar de
belangrijkste NKB titel binnenhaal-
de.

In de derde divisie dieselt VCH 3
onverstoorbaar op de zoveelste titel
af. In Venray lieten de Heerlense
routiniers naaste belager Rooyse
VK geen schijn van kans: 0-3 (12-15,
10-15, 11-15). Geevers/VCL vegroot-
te wederom de marge tot de be-
dreigde zone. Henrianne Bellema-
kers maakte na drie jaar blessure-
leedeen voorzichtige, maar geslaag-
de rentree in de derby bij VC
Voerendaal: 2-3 (2-15, 8-15, 15-4,
15-8, 4-15). NMS/Rapid 2 achterhaal-
de op de ranglijst plaatsgenoot Jo-
kers VC door de onderlinge con-
frontatie met ruime cijfers voor zich
op te eisen: 3-1 (9-15, 15-4, 15-5,
15-5).

Orion was in alle opzichten een
maatje te groot voor NMS/Rapid.
De thuisploeg werd kansloos ge-
vloerd in de openingsset (6-15),
maar weigerde meteen knock-out te
gaan. De al enkele weken oude, do-
lende vorm lijkt over het diepte-
punt heen afgaande op de strijdlust
die zuidelijke sextet aan de dag leg-
de in het tweede bedrijf. Met stug
verdedigen en fraaie acties van Olga
van de Coevering aan het net, bleef
NMS/Rapid het scoreverloop op de

voet volgen. Blokkerend hadden de
pupillenvan coach Theo Sillen zelfs
wat extra over in de ongemeen
spannende eindfase: 17-15. De haus-
se bleef intact tot 7-3 in devolgende
doorgang. Door enkele stopfouten
op rij werd het broze laagje zelfver-
trouwen echter snel gesloopt: 9-15.

In de laatste set manifesteerde zich
bij de thuisploeg een conditionele
terugval en had Normis/Orion vrij
spel: 5-15. The Sillen zag niettemin
een lichtpuntje: „Voor het eerst se-
dert de winterstop heb ik vandaag
iets teruggezien van wilskracht en

inzet. Dat versterkt de hoop op be-
tere tijden".

Met de derde overwinning op rij
krijgt VCH 2 langzamerhand de vei-
lige middenmoot van de ranglijst in
beeld. De, bij vlagen oogstrelende,
acties van de Heerlense toekomst-
ploeg, leverden zaterdagmiddag
zelfs bijval op van spelers van eredi-
visionist en titelkandidaat Auto-
drop/VCG. Ondanks vijf serveerfou-
ten eiste VCH 2 met een stabiele
verdediging de eerste set (8-15) voor
zich op. Aangevoerd door een nage-
noeg ongrijpbare Saskia De Jong
sloeg VCH 2 ook toe in de volgende

mach/Caesar wist ternauwer-

GELEEN - In de tweede divi-
sie zaalhandbal zorgde Rapidi-
tas voor een stunt. Koploper
De Gazellen moest in Weert de
eerste seizoensnederlaag slik-
ken: 14-13. Swift Roermond
liet de- winst in de thuiswed-
strijd tegen Laren uit de han-
den glippen. De gasten kon-
den in de laatste minuut de
eindstand op 20-20 bepalen. In
de derde divisie eveneens vol-
op spanning. Koploper Del-

i nood in Geleen een puntje te

' bemachtigen bij V&L (14-14)
len zag zodoende HBS Budel
medekoploper worden.

Kepu Stars kent geen genade met Kimbria-reserves

Enerverend weekeinde
voor BC Braggarts

0 De onmacht van
Kimbria geïllustreerd.
Een overmacht aan
Luba-spelers maakt
het de
Maastrichtenaren
onmogelijk om te
SCOren. Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Swift-heren speelden een zeer
slechte eerste helft tegen Laren. Zo-
wel aanvallend als verdedigend viel
er heel wat op het spel aan te mer-
ken. Illustratief voor de offensieve
machteloosheid waren de zeven
treffers die de thuisclub bijeen
sprokkelde. Laren stelde daar elf
doelpunten tegenover. Na de pauze
waren de zaken wat beter geregeld,
„in de eerste helft lagen mijn spe-
lers nog in bed. Enkelen hadden
zaterdag carnaval gevierd en dat
was te merken," aldus Swift-coach
Cor Metsemakers die zijn spelers in
de tweede helft wakker zag worden.
Swift haalde de achterstand in en
kwam zelfs met 18-*l6 aan de lei-
ding. De winst kon op het laatste
moment echter niet veilig worden
gesteld.

Opmnerkelijk was verder de verras-
sende zege van Blauw Wit 2 op de
Sittardse reserves: 19-12. SVM liet
een behoorlijke steek vallen door
by hekkelsuiter Swift Arnhem 2 de
punten in te leveren: 18-10.

„Een complete verrassing." Zo rea-
geerde Rapiditas-coach Huib van
de Beuken op de zege diezijn ploeg
behaalde op De Gazellen. De coach
was van mening dat zijn ploeg niet
geweldig had gespeeld maar wel
heel degehjk. In het begin van het
duel in Weert duidde niets erop dat
Rapiditas het de koploper moeilijk
kon gaan maken. De gasten kwa-
men met 0-2 en 3-6 aan de leiding
maar verkeken zich op de hardnek-
kigheid waarmee de thuisploeg het
duel aanging. Bij de dames deed Blauw Wit goede

zaken. Nipte winst (13-12) op Stau-
der Smeets/Sittard 2 hield in dat de
ploeg van Wout Kortooms naar een
gedeeldeeerste plaats opschuift, sa-
men met Achilles. Die ploeg is over
veertien dagen te gast in de Beekse
sporthal.

Kepu-speler Ron van den Berg is
definitief uit het dal. De Kepu-for-
ward scoorde weer eens als van-
ouds en was met zijn twintig pun-
ten met onder andere vier driepun-
ters debet aan de ruime Kepu-over-
winning op degradatiekandidaat
Kimbria 11.

maakte de euforie plaats voor ver-
bijstering en ongeloof. Een regen
van technische fouten, vrije worpen
en irritaties over en weer ontsierden
de eindfase, waardoor de wedstrijd
niet het slot kreeg wat het verdien-
de.

Bij de rust was de stand alweer ge-
lijkgetrokken, 8-8. De Gazellen kon
bly zyn dat Rapiditas niet op voor-
sprong stond want de mogelijkhe-
den daartoe waren volop aanwezig.
Na de pauze bleef het een gelijkop-
gaand duel. Met nog twintig minu-
ten speeltijd was het 12-12. De

HEERLEN - Voor de basketballers
van Braggarts was het een enerve-
rend weekeinde. Verlies gepaard
gaande met blessureleed voor de
dames in de uitwedstrijd tegen Fes-
to (64-44) en thuiswinst voor de he-
ren. Helaas zonder feeststemming
gezien de belabberde slotfase. In de
promotiedivisieverloorKimbria de-
finitief de aansluiting met Dop
(72-93 verlies tegen LUBA) terwijl
de reserves van de Maastrichtena-
ren een fikse afstraffing (88-49) kre-
gen in Kerkrade van Kepu Stars. Kimbria 1

Voor de hoofdmacht van Kimbria
duurt het seizoen nu al veel te lang.
De uitschieter in de selectie, De La-
haije, loopt wekelijks op de toppen
van de tenen en worden elke wed-
strijd geconfronteerd met tot op de
tanden bewapende tegenstanders.
Kimbria hield het in de thuiscon-
frontatie tegen Luba Leiden maar
een helft vol en moest vlak na de
rust diep buigen voor de grote druk
van de ploeg uit Zuid-Holland. Ro-
ger de Lahaije was met zijn 26 pun-
ten de productiefste Maastricht-
enaar.

„Als we dezepot willen winnen dan
moeten we vooral kunnen incasse-
ren en eenredelijke agressie tonen",
waren de woordenvan JaapKersjes
tijdens derust van de ontmoeting in
de Varenbeuk. In de eerste helft
speelden de gasten uit Oud Heus-
den Braggarts bij vlagen van het
veld en moesten de Heerlenaren al
meteen in de achtervolging. SVH
was op alle fronten net iets sneller
en schoot met name vanaf Qe drie-
puntcirkel met scherp.

Chevremont
weer in
de race

HEERLEN/KERKRADE - De
competitie in de ereklasse golf-
biljart kan nog een spannende
ontknoping krijgen. Daarvoor
"heeft de debutant en rode lan-
taarndrager 't Heukske uit Echt
gezorgd, dat volkomen tegen de
verwachtingen in met 4-2 van
het nog ongeslagen Maasgolf
won. BV Chèvremont, dat tegen
Maasvallei met 5-1 aan het lang-
ste eind trok en het Sittardse
Brand Taveerne, dat bij BVO
met 2-4 de winst opeiste, hebben
daardoor weer kansen voor de ti-
tel gekregen. SNA, dat de halve
winst tegen BYE uit handen gaf,
viel terug naar de vierde plaats.

In de derde divisie (heren) deelden
Vios en Jupiter de punten. In Heyt-
huysen werd het 16-16. Koploper
Delmach/Caesar kon ternauwer-
nood een puntje bemachtigen in de
streekderby tegen Hirschmann/
V&L 2: 14-14. De Beekse ploeg was
gehandicapt door een aantal blessu-
res en had vooralsnog weinig in te'
brengen in de eerste helft: 9-7.
De inhaalrace na de pauze leverde
tien minuten voor tijd voor de eer-
ste maal een voorsprong op. Acht
trjdstraffen over en weer bepaalden
in de hektische slotfase het spel-
beeld. Een minuut voor tijd knalde
de thuisploeg de verdiende gelijk-
maker in de Beekse touwen: 14-14.
Achtervolger HBS maakte geen
fout en won fors van Tremeg: 27-15.
Over twee weken reist Caesar naart
Budel voor de waarschijnlijk beslis-
sende confrontatie.

Posterholt
In Tilburg behaalde Posterholt een
belangrijke zege in de strijd om de
degradatie tegen Were Di. In een
spannende, pittige pot waren het de
Limburgse vrouwen die uiteinde-
lijk aan het langste eind trokken,
15-17, na een 10-9 achterstand bij de
rust.

Dames
In Voorburg hielden de dames van
Braggarts het welgeteld tien minu-
ten vol. Daarna was het vooral aan-
vallend zeer matig wat de Heerlense
damespresteerden met als resultaat
een 34-17 achterstand bij rust. Een
alles-of-niets-press vlak na rust had
heel even resultaat maar na hét uit-
vallen van Desirée ten Brinke en
Petra Dietzenbacher kon Braggarts
het 'boek Festo' sluiten.

De Heerlenaren vochten zich letter-
lijk terug en na twintig minuten
prijkte er toch weer een gelijke
stand op het electronisch scorebord
dat vaak als een flipperkast aan en
uit ging. De tweede helft begonnen
de Heerlenaren als een schaap in
wolfskleren. Jos Bams had zijn 'ski-
benen' weer onder controle en ging
vanouds te keer onder de borden en
vanaf de driepuntslijn waardoor
Braggarts een comfortabele twintig-
punts voorsprong kreeg. In de slot-
fase vergooiden de Heerlenaren
echter de wedstrijd volledig en

Jeugdtennissersfalen in Best
BEST - Welgeteld één Limburgse tennisser is er in geslaagd zich bij
de kwalificatie, verspeeld in het Vrijetijdscentrum in Best, te plaatsen
voor de nationale indoorkampioenschappen voor de jeugd tot en met
12 en 16 jaar, de volgende week in Weert. Bij de jongens tot en met 16
jaar kwam alleen Björn Beekman in de tweede ronde. Hij verloor daar
met 6-0, 6-4 van Ivo Niks uit Heerhugowaard. Inge Smeets begon bij
de meisjes ook met een zege. Tegen de Brabantse Corine Oosters ver-
loor zij echter met 6-2, 6:4. Bij de meisjes tot en met 12 jaar slaagde
Camilla Hendriks uit Nuth er in zich te plaatsen.

Psychologische oorlogsvoering verlamt herenhoofdmacht VCH

Zoete wraak Geevers/VCL

Zilver was er in Wanroy voor Anne-
mieke Keunen in de klasse A°'
voor Patricia Straube in de klasse
CB, voor Linda Boeken in de klasse
CM-2 en Anja Gortz in de klasse
CM-1. Brons voor Fabienne
Schrombges in de klasse DEL-1 eI*
Leonie Muysers in de klasse CB-

" VCL in de aanval. De Landgraafse volleyballers speelden in het streekduel tegen Peelpush uiterst effectief.
Foto: KLAUS TUMMERS
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Van onze correspondent
PAUL DEMEUNNE

LANDGRAAF - De volleyballers van Geevers/VCL hebben
er geen twijfel over laten bestaan, welk herenteam zich dit sei-
zoen toonaangevend in het zuiden mag noemen. Zelfverzekerd
nam Landgraafcombinatie tijdens de derby tegen Peelpush
royaal afstand van de Middenlimburgers: 3-0 (15-9, 15-10, 15-6)
en verkreeg daarmee ruimschoots genoegdoening voor de ge-
leden nederlaag in Meijel op de openingsdag van de kompeti-
tie.

Dammers
Eureka
stellen

titel veilig

Umburgs dagblad sport regio oost-zuid



MAASTRICHT - MVV-doelman
Alloy Agu is nog steeds niet te-
rug in iV aastricht. De nationale
doelman van Nigeria speelde ne-
gen dagen geleden het laatste
duel voor zijn land om de Africa
Cup in Senegal (Nigeria werd
vierde, Ivoorkust won) en reisde
daarna af naar Lagos. Daar werd
hij geconfronteerd met een sterf-
geval in zijn familie en stelde hij.
zijn vertrek naar Maastricht uit.
Agu kon echter geen plaats meer
krijgen in het vliegtuig vanuit
Lagos dat vandaag had moeten
arriveren op Schiphol. Daardoor
kan Sef Vergoossen, de MVV-
trainer, donderdag pas beschik-
ken over zijn keeper. „Dat is na-
tuurlijk jammer, maar ik denk
dat Agu vrijdag tegen Fortuna
toch weer kan spelen. Hij is een
goed atleet en heeft eerder bewe-
zen de vermoeienissen van een
vliegreis goed te verwerken.
Maatregelen tegen hem zullen
we niet treffen. Een sterfgeval in
de familie is al erg genoeg," al-
dus Vergoossen.

Noorse stayer Geir Karlstad krijgt speciale behandeling

Tijdbom onder dopingcontroles
schaatste, geen medische verkla-
ring nodig had.

DAVOS - Luttele dagen voor de start van de zestiende Olym-
pische Winterspelen is de Koude Oorlog tussen Nederland en
Noorwegen uitgebroken. In Davos, waar de kernploeg van AbKrook het trainingskamp heeft opgeslagen, werd bekend dat
de Noorse stayer Geir Karlstad over een verklaring beschikt,
die hem bij dopingcontroles een speciale behandeling garan-
deert. „Er ligt een tijdbom onder de toekomstige dopingcon-
troles", reageerde Ab Krook.

JJnderzoek in een laboratorium in
uslo heeft duidelijkgemaakt, dat deerhouding tussen testosteron enePi-testosteron (T/E-verhouding,re d) in het lichaam van Karlstad, na

Volgens Harm Kuipers is dat laatste
niet verwonderlijk. „De T/E-verhou-
ding is een vrij recente ontdekking.
Vroeger was het niet aan de orde,
pas sinds enkele jaren wordt erop
gelet." De ex-wereldkampioen, te-
genwoordig als professor verbon-
den aan de Universiteit van Maas-
tricht en daarnaastvoorzitter van de
medische commissie van de KNSB
meent echter wel, dat Schenk te-
recht om een nader onderzoek
vraagt.

toto/lotto
DEN HAAG - Resultaten in diversejPortprijsvragen:, " 5: eerste prijs, geen winnaar;
3fmnn priJs' een winnaar, bruto f.
3 4-u ■?'"' derde PriJs: 58 winnaars, bruto
JiH " vierde Prijs: 3.626 winnaars,%W; Vijfdeprijs: 55.777 winnaars, 5,00.
viA ersPel 5: zes cijfers goed: 1 winnaar;
en hHi S S°ed: "> winnaars; vier cijfers
sued: 24 winnaars; drie cijfers goed: 247
naa"aarS tWee eiJfers Soed: 2330 win"

f 34°->r: eerste P"Js: een winnaar, bruto
81h iT, '20; tweede prijs: 14 winnaars, f.

266 60 derdC PriJS: H0winnaars> f-
„gelijk 5: eerste en tweede prijs:
17?" winnaar; derde prijs: 9 winnaars, f.i.öO; vierde prijs: 274 winnaars, f. 8,70.

zware inspanning afwijkt van de
normale verhouding (6:1) tussen
beide hormonen. Het lOC en de
ISU (internationale schaatsunie,
red) buigen zich nog deze week
over de medische verklaringvan de
Noorse schaatser. De Noren base-
ren zich bij hun onderzoek op de
Amerikaanse professor Don Catlin.
Hij zegt, dat een normale hor-
moonspiegel in het lichaam ook
zonder dopingpreparaten kan wor-
den ontregeld.
Karlstad heeft dit seizoen bij ver-
schillende World Cup-wedstrijden
reeds gebruik gemaakt van zijn ver-
klaring. Ard Schenk, chef de mis-
sion van de Nederlandse olympi-
sche ploeg reageerde verbaasd en
kondigde een onderzoek aan.
„Het is niet meer dan logisch dat
wij inzicht krijgen in die brief van
Karlstad." Daarbij sprak Schenk
eveneens zijnverbazing uit over het
feit dat de Noorse stayer in de voor-
gaande jaren dat hij op topniveau

Kuipers: „Op zich is de zaak niet
bijzonder. Het is bekend dat een ab-
normale T/E-verhouding kan voor-
komen. Zelfs door een flink alcohol-
gebruik kan de verhouding al ver-
stoord raken. Maar er zijn wel
methoden om te bepalen of iemand
wel of niet doping heeft gebruikt. In
de toekomst moeten, denk ik, bij
dopingcontroles bij mensen zoals
Karlstad aanvullende tests worden
gedaan. Een hoge T/E-verhouding,
dat zegt nog niet zoveel, maar als
daarnaast de waarde van het
LH&F-hormoon, dat is een hor-
moon uit de hypofyse, heel laag is,
dan wordt de zaak wel enigszins
twijfelachtig. Ik vind dat Schenk te-
recht inzage vraagt in de medische
verklaring van Karlstad".

Hans Kraay krijgt
drie weken rust
DOETINCHEM - Hans Kraay,
speler van De Graafschap, heeft
van de behandelend arts drie we-
ken rust voorgeschreven gekre-
gen. Kraay jr. verrekte zondag in
het competiteduel tegen Sparta
een spier in zijn rechterknie en
het kapsel in zijn enkel. Kraay:
„Over twee weken spelen we pas
weer om de punten. Tegen Ajax.
Al moet er een spuit in, spelen
zal ik."" Harm Kuipers: „Ik vind dat Schenk terecht inzage vraagt in de medische verklaring van

Karlstad. " Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Van onze correspondent
HARRIE SCHOLTES

sportschieten
'«deling PluimHoofdklasseJ-*ambertus-Nova 856-835
LnuLUrn"Sjeet 846-838
Sr; Raak-Revanche 842-830Hrffler?,2'Juliana 819-822
SVHtWlUemT- 841-825VHM,ssers 834-835

Je klasse A

SVi?fleld"Hattrick 823-809
SVTu ün'e 835-823
SVHoïbertus 841-821
rj; " 817-817

'«■na-Boekaniers 829-831

Je klasse B

Pr^ UW,"K,eulsteeÊ 828-818Spï"S„Luk Raal« 2 823-820
Wpte

,vï
S-SVK2 811-829Jeet 2-Missers 3 - 826-813

J* klasse C"uweMert-Stadion 810-820tewSr?i?öfke2 812"8332BCv.M-Diana2 813-809
802-810

2* klasse A

Fortuna
b HküGIÜCk AufBlB-792HU?ftn ?U£ertus2 818-811MfssPr=e^" SVH3 808-820Missers 4-Heros 2 807-798B«gid-RWB o, LndSiept mD- 8J.4-BU4d-O.Rompe 781-814

2e klasse B .SVE-Winchester 815 81'SWapen^Rheingold a08\&13■Ooba-Brunssum 813-806

Treffers-L.Raak 3 800-802
Sparta 2-Centrum 2 812-806
Emma b.-Prins 2 815-822

J.Wayne-Treffers 801-770
Heros 3-Julijna 3 776-786
SVT 3-Robin Hood 2 807-803
Zon 2-Fransiscus 796-804
Boekaniers 2-Emma b.2

794-790

3e klasse A
Hoensbr.-Star Cl 794-824
Trianon-Phoenix 801-808
Hubertus 3-Schutters 2793-809
Missers 5-Brigid 2 790-793
Stadion 2-Valk 794-796
Tjoba 2-RKWBCM 2 807-797

3e klasse B
Raadhuis-Reunie 3 796-802
Luk Raak 4-Höfke 3 789-806
O.Römpe 2-Hiltonneke 2

703-402
SVK3-Leeuw2 816-792
Rheing.2-SVT 4 784-784
3e klasse C
Roos 2-L.Enfield 2 809-797
RWÓ 2-Robin Hood3 783-785
Diana 3-Sportsch.2 775-803
Watertoren-Schachtw. 804-784
Centrum 3-Trianon 2 784-774
Keulsteeg 2-Prins 3 780-785

4e klasse A
Glück A.2-SVE 2 760-800
Fransiscus 2-Leeuw 3 773-794
Brigid 3-Zon 3 749-786
Revanche 2-Fortuna 2 806-768
Hunter-Treffers 2 760-762

Kamp 2-Schutters 3 777-787
W.v.Nuth-Stadion 3 781-781
Boekaniers-Tjoba 3 784-779
Sparta 3-Wapen 2 743-774

4e klasse C
Vizier 2-Hoensbr.2 792-770
Daltons-Sonja b. 795-793
Emma b.3-Star C 1.2 765-778
Höfke 4-J.Wayne2 786-789
Rheingold 3-SVT 5 716-763

waterpolo
Bondscompetitie
Heren 2e klasse C
Donk Diana-de Meer 6-6
Flevo-MZP 9-5
UZSC-Vuursche 11-9
deAmer-TZV 13-6
Warande-NZC 9-3
Meeuwen-Arethusa 14-7

Heren 3e klasse F
PEC Rhe'den-ZON 18-5
Njord-Nayad'e 6-5
KZPC-Zeus 5-5
Zeester-Merlet 11-13
Dokkelaers-Zegenwerp 4-9
Argo-BZV 10-10
Heren reserve 2e klasse C
SVH 2-TJZSC 3 6-7
Koud ij s 3-MZPC 2 10-5
Zijl-PSV 3 8-6
Merwede 2-deMeer 2 14-1
BZPC 3-BZV 2 7-8
Warande 2-R'dam 2 10-8
Districtcompetitie
Dames le klasse

Krabben-DZT 6-6
Stormvogel-TRB 7-5
WZV-Vennen 4-5
Njord 2-Heygrave 6-4
Warande-Treffers 6-4
Dokkelaers-Hellas 3-11
Dames 2e klasse A
Zon-Nayade 8-4
Merlet-RZL 14-6
HZPC-PSV 2 12-4
Zeester-Argo 2 11-5
Heren le klasse
BZPC-DZT 10-5
Mosa Regio-Hellas 12-6
Aegir-Schelde 6-4
HZPC-Treffers 13-5
DEZV-De Ganze 8-5
RZ-TRB 4.10

Heren 2e klasse A
Krabben-Nautilus 9-5
Stormvogel 2-Dio 6-5
Marco Polo-Treffers 2 15-7
Nuenen-Eszet 11-4
WZV-Hieronymus 2 1-12

Heren 2e klasse B
Spio-Eszet2 11-2
PSV 4-Platella 6-6
de Rog-Thalassa 10-4
Glana-ZEOS 19-11
Lutra-ZVH 13-5
Tempo-Merlet 2 19-3

Heren Jeugd B
Schelde-Treffers 5-6
Zegenwerp-Tempo 4-6
HZPC-PSV 5-4
Gorgo-TRB 1-14
Zeester-Arethusa 11-5

Adieu Pascal Simon

Worstelaar uit Landgraaf stapt uit selectie

Frans Snijders ziet
OS niet meer zitten

tic moeten aangaan."
Volgens de regels van het NOC zou
Snijders om voor uitzending in aan-
merking te komen, op de eerste of
tweede plaats moeten eindigen.
Juist dat ziet hij niet meer zitten.
Bondstrainer Brinkman betreurt
het besluit van Snijders maar kan
het anderzijds respecteren.

COURCHEVEL - Earvin „Ma-
gie" Johnson zal als een broeder
verwelkomd worden bij de
Olympische Spelen van Barcelo-
na. De medische commissie vah
het Internationaal Olympisch
Comité ziet geen enkele reden de
seropositieve Amerikaanse bas-
ketballer te weigeren.

Magie Johnson
van harte welkom

Frans Snijders: „Ik zou dan in de 62
kg-klasse met liefst vijftien Europe-
se atleten de strijd om de kwalifica-

dert juni van het vorig jaar werkte
hij evenwel weer in part-time-ver-
band en vanaf oktober vervult hij

LANDGRAAF - Frans Snijders
van Simson Landgraaf heeft afge-
haakt voor de Olympische Spelen.
Mét clubgenoot Arno Postma was
hij kandidaat voor Barcelona. Twee
jaar lang leefde hij toe naar het eve-
nement. Geruime tijd was hij, dank
zij steun van enkele sponsors, zelfs
full-time als worstelaar bezig. Se-

weer een volledige dagtaak. Juist
vanwege dit werk is hij niet meer in
staat zich dagelijks aan het zwaar
trainingsschema voor Barcelona te
onderwerpen. Bovendien was hij
zich ervan bewust dat eventuele
deelname aan de Olympische Spe-
len geheel afhankelijk zou zijn van
het door hem te behalen resultaat
tijdens de Europese kampioen-
schappen vrije stijl van 1 tot 3 mei
in Boedapest

Brinkman: „Jammer dat hij uitgere-
kend in de resterende twee maan-
den de moed daarvoor niet meer
kan opbrengen". Snijders zal zich
nu meer op zaken werpen die zijn
vereniging Simson aangaan. De
KNKB heeft overigens nog vijf atle-
ten, die voor kwalificatie in strijd
zijn. Dat zijn: Arno Postma (Simson
Landgraaf), Herman van Tol (SSS
Alkmaar), Marcel Verwey (Body Fit
Amsterdam), Toffah Elfalah (De
Halter Utrecht) en Terry Bakker
(Hercules Amsterdam). Dit vijftal
vertrekt volgende week dinsdag
naar Cuba om daar deel te nemen
aan een zwaar A-toernooi. Aanslui-
tend wordt er nog een worstelstage
afgewerkt.

Hollen bij opening
OS in Barcelona
BARCELONA - Het organisa-
tiecomité van de Olympische
Spelen in Barcelona (COOB) wil
de deelnemers laten hollen om
de openingsceremonie binnen
twee uur te kunnen afwerken. Er
zal passende muziek klinken bij
de intocht. De feestelijke ope-
ning mag niet langer dan twee
uur duren.

’Tovenaar’ Westerhof

Man of vrouw?
HEERLEN - Ene Schinegger werdErica Schineg-ger en nam deel aan skiwedstrijdwedstrijden voorvrouwen. De Amerikaans-Poolse Stalla Wabsie-
wics hep als sprintster enkele wedstrijden en Ri-chard Raskind werd eenmaal 'omgebouwd' totKenee Richards de vrouwelijke coach van MartinaNavratilova. In sommige landen is transsexualiteiteen geaccepteerd verschijnsel. In Australië spreektmen er schande van. De atlete Ricki (voorheen
«ick) Carne is al ruim een jaar verwikkeld in eenjuridisch gevecht. „Moeten we haar accepteren als.vrouw, of is het toch gewooneen man?" De Austra-lische atletiekbond meent dat het hier een vrouwmet de longenen het hart van een man betreft. Hetclubje waagt zich liever niet aan een uitspraak enheeft de overkoepelende atletiekbond (lAAF) omadvies gevraagd. Die hoopt aan het begin van dezomer uitspraak te doen. Ondertussen gaan het ge-Plaag en getreiter in Australië gewoon door.Carne,een middelmatige loopster (800 meter in 2.13), isinmiddels de toegang tot de diverse stadions ont-zegd. „Ik ben gewooneen vrouw. Ook voor de wet.De atletiekbond zal me dusook als zodanig moetenbehandelen."

" Pascal Simon, alleen de herinnering blijft... Foto: DRIES LINSSEN

TREEBEEK - Trainer Ron van
der Ven heeft zijn contract met
CSVT uit Treebeek met een jaar
verlengd.

DEN HAAG - Kunstijsbaan De
Uithof, in Den Haag, de drukst-
bezochte baan in Nederland, ver*
wacht dit seizoen een stijging
van 20 procent van het bezoeker?
saantal. Deze bezoekerstoename
zorgde ervoor dat op 21 januari
al het begrotingsbedrag, ver-
wacht voor half maart, van
1.014.043 gulden werd gehaate.
Dit maakte directeur HansKünz
maandag bekend.

Bezoekersrecord
voor De Uithof

Wouly de Bic, oud doelman van het Nederlands
waterpolteam, was zes jaar trainer van de nationale
formatie van Koeweit. Twee dagen voor de Irakese
invasie trad De Bic in het huwelijk op de Franse
ambassade in Koeweit. Niet veel later vluchtte de
Nederlander naar Frankrijk, waar hij zich totaal
berooid meldde bij la Société Nationale de Stras-
bourg. Wouly, die zelfs zijn paspoort kwijt was
geraakt, maakte de fout van zijn leven door een
Franse licentie bij de waterpolobond van dat land
te nemen, zonder het bewijs te leveren, of hij wel
Fransman was. En dat komt zijn club Straatsburg
duur te staan, nu gebleken is dat Wouly de Bic nog
steeds Nederlander is. Als sanctie heeft de Franse
bond besloten Straatsburg vier nederlagen toe te
wijzen, hetgeen zal betekenen, dat Woudy's club
van de hoogste divisie (Nationale I) naar de eerste
divisie (IB) degradeert. De rechtbank van Straats-
burg en zelfs het Franse Ministerie van buitenland-
se zaken zijn nu ingeschakeld om de club van
degradatie te redden. Allemaal het gevolg van de
fantasie van Wouly de Bic. Wat een Nederlander in
het buitenland allemaal teweeg kan brengen.

Naakt

vindt hij het welletjes. Afgelopen zondag stapte hij
voor de laatste keer als renner op zijn racefiets. In
zijn woonplaats Rosières, een dorpje in de Cham-
pagnestreek, werden ter gelegenheid van zijn af-
scheid een trimtocht en een mountainbikerace
georganiseerd, 's Avonds was Pascal Simon het
stralende middelpunt van een volksfeest. Eigenlijk
een afscheid in stilte, want met uitzondering van
familie, vrienden en dorpsgenoten blonken beken-
de collega's, bobo's uit de wielerwereld en politici
uit door afwezigheid. Indien Pascal Simon in 1983
de Tour wel gewonnen zou hebben, zou zijn adieu
beslist meer in de schijnwerpers van de publiciteit
hebben gestaan. Nu blijft alleen deherinneringaan
die gele trui ...

Gedurende dertien jaarverdiende Pascal Simon de
kost als profwielrenner. De lange magere Frans-
man zorgde in 1983 voor wereldnieuws toen hij als
geletruidrager in de Tour de France noodgedwon-
gen de strijd diende te staken. De aimabele Pascal
brak bij een val een sleutelbeen en gaf daardoor
een vrijwel zekere Tourzege uit handen. Laurent
Fignon won uiteindelijk de Ronde van Frankrijk
1983, terwijl Simon nooit meer het niveauvan toen
bereikte en ook nooit als Tourwinnaar zou schitte-
ren. De laatste jaren van zijn carrière sleet de
oudste van de vier fietsende broers Simon als
meesterknecht van ... Fignon. In de schaduw van
deze kampioen voelde de bescheiden Pascal zich
in zijn element. Dit seizoen duikt Pascal Simon
niet meer op in het peloton. Op 35-jarige leeftijd

Waterpolodames
succesvol
HEERLEN - In de districtscom,-
petitie waterpolo kwamen aile
drie Limburgse damesteams tot
winst. Hellas Sittard won in de
eerste klasse van de Dokkelaers
met 11-3. In de tweede klasse A
won HZPC met 12-4 van PSV 2.
Voorts won ZON/S&S van Naya-
de met 8-4. In de heren eerste
klasse deed HZPC goede zaken:
13-5 zege op De Treffers. Door-
dat De Schelde met 4-6 verloor'
van Aegir verstevigden de hereh'
uit Horst hun tweede plaats-in,
het klassement.

ZEIST - Dick Schreuder, speler
van PSV, is door de tuchtcom-
missie van de KNVB voor één
duel geschorst. Van der Linden,
(Helmond Sport) en Ahannach.
(Telstar) kregen dezelfde straf;
Twee spelers werden voor vieF
duels uitgesloten. Dat waren
Postma (FC Twente) en Booy
(Wageningen).

Schreuder een
duel geschorst

Ooit maakte Clemens Westerhof 'furore' als trainer
van MVV. Als oefenmeester had hij tevoren enige
naamsbekendheid verworven als interim-coach
van Feyenoord. Na zijn Limburgse periode ver-
dween de noorderling lange tijd uit de actualiteit.
Hij had geen trek meer in de voetbalwereld en
werd kroegbaas in Arnhem. Maar als zo vaak in
dergelijke situaties kon ook Clemens Westerhof
het niet laten. Hij keerde terug in de voetballerij en
werd technisch adviseur van het nationale elftal
van Nigeria. Toen hij een assistentkon aantrekken,
dacht hij meteen aan zijn vroegere rechterhand bij
MVV, Jo Bonfrère. Het tandem Westerhof-Bonfrè-
re leidde Nigeria, met MVV'er Agu in het doel,
onlangs naar de derde plaats in de Afrika Cup. En
dat was volgens een Nigeriaanse tv-reporter niet
zoals 'tovenaar' Westerhof had beloofd. „Als hij in
Lagos aankomt, snijden ze zijn keel open. Mister
Westerhof had beloofd de beker mee naar Nigeria
te nemen, you sec," verklaarde de tv-verslaggever.
Clemens Westerhof op zijn beurt, had zijn ant-
woord al klaar. „President Babaneida besloot ons
met een speciale charter op te halen. Ik houd al
voorzichtig rekening met een extra presentje. Het
feit dat ik tot 1994 kan bijtekenen, zegt genoeg,"
luidde zijnreactie. Alsof hij de Afrika Cup toch ge-
wonnen had. Maar Clemens Westerhof heeft altijd
een gouden babbel gehad. Daar weten ze in de
Maastrichtse Geusselt wel over mee te praten...

Valse nationaliteit

Blanco pagina’s
BEEGDEN - Pieter Vincent uit
Boukoul vertrekt aan het eind;
van dit seizoen bij Beegden. Hij
gaatnaar Bieslo in Beesel als op-
volger van Piet Janssen, die na
de competitie opstapt.

plaatselijke kranten over de UEFA-Cup-deelnemer
te berichten.

AMSTENRADE - Riek Strou-
ken (29) wordt met ingang van
het nieuwe seizoen oefenmeester
bij PSV'3S in Posterholt, waar
Ben Bergs is opgestapt. Strou-
ken gaat bij PSV'3S nu al de
veldtrainingen doen, maar blijft
Amstenrade 's zondags coachen.

" Het valt niet te ontkennen, dat de atlete
Ricki Carne, tien jaargeledennog man, als
vrouw best gezien mag worden.

Foto: A. COLTIER/L'EQUIPE MAGAZINE

Professor Manfred Donike heeft een simpele op-
lossing gevonden om het gefoetel bij dopingcon-
troles te verhinderen. Sporters zouden geheel
ontkleed hun plasje moeten plegen. Alleen op die
manier komt de naakte waarheid en niets dan de
waarheid boven water. „lemand die iets te verber-
gen heeft, bedenkt de raarste trucs. Het meest
voorkomende euvel is de verdunning van deurine
met water, waardoor een goede analyse niet moge-
lijk is. Een sportman of sportvrouw zonder kleren
is praktisch niet meer in staat tot fraude," aldus de
Duitse dopingbestrijder. Blootweg het ei van Co-
lumbus.

In Cagliari werd na afloop van de wedstrijd tegen
AC Milan een auto van een verslaggever (van Ber-
lusconi's zender Canale 5) in brand gestoken. Als
reactie op deze gebeurtenissen eist de bond van
journalisten nog deze week van de Italiaanse voet-
balbond maatregelen om de toenemende agressie
in te bannen. Of die oplossing er ook komt, valt te
betwijfelen.

Drie sportkaternen van Genuese dagbladen zijn
gisteren met blanco pagina's verschenen om te
protesteren tegen de toenemende agressie jegens
voetbalJQurnalisten. Afgelopen vrijdag werd de
persconferentie van Genoa-trainer Osvaldo Bagno-
li onderbroken omdat enkele supporters met jour-
nalisten op de vuist gingen. Daar de clubleiding
het incident niet volledig afkeurde, weigeren de
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Agu laat op
zich wachten

sportUmburgs dagblad

trainerscarrousel

verlenging



Kontakten/Klubs

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

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

Katja's Relax-Place

’ 50,- All in
Tel. 045-423608.

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

23.00 uur. Tel. 045-213457.

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

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

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

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
g 045-428849.

Meesteres
Katja

043-254183.
Nieuwe meisjes in

Club Rustica
v.d. Weijerstr. 9, Kerkrade.
Tel. 045-412762, open ma

t/m vrij 11-24 uur.

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

Buro Geleen
Bern, in adr. 046-748768

Nieuwe meisjes
Peggy Privé en Escort

ma-vr 11.00-22.30, wo tot
19.00 uur. Tev. Thaise

massage. Tel. 046-374393.

Pret met Shirley
in bed. 045-727538.

Nieuw, Nieuw,
Buro Sittard

Tel. 046-523203. Tev.
nieuwe inschr. gevr.

SM Justine
Nieuw team

met nieuwe meesteres en
haar assistente, slavinnen,

meester maken al uw fanta-
siën werkelijkheid. Open ma
t/m zat. van 13-21 uur. Inl.

tel. 045-425101

SM Rachel
met slavinnen o.a. Marylène

uit Valkenswaard.
Tel. 045-274810.

Bij Daisy
'n leuk privé-adres, geen

club. Vfe uur all-in ’ 90,-. Tel.
045-229091

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257
Nieuw dagelijks van 14.00-

-4.00 uur Club
"La Belle"

Vele leuke dames aanwezig
overdag Vz uur ’ 100,- all-in
Kerkrade-Spekholzerheide,
Graverstr. 13, 045-416143

Volslanke
j. vrouw, ontv. privé va. 10 u.
's morgens Tel. 043-473309

Privé en escort

Anita
Tel. 045-352543

Escort
Inlichtingen en afspraak via

Fax 045-428856.

gezellige Escort
Bel dan 045-727854.

ISplintemieuw!
Bij Angel

met terug van weggeweest
Salina (20) ook (escort)

mog. Als slavin zéér onder-
danig. Veronica (22) DD-
cup, Priscilla (24) en Boy

(26) voor dames. Voor ieder
wat wils: live-shows, privé,

SM, partnerruil, lesbies,
trio's, Vib-shows, strip-tea-

se, en erotisch scheren.
(Attentie) deze week voor
spec. prijsje trio lesbies en
trio koppel. Bel voor info

045-274587
leuk jong meisje welkom
Totale Ontsp. Massage

door 1 of 2
Jonge Meisjes

045-353489

"Simpley the
Best"

4 knapperige jongens bij
IGespierde boy!
o.a. Boy (26), Dino (23),
Frans (36) en Mairo (24)

voor dames met lef, heren
met moed, komen wij jullie
tegenmoet. "Hij staat spec.
klaar" voor (echt)paren: de
maand febr. 1 uur ’ 150,-.

Trio 1 uur, ’ 200,-. "Bel nu"
voor een hete knul met een

grote...!

S 045-274587
Leuke jongen altijd welkom

(voorkeur blond).

Escort
Maastricht. Charmante

dames bij U thuis. Geopend
14 t/m 4 uur. 043-435528.

SM TESSA
Tel. 04498-59513.

Superslavin aanwezig

Kevin's
Privé en escortservice
v. heren. 045-225333.

Tevens jongengevraagd.

Elvira
Privé en escort
tel. 045-225333

Nieuwe meisjes bij
Privé Yvonne

Kapelweg 4, Kerkrade tel.
045-425100 7 dgn. geopend

11-24 u. zond. 15-23 u.
2 films tegelijk zien?

Videoclub
045-718067, meisje aanw.

De kooi"
nieuw voor SM, liefhebbers
met meester, meesteres,
slaaf of alleen, slavin ook

mog. Bel voor info:
g 045-274587
Zoek de zomer
045-232069/045-212570

Sacha's Escort
v.a. ’ 100,- all-in

Tel. 06-52980255.

Paradiso
Europaweg Nrd.

158
Landgraaf, 045-317032
Heden v.a. 14.00 uur.

G.G.D.
Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

Wie is geïnteresseerd in een extra deeltijdbaan?
Extra inkomen ca. Hfl. 900,- per maand.

wij zoeken jonge stellen
die onze kwaliteits zonweringsprodukten
willen adviseren en installeren.

Wij vragen: 1) een van beide moet het grootste deel van
de dag thuis zijn.

2) een van beide moet een normale (dag)
betrekking hebben.

3) het in bezit zijn van eigen auto en telefoon.
Geïnteresseerd: neem kontakt op met de directie van
Albany Blinds, postbus 10145, 5000 JC Tilburg. Tel.
013-670990

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

5.000 48 mnd. 13877 14,9 150,95 18,7
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1
30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622,29 15,2

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

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

KAALHEID HOEFT NIET!

" Dames en heren haarwerk in alle prijsklassen

" Wij verschaffen u kostenloos alle informatie
in een aparte salon

" 100% garantie op elke bevestigingsmethode

" Desgewenst is ook bezoek aan huis mogelijk

" Evt. levering via ziekenfondsen

" 25 jaarervaring in haarwerk

" Bel voor informatie Maandag gesloten

OrnilG haarstijl
Haarverzorging-haarwerk naar maat
Stokstraat 16Maastricht, telefoon 043-212767

tempo-team
uitzendbureau
TECHNIEK
Constructeur/tekenaar m/v
voor een apparaten-bouwbedrijf in Brunssum.
U ontwerpt en tekent luchtkoeler-installaties en
warmte-wisselaars ten behoeve van de petro-
chemische industrie. Wij zoeken een HTS-er WTB.
Bij voorkeur hebt u ervaring in deze branche en bent
bekend met het werken met computers. Leeftijd: 30
tot 40 jaar.Deze baan biedt goede toekomstpers-
pectieven en de mogelijkheid tot een vast dienst-
verband is niet uitgesloten.
Informatie: 045 - 27 38 38, Nicole Offermans
Brunssum, Lindeplein 15

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 30 janua-
ri 1992 zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN:
1. Ruplex BV, Langheckweg 10, 6468 EL Kerkrade.

Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. Curator: mr.
A.J.G. Bisscheroux, Erpostraat 16, 6461 HW Kerkra-
de, tel. 045-463888 (flnr. 13989).

B. OPGEHEVEN:
2. Obas (Europe) BV., Tunnelweg 104, Kerkrade (flnr.

13657).
3. VOF Firma Verga en Zonen te Maastricht, h.o.d.n.

Pizzeria Roma "Da Mamma Tina", vennoten: V.
A.A. Verga en E. Ganza e/v Verga te Maastricht en
S. Verga te Meerssen (flnr. 13910).

(ADVERTENTIE)

Ondernemingsgeest en durf brachten
éénmansgigant 38-Behang succes

JohnVandroogenbroeck:„lk laat mij niet achter het behangplakken"
Brunssum - John Vandroogenbroeckzit er Daarmee was eindelijk alles financieel rond." Om inzicht. Adviezen van allerlei instaties zijn mooi,
uiterlijk rustig en ontspannen bij. Het is hem niet zich tegen allesen iedereen die hem dwars zat te maar laat jeer niet door leiden."
aan te zien dat hij amper drie maanden geleden bewijzen, werkte John als een paard. Hij moest en
twee ernstige auto-ongelukken overleefde. zou van zijn zaak een succes maken. Dankzij zijn ONGELUKKEN
Optimisme, vertrouwen en gedrevenheidzitten ervaring als verkoper en bedrijfsleider bij Bartels Het nieuwe jaar 1992 hoopt John
hem in het bloed. Hij heeft zijn schitterende zaak Behang kende hij vrijwel alle leveranciers \ Vandroogenbroeck voorgoed af te rekenen met zijn
38-Behang in tien jaartijd een vooraanstaande persoonlijk. Hij bedong bij hen maximale kortingen tegenslagen. In twee maanden tijd overleefde hij
positie in demarkt bezorgd. 38-behang, beter en leverancierskredieten. Zo kon hij zijn klanten twee ernstige auto-ongelukken. In augustus jl.werd
bekend als „BeterBetaalbaar Behang", is een persoonlijk advies en kwaliteitsverf en -behang zyn auto even buiten de gemeente Brunssum
begrip in behang, verf en binnenzonwering.Met tegen betaalbare prijzen bieden. total-loss gereden. In november overkwam hem
een omzet van ruim 1 miljoen gulden vorig jaar, hetzelfde in Zuid-Frankrijk. John, taai als altijd,
is 38-Behang uitgegroeid tot de grootste GROOTSTE EENMANSZAAK IN bracht het eraf met wat kneuzingen. „Ik heber wel
eenmanszaak in Zuid- Nederland. ZUID-NEDERLAND even een geestelijke domper van gehad", erkent hij.. OD Q . .o, „Maar net als tien jaargeleden, kom ik ook hierwel
Een successtory, zo lijkt het. Toch is niets minder Zijn handelsmerk 38-Behang, oftewel beter weer DOvenop." 38-Behang doetmeer voor haar
waar. John's welslagen is hem bepaald niet aan Betaalbaar Behang, sloeg aan. Na drie magere klanten, dan strikt noodzakelijk is. En dat wil ze
komen waaien. Elf jaargeleden, toen hij zijn zaak jaren braken tijden van voorspoed aan. Met zijn graag b|ijven doen Met een bezetting van vier man
opstartte, heeft hij veel tegenwerking gehad. Als hij ziin we in staat om de mensen op hun wenken te
over zijn startersperikelen begint, steekt woede en m^ bedienen en te adviseren. Kwaliteit, vakmanschap,
onbegrip langzaam maar zeker toch weer de kop dienstverlening en betaalbare prijzen staan bij ons
op. John Vandroogenbroeck heeft na 11 jaarhet voorop."
vernietigende oordeel, dat overheidsinstanties ■destijds velden over zijn vestigingsplannen, nog m BEDRIJFSMUSEUMsteeds niet verwerkt. „Met het diploma V- T* E UJ. , „. . „. _

n „ .
meesterschilderop zak en zeven jaarervaring als ln de "me. Stellige opstelling van 38-Behang is

verkoper en bedrijfsleider bij Bartels Behang wilde ik Ef ï? °Pkeus, inbeha"9' vert en binnenzonwenng. Om
niets liever dan voor mezelf beginnen. Ik had de he k'eu[ri)ke werel^ va" verf kracht Nte zetten,
koopakte van dit pand al op zak. En er lag een goed ,s John t,en 'aar geleden begonnen met het
ondernemings- en financieringsplan op tafel. Dat £fIF verzamelen van geëmailleerdereclameborden voor
werd door overheidsinstaties in één klap van tafel ■* ve**Ze han9en aande m«-"*nvan z.jn,w.nkelpand:
geveegd. Het Centraal Instituut voor Midden- en F^ schitterende borden die de tand des tijds hebben
Kleinbedrijf (CIMK) adviseerde mij dewinkel direkt tfkll^ fefeta^ k^h^k '7'^s heeft de ondernemer zon
te verkopen en van mijn plannen af te zien. Ik kan jétmÉ fmm. honderd borden bij elkaar. Sommige gehavend,
je vertellen dat je dan verdomd veel M HÉ andere puntgaaf. En ze komen overal vandaan.
doorzettingsvermogen moet hebben om toch door M MM J°,en "?a^T leverancie,r fenemaille

A ,„
te gaan." Het kwam in 1981 hard aan bij de M feclamebordje kreeg, was het hekvan de dam. Ik
BrGnssummer, die op dat moment flink bezig was kree9 er steeds meer, soms voor een appel en een
met de verbouwingvan zijn-pand. Al zijn *'■ h

an He keer V°°r Z°
■" dU'^nd gulseï 'k

*spaarcenten zaten erin. Vandroogenbroeck moest kocht b°eken e" 9in9 me enn verdiepen. Zodoende
door de uitspraak van de ene op de andere dag een l^^^ kwam 'k aaü a^essen van verzamelaars en
banklening van 70.000 gulden terugbetalen. De W MM tipgevers. Het kostte Vandroog-enbroeck soms
teleurstellende brief die hij van het CIMK kreeg W #* V ve*' .!'- d en "eile.*?"! z,jn Uldl9e,colle^ 'e,b|J'elkaar
heeft hij bewaard. De inhoud ervan laat niets aan i^^^k ekrygen. Maar.k heb ze bijna aHemaal, lacht de
duidelijkheid te wensen over: „Een rendabele exploi- W *

trotse bez.tter. „Volgens kenners heb ik de grootste
tatie wordt niet waarschijnlijk geacht. U moet uw v' col-lectie op verfgebied. Erzijn er nog zon stukof
hele omzet nog veroveren op de concurrentie, daar WL M / twl"tl9'nom^p-0L*uk "or*e? museum'■!|kken ?■
is een langeaanlooptijd voofnodig. De loodzware nnrierneminncno(lc. on

,
of te,nm JTTh„ "üf T?00," ,ang beStar ■? hebbe£ ?J

finaneierina maakt de rentelast te hoon " Kortom ondernemingsgeest en lef bezorgde John gevraagd de borden te mogen gebruiken voor het
■

Het ClKd^seerS John van heS af te z^n ""TZ^ST"«
vooraans,aande "cht«n van een tentoonstelling. Schitterend toch?"

en alles te verkonen om zo noa wat kaoitaal vhi te positie in de markt: Het oude pand aan de John Vandroogenbroeck nodigt uiteraard iederekriiJen P P J Kerkstraat, in het hart van Brunssum, renoveerde hij belangstellende van harte uit om een kijkje te
)U tot een moderne, overzichtelijke en gezellige winkel. komen nemen in zijn winkelpand. „Het pand is

AcrDHMn Het pand kreeg zowel aan de voor- als achterkant gemakkelijk te vinden. Onze vestiging aan het
ArunUND een zeer klantvriendelijke uitstraling. Een zogenaamde „slechte stuk" van de promenade is
John liet het er niet bij zitten. Vol goede moed stapte parkeerplaats aan de achterkant is aangelegd met achteraf een „gouden greep" gebleken", zegt
hij naar het Koninklijk Nederlands Ondernemers fleurige bloembakken, lichtbakken en een Vandroogenbroeck tevreden. „Via de
Verbond (KNOV) in de hoop op een positiever fietsenstalling. „Ik heb mijn hele leven met een Koutenveldstraat zijn we per auto uitermate goed
oordeel. Maar ook deze instantie maande John een positieve, reële blik naar de toekomst gekeken. Ik bereikbaar. Men kan hier zelfs voor een
opheffingsuitverkoop te houden en de winkel te ben nu blij dat ik dat destijdsook heb gedaan en schuurpapiertjeeven binnen- wippen. Zo zie je
verkopen. „Alsof jevoor een afgrond staat", zegt me van al die oordelen niets heb aangetrokken", maar, 3B blijft 38. Daar kan niemand tegenop."
John achteraf. „Mijn familie heeft uiteindelijk borg grinnikt Vandroogenbroeck triomfantelijk. „Ook Adres 38-Behang: Kerkstraat 95-97 Promenade
gestaan voor het bedrag van 70.000 gulden. anderen zou ik willenzeggen: vertrouw op je eigen Brunssum Tel: 045-270907.

Wat zetten we
dezeweekop tafel?

§Weense snijder sesam,
heel ©©© 2J5 1.99«n /\ (
Oh Goudse jonge48+kaas,
vers van 't mes ©©© of n

_
nvacuüm verpakt,©®®©©kilo Nü9.50

Ch Zuurkoolspek
zonder zwoerd,
vacuüm verpakt, ]

I | 100 gram 1^1.09 ;
I (

" i
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Schouderkarbonade,
500 gram&49 5.25 fkilo ©®©©I^§9 9.49 !
Rundertartaar,
100 gram ®®©© lr?9f 1.39
Ch Kipfilet, W
500 gram £49" 8.49 -.- nn I
kilo ©@©©j^g 15.99 I
Chico Navelsinaasappelen, 'net 2 kilo 2.99
Ch Panklare gesneden
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zak 300 gram 1.49

F*/ Cötes du Rhöne,
\ een soepele, droge, rode _

I I wijn, fles 0.75 liter ®@©® M53.95

Uit de diepvries:
Hebro Javaanse- of

1 varkenshaassaté,
pak 3 stuks
140 gram ©©©.2^1.79
■

Merci Vielfalt,

§wtTooS
eeram%449 RTl?**^poi duu gram Am "*+.I+^ Pïk^Os^ 25> 40> 60, 75 of

doosje2stuks tó^l.29
nnhhplrlranU AH-Servlce lijn: bel gratis 06-0305. - A _'
L*UUUCIur<-tlll\, Artikelen waar kleine cijfertjes bij staan kunt u o\M^\<-aardbeien/kersen — ~i-n«. alléén k°Pen in AH-wmkels waar een van die cijfers ■ %
pakl liter V^t^^mepri)zen gelden t/m Uf. I'
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