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morgen

OLYMRISCHE WINTERSPELEN 92
Morgen in het Limburgs Dagblad de bijlage 'Albertville
Winterspelen 1992. Een speciale uitgave met verhalen

over onder anderen Zandstra, Van Gennip en de
Italiaanse skifavoriet Alberto Tomba.

Daarnaast het complete wedstrijdschema en
overzichtelijk gerangschikt de televisieprogramma's,
waarin de Spelen op de voet te volgen zullen zijn.

Kind Belgische
textielbaron

ontvoerd
t HUSSEL - De Belgische poli-
van 6ft nog geen enkel spoor
Cle _6 n"Jarige Anthony De
dri . die Sisterrn°rgen door
ttia _ vier SewaPende en ge-askerde mannen bij zijn wo-
e__? Werd ontvoerd. Omdat het
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>^ aecember zijn twee andere
laamse kinderen ook al spoor-los verdwenen.

c,e °"-.voerders van Anthony De
na_ 'zoon van een van de eige-
min r.Van de textielonderne-
harif Beaulieu in Waasmunter,
van "

glsterav°nd nog niets
w nzich laten horen. De jongen.^gistermorgen samen met
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Bi. kS te worden gebracht.
snL * verlaten van het land-l.cd VanYan de familie De Clerckera de auto klemgereden door
rip auto van de ontvoerders, die
en Jong

l
en uit de auto sleurden' met hem verdwenen. Hun wa-een werd een halfuur later in het«by gelegen Waasmunster te-o«f_ ___* _??n- De P°litie startteonmiddellijk eenklopjacht en al-* grenspostenmet Nederland en

houden W6rden ln de g3ten ge'

Record
„De situatie is veel ernstiger dan we
dachten," zei Kurylo. De chloor-
zuurstofverbindingen, die het resul-
taat zijn van de uitstoot van chemi-
sche industrie en ontstaan uit
chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk's),
hebben naar zijn zeggen een record-
dichtheid bereikt. Daardoor kan
aan het einde van de winter de
ozonlaag gedurende een korte pe-
riode dagelijks met 1 tot 2 procent
worden afgebroken. Onder bepaal-
de weersomstandigheden kan dat
leiden tot een aantasting van de
noordelijke ozonlaag met 30 a 40
procent, aldus de NASA-onderzoe-ker.

De ozonlaag houdt de schadelijke
ultraviolette straling van het zon-licht tegen. Als er gaten vallen in de
ozonlaag, krijgt de UV-straling vrijspel Wetenschappelijk onderzoekheeft geleerd dat UV-straling bij-draagt aan het ontstaan van huid-kanker en nadelig werkt op hetbiologische afweersysteem vanmens, dier en plant.
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Terugdringen
De Nederlandse Stichting Natuur
en Milieu noemt het nieuws 'zeer
verontrustend. Natuur en Milieu
vindt dat Nederland samen met de
EG het terugdringen van cfk's
(chloorfluorwaterstoffen), die scha-
delijk zijn voor de ozonlaag, onmid-
dellijk moet versnellen.

Nederland kent sinds 1990 het zoge-
noemde eik-programma, dat het
gebruik van deze gevaarlijke stof-
fen moet terugdringen. In 1990 ging
nog 9300 ton cfk de lucht in. In 1995
moet dit aantal zijn teruggedrongen
tot 95 ton. Nu blijkt dat de ozonlaag
in het noordelijk halfrond gevaar
loopt, moet het programma worden
versneld, meent beleidsmedewer-
ker Albert Klingenberg.
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Ook boven Nederland verontrustende aantasting

Alarm over ozonlaag
Van onze redactie buitenland

WASHINGTON - Amerikaan-
se wetenschappers hebben
gisteren aangetoond dat bo-
ven de dicht bevolkte gebie-
den op het noorderlijk half-
rond, dus ook boven Neder-
land, eind deze winter een gat
in de ozonlaag ontstaat. De si-
tuatie wordt zeer alarmerend
genoemd. Totnutoe was alleen
bekend dat de ozonlaag boven
de Zuidpool en een deel van
Argentinië was aangetast. De
Amerikaanse wetenschappers
hebben geconstateerd dat het
bedreigde gebied zich uit-
strekt van de Hudson-baai in
Canada naar Londen, Amster-
dam en Moskou.

Michael Kurylo, wetenschappelijk
onderzoeker van de Amerikaanse
ruimtevaartorganisatie NASA die
studie maakt van de bovenste lucht-
lagen, noemde de ontwikkeling
alarmerend. Hij verklaarde dat met
vliegtuigen en satellieten boven de
VS, Canada en Europa een sterk
verhoogd niveau chloor- en broom-
zuurstofverbindingen was aange-
troffen die de ozonlaag afbreken.

Drie doden
in woning

Amsterdam
AMSTERDAM - De politie heeft
gisteren in een pand in de Hudson-
straat in Amsterdam-West drie do-
den aangetroffen. De drie waren
door messteken om het leven ge-
bracht, aldus de politie gisteravond.

De slachtoffers, van Turkse af-
komst, zijn een vader van 48 jaar
met een zoon (20), beiden afkomstig
uit Den Haag. Het derde slachtoffer
is een 23-jarige Amsterdammer,
eveneens van Turkse afkomst.
Afgelopen maandag kwamen de va-
der en een zus van de 23-jarige jon-
gen aangifte doen van vermissing
bij politiebureau Meer en Vaart. De
20-jarige zoon woonde in Amster-
dam-West en was vrijdag voor het
laatst door hen gezien. De politie
signaleerde zijn auto, die gepar-
keerd stond in de Hudsonstraat, in
de loop van dinsdag. Na aanvullen-
de informatie van de recherche te
hebben gekregen besloot de politie
gistermiddag rond één uur het
pand, waarvoor de auto geparkeerd
stond, te betreden. Daar trofde poli-
tie de drie slachtoffers aan waaron-
der de vermiste jongen.

’Honderden Tsjernobyls’

dreigen in ex-Sovjetunie
MOSKOU - Het kernwapenarsenaal van de ex-Sovjetunie verkeert
in een catastrofale toestand, die tot nucleaire ontploffingen en andere
ongelukken kan leiden. Deze waarschuwing heeft de Russische nuc-
leair expert Boris Gorbatsjov gisteren geuit in het dagblad Komso-
molskaja Pravda.
„Vroeger konden we een vrij hoog niveau van veiligheid voor onze
arsenalen garanderen, maar nu is dat onmogelijk. In de zeer naaste
toekomst kunnen we honderden grote en kleine Tsjernobyls ver-
wachten", aldus Boris Gorbatsjov, verwijzend naar de ramp in die
atoomcentrale in 1986. Hij was 25 jaar lang verantwoordelijk voor het
ontwerp en de bouw van atoom- en thermonucleaire centrales in de
Sovjetunie. „Eén verkeerde handeling kan een ontsteker activeren
en een krachtige ontploffing veroorzaken."

Dreigend vertrek bedrijf
door energie-heffing

Van onze parlementaire redactie_
j

HEERLEN/DEN HAAG - Mi- i
nister Andriessen van Economi- <
sche Zaken heeft gisteren in de 1
Tweede Kamer onthuld dat een
van 's lands grootste bedrijven i
uit Nederland zal vertrekken als i
de energie-heffing wordt inge-
voerd. Het gaat om een van de
volgende multinationals: Shell, 'Hoechst, Akzo, Hoogovens, Dow
Chemical en de Limburgse con-
cerns DSM en KNP. Welke on-
derneming het betreft, zei An-
driessen echter niet. Het dreige-
ment zou zijn geuit in een
gesprekvan de betrokken onder-
nemers met een delegatie van
het kabinet.

Een woordvoerder van DSM liet
gisteravond desgevraagd weten
dat het Limburgse chemiecon-
cern in ieder geval niet met ver-
trek heeft gedreigd. Bij KNP in
Maastricht was gisteravond laat
niemand voor commentaar be-
reikbaar.

Alle zeven ondernemingen die
door minister Andriessen zijn
genoemd gebruiken veel ener-
gie. Zij behoren tot de top van
het Nederlandse bedrijfsleven;
bij elk bedrijf werken duizenden
tot tienduizenden mensen. De
omzetten lopen uiteen van circa
2 miljard gulden (Hoechst) tot
200 miljard gulden (Shell).

Amerikaanse Stalen in spoedzitting bijeen

Couppoging Venezuela
overal veroordeeld

CARACAS - De Verenigde Staten,
de Europese Gemeenschap, en zes-
tien Latijnsamerikaanse landen
hebben gisteren de couppoging in
Venezuela in krachtige bewoordin-
gen veroordeeld en hun steun toe-
gezegdaan president Carlos Andres
Perez. De Organisatie van Ameri-
kaanse Staten (OAS) kwam gister-
avond in Washington in spoedzit-
ting bijeen om de situatie in Vene-
zuela te bespreken.

De Venezolaanse minister van De-
fensie, Fernando Ochoa Antich,
meldde gisteravond op de nationale
televisie dat de opstand geheel was
neergeslagen. De laatste opstande-
lingen, soldaten van de kazerne
Libertador in Maracaïbo, de hoofd-
stad van de olierijke provincie Zulia
(600 kilometer ten westen van de
hoofdstad Caracas) gaven zich aan
het eind van de middag over. lets
eerder op de dag had zich al een re-
giment parachutisten in de stad
Maracay, dichtbij Caracas, overge-
geven. Het militaire vliegveld bijLa
Carlota (in het oosten van Caracas)
was ook weer in handen van de re-
geringstroepen.

Onder de gearresteerden bevond

zich luitenant-kolonel Hugo Ch.
vez, leidervan de zogeheten Boliva
raanse Militaire Beweging, gt
noemd naar de negentiende-eeuws
vrijheidsstrijder Simon Bolivar.

Over de motieven van de couppk
gers bestaat nog veel onduidelijk
heid, maar de gouverneur van d
provincie Carabobo, Enrique Sala:
zei tegenover een radiostation ds
de rebellerende militairen contac
haddert met extreems-linkse gro*
pen. De rebellerende militairen zoi
den ontevreden zijn over het bezu
nigingsbeleid van president Carla
Andres Perez en zich ergeren aa
de corruptie. Bovendien zouden d
opstandelingen tegen de onderhar
delingen met Colombia zijn, waai
door Venezuela mogelijk een g<
deelte van de Golf van Venezuel
moet afstaan aan het buurland.

President Perez liet dinsdagmorge
via de radio en de televisie al wete
de situatie volledig meester te ziji
Volgens onbevestigde berichte
zijn vijf militairen om het leven g<
komen en verscheidene gewonde
gevallen. Maar een anonieme pol
tiebron sprak gisteravond van 200
300 doden. De regering maakte i
de loop van de dag bekend dat d
grondrechten tijdelijk worden of
geschort. De maatregel houdt in d_
voor burgers de vrijheid van vergj
dering, van beweging, van or
schendbaarheid van woonplaats e
van meningsuiting worden opg«
schort voor een periode van tic
dagen.

Nota op komst overveilige gevangenis

" Met behulp van de ladderwagen moet de brandweer de bewoners uit een brandende
flat aan de Amsterdamse Hemsterhuisstraat halen. Door een gasexplosie rond half vier
werden delen van de voorgevel weggeblazen en brak brand uit. Zeven mensen zijn met
verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Twee zijn er ernstig aan toe. Ook twee
brandweermannen moesten met lichte verwondingen naar het ziekenhuis. De explosie is
waarschijnlijk veroorzaakt door doe-het-zelf werkzaamheden aan een gasstel, aldus de
brandweer. Foto: ANP
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Aster Aweke -Kabu (Triple Earth)

De Kate Bush ofSinead O'Con-
nor van Ethiopië. Met een der-
gelijke kwalificatie doe je As-
ter Aweke eigenlijk tekort, al
geeft het aan dat het om een
opmerkelijk vrouwelijk vocaal
talent gaat. Waar de naar de
Verenigde Staten geëmigreerde
Ethiopische over zingt, valt uit
haar teksten niet op te maken.
Het moet echter over universele
zaken als verlangen, pijn,
vreugde, genot, liefde en een-
zaamheid gaan. De Engelstali-
ge vertalingen van haar tek-
sten maken duidelijk dat dat
inderdaad het geval is. Zo gaat
Yedi Gosh over de man van
haar dromen en Bitchenga
over eenzaamheid.De arrange-
menten - met blazers en synthe-
sizers - doen eigentijds aan.
Daarbij wordt voldoende
ruimte gelaten voor deze in-
drukwekkende stem die met
speels gemak, bezwerend en
mysterieus, een breed scala
aan menselijke emoties be-
zingt; Ethiopische soul.
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DOOR JAN HENSELS

Lou Reed -Magie and Loss
(Sire/Warner Bros.)

De echte Lou Reed-fan heeft 'm
natuurlijk allang in huis. De
recensie is dan ook vooral be-
doeld voor de sceptici, die na
een nummer gehoord te hebben
verkondigen dat de laatste
Reed een stuk minder is dan
het alom geprezen meesterwerk
New Vork dat begin 1989 ver-
scheen. Muzikaal gezien is zijn
nieuwste misschien minder
spectaculair dan dat werkstuk.
Bovendien verscheen New Vork
na een in creatief opzicht wat
mindere periode. Nu waren de
verwachtingen juist heel hoog
gespannen.
Reed heeft heel moedig voor een
sobere instrumentatie gekozen:
drums, bas en twee gitaren. Bo-
vendien ligt het tempo van de
veertien nummers tamelijk
laag, hetgeen de toegankelijk-
heid natuurlijk niet vergroot.
Voeg daarbij zijn toonloze, de-
clamerende stem en de sombere
tot nadenken stemmende the-
matiek, dan is in elk geval dui-
delijk dat het geen cd voor
feestjes is geworden.

Magie and Loss is echter een
groeidiamant om op te zetten
in tijden van rouw en bezin-
ning. Centraal op het bijna een
uur durende album staan twee
stervensgevallen die Reed van
dichtbij meemaakte. Binnen
een jaar verloor de 48-jarige
rockster twee dierbaren door
kanker: Doe Pomus en een ze-
kere Rita. Zonder sentimenteel
te worden, filosofeert de voor-
malige journalist en Velvet
Undergroundman over leven
en dood. Magere Hein maakt
geen onderscheid tussen goede
en slechte mensen (als dieal be-
staan), verklaart Reed met eni-
ge bitterheid. 'Life's good, but
not fair at all', constateert hij
met enige ironie in What's
Good, een song die ook opduikt
in de soundtrack van de Wim
Wenders-film Until The End Of
The World. De doodstrijd van
zijn vrienden, zijn gemengde
gevoelens ten opzichte van de
stervensgevallen, herinnerin-
gen, schuldgevoel, verbittering
en tenslotte relativering en be-
rusting. 'There's a bit of magie
in everything and then some
loss to even things out.' Reed is
één van de rocksterren die niet
geforceerd mee blijft doen aan
de mythe dat een popster
eeuwig het jeugdidoolmoet uit-
hangen.

’Texaansenachtegaal’strijktzondagneerinKerkrade

De sociale bewogenheid
van Tish Hinojosa

DOOR THEO HAKKERT

BOCHUM/KERKRADE - In deDuitse stadBochum is het op die
zondagmorgen slecht weer voor nieuwsgierige mensen. Het Mu-
seum Am Stadtspark is in nevelen gehuld. Diverse paren, elkaar
stevig ondersteunend in verband met de gladheid, wandelen rich-
ting ingang. Tegen elven zit een van de museumzalen voor drie-
kwart vol. Op het podium staat klaar: Tish Hinojosa, 'aus Texas,
Musik vom Rio Grande. De live-radio-uitzendingkan beginnen.

Vervolgens ontrolt zich voor de
ogen en oren van de bezoekers een
klein wonder als de dame met de
akoestische gitaar om de frêle
schouders het op een zingen zet. De
stem van Tish Hinojosa geldt als
een van de puurste van de moderne
countrymuziek en die indruk wordt
onmiddellijk bevestigd. Met opmer-
kelijk gemak werkt ze zich een uur
lang door de hoogtepuntenvan haar
repertoire heen en voegt er, als de
live-uitzending allang verleden tijd
is, nog een half uurtje aan toe. Na
een uitgebreide signeersessie praat
ze even later, nippend aan een
koudgeworden glas thee, in het ver-
laten museumrestaurant over haar
achtergronden, haar inspiratiebron-
nen en de toekomst.

Grande, waar de al dan niet illegale
Mexicanen behoorlijk worden uit-
gebuit door de grote boeren.

„In sommige opzichten vind ik het
fijn precies bij een bepaalde geogra-
fische streek te horen. Ik ziè Texas
heel anders dan de meeste mensen.
Niet als de staat van de rijke olie-
boer met zijn hoed en zijn country-
liedjes. Mijn Texas is anders, van-
wege mijn achtergrond. Mijn sym-
pathie hoort de boerenarbeiders,
die voor een groot deel Mexicaans
of Mexicaans-Amerikaans zijn en
vreselijk uitgebuit worden door de
grote boeren, die hoge produkties
moeten halen en allerlei pesticiden
op hun land gooien."

Tish Hinojosa is de jongstevan der-
tien kinderen uit een gezin van
Mexicaanse immigranten. Ze werd
geboren in San Antonio. Uit haar
songs spreekt een diepe betrokken-
heid bij de sociale misstanden die
er heersen in het gebiedvan de Rio

Op haar vijftiende begon ze met zin-
gen, geïnspireerd door Joan Baez.
Jaren later mocht ze voor A&M Ho-
meland maken. Een cd waar leden
van Los Lobos en ook accordeonle-
gende Flaco Jimenez op mee spe-
len. Een mooie plaat, waarop de

sociaal bewogen songs tegenwicht
krijgen door vrolijke country-dans-
deuntjes. De ballade Donde Voj
(Where I Go) bracht haarrecent on-
der de aandacht van een groot pu-
bliek, toen het in een akoestische
versie verscheen op de Twee Meter
Sessie Volume 2. In Amerika begint
debal nu ookte rollen. Kris Kristof-
fersen wil een duet met haar zingen,
Booker T. wil haar produceren en
de collega's beginnen haar schrijfta-
lent te ontdekken.
„Sommigen pieken als ze 18 zijn en
zijn opgebrand als ze 25 zijn. Als
mijn piek rond mijn 40ste ligt, vind
ik het prima. Wat er ook verder ge-
beurt, ik heb mijn stempel gezet. Ik
heb nergens spijt van. Ik heb nooit
iets gedaan wat puur voor de com-
mercie was. Dat voelt goed. Alles
wat ik vanaf nu ga bereiken, heb ik
verdiend."
Zondag reist Hinojosa, bij voorkeur
de Texaanse nachtegaal genoemd,
af naar Kerkrade. Daar geeft zij van-
af drie uur 's middags een voor
Zuid-Nederland exclusief concert
in café Zum Blauen Bock, gelegen
aan de Romeinenstraat.

"De Amerikaanse singer/
songwriter Tish Hinojosa gaat
door het artiestenleven als de
Texaanse nachtegaal. Zon-
dagmiddag staat zij op de
planken in Kerkrade.

Limburgse Swains met clip op MTV
DOOR GEERTJAN CLAESSENS

GELEEN/MAASTRICHT - Wie
binnenkort een jongen in zwart t-
shirt met een omgekeerd vraagte-
ken over de beeldbuis ziet dende-
ren, zit waarschijnlijk naar de nieu-
we videoclip van de Swains te,
kijken. De zanger springt daarin
door een witte, met graffity bespo-
ten ruimte die maar weinigenzullen
herkennen als een deel van de oude
melkfabriek in Sittard. Het aldus
vereeuwigde. pand (onlangs ge-

sloopt) vormde de lokatie voor de
opnamen.

De Swains timmeren aan de weg.
De clip moet binnenkort te zien zijn
via het popstation MTV en in aller-
lei popprogramma's. Waarschijnlijk
kunnen weinig bands zich een der-
gelijke professioneel uitziende clip
veroorloven. De beelden passen
goed bij de dance/house-klanken
van de nieuwe single That's What
We're Living For.
Het 307 minuten durende filmpje is
door een snelle montage en gebruik

van schaduw- en spiegelbeelden erg
druk, en zo hoort dat ook. Soms is
de zanger zes keer op een rij te zien,
beelden vloeien in elkaar over; het
oog wil ook wat.

De clip zou zeker meerdere tonnen
hebben gekost, als producente Mo-
nique Demarteau de beelden niet
als stage-opdracht had kunnen ma-
ken. Zij stak enkele maanden in de
voorbereiding, organisatie, shooting
(waarvan ze ook bijgaande foto
maakte) en montage. Het bedrijf
ADB/AVS in Geleén, waar Demar-

teau stage loopt, verschafte de faci-
liteiten gratis.

De vier leden van de Swains komen
uit de omgeving van Maastricht. In
deze samenstelling zijn ze pas een
klein jaar bij elkaar. De band staat
aan de vooravond van een groot-
scheepse Europese tournee. Die
brengt hen na Duitsland vandaag in
Rotterdam, morgen in Utrecht, vrij-
dag in het Sittardse Fenix en zater-
dag in Den Bosch. Daarna gaat het
via Noord-Duitsland en Scandina-
vië naar Slovenië. Swains-zanger
Etiënne Overdijk is erg tevreden
over de clip. De band maakte eerder
twee filmpjes die bij de VPRO te
zien waren.

„De eerste clip was één dag filmen
en drie dagen monteren. Nu hadden
we driekeer zoveel tijd," zegt Over-
dijk. Hij verwacht van de clip 'in de
eerste plaats dat ze hem gaan
draaien.' Dat zal de verkoop (nu een
kleine 5000) geen kwaad doen. Wa-
ren de eerste filmpjes 'slechts' bij
de kleine Amerikaanse stations en
de VPRO te zien, nu moet MTV het
gaan doen. „De promotie begint er
nu op te lijken," vindt Overdijk. Hij
verwacht dat de plaat, die pas deze
week officieel uitkomt, daarna vaak
gedraaid zal worden. Dat zal ook de
verkoop van de cd, Electric Soul,
stimuleren.
Overdijk omschrijft de muziek als
een cross-over van 'alle elementen
die ons aanspreken.

Momenteel zitten de Swains op de
dance-toer. Het verschil met meer
commerciële dance-acts noemt
Overdijk het feit dat de band uit de
underground voortkomt en alterna-
tief wil blijven. „We zijn een band
met een boodschap, bijvoorbeeld
over armoede, onderdrukking en
geweld. We gaan niet voor niks op-
treden in een land als Slovenië."

■De Swains zijn, naast drie andere
|bands, op vrijdag 7 februari vanai

21.30 uur te zien tijdens het Electro-
nic Body Music Festival in jonge-
rencentrum Fenix te Sittard." De Limburgse Swains in actie tijdens de 'shooting' van hun nieuwste videoclip.

Foto: MONIQUEDEMARTEAU

recept
Varkensfricandeau

met kersensaus

DOOR HUUB MEIJER

Een handig gerecht wanneer u on-
verwacht gasten krijgt of weinig
tijd hebt om uitgebreid te koken.
De saus past behalve bij frican-
deau ook goed bij rollade of zelfs
konijn.

Benodigdheden voor 4-6 personen:
750 g varkensfricandeau, peper en
zout, mosterd, boter om te bakken,
1 pot kersen op sap (ontpit), bouil-
lonpoeder of verkruimeld -blokje,
scheutje citroen, allesbinder.
Wrijfvlees in met peper en zout en
bestrijk rondom met mosterd. Ver-
hit boter in een braadpan en braad
vlees rondom aan. Draai warmte-
bron laag en braad vlees onder af
en toe bedruipen gaar in 45-55 mi-
nuten.

Verwarm kort voor einde braadtijd
kersen in hun sap en voeg aan ker-
sen zoveel bouillonpoeder toe dat
de smaak pittig wordt. Bind ker-
sennat met allesbinder en proef of
op smaak gebracht moet worden
met scheutje citroensap of bouil-
lonpoeder.

Heerlijk met aardappeltaart of ge-
bakken aardappels.

Kevin Coyne
in Heythuysen

HEYTHUYSEN - De vermaarde
Engelse singer/songwriter Kevin
Coyne treedt vrijdag op in café Torn
Torn te Heythuysen. Met het con-
cert wordt de lijn doorgetrokken
van eerdere optredens dieLee Clay-
ton, Brendan Croker en Townesvan
Zandt in het café verzorgden. In
Heythuysen zal Kevin Coyne verge-
zeld worden door de Duitse gitarist
Hans Pukke.

Het werk van Kevin Coyne staat in
een directe relatie met de vele ups
en vooral downs die zijn leven heb-
ben gekenmerkt. De in '44 in het
Engelse Derby geboren Coyne luis-
tert aanvankelijk veel naar de rock
& roll van Little Richard, JerryLee
Lewis en Fats Domino. Tussen '65
en '69 werkt hij in een psychiatri-
sche inrichting en de ervaringen die
hij daar opdoet, zullen van grote be-
tekenis wordenvoor zijn latere oeu-
vre.

Coyne komt altijd op voor de zelf-
kant van de samenleving, voor de
zwakkeren en de drop-outs. Eindja-
ren zeventig belandt hij zelf in een
persoonlijke crisis. Hij raakt aan de
drank, zijn huwelijk strandt en na
een zenuwinzinking verblijft hij en-
kele maanden in een inrichting.
In '85 verlaat hij zijn geboorteland
om zijn heil te zoeken in Duitsland,
waar hij gitarist Pukke ontmoet.
Ook richt hij een een nieuwe bege-
leidingsgroep op, de Paradise Band.

Kaarten voor het concert kosten
aan de kassa 15 gulden en in de
voorverkoop fl 12,50.
Telefonisch bestellen kan ook
(504749-1468).

popagenda
FEBRUARI

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

" 7 Fenix Sittard, electronic body
music-festival met Swains, In'
sekt, The Minister of Noise en
Sloppy Wrench Body ,

" 7 Zaal Weert, Janse Bagge Bend
en Class

" 7 Torn Torn Heythuysen, Kevin
Coyne

" 7't Berghoes Mariahoop, Fietse-
freem

" 7 Exit in G Landgraaf, Hot ScratH'
ble, Centre Court en Ladies First

" 7 Vredenburg Utrecht, Van Morri-
son

" 8 Auw Pastorie Bom, Private Jus':
tice

" 8 Joy Cadier en Keer, OK Coral en
Passing Strangers

" 8 Wielderhoes Wijlre, Fietsefreem

" 9 Canix Lottum, TröckenerKecks

" 9 Oude Stadsschouwburg Maas-
tricht, World Beat II met Trop>"
cal Steels en Senemali

" 9 Café Maximiliaan Geleen, Spe-
cial Edition (mid.)

" 9 Café Zum Blauen Bock Kerkra-
.de, Tish Hinojosa

" 9 Gijsbrecht Maastricht, Fietse-
freem (mid.)

" 10 Ijsstadion Aken (D.), Udo Lin-
denberg ,

" 12 0-42 Nijmegen, Evan Johns an"
the H-Boms t

" 14 Azijnfabriek Roermond, Gotcha-

" 14 Café De Sjloes Bom, D-Train

" 14 Dancing Veronica Maastricht
Private Justice

" 14 Zaal Fonke Echt, Janse Bag.e
Bend

" 14 B-52 Hulsberg, The House-
Manchester Band & The Chan-
nel X Girls

" 14 Spiegeltent Obbicht, Fietse-
freem

" 15 Cultureel Centrum Eysden, Fie''
sefreem

" 15 Doornroosje Nijmegen, Xev*Coyne & The Paradise Band en
Brendan Croker

" 15 feesttent Susterseel (D.), Zzooo

" 15 Bar-Dancing Joy Cadier en
Keer, Hippalowpeep en Gree
Dream

" 15 Gimmix Sittard, The Spikes

" 15 Gemeenschapshuis Roosteren'
WW-Band

" 16 Congresgebouw Den Haag, L°
Reed

" 16 Sporthalle Keulen (D.), Joe C&

" 16 Mafcentrum Maasbree, Priva^
Justice b

" 17 Fenix Sittard, Chris Whitley *Band ,
" 20 MECC Maastricht, Crowde"

House

" 20 Fenix Sittard, Sniff 'N' Tn
Tears

" 21 Galaxy Landgraaf, Mannheiff .
" 21 Feesttent Maasmechelen (BJ'

Janse Bagge Bend

" 22 Bar-Dancing Joy Cadier &
Keer, Wild Flower en Basic Blu*

" 22 Willie Bar Pey-Echt, Private J"s'
tice _.

" 29 ORA Landgraaf, Janse Ba_£e

Bend

MAART

" 5 Ahoy Rotterdam, Little ViU**?
featuring John Hiatt, Ry Coode'
& Nick Lowe

" 7 MECC Maastricht, BB King

" 7De Schakel Reuver, Bintangs e'
Colorful People

" 9 Carré Amsterdam,Lou Reed

" 9 Paradiso Amsterdam, Cowb05'
Junkies . , e

" 10 Paradiso Amsterdam, Southsi"
Johhny & the Asbury Jukes .

" 12 Westfalenhalle Dortmund 'UJ'
Simply Red ,

" 13 Vorst Nationaal Brussel <"'"''Torn Petty & The Heartbreakef
" 13 B 52 Hulsberg, Bluesrock »'

met D-Train, Treasures & Gfbidge, CC Rider en Plek Bend

" 15 Hanenhof Geleen, Normaal e
D-Train

" 19 Ahoy Rotterdam, Simply Red

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. Europ. hoofdstad; 4.
groet; 7. titel; 11. voorzetsel; 12. lichte
huidskleur; 13. Ver. Staten; 15. kleur; 18.
pl. in Gelderland; 19. watervogel; 21. man-
nelijk dier; 22. verbrandingsrest; 24. voor-
zetsel; 25. gravin v. Holland; 26. poli-
tieambtenaar; 32. mijne heren; 33. in orde;
35. oude vochtmaat; 37. klapje; 38. grond
om boerderij; 39. scheepsvloer; 41. kle-
dingstuk; 42. mooi; 43. ogenblik; 44. plat
ovalen vat; 45. touw om iets mee vast te
zetten; 46. mannelijk dier; 47. briefaanhef;
48. afstandsmaat; 51. dam, dijk; 57. berg
op Kreta; 59. pers. vnw.; 60. pers. vnw.;
61. wisselgebruik; 63. rangtelwoord; 65.
pausenaam; 67. prachtig gelegen; 69. bij-
woord; 70. deel v. Oostenrijk; 71. de on-
bekende; 72. bep. woning; 73. sneeuw-
schaats; 74. handgreep.

Verticaal: 2. deel v.e. fiets; 3. steens*)"1;
4. Eng. bier; 5. familielid; 6. een zeke'
8. hardhandig; 9. vroegere Slavis<j'
vorst; 10. wachthuisje; 14. geleerd; '~muzieknoot; 17. meubelstuk i.d. slaap*
mer; 19. bep. militaire rang (marine);*:
ten bedrage van; 23. vr. munt; 24. Teen'
sche Hogeschool; 27. titel; 28. smaloe6'
29. modeontwerp; 30. klein kind; ó<
hoofddeksel; 34. oude Spaanse munt; J'kloosteroverste; 36. insekteneter; ó

emannetjesbij; 40. gezichtseinder; 47. °<bergplaats; 49. met name; 50. licht #..
drank; 51. lekkernij, gebak; 52. water,
Friesland; 53. schrijver; 54. rijksmark; » ,
verdroogde mest v. zeevogels; 56. re^|
ning; 58. inhoudsmaat; 62. stannum; 'S;
spoedig; 65. waterbloem; 66. vrouwe"1
dier; 68. riv. in Oostenrijk.
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Oplossing van gisteren

Umburgs dagblad

de tootootjes



Grenzen
_o man gaf in een lanSdurig be-

llo aan waar voor hem de grenzen
j.«gen voor het kabinetbeleid in de.^ende periode. De belastingen
,j.£ Premies mogen niet verder om-(j6°g' het minimumloon moet wor-
%_ vroren en het moet afgelopen
kr.„. met verdere nivellering van in-eens.
1e_n_ man liet de pvdA alvast we-
,jaa üa} belastingmeevallers (vorig
'Sen Z°'n 2mi _ard gulden) niet mo-
_3v Worden gebruik voor extra uit-
bia^ 11'Dat geld moet terug naar de
Cftf?rs door lastenverlichting. De
afScheL..Pleitte ook een geleidelijke
lin_ g van de vermogensbelas-
tustp n een groter inkomensverschil
,den £ werkenden en niet-werken-
bei0n

rinkman stelde ook prestatie-
'lie. . ing voor: wie hard werkt moeter Kunnen krijgen.

i"_ook Pagina 4

Ziekteverzuim
in onderwijs
verontrustend

Sürn H^AG - Het ziektever-
vori_

m _ et onderwijs is in het
ee_ „ scnoolJaar gestegen naardekJeC°ldhoogte- Het gemid-
bf>_. Zlekteverzuimpercentage
199117 7ln_het schooljaar 1990/
droe. w jaar eerder be"
7 . _ net ziekteverzuim nog
tm .tPr°fent Een zeer veron-mi_i_tndeT.ontwikkehng, aldus
in . 1 tr Ritzen van Onderwijsbrief aan de TweedeKa-

-2u_
t °riderzoek naar ziektever-

iaarr lf het onderw _s gebeurt
H uJks steekproefsgewijs
s"°r het Leids Instituut vooroctaal-Wetenschappelijk On-_i_.Zoek (Liswo) van de Leidseuniversiteit.«zen schrijft in zijn brief aan
st. iweede Kamer dat de laat-
Zui clJfers °ver het ziektever-
k Ween stimulans vormen omet beleid om dat verzuim te-ug te dringen 'met kracht door
0 Zetten. Ritzen streeft er naarm met ingang van het komen-
Zr. ? cnooljaar een bedrijfsge-, °ndheidszorg in te voeren in
Zn . onderwijs. Alle scholenouden dan een contract metJ=n bedrijfsgezondheidsdienst

Roeten sluiten.

CDA -fractievoorzitter provoceert coalitiepartner

Lauwe reactie PvdA op
dreiging van Brinkman

Dar'ementa're redactie

JEN HAAG - De PvdA-frac-
ondm de Tweede Kamer is niet
_jj_. r de indruk van de drei-
gde woorden van CDA-frac-
e_norzitter Brinkman. Op
Sn in Den

[o£rg (Texel) trapte Brinkman
lan enkele voor de PvdA be-,ngnjke punten op de rem.

ivhn 7," . aatssecretaris Simons mag. erst lnkman pas verder met zijnj|^ structurering van de gezond-
j^ als hij kan aanto-
Iheirt'Tat de kosten van de gezond-
iC2org omlaag gaan. Ook de;l_ ppeiing van lonenen uitkeringen
!terUg wat de CDAer betreft, niet

"»ian _°C tend is de rede van Brink-
ken o ln de pvdA-fractie bespro-
ken i ,steld wordt dat de CDA"
h&dn bliJkbaar de behoefte

Zl. . binnen z.n eigen partij
"leliiW Jker te Profileren. Inhou-
■ift h +

zag de pvdA weinig nieuws
vrij', verhaal van Brinkman. Op
Du_t door hem aangeroerde

de CDAer eer-
eên„ ei:dS gevitte ideeën en verlan-
&_*_ el werd door de fractie toe-
__v at Brinkmans verhaal 'op
J vocaüe' gericht is. De PvdA zal
njet kt

op ingaan- De fractie wil
v.r_ _ verwijt krijgen de coalitie-Ik'noudingen te verzieken door

P
A i5mkman te vageren,

"kt d " ;knng wordt erop gewezen
d_m jrin man weliswaar met crisisi dreigen, maar het echt forceren'C eT br!Uk in de coalitie nog'Cn_ an^erS l. Bovendien staat%.V„ A ln de PeillnSen ook op ver-* M4tot 10 kamerzetels) waardoor. « een coalitie met de VVD niettwr_ Zo,ndermeer op een kamer-kan rekenen.

Veldslag onder Vietnarnezen eindigt in drama

Brand in kamp
eist 21 levens

HONG KONG - Door een brand
bij rellen in een kamp met Viet-
namese bootvluchtelingen in
Hong Kong zijn 21 doden geval-
len, aldus de politie. Meer dan
120 mensen raakten gewond bij
de ergste onlusten ooit in een
van de opvangkampen in de
Britse kroonkolonie.

De politie zei dat ongeveer 300bootvluchtelingen in het kamp
Shek Kong in de nacht van
maandag op dinsdag elkaar met
stokken en zelfgemaakte wapens

te lijf gingen. Te midden van de
gevechten werd een barak in
brand gezet. Nadat de brand an-derhalf uur later was geblust,
trof de politie de verkoolde res-

ten aan van 21 mensen. Zeker
128 mensen liepen bij de gevech-
ten letsel op. Van zeven van hen
was de toestand kritiek.
In Shek Kong zijn 8.900 Vietna-

mese bootvluchtelingen onder-
gebracht. Bij de gevechten wa-
ren volgens de politie rivalise-
rende groepen uit het noorden
en zuiden van Vietnam betrok-
ken. De autoriteiten stuurden
400 man oproerpolitie naar het
vluchtelingenkamp. De politie-
mensen vuurden onder meer
traangasgranaten af om een ein-
de te maken aan de veldslag. Een
politieman raakte licht gewond.

Het bestuur van Hong Kong is
onlangs begonnen Vietnamezen
onder dwang naar hun land te-
rug te sturen. Daardoor zijn de
spanningen onder de vluchtelin-
gen opgelopen.

" Een Vietnamese vrouw wordt in een arrestantenwagen van de oproerpolitie afgevoerd na het drama in hetvluchte-
lingenkamp in HongKong. ■ Foto: AP

Venetiaan wil dat Bush Nederland onder druk zet

Suriname roept
hulp van VS in

WASHINGTON - President Ro-
nald Venetiaan van Suriname heeft
president George Bush van de Ver-
enigde Staten gevraagd bij de Ne-
derlandse regering zijn invloed aan
te wenden om Nederlandse econo-
mische steun niet uitsluitend afhan-
kelijk te maken van een econo-
misch aanpassingsprogramma. Dit
heeft de Surinaamse president in
Washington gezegd na een gesprek
met het Amerikaanse staatshoofd
en functionarissen van het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken.

De president van Suriname heeft

zijn-Amerikaanse gesprekspartners
erop gewezen dat Suriname twee
problemen heeft: het verder stabili-
seren van de democratie en verder-
gaande economische hervormin-
gen. Deze problemen moeten tege-
lijkertijd worden aangepakt, en van
die noodzaak dient Nederland goed
doordrongen te zijn. Venetiaan
vindt dat Nederland ten behoeve
van de democratie in Suriname een
actievere houding moet aannemen
bij het verlenen van steun.

De Verenigde Staten gaan ervan uit
dat Nederland Suriname helpt als

het in nood verkeerd. Maar het is
voor Suriname niet verstandig op
het gebied van hulp afhankelijk te
zijn van één land. De president
waarschuwde daarom dat men niet
automatisch van Nederlandse steun
en hulp moet uitgaan.
„Als de zaken niet goed lopen met
Nederland, dan zou het wel eens te
laat kunnen zijn voordat andere
vrienden bijspringen", waarschuw-
de Venetiaan. Als de Amerikanen
daarom invloed hebben op Neder-
land, dienen zij die volgens hem aan
te wenden om Nederland in bewe-
ging te krijgen.
Overal waar Suriname aanklopt
voor financiële steun wordt naar
Nederland verwezen, ook in Was-
hington. Daarom heeft Suriname de
Verenigde Staten niet om financiële
hulp gevraagd voor zijn betalings-
balansproblemen, al is over deze
zaak wel gesproken. Suriname pro-
beert volgens president Venetiaan
in die zaak met Nederland samen te
werken. „Maar wij hebben Amerika
gewaarschuwd dat het met Neder-
land wel eens zo lang zou kunnen
duren, dat de zaak misloopt voordat
je het weet."" PRESIDENT VENETIAAN

...Nederland wacht te lang...

Mitterrandlegt verklaring af
Extra zitting van
Frans parlement

PARIJS - De Franse regering zal
vrijdag in een speciale zitting voor
het parlement een verklaring afge-
ven over de zaak-Habash. President
Francois Mitterrand zei dit in een'
vraaggesprek voor de televisie,
waarbij hij de oppositie uitdaagde
het kabinet omver te werpen.

„Ik geloof dat de speciale zitting
van het parlement vrijdag kan
plaatsvinden", aldus Mitterrand.
„De regering zal een verklaring af-
geven en als de oppositie een motie
van wantrouwen indient, danzullen
we wel zien. Als de regering wordt
afgezet, dan zal ik de instituties res-
pecteren."

Regeringswijzingen en ontslagen

van ministers sloot de president
vooralsnog uit. Het besluit om Ha-
bash voor medische behandeling
toe te laten noemde Mitterrand een
beoordelingsfout maar geen serieu-
ze kwestie, die wat hem betreft nu

is afgesloten. „Ik heb deze affaire in
48 uur tijd afgehandeld. De zaak-
Habash bestaat niet meer." Tevens
veroordeelde hij de 'obsessieve
perscampagne' over de zaak.

De socialistische regering kreeg de
afgelopen dagen zware kritiek te
verduren wegens het verblijf in een
Parijs ziekenhuis van de radicale
Palestijnse leider George Habash,
wiens organisatie verantwoordelijk
is voor vliegtuigkapingen in de ja-
ren '60 en '70. Mitterrand herhaalde
dat hij niet voor donderdagmorgen
op de hoogte was geweest van de
komst van Habash de dag tevoren.
Wel heeft hij toen 'onmiddellijk ge-
reageerd' en gesproken met pre-
mier Edith Cresson.

Zie ook pagina 4

" Regering Cresson kreunt
onder Habash-schandaal

binnen/buitenland

Onduidelijkheid
over Nederlanders
in nazi-dossiers

BUENOS AIRES - Het is nog onduidelijk°f zich in de gisteren in Argentinië vrijgege-ven nazi-dossiers materiaal bevindt overNederlandse oorlogsmisdadigers. Dit heeft
de directeur van het Argentijnse staatsar-chief, Eugenio Rom, gistermiddag meege-deeld.
Rom kreeg in de loop van gistermiddag debeschikking over een grote hoeveelheid ar-chiefmateriaal. „Het is een heel bureau vol.
t _m°et Pa§ina voor pagina voor ontvangst
tekenen." Volgens de directeur kost het naar
verwachting een maand om de documenten[e ordenen. Daarna kan het publiek de stuk-
ken inzien.De Argentijnse president Carlos Menem

toonde maandag tijdens een persconferentie
een deel van de documenten. „Dit is een
schuld die Argentinië inlost aan de mens-
heid", aldus de president over de openbaar-
making. Menem heeft alle overheidsinstellin-
gen, ook de immigratiedienst, per decreet
verplicht al hun archieven na te zoeken op
stukken over naar Argentinië uitgeweken

nazi's.
Het staat nu al vast dat er dossiers zijn van
de beruchte kamparts JosefMengele en van
Josef Schwammberger, die al eerder door de
Argentijnen aan Duitsland is uitgeleverd.
Menem had deze dossiers tijdens de perscon-
ferentie voor zich.
In Argentinië verblijven vermoedelijk twee
Nederlandse oorlogsmisdadigers, Abraham
Kipp en Jan Olij. De eerste dook in 1988 on-
der nadat hij door het Haarlems Dagblad was
opgespoord in een buitenwijk van Buenos
Aires. Sindsdien is hij spoorloos. Nederland-
se uitleveringsverzoeken haalden niets uit,
omdat de zaken volgens Argentijns recht
verjaard zijn.

Aanslag op kantoor
Sinn Fein: 4 doden

BELFAST - In de Noordierse
hoofdstad Belfast zijn gisteren ze-
ker drie mensen gedood bij een
gewapende aanval op het kantoor
van Sinn Fein, de politiekearm van
het lerse Republikeinse Leger
(IRA). De dader zou een politie-
agent zijn die na de aanslag de hand
aan zichzelf zou hebben geslagen,
zo is in kringen rond de veiligheids-
diensten vernomen.

De aanvaller was het zwaarbewaak-
te hoofdkantoor binnengekomen
door zich uit te geven voor journa-
list. Eenmaal in het gebouw opende
hij het vuur op de aanwezigen en
achtervolgde hij hen met een pis-
tool en een geweer van kamer tot
kamer. Daarbij werden een portier,
een raadsman van de partij en een
bezoeker gedood, aldus een woord-
voerder van Sinn Fein. „Het lijkt
erop dat ze allemaal van dichtbij
zijn neergeschoten", zei Sinn-Fein-
leider Gerry Adams die het gebouw
bezocht.

Vervolgens reed de schutter blijk-

baar naar de oever van een meer bij
Belfast waar hij zichzelf dood-
schoot. „Er is een geweer gevonden
en de politie gelooft dat er een ver-
band tussen de twee incidenten
bestaat", aldus een politiewoord-
voerder. Aanvankelijk was er spra-
ke van twee schutters die de aanval
zouden hebben uitgevoerd.

Verklaring
De aanslag is opgeëist door de pro-
testantse Ulster Vrijheidsstrijders
die strijden tegen mogelijke aan-
sluiting van Noord-lerland bij ler-
land. „Als doelwit zullen andere
republikeinen volgen", lieten zij in
een verklaring weten. Mogelijk gaat
het om een vergeldingsactie voor
een aanslag van het lerse Republi-
keinse Leger (IRA) twee weken ge-
leden toen acht protestantse bouw-
vakkers omkwamen bij een bom-
aanslag op hun busje.

Nederlandse
missie naar

Vietnam
DEN HAAG - Binnenkort gaat een
missie van ambtenaren van Buiten-
landse Zaken, Ontwikkelingssa-
menwerking en Justitie naar Viet-
nam om te spreken over de uit
Tsjechoslowakije afkomstige Viet-
namese asielzoekers. Dit heeft de
woordvoerder van Buitenlandse Za-
ken gisteren in Den Haag meege-
deeld.
Uit het opnemen van een of meer
ambtenaren van Ontwikkelingssa-
menwerking valt af te leiden dat
Nederland met ontwikkelingsgeld
de regering in Hanoi wil bewegen
de in Nederland verblijvende Viet-
namezen toe te laten. De Tweede
Kamer heeft zich echter, bij de be-
handeling van de OS-begroting in
december, uitgesproken tegen het
verlenen van ontwikkelingshulp
aan Vietnam.

Kleindochter
Mussolini
in politiek

NAPELS - Alessandra Mussolini,
de kleindochter van de vroegere
fascistische dictator Benito Musso-
lini, treedt in haar grootvaders voet-
stappen. De 29-jarige Alessandra
heeft zich namens de neo-fascisti-
sche Italiaanse Sociale Beweging
(MSI) in Napels kandidaat gesteld
voor de parlementsverkiezingen
van april.

Alessandra is de dochter van Mus-
solini's zoon, de jazz-pianist Roma-
no, en Maria Scicolone, een zuster
van filmster Sophia Loren. Zij heeft
onlangs haar studie medicijnen af-
gerond, maar is werkzaam als actri-
ce.
Zij zegt besloten te hebben om zich
voor de MSI politiek in te spannen,
omdat het gedachtengoed van de
partij 'het dichtst in de buurt komt
van de ideeën van mijn grootvader.

Twee doden bij
rellen in Algerije

ALGIERS - In de Algerijnse stad
Batna zijn gisteren zeker twee men-
sen om het leven gekomen en enke-
len gewond geraakt toen het leger
het vuur opende op fundamentalis-
tische islamitische betogers. Dat
heeft het Algerijnse persbureau
APS bericht.
De betogers, aanhangers van het
Islamitische Reddingsfront (FIS)
hadden zich verzameld voor een ge-
rechtsgebouw waar een moslim-
geestelijke was veroordeeld tot
twee maanden gevangenisstraf we-
gens 'het aanzetten tot rebellie en
gebruikmaking van gebedsruimten
voor politieke doeleinden', aldus
een woordvoerder van de politie.

punt uit

Bloedbad
President Soeharto van Indo-
nesië wil de militairen die
schuldig zijn aan het bloedbad
in november op Oost-Timor be-
straffen. Bij het neerslaan van
een demonstratie in Dili, de
hoofdstad van de door Indone-
sië geannexeerde kolonie, had-
den de soldaten volgens een
Indonesische onderzoekscom-
missie vijftig mensen gedood
en meer dan negentigverwond.
Volgens de officiële lezing wa-
ren er maar negentien demon-
stranten gedood.

Zandstorm
Bij één van de hevigste zand-
stormen van de afgelopen jaren
zijn in Egypte ten minste veer-
tien doden gevallen. In devoor-
stad Giseh van Caïro kwamen
drie vrouwen om toen een
muur instortte. Een bezoeker
van de dierentuin in de Egypti-
sche hoofdstad werd dodelijk
getroffen door een omvallende
boom.

Gaswolk
Bij Shell-Chemie in de Botlek
is gisterochtend bij onderhoud
aan een zogeheten COS-fabriek
een kleine hoeveelheid pro-
peen ontsnapt. Het bedrijf
sloot uit voorzorg de Petro-
leumweg tijdelijk af. De stof,
die na verdamping zeer brand-
baar is, kwam vrij uit dezelfde
fabriek als waaruit maandag
vijf kilogram chloor ontsnapte.
Specialisten van de DCMR Mi-
lieudienst Rijnmond hebben
inmiddels vastgesteld dat het
propeen kon ontsnappen door-
dat een afsluiter onderaan een
drukvat met vloeistof en gas
bevroor.

CJP
Het Cultureel Jongeren Pas-
poort (CJP) zal met ingang van
1 junieen jaar geldigzijn, onge-
acht het tijdstip waarop de
kaart wordt aangeschaft. Tot
nog toe kent het paspoort,
waarmee jongeren tot 26 jaar
bij diverse culturele instellin-
gen een korting kunnen krij-
gen, een seizoensgebonden
karakter. Dat betekent dat het
CJP vanaf 1 september één jaar
geldig is.

Conferentie
Er komt wellicht toch een ont-
wapeningsconferentie van de
vier mogendheden met kern-
wapens op Europees grondge-
bied. Volgens de Franse minis-
ter 'van Buitenlandse Zaken
Roland Dumas heeft de Ameri-
kaanse president Bush onlangs
laten weten het idee te steunen.
Het idee voor een 'top' van
Groot-Brittannië, Frankrijk, de
Verenigde Staten en de voor-
malige Sovjetunie is afkomstig
van de Franse president Mitter-
rand.

Laroes
De rechtbank in Den Haag
heeft gisteren de 29-jarige Ha-
genaar G.D. een jaar opname in
een psychiatrisch ziekenhuis
en tbs met dwangverpleging
opgelegd. De man stak op 23
oktober vorig jaar in Den Haag
de journalistHans Laroes neer.
De officier van justitie had tbs
met verpleging geëist.

IDB
De Rijksrecherche zal een
breed opgezet onderzoek uit-
voeren naar de problemen bij
de Inlichtingendienst Buiten-
land (IDB). Daarbij zullen on-
der meer gesprekken worden
gevoerd met alle werknemers
van de IDB. Dat heeft de Cen-
trale van Middelbare en Hogere
Functionarissen bij Overheid,
Onderwijs, Bedrijven en Instel-
lingen (CMHF) gisteren be-
kendgemaakt.

Ambassades
Nederland overlegt met andere
Europese landen over mogelij-
ke samenwerking bij het vesti-
gen van ambassades in de
republieken van de vroegere
Sovjetunie en Joegoslavië. Bij
dit overleg, aldus de woord-
voerder van Buitenlandse Za-
ken, zijn ook andere ministe-
ries als Financiën en Land-
bouw betrokken. Het zal nog
wel enige tijd worden voortge-
zet.

PVC-pas
De Stichting Natuur en Milieu
is een actie begonnen tegen het
gebruik van PVC in bijvoor-
beeld bank- en giropasjes en
lidmaatschapskaarten. Zij
vindt dat veel van dergelijke
kaarten gemaakt kunnen wor-
den van voor het milieu minder
schadelijke kunststoffen of
karton. Om te voorkomen dat
afgedankte pasjes in het milieu
terechtkomen, zou er een sys-
teem van statiegeld moeten
worden ingevoerd. Om te zor-
gen dat mensen de pasjes ook
werkelijk terugbrengen zou het
statiegeld minstens een gulden
moeten bedragen.
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Uitleg
De affaire-Habash heeft maandag op-
nieuw een slachtoffer gemaakt.
Georgina Dufoix, de voorzitster van
het Franse Rode Kruis, heeft laten
weten dat ze haar functie eind deze
week neerlegt. Binnen het Rode
Kruis was haar positie onmogelijk
geworden. Georgina Dufoix legde
vorige week haar functie als adviseu-
se van president Mitterrand al neer.

Ze was één van de vier hogefunctio-
narissen die de komst van Georges
Habash onderling bekokstoofd zou-
den hebben. Vijf andere overheids-
functionarissen hebben reeds hun
baan verloren door de affaire.

Minister Roland Dumas heeft maan-
dag verklaard dat hy er niet over
denkt om op te stappen. „Waarom
zou ik", zo vroeg hij zich hardop af
tydens een persconferentie. Dumas
had tevoren uitleg gegeven aan de
commissie voor Buitenlandse Zaken
van het Franse parlement. Daarbij
bezwoer Dumas dat hy niet op de
hoogte was van de komst van Ha-
bash. Hy zou pas vorige week don-
derdagmorgen, twaalf uur nadat de
zieke Palestijnse leider in het Parijse
Henri Dunant-ziekenhuis was opge-
nomen, zyn ingelicht.

Een verklaring die de parlementa-
riërs niet echt kon bevredigen. Een
minister hoort immers op de hoogte
te zyn van dit soort zaken. „Een mi-
nister die niet op de hoogte is, is
misschien nog wel erger daneen mi-
nister die er wel weet van heeft", al-
duseen parlementslid van de opposi-
tie.

Dumas heeft overigens ook veel kri-

tiek te verduren vanuit het 'eigen'
socialistische kamp. Niemand min-
der dan oud-premier Michel Rocard,
de officiële socialistische kandidaat
voor de opvolging van Mitterrand,
zei zondag dat Dumas en Marchand
zyns inziens hun verantwoordelijk-
heid dienden te nemen en diendente
vertrekken.

Tot nu toe hebben Dumas en Marc-

achtergrond]

hand de storm weten te doorstaan,
maar als deze nog even aanhoudt,
zou president Mitterrand weleens op
andere gedachten kunnen komen.
Mitterrand komt namelijk zelf steeds
meer onder vuur te liggen. Zowel in
de Franse pers als in het socialisti-
sche kamp wordt openlijk getwijfeld
aan de capaciteiten van de 76-jarige
president om dit soort crises te be-
zweren.

Sommige socialisten wagen het zelfs
zich hardop af te vragen of de presi-
dent niet 'gaga' (seniel) aan het wor-
den is.

" EDITH CRESSON Foto: EPA
..steeds meer onder vuur...

DOOR FRITS SCHILS

HEERLEN - Opnieuw
hebben Griekenland en
Turkije hun voornemen

uitgesproken om de
strijdbijl te begraven en

de onderlinge
betrekkingen te

normaliseren. Athene en
Ankara willen binnen

afzienbare tijd zelfs een
vriendschapsverdrag

sluiten.De Turkse
regeringsleider

Suleyman Demirei en
zijn Griekse ambtgenoot
Konstantinos Mitsotakis

hebben afgelopen
zondag op een

ontmoeting in de
schaduw van het World

Economie Forum te
Davos hiertoe besloten.

Het nieuws van deze
principe-overeenkomst
heeft op Grieks-Cyprus
onmiddellijk kritische

reacties uitgelokt.

De verzekering van Athene dat
een oplossing voor het conflict
onlosmakelijk deel moet uitma-
ken van een Grieks-Turkse kop-
peltransactie, neemt de bezorgd-
heid van de Griekscyprioten niet
helemaal weg. Hun scepsis is be-
grijpelijk. Tot dusver zat er hoe-
genaamd geen schot in de ver-
wrongen situatie op het eiland.
Sinds de Turkse invasie op de
noordkust van Cyprus in de zo-
mer van 1974 neemt Rauf Denk-
tash, die zich president van de
TurkseRepubliek Noord-Cyprus
noemt, een volstrekt onbuigza-
me houding aan. Dit gegeven en
de starre houding van Ankara
zyn in de visie van het Griekscy-

prische bewind debet aan de
aanhoudende impasse op het ei-
land.
De Cyprische tragedie is een van
de voornaamste redenen van de
voortdurende spanningen tussen
Grieken en Turken. Vorig jaar

" GEORGIOS VASSILIOU
...federatieve, bi-zonale staat...

"RAUF DENKTASH
...machtig, invloedrijk,

onbuigzaam...

Staatsgreep
De feiten nog eens op een rij: nu
bijna achttien jaar geleden voer-
den officieren van de toenmalige
Griekse junta, daartoe gehspi-
reerd door de Atheense brigade-
generaal Dimitrios loannidis, op
Cyprus'een staatsgreep uit tegen
het wettige bewind van presi-
dent-aartsbisschop Makarios. Na
de coup installeerden de opstan-
dige militairen ene Nikos Samp-
son, gevreesd kopstuk van de
radicale EOKA (verzetsbewe-
ging die met gebruikmaking van
fysiek geweld de aansluiting van
Cyprus aan Griekenland wilde
doordrukken), als 'staatshoofd.

Zijn 'ambtstijd' duurde welge-
teld negen dagen. Toen was het
afgelopen, want inmiddels was
de hel losgebarsten. Vijf dagen
na de putsch tegen Makarios
landde op de noordkust van het
eiland een sterke Turkse strijd-
macht, die na kortstondige, ver-
bitterde gevechten met de
Griekscyprische Nationale Gar-
de 38 procent van de eiiandop-
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pervlakte in haar bezit had. Als
argument voor de inval en aan-
sluitende occupatie voerde de
toenmalige Turkse premier Bü-
lent Ecevit aan dat Turkije
krachtens het verdrag waarin de
onafhankelijkheid van Cyprus is
geregeld, verplicht was over
handhaving van die onafhanke-
lijkheid en soevereiniteit te wa-
ken en dus tegen de coupplegers
in het geweer moestkomen. For-
meel was daar weinig tegen in te
brengen, maar feitelijk was er
sprake van een Turkse overreac-
tie.

Hoewel de Turkscyprische be-
volking nog geen twintig pro-
cent van de eilandbevolking
uitmaakt, houdt het Turkse leger
achttien jaar na datum het ver-
overde gebied nog steeds bezet.

Een zwaarbewaakte demarcatie-
lijn, de zogeheten prassini gram-
mi, doorklieft sindsdien het
land. Troepen van de Verenigde
Naties (UNFICYP) die de strij-
dende partijen uit elkaar hou-
den, kwijten zich daar al dertig
jaar van hun taak. Hun aanwe-
zigheid heeft tot nu toe zon vier
miljard gulden gekost. Niets
duidt op een spoedig vertrek van
de blauwhelmen. In 1983 procla-
meerden de Turkscyprioten de
Turkse republiek Nood-Cyprus,
die overigens alleen door Ankara
wordt erkend.
Terwijl Demirei en Mitsotakis in
Davos beraadslaagden, bracht de
in New Vork gevestigde Council
of Foreign Relations (Raad van
Buitenlandse Betrekkingen een
rapport uit onder de titel „het
Amerikaanse beleid ten opzichte
van Griekenland, Turkije en Cy-
prus. Hierin wordt opgemerkt

„dat de voortdurende impasse in
een gebied dat van vitaal belang
is, veel meer aandacht vereist
van de VS, toch een bondgenoot
van Athene en Ankara.

Monteagle Stearns, eens ambas-
sadeur in de Griekse hoofdstad,
waarschuwt in het rapport dat
vredesinitiatieven in het Mid-
den-Oosten en op de Balkan
geen kans van slagen hebben,
zolang de Grieks-Turkse vertroe-
beling voortduurt. Stearnes
noemt toenadering tussen Anka-
ra en Athene een absolute voor-
waarde voor de beslechting van
het probleem Cyprus. Een en an-
der houdt in dat de twee buur-
landen het eens zouden moeten
worden over kwesties als afbake-
ning van de territoriale wateren
en het luchtruim boven de Ege-
sche Zee en de exploratie en

exploitatie van natuurlijke hulp-
bronnen aldaar.
De oud-ambassadeur is ervan
overtuigd dat Grieken en Turken
een stabiliserende rol op de Bal-
kan kunnen vervullen. Tegelij-
kertijd wijst hij erop dat een
verslechterende relatie tussen de
twee landen een tegengesteld re-
sultaat in die regio tot gevolg
kan hebben. Voor dat laatste vre-
zen met name de Griekscyprio-
ten. In die kringen houdt men
terdege rekening met de moge-
lijkheid van erkenning van isla-
mitisch georiënteerde republie-
ken van de vroegere Sovjetunie
en Joegoslavië (Macedonië en
Bosni-Hercegovina) door Tur-
kije, in ruil waaryoor Ankara
poogt erkenning van de interna-
tionaal nu nogvolledig geïsoleer-
de Turkse Republiek Noord-
Cyprus af te dwingen.

Anders dan Monteagle StearneS
is de Griekscyprische minister
van Buitenlandse Zaken, Geor-
gios lakovos, van mening dat de
sleutel voor de oplossing van de
kwestie Cyprus in Ankara Ul*'
Denktash is weliswaar machti.
en invloedrijk, erkent lakovoS.
maar hij zal - als Ankara daarop
staat - moeten inbinden. Tot m1
toe heeft deTurkse zijde volgenS
hem niets ondernomen wat in de
richting van een opening w_st'

De Griekscyprische bewinds-
man vermoedt dat Denktash ejj
Ankara tijd willen rekken. In ov-
vérband verwijt Grieks-Nicosia
de tegenpartij dat zij doorgaa1
met de geforceerde overheveling
van vasteland-Turken naaf
Noord-Cyprus. Het aantal AnatO'
lische binnenkomers wordt nü
op 70.000 geschat. Electoraal ge'
zien staat deze massa geslote11
achter RaufDenktash. De TurkS-
cyprische politieke oppositie &
fel gekant tegen de verandering
van het demografische karakte.
van Noord-Cyprus, maar l$
vormt vooralsnog geen serieuze
bedreiging voor Denktash, die
zich bovendien gesteund wee1

door de strijdkrachten.

binnen/buitenland

Socialisten twijfelen aan verstandelijke vermogens Mitterrand

Regering Cresson kreunt
onder Habash-schandaal

DOOR HANS GERTSEN

PARIJS - Georges Ha-
bash, de zieke leider van
het Volksfront voor de
Bevrijding van Palestina
(PFLP) is alweer bijna 72
uur thuis. Maar de poli-
tieke storm die zijn ver-
blijf in Parijs heeft veroor-
zaakt, is nog lang niet
geluwd. Integendeel, de
regering van premier
Cresson trilt op haar
grondvesten.

Terwyl de oppositie nog steeds het
vertrek van de ministers Roland Du-
mas en Philippe Marchand (respec-
tievelijk Buitenlandse en Binnen-
landse Zaken) eist, gaan er binnen de
Socialistische Partij steeds meer
stemmen op om van de nood een
deugd te maken en de regering van
premier Cresson ingrijpend te wijzi-
gen.

Heel wat socialisten zouden graag
zien dat president Mitterrand de
uiterst impopulaireEdith Cresson in-
ruilt voor een zwaargewicht, bijvoor-
beeld voor Pierre Beregovoy, de
machtige minister van Economische
Zaken en Financiën.

’Geheime dienst
van Rusland

volgt KGB op’

BONN - De Russische geheime
dienst bouwt in Duitsland aan een
nieuw spionagenetwerk. Dit heb-
ben deskundigen van de Duitse
contraspionage vastgesteld. „De
Russische inlichtingendienst
heeft de opgeheven KGB direct
opgevolgd en ongeveer 80 procent
van de medewerkers van het be-
ruchtste en grootste spionageap-
paraat ter wereld overgenomen",
zo verklaarde gisteren een des-
kundige van de Duitse veilig-
heidsdienst in Bonn.

Vooral in de nieuwe deelstaten
van de Bondsrepubliek is duide-
lijk dat een omvangrijk netwerk
wordt opgezet. In de vroegere
DDR verkregen KGB-medewer-
kers de meeste kennis van colle-
ga's van het ministerie van Staats-
veiligheid. Nu moeten zij zelf
informatie inwinnen. Dat ver-
klaart waarom de Russen hun
spionage-activiteiten in het voor-
malige Oost-Duitsland zo intensi-
veren, aldus de deskundige.

De Duitse autoriteiten hebbeneen
toename van het radioverkeer ge-
registreerd vanuit de kazernes van
het voormalige Sovjet-leger in de
oostelijke Duitse deelstaten. Con-
tact wordt gehouden met agenten
in het hele Duits-sprekende ge-
bied, dus ook in Oostenrijk en de-
len van Zwitserland. De agenten
krijgen hun opdrachten via de ra-
diozenders. Het is de Duitse vei-
ligheidsdienst tot nu toe niet ge-
lukt de radiosignalen te decode-
ren.

Grieks-Turkse principe-afspraak kan doorbraak inleiden

Cyprus vestigt zijn hoop
op nieuwe leider van VN

kondigde de Amerikaanse presi-
dent George Bush aan dat de VS
alles in het werk zouden stellen
om een doorbraak in de contro-
verse te bewerkstelligen. De
vraag is echter hoe het probleem
Cyprus naar tevredenheid van
de drie bij het conflicht betrok-
ken partijen uit de wereld kan
worden geholpen.

Brinkman
CDA-fractievoorzitter Elco
Brinkman heeft coalitiege-
noot PvdA maandagavond
duidelijk gemaakt hoe de
wind waait binnen het kabi-
net en wat de (bij)rol van de
sociaal-democraten in het
geheel is. Anders gesteld:
Brinkman heeft de PvdA de
wacht aangezegd. Op en-
kele voor de sociaal-demo-

craten belangrijke punten trapte Brinkman tijdens een CDA-
spreekbeurt op Texel nadrukkelijk op de rem.
PvdA-staatssecretaris Simons mag bijvoorbeeld pas verder met
zijn herstructurering van de gezondheidsverzekering als hij kan
aantonen dat de kosten van de gezondheidszorg omlaag gaan.
Naar verwachting zal hem dat niet op korte termijn lukken. Ook
de koppeling van lonen en uitkeringen keert, wat het CDA betreft,
niet terug.
Brinkman gaf in een langdurig betoog aan waar de grenzen liggen
voor het kabinetsbeleid in de komende periode en waar de PvdA
zich aan te houden heeft. De belastingen en premies mogen niet
"verder omhoog, het minimumloon moet worden bevroren en het
dient afgelopen te zijn met verdere nivellering van inkomens. De
meeste van deze opvattingen staan haaks op die van coalitiege-
noot PvdA.
Brinkman liet blijken dat de ziektekostenverzekeraars misschien wel
gelijk hebben als zij zeggen dat de kosten voor de gezondheids-
zorg drastisch zijn toegenomen. Daarmee zet hij staatssecretaris
Simons, die het tegendeel beweert, in wezen in zijn hemd.
Het is zonneklaar dat 1992 een moeilijk jaar wordt voor de coali-
tie. Er moeten keuzes worden gemaakt, die vooral voor de PvdA-
aanhang wel eens heel bitter zouden kunnen zijn. Duidelijk is dat
het CDA bloed ruikt en meent verder geen kind te hebben aan de
intern verscheurde sociaal-democraten, die bij opiniepeilingen ook
nog eens bijzonder slecht uit de bus komen. Dat is voor hen een
bijkomend probleem, waarvoor een oplossing niet zo eenvoudig
uit de rode hoed valt te toveren.

Hoop
De Griekscyprische presiden'
Georgios Vassiliou vindt dat W)
de Turkse zijde een meer danre-
delijk aanbod voor een duur-
zaam vergelijk heeft gedaan. Het
voorstel behelst de stichting van
een federatieve, bi-zonale staat:
dus autonomie voor beide volks-
gemeenschappen onder een
overkoepelende, federale rege'
ring. Ook het denkbeeld var»
demilitarisering van het eiland
wint de laatste tijd terrein. Zo n
besluit zou onder meer neerk0'

men op ontmanteling van de
Britse bases Dhekelia (Limassol)
en Akrotiri (Larnaca).

Grieks-Nicosia maakt er geen ge-
heim van dat het vertrouwen
stelt in de nieuwe secretaris-
generaal van de Verenigde Na-
ties, de christelijke Egyptenaar
dr. Boutros Ghali. De Griekscy-
prioten beschouwen hem, an-
ders dan zijn voorgangers, als
kenner van de Cyprische proble-
matiek en verwachten van hem
de gewenste doorbraak.
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Wie 2 jaarvooruit kijkt, stapt t
vandaag in de Skoda Favorit \
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Als je gelooft in de kwaliteit van jeauto's moet jedat hard Alle reden dus voor een proefrit. Een rit die wa. g.
durven maken óók. Vandaar dat Skoda u tot 2 jaar na uw Skoda-dealer betreft best een paar uur langer mag
aankoop gegarandeerd nog 70% van de aanschafwaarde duren dan gebruikelijk. En die bovendien beloond wordt v.
teruggeeft bij inruil voor weer een nieuwe Favorit. met een cheque van 500 gulden, vrij te besteden aan ja
Een wagen die toch al verrassend veel biedt voor zn prijs, accessoires bij aankoop van een Skoda Favorit. J^^\ _i

Skoda nieuwe stijl, 'n Heel ander verhaal.(s)
" Incl. BTW, excl. kosten njklaar maken, lichtmetalen velgen tegen meerprijs. BI: Garage Heemels, Geleen: Garage Central Geleen B.V, Hoens- st
broek: Garage Fons Arets. Landgraaf: Autosei. ice G.J. Kempen B.V, Maastncht: Garage Jan Jacob.Venlo/Blenck: Autobednjf N Deinum & Zn. , ty
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Ter versterking concurrentiepositie midden- en kleinbedrijf

Helft ondernemers wil
werken in weekeinde

j^NHAAG - De helft van de 350.000 Nederlandse onderne-ers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) vindt dat werken
la Za^er(iag en zondag de concurrentiepositie van het Neder-

ndse bedrijfsleven versterkt als de interne Europese markteen feit wordt.

de t
ooli haalbaar is, is een twee-

" In de food-sector (waar de dis-
Ssies over de winkelsluitingswet

Ij °g oplaaiden) is nog altijd een
art (6.500 zelfstandige onderne-

dri'1. voorstander van langere be-
ijtstijden. Dat blijkt uit een giste-. dat geDuhliceerd Nipo-onderzoek

.pu verricht in opdracht van de. erkgeversorganisatieKNOV.

(inn ondernemers in het mkb
taühUStrie' bouw' groothandel, de-
keli._ ndel' horeca> transport en za-
D__ dienstverlening) vindt 15J^ent (52.000) dat langere be-
beij Jden geen invloedzullen heb-
-on_ 0p °-e concurrentiepositie.
d_r_aVSer 126000 (36 procent) on-
dat fmers weerleggen de stelling
*iin ngere bedrijfstijden gunstig
%nv0r hun Positie in Europa. Het
<ta_V_ noemt het aantal voorstan-crs fors.

Kloof
gew, e zaterdag wordt als een
%__ werkdag gezien. In de za-"JKe dienstverlening, industrie

en horeca, kiest 60 procent voor de
zaterdag. In de bouw kiest 40 pro-
cent voor 'gewoon' doorwerken op
zaterdag. In de detailhandel en ho-
reca is de zaterdag uiteraard al een
gewone werkdag.
Ongeveer 49.000 ondernemers (14
procent) vinden dat langer werken
op zondag kan worden gerealiseerd.
De overgrote meerderheid (80 pro-
cent) wijst dit af. Ook hier bestaat
geen absolute blokkade in de detail-
handel, waar nog altijd 10 procent
van de ondernemers op zondag wil
openen.
De kloof tussen wenselijkheid en
haalbaarheid blijkt echter groot.
Toch zeggen 42.000 ondernemers
vorig en dit jaar hun bedrijfstijd te
hebben verlengd. Hier ontbreekt
echter een harde vergelijking met
voorgaande jaren. Van hen doet 36
procent dit om de service aan de
klant te verbeteren. De economi-
sche groei is voor 19 procent aanlei-
ding voor bedrijfstijdverlenging.
Slechts 5 procent opent op zater-
dag, 3 procent op zondag. Veel meer
ondernemerskiezen voor een lange-
re werkdag, van negen of tien uur.

STAR ontevreden over
minderhedenakkoord

SW, 1, ?T 7 Dit Jaar zullen deeer-substantiële resultaten zichtbaar
<W . . worden van het minderhe-«nakkoord dat sociale partners

'»a 1990 sloten om meer allochto-on aan werk te helpen. De werking
j^ het akkoord is het afgelopenar nog onvoldoende geweest. Dat£°et verbeteren.
we Stichting van deArbeid (STAR),
he. r*n werkgevers en werknemers
st
l minderhedenakkoord sloten,*j" dat in een evaluatierapport

sociale partners gister-■ °nd hebben gesproken met de
er.^Sters De Vries (Sociale Zaken)
l _ h

ales (Binnenlandse Zaken),
öp * akkoord is afgesproken bin-«n vijf jaar 60.000 allochtonen ex-
Ct_ an een baan te nelpen en zo te
ty en tot een evenredige vertegen-

-ordigingrdiging van minderheden op de

arbeidsmarkt. Ongeveer een kwart
van het jaarlijkse nieuwe arbeids-
aanbod van in totaal 100.000 men-
sen bestaat uit allochtonen.

Het Nederlands Centrum Buiten-
landers vindt de uitkomsten van het'
akkoord 'bijzonder teleurstellend.
De STAR benadrukt echter dat er
pas één jaar voorbij is.

De STAR constateert dat de ont-
wikkeling van beleid meer tijd heeft
gekost dan verwacht. Zo ging de
grote voorlichtingscampagne pas
eind vorig jaar van start en kunnende vijftig bedrijfsadviseurs minder-
heden pas in maart met hun werkop de arbeidsbureaus beginnen.Van die bedrijfsadviseurs verwachtde STAR het komende jaarveel, netals van betere voorlichting.

beurs

Veelhandel
- Op de Amster-

tfriftic. ef,fectenbeurs is gisteren
beW " andeld in stukken vanfond°flnSsmaatschappijen. In deze
fij in ®n> langzamerhand een lange
°t>gav_e pnJscourant, ging volgens
«en r_,van de beurs voor meer dan

rd Sulden om. Een grote
havf_U'tlj begreep niet wat er aan

droeg " as Seweest- -.De beurs ge-
er_ rf, _lc? ook vandaag juist weer
ö

s fustig".
U 0 ï°tale omzet kwam door de ge-
rUirr. milJard gulden en weer een
f '"e obhgatie-omzetvan meer dan
6e__ milJard °P f 2,7 miljard. De

ve_.one"aandelen kwamen niet
s_ en. dan f 527 müjoen. Het koer-
te t

n Zlch redelijk handhaven.
.irir,stemn"ngsindex was aan het

«er _met 122'4 een tiende Punt ho-
-le* _?_■ maandag. maar dekoersin-
ö 3 5 Juist een verlies te zien van
<nof£Unt op 201-6- °e obligaties
Veiie«en veelal licht terrein prijsge-

e koersen van de aandelen schom-
de _vfn meestal dicht rond die van
Üohl.°rgaande dag- B« de interna-
ieder %v

ffrloren Unilever en Philips
f iftc

'ü cent op respectievelijk
'oor dn

6n f 30'80' Kon- Olie ver-
<*!_/._ nt 0p f 145' terwiJl KLMVeranderd f 41,50 noteerde.

fen Wei,d f duurder op
Hein , en Pakhoed 90 cent op f 47.
horm glng nog eens f °.80 om-
«it h Üaar f 171'50- °ok Ah°ld kon
terr_._ ag biJ boeken op f 80,40. In-
Wii. tlo-Müller raakte een gulden
Ook °P f6L
ty * elders viel niet veel te beleven.
Winot

Was Eriks in trek wat f 3,50
Ü_£ opleverde op f 82. Ookvon_n' Multihouse en Simac onder-; unden vraag.

t)ft de optiebeurs was ING favoriet.
bü ulnanciële fonds is al langere tijdoeleggers in trek. Er gingen gis-eren 4.800 opties in ING om.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 46,90 46,60 eABN Amro A.inF. 80,30 8020
AEGON 125,10 12500
Ahold 79,60 80,40
Akzo ' 133,50 133,60
Alrenta 191,90 191,90
Amevcert. . 55,80 56,90
Bols eert. 47,30 46,80
Borsumij W.eert. 60,50 61,50
Bührm.Tet. c. 44,10 44,70
DAF 24,90 24,80
DordtschePetr. 134,50 134,00
DSM 104,50 104,00
Elseviercert. 109,10 108,40
Fokker eert. 29,00 29,00
Gist-Broc.cert. 33,40 33,30
Heineken 170,70 171,50
Hoogovens nrc 51,70 51,70
Hunter Douglas 71,50 70,00
Int.Müller 62,00 61,00
Int.Ned.Gr.c. 51,00 51,40
KLM 41,50 41,50
Kon.Ned.Papier 45,60 45,80
Kon. Olie 145,40 145,00
Nedlloyd 61,10 61,30
Océ-v.d.Gr. 69,90 69,30
Pakhoed eert. 46,10 47,00
Philips 31,50 30,80
PolygraUi 40,20 40,30
Robeco 98,90 98,50Rodamco 54,50 54,50
Rolinco 99,50 99,00
Rorento 71,60 71,60
StorkVMF 45,40 45,50 'Unilever eert. 186,30 185,60
Ver.Bezit VNU 84,00 83^80
Volmac Softw. 29,00 29,20
VOC nrc 43,50 43,90
Wessanen eert. 84,90 84,10
Wolters-Kluwer 66,50 66,90

Avondkoersen Amsterdam
KLM 41,50-41,60 (41,50)
Kon.Olie 144,10-145,00(145,00)
Philips 30,70-30,90 (30,80)
Unilever 184,80-185,60(185,60)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 48,80 49,20
ABNAmroHld.prf. 6,11 6,12
ABNAmroHld.div. 45,00 44,90
ACF-Holdingc. 31,00 31,30
Ahrend Groepc. . 128,50 128,00
AsdOptionsTr. 11,00 11,00
Asd. Rubber 3,55 3,60
Ant.Verff. 420,00
AtagHold. eert 113,00 113,00 a
Athlon Groep 49,00 49,00
AthlonGroepnrc 46,50 47,00
Aut.lnd.R'dam 87,60 87,60
BAM Groep 86,00 85,50
Batenburg 121,50 121,50
Beers 121,50 121,00
Begemann 116,00 116,00
Belindo 345,00 345,00
Berkei's Patent 1,12 1,13
Blydenst.-Will. 32,00 32,20

BoerDe, Kon. 229,00 229,00
BoerDe Winkelt). 73,20 73,50
Boskalis Westm. 24,30 24,30
Boskalis pref. 26,70 26,60
BraatBeheer 34,00 34,00
Breevast 10,80 10,80
Burgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delftpref 800,00 800,00
Calvé-Delftcert 1193,00 1190,00
Cindu Intern. ' 160,00 160,00
Claimindo 339,50 339,20
Content Beheer 24,60 24 60CreditLBN 33,50 33^50Crownv.G.cert. 130,50 131,00
CSM 88,20 87,60
CSMdiv.9l/92
CSMnrc 88,10 87,90-
CSM nrc div.9l/92 86,00 fDAF eert. 18,80 18,80
Delft-Instrum. 26,90 26,60
Desseaux 39,50 39,50
Dorp-Groep 39,90 39,90
Draka Holding 23,30 23,00
Econosto 29,10 29,50
EMBA 214.00
Eriks Holding 78,50 82,00
Flexovitlnt. 61,00 61,00
Frans Maas eert. - 77,30 77,00
Gamma Holding 105,00 105,00
Gamma pref. 5,65 5,65
Getronics 32,00 32,10
Geveke 42,00 42,00
Geveke div'92 38,60 38,60
Giessen-deN. 97,60 97,60
Goudsmit 38,00 37,50
Grolsch 180,00 181,00
GTI-Holding 214,00 215,00
Hagemeyer 139,20 138,70
idemdiv'9l 137,30 137,00
HALTrustB 14,40 14,40
HALTrust Unit 14,60 14,50
HBG 202,70 203,50
HCSTechnology 0,95 0,95
Heineken Hold. 151,80 153,50
Hoek'sMach. 251,00 250,50
Holl.SeaS. 0,48 0,46
Holl.Kloos 462,00 462,00
HoopEff.bank 7,30 7,50
Hunter D.pref. 2,80
IHCCaland 62,00 61,80

Kas-Associatie 38.40 38,40
Kempen & Co 9,00 9,00
Kiene's Suikerw 791,00 800,00
KondorWessels 29,70 29,70
KBB 70,10 70,10
Kon. Sphinx 51,90 51,70
Koppelpoort 394,00 a 394,00 aKrasnapolsky 192,50 192,50
Landré & Gl. 50,40 50,40
Macintosh 42,50 41,70
MaxwellPetr. m,50 117,00
MoearaEnim 1175,00 1176,00
M.Enim08-cert. 15500,00 15300,00
Moolen Holding 36,50 36,50
MulderBoskoop 55,00 a
Multihouse 5,00 5,30
Mynbouwk.Werk. -360,50 360,50
Naeff 525,00 f
NAGRON 50,50 50,80

NIB 600,00 600,00
NBM-Amstelland 9,10 9,10
NEDAP 327,00 327,00
NKFHolding 202,00 202,00
Ned.Part.Mij 52,80 53,00
Ned.Springst. 7050,00
Norit 23,90 24,10
NutriciaGß 148,50 149,50
NutriciaVß 158,50 159,50
NutriciaVßdiv92
Nijv.-TenCate 96,60 96,90
OcévdGr.div92 68,50 68,20
OmniumEurope 8,50 a
Orco Bank eert. 69,50 69,50
OTRA 330,00 328,00
Palthe 70,50 63,00
Philips div.'92 30,90 30,00
PirelliTyre 19,60 19,70 .
Polynorm 130,80 133,00
Porcel.Fles 144,00 144,00
Randstad 44,20 e 44,30
Ravast 28,00 28,00
Reesink 72,50 72,80
Samas Groep 40,00 39,50
Sarakreek 14,00 14,40
Schuitema 1600,00 1600,00
Schuttersveld 49,50 50,00
Smit Intern. 48,50
St.Bankiers c. 15,80 15,80
Stad Rotterdam c 43,50 44,00
TelegraafDe 91,40 90,50
Textielgr.Twente 92,00 92,40
Tulip Computers 23,90 24,70
Tw.Kabel Holding 120,90 120,00
Übbink 74,00 74,00
Union 66,80 68,20
Un.DutchGroup 2,90 2,95
Vereenigde Glas 522,00 522,00
Vertocert. 30,00 29,00
VolkerStevin 58,00 58,50
Vredestein 14,70 14,70
VRG-Groep 46,40 46,00
Wegener 59,20 59,10
WestlnvestF. 17,30 17,30
Westlnv.F.wb 114,00 f 114,00 f
WoltersKluwer 259,00 259,00
Wyers 32,50 32,00

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 81,50 80,50
ABN Amro Amer.F. 70,00 69,00
ABN Amro Eur. F. 73,40 73,60
ABN Amro Far EF. 56,00 55,50
ABN Amro Liq.Gf. 161,50 161,60
ABN Amro Neth.F. 84,00 85,00
ABN AmroObl.Gf. 175,20 175,20
Aegon Aandelenf. 34,00 34,20
Aegon Spaarplus 5,25 5,25 ■ABN Beleg.fonds 60,70 60.90
ALBEFO 51,70 51,70
AldollarßFs 26,60 26,70
Alg.Fondsenbez. 234,00 232,00
Alliance Fund 10,60 10,60
Amba 11,30 11,30
Amro North Am.F. 66,20 66,50
Amvabel 82,50 83,20
Asian Tigers F. 63,90 63,40
AsianSelect. F. 56,80 56,70

Austro Hung. F. 4,25
BemcoßentSel. 56,00 55,50
BeverBelegg. 3,20 3,20
CLNObI.Div.F. 109,30 109,30
CLNObl.Waa._e_ 112,90 112,90
Delta Lloyd Inv. 29,00 29,30
DP America Gr.F. 37,20 ' 37,20
Dp Energy.Res. 39,10
EGFlnvestm. 131,00 131,50
EMFRentefonds 67,50 67,60
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10,20
Envir.GrowthF. 51,80 52,20
Esmeraldapart. 35,60 35,60
Eur.Ass. Trust 6,10 6,10
EMS GrowthFund 104,40 104,20
EMS lncomeFund 105,50 105,50
EMS Offsh.Fund 103,60 103,50
EOE Dutch St.IF 314,00 314,00
Eur.GrowthFund 49,50 49,30
Euro Spain Fund 7,40
Far East SeiJ. 58,20 58,20
Gim Global 53,50 53,20
Groeigarant 1,55 1,55
Holland Fund 71,50 71,30
Holl. Eur. Fund 48,00 47,40
Holl. Obl.Fonds 123,50 123,50
Holl. Pac.Fund 101,90 101,90
Holl.Sel.Fonds Ï2.40 82,60
Innovest 80,00 80,20
Interbonds 505,00 505,00
Intereffekt500 32,30 31,80
Intereffektwt 109,40 108,80
Investapart. 71,00 71,80
ISHimal.Funds 7,50
Jade Fonds 159,00 158,50
JapanFund 18,90 19,90
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr.s 9,00
Mal.CapitalF.s 7,30 7,30
MeesObl.Div.F. 117,10 117,00
Mexico lncomeF. 21,50
MXInt.Ventures 9,50 9,50
Mondibel 76,10 76,10
Nat.Res.Fund 1180,00 1180,00
NedufoA 119,80 119,20
Nedufoß 112,00 117,00 b
NMBDutch Fund 44,60 44,70
NMBGeldmarkt F. 54,12 54,12
NMBGlobalFund 46,00 45,50
NMBObüg.Fonds 36,10 36,00
NMB Spaard.F. 101,55 101,58
NMBRentegr.F. 117,30 117,20
NMBVast Goed F. 37,90 37,70
New AsiaFund 6,00
NomuraWarr.F. 0,90 0,90
Obam, Belegg. 250,00 248,70
OAMFRentefonds 11,25 11,25
OrangeFund 20,90 20,90
Pac.Dimensions 87,50 87,50
Pac.Prop.Sec.F. 31,10 30,30
Pierson Rente 112,80 112,70
Postb.Belegg.f. 57,00 57,00
Postb.Verm.gr.f. 53,80 53,80
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalentßel. 149,60 149,60
RentotaalNV 35,50 35,40
RGAmericaF. 103,90 103,70
RGDivirentF. 49,10 49,10

RG Europe F. 97,40 98,10
RGFlorente 113,50 113,40
RG Paeifie F. 97,80 96,90
RG SP Groen 54,30 54,30
RG SP Blauw 51,40 51,30
RG SP Geel 48,50 48,30
RodinProp.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 75,20 76,00
Schrod.lnt.Pr.F 29,20 29,20
Sci/Techs 14,50 14,50
TechnologyFund 19,20
Tokyo Pac.Hold. 213,00 213,00
Trans Eur.Fund 80,30 80,40
Transpac.F.Yen 319,00 320,00
Uni-Invest 15,00 14,50
Unico Inv.Fund 77,10 77,20
UnifondsDM 31,90 31,90
Vaste Waard.Ned 65,40 65,40
Vast Ned 110,70 111,30
VIB NV 58,80 58,70
VSB Mix Fund 52,60 52,50
VSBRente Fonds 109,00 109,00
WBO Intern. 68,70 68,40
WereldhaveNV 121,00 121,20
Yen ValueFund 84,60 83,20
ZOMFlorida F.s 45,30 45,30
Parallelmarkt
Alanheri 29,80 29,70
ABF 110,30 110,30
Berghuizer Papier 47,00 47,50
Besouw Van eert. 48,10 48,10
Biogrond Belegg. 11,00 11,00
Comm.Obl.F.l 97,80
Comm.Obl.F.2 98,00
Comm.Obl.F.3 98,00
DeDrieElectr. 12,00 12,00
Delta Ll.Dollarf. 63,30 63,20
Delta Lloyd ECU 63,20 63,20
Delta Lloyd Mix 60,40 60,40
Delta LloydRent 58,50 58,60
Delta Lloyd Vast 56,00 56,10
Dico Intern. 88,50 88,70
DOCdata 6,30 6,30
DutchTakeOv.T. 45,60 45,60
Ehco-KLM Kleding 39,50 39,80
E&LBelegg.l 67,50 67,70
E&LBelegg.2 73,50 73,60
E&LBelegg.3 105,80 105,80
E&LBelegg.4 77,00 77,10
E&LKap.RenteF. 104,80 104,80
FreeRecord Shop 31,30 31,30
GaiaHedgel 105,80
Geld. Papier c. 69,70 70,00
German CityEst. 47,00 45,00 a
Gouda Vuurvast 77,00 77,00
Groenendijk 45,50 46,10
Grontm. 54,50 55,00
HCA Holding 46,70 46,30
Heivoet Holding 38,00 38,00
HesBeheer 41,10 41,50
Homburg eert. 1,15e 1,20
Inter/V iew Eur. 3,10 2,70
Kühne+Heitz 45,00 45,20
LClComput.Gr. 5,30 5,50
Melle.vannrc 35,00 35,00
Nedcon Groep 42,50 e 43,00
Nedschroef 82,50 83,10
NewaysElec. 6,60 6.80

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 11,80 12,20
SligroBeheer 55,00 54,80
SuezGr.Fund 53,30 53,20
VHS Onr. Goed 1,60f 1,50
Vilenzolnt. 41,70 41,70
Welna 245,00 246,00
Wall Street

03/02 04/02
allied signal 49V. 49V.
amer.brands 45 45%
araer.tel.tel 36% 37%
amococorp 45% 46%
asarco mc. 21% 22
bethl. steel 14% 14%
boeing co ■ 51 50%
can.pacific 17%
chevron 63% 62%
tluquita 39% 39%
chrysler 15 16V_
citicorp 15 15%
cons.edison 28% 28
digitequipm. 52. 54%
dupont nemours 46 48
eastmankodak 49% 50%
exxon corp 59% 59%
ford motor 32% 33%
gen. electric 76 76%
gen. motors 33% 34%
goodyear 62 65
hewlett-pack. 60% 62%
int.bus.mach. 91% 92%
int.tel.tel. 58% 58%
klmairlines 23% 23%
mcdonnell 66% 66%
merck co. 154 158%
mobil oil 64% 63%
penn central 26% 26%
philips 17% 17%
primerica 40% 40%
royaldutch 80% 81
sears roebuck 40% 39%
sfe-south.pac. 12 12
texacoinc. 59% 59%
unitedtechn. 50% 49%
westinghouse 18% 19%
whitman corp 14% 14%
woolworth 30% 29%

Advieskoersen
amerik.doUar 1,730 1,850
austr.dollar 13 1.41
belg.frank(loo) 5,31 5,61
canad.dollar 1,470 1,590
deensekrdbnüOO) 27,50 30,00
duitsemark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,09 3,34
finse mark(100) 39,85 42,35
franse frank (100) 31,40 34,15
grieksedr.(lOO) 0,85 1,05
iersepond 2,85 3,10
itaüire(10.000) 13,80 15,50
jap.yen(10.000) 138,50 144,50
joeg.din.Um 100

Noorse kroon (100) 27,10 29,60
oostschill.(lOO) 15,75 16,25
port.escudoüOO) 1,19 1,37
spaanse pes.(100) 1,70 1,86
turkse pond (100) 0,0265 0,0425
zweedse kr. (100) 29,45 31,95
zwits.fr.(100) 12.50 128,00
Wisselmarkt
amenk.doUar 1,79565-1,79815
antill.gulden 0,9890-1,0190
austr.dollar 1,3445-1,3545
belg.frank(lOO) 5,4645-5,4695 "canad.dollar 1,52625-1,52875
deensekroon (100) 29,020-29,070
duitse mark(100) 112,5600-112,6100
engelse pond 3,2290-3,2340
franse frank (100) 33,010-33,060
grieksedr.(lOO) 0,9240-1,0240
hongk.dollar(100) 22,8750-23,1250
iersepond 2,9990-3,0090
ital.lire(10.000) 14,945-14,995
jap.yen (10.000) 142,335-142,435
nwzeel.doUar(lOO) 0,9680-0,9780
noorsekroon (100) 28,670-28,720
oostenr.sch.(loo) 15,9990-16,0090
port. escudos (100) 1,2870-1,3270
spaanse pes.(100) 1,7825-1,7925
suringulden 0,9865-1,0265
zweedse kr. (100) 30,970-31,020
_wits_h___(loo) 125,985-126,035
e.e.u. 2,2965-2,3015

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 201,90 201,60
idexcl.kon.olie 196,40 196,20
internationals 203,70 202,80
lokale ondernem. 201,70 202,00
id financieel 146,50 146,90
id niet-financ. 255,30 255,50
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 287,50 287,00
idexcl.kon.ohe 264,10 263,80
internationals 302,30 301,00
lokaleondernem. 270,70 271,10
id financieel 215,90 216,50
id niet-financ. 324,10 324,30

CBS-stemmingsindex (1990=100)
algemeen 122,30 122,40
internation 132,90 132,20
lokaal 120,30 120,50
fin.instell 128,20 128,90
niet-financ 118,80 118,90
industrie 126,60 126,30
transp/opsl 138,90 139,90

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,290-20,890, vorige
20,480-21,080,bewerkt 22,490 laten, vorige
22,680laten.

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

Dow Jones

Industrie 3.272,81
.38,69

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k

abn amro cjan 40,00 318 7,60 7,50
abn amro c J94 32,50 263 14,80 14,70
abn amro pjan 40,00 260 0,70 a 0,70
aegn capr 130,00 287 2,20 1,70
ah papr 80,00 143 2,40 2,10
d/O pfeb 180,00 165 1,50 2,00
els cjul 120,00 403 - 1,60
coc c feb 290,00 499 7,60 b 7,20
coc c feb 295,00 148 3,90 3,70
coc pfeb 290,00 781 1,20 1,20
coc pfeb 295,00 205 2,90 2,60
coc pn94 290,00 146 14,40 14,50
fokker papr 27,50 510 I,ooa 0,90
ing c apr 47,50 177 4,40 4,60
mg capr 50,00 710 2,30 2,40
ing c apr 55,00 211 0,40 0,50
ing cjul 47,50 141 4,40 4,70
ing cjul 50,00 455 2,70 2,90
ing cjul 55,00 149 0,80 0,90
ing c okt 55,00 1197 1,20 1,30
ing cj94 47,80 524 7,00 7,10
ing pokt 50,00 656 2,30 2,20
kim c feb 42,50 231 ,1,20 1,10
kim c apr 42,50 184 2,30 2,20
kim cjul 45,00 156 2,40 2,30
kim pokt 37,50 161 1,80 1,70
nedl c apr 55,00 298 8,00 7,70
nedl c apr 60,00 169 4,40 4,30
nlf c feb 100,00 400 3,80 a 3,75
nlf c mei 103,00 650 1,40 a 1,15
phil c apr 30,00 132 2,80 2,30
phil c apr 32,50 264 1,40 1,00
phil c apr 35,00 201 0,70 0,50
phil c 093 30,00 331 6,70 6,30
phil c 095 20,00 170 14,50 13,50
phil pfeb 32,50 354 1,50a 1,90
phü papr 30,00 483 0,70 1,00
phil papr 32,50 419 1,70 2,30
phil p093 30,00 151 2,50 2,80
phil p096 35,00 327 5,80 6,30
olie c apr 155,00 172 1,50 1,30
olie ' c okt 135,00 193 14,70 14,40
olie c 094 145,00 208 19,00 18,50
olie papr 145,00 431 2,90 2,90
olie pjul 145,00 135 5,30 5,60
oüe pokt 145,00 220 7,10 a 7,00
sto c feb 45,00 177 1,10 1,00
tops pfeb 560,00 167 4,50 5,50;
unil c apr 180,00 276 10,50 10,20
voc c apr 40,00 153 4,50 a 4,70

a laten gebieden, ei-div.
b-bieden h=laten+ex-div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d ex-di»idend I gedaan-g
e gedaan "bieden vk=slotkoers vorige dag
f=gedaan ..laten sk=slotkoers gisteren

economie

’Ookaangifteplicht

voor premiefraude’
AMSTERDAM - Het bestuurvan de Federatie van Bedrijfs-
verenigingen (FBV) wil een aan-
gifteplicht bij het Openbaar
Ministerie voor fraude met werk-
geverspremies boven de vijftig-duizend gulden. De FBV-werk-groep fraudebestrijding zalhierover overleg plegen met de
sociale Verzekeringsraad en hetOpenbaar Ministerie.
voor uitkeringsfraude zijn er al
aangifterichtlijnen. In beginsel is

het personeelvan het GAK en de
bedrijfsverenigingen verplicht
om van fraude aangifte te doen
bij de officier van Justitie.

Voorgesteld wordt dat beneden
de 50.000 gulden de zaak via een
administratieve boete kan wor-
den afgedaan. In uitzonderings-

gevallen moet echter beneden
dit bedrag ook aangifte kunnen
worden gedaan.
Andere voorwaarden die worden
gehanteerd zijn dat bij een voor-
waardelijk sepot de administra-
tieve boete binnen twee maan-
den wordt betaald en dat een
opgelegde strafrechtelijke boete
wordt geëist die tenminste gelijk
is aan het bedrag van de admini-
stratieve boete die anders zou
worden opgelegd.

Russische afnemer kan rekening niet betalen

NCM lijdt schade van
tientallen miljoenen

AMSTERDAM/EINDHOVEN - De
Nederlandsche Credietverzekering
Maatschappij (NCM) heeft enkele
tientallen miljoenen guldens moe-
ten uitkeren aan Philips, omdat een
Russische afnemer van Philips niet
in staat was de rekening te betalen.
Philips had het exportrisico van de
transactie verzekerd bij de NCM
met een eigen risico van tien pro-
cent, zo heeft een woordvoerdervan
het Eindhovense concern gisteren
verklaard.

In 1988 ontving Philips een order
van een fabriek in de buurt van
Moskou voor een produktielijn voor
glasdruppel-diodes. De order had
een waarde van enkele tientallen
miljoenen guldens. De Philips-
woordvoerder wil de waarde niet
preciseren uit concurrentie-overwe-
gingen. De produktielijn is halver-

wege 1990 naar de toenmalige Sov-
jetunie verscheept, maar 'toen het
op betalen aankwam, waren de cen-
tjes op', aldus de woordvoerder.

Philips probeert nog steeds de or-
der betaald te krijgen. „We kijken
ofruilhandel mogelijk is, als er geen
deviezen zijn." Philips levert nog
onderdelen voor dezelfde produk-
tielijn aan de Russen en die worden
wel betaald. De omvang van deze
leveringen is bescheiden.

Ook de NCM probeert het geld uit
Rusland terug te krijgen. De maat-
schappij heeft als beleid dat een
verzekerde zes maanden na het ver-
strijken van de betalingstermijn de
schade kan claimen en dat vervol-
gens tot uitkering wordt overge-
gaan.
De NCM is een particuliere verzeke-
ringsmaatschappij die betalingsrisi-
co's die bedrijven lopen op hun
binnen- en buitenlandse transacties
verzekert. In 1990 verzekerde de
NCM transacties voor een bedrag
van f9O miljard. De maatschappij is
in handen van Nederlandse en bui-
tenlandse banken en verzekeraars.

Ook voor politiekerisico's, bij voor-
beeld staatsgrepen, kunnen onder-
nemingen bij de NCM terecht. Die
herverzekert deze risico's bij de Ne-
derlandse overheid.

Atag neemt
fietsenfabriek

Koga over
ULFT - Atag Holding in Ulft heeft
de fietsenfabriek Koga in Heeren-
veen van A. Gaastra Beheermaat-
schappij bv uit Oranjewoud overge-
nomen. Koga brengt onder het
merk Koga-Miyata een exclusief
fietsenprogramma op de markt met
onder meer pro- en sportracing,
cross-country, tracking, mountain-
en allterrain bikes en town en coun-
try fietsen.

Koga een onderdeel van het Mat-
sushita concern, had in 1991 een
omzet van ruim 45 miljoen gulden.
De onderneming heeft 68 medewer-
kers.

Wegener bouwt
drukpers

ENSCHEDE - Wegener gaat in En-
schede een pers bouwen voor het
drukken van zijn kranten Dagblad
Tubantia en Twentsche Courant.
Met de investering is een bedrag
van ruim f 50 miljoen gemoeid. Dat
heeft drs. J. Houwert, vice-voorzit-
ter van de raad van' bestuur van
Wegener, gisteren bekendgemaakt.

De fabriek, die binnen twee jaar in
gebruik wordt genomen, komt op
het bedrijfsterrein van Dagblad Tu-
bantia. De bouw van de drukpers in
Enschede heeft tot gevolg dat de fa-
briek in Hengelo, waar nu nog de
Twentsche Courant wordt gedrukt,
dicht gaat. De vijftig mensen die
daar werken krijgen een functie in
de nieuwe drukfabriek, aldus Hou-
wer!

CNV: actieplan ziekteverzuim zuivelindustrie
UTRECHT - De Industrie- en
Voedingsbond CNV zal bij de
onderhandelingen over een nieu-
we cao voor de 19.000 werkne-
mers in de zuivelindustrie plei-
ten voor het per onderneming
opstellen van een actieplan ter
voorkoming van ziekteverzuim
en arbeidsongeschiktheid.

De bedrijven zouden zich moe-
ten aansluiten bij een ziekteregi-

stratiesysteem. Ook vindt de
bond een betere ontslagbescher-
ming voor arbeidsongeschikten
nodig.

De CNV-bond doet zeven voor-
stellen om herplaatsing van ge-
deeltelijk arbeidsongeschikten
mogelijk te maken, variërend
van aanpassing van de werkplek
tot voorrang voor gedeeltelijk ar-
beidsongeschikten bij het opvul-

len van vacatures.

De komende jaren zullen in de
zuivelindustrie ongeveer 2.000
banen verdwijnen. De bond wil
daarom handhaving van de vut
op 59-jarige leeftijd en vut bij 40
dienstjaren op 55-jarige leeftijd.

De looneis komt uit op 4,5 pro-
cent: de prijscompensatie plus 1
procent.

munt

Uitspraak
Het Hof van Justitie van de EG
in Luxemburg heeft een uit-
spraak van de Europese Com-
missie teruggedraaid. Gisteren
bepaalde het hof dat de Britse
lucht- en ruimtevaartonderne-
ming British Aerospace (BAe)
een bedrag van 44,4 miljoen
pond sterling (f 143 miljoen)
niet hoeft terug te betalen aan
de Britse overheid. In juni vo-
rig jaar oordeelde de Europese
Commissie dat het geld moest
worden terugbetaald omdat het
een onjuiste vorm van subsidie
betrof bij de overneming van
autofabrikant Rover door BAe
in 1988. De Britse regering ver-
kocht Rover voor 150 miljoen
pond (f 484 miljoen) aan BAe
na er eerst 547 miljoen pond (f
1,76 miljard) te hebben inge-
pompt ter compensatie van
verliezen en ter bekostiging
van investeringen.

Autogas
Autogas (lpg) wordt vandaag
drie cent per liter goedkoper.
De advies-literprijs komt daar-
door op 55,9 cent. De prijsverla-
ging is een gevolg van de ont-
wikkeling van de internationa-
le produktnoteringen van
propaan en butaan in combina-
tie met de dollarkoers.

Goudmijn
De laatste goudmijn van
Frankrijk is het slachtoffer ge-
worden van de dalende goud-
prijzen en is failliet verklaard.
De mijn, gelegen bij Salsigne in
het zuidwesten van Frankrijk,
was vorig jaar goed voor 1.600
kg goud. Er werkten 470 men-
sen.

Staalproduktie
Dit jaar zal de produktie van
ruwstaal in de 24 landen van de
OESO (Organisatie voor Eco-
nomische Samenwerking en
Ontwikkeling) ten opzichte van
1991 verminderen met tussen
de 0,5 en één procent. Vorig
jaar was er sprake van een veel
grotere produktieverminde-
ring. Uit recent gepubliceerde
cijfers van de OESO blijkt dat
er in 1991 vier procent minder
ruwstaal is geproduceerd dan
in 1990.

Equity & Law
De Nederlandse tak van de
Britse verzekeringsmaatschap-
pij Equity & Law heeft 1991
goed afgesloten met een stij-
ging van 24 procent van het
aantal nieuwe polissen. De om-
zet groeide 7 procent tot f 670
miljoen. Over het resultaat van
1991 heeft de onderneming gis-
teren nog geen uitspraak kun-
nen doen. Maar dit jaar ziet zij
met 'veel vertrouwen' tege-
moet.

Parker Pen
De schrijfwarenfabrikant Par-
ker Pen Company is te koop.
De onderneming is in 1892 op-
gericht en heeft op het ogen-
blik negentien dochterbedrij-
ven waar in totaal 2.300 mensen
werken.

Verstild winteridee

" Op zeventig hectaren land start vrijdag 10 april aanstaande in Zoetermeer deFloriade
92. De organisatoren verwachten ongeveer 2,5 miljoen bezoekers uit de hele toereld. -Op
de wereldtuinbouwtentoonstelling, die eens in de tien jaarwordt gehouden,zijn exposities
te zien met bollen, bloemen, bomen, groenten enfruit uit binnen- en buitenland. Nu geven
de bomen nog een kaal en verstild winteridee. Foto: WILLEM TEN VELDHUYS
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piccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1 e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard danook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan250.000 personen van 15 jaaren ouder.
{Bron CoOuco SummoScanner) 079

Personeel gevraagd
Modellenbureau

FASHION&STYLE
is een full-service bemiddelingsbureau
voor de internationale modebranche.

Wij vragen
geroutineerde en minder geroutineerde

mannequins en dressmen
of mensen die daartoe door ons getraind willen worden.
Heb je interesse? Kom dan geheel vrijblijvend naar onze

info-avond en casting op
maandag 10 februari a.s. aanvang 20.00 uur.

Grand café Puccini, Markt 54, Kerkrade,
of bel: Fashion & Style, tel. 045-422424.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 14.00 - 17.00 uur.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Heerlen en Übachsberg

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

Chiropractie Rugkliniek Zuid-Limburg

DO _$] DD
Wij zoeken voor onze zéér drukke Chiropractie rugkliniek

een secretaresse
voor 30-35 uur per week.

FUNCTIE-INHOUD:
* Het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden

t.b.v. beide chiropractoren
FUNCTIE-EISEN:

* Secretaresse-opleiding met werkervaring
* In belangrijke mate zelfstandig kunnen functioneren

* Extravert en vriendelijke persoonlijkheid
* Ervaring met pc en/of tekstverwerking

* Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal* Vlug en nauwkeurig kunnen werken
* Aanvang op korte termijn

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.
Schriftelijke sollicitaties richten aan:
Chiropractie Kliniek Zuid Limburg

t.a.v. Dhr. T. Nilsen D.C.
Dr. A.B. van Beest D.C.

Caumerbeeklaan 4, 6417 BG HEERLEN.

Beddenspeciaalzaak
Ruwette

Bongerd 29, Heerlen,
vraagt op korte termijn:

Verkoopster
Wij zoeken een enthousiast iemand van 25-35 jaar,

liefst afkomstig uit het beddenvak, maar in ieder geval
met veel interesse in slaapkomfort en bedtextiel.

Opleiding HAVO-nivo, 20 a 25 uur per week.
Uw telef. reaktie: 045 - 717324.

Nederlands gezin met 1 jongetje, woonachtig in Keulen,
vraagt voor zo spoedig mogelijk een

Gezinsverzorgster
Zij moet in staat zijn zelfstandig de huishouding te voeren.

Wij bieden:
* een eigen appartement * een zeer goede honorering
Br.o.nr. B-0361 L.D., Postbus 2610, 6401 DC, Heerlen.

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. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
MEISJE gevraagd voor 'n
kaaszaak op de zaterdag-
markt. Tel. 045-351750 na
18.00 uur.

Schoonmaakbedrijf Sittard
vraagt: beslist nette
interieurverzorgsters voor
het schoonmaakonderhoud
van de gevangenis in Sittard
Tel. reacties gaarne tijdens
de kantooruren 046-511264
Nette vr. FRITURENHULP
gevr. voor Friture-Cafetaria
voor min. 2 avonden p/wk.
Zonder ervaring onnodig te
solliciteren Tel. 045-414175
Gevr. OPPERLIEDEN met
ervaring, zonder ervaring
onnodig te solliciteren. Te
bevr. bouwbedr. Jacobs. Tel
045-216484 na 18.00 uur.

Gevr.: POETSHULP m/v
voor 10 uur p/w (s'avonds).
Inl. tussen 9.00-10.30 uur.
Deltech BV Sittard, mevr. B.
Limpens. Tel. 046-523030.
Gevr. HULP in de huishou-
ding, 2 x 3 uur p/w. Tel.
045-226918 (Heerlerheide).
BUFFETDAME gevr.(diplo-
ma), werkt.i.o. omg Kerkra-
de. Br.m.pasf.o.nr.B-0368
LD Pb. 2610 6401 PC Hrl.
MEISJE gevr. voor privé-
adres, geen club, leuke hui-
selijke sfeer, tel 045-229091
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.
Tapperie De BLOASBALG
Markt 42, Geleen. Wij zoe-
ken voor ons team nog een
ervaren barkeeper. Afspra-
ken 046-756242 na 16.00U.

Priveclub zoekt met spoed
leuke MEISJES, leuke sfeer,
hoge verdiensten, intern
mogelijk. Vervoer aanw.
045-228481.
Ervaren COLPORTEUR ge-
vr. voor de leesmap: be
voor info: 05700-35474.
BEAUTY Escorts zoekt en-
kele representatieve meis-
jes, die het een prettig idee
vinden om bij een organisa-
tie te werken die al 10 jaai
bestaat. Als je het type ben
dat zelfstandig wil werker
op beter niveau en bijv. nie
je tijd in clubs wil verdoen
bel dan: 077-548887.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

I WERKSTER gevraagd voor
6 uur op donderdag, te Sim-

i pelveld. 045-241171.
OG te huur- CAFÉ Safir over te nemen,

I startklaar, dadelijk vrij.
Maastrichterstr. 101, Has-

_
seit (B). 0932-11241993.

■ Te huur gevraagd
r Te h. gevr. GARAGEBOX,
t Tel. 045-728192
J Vrouw 42 jr., zoekt WO-

' NING of woongelegenheid■ (geen kamers), huur plm.. ’750,- p.mnd. Br.o.nr.
■ B-0364, LD, Postbus 2610,

6401 PC Heerlen.

Onr. goed te koop aangeb.. gevr.

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

Geen Verkoop! Geen kosten
Te koop

te Lanaken in het centrum, Residentie Rubens
-3 appartementen 100tot 125 m 2

-2 winkels 58 tot 80 m 2

te Maasmechelen
-Mechelen a/d Maas 1 appartement 100 m2, 2 slpkamers

-Mechelen a/d Maas 1 studio.
-Eisden, Pauwengraaf 1 appartement 100 m2, 2 slpkamers
-Eisden, zeer ruim woonhuis, grote tuin met vijver, bosrijke

omgeving.
Voor inlichtingen:

NV Vabel
Hoenderstraat 22, 3630 Maasmechelen

Tel. 09-3211765176.

Oirsbeek
Gerenoveerd boerenwoonhuis (rijksmonument) met bin-
nenpl. Gar. Royale woonk. met ged. open keuken ca. 46m2. Wask. 2 slaapk. met mogelijkh. voor 3e en 4e slaapk.
Luxe badk. met ligb. Goede mat. afwerking. Goed onder-

houden. Prijs ’ 229.000,- k.k. 6040
Schinveld

Goed gel. woonhuis geschikt voor 2 fam. met gar., stallen
en tuin ca. 690 m2. Woonhuis I met sout: Woonk. gesl.
keuken. 5 slaap-/hobbyk. 2 badk. Woonhuis II: Woonk.

keuken. 1 slaapk. badk. Prijs ’ 178.000,- k.k. 5919
Schinveld

In nieuwbouwwijk gel. vrijst. woonhuis met gar. Grote tuin
ca. 20 m. diep. Doorzonwoonk. met open keuken. 3 slaapk.
badk. met ligb. en douche. Vaste trap naar grote zolder.

Prijs ’ 178.855,- v.o.n. excl. renteverlies 150
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

TEL. 045 - 71 22 55

Sittard, Industriestraat 35
Op handelsterrein gelegen bedrijfsobjekt, bestaande uit:
showroom/verkoopruimte met verhard terrein, alsmede
vrijstaand woonhuis met o.a. kantoor, kelder, hal, woon-
kamer, luxe keuken, 3 slaapkamers en fraaie badkamer.
Uitbreiding is mogelijk. Uitv. gegevens en koopprijs op
aanvraag. Tel. 046-510655.

Heerlen
Keurige halfvrijst. woning

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

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

name subsidie mog.!
Hoensbroek

Sfeervol herenhuis met ber-
gingen binnenplaats. Ind.:

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

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

LIVAC bv
Akerstraat Nrd. 11

Brunssum, tel. 045-220550.
Te koop

gevraagd
woonhuizen in de prijs-
klasse tot ’ 150.000,-.

Directe aankoop mogelijk!!
Geen verkoop, geen kosten!

LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550
Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
15 jaar vaste rente! 8,6% of
8,9% Bel. 045-712255. Na
kant.uren Dhr. J. Wetsels
045-440731. STIENSTRA
Hypotheek Service.

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

Kamers
Te huur aangeb. LAND-
GRAAF: gemeubileerde
woon-slaapkmer met mede-
gebruik van keuken en bad-
kamer. Huur ’ 470,- p/m all-
in. Tel. 045-315674.
Kamer te huur aan de markt
in SITTARD. Direkt te aan-
vaarden, tel. 045-724690

bouwmat./machlnes
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met ol
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
MOBIELE aggregaten, ben-
zine en diesel 50 Hz, 5 tot 85
KVA, 220/380 Volt., ex-leger
Firma van de Biggelaar,
Gemert. Tel. 04923-61953.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Woonhuis te koop gevraagd
in SCHIMMERT of omgev.
tot ’ 140.000,-. 04404-2014
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
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.
Duitse makelaar zoekt voor
duitse kandidaat-kopers
WOONHUIZEN in grensge-
bied. Aan. Wijman & Part-
ners, 045-728671.
Uw woonhuis verkopen?
Woonhuizen gevraagd in
alle prijsklassen, geen ver-
koop geen kosten. BOPA
O/G Tel. 045-324133
HEERLEN, Pasteurstr. 12,
goed onderh. eengezinsw.
met o.a. tuin, badk. met lig-
bad, achterom bereikbaar.
’109.000,- k.k. Wijman &
Partners. 045-728671.
LANDGRAAF, Briandstr. 45,
goed onderh. woonh. met
garage, 3 slpkmrs, badkmr
met ligbad en 2e toilet.
’llB.OOO,- k.k. Wijman &
Partners. 045-728671.
KERKRADE, Kaalheide,
Renierstr. 14, woonh. met
kelder en zolder, 3 slpkmrs,
CV., douche, woonk. ca 30m2. ’llB.OOO,- k.k. Wijman
& Partners. 045-728671
BUNGALOW, te Susteren
a/d Broekweg 12, 3 slpkmrs,
woonk. ca 40 m2, mooie hal,
eiken keuken, dubbel toilet,
badk., hobby ruimte, inpan-
dige gar. en zolder. Pr.
’235.000,-. Inr. eig. woning
mog. Wijman & Partners
Vastgoed. 045-728671

Reparaties

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

Winkel & Kantoor

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

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

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.

Restanten
Tapijttegels

Winkel/horeca/kantoor
A-kwaliteiten.

Piet van Heugten, fabrikant
tapijttegels, Roermond.
Pr. Bernhardstr. 34-34a.

Tel. 04750-15188.

Landbouw
—■■■■ ■ -i

ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.

Te koop jonge HENNEN te-
gen de leg. Vaesrade 43,
Nuth. Tel. 045-241284.

___....., ~ ,
_

mm

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

Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

AutO'S

Uw VW Audi dealer
Ploemen-Schols B.V.

Audi 80 1.8S Comfort Edition demo 1991
Audi 80 1.8S v.a. 1987 tot (pr. v.a.) 1990 ’ 22.500,-
AudiBol.6CC 1986 ’ 14.500,-
Audi 100 2.3E div. ace 1989 ’ 39.500,-
Audi 100CD 2.3 div. ace 1990 ’ 49.500,-
Audi coupé 2.3 E 24.000 km 1989 ’ 49.500,-
Audi 100 2.3E demo ! 1991 ’ 59.000,-
BMW3I6i, 2 drs. 42.000 km 1989 ’ 28.500,-
Mercedesl9oE 1985 ’ 24.500,-
Volvo44oGLT 1989 ’ 26.500,-
Volvo44oCLE 1990
Mazda 626 2.2iGLX 1990 ’ 31.500,-
Ford Siërra 1.6Laser 1984tot (pr. v.a.) .... 1986 ’ 8.750,-
Ford Escort 1.6 1987 ’ 15.950,-
CitroënAXGTl.4 1989 ’ 16.950,-
Opel Corsa 1.2S 1987 ’ 11.500,-
VWPolo Jeton 1.3i 1990 ’ 18.500,-
VWPassat CL 1.8 1990 ’ 29.950,-
VWGolf v.a. (pr. v.a.) 1986 ’ 12.500,-
Volvo 340 CL 1.75-drs 1988 ’ 16.500,-
Mazda 323 1.5 Envoy 1988 ’ 16.950,-
VWGolf GTS 1.6 1986 ’ 14.500,-

Ambyerweg 2, Meerssen.
g 043 - 644888.
Hoge beloning

Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een
misdrijf, gepleegd van op 3 febr. en tot terugverkrijging

van de Opel Kadett I.BS kl. antr.grijs, kenteken TG-28-SG
alles ontvreemd v.a. de Hoek Julianalaan, Prinsenstr. te
Roermond. Inl. welke discreet zullen worden behandeld,

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

6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366.
Opel Veetra 1.8 Hatchback '89 1e eig. ’23.750,-; Alfa
Romeo 164turbo D '89 1e eig. ’ 34.500,-; 75 16/18 '86/'B9
v.a. ’ 11.500,-; Renault 19 GTXi '89 ’ 18.750,-; 25 GTX m.
'90 1e eig ’ 22.500,-; 19 GTR '89 1e eig. ’ 17.750,-; 25 V6airco etc. '87 1e eigenaar, ’ 17.750,-; 25 GTX '86

’ 11.500,-; 21 GTLvTS '86.88 v.a. ’9.750,-; BMW 524 TD
'88.89 1e eig. v.a. ’39.500,-; 525i/528i '83 ’7.500; 320itouring '89 1e eig. ’33.500,-; 316/323i'84/'B7 va. ’9.000,-
-732i '81/'B3 v.a. ’ 5.500,-; Mercedes 190 E aut. '86 1e eig.
’27.500,-; 230 T combi '80 ’ 5.750,-; Audi 100 cc 2.3iair-
co m. '89 1e eig. ’23.000,-; 80 S '88/'B9 v.a. ’18.750,-;
VW Passat 1.8 CL '89 1e eig. ’ 24.750,-; Passat combi tur-
bo D '87 ’ 17.500,-; Golf GLD excl. uitv. 12-'BB ’ 18.500,-;
Golf 13/18 '84.89 v.a. ’ 9.500,-; Passat D/combi '84. 87 v.a.

’ 7.250,-; Jetta '82/'B4 v.a. ’ 3.000,-; Kever '74 in perf. st.

’ 4.250,-; Fiat Tipo I.E. '90 1e eig. ’ 17.500,-; Panda Fire
'88 1e eig. ’8.750,-; Croma CHT '87 1e eig. ’12.500,-;
Saab 900 GL '84 ’ 6.000,-; Mazda 929 2.2iaut. '88 1e eig.

’ 17.500,-; 626 2.0 GLX combi '89 1e eig. ’ 22.500,-; 626
GLX '88/'B9 1e eig. va ’ 15.000,-; 626 GLX D '88. 89 1e eig
v.a. ’ 15.000,-; 626 2.0 Coupé '88, 1e eig. ’ 18.500,-; 323
GLX '85/'B7 v.a. ’ 7.000,-; RX 7 '80 ’ 7.750,-; Peugeot 309
1.9 GTi '89 1e eig ’ 23.000,-; 405 GR '88.89 va. ’ 16.500,-
Citroën Palmares/BX 19 GTi 12-'BB 1e eig. v.a. ’ 13.500,-;
BK '84-'B9 va. ’5.000,-; BK 19/Turbo D '88.89 v.a.
’16.000,-; BK 19D/Turbo D '87/'B9 v.a. ’9.500,-; Visa/
Chrono '84-'B6 va. ’ 4.000,-; CX GTi '84-'B7 va. ’ 7.750,-;
AX I.OE '88 1e eig. ’ 10.750,-; Opel Senator 2.5 iaut. 12-
-'BB 1e eig. ’25.750,-; Senator 3.0 '84-'B6 va. ’8.250,-;
Omega 2.0 GLi aut. '89 1e eig. ’20.750,-; Omega Combi
'88 1e eig. ’20.500,-; Omega I.BS/2.0i CD '88-'9O va.
’14.500,-; Kadett 1.8 aut '88 ’14.750,-; Kadett 1.2/1.6\'84-'B9 va. ’5.000,-; Kadett Cabriolet '81 ’9.750,-; Ford
Siërra Combi D '85-'BB va. ’ 9.000,-; Siërra D '85-'9O va.
’7.500,-; Siërra '83-'9O va. ’5.000,-; Scorpio 2.4iSedan
'90 1e eig. ’26.750,-; Scorpio 2.0i'86-'9O va. ’12.500,-;
Escort 1.8 D Combi '88 1e eig. ’ 13.750,-; Escort aut. '85
’8.500,-; Escort 1.3/1.4/1.6/1.6 D '82-'9O va. ’3.500,-;
Capri 2.0 V6'78-'BO aparte uitv. va. ’4.000,-; Skoda 105S'87 ’3.500,-; Mitsubishi Tredia aut. '84 ’5.750,-; Toyota
Celica '83/'B5 va. ’ 7.500,-; Carina II '85 ’ 7.500,-; Corolla
1.8 D combi '85 ’ 6.000,-; Honda Aerodeck 2.0i'86-'B9 va.
’14.500,-; Accord '86-'BB va. ’12.000,-; Prelude EX aut.
'85 ’13.500,-, Nissan Bluebird '88/'_9 va ’12.500,-;
Sunny combi D '85/_i6 va. ’ 7.000,-; Mitsubishi Galant GLi
'88/'9O 1e eig. v.a. ’16.500,-; Galant TD '86 ’9.000,-;
Hyundai Stellar '85 ’4.500,-; Suzuki Jeep '85-'B7 va.
’9.500,-; Volvo 440 GLT '89 1e eig. ’22.500,-; 480 ES
'87 ’ 21.000,-; 740 GLE '84/'B7 va. ’ 11.500,-; 240 GL '83/
'85 va. ’ 7.000,-; 340/360 GLT '82/'BB v.a. ’ 2.500,-; Lada
Samara '88/'9O v.a. ’7.500,-; Daihatsu Rocky '86

’ 17.500,-; Suzuki Swift 1.3 GLX aut. '89 1e eig. ’ 14.750,-
Swift 1.3GLX '89 1e eig. ’ 13.750,-.

Plm. 30 goedkope inruilauto's v.a. ’ 250,-.
Direkte 100% financiering.

Han van Sint-Maartensdijk
Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080.

OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.

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

garantie
Audi 80 2.0 E '90

Peugeot 205 1.1 Jun.B7-89
Citroen BK 1.4E'88

Peugeot 2.5 1.4 XS 87/88/89
Fiat Uno 45 '86-88

Peugeot 405 Mi 16 '88
Fiat Tipo 1.6 ie '88

Peugeot 205 diesel '86
Ford Escort 1.6 Bravo 84/85
Peugeot 309 1.4XL Profile

'89-'9O
Ford Siërra 1.6Laser '87

Peugeot 309 1.3 GL Profile
'86-87

Mitsubishi Galant 1.6 GL '88
Peugeot 309 1.9GLD87
Nissan Bluebird 2.0 HB 88

Peugeot 405 1.6 GL
'88-89-'9O

Mazda 323 1.3 GLX'BB
Peugeot 405 1.6 GRI '90

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

Opel Corsa 1.3 '88
Peugeot 405 1.9 GRI Break

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

Peugeot 405 1.9 SRI 89
Opel Omega Combi aut. '89

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

Talbot Horizon 1.3LS '84
Rover 213 S '89

Talbot Solara 1.5 GLX '84
Saab 90 85

Talbot Samba Cabriolet '83
Seat Ibiza 1.5 GLX 88
Volvo 340 1.7 GL 87

Golf 1.8 C '87
Golf 1.6 CL'B5-89
Dit alles alleen bij
Autobedrijf

Jasper B.V. Off.
Peugeot Dealer

Windraak 29
6153 AC

Munstergeleen
S 046-521944.

Van Leeuwen
Citroen

vreemde merken
Opel Kadett

1.8 zilver 1988
Peugeot

205 donkergrijs 1990
I.4iXS

Volvo 340 DL
antraciet 1988
Hyundai Pony

XP 1500wit 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

BK 19 TRS LPG
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

Voordelig zelf
verhuizen

{Autoßent ****\\ BASTIAANS

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

Spoorsingel 50, Heerlen.
Tel. 045-724141.

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Tel.
04455-2689.
Te k. MAZDA 323 bwj. '80,
APK tot 2-93, ’1.550,-.
Tel. 045-726112.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
('S). Gratis afh. 045-422217
Te k. Opel VECTRA, bwj.
'89, schuifd., trekh., pr.

’ 25.000,-, wit. 045-418968
Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572.
Te koop RENAULT Fuego,
GTS, bwj. '81. Tel. 045-
-323484.
Te k. Mitsubishi COLT, type
'80, APK, zeer zuinige auto,
loopt als nieuw. Vr.pr.

’ 1.450,-. Haesenstr. 44,
Schaesberg.
Te k. mooie Ford Fiësta, kl.
zwart, APK, ’1.450,-. Auto-
bedrijf Loek SCHAEPKENS,
Klimmenderstr. 110,
Klimmen. 04405-2896.
Te k. Ford Taunes, i.z.g.st,
APK, ’ 950,-. Autobedrijf
Loek SCHAEPKENS, Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896.
Te k. Opel Ascona en Asco-
na Automatie, i.z.g.st., APK,
vanaf ’ 950,-. Autobedrijf
Loek SCHAEPKENS, Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896.
Te k. Suzuki Carry, gecom-
bineerd kenteken, APK, bwj.
'82, ’ 3.500,-. Autobedrijf
Loek SCHAEPKENS, Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896.
CITROEN CX 2400 Diesel,
model '87, van particulier,
135.000 km, pr. ’11.000,-.
Tel. 045-319521.
WETSELS Auto's. Het juiste
adres voor de betere auto-
mobielen! Industriestr. 35,
6135 KG Sittard. Tel. 046-
-510655, fax. 046-581384.
Uniek Caddilac Fleetwood
Eldorado Cabriolet: Merce-
des aut. 230 CE '88; Merce-
des aut. 560 Sec '86; Mer-
cedes aut. 500 Sec '86;
Mercedes aut. 500 Sec '83;
Mercedes aut 200 TE '86;
Mercedes aut. 190 E '87;
Mercedes aut. 190 E '85;
Mercedes 190 D '88; Merce-
,des aut. 190 E 2.3 '87; Mer-
cedes aut. 190 E 2.6 '86;
Mercedes aut. 260 SE '88;
Nissan 30i ZX aut. '85; Opel
Kadett 1.4 i Cabriolet '90;
Opel Kadett 1.6 Cabriolet
'87; Opel Kadett aut. 1.8 '88;
Opel Veetra 1.6i '90; Opel
Veetra 1.8 S '89; Toyota Ce-
lica 1.6 ST '87; BMW 730i
aut. '87; BMW 520i'89; Audi
80 LS zwart '90; Audi 80 LS
alle extra's '88; Volvo 740
GH Station '88; Ford Escort
1.4 Bravo '88; Ford Escort
1.6 D Bravo '88; Ford Escort
1.4 Bravo '87; Golf 1.3 S
Manhattan '90; Jaguar 3.6
Soverein '84; BMW 520i'83.
LUCAR Automobielbedrijf,
Kerkrade. Keuze uit plm. 75
auto's, garantie van 1 tot 3
jaar! Ford Sierra Combi '89
2.0iblauwmet.; Siërra Com-
bi zilver '85; Siërra Sedan
2.0 i'89 ABS duurste uitvoe-
ring Combi; Opel Kadett '88
5-drs. rood Combi; Peugeot
405 SR '90 wit; Fiat Uno
zwart '88; Fiat Uno 60 S wit
'87; VW Polo '85 zilver; Polo
GT '85 rood; VW Golf 4x '84/
'89; Escort '85 zilver; Escort
1600 sport '89; Escort XR3i

rood '88; Daihatsu GTi Tur-
bo intercooler '88 speciale
ombouw zeer snel; Suzuki
Swift '89 zwart; Mitsubishi
Colt '91 wit; Mazda 323 3x
'84/'B9; Opel Kadett GSi 2.0
L antr. '89; Mazda 626 Cou-
pé '87 ’8.750,-; Volvo 440
3x; Volvo 360 2x; Coupé
Targa o.a. 300 ZX '85; Nis-
san NX '92 Nieuw! BMW
635 CSi '82; Mercedes 190E
3x; BMW 318i; 320i; Opel
Kadett '84/'B6. Plm. 10 in-
ruilauto's, inkoop, inruil,
snelle financ. Leasing, voll.
garantie! Alle reparaties en
APK keuring zonder proble-
men. Holzstr. 67, Kerkrade.
Tel. 045-456963.
LOVEN Heerlen BV biedt
aan zeer interessante occa-
sions: Mazda 626 Sedan
GLX 1.8 '88; Mazda 626
Sedan 2.0 GLX '88 met
stuurbekr.: Mazda 626 Se-
dan 2.0 LX Diesel '84; Maz-
da 626 coupé 2.0 GLX 12 V,
8-10-'B7 nw. model; Mazda
626 Coupé 2.0 GLX '88 div.
optics weinig km; Mazda
626 HB 2.0 GLX LPG 88;
Mazda 626 HB 2.0 GLX met
stuurbekr. '88; Mazda 626
HB 2.2iLX '88 met stuurbekr
airco cruisecontroll Amerik.
uitv.; Mazda 626 HB 2.0
Diesel '86; 2x Mazda 323
Sedan 1.3 LX '86; Mazda
323 Sedan 1.5 GLX '86;
Mazda 323 F Coupe 2x '90;
Mazda 323 HB 1.3 LX au-
tom. '87; Mazda 323 HB 1.3
LX 5-drs. automaat '89;
Opel Kadett 1.2 S '85/'B6;
Opel Kadett 1.3 S '86/88;
Ford Escort 1.4 CL '89; Ford
Siërra 2.0 Laser '85; Honda
Civic aut. '82.83; Lancia
YlO Touring '86; Mitsubishi
Colt 1.5 GLX '87; Mitsubishi
Galant 1800 GL '88; Nissan
HB 1.5 GL '85; Peugeot 405
SRi 1.9 9-10-'B7; Peugeot
205 GR 1.6 aut met stuur-
bekr. schuifdak 6-11-'B7;
Volvo 340 GL '88; VW Golf
CL 1.6 '87; VW Jetta I.Bi 3-
-1089. Div. goedkope inruil-
auto's: Ford Capri 1.6 '79
’3.500,-; Hyundai Pony '82
’2.750,-; Opel Kadett 1.3
'80 ’2.750,-; Opel Kadett
1.2 N LPG '80, ’2.750,-;
Mazda 323 '78 automaat

’ 1.500,-. Eigen financiering
APK-keuringsstation. Pale-
migerboord 401, Heerlen.
Tel. 045-722451.
Te koop AUDI 100CC 5-cyl.,
2.3 inj., bwj. '84, i.z.g.st. Tel.
045-232321.
Te koop Ford ESCORT I,IL
bwj. '84, APK tot 4-92, s-
drs, 5-bak, ’6.000,-. Tel.
04454-2092.

Opel KADETT Caravan '81,
’2.950,-; Datsun Sunny'Bl
’2.900,-; Mazda 323 '81,
’3.500,-; Ford Taunus '81,
’2.200,-; Volvo 343 '79
’950,-; Fiat Panda '81

’ 1.500,-. Oude Landgraaf
101, Schaesberg-Landgraaf
Tel. 045-311078.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. Ford ESCORT 1.4 CL,
kl. rood, bwj. 04-05-'9O,
mooie auto, vr.pr. ’ 16.500,-
Tunnelweg 60, Kerkrade-
Terwinselen.
Te k. Ford SCORPIO 2.0 CL
bwj. '86, plus extra's, trek-
haak, AB.S. 045-418968.
MERCEDES 190E 2.3, '88,
LPG, zwartmet. schuifd.
sportvlgn. 5-bak, donker gl.
stereo, verk. i.abs.nw.st.

’ 35.500,-. 045-462982.
Te koop Mitsubishi PAJERO
2.3 Turbo Diesel, bwj. '84,
vr.pr. ’15.500,-. Tel. 045-
-740912 na 17.00 uur.
Nissan CHERRY bwj. okt.
'82, nw. model, mcl. radio en
APK, i.z.g.st., pr. ’2.850,-.
Tel. 045-218837.
KADETT 1.8 LS '88; Kadett
1.3 Club '89; Kadett 1.2.LS
en 1.3 LS '87 en '85; Kadett
Sedan 1.3 LS '86; Kadett
Caravan 1.2 S '83; Corsa
1.2 S '87 '84; Corsa TR 1.3
'87; Kadett 1.2 N coupé '77;
Kadett 1.2 S '83. Automo-
bielbedrijf Denneman Raad-
huisstraat 107, Hulsberg.
Te k. Opel KADETT bwj. '87,
LPG, pr. ’12.750,- ofte 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 k. Opel RECORD 2.0 N,
bwj.'79. Boven Krijtstr. 1,
Heerlen.
Te k. PEUGEOT 205 Accen!
bwj. '87, kl. blauw, APK,
gebr. als 2e auto, vr.pr.

’ 10.250,-. 045-422870.
Van part. VW JETTA 1300,
beige, 4-drs., bwj. 7-'BO,
129.600 km, l.m. velgen,
sunr. etc, i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
045-425581, na 16.00 uur.
VW KEVER '83, extra's, te-
gen hoogste bod. Tel na
18.00 uur 045-463001.
GOLF diesel, bwj.'B3, Im-
velg., zonnedak, APK gek.,
i.z.g.st., 184.000 km., vr.pr.

’ 5.750,-. Tel. 04405-2708
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
SUBARU Jumbo super de
luxe 2 cyl. 60.000 km,
’3.750,-, APK, '83; Kadett
'82. Tel. 04499-3398.
Honda CIVIC 3-drs. Luxe
met plaatschade APK 9-92
bwj. '81 pr. ’850,-; Talbot
1100 LS 5-drs. bwj. '82 pr.

’ 1.000,-; Mercedes 280 SE
LPG wat werk type '78 pr.

’ 1.950,-; Peugeot 505 Tii
met veel ace i.z.g.st. 5-bak
bwj. '80 ’2.250,-; Mazda
626 1.6 4-drs. bwj. '80 i.z.g.
st. pr. ’ 1.750,-. En nog veel
meer auto's vanaf ’500,-
-t/m ’1.000,-. Tel. 04498-
-54319.
VW GOLF 1600 wit 5-bak
zeer mooi bwj. '83 km.st.
89.000 APK ’4.750,-; Opel
Kadett bwj. '82 met LPG i.g.
st. wit vr.pr. ’2.950,-; Fiat
127 type 900 3-drs. bwj. '83
vr.pr. ’2.450,-; Fiat Panda
750 L bwj. '86 b.rood in st.v.
nw. ’ 6.350,- zien is kopen
en een echt koopje; Skoda
105 S km.st. 66.000 i.z.g.st.
vr.pr. ’1.750,-. Tel. 04498-
-54319.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Opel Veetra 1800 GT '89;
Ford Siërra Stationcar CLD
Diesel '88; Audi 80 1.9 E
met veel extra's kl. zwartmet
'88; Nissan Sunny 1300 '88;
Golf GTi '82; Citroen Visa
1400 GL '85 ’5.500,-; Seat
127 '85 ’5.800,-; Ford Es-
cort diesel '86 ’ 6.900,-; Fiat
Regatta aut. '84 ’4.000,-;
Ford Taunus 2.0 GL '79’1.250,-; Opel Corsa 1200
S '87 ’9.750,-; Mercedes
230Eveel extra's '86; BMW
732i'83 ’ 6.900,-; Opel As-
cona 1600 '83 ’4.750,-;
Opel Kadett 1200 '84
’5.900,-. Autobedrijf WE-
BER. Inruil, financ, bovag-
garantie. Baanstraat 38
Schaesberg. 045-314175.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Cont. geld bet. wij voor AU-
TO'S vanaf bwj. '81. 045-
-414372/06-52981872.
Wij betalen ’5OO,- tot’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Te koop Lada Niva Jeep,
APK, ’1.500,-. Autobedrijf
Loek SCHAEPKENS, Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896.
Te k. Nissan SUNNY 1,5
coupé, bwj. 6-'B2, APK tot
8-92, 3-drs, ’4.200,-. Tel.
04454-2092.
Te k. VW GOLF 1600 D bwj.
'89, 70.000 km, in nw.st., el-ke keur. toegest. diverse op-
ties Event. mr. 4x4 mog. Tel.
04451-2524 na 17 uur.

Sloopauto's
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te koop gevr. loop- sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Tel.
046-525759
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.
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Hoera!
Bert wordt 40

%mp- ***»»^

welcome to the club.
' Francine

Toen 25 nu 75

Van harte gefeliciteerd.
Tot zo!

kinderen en kleinkinderen.

Proficiat
Sarah

Pap, Fred en Antoingtjg.
Proficiat Schat
Toon, Anja en Frank-

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER
Stuur uw brief (voldoen*

gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

postbus 2610, 6401 DO
Heerlen en vergeet niet W,
onder op de enveloppe ■*
nummer uit de adverten"

te vermelden.

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

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

Bedrijfswagens
Te koop DAF 1500 tu#
met gesloten bak, bwjB:
vr.pr. ’10.500,-, APK 1*
'93. Tel. 04492-2680. ,

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242. _^

Motoren
Boeri Graffiti CROSSHELM, :
6 mnd. oud, als nw., mt. L, l
pr.n.o.tk. Tel. 045-711819i
17.30-18.30 uur. .

(Brom)fietsen
VESPA Ciao bwj. '90, met
sterwielen, i.z.g.st., ’ 775,-.
Tel. 045-315825. :
Te k. MAXI-PUCH, bwj. '85,
met helm en verz. tot mei,
pr. ’ 500,-. Tel. 045-320866

Watersport
Te k. 8.8.-MOTOR, Even- ■rude 7,5 PK, i.z.g.st., en br.
tank, nw pr. ’ 3.000,-, 1 V_ jr.
oud. Nu ’700,-. 046-
-339286 tus. 10.00-13.00 u.

Caravans
Te k. gevr. TOURCARA-

-VANS v.a. bwj. 1980. Tel.
04492-5296. :
Nu VOUWWAGEN voordeel
bij H. Stassar, Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200
BÜRSTNER 465 Luxe, bwj. ;
9-'B9, gew. 714 kg. toiletr.
voort, alle extra's, 1x gebr.
nw.pr. ’ 22.000,- nu

’ 14.250,-. Tel. 045-273743

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Aanbieding in kleurentv's.
Goed spelende Philips
grootbeeld ’125,- ’145,-
-’175- ’195,-. Mooie Phi- .
lips met afstbed. ’265,- \
’295,- ’345,- ’395,-. |
Grootbeeld tv's met teletekst ;
en stereo v.a. ’595,-. Alle (
tv's met gar. Reeds 25 jaar i
tv-occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.

(Huls)dieren^^,
VOGELS, eenden, fa#Jten, raskippen, duiven
papegaaien. Alle hoend**,
hofdieren. Klein Arne""
Achel(B) 09-32-1164448J.
De grootste KENNEL
Limburg. Alle jonge 'Z
hondjes. Meer dan 60
sen plus gar. en tatoe^^Kl.America, Th.Watsonin S
Achel(B). 09-321164*^
Zond, open maand, gggL-^
Te k. DOBERMANNP^ien Berner Sennenpups-
-08866-2483. J>—/_■Te koop zeer mooie 3 *r

HONDENAANHANGER „
met binnendeuren. 'HL
niusstr. 61, Geleen.
046-757430. 'Te koop gevraf^WEDUWSCHAPHOKKENx.
voor duiven. Tel. "
310009 na 19.00 uur X
Te k. GOLDEN Retriöjg.
pups, stamb. en pasp-.. "X
en ontw., ouders HD vrij ("

HD gar. Tel. 04998-7381 V
Wegens omstandigh. **LABRADOR-RETRIEVEP'j
teef, stamb., 11 mnd °2
045-214202. Eikstr.
Passart-Heerlen. _X
Te koop AKITA INU n
(Japanse Poolhond), a
stamboom, ouders HD'
Tel. 04920-10748. _^X
Dierenartsenpraktijk
steril. HOND ’170,-, r
f 60,-. Tel. 045-244247^;
Te k. 2 Duitse OOG&%
pups,'ingeënt en ontw.. ?L
gevlekt, zonder stamb.
04404-1490.

In/om de tuln>
SCHUURTJES, tuinhuiSJ^garages, hondenhok*
vele afm. reeds v.a. ’ 19' !s
Houtbouw Übachs, £Wr jhovergracht 39, 6464 *
Kerkrade. Te1..045-46025^.

■■ -m
Opleidingen ,

Examengarantie
Basiskennis boekhouden, Praktijkdiploma boekhouder1.MBA, NIMA-A, Praktijkdiploma Informatica

met examengarantie! SPD.
Informatie en gratis prospectus G. Urselmann,

tijdens kantooruren 077-520440.
Bedrijfshogeschool Katholieke Leergangen. _-^

Goed gerichte studiebege-
leiding in Heerlen en Hoens-
broek. BIJLESSEN in alle
vakken v.a. ’l5,- per uur,
verzorgt door een ervaren
team van docenten in Heer-
len en Maastricht. Inl. E.C.H.
045-741102.
Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 127 talen op cass.
enz. ’ 70,-, ook voor buiten-
landers. 21 danslessen op
cass. enz. ’ 125,-all-in. Tel.
070-3638667/3894543.

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

Huw./Kennism.

VROUW, 43 'jr. zkt lieve
vriendin, Ift. 40-55 jr. om sa-
men leuke maar ook minder
leuke dingen te delen, evt.
relatie. Br.o.nr. B-0357
Tromp., Postbus 2610, 6401
PC, Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bel de Vakman.
SCHILDERS kunnen $
behang en schilder^zaamheden aannemen.
045-210020. _^S
NEW LOOK BV Scha^berg. Gevelreiniging, *kappen, voegen, steige^j
huur. Tel. 045-312154
045-312709. __^
STOELMATTERIJ vern. fjj
ten en biezen stoelen "
gar. Bel. 045^418820.
Diepvries en KOELKASj,
REPARATIE zonder vo<n
kosten. Bel Geleen, °*"745230 service binnenZji?
Erv. DAKDEKKERS kun<^|
nog werk aannemen V°°( duw bitumineuze, leiert- .
pannendaken, lood-
zinkwerk. Tel. 045-45224 V
Uw KOELKAST, diepv^
bedrijfskoeling, wasau ,
maat KTV, video of gej^
inst. defect? Bel direct o**
726206. Geen voorrijtijd*'
korting op onderdel6
garantie op reparatie. >
Als u ons voor 12 °i
's morgens belt, staat u,
PICCOLO de volgende dg
al in het Limburgs Dagbl3"
Tel. 045-719966.

Computers^>
Te k. AMIGA 500 met ir_ls
power- pc-board, kl. mof11

externe 3,5 drive, muis.
joysticks, star LC-10 prifJS)
software, (amiga/ ms-d?j
en boeken, ’2.200,-- ' ■;
045-424834. __^

VoorPiccolo's l
zie verder pagina 8



Ambachtelijk
palingroken
in strijd met
milieuwetten

DOOR DOLF ROGMANS

Al eeuwen lang ligt het geheim van het paling-
roken verscholen in de combinatie van rook,
Vuur en de hand van de meester. Een ambachte-
lijke traditie waar een eind aan dient te komen,

het gemeentebestuur van Harderwijk,
Neerlands palingstad nummer één. Met elektro-
statische filters, meertrap wassers, kool- en ab-

en verbeterde katalytische na-ver-
Dranders moet de overlast van het palingrokenverdwijnen. Maar de aal ligt dwars. Het beestje
fïïiaakt gewoon niet meer als moderne technie-ken worden toegepast. Na jaren van onderzoeken overleg worstelen gemeente en rokers nog
steeds met het mysterie van de paling.

aal is een raadselachtig dier.
at maakt het zon mooie vis,"

j^gt palingroker Dries van den"erg uit Harderwijk. Zo laat de
Paling zich bij volle maan nietvangen. Pas bij afnemende maan|°Pen de fuiken vol. En op on-erklaarbare wijze verandert de

's van geslacht, om te voorko-ken dat bij gebrek aan vrouw-jdes de soort uitsterft. Van denerg ziet het eik seizoen weergebeuren. Dan tref hij in de bak-en paling mannetjes en vrouw-"jes aan, en iets dat daar tussen"i zit.

ginder blij zijn Van den Berg en
ijn vier collega-palingrokers in

met de nieuwste grilan de populaire lekkernij. Het
eest wil zich niet aan de moder-ne techniek aanpassen. Dat isnodig, want omwonenden van°-e rokerijen klagen al jaren

?teen en been bij de gemeente
harderwijk over de stank die tij-
dens het palingroken de schoor-stenen verlaat.

Het lokale bestuur kondigde in
het Milieu Uitvoerings Plan van
1988 aan dat het afgelopen moet
zijn met de overlast. De toenma-
ligemilieuministerNijpels waar-
deerde Harderwijk vanwege het
totale milieubeleid zelfs met de
Milieuprijs, dus er is geen ontko-
men meer aan voor de palingro-
kers.

De verse paling gaat aan pennen
geregen de oven in en wordt
door het hoog oplaaiende hout-
vuur eerst gedroogd. Seconden
voordat de aal vlam vat, gooit de
stoker water op het vuur en slaat
hij de luiken van de oven dicht,
zodat dikke rookwolken de ka-
mer vullen.
En precies op tijd zet hij de
schoorsteen open, anders zorgt
de opgehoopte rook voor een ex-
plosie.

Zo gaat dat al eeuwen. Tot voor
dertig jaar geleden in kleine sto-
kerijen in het centrum van Har-

derwijk. Daarvan is er nog maar
één over. De rest vertrok naar
omliggende industrieterreinen,'
maar is inmiddels ingehaald
door de huizen.

De bedrijfstak is niet zo kapitaal-
krachtig dat de stokerijen nóg
een keer verplaatst kunnen wor-
den. Dus moet de techniek uit-
komst bieden. Van den Berg:
„Er is werkelijk van alles gepro-
beerd, maar het lukt tot nu toe

niet om de overlast aan te pak-
ken zonder dat de kwaliteit van
de aal achteruit holt. De consu-
ment wil een vette gerookte aal,
met een mooi roodbruin velletje
en roze vlees. Dat krijg je door
de combinatie van vuur en rook.

Dat geldt alleen voor aal. Bok-
king of makreel kun je met rook
alleen roken. Daarvoor zijn cir-
culatiekasten, maar met aal krijg

En nu is Wouters door de vijf pa-
lingrokers via de milieudienst
ingehuurd om een oplossing te
zoeken. Maar ook hij vond die
tot nu toe niet.

je dan een bleke bek. Niet te vre-
ten."
Ing. R. Wouters van de Bedrijfs-
milieudienst Veluwe & Achter-
hoek beaamt dat. Hij studeerde
af op het onderwerp 'De paling-
rokerij in relatie tot geur' en
geldt als dé deskundige. Hij was
het die enkele jaren terug, toen
nog in dienst van de gemeente,
het lokale milieuplan schreef
met de passages over de rook-
overlast.

Nu stelt de gemeente Harder-
wijk zware eisen. Bij gebrek aan
landelijke normen voor paling-
stokerijen bepaalde de overheid
dat één geureenheid de maxi-
maal toelaatbare stankoverlast
is. Wouters: „Probleem is dat
stank subjectief is. Pas sinds
kort is er een standaard-methode
om geuren te meten en die pas-
sen we in het voorjaar hier toe."

Dan verrijst in de rokerij van
Van den Berg een proefinstalla-
tie waarbij de rook intensief ge-
filterd wordt. Roet en geur moe-
ten in de installatie achterblij-
ven. Van den Berg is sceptisch:
„Wij werken met hoge tempera-
turen en piekbelastingen. Er is
nog geen fabrikant geweest die
daar zijn apparatuur op weet af
te stellen." Een geuren-panel zal
moeten uitwijzen of er voldoen-
de stank in de ontgasser achter-
blijft. Voor en na de proef wor-
den in de omgeving van de
stokerij grote zakken met lucht
gevuld, die ter keuring worden
aangeboden aan een achttal neu-
zen.

Maar ook als deze oplossing suc-
cesvol blijkt, is het probleem
niet uit de wereld. Elke aanpas-
sing vergt hoge investeringen en
daar is geen geld voor. De mar-
ges in de palingbranche zijn
klein. Een kilo aal kost inkoop
tussen de dertien en achttien
gulden en levert aan de kraam
drie tientjes de kilo op. Daarvoor
moet Van den Berg dan wel het
hele arbeidsintensieve rookpro-
ces verrichten en ook de aal aan
de man brengen op kermissen
en braderieën. De verkoop via de
visboer is slechts een fractie van
de omzet, legt hij uit.

„Ik vind het allemaal zo over-
trokken. Wij veroorzaken niet
meer overlast dan een flinke
open haard," zegt hij somber. „Ik
heb er al wat slapeloze nachten
van gehad. Ik denk dat de ge-
meente snel van het probleem af
wil. Mijn voorspelling is dat ik
en een collega stoppen met ro-
ken. De rest kan dan misschien
verder."

" Van denBerg in zijn
palingrokerij: ,^4.al
schikt zich niet in nieuwe
milieuregels."

consument

Ondanks lager netto-loon doorpremie-verhogen

Nederlander haalt de
buikriem nog niet aan

De consument haalt vooralsnog niet de broek-
riem aan ondanks het feit dat veel midden- en
hogere inkomens deze maand netto minder sala-
ris hebben ontvangen. Er worden nog even veel
auto's verkocht en reizen geboekt als vorig jaar
rond deze tijd. Restauranthouders spreken zelfsvan een toename van het aantal bezoekers en
ook de kaartjes voor de schouwburg vliegen de
deur uit.

»Er zijn geen tekenen die erop
jy .zen dater minder auto's wor-den verkocht, nu sommige men-
sen netto 50 of 100 gulden min-
der overhouden per maand,"
zegt M.F. Timmer van de RAI.
'.Misschien dat sommige mensenhun auto een halfjaar later zul-len gaan inruilen, maar daar
berken wy nu nog niets van."

"oor de reiswereld vormen de
jnaanden december en januari
°et piekseizoen. „Wij merken
niets van een afname van het
aantal boekingen," reageert K.
Moerenburg van reisorganisatie
Neckermann.
»Ik denk dat als iemand een paar
tientjes minder te besteden heeft
Per maand, hij eerder een drie-sterren hotel zal boeken dan eenvier-sterren hotel. Veel mensenkiezen dit jaar juist voor verre,dus dure bestemmingen."

Ook een luxe-warenhuis als de
°ijenkorf merkt niets van terug-kopende bestedingen. „Op geen
enkele afdeling wordt minder
verkocht dan gebruikelijk," al-dus een woordvoerster.

het met grotekoppen in de krant
zetten, maar dat helpt niet."
Op de vraag waar mensen door-
gaans het eerste op bezuinigen,
antwoordt Groenewegen: „Je
ziet allemaal verschillendepatro-
nen. Als het loon met een paar
tientjes daalt, dan zie jevaak dat
degene die de boodschappen
doet gaat bezuinigen op kleine
dingetjes. Er wordt dan bijvoor-
beeld minder chips of cola ge-
kocht voor de kinderen. Maar
daar red je het niet mee als het
gaat om een daling van het inko-
men met meer dan honderd gul-
den. Dan gaan mensen minder
vaak naar de bioscoop of het res-
taurant. Tenminste, als zij daaral
naartoe gingen."
Het ligt er dus aan in hoeverre er
geschoven kan worden binnen
een budget. Bij de meeste men-
sen ligt het grootste deel van de
uitgaven vast, bijvoorbeeld hun
huur, de afbetaling van de auto,
de gas- en lichtrekening.
„Op een gegeven moment ben je
gewend aan een bepaalde le-
vensstandaard, en die kun je niet
op stel en sprong wijzigen," legt
de woordvoerster van het Nibud
uit. „Dan gaan mensen een door-
lopend krediet afsluiten bij de
bank. Als zij elke maand op-
nieuw moeten lenen, omdat ze
anders niet uitkomen, wordt een
drastische beslissing genomen:
de vakantie wordt bijvoorbeeld
eenjaar overgeslagen."

kind november vorig jaar was albekend dat de mensen die parti-
culier verzekerd zijn, er dit jaar'
1-000 tot 2.000 gulden op achter-
Uit zouden gaan, vanwege de
veranderingen in de ziektekos-tenpremies. „ledereen had het
kunnen weten, maar de schrikkomt pas als je je loonstrookje
ziet," vertelt C. Groenewegenvan het Nationaal Instituut voorBudgetvoorlichting (Nibud). "

Zover is hetvoor de meeste men-
sen nog lang niet; vandaar dat de
bedrijven nog optimistisch ge-
stemd zijn.
Maar over een paar maanden zal
blijken op welke plekken de
midden- en hogere inkomens-
groepen hun buikriem zullen
aantrekken.

>.Dat zie jeeigenlijkbij elke rege-ung- We kunnen wel eindeloos
Waarschuwen en jullie kunnen

ATB Giant ’Fiets van het Jaar’De All Terrain Bike Cadex M3
van het merk Giant is de 'Fiets
van het Jaar 1992' geworden. De
importeur uit Lelystad kreeg
maandag in Amsterdam de bij-
behorende trofee van de uit ze-
ven leden bestaande onafhanke-
lijke jury.

De onderscheiding ging naar de-
ze fiets, omdat hij volgens de ju-

ry uitstekend beantwoordt aan
het gebruiksdoel. Het is een kale
ATB voor recreanten, zonder
toevoegingen als spatborden en
verlichting. Het frame van kool-
stof maakt de fiets licht, terwijl
de prijs, die overigens niet werd
vermeld, door de jury betaalbaar
wordt genoemd.

De trofee 'Fiets van het Jaar' is

voor de vijfde keer uitgereikt. De
jury wisselt elk jaar van samen-
stelling en heeft geen banden
met de commercie. Bij het testen
van de genomineerde fietsen viel
het de jury op dat de kwaliteit
van nieuwe fietsen in Nederland
over het algemeen veel beter is
dan voorheen. De fabrikanten
houden steeds meer rekening
met de wensen van de klant.

Punten van kritiek blijven de
vaak gebrekkige verlichting en
zwakke bagagedragers.

Er waren twee eervolle vermel-
dingen: de Koga-Miyata Country
Sport, een weer-en-wind-fiets
met versnellingen, verlichting en
spatborden, en de Yamaha KHS
Montana, een wedstrijd-ATB
met regelbare voorvering.

" Bij de vijfde
opeenvolgende
'fietsverkiezing'
werd de Giant
CacLex M3fiets
gekozen tot
'Fiets van het
Jaar 1992.

Sharp HDTV’s
kosten ’slechts’
veertien mille

De Japanse elektronicaprodu-
cent Sharp gaat de prijs van
HDTV-toestellen(Hoge Definitie
Televisie) met ingang van 10
april halveren tot omgerekend
f14.300. Sharp wil zo de nog te-
genvallendeverkoop van HDTV-
sets een impuls geven.

De HDTV's die Philips sinds au-
gustus vorig jaar in Nederland
verkoopt kosten ongeveer f
10.000. De twee apparaten laten
zich echter nauwelijks vergelij-
ken met de Japanse. Op het ge-
bied van HDTV heeft Japan een
flinke voorsprong op Europa,
dat op zijn beurt de Verenigde
Staten weer voorbij streeft.
In Japan kunnen al 'echte'
HDTV-beelden worden ontvan-
gen. In Europa introduceert Phi-
lips pas in 1994 echte HDTV-toe-
stellen, terwijl de VS pas in 1993
besluiten welke standaard zij in-
troduceren.

Toestellen die momenteel in Ne-
derland worden verkocht heb-
ben alleen een breder beeld dan
traditionele televisie-apparaten.
Ze missen het kristalheldere
beeld dat HDTV kenmerkt. In
Japankan sinds november vorig
jaarper dag acht uur HDTV wor-
den bekeken.

Ook op het technische vlak ver-
schilt de HDTV in Japan sterk
van die in Europa. In Europa is
gekozen voor trapsgewijze in-
voering van HDTV volgens de
D2mac-standaard, terwijl Japan
via MUSE uitzendt.

Op dit moment zijn HDTV-uit-
zendingen in ons land voor parti-
culieren nog onbereikbaar. Phi-
lips heeft op openbare gelegen-
heden door geheel Europa vijftig
HDTV-toestellen geïnstalleerd.
De eerste evenementen die daar-
op kunnen worden bekeken zijn
de Olympische Winterspelen in
Albertville.
Voor de Zomerspelen in Barce-
lona gaat Philips dit aantal uit-
breiden tot duizend. Daarvan
worden er twee in Nederland ge-
stationeerd, in Den Haag en Hil-
versum.

In Japan wil de verkoop van
HDTV-sets niet echt vlotten.
Volgens een woordvoerder van
Sharp heeft onderzoek uitgewe-
zen dat bij de huidige prijs van
omgerekend f28.600 slechts 0,7
procent van de Japanners zich
een HDTV-toestel kan veroorlo-
ven.
Na de prijshalvering moet dit
percentage stijgen tot vijftien.
Sharp gaat er vanuit dat HDTV
pas bij een prijs van ongeveer
f2200 per toestel kan concurre-
ren met traditionele televisie.

Milieubewust
door groene gids

DOOR JAN VAN KOOIJ

Meer fietsen, meer isoleren, geen
geverfde bloemen kopen, op gas
en niet op elektrisch koken -
wie een beetje bewust leeft, zal
niet opkijken van dit type voor
de hand liggende milieutips. Zo
zijn er nog wel meer te geven en
ze staan uiteraard in de Groene
Consumentengids die de Consu-
mentenbond heeft samenge-
steld.

Maar in die bundel, de nieuwste
publikatie van de bond, staan er
nog veel meer en daarmee is het
een waardevolle publikatie ge-
worden. Trouwe lezers van de
Consumentengids zullen geen
echt nieuwe suggesties aantref-
fen maar de bundeling alleen al
van al die onderzoeksresultaten
van de laatste jaren maakt van
deze Groene Gids een nuttig na-
slagwerkjevoor de milieubewus-
te consument.

De bond heeft zich voor deze
bundel laten bijstaan door de
Stichting Natuur en Milieu en de
VerenigingMilieudefensie.

Fascinerend en schokkend is de
beschrijving van 'de wereld ge-
zien door de groene bril', eindi-
gend in de constatering dat de
'radicale trendbreuk in ons ge-
drag' uit het Nationaal Milieube-
leids Plan niets meer is dan een
loze kreet als niet concreet wordt
aangegeven wat de consument
kan doen en laten. De Groene
Gids geeft dat aan, beginnend
met gezond eten en eindigend
met geld beleggenbij een 'groen'
beleggingsfonds.
Daarbij zijn de samenstellers ge-
lukkig met beide benen op de
grond blijven staan: de auto
hoeft de deur niet uit 'maar u
moet hem wel vaker voor de
deur laten staan.' De wenken
zijn voor consumenten - 'ge-
zond brood eten is zinloos als u
blijft roken' - maar de Consu-
mentenbond richt zich nu en
dan ook tot producenten en
overheden. De gemeente moet
van burgers geen onmogelijke
dingen vragen, vindt de Groene
Gids, 'zoals het onderscheiden
van diverse soorten kunststof of
het scheiden van materiaalcom-
binaties.' Die zouden veel beter
niet gemaakt kunnen worden,
denkt de bond.
De Groene Consumentengids
Uitg. Bosch & Keuning, Baarn /
Consumentenbond. Den Haae
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Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Enorme sortering zonnehemels en banken vindt u bij

van „Uden Expert.
Zonnehemei 10 lampen, 1.80 mtr. lamplengte met

statief nu ’ 998,-. Aanbieding Wolff zonnehemellampen
100 watt nu ’ 14,95,-. Hoofdstr. 12 Hoensbr. 045-212655

Muziek

Super Aanbieding
uit onze midi-afdeling

Roland JXI Synthesizer
van ’ 1.860,- voor ’ 999,-

KOOP BIJ DE MAN, DIE HET OOK BEDIENEN KAN!

Donderdag koopavond

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te koop TOOGKAST, buik-
kastje, boekenkast, bank-
stel, eiken ronde tafel, keu-
kentafel met stoelen. Tel.
045-411116.
Te k. div. KASTEN en bank-
stellen tegen spotprijzen.
Ook inkoop van kleingoed.
Oranjestr. 30, Hoensbroek,
045-231437

Tekoop gevr.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.

■■■■'■

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
KACHELS, inzethaarden,
grote keus, gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen, 04459-1638.

Carnaval
Opgelet Heren-winkeliers
CARNAVAL: nagelak, lip-
stick, kunstnagels tegen
zeer concurerende prijzen.
Bel voor info. 04406-16474.

Diversen
Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.
Te k. donker eiken DRES-
SOIR, 4-drs, ’250,-, z.g.a.
nw; Vespa Ciao, '88, ’ 350,-
Tel. 045-313299 na 17.00 u.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

06-lijnen

Hoge nood
06-320.320.89 - 75 et. 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

Heb je zin in een lekker
meisje of vrouw

Wil je dan ook graag telefo-
nisch kontakt en een adres

weten, bel dan:
06-320.320.87 (75 et. p/m

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

haar privé op
06-320.320.86

( 1 Gld p/m 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
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
Maak je broek los en doe je
ogen dicht, Lisa doet de rest

Lisa
06-320.331.02 - 75 et p/m

Griekse Sex
Lisa draait z. om 50 cpm
06-320.325.55

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

(75 et p/m)

06-340.340.95
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
Telezoenen Kan Live!

Lekker live telezoenen tot
diep in de nacht met Anneke

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

06-340.340.50
Live/Tele Piepshow! Wil jij
dat Nora, Mieke, Tinga of

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

06-340.340.25
Tele(üve) Massage? Lekker
live een massage met Dési-

rée, 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

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 Ct 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 et p/m

Ik ben Romy
Bel mij alleen als niemand je

kan zien of horen en doe
precies wat ik jevraag...

06-320.331.04 - 75 et p/m

Sexlijn 10
Bel de 06-320.320.10
heetste 06-320.321.10
meisjes 06-320.323.10

van 06-320.325.30
Nederland 06-320.320.50

Call-me 06-9639?? 50 cpm.

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
Onderdanige jongensbellen

met strenge mannen
S.M. voor twee

06-320.329.99 - 50 Ct 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 Ct p/m
Dames die zich vervelen

Sexcontact
06-320.330.79 - 50 et 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
Zoek je een lekkere knul?

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

nieuwe
adressen

Ze geven hun adres en tele-
foonnummer, vertellen wat
over zichzelf en wachten dat
jij ze belt. 06-320.322.23
(’l.-p/m)

**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)

Vanavond al een afspraakje!
Altijd Succes

Bel voor een leuke vriend(in)
afspreeklijn 06-9503 75 cpm

privé sexkontakt
Je krijgt direkt een heet

meisje of knul aan de lijn.
Sex mee

06-9570 - 75 et p/m

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

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

Lust live lekker
Wij zitten 24 uur lang klaar

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

-320.330.73
Wie durft

een stripspel te spelen met
CAROLIENTJE

06-350.222.23 - 50 et p/m
Als ze ziet hoe fors die
jongen is in dat natte

zwemslipje
06-320.340.69 -’l,- p/m

TopSex!
Volle Bolle! 06-

-320*325*25
*** 50 cpm ***

06-9665 - 75 et p/m

Hete meisjes
willen sexkontakt.
Nu met nummer.

Sex voor 2
hete jongens & meiden
direct apart, ’ 1,- pm

06-320.325.00
S&M Bizarbox
Dien live je meesteres!

ze is er tussen 13.00 u. en
17.00 u. 's middags

75 cpm 06-320.320.65

06 Gay Café
Limburg

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

06-320.327.55
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-5ex...327.56
’l,-p/m Pb. 75141 Adam
Rijpe donkere vrouw! Witte
lingerie. Grote cups! Volle

dijen! Nu 50 cpm
06.320.323.46
Sexy Honey

06-320.320.82 75 cpm

Call-Girls
06.320.325.05 75 cpm

Hard, wild en ruig!
Russisch standje? 75 cpm.

Lekker tussen m'n....
06-320.320.53

Ze verdient geld als water...
met Tammy Putty (’ 1,- p/m)

06-320.330.51
Een rijpe dame geeft sexles
aan haar buurmeisje 50 cpm

06-320.320.39
Ik heet Katja.

Ik heb het net ontdekt en
kan er geen genoeg van

krijgen. Bel me!
06-320.350.77 - 75 et p/m

Meisje 18
je kunt van meisje op meisje

Kies maar! 75 cpm

06-320.320.52

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

een andere
partner. De

Wiplijn 06-9555
50 cpm

Lesbische meisjes 18 jr. Na
de les wordt haar lijfje door
mevrouw verwent. 75 cpm
06-320.330.92

Ruige straatsex!
Vuurrode lippen! 75 cpm
06-320.320.77

Gay live!
JE WEET NOOIT WIE JE
TREFT VOOR EEN DIS-

CREET AFSPRAAKJE OF
EEN LEKKER SEX-

GESPREK (ca. 75 cpm)

06-96.97

Lesbische
vrouwen 30

75 cpm - 06-320.320.37
Knelt je broek al? Moet

Sonja het voor je afmaken?
06-320.331.08 - 75 c/m

50 cpm Volslanke meiden
18 jr. Lief, zacht en heet.

Willen door jou uitgekleed
worden. 06-

-320.320.22
Vandaag heb ik een body-
stocking onder m'n uniform.

Je ziet 'm er dwars
doorheen. 75 cpm

06-320.330.93
Ik heet Mai,

m'n lichaam glanst, denk
maar dat ik boven op je zit.

06-320.331.09 (75 et. p/m)

Tante Nel!
houdt het liefst van Grieks!

Ze is rijp en ervaren! 75 cpm
06-320.327.17

Claudia 38 jr. live
opgenomen toen ze alleen
bezig was op bed. 50 cpm.

06-320.323.56
Kontakten/Klubs

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

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

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

Tevens dames gevraagd. Intern mogelijk, vervoer aanwez.

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

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

Sweet Dreams

River-side-club
A2afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak, 100 mtr.

voorbij camping De Maasterp. Open van maandag t/m
vrijdag van 14.00 t/m 02.00 uur. Creditcards accepted.

Tel. 04755-1854.
Nu weer nieuwe meisjes bij

Privé Yvonne
Knappe sexy meisjes in nylonkousjes.

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

Katja's Relax-Place

’ 50,- All in
Tel. 045-423608.

Al AAC ************************************************ ai AAC

Club Merci
Wij laten ons weer gaan! Vrijdag 28 februari hebben wij al-
leen slipjes aan. Rijksweg Zuid 241, Geleen, 046-745814.

Voor iedere gast een leuke attentie.

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

Love Escort
S 045-320905

Vanaf 18.00 uur.
Nieuw CHANTAL 18 jaar.

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.
® 045-428849.

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.

"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
Inlichtingen en afspraak via

Fax 045-428856.

ISplinternieuw!
Bij Angel

met terug van weggeweest
Salina (20) ook (escort)

mog. Als slavin zéér onder-
danig. Veronica (22) DÖ-
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 lesbiesen
trio koppel. Bel voor info

045-274587
leuk jong meisje welkom

De kooi"
nieuw voor SM, liefhebbers
met meester, meesteres,
slaaf of alleen, slavin ook

mog. Bel voor info:
g 045-274587
Totale Ontsp. Massage

door 1 of 2
Jonge Meisjes

045-353489

Zoek de zomer
045-232069/045-212570

Apart Apart!
heren, grijp uw kans bij

Chantal deze op zn Frans.
045-213457.

Donna
privé en escort.
Tel. 045-727158

Knibbel, Knabbel, Knuisje..
Je weet wel'"

LYDIA
Met vers erotisch fruit

046-749662, 11-23 uur.

Privé Brigitte en
Nieuw Chantal

v. 11-23 uur. 045-254598.

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

Daisy Privé
met nieuw Petra en Tina. Let

op! elke dond. trio V_ uur

’ 125,-. A.s. vrijdag hebben
wij de jarretels weer aan.

Tel. 045-229091

Nieuw dagelijks van 14.00-
-4.00 uur Club
"La Belle"

Vele leuke dames aanwezig
overdag V_ uur ’ 100,- all-in
Kerkrade-Spekholzerheide,
Graverstr. 13, 045-416143

Privé en escort

Anita
Tel. 045-352543

Nieuw, Nieuw,
Buro Sittard

Tel. 046-523203. Tev.
nieuwe inschr. gevr.

SM Rachel
met slavinnen o.a. Marylène

uit Valkenswaard.
Tel. 045-274810.

2 films tegelijk zien?
Videoclub

045-718067, meisje aanw.

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257

Dolores-Cherry
Af 10 uur, ook zat. en zond.

meisje gevr. 045-721759.

Sacha's Escort
v.a. ’ 100,- all-in

Tel. 06-52980255.

Laat je hart
spreken op

Valentijnsdag
Via een piccolo vanaf

’13.25.
Voor meer info

| 045-719966

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve
in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarren!^

5.000 48 mnd. 138,77 14,9 150,95 18,7
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1
30.000 72mnd. 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 loojW_
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

j j ißif. LPfcl-JfcJ' C_F__f _l_7 Cl-H
■

Wilt u uw eigen motorhome
rendabel maken?

Neem dan kontakt op met

JACOBS MOTORHOMES
Bemiddeling in verhuur, koop en verkoop

Hommerterweg 278, Amstenrade, 04492-2942 0»39

p* Beroepsopleiding
voor de detailhandel

"vooropleiding tot zelfstandig
ondernemer (4 jaar) _J

"schakelklas LDS (1 jaar) f
* examen op C/D-niveau
* met werkervaring in het bedrijfsleven

r--" * inclusief middenstandsdiploma
* soepele doorstroming naar MBO
* werk?...meer dan genoeg!

dinsdag 11 februari 1992 -J
mm van 16.30 - 20.30 uur —*

—J Drieschstraat 1, Heerlen
■ Telefoon: 045 -723131■■____■ |I L

ECONOMISCH P^OLLEGE
Beroepsonderwijs op niveau

Woensdag 5 februari 19928Limburgs Dagblad



Willempie
Ik heb me laten vertellen dat je
tegenwoordig niet eens zoveel
aan een carnavalsplaat over-
houdt, financieel dan.
„Dat is ook zo. Van de single-ver-
koop hoef je het niet te hebben.
Carnavalsnummers verschijnen
al gauw op, een verzamelplaat.
Dat was eeri paar jaar geleden
anders. Met 'Willempie' en
'Bloemkoole'. Toen werden nog
niet zo veel carnavalsplaten ge-
haakt. Bovendien: de echte ver-
dienste zitten in de muziekrech-
ten. Maar, als je zoals met Blote
Voeten gebruik maakt van een
bestaande melodie, dan levert
net niet zo veel op, nee."

Waarom doe je het dan?
«Zoals gezegd sla ik wel eens een
laar over. Maar ja, die 'Koeien'
Waren een hit en er komt een cd

aan en ik geloof dat de platen-
maatschappij zoveel jaarbestaat,
dus ze vonden dat er alle reden
was om dit nummer op dit mo-
ment uit te brengen."

Zei je dat er een nieuwe cd aan-
komt?
„Ja."

Wat voor een?
„O, één met teksten op bestaan-
de melodieën,"

Zoals?
„Eh, nummers zoals 'Are you lo-
nesome tonight?' en Tm just a
lonely boy' en de muziek van
Derrick."
En daar heb je Nederlandse tek-
sten op gemaakt?
„Moet ik nog doen."

Moet je nog doen?
„Ja, moet volgende week even."
En derevue draait ook nog door.
„Die draait ook door."

Ook vermoeiend, bij al je andere
besognes.
„De revue zelf niet. Het reizen
wel. Net zoals vorige week. Toen
stonden we in Maastricht. Als ik
eenmaal in het theater ben, is het
goed, maar het op en neer reizen
en dan in die mist. Je gaat om
drie uur 's middags weg en je

bent om drie uur 's nachts thuis.
Dat doe je dan voor een zaal van
achthonderd mensen. Dan denk
je wel eens: tel een heel seizoen
bij elkaar op. Hoeveel mensen
zou je bereiken? Honderddui-
zend? In een keer televisie-optre-
den bereik je een veelvoud daar-
van."

# André van
Duin: ,J.k heb
me niet tot
levenstaak
gesteld
De Revue
te redden."

FOTO: GPD

Basis
„Maar theater is de basis. Je leert
waarop mensen reageren, hoe ze
lachen, op welke momenten. Je
leert timing: dat is het belang-
rijkste."

Dat weet je toch wel uit jebegin-
tijd. Je hebt op alle mogelijke lo-
caties in alle mogelijke omstan-
digheden jewerk gedaan.
„Maar jebent er niet mee te con-
stateren: ik heb een jaar in m'n
leven in het schnabbelcircuit ge-
zeten en dus weet ik het wel. Je
verandert zelf Je wordt ouder, je
krijgt andere inzichten en daar-
van weetje niet of die nog steeds
aanslaan bij het publiek. Jemoet
dat steeds toetsen. En daarom
moetje de theaters in."

Gesponsored en wel.
„Ja, dat moet wel."

De sponsors willen kennelijk niet
alleen in het programmaboekje...
„Nee, ze moeten ook in de tek-
sten worden genoemd."

Lastig.
„Zon theaterproductie is duur.
Dat is trouwens de afdeling van
Joop van de Ende. Ik ben ook
maar een eenvoudige werkne-
mer."

Ik zei: Lastig.
„Het is ook lastig. Je moet zon
firmanaam maar in je teksten
zien te verwerken. Dat 'Miele, er
is geen betere' kan jevrij gemak-
kelijk kwijt in die sketch over
dat onbewoonde eiland. Ik be-
doel: het is gek als je daar een
stofzuiger uit een kist haalt. Dat
heeft een lach in zich. Maar met
ander zaken is het moeilijker."

Nederland 2 ontpopt zich
als concurrent van RTL 4

Van onze rtv-redactie

Hilversum - Nederland 2
°ntpopt zich steeds meer als
concurrent van RTL4om het
niarktleiderschap op televisie.
Nederland 2 haalde in januari
een marktaandeel van 26 pro-
cent. RTL4scoorde twee procent
nieer. Ondanks de groei van Ne-derland 2 bleef het marktaandeel
van de totale publieke omroep
de afgelopen maand met 54 pro-
cent gelijk aan december 1991.Dat blijkt uit het overzicht over
Januari van de afdeling Kijk- enLuister Onderzoek (KLO) van deNOS.
Volgens de KLO-cijfers schom-
n_elt de publieke omroep al van-
afaugustus 1991rond een markt-
aandeel van 54 procent. RTL4haalt al vanaf september 1990
een aandeel van rond de 27 pro-
cent.

Nederland 2 haalde het hoogste
niarktaandeel sinds augustus
1990. Toen scoorde deze zender
(niet toen nog Veronica, Tros en
Avro) eveneens een aandeel van26 procent.

De winst van Nederland 2 ont-
stond ten koste van zowel Ne-
derland 1 als Nederland 3. Deze
beide zenders moesten een pro-

centje in het marktaandeel terug.
Nederland 1 kende geen beste
maand met een aandeel van 18.1
procent. Twee keer eerder, au-
gustus 1991 en juli 1990, werd dit
dieptepunt gehaald. Alle andere
maanden scoorde deze zender
beter.

Teruggang
De lichte teruggang van Neder-
land 3 lijkt van voorlopige aard.
In januari zijn er geen belangrij-
ke voetbalwedstrijden live door
de NOS uitgezonden, zodat '3'
het moest hebben van het E.K.
schaatsen en Studio Sport. Deze
maand, met de Olympische Win-
terspelen, zal het aandeel van
Nederland 3 naar verwachting
echter weer groeien.
Volgens onderzoeker René van
Dammen van de afdeling Kijk-
en Luister Onderzoek is de groei
van Nederland 2 vooral toe te
schrijven aan een sterkere pro-
grammering op -maandagavond
(Staatsloterij show) en de zater-
dagavond met de Bond-films bij
deAVRO. Vooral tijdens de laat-
ste week van januari kwam de
publieke omroep sterk naar vo-
ren met een marktaandeel van 56
procent. De weken daarvoor
werd dat aandeel niet gehaald.

Vergeleken met dezelfde maand

in 1991 keek een Nederlander
acht minuten per dagkorter naar
televisie. Die daling van nu is
voornamelijk toe te schrijven
aan hoge kijkcijfers na het uit-
breken van de Golfoorlog op 17
januari 1991. Vergeleken met de-
cember 1991 steeg de kijktijd
echter met zeven minuten, zodat
de verwachting gerechtvaardigd
lijkt dat de totale kijktijd blijft
toenemen. In januarizat een Ne-
derlander dagelijks gemiddeld
twee uur en drie kwartier voor
de buis.

Top 25
De zondagse aflevering van het
Acht uur Journaal van de NOS
was ook in januari weerom het
best bekeken tv-programma. Het
Journaal dankt deze maandelijk-
se koppositie (ditmaal met ruim
4,2 miljoen kijkers) aan het feit
dat het programma op drie tv-
zenders tegelijk wordt uitgezon-
den. Goede tweede is inmiddels
ook al een oude bekende. De af-
levering van 3 januari van Me-
disch Centrum West haalde een
kijkdichtheid van 26.2 procent.

Op zn minst pikant is de 22e
plaats voor het programma Kans
voor een Kind. Op initiatiefvan
Veronica wordt dit fondsenwer-

vend programma voor Unicef
door zowel Veronica als RTL4
tegelijkertijd uitgezonden. RTL4
blijkt echter het grootste deel
van de kijkers te leveren met ne-
gen procent tegen zeven procent
voor Veronica.

Tros en RTL4hebben elk zeven
programma's in de top-25 staan.
NOS en Vara dragen elk vier
programma's bij. EO, VPRO en
NCRV hebben geen program-
ma's in de lijst. Maar liefst twaalf

van de 25 best bekeken program-
ma's werden uitgezonden via
Nederland 2.
Hoogst gewaardeerde program-
ma uit de Top-25 werd een afle-
vering van Spoorloos (KRO) met
een 7.7.

" De aflevering van 3 januarivan Medisch Centrum West haalde met een kijkdichtheidvan 26.2 procent, een tweede plaats op de lijst van meest bekeken programma's. Foto: Kippa

show

’WehebbenalledierentuinenvanNederlandgehad...’Drukke tijden voor
André van Duin

DOOR ELS SMIT

AALSMEER - De ver-
wachting was dat hij zn
carnavalshit vergezeld zou
laten gaan van grote voeten.
En inderdaad. Het corps de
ballet dat zijn optreden in
Hitbingo begeleidt beschikt
ook over enorme grote blo-
te poten. En passant gooit
André van Duin de zorgvul-
dig opgebouwde camerare-
gie in de war en de opname
m de studio .van Joop van
de Ende in Aalsmeer moet
°ver. Geen punt. ledereen
lacht.
Drukke zaterdag voor Van Duin.
In de ochtenduren is hij in VA-
RA's Spijkers metKoppen geïn-
terviewd door twee man, van wie
er een U tegen de Volkskomiek
zei. En waarbij André maar weereens vertelde dat hij In Nieuwe
Oogst in 1964 was begonnen endat de Dik-voor-mekaar-show
niet meer terugkomt en dat linksNederland hem op een gegeven
n>oment ook is gaan waarderen,
hoewel hij op de zelfde manierleuk was als tevoren. Van Hilver-
sum naar Aalsmeer voor de op-
name van Grote Voeten en daar-na naar Utrecht waar de Theater-
revue op dit moment staat. Met
net uitzicht op een maand Carré,
Waarvoor nog slechts een paar
kaarten niet zijn verkocht.
Even een interviewtje tussen-
door.

Gaat het altijdzo?
„Dat drukke. Jaach, 't is nu even
extra druk. Je hebt zon carna-
valsplaatje en dat moet dan wor-
den geplugd, maar met twee
weken is het over."
t Is bedoeld als carnavalsplaat,

„Ja."

Is het geen verplichting om ieder
jaar zon plaat uit te brengen?
„Ik sla ook wel eens een jaar
over."

Gimmicks
Er zit ook reclame in je show van
merken die niet bij je sponsors
horen.
„Even Apeldoorn bellen? Ja,
maar dat is een kreet. Daar zit al
een lach aan. Dat is net als nu
met 'Foutje, bedankt.' Dat zijn
gimmicks, gevleugelde uitdruk-
kingen. Als je die op het toneel
herhaalt, geeft het een lach in de
zaal."

Je zou haast zeggen: hoe moet het
verder met de revue? Nu al wor-
den je vaak vragen gesteld over
een opvolger en die is niet aan te
wijzen.
„Ik weet er ook geen antwoord
op. In het cabaret zie jewel ver-

nieuwingen. Maar dan hebben
we het over cabaret: kleine ge-
zelschappen. Maar ook daar is
het karakter veranderd. Een
Wim Kan krijgen we nooit meer
terug. Andere dingen komen
voor hem in de plaats. Dat geldt
wellicht ook voor de revue. Ik
heb me in elk geval niet tot le-
venstaak gesteld De Revue te
redden. De tijden veranderen."

Televisie blijf je doen, Dik-voor-
mekaar is gestopt. En JaapAap
en Animal Crackers ook, neem ik
aan.
„Ja. Ten eerste is het arbeidsin-
tensief. Je bent een week bezig
voor vijf minuten televisie, maar
het was ook op. We hebben alle
dierentuinen van Nederland ge-
had. Drie keer alle olifanten en
die olifanten blijven het zelfde
doen, daar komt niks bij, hoor.
Dus ook geen bijpassende tek-
sten."
De tijd is om. Utrecht wacht. En
na de voorstelling: „Een tijdelijk
adres. Volgende week verhuizen
we naar Amstelveen en dan moe-
ten weverhuizen naar Aruba. We
zitten tussen de kisten en de do-
zen."

Dag, sterkte.
„Ja. Bedankt."
Door de studio schalt'Blote Voe-
ten. Nog een keer. Bij de eerdere
opnamen kwam het ballet niet
uit de verf. 't Gaat nog een keer
over.

’Glamourland’

naar Montreux
HILVERSUM - Het AVRO-pro-
gramma Glamourland van Gert-
Jan Droge gaat als Nederlandse
inzending naar het tv-festival
van Montreux. Het gaat om de
aflevering waarin Droge op be-
zoek is in de mondaine Franse
badplaats Saint Tropez. Hij praat
daar onder andere met de Neder-
landse Prince de Lignac, die
hem rondleidt op zijn miljoenen-
jacht. Met het programma dingt
Nederland mee naar de Gouden
Roos. Het festival wordt gehou-
denvan 26 april tot en met 2 mei.

Steeds meer chaos
in omroepland

DOOR ALE VAN DIJK
HILVERSUM - André van
Duin, ex-paradepaard van de
Tros, kijkerstrekker van RTL4,
oogappel van de ooit zo verguis-
de amusementskoning Joop van
den Ende, was zaterdag promi-
nent gast in Varas Spijkers met
Koppen, het programma, dat 'In
de Rooie Haan' opvolgde.
Op de avond van dezelfde dag
kwam ex-Veronica-piraat, Jan
van Veen met Avro 's Candle-
light als ere-gast in Varas 'Sonja
op zaterdag.

Diezelfde avond in Varas Achter
het Nieuws familieleden van een
tien jaar geleden in Parijs op
kannibaalachtige wijze ver-
moord Nederlands meisje. Bij
Avros Karel op het andere net
was de boezemvriend van Varas
hoofd Informatieve TV-program-
ma en prominent ex-PvdA-
bestuurder Jan Nagel, André -Rode Hoed - van der Louw op
bezoek.
Ex-Vara's Koning Klant, Wim
Bosboom (Tros) had toen al in
Stop de Persen (Veronica) uitge-
legd, dat hij tegenwoordig op de
WD stemt en dat hij de huidige
Vara nog meer Tros dan de Tros
vindt 'Uitstekende ontwikke-
ling.
Het ooit links-progressieve dag-
blad Het Parool startte zondag-
avond op een tijdstip, waarop de
kijkdichtheid naar het nulpunt
was gedaald, een 'unieke samen-
werking' met RTL4, nog altijd
'via de achterdeur' in Nederland
te zien: De Vierde Kamer. Pre-
sentatie: een ex-reporter van
Den Haag Vandaag (NOS) en een
ex-presentatrice van de Avro en
de NCRV.
Veronica en RTL 4presenteren
gezamenlijk en onder leiding

van Koos Postema (ex-Vara) te-
gelijkertijd wekelijks een Uni-
cef-show.
In Amsterdam is Han van Essen,
ex-hoofd tv-amusement van de
Vara , bezig een commerciële lo-
kale tv-zender op te starten, die
vanaf 1 april als TV-5 24 uur per
etmaal 'een mengeling van amu-
sementsprogramma's, geactuali-
seerde herhalingen, nieuws,
sport en cultuur' op de Amsters-
damse kabel gaat uitzenden. In
Rotterdam opereren naast Radio
Rijnmond onder leiding van Ni-
co Haasbroek (ex-Vara, broer
van Jan, VPRO) sinds enige tijd
twee nieuweradio-zenders: Hol-
land FM van Chiel Montagne
(ex-Tros ) en Stads Radio, zusje
van Stads TV Rotterdam, dat
weer veel opsteekt van Stads TV
Amsterdam.

Eén van de adviseurs: Piet te
Nuyl, ex-Vara-tv-directeur. Ex-
Radio 3-discjockeys duiken
overal in Nederland weer op in
het commerciële circuit.
Zomaar een greep uit de
omroepchaos, die nog altijd
maar groeit.

" Koos Postema, ooit één van de paradepaardjes van de
Vara, is wekelijks zowel bij RTL 4als bij Veronica te zien
tijdens de Unicef-show. Foto: Kippa

Willeke van
Ammelrooy

te gast in
’Uur Show’

HEERLEN - Willeke van Am-
melrooy is vandaag tussen 17.00
en 18.00 uur de hoofdgast in de '5
Uur Show' bij RTL4. Willeke
speelt momenteel de hoofdrol in
de comedyserie 'Mag het iets
meerzijn.

Met gasten in de studio praat
presentatrice Viola Holt over het
dragen van dure merkkleding
door schoolgaande kinderen.
Wat doe je, als ouder, wanneer je
kinderen graag 'echte' Levi's of
Reeboks willen dragen en je de-
ze kleding niet kunt betalen? En
wat gebeurt er wanneer jekinde-
ren op school vervolgens voor
armoedzaaier - of erger - wor-
den uitgescholden?

Een muzikale bijdrage aan het
programma wordt straks gele-
verd door Donna Lynton. Zij
zingt 'Send away the clowns.
Voorts geeft Peter Muller een
overzichtvan merkwaardigever-
halen en Connie Dijkstra vertelt
wat de sterren voorspellen.

" Willeke van Ammelrooy
speelt momenteel de hoofd-
rol in de comedyserie 'Mag
het iets meer zijn. Foto: Kippa
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Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.15 Matinee Klassiek. Tsjechische
klassieke muziek.

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

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

gebeurtenissen uit het verleden. Pre-
sentatie: Wim Bosboom, (herh.).

16.35 Bekijk het maar metBereboot.
Poppenserie. Afl.: Kado-eiland (2);
Casper and his friends, tekenfilmse-
rie.

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

17.12 Santa Barbara. Amerikaanse
soapserie.

18.00 "" Journaal.
18.20 Popformule plus. Popmuziek

met Martijn Krabbé.
19.00 Candid Camera. Amerikaanse

grappen met de verborgen camera.
Presentatie: Dom DeLuise.

19.26 TROS Kieskeurig. Consumen-
tenprogramma. Presentatie: Mireille
Bekooij en Wim Bosboom.

20.00 Winnen of wegwezen. Reis-
quiz gepresenteerd door Sjoukje
Smit. waarin zij met een kandidaat
door een land reist en hem of haar
onderweg vragen stelt. Afl.6: Zwitser-
land.

20.40 Aktua nieuws.
20.42 (TT) Love letters. Spelpro-

gramma voor aanstaande bruidspa-
ren met Linda de Mol.

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

22.13 Binnenlandse zaken. Actueel-
humoristisch programma, waarin alle-
daagse zaken op eigenzinnige wijze
worden bekeken door een panel.

22.42 TROS aktua. Actualiteitenru-
briek.

23.03 TROS Triviant. Spelprogramma
met Tineke Verburg.Vanavond spe-
len Joop Smits en Paula Patricio te-
gen Mary Schuurman en Carin de
Ronde.

23.47 Special adventure. Avonturen-
programma met o.a. de Camel Tro-
phy. Presentatie: Walter Tiernessen.

00.19-00.24 "" Journaal.

Duitsland 1
Heute."9.03 Der Denver-Clan. Serie."9.45 "" Let's move. Fitness.°-00 Heute.'0-03 Regenbogen - Vom Nachteil,

9eboren zu sein. Reportage.
'0.35 ZDF-info Arbeit und Beruf.1-00 Heute.
'■03 Sic und Er. Tv-film van FrankBeyer.

12.35 Urnschau.12.55 Persoverzicht.13.00 Heute.
i."__ 2DF-Mittagsmagazin.____ Wirtschafts-Telegramm.}**> Tagesschau.

02 "" Sesamstrasse. Kinderpro-gramma.
14-30 Es war einmal ... Amerika. Te-kenfilmserie.14.55 Philipp. Kinderserie. Afl.: EinStern von vielen.
15.00 Tagesschau.
15.03 Ping Pong. Kindermagazine.
15.30 Die geliehene Stimme oder
Warum Liz Taylor so gut deutsch
spricht. Reportage.

15.00 Tagesschau.
'8.03 Mutter & Sohn. Australische
comedyserie.

16.30 (TT) Vale Tudo - Urn jeden
Preis. Braziliaanse serie. Af 1.46.I^.oo Punkt 5 - Landerreport.
'"15 Tagesschau.
;-25 WWF-STudio.y-35 Das Nest. Serie. Afl.: Spiegelei;
Qrei sind einder zuviel.'°-30 Hier und Heute. Actualiteiten.

ia'45 Praxis Bülowbogen. Serie.9.45 WWF.9.58 Programma-overzicht.
<0.00 (TT) Tagesschau.
2°-15 ARD-Brennpunkt.
0.54 Tagesthemen-Telegramm.

(

"« winterreise. Tv-film van
J'oshiki Iwama en Hans Borgelt.
.«"30 Tagesthemen.
3-°0 Nachschlag. Satire met Bruno

-Jonas.3°5 Blondie's Number One. Duitse
JPeelfilm uit 1970.
qT-25 Tagesschau.

Zuschauen - Entspannen -
Alte Garten in China:

e kaiserliche Sommerresidenz inchengde.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Guckloch. Kijkje achter de cou-

lissen van de nieuwe serie Achter-
bahn.

14.10 Die Gruschel von Mayntz. To-
neelstuk van Werner Simon Vogler.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Neue Abenteuer mit Black
Beauty. Jeugdserie. Afl.: Hilfe für
den Wachtmeister.

16.25 logo. Jeugdjournaal.
16.30 Karfunkel. Jeugdserie. Afl.: Wie

klaut man einen Elefanten?
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" landerjournal.
17.40 Hotel Paradies. Jeugdserie.
Afl.: Familienkrieg.

18.20 Hotel Paradies. Vervolg.
Aansl.: Programma-overzicht. (VPS
18.50).

19.00 Heute.
19.20 ■ Miss Marple: Der Wachs-
blumenstrauss. Engelse speelfilm
uit 1963 van George Pollock.

20.40 Spender gesucht... im Ge-
sundheitsmagazin Praxis. Actiepro-
gramma.

21.45 Heute-journal.
22.15 Zündstoff: Freiheit für meine

Akte. Onderzoekscommissie Stasi-
dossiers.

23.00 Derrick. Misdaadserie. Afl.: To-
te Vogel singen nicht. Met: Horst
Tappert, Fritz Wepper, Doris Kunst-
mann e.a. De mooie 19-jarige Anni
Rothe wordt vermist en later dood
gevonden. Haar hospita weet zoge-
naamd nergens van maar Derrick
vertrouwt het voor geen cent. Vol-
gens hem zit de dader in het ver-
dachte fotomodelmilieu,waarin Anni
werkte, (herh.).

00.00 Mem lieber John. Amerikaanse
serie. Afl.: Schwester Margo. Met:
Judd Hirsch, Isabella Hofmann, Jane
Carr e.a. Het nieuwe clublid Sylvia
vertelt dat ze gescheiden is van haar
man omdat die zich liever in vrou-
wenkleren hulde. Nu hebben ze een
vriendschappelijke relatie, zoals zus-
ters. John ontdekt dat en weet niet
hoe hij zich moet gedragen.

00.25 Heute.

TV LILMS DIDEO
RTL4
12.35 Where the Red Fern
Qrows (1974-USA). Aantrekkelij-
ke familiefilm van Norman Tokar
°ver de toewijding van een jon-
den (James Whitmore) voor zijn
Jachthonden. Zij brengen hem
verantwoordelijkheidsgevoel bijen helpen hem volwassen te wor-
den.

Duitsland2
19.20 Murder at the Gallop
(1963-GB). Thriller, gebaseerd
°P Agatha Christie's After the Fu-n eral, van George Pollock. Mar-
9areth Rutherford als Miss Mar-
P'e, de amateur-detective, die
vermoedt dat er misdaad in het
spel is als een oude, rijke zonder-'in-g plotseling sterft.

Nederland 1
20.28 The Count of Monte Cristo
(1975-GB). Aardige film van Da-
v'd Greene naar de roman vanAJexandre Dumas met Richard
Chamberlain, Tony Curtis en Tre-vor Howard. Het beroemde ver-

haal van Edmond Dantes, die de
beste jarenvan zijn leven in een
kerker slijt. Als hij tenslotte weet
te ontvluchten, neemt hij wraak
op zijn vijanden.

" Richard Chamberlain als de graaf van Monte Christo
(Nederland 1 - 20.28 uur).

Duitsland 3 West
22.45 Talk Radio (1988-USA).
Leuke film van Oliver Stone voor

dc liefhebber van talkshows. Pre-
sentator zet zijn bellers voor
schut, maar blijkt zelf ook niet te
weten hoe hij zijn eigen leven
moet inrichten. Met Eric Bogosian
en Alec Baldwin.

Nederland 3
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Liegbeesten en apekoppen.
09.30 De beer van Bern.
10.00 Landen in Europa.
10.30-11.00 (TT) Aarde, mens en mi-

lieu.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (""-.TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 De toorts. Jeugdserie.
19.24 Van gewest tot gewest.
19.54 Uitzending van het CDA.
20.00 "" Journaal.
20.20 Stichting AMREF-Nederland.
20.25 De papieren revolutie.
21.20 Studio sport.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio sport journaal. Actuele

sportrubriek, met reportages, inter-
views en gesprekken

22.30 NOS-Laat. Achtergrondinforma-
tie uit binnen- en buitenland over poli-
tiek, economie, sport, kunst en cul-
tuur. Presentatie: Maartje van
Weegen. (Met om 23.00 Den Haag
Vandaag).

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" Viola Holt presenteert opnieuw de 'Vijf Uur Show.
(RTL4- 17.00 uur).

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag l. 09.10
Schooltelevisie. 09.40 Cursus wiskun-
de. 10.10 Schooltelevisie. 11.40 Tele-
tekst-overzicht. 11.50 Das Recht zu
lieben, Braziliaanse serie. 12.15 Re-
port. 13.00 Jeck 3, carnavalsmagazine.
13.45 Plus 3-Reisebüro. 14.15 West 3
aktuell. 14.20 FensterPlatz. 15.25
Westpol. 15.55 Sport Aktuell. 16.00
West 3 aktuell. 16.05 Sonne, Wem und
harte Nüsse, misdaadserie. 16.30
Schooltelevisie. 17.30 Cursus Engels.
18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Sesam-
strasse. 18.30 Es war einmal ... der
Mensch, tekenfilmserie terugblik in de
18e eeuw. 18.57 Programma-over-
zicht. 19.00 Aktuelle Stunde. 20.00
Parlazzo, talkshow. 21.30 West 3 ak-
tuell. 21.45 Hobbythek. 22.30 Rück-
blende. 22.45 Talk radio, Amerikaanse
speelfilm uit 1988. 00.30 Laatste
nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele Gym. 08.30 Cursus Engels.
09.00 Schooltelevisie. 10.45 Non-Stop-
Fernsehen, programma-informatie.
16.00 Schooltelevisie. 17.00 Cursus
Engels. 17.30 Sesamstraat. 17.58 Zeit
der Rosen, Zweeds/Duitse serie naar
de roman van Maria Gripe. 18.26 Das
Sandmannchen, kinderserie. 18.30
Das Südwest Journal. 19.00 Service
urn sieben: Sport-Oldies. 19.15
Lander-Menschen-Abenteuer, serie
documentaires. Vandaag: Grenzstation
Macau, portret van deze kolonie die in
1999 aan China wordt teruggegeven.
20.00 Schnickschnack, ruil-programma
voor verzamelaars. Presentatie: Mario
Schmiedecke. 21.00 Nieuws. 21.15
Georges-Simenon-cyclus: Der Sohn,
tv-film van Gerard Mordillat naar een
roman van Georges Simenon. 22.15
Abenteuer Wissenschaft: Indianer -Medizin fürs bessere Leben, documen-
taire over de medicijnkunst van de
Navajo's. 23.00 Sommergewitter, se-
rie. 23.45 Report vanuit Baden-Baden.
(herh.). 00.30 Laatste nieuws. 00.35
Non-Stop-Fernsehen, programma-
informatie.

RTL4
06.55 Ochtendprogramma. Met di-

verse series en onderwerpen.
12.35 Where the red fern grows.
Amerikaanse speelfilm uit 1974.

14.15 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.05 Sons and daughters. Australi-
sche serie.

15.35 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse soap serie. ,

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy Days. Amerikaanse se-

rie.
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.
20.30 Rescue 911.
21.30 Gerichtliches Nachspiel.
22.25 Carol & Company.
22.50 Journaal.
23.05 Onopgeloste mysteries. Ame-
rikaanse serie.

23.55 M.A.S.H. Amerikaanse serie,
(herh.).

00.20 The Oprah Winfrey show.
01.05 Gerichtliches Nachspiel. Duit-

se film.
02.05 RTL4Text.

RTL Plus
06.00 Früh-Magazin. Gevarieerd pro-

gramma.
08.55 Series und Unterhaltung. Ge-

varieerd programma.
12.00 Familienduell. Spelprogramma.
12.30 Der Hammer. Serie.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. Serie.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield Story. Serie.
15.05 Dallas. Serie.
15.55 Chips. Misdaadserie.
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 Zurück in die Vergangenheit.

Serie. Afl.: Die Zeitmaschine.
20.15 Die Heimatmelodie. Volksmu-
ziek.

21.15 Gottschalk. Personality-show
met Thomas Gottschalk.

22.15 Stern tv. Magazine met Gunt-
her Jauch.

22.50 Der flotte Dreier. Presentatie:
Erika Berger.

23.20 Benny Hill. Comedyshow.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Dienst in Vietnam. Serie. Afl.:

Der Gnadenengel. (herh.).
00.55 Kampf gegen die Mafia. Serie.

Afl.: Das Beichtgeheimnis. (herh.).
01.40 Twilight zone. Sf-serie. Afl.:

Das fragwüridge Leben des Leonardi
Randall.

02.00 Der Einzelganger. Amerikaan-
se speelfilm uit 1981 van Michael
Mann. Met: James Caan, Tuesday
Weid, Willie Nelson e.a. Frank, uit-
zonderlijk inbreker en safekraker gaat
een pormaal leven leiden. Hij trouwt
en sticht een familie. Dan maakt hij
kennis met Leo, maffiabaas.

04.00 Die Rache der Cheyenne.
Amerikaanse speelfilm uit 1956 van
Allen Miner. Met: Kent Taylor, John
Smith, Marian Carr e.a. Goudoeker
Duff moet zijn verloofde en een reis-
gezelschap beschermen tegen over-
vallen door Indianen.

05.15 After hours.
05.40 Ein Vater zuviel. (herh.).

# Grit Boettcher in 'Hotel
paradies. (Duitsland 2 -
17.40 uur).

Super Channel
23.00 The last mile (1932-USA)

Star drama over het leven op de
'dodengalerij' van een gevange-
nis. Killer Mears (Preston S. Fos-
ter) heeft de leiding bij een over-
name van het cellenblok. Regie
Sam Bischoff.

Duitsland 1
23.05 Blondie's number one
(1971-D). Debuutfilm van Robert
van Ackeren, waarin hij een
tochtje door de Berlijnse sub-cul-
tuur maakt. Buitenlands meisje,
Gabi Larifari, biedt geld om man
te vinden om uitzetting uit Duits-
land te voorkomen.

RTL Plus
02.00 Thief (1981-USA). Pak-
kend drama van schrijver-regis-
seur Michael Mann over een
beroepsdief. James Caan is voor-
treffelijk als de man die gedreven
wordt door maar één doel: over-
leven. Ook bekend als 'Violent
Streets'.

RTL Plus
04.00 Ghost Town (1955-USA).
Regisseur Allan Miner weet niet
veel te maken van het aardige
scenario van Jameson Brewer.
Personen, ingesloten in spook-
stad en bedreigd door dronken
Indianen, komen er achter wie
goed is en wie slecht.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.16.00 "" Journaal.

'6.07 Torn en Jerry. Tekenfilmserie.16.20 (TT) Servicesalon. Gevarieerd
middagprogramma. Presentatie o.a.
Mieke Lamers.

'7-30 Kunstbende. Cultureel jonge-
renmagazine. Presentatie: Dolf Jan-
sen.

18.00 Boggle. Woordspel. Presenta-
tie: Hans Schiffers.

'8.30 Spaanse peper. Serie portret-
ten van Spaanse steden. Afl.: Palma
de Mallorca.19.00 Woensdagavond met Van Wil-
ligenburg. Praatprogramma gepre-
senteerd door Hans van Willigen-
burg.

20.00 ("" .TT) Journaal.
<0.28 De graaf van Monte Cristo.
Engelse speelfilm uit 1975 van David
Greene naar het boek van Alexandre
Dumas. Edmond Dantes staat op het
punt bevorderd te worden tot kapitein

'n de Franse marine en te trouwen
met de mooie Mercedes. Maar door
toedoen van jaloerse collega's wordt
nij. hoewel onschuldig, veroordeeld
tot levenslange gevangenisstraf. Een
Priester vertelt hem over een schat
die zich op het eilandjeMonte Christo
"loet bevinden. Hij besluit dan ook te
ontsnappen en wraak te nemen op
*ijn vijanden. Met: Richard Chamber-
'ain, Tony Curtis, Trevor Howard e.a.

*«'l5 Megabrein. Halve finale van dekennisquiz, waarin vier kandidaten
borden getest op hun algemene ken-
nis en worden ondervraagd over spe-
cialistische onderwerpen door Erikvan Muiswinkel.z«-55 Reporter. Achtergrondreporta-
9es bij de actualiteit.23-30 Mancuso FBI. Amerikaanse po-
«tieserie. Afl.: De rechtszaak. Mancu-so wordt op het matje geroepen doorde fiscale opsporingsdienst. Jean
Wordt bedreigd door de figuren die
naar echtgenoot vanwege gokschul-den hebben neergeschoten. Mancu-so waagt zich undercover in de
9okwereld en doet een verrassende
ontdekking.

°0.15 "" journaal.

België/TV 1
15.55 Schoolslag. Spelprogramma.
16.30 Samson. Gevarieerd program-

ma.
17.30 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie. Af1.353.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie.
18.05 Plons. Plons en het oude

paard.
18.10 De snorkels. Tekenfilmserie.
18.35 Top Score. Spelprogramma.
19.03 Buren. Australische serie.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Tatort. Duitse misdaadserie.
21.30 Married with children. Ameri-

kaanse comedyserie. De buurt wordt
geplaagd door een serie inbraken. Er
wordt besloten daarwat aan te doen.

22.00 Alle 5. Programma met een
aantal onderwerpen.

22.30 Vandaag/Sport. Vooraf: Tiercé,
quarté en top 5.

22.55 Incredibile. Talkshow die be-
gint waar andere talkshows eindigen,
nl. rond 23.00 uur. Het is een leuke
stoute babbel rond Felice. Centraal in
het programma staat de actualiteit.

23.25-23.30 Coda. Mark Insingel leest
voor uit eigen werk. Vandaag: Een
schot in de ros.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Vak-Werk. Wekelijks informatief

programma rond Arbeid waarin alle
aspecten en doelgroepen aan bod
komen. Met verrassende invalshoe-
ken, verhalen en nieuwe trends. Deel
5. Presentatie: Jirka Claessens.

19.30 Het Capitool. Amerikaanse se-
rie. Af1.335. Sam is bezorgd over het
wegblijven van Brenda, en klopt aan
bij Jordy en Beth, die net heel andere
plannen hadden. Matt hoort Amy om
hulp roepen.

19.53 Benny Hill.
20.00 Sportavond.
21.30 Journaal/Sport.
22.00-22.30 Fight of the night. Bok-

sen.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
serie. Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05
Der Feuersturm. Amerikaanse serie.
Herh. 10.40 Hallo, Heino. Hits und Hu-
mor mit Heino und Hannelore. 11.40
Glücksrad. Herh. 12.15 Tip des Tages.
12.20 Zauber der Berge. 12.45 Tele-
BÓrse. (13.00 SAT 1 Bliek). 13.35 Un-
ter der Sonne Kaliforniëns. Amerikaan-
se familieserie. 14.30 Bezaubernde
Jeannie. Amerikaanse serie. Herh.
15.00 SAT 1 Bliek. 15.05 Falcon Crest.
Amerikaanse familieserie. 16.00 Boo-
ker. Amerikaanse misdaadserie. Herh.
17.00 SAT 1 Bliek. 17.05 Geh aufs
Ganze. Prijzenprogramma. 18.15 Bin-
go. 18.45 Guten Abend, Deutschland.
19.20 Glücksrad. 20.05 WetterNews.
20.15 Wenn die Heide blüht, Duitse
heimatfilm uit 1960. 22.00 AKUT. Poli-
tiek magazine. 22.35 Schreinemakers
live. Satirisch cabaretprogramma.
23.35 SAT 1 Bliek. 23.45 Boccaccio
70, Italiaans/Franse film uit 1961.
01.55 Vorschau/Videotext.

Radio 1 radio
Elk heel uur nws. 7.07 VARA Ra-
dio I woensdageditie (7.30 en
12.30 Nws.) 12.55 Mededelingen
I.b.v. land- en tuinbouw. 13.10
TROS Aktua. 13.32 Journalistenfo-
rum. 14.05 TROS Klantenservice.
16.05 Tijdsein (17.30 Nws). 18.57
EO-Metterdaad hulpverlening.
19.04 Hans Brinker. 20.04 Langs
de lijn, sport en muziek. 23.06 Met
het oog op morgen. 0.02 Volgspot.
1.02 Nocturne. 2.02 Clair-Obscur.
4.02 Nachtexpress. 6.02-7.00 De
achtendshow.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 12.04 Will wil wel. 14.04 Te-
rug in de tijd. 15.04 Nederland
muziekland. 17.04 Hier en nu.
18.04 Geloven in muziek. 19.04
Water en vuur. 20.04 Country sty-
le. 21.04 Late date. 22.00-07.00
Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Praise in the
morning. 7.04 Ronduit music time.
9.04 Vrouw zijn op drie. 10.04 Jan
en alleman. 10.57 EO Metterdaad
hulpverlening. 11.04 Country trail.
12.04 Gospel Holland. 13.04 De
moordlijst. 14.04 Nozems-a-gogo.
17.04 Koning Zzakk in Muzykland.
18.04 De avondspits. 19.04 Kra-
puul de lux. 20.04 La stampa.
22.04-24.00 Stompin'.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.55
Het levende woord. 8.00 Nws. 8.02

Platennieuws door Frank Schoon-
hoven. 9.00 Musica Sacra. 10.00
Het concert: Strijkorkestmuz. 11.20
In de schaduw van de meesters:
Vioolconc. 12.00 Barokmuziek.
12.30 Stemmen. 13.00Nws. 13.02
4-Luik. 14.00 De oratoria van G.F.
Handel. 14.30 Jazzspectrum.
15.30 Moet je horen. 16.00 Jacco's
keus. 17.00 Forum. 19.00 Voorbij
de tijd. 20.00 Nws. 20.02 Forum.
20.15 AVRO-Concertavond: Ko-
ninklijk Concertgebouw Ork. 22.00
Opera magazine. 23.00-24.00
Voor het stil wordt en wat later.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. IKON: 8.30 IKON vroeg. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. RVU: 9.30 De schatka-
mer 10.00 Oud plaatwerk. 11.00
De duvel is oud. 12.00 Nws. IKON:
12.05 Bonnefooi. HV: 12.30 De
spiegel. 13.00 Nws. 13.10 Actuele
zaken. 15.00 Computers in het pri-
mair. 15.30 Mythen en bewustzijn.
16.00 TROS Schlagerfestival.
17.00 TROS Dierenmanieren.
17.40 TROS Kamerbreed extra.
17.55 Mededelingen en schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18.10 Basi-
code 3 - magazine. P.P.: 18.20
Uitzending van de VVD. 18.30
TROS Perspectief. 19.00 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20.30
Grieks voor beginners. 21.00 Britse
en Amerikaanse literatuur.

21.30-22.00 Pronto? Italiaans voor
beginners.

België RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.25 La fete a la
maison. 12.55 Weerbericht. 13.00
Nieuws. 13.35 Napoleon II l'aiglon,
Franse speelfilm uit 1961. 15.20 Babel.
16.25Clips a la une. 16.35 Nouba nou-
ba. 17.25 Force de frappe. 18.25 La
fete dans la maison. 19.00 Ce soir.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.05
La longue marche du pouvoir walton.
21.15 Adorable Julia. 23.20 Coup de
film. 23.40 Weerbericht en laatste
nieuws. 00.00 Bourse. 00.05 La pen-
see et les hommes.

België Télé 21
15.20 Videothèque. 16.50 Concert 21.
17.40 Nouba nouba. 18.30 La pensee
et les hommes. 19.00 Radio 21. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal, en weerbericht. 20.00 Chal-
lenge. 22.00 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal, en weerbe-
richt. 22.30 Elvin Jones Jazz machine.
23.20 Ce soir.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin-
ster. 10.00 Schooltelevisie. 11.40
Around Scotland, magazine over
Schotland. 12.00 Schooltelevisie.
14.20 Pigeon Street, kinderserie. 14.35
Rupert, kinderserie. 14.40 Schooltele-
visie. 15.00 Nieuws en weerbericht.
15.15 Bitten by the bug. 15.30Reviving
antiques, informatieve serie. 15.35
Country file, landbouwmagazine. 16.00
Nieuws en weerbericht. 16.50 Nieuws.
17.00 Snooker. 17.40Behind the head-
lines, discussieprogramma. 18.10 (TT)
Horizon, serie documentaires. 19.00
(TT) Star Trek: The next generation,
Amerikaanse sf-serie. 19.45 Def II: Re-
portage. 20.25 Def II: Rapido. 20.55
The day the world changed, serie.
21.05 Bookmark. 22.00 Acceptable
risks, speelfilm uit 1986. 23.30 New-
snight. 00.15 The late show. 00.55
Weerbericht. 01.00 Open university.
01.55 Behind the headlines.

TV5
07.00-11.55 Ochtendprogramma's.
16.05 Nieuws. 16.15 Striptease. 17.15
La vérité est au fond de la marmite.
17.40 Methode Viktor. 18.00 La com-
pete. 18.30 Nieuws. 18.50 Weerbe-
richt. 19.00 Montagne. 19.30 Zwitsers
nieuws. 20.00 Temps présent. 21.00
Nieuws en Europees weerbericht.
21.30 Comedie comedie. 23.30
Nieuws. 00.00 Hotel. 00.50 1,2,3Théa-
tre.

RAI UNO
06.55 Ochtend- en middagprogram-
ma's. 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 Superfanta-
genio. 22.15 Zeus. 22.45 TGI linea
notte. 23.00 TGS mercoledi sport.
00.00 TGI notte - che tempo fa. 00.30
Oggi al parlamento. 00.40 TGS merco-
ledi sport. 01 .30 Appuntamento al cine-
ma. 01.40 Mezzanotte e dintomi. 02.00
TGI linea notte. 02.15 La Ragazza E il
generale. 03.55 TGI linea notte. 04.10
Amore rosso. 05.30 Divertimenti. 06.05
Davinia.

BBC1
07.00 Teletekst-overzicht. 07.30 BBC
Breakfast news. 10.05 Kilroy, discus-
sieprogramma. 10.50 Hot chefs. 11.00
Nieuws. 11.05 Playdays. 11.25 Pingu,
animatieserie. 11.35 No kidding with
Mike Smith, quiz. 12.00 Nieuws. 12.05
(TT) Holiday, toeristisch magazine.
12.30 People today, talkshow. 13.00
Nieuws, regionaal nieuws en weerbe-
richt. 13.20 Pebble Mill, talkshow.
13.55 Regionaal nieuws en weerbe-

richt. 14.00 Nieuws en weerbericht.
14.30 (TT) Neighbours, Australische
serie. 14.50 Going for gold, spelpro-
gramma. 15.15 Racing and snooker.
16.50 Bananaman, tekenfilmserie.
17.00 Caterpillar trail, natuurprogram-
ma. 17.10 Fiddley foodle bird, kinder-
programma. 17.25 The Stanley stories.
17.35 Bucky O'Hare, kinderserie. 18.00
Newsround, jeugdjournaal. 18.05 (TT)
Archer's Goon, serie. 18.35 (TT)
Neighbours, Australische soap-serie.
(herh.). 19.00 (TT) Nieuws en weerbe-
richt. 19.30 Regionaal nieuws. 20.00
Wogan, talkshow. 20.30 (TT) Tomor-
row's world, wetenschappelijk magazi-
ne. 21.00 (TT) Only fools and horses,
comedyserie. 21.50 Points of view.
22.00 (TT) Nieuws. 22.30 (TT) Churc-

hill, serie over deze staatsman. 23.30
Sportsnight. 01.30 Weerbericht. 03.00
The way ahead, informatieve serie.

Sportnet
08.00 Bodybuilding magazine. 08.30
Prof skiën voor mannen. 09.00 Spaans
voetbal 09.30 Go. 10.30 Bodybuilding
magazine. 11.00 Voetbal. 12.00
Snooker league 1992. 14.00 IJshoc-
key. 15.00 Bodybuilding magazine.
15.30 IJshockey. 17.00 Internationaal
ijsracen. 18.00 Wintersporten. 19.00
Prof skiënvoor mannen. 19.30Paarde-
sport. 20.30 IJshockey. 22.00 Golf.
23.00 Prof skiën voor mannen. 23.30
NHL IJshockey. 01.30 Voetbal.

Eurosport
09.00 Road to Albertville. 09.30 Wiel-
rennen. 10.30 Eurofun. 11.00 Zwem-
men. 12.00 Kickboksen. 13.00 Euro-
goals. 14.00 Rugby. 15.30 Road to
Albertville. 16.00 Golf. 18.00 Worste-
len. 19.00 Duitse rallysport. 19.30 Ju-
do. 20.30 Wielrennen. 21.30 Eurosport
nieuws. 22.00 Eurotop event. 00.00
Road to Albertville. 00.30 Eurosport
nieuws.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00.
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-'
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the"
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 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
Night videos.

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

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. Nieuws, in-
formatie en achtergronden. 8.00
Overname Radio 1, landelijke ak-
tualiteiten. 8.30 Limburg opwoens-
dag met agenda. 9.00 Licht Lim-
burgs. 10.00 De Groene Golf.
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1, nieuws- en ac-
tualiteitenzender. 17.00 Limburg
Aktueel. 18.00-18.30 Het Podium.
Programma over kunst.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Het goeie been
(6.30, 7.00 en 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers en Co. 10.00
Nieuws. 10.03Het schurend schar-
niertje. 10.08 Zijn er nog vragen?
11.50 Feuilleton Het Koekoek-
snest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Made in Ger-
many. Aktuele amusementsmuziek
uit Duitsland voor luisteraars in de
Benelux. 14.00 Villa Musica, mu-
ziekprogramma waarin ook plaats
voor een spelletje en een cursiefje.
17.00 Radio 2 regionaal. 18.00
Nieuws. 18.10 Rijswijckfoon, ver-
zoekplaten. 20.00 Levensstijl.
22.00 Nieuws. 22.05 Jazzkatfee.
23.30-06.00 Nachtradio.

België/BRF
6.35 Radiofrühstück (7.15 Wun-
schkasten; 8.30 Agenda). 9.00
Nieuws. 9.05 Musikexpress. 10.00
Gut 'Aufgelegt. 12.00 Musik bei

Tisch (met om 12.00 agenda voor
Duitstaligen in Brussel; 12.15
agenda voor het Ostkanton; 12.30
BRF Aktuel). 13.00 Frischauf.
14.00 Nieuws. 14.05 Musikzeit
heute: Lieder, Chansons & Folk.
15.00 Nachmittagsstudio. 16.05

BRF-International. 17.05 Oldiekis-
te. 18.10BRF Aktuell. 18.40-20.05
Orgel- en koormuziek.

RTL Radio
4.00 Frühschicht. Voor vroege vo-
gels. 6.00 Morgenmagazin. 9.00
Radio-Shop. 12.00 RTL Mittag.
14.00 RTL-Café. 15.00 Feiera-
bend. 18.00 Neues aus Kmo, Vi-
deo, Musik. 21.00 Je t'aime. Maga-
zin mit sanfter Musik zum ku-
scheln, schmusen und trèumen.
24.00-4.00 Radio Nacht.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (Elk half uur weerbericht;
elk uur nieuws). 8.55 Overpeinzing.
9.05 Der Musikpaviljon. 12.00
Nieuws. 12.05 Zur Sache. 12.07
Gut Aufgelegt (13.00 Mitmen-
schen). 14.00 Nieuws en Stichwort
Wirtschaft. 14.07Auf der Promena-
de. 15.00 Café Konzert. 16.00
Nieuws. 16.05 Oude en nieuwe
carnavalsschlagers. 17.00 Nieuws;
Der Tag urn fünf. 17.07 Musik-
Express (18.00 nieuws; 19.00 Auf
ein Wort; 19.30 Ohrenbar). 20.00
Nieuws. 20.05Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.00 Musik zum
trèumen (22.00 nieuws).
22.30-04.00 ARD Nachtexpress.

Super Channel
06.30 US market wrap. 06.40 Business
insiders. 07.05 Business view. 07.30
News focus. 08.25 Supersports news.
08.30 Heilo Austria Heilo Vienna. 09.00
The mix. 09.30 Super shop. 10.00The
mix. 11.50 Music news. 12.00 Super
shop. 12.30 Touristic magazin. 13.00
Japan business today. 13.30 The
science show. 14.00 All mixed up.
14.50 Music news. 15.00 Wanted.
16.00 On the air. 17.50 Music news.
18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spy. 19.30
Inside edition. 20.00 Prime sport. 21.00
The travel magazine. 21.30 Business
weekly. 22.00 BBC world news. 22.30
Supersports news. '22.45 US Market
wrap up. 23.00 The Wednesday thriller.-
-00.25 Music news. 00.35 Blue night."
01.05 Super shop. 01.35 The mix alt
night.
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Chris Adams IW/ _ Ssittarderw 116'Heer'en °45" Groencentrum Bok - tel. 215366
ANWB erkende auto- en motorrij-' G3SW C t Limbur . 045-227676 721658. .^.Nir Dassen aanhanawaaenS school Mirbachstraat 14 6367 CW __i..inrliie..io Pobor RU Specialisten voor alle soorten gastoe- tumctr. en architectuur. Vraag vr.mNIC Uassen ainMngwdgen. LW 945.455509 Houtindustrie Pelzer BV ste,len ontwerp, onderhoud installa- tuinadv. Ute.rweg 117, Heerlen-Noord.
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v °a_s bekend heeft het ministerie
«ti WVC eind vorige maand bij hetgemeentebestuur van Vaals het
jpti aangekondigd om in Reevallis,eti centrum in te richten voor drie-
-oriderd asielzoekers.

- De Vaalser coalitiepartijen CDA en VVD wijzen
?et onderbrengen van asielzoekers in het park Reevallis bij
pijlen af. De twee partijen willen dit bungalowpark per se
öehouden voor verblijfstoerisme. Volgens de coalitie zullen
°°k de oppositiefracties Perspectief '85 en Scheffers vast-

aan de toeristische bestemming van Reevallis. De
ook oppositie, wacht eerst een collegevoorstel af.

verblijfaccommodaties", zegt CDA-
fractie-voorzitter Lambert Jaegers.

Wil men dat peil handhaven dan zal
er, bij het wegvallen van Reevallis.
een nieuw bungalowpark in Vijlen
moeten komen. En daar wil de coa-
litie in elk geval niet aan.
„Het opofferen van landschap en
natuur voor dergelijke grootschali-
ge projecten heeft zijn grenzen be-
reikt", stelt Jaegers.

e coalitiepartijen wijzen perma-ente bewoning van Reevallis echeradrukkelijk af. Waarbij men bui-
ti beschouwing wenst te laten of. ' nu gaat om het opvangen van, °tiingschaarste, het creëren van

of om het in-
kten van een asielzoekerseen-

Actiegroep
Kort na de ministeriële aankondi-
ging werd in Vijlen de oprichting
van een actiegroep overwogen. In-
middels hebben betrokkenen ech-
ter besloten tot het opschorten van
alle activiteiten. Het standpunt van
de coalitie in Vaals én het feit dat er
vooralsnog slechts sprake is van
een aankondiging door het ministe-
rie van WVC, is voor de de Vijlena-
ren aanleiding vooralsnog geen ac-
ties te ondernemen.

oor CDA en WD staan de toeristi-
fle en daarmee gepaard gaande
onomische ontwikkelingen voor-

P- »Toerisme is een van de speer-een van het beleid in Vaals. Er
s_. 'n e afgel0Pen jaren goede re-laten geboekt en nu dient het
b. k gericht te zijn op beheer ene«oud van de huidige stand van

Hoofdrol voor
Maastricht in dure

avonturenfilm
Van onze correspondent

ï
h ch houdt J. Groot, hoofd pr van
Il_, Publiciteitsbureau, vol dat de

j g in Maastricht in mei van start
j,r

a '- „Het wordt een gezamenlijk
(,°Ject waarin Duitsland, Rusland,
W^rijk, Luxemburg en Neder-
ig? participeren. Roger Dumas
v gisseert de film en hij gaat het

Ii (Vgend jaar in Berlijn, Moskou,
;, en Maastricht in première."

totaal zullen aan de monsterpro-,. *tic volgens Groot, figuranten
<j6duizend mensen
Vg^emen. „Het is een historisch
*ipKa^ u* e achttiende eeuw dat
tfj in en rond Maas-cj^ot afspeelt", onthult hij. „Voorrest moet u onze grote persconfe-

"--- *(ADVERTENTIE)

SW.SSPO.ia" i

___.^^^

' Veßantwoord slaapcomfort
4 Heerlen, Bongerd 29, 045-71 7324P V Geleen, Raadhuisstr. 8, 046-743030

Van onze verslaggever

Vaals wil in Vijlen
geen asielzoekers

Coalitiepartijen: ’Reevallis is voor toeristen’ TANGER/HEERLEN - J. P. uit
Roosteren en R. G. uit Kerkrade
zijn door de rechtbank in de Ma-
rokkaanse stad Tanger allebei
veroordeeld tot zeven jaargevan-
genisstraf. Het Limburgse duo
werd onlangs betrapt toen het
met een vrachtwagen 2500 kilo
hasj het land probeerde uit te
smokkelen. Bij een routinecontro-
le ontdekte de douane de drugs
tussen een lading geconcentreer-
de tomatenpuree. P. en G. zullen
hun straf moeten uitzitten in Ma-
rokko. De twee Limburgers heb-
ben de mogelijkheid tegen het
vonnis in beroep te gaan. Maar
hun advocaat betwijfelt of dit zin
heeft.

Zeven jaarcel
voor smokkelaarsTwee jaar voor

doden zoontje
ROERMOND - De
rechtbank in Roer-
mond heeft een 37-ja-
rige inwoonster van
Venray veroordeeld
tot twee jaar gevange-
nisstraf voor het do-
den van haar vijfjarige
zoon. Omdat zij de
eenzaamheid niet
meer aankon, kocht zij

een gasfles en pro-
beerde zichzelf en
haar kind van het le-
ven te beroven. De
kleine Alexander
stierf aan de gevolgen
van koolmonoxyde-
vergiftiging.
De vrouw werd be-
wusteloos gevonden
en haar leven kon

dank zij snel ingrijpen
worden gered. De
moeder hield derecht-
bank twee weken ge-
leden voor dat zij 'de
daad uit liefde voor
haar kind pleegde om-
dat zij de indruk had
dat zij te weinig voor
de jongenkon doen.
De officier van justitie
eiste toen 2,5 jaar ge-
vangenisstraf en ver-
rassend geen terbe-
schikkingstelling
omdat zij de vrouw
niet als een gevaar
voor de samenleving
zag.

Profielschets voor
burgemeester
HEERLEN - De benoemingspro-
cedure voor een nieuwe burge-
meester in Heerlen gaat van start.
Gouverneur Emiel Mastenbroek
komt op 19 maart bij de gemeen-
teraad de profielschets voor de
nieuwe burgemeester 'ophalen.'
De huidige burgemeester Piet
van Zeil neemt op 31 augustus
officieel afscheid.

Gevangene in
beroep tegen
overplaatsing

SITTARD/VEENHUIZEN - Ge-
vangene J.D. is uit de Sittardse ge-
vangenis De Geerhorst overge-
plaatst, omdat hij 'de vuile was' van
de inrichting buiten hing. Dat is de
stellige overtuiging van mr' A. Car-
li. De advocate gaat in beroep tegen
de overplaatsing. Zij deelde dat gis-
teravond mee nadat ze D. had be-
zocht in zijn cel in Veenhuizen. D.
werd naar Veenhuizen overge-
plaatst op 24 januari, daags nadat
hij in een interview in het Limburgs
Dagblad kritiek had geuit op de be-
veiliging van De Geerhorst. Een
week eerder waren twee gevange-
nen ontsnapt.

Asielzoeker
vrijgesproken
SITTARD - De Sittardse kanton-
rechter heeft gisteren een asiel-
zoeker vrijgesproken, diezich niet
had onderworpen aan de weke-
lijks controle door de vreemdelin-
genpolitie. De man, S., verbleef
ten tijde van de overtreding in het
asielzoekerscentrum (AZC)
'Moorheide' in Sweikhuizen waar
hij zich elke vrijdagmiddag moest
melden. Toen hij dat niet deed,
maakte de rijkspolitie proces-ver-
baal op. Gistermorgen kwam een
medewerkster van het asielzoe-
kerscentrum aan de kantonrech-
ter vertellen dat de psychische
gesteldheid van de man van dien
aard was dat hij 'vergeten' was
zich te melden. De officier van
justitie, die twijfelde aan het waar-
heidsgehalte van deze verklaring,
wilde de vluchteling echter het
voordeel van de twijfel geven en
eiste ontslag van rechtsvervol-
ging. De rechter ging hiermee
akkoord. De man is inmiddels
overgeplaatst naar het AZC in
Lunteren.

GELEEN - Een inwoner van Ge-
leen werd gisteravond op in Lupi-
nehof in die plaats door zijn buur-
man met een mes in de borst
gestoken. De steekpartij vond
plaats na een woordenwisseling
tussen beiden. Het slachtoffer
werd meteen naar het ziekenhuis
overgebracht en geopereerd. Hij
verkeerde volgens de politie niet
in levensgevaar. De vermoedelij-
ke dader werd ter plekke door de
politie aangehouden. Hij is inge-
sloten.

Man in borst
gestoken

Gemeentelijk voorlichter Pieter
Beek is al evenmin op de hoogte
van de Maastrichtse hoofdrol in de
historische avonturen/actie-film van
35 miljoen. „Misschien dat u de ver-
keerspolitie eens moet bellen voor
de wegafsluitingen. Wij hebben
geen contact gehad met een publici-
teitsbureau of filmmaatschappij."

- b^ASTRICHT _ Maastricht is een
,v angrijke lokatie voor de opna-
ken.Van de nieuwstefilm van Euro-

' ty°vie-Productions. In de tweede
sta*k van mei zullen de opnamen
jatten van deze maar liefst 35 mil-
i n gulden kostende produktie.

' e2e drie uur durende film moet
Ifj^Robin Hood-achtige avonturen-

bn Worden", zegt J. Groot van het
v^t_au Pers Media in Hoorn dat de
Sc)°rPublicaties voor de filmmaat-

-4 cjp PPy Saat verzorgen. De provin-
J tri J-'itnburg, de gemeente Maas-
■i oöc^t en ook de VW zijn nog niet
V yde hoogte van de plannen.

Ook de provincie is niet op de hoog-
tevan de 'vergevorderde' onderhan-
delingen over plaatsing van decors,
fïlmlokaties en eventuele afsluitin-
gen van wegen en pleinen. Provin-
ciaal voorlichter drs Paul 't Lam,
zelf nieuwsgierig geworden, nam
gisteren persoonlijk contact op met
het Hoornse publiciteitsbureau.
Ook hij werd niet veel wijzer. „Wel
heeft de heer Groot zich laten ont-
vallen dat het hier gaat om een film-
maatschappij die haar hoofdzetel in
Luxemburg heeft."

rentie zo rond half april even af-
wachten."

" Het Chinese nieuwjaar werd giste-
ren in Heerlen gevierd met groot vuur-
werk. De Chinezen baseren zich op
maanjaren, die verdeeld zijn in twaalf
periodes van dertig dagen, maar elk
twaalfde jaar heeft een dertiende
'maanmaand.' Het Chinese nieuwjaar
valt, naar onze begrippen, dan ook elk
jaar op een andere dag.

Vanaf gisteren is het jaar van de Geit

ten einde en heerst in de Chinese astro-
logie het teken van de Aap. Dit tot 23
januari 1993 als het jaar van de Haan
aanbreekt.
Niet elk jaar wordt er in Heerlen een
groot vuurwerk ontstoken. Chinees res-
taurant Tong Ah, vorig jaar rond deze
tijd tot op de grond afgebrand, ging
gisteren weer open. En dat was de twee-
de aanleiding voor het vuurwerk.

Foto: CHRISTAHALBESMA

J. Groot blijft bij zijn verhaal. „Deze
maand zal een delegatie van Euro-
Movie-Productions diverse lokaties
in Maastricht bezoeken. Daarna vol-
gen de screentesten, want voor de
bezetting van de vele bijrollen wil
Euro-Movie zoveel mogelijk ge-
bruik maken van bewoners die in
de buurt van de te filmen lokatie
vwonen", aldus de public relations-
man van de Luxemburgse maat-
schappij.

Actiebereidheid
in bouw enorm
HEERLEN - Limburgse bouw-
vakkers zijn volgens de bouw- en
houtbonden FNV en CNV mas-
saal bereid actie te ondernemen
om de landelijke cao-onderhan-
delingen in de bouw onderdruk te
zetten. Bondsbestuurders en ka-
derleden zeiden gisteren bij hun
bezoeken aan diverse bouwplaat-
sen onverwacht grote steun te
hebben gekregen voor het verzet
tegen de plannen van werkgevers
voor met name het inleveren van
atv-dagen bij ziekte. De Hout- en
Bouwbond CNV bezocht 84
bouwplaatsen. „Op drie lokaties
was de stemming verdeeld," al-
dus bestuurder René Lanoye, die
verwacht - als het nodig is -veel sneller en uitgebreider actie
te kunnen ondernemen dan tij-
dens de laatste strubbelingen in
de bouw in 1990. Lanoye: „Op de
andere 81 plaatsen is er sprake
van enorme steun."

y>lrs Media? Euro-Movie?", vraagt
Stroess. „Nee, die_ 20l

n zeggen mij niets. Dat bureau
I, fli!ilnet ons gesproken hebbenover
!i he iokaties in Maastricht? Wel

t^ft een meneer Groot in Hoorn
jJ onlangs twee keer gebeld over
tK,r.Sreizen voor buitenlandse jour-
bisten die hij wilde organiseren en
*o __ky ze ook onze stad zouden be-

I' Vp. 6n- Daarna heb ik niets meertornen."
Mei

Rapport van internationaal onroerend-goedmakelaar

Uitstekend ’funshoppen’
in centrum Maastricht

le karakter van de winkels in de
binnenstad zeer aantrekkelijk is
voor de consument en dus ook
voor winkeleigenaars.

Margriet opent
huize Op de Bies

De vakbonden zijn inmiddels inge-
licht. Henk Walravens van de
Industriebond FNV: „Met de voor-
waarden die Stork toentertijd gebo-
den heeft, is wat ons betreft de
trend gezet. Maar dat komt pas aan
de orde alsDSM en RAET een prin-
cipe-overeenkomst hebben be-
reikt."

Het afstoten van het computercen-
trum past in het plan Concern 2000
dat DSM enige tijd geleden presen-
teerde. 'Terug naar de kernactivitei-
ten' luidde het devies toen. Een van
de eerste diensten die werd overge-
dragen was de onderhoudsdienst
aan Stork. Pas na lange onderhan-
delingen met de vakbonden werd er
een akkoord bereikt over de voor-
zieningen voor de werknemers.
De gesprekken tussen' RAET en
DSM, die medio dit jaar afgerond
moeten zijn, betreffen de omschrij-
ving van de diensten die RAET zal
gaan leveren. Volgens DSM staat
continuering van de dienstverle-
ning op kwalitatief hoog niveau
voorop.

HEERLEN - Het Limburgse che-
mieconcern DSM is met het auto-
matiseringsbedrijf RAET in ge-
sprek over de overname van het
Computer Centrum Nederland
(CCN), de organisatie die bij DSM
de computer service en software
voor zijn rekening neemt. Het is de
bedoeling dat alle driehonderd
werknemers bijRAET in dienst zul-
len treden.

Computercentrum
DSM mogelijk

naar RAET

Daags na het interview werd D. vol-
gens Carli hardhandig uit zijn cel
gehaald en door 15 man in een iso-
leercel gestopt. Daarbij zou hij zijn
getrapt en geslagen. Hij werd ge-
confronteerd met het interview,
waarna hij te verstaan kreeg: „Jij
gaat eruit," aldus Carli.
Volgens de advocate van D. is de
overplaatsing gebeurd tegen de re-
gels. „Een directeur mag alleen tot
eenzame opsluitingovergaan 'in het
belang van handhaving van de orde
in de gevangenis.Een beslissing tot
overplaatsing moet de minister
zelfs goedkeuren. Van zon beslis-
sing moet de gevangene minimaal
24 uur van tevoren in kennis wor-
den gesteld. Dat mag alleen in het
uiterste geval, als alle andere mid-
delen falen om het doel (de orde
handhaven) te bereiken." Daarvan
was in dit geval volgens Carli geen
sprake.
Carli noemt wat zij gisteren van
haar cliënt D. in Veenhuizen hoorde
'een verschrikkelijk verhaal. „En
dat allemaal door dat interview in
julliekrant. Daags daarna stond ook
nog een artikel in die krant over
mijn kantoorgenoot Mr Winters,
die zich bij een bezoek helemaal
moest ontkleden. Ook die informa-
tie bleek van D. afkomstig. De di-
recteur heeft D. overgeplaatst
omdat hij de vuile was buiten hing."
Carli denkt dat haar beroep tegen
de overplaatsing grotekans van sla-
gen heeft. Niemand van de leiding
van De Geerhorst.was gisteravond
bereikbaar voor commentaar.

MAASTRICHT - Volgens een
nog niet gepubliceerd rapport
van internationaal onroerend-
goedgigant Jones Lang Wootton
is Maastricht een ideale stad om
te 'funshoppen'.

winkelen. Dat komt door de gro-
te variëteit aan winkels, groot en
klein in het oude karakteristieke
centrum. In een winkelcentrum,
buiten de binnenstad, waar voor-
namelijk levensmiddelen en
huishoudelijke artikelen worden
verkocht, kun je het niet langer
volhouden dan absoluut noodza-
kelijk is."

In het rapport dat een overzicht
en een waardering geeft van de
onroerend-goedmarkt in Neder-
land, staat dat het specifiek loka-

Volgens een woordvoerder van
de gemeente is dit veelzijdige
aanbod van winkels een onder-

Onderzoekster Linda Albers van
het in Amsterdam gevestigde
bureau over 'funshoppen': „Dit
doe je dus niet voor de dagelijk-
se boodschappen. Het is winke-
len juist öm het winkelen. Wij
constateren dat iedereen het er-
over eens is dat je in Maastricht
prima een hele dag gezellig kunt

deel van het beleid: „Zogenaam-
de dumpzaken, die je in iedere
andere stad ook kunt vinden en
die alle binnensteden aan elkaar
gelijk maken, worden hier niet
aangemoedigd om zich te vesti-
gen. Met dumpzaken doel ik bij-
voorbeeld op de goedkope kle-
"dingwinkelketens. Juist de loka-
le exclusievere speciaalzaken,
worden aangespoord."
Mr Wim Lejeune van de Maas-
trichtse winkeliersvereniging
CIMA lijkt niet al te enthousiast
over de resultaten van het rap-
port: „Nee inderdaad. Naar onze
mening zijn wij al hard op weg
een soort Kalverstraat te wor-
den. Dat willen we voorkomen.
Er zijn al veel te veel specifiek
Maastrichtse eenmanszaakjes
verdwenen. Slagerijtjes, cafétjes,
antiquairs en zo meer. Die ko-
men vanwege de absurd hoge
huurprijzen, die overigens net zo
hoog zijn als die van de Kalver-
straat (’lBOO,- per vierkante me-
ter per jaar,red.) ook nooit meer
terug."

VENLO - De politie van Venlo
heeft zeven inbrekers van die
stad in de leeftijd van 21 tot 31
jaar aangehouden die de afgelo-
pen maanden in wisselende sa-
menstelling op 27 plaatsen in
Noord-ümburg hebben ingebro-
ken. Voornaamste doelwit waren
koffieshops, fritures, cafés en
winkels. Daarnaast werd nog een
tweetal auto's gestolen en werd in
geparkeerde auto's ingebroken.
De buit, die tienduizenden gul-
dens beloopt, bestond uit geld,
drank en autoradio's. Een gedeel-
te van de gestolen goederen kon
bij de eigenaren terugbezorgd
worden.

Inbrekersbende
opgerold

LANDGRAAF - Prinses Margriet
opent medio oktober het nieuwe
huize Op de Bies. Het centrum voor
zwakzinnigenzorg is nu nog geves-
tigd in Schimmert, maar verhuist in
de loop van maart naar de Hereweg
in Landgraaf. Een juiste datum van
het koninklijk bezoek is nog niet
vastgesteld.
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Chinees vreugdevuur



t
Geheel onverwacht werd, tengevolge van een
noodlottig ongeval, uit ons midden weggeno-
men, voorzien van het h. oliesel, op de leeftijd
van 71 jaar, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom
en neef

Bernard Sijben
begiftigd met de pauselijke onderscheiding

pro ecclesia et pontifïce
echtgenootvan

Tiny Dautzenberg
Voerendaal: M.H. Sijben-Dautzenberg
Voerendaal: Ria Sijben

Paul, Armemarie
Utrecht: Wim Sijben
Weiten: Liesbeth Dohmen-Sijben

Bert Dohmen
Veronique, Petra

Zoetermeer: Peter Sijben
Familie Sijben
Familie Dautzenberg

Voerendaal, 3 februari 1992
6367 EE Keerberg 39
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvin-
den zaterdag 8 februari a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk H. Laurentius te Voerendaal,
waarna aansluitend de begrafenis op de algeme-
ne begraafplaats te Voerendaal.
Er is gelegenheid tot schriftelijke condoleance
achter in de kerk vanaf 10.30 uur.
Avondwake ter intentie van de overledene vrij-
dagavond om 19.00 uur.
Bernard is opgebaard in een der rouwkamers
van de begrafenis- en crematievereniging Voe-
rendaal, Kerkplein 43, Voerendaal, alwaar gele-
genheid tot afscheidnemen, dagelijks van 18.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Plotseling verloren wij onze zangersvriend en
koorlid

Bernard Sijben
Bedroefd zingen wij om eeuwige rust voor hem
en om troost voor zijn echtgenote en kinderen.

Gemengd kerkelijk zangkoor Voerendaal

Enige en algemene kennisgeving

■ t
Verdrietig, maar vol dankbare herinneringen
aan wat hij voor ons is geweest, geven wij u
kennis van het overlijden van onze zorgzame
vader, schoonvader en opa

Jacques Vranken
echtgenoot van wijlen

Maria Claessen
Hy overleed in de leeftijd van 76 jaar, voorzien
van de h. sacramenten.

Elsloo: Marie-Louise Vranken
Elsloo: Lucie en Nol

Hendrix-Vranken
Elsloo: Annie en Theo

van Mulken-Vranken
Meers: Carmen en Huub

Vaessen-Vranken
Elsloo: Julia en Ton

Dubislav-Vranken
Stokkem (B.): Herman en Maria

Vranken-Kenzeler
Elsloo: Marieke en Jo

Everaers-Vranken
Stem: Janen Inge

Vranken-Thewessem
Rust zacht opa
Jean-Pierre, llona, Jack,
Jack, Stephan, Fernand,
Raymond, Valeri, Ranco,
Petra, Esther, Marie-Claire,
Arme, Renée, Kim
Familie Vranken
Familie Claessen

6181 GW Elsloo, 3 februari 1992
Dorpstraat 31
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op vrijdag 7 februa-
ri om 10.30 uur in de Mariakerk te Elsloo.
Er is geen condoleren.
Donderdagavond om 18.45 uur wordt de rozen-
krans gebeden en aansluitend de h. mis gelezen
in de Augustinuskerk (oude kerk) te Elsloo.

t
Telkens zullen wij je weer tegenkomen,
zeg nooit, het is voorbij.
Slechts je lichaam werd ons ontnomen.
Niet wat je was en wat jezei.

Na een werkzaam en liefdevol leven, getekend
door eenvoud en oprechtheid, zich bewust van
zijn naderend einde en niet volledige aanvaar-
ding, is van ons heengegaan, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Wiel Bouwmeester
echtgenoot van

" - Net Graus
Hij overleed in de leeftijd van 68 jaar, voorzien
van het h. sacrament derzieken.
Nieuw Einde: A.H.J. Bouwmeester-Graus

kinderen en kleinkinderen
Familie Bouwmeester
Familie Graus

6414 RD Heerlen, 4 februari 1992
Tulpstraat 6
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 7 februari a.s. om 14.00 uur in de
parochiekerk van de H. Cornelius te Heerlerhei-
de, waarna aansluitend de crematie zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imsten-
raderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene donderdag 6 februari a.s. om 18.45
uur in voornoemde parochiekerk, waarna aan-
sluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 19.30 uur tot 20.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,

i gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

I ~
Tot ons groot verdriet moesten wij geheel on-
verwacht voorgoed afscheid nemen van mijn
inniggeliefde vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en fijne oma

Zus
van Wersch-Bovens

echtgenote van

Louis van Wersch
Zij werd 68 jaar.

Heerlen: Louis van Wersch
Geleen: Jacques, Marianne

Ragner, Sven, Liv
Simpelveld: Léonne, Bert

Björn
Heerlen: Max, Andrea

Rutger, Seth
Heerlen: Henriëtte, Jo

3 februari 1992
Kloosterkoolhof 64, 6415 XV Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden
op vrijdag 7 februari a.s. om 10.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Drievuldigheid, Amster-
damstraat, Schaesbergerveld-Heerlen, waarna
aansluitend crematie in het crematorium te Im-
stenrade.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance ach-
ter in de kerk vanaf 9.40 uur.
Rozenkransgebed waarna avondwake donder-
dag 6 februari om 18.45 uur.
Mam is opgebaard in de rouwkamer van het
Uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemolen-
straat 30, Heerlen (ingang Groene Boord).
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks
van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

I f
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor hem betekende, geven wij
u kennis, dat na een dapper en geduldig gedra-
gen lijden, moegestreden, van ons is heengege-
gaan mijn lieve man en zorgzame vader

Sjeng Goossen
echtgenoot van

Maria van den Maagdenberg
Gesterkt door het h. sacrament der zieken over-
leed hij op 69-jarige leeftijd.

Geleen: Maria Goossen-
van den Maagdenberg
Mattie
Familie Goossen
Familie van den Maagdenberg

6161 KM Geleen, 4 februari 1992
Neptunusstraat 7 ,
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben vrijdag 7 februari a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk St. Augustinus te Lutterade-
Geleen, waarna de begrafenis op het parochie-
kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis wordtn opgedragen donderdag 6
februari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te
Geleen, alwaar gelegenheidtot bezoek dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

I t
Na een leven dat getekend werd door goedheid,'
oprechtheid en eenvoud, is toch nog onver-
wacht van ons heengegaan, voorzien van het h.
sacrament der zieken, in haar 84ste levensjaar,
mijn zus, onze schoonzus, tante en nicht

Bertien Henssen
echtgenote van wijlen

Leo Graven
Gulpen- M. Daemen-Henssen

H.Daemen
Familie Henssen
Familie Graven

6265 AK St.Geertruid, 3 februari 1992
Dorpstraat 19
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal worden gehouden op vrijdag 7
februari a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Gertrudis te St.Geertruid.
Donderdag om 18.45 uur zal de rozenkrans wor-
den gebeden, waarna aansluitend de avondmis
wordt gehouden in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De overledene is opgebaard in mortuarium Wal-
pot, Kerkstraat 17a te Eijsden.
Bezoek dagelijksvan 19.00 tot 20.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Voor de vele blijken van belangstelling on-
dervonden bij het overlijdenen de begrafe-
nis van mijn echtgenoot

Caspar Beckers
betuigen wij u allen onze oprechte dank.

H.Beckers-Luth
Familie Beckers
FamilieLuth

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zaterdag 8 februari a.s. om
19.00 uur in de parochiekerk van St. Jozef
te Kaalheide-Kerkrade.

Uw troostende woorden, uw bloemen, h. missen
en andere blijken van medeleven bij het overlij-
den van mijn lieVe man, onze dierbare vader en
opa

Harry Klinkers
hebben ons goed gedaan en veel steun gegeven.
Wij danken u hiervoor van ganser harte.

Heerlen, januari 1992
De zeswekendienst is op zaterdag 8 februari
1992 om 19.00 uur in de St. Bavokerk te Nuth.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft om-

—«i —— ringd, geven wij u kennis dat heden, geheel onver-
wacht in zijn eigen vertrouwde omgeving, van ons is
heengegaan onze zorgzame vader, schoonvader, lieve
ampa, overgrootvader, broer, schoonbroer, oom en
neef

Alfhons
Joseph Stevens
weduwnaarvan

Marie Pierre
Hubertine Ackermans
Hij overleed op 78-jarige leeftijd.

Bergeyk: Louise Kok-Stevens
JohnKok
Raymond en Nina, Lena-Marie
Roger en Marjon
Nathalie en Chris

Schagen (N.H.): Joop Stevens
Henriëtte Stevens-Theewen
Alphons, Mare

Wageningen: Jan Stevens
Corrie Stevens-van derHart
Robin, Nicole, Sylvia

Geleen: Alphons Stevens
Agnes Steevens-Wiertz
Astrid, Irene, Sonja

Geleen, 3 februari 1992
Jasparstraat 47
Corr.adres: Mauritslaan 67, 6161 HS Geleen
De crematie zal plaatshebben vrijdag 7 februari a.s.
om 14.00uur in het crematorium Nedermaas, Vouers-
hof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in het crematorium.
Pa is opgebaard in het mortuarium van het Maasland-
ziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid tot bezoek
dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijdenvan mijnheer

Alfhons
Joseph Stevens
Hij was de oprichter van de firma Ackermans, waar
hij tot zijn laatste dag heeft gewerkt.

Directie en medewerkers
Ackermans Geleen B.V.
Mauritslaan 110, Geleen

Wegens het overlijden is onze zaak vrijdag 7 februari
a.s. vanaf 12.00 uur gesloten.

I t
Tot onze grote droefenis is toch nog onverwacht van ons heenge-
gaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Anna Maria Stijnen
weduwe van

Peter Johannes Senden
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar, voorzien van het h. sacrament
der zieken.

Kerkrade: Finie Senden
Kerkrade: Jan Senden

Rita Senden-Jager
Bocholtz: Piet Senden

en haar kleinkinderen
Familie Stijnen
Familie Senden

6351 CP Bocholtz, 3 februari 1992
Op de Klinkert 1
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 8 fe-
bruari a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van St. Martinus te Spek-
holzerheide-Kerkrade, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overledene donderdag 6 fe-
bruari om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmortuarium St. Pieter-
straat 145 te Kerkrade-Chèvremont, gelegen op het terrein van de
Lückerheidekliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen.

In de overlijdensadvertentie van

Louiza Gerads
weduwe van

Joseph Bindels
stond gisteren abusievelijk vermeld:
er is geen gelegenheid tot schriftelijke condoleance, dit is onjuist.
Er is wel gelegenheid tot schriftelijke condoleance.

Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden hadden,
maar ook bedroefd om het scheiden, delen wij u me-
de, dat na een opgewekt, werkzaam, oprecht en zorg-
zaam leven, ten gevolge van een tragisch ongeval, van
ons is heengegaan, in de leeftijd van 83 jaar, voorzien
van de h. sacramenten, mijn lieve man, onze vader,
schoonvader, opa, oom en neef

Willem Jan
Sijstermans
echtgenootvan

Josephina Maria Hubertina
Reinartz
Voor zijn zielerust vragen wij uw gebed.

Heerlen: J.M.H. Sijstermans-Reinartz
Munstergeleen: Juliette Storms-Sijstermans ■

Tjeu Storms
Marcel, Paul

Geleen: t RietKunkels-Sijstermans
v JohnKunkels

Fien Kunkels-Lortije
Saskia
Familie Sijstermans
Familie Reinartz

Heerlen, 2 februari 1992
Douvenrade 62
Corr.adres: Godfried van Mollestraat 2
6151 HG Munstergeleen
De plechtige uitvaartmis zal plaatshebben op vrijdag
7 februari a.s. om 12.00 uur in de dekenale St. Pancra-
tiuskerk te Heerlen, waarna aansluitend crematie in
het crematorium aan de Imstenraderweg te Heerlen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Donderdag zal er om 18.30 uur een avondwake plaats-
vinden in de kapel van bejaardencentrum Douvenra-
de.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten heb-
ben ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig té 'beschouwen.

I

I . ■*"' t
Dankbetuiging _
Wij willen u hartelijk bedankenvoor de belangstelling

' en het medeleven, betoond tijdens de ziekte, bij het r
overlijden en de begrafenis van mijn lieve vrouw, on- v
ze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Elly
Huberts-Janssen

F.J. Huberts
kinderen enkleinkinderen

Stem, februari 1992
De zeswekendienst zal worden gehouden in de paro-
chiekerk van O.L.V. Hulp der Christenen te Nieuw-
dorp-Stem op zaterdag 8 februari a.s. om 19.00 uur.

_______________________________l___B__-------_----É__-^^^^^B ,
t Frans van Helden, 77 jaar, echtgenoot van Mien Louisse, Hoogstraat

1, 6086BH Neer. De plechtigeeucharistievieringzal worden gehouden
vrijdag 7 februari om 10.30 uur in deSt. Martinuskerk te Neer. «

t Maria van Tongerloo, 90 jaar. Corr.adres: Fam. Stanneveld, Grote
Laak 12, 6088 NK Roggel. De plechtige eucharistieviering zal worden

gehouden donderdag6 februari om 10.30 uur in de St. Petruskerk te Rog- j
gel- c
t Maria Kissels-Glansbeek, 95 jaar, weduwe van Winand Kissels. Corr. cadres: Biss. Boermonsstraat 59, 6041 XL Roermond. De plechtige eu- S
charistieviering zal worden gehouden donderdag 6 februari om 11.00uur
in de O.L.V. Munsterkerk te Roermond. v. ■ s

tAnnie Wagemans, 63 jaar, echtgenote van Nicolaas Metzen, Gen. Ei-
senhowerstraat 63, 6224 XJ Maastricht. De plechtige eucharistieviering

zal gehouden worden op donderdag 6 februari om 11.00 uur in de paro- [
chiekerk van de H. Familie, Wijckerveld-Maastricht.
t

4- Jo Starren, 65 jaar, echtgenoot van Mia Prevaes, 7 Januaristraat 37, „
* 6227 BB Heer-Maastricht. De plechtige eucharistieviering zal gehou-
denworden op donderdag 6 februari om 11.00 uur in deparochiekerk van
St. Petrus Banden te Heer-Maastricht.

tTroutjeRutten, 70 jaar, echtgenote van L.J.M. Bollen. Corr.adres: Ho-
ge Kanaaldijk 19, 6212 KR Maastricht. De plechtige uitvaartdienst zal

worden gehouden donderdag6 februari om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Petrus te St. Pieter, Villapark-Maastricht.
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Dankbetuiging
Het is ons onmogelijk om iedereen persoonlijk
te danken voor het medeleven en de bijzondere
belangstelling bij het overlijden van mijn man,
onze pa en opa

Mauriee Franquinet
De volle kerk, de vele brieven, h. missen en
bloemen waren een grote steun en troost tijdens
deze moeilijke periode. Het is fijn te weten dat
hij door zovelen gewaardeerd werd. Wij danken
u hartelijk hiervoor.

echtgenote Tiny Franquinet-Nijsten
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst vindt plaats op zondag 9 fe-
bruari a.s. om 11.00 uur in de kerk van O.L.V.
van de Wonderdadige Medaille te Beek.
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rug van de camping om ze te
voeren. Ook al was het zo warm,
die konijnen hadden geen water
nodig, want ze kregen voldoende
groenvoer", aldus een veront-
waardigde verdachte.

mede-verdachte zelf nog een con-
frontatie met de rechter te wachten
staat. „U behoeft zich niet zwarter
te maken dan u in de ogen van de
officier al bent", hield president mr
J. Wortmann haar in beeldspraak
voor. Het meisje nam niet alleen
haar zus in bescherming, maar be-
leed als getuige evenzeer haar eigen
onschuld.

MAASTRICHT - Vrijdag 25 okto-
ber vorig jaar werden op' het Tem-
pelplein in Sittard twee geldloop-
sters van de daar gevestigde Edah-
winkel op klaarlichte dag beroofd
van een cassette met 46.000 gulden
in geld en waardepapier.

van de officier. Doordat enerzijds
nagekomen dossierstukken nog be-
studeerd dienen te worden en an-
derzijds alsnog getuigeverhoor van
de twee beroofde geldloopsters
wordt gewenst, besloot de recht-
bank de zaak verder aan te houden
tot donderdag 27 februari.

Kantonrechter mr Van Oppen
wapperde echter nadrukkelijk
met het proces-verbaal waarin
de agenten schreven dat de ko-
nijnen 'lusteloos en hijgend in
het stro lagen. Bovendien had
een gewaarschuwde dierenarts
verklaard dat brj tropische tem-
peraturen het vocht aan het
groenvoer wordt onttrokken
waardoor de dieren in levensge-
vaar verkeerden. „Dieren kun-
nen niets terugzeggen. Als je
konijnen houdt dan ben je ver-
plicht om ook goed voor ze te
zorgen", aldus mr Hermans. De
kantonrechter veroordeelde de
man tot een boete van 300 gul-
den.

F- was naar de camping vertrok-ken en had de dieren met watgroenvoer achter gelaten. Het
Was buiten tropisch warm en de
temperatuur in het konijnenhok
schommelde ergens tussen de 31en 43 graden Celsius. De politie
"naakte tegen F. proces-verbaal
°P en een boze officier van justi-
tie mr H. Hermans eiste gister-
morgen tegen de Geleendenaar«m geldboete van 400 gulden.
De officier had zelfs de statistie-

ken van het KNMI erbij gehaald
om zijrt vordering kracht bij te
zetten.
F. was zich van geen kwaad be-
wust. „De konijnen werden goed
verzorgd. Ik kwam geregeld te-

Gorbatsjov niet langer serieuze optie

Karel de Grote-prijs
voor Jacques Delors

De officier op zijn beurt maakte er
geen geheim van heel wat belastend
materiaal achter de hand te hebben.
Bij confrontatie hadden beide geld-
loopsters zeker het oudste meisje
als een der overvalsters herkend.
Bij huiszoeking had de politie
voorts een aan A.S. toebehorende
schrijfbloc gevonden met daarin
een plattegrond met aanduidingen
als 'Edah' en 'bank. De verdachte
ontkende dit te hebben getekend.
Bij gebrek aan vergelijkend materi-
aal waren schrijfproeven op een
dood spoor geraakt.

Alibi
De jeugdige hoofdverdachte ont-
kende gisteren hardnekkig de over-
val te hebben gepleegd. Op de
bewuste dag zou zij van een uur of
elf tot in de vroege avond bij haar
moeder in Heerlen zijn geweest. Als
getuige gehoord, bevestigde moe-
der S. dit. Daarmee laadde zij vol-
gens officier van justitie mr Beau-
mont de verdenking van meineed
op zich. Na een uitgebreide proce-
dure die anderhalf uur in beslag
nam, werd de vrouw ter zitting aan-
gehouden en door de parketpolitie
afgevoerd.

Het tweetal was op weg naar een
bank. De overval werd 's middags
om twee uur uitgevoerd door twee
jonge meisjes met paardestaart, die
de geldloopsters volkomen weer-
loos maakten door hen traangas in
het gezicht te spuiten. Na uitge-
breid onderzoek werden enkele
dagen later twee Heerlense zusjes
aangehouden als de mogelijke da-
ders. De oudste van hen, de negen-
tienjarige A.S., zat gisteren in de
Maastrichtse rechtszaal op de ver-
dachtenbank, haar zestienjarig zus-
je dient zich binnenkort te verant-
woorden voor de kinderrechter.

Het zestienjarig zusje van de ver-
dachte mocht zich als getuigeterug-
houdend opstellen omdat haar als

De behandeling van de strafzaak
nam gisteren zes uur in beslag zon-
deruit te monden in een requisitoir

Afgeluisterd
Dan was er een buurvrouw van de
moeder die aanvankelijk had ver-
klaard het meisje A.S. in de vroege
middag thuis te hebben gezien,
maar deze verklaring later had her-
roepen. De moeder ontkende giste-
ren met klem haar buurvrouw een
beloning in het vooruizicht te heb-
ben gesteld voor een 'rectificatie.

st h ~De Internationale Karel de Grote-prijs 1992 van dej,aci Aken is toegekend aan Jacques Delors, voorzitter van deropese Commissie. De onderscheiding wordt op Hemel-
tiir.rtSC*ag 28 mei^ aan de fransman uitgereikt. Dat gebeurt
h_t_. S een ceremoniële plechtigheid in de kroningszaal van. Akense raadhuis. Delors (66) krijgt de prijs voor zijn pro-

lriente rol bij de totstandkoming van de Europese binnen-
v 0_' die aan het eind van dit jaar in werking treedt. De
töa°rZitter van de E("* *s de 33ste prijsdrager in de serie. Vorig
V .r, v*el PriJs ten deel aan de Tsjechoslowaakse presidentVaclav Havel.

Het directorium van het Karlspreis-
comité had voor dit jaar drie kandi-
daten. Behoudens Delors waren dat
de Oostenrijkse bondskanselier
Franz Vranitzky en het Portugese
staatshoofd Mario Sua'rez. Michail
Gorbatsjov die gedurende enkele
jaren als een grotekanshebber voor
de onderscheiding werd gezien,
gold nu niet meer als een serieuze
optie. Debet hieraan is Gorbatsjovs
niet geheel ondubbelzinnige rol tij-
dens de staatsgreep van augustus
1991.

Verdachte zelf hield gisteren bij één
vraag de kaken op elkaar. Het was
de ogenschijnlijk onschuldigevraag
wie op 25 oktober, de dag van de
overval in Sittard, in een Maas-
trichtse schoenenzaak voor haar en
haar zusje laarzen had gekocht. De
gedateerde betaalbon lag in een
plastic zakje op de tafel van de
rechtbank. De verdachte maakte er
een groot vraagteken van....

Een andere vrouw had anoniem de
politie in Sittard op de hoogte ge-
steld van een afgeluisterd gesprek
waarbij een meisje met de voor-
naam van de 19-jarige S. zou heb-
ben aangekondigd in Sittard een
overval te zullen plegen met ge-
bruik van traangas. Een vriendin
van de verdachte suggereerde giste-
ren dat deze anonieme melding wel-
licht een wraakneming was geweest
van de moeder van verdachtes ex-
vriend. „Ik heb haar horen dreigen
dat zij A. nog wel een loer zou
draaien...."

2,5 jaar en tbs
voor doden van

verslaafde vriend

De tentoonstelling Hemel & Aar-
de in het Bonnefantenmuseum
loopt nog tot 23 februari.

" Het echtpaar Defoort geflankeerd door museumdirecteur Grevelstein (l) en conservator Ton Quik
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

ROERMOND - Martin van der V.
moet zo snel mogelijk worden ver-
pleegd. De rechtbank in Roermond
veroordeelde de Roermondenaar
gisteren wegens het doodsteken
van zijn huisgenoot Richie Ligthart
tot 2,5 jaar gevangenisstraf en ter
beschikkingstellingmet verpleging.
Een aanzienlijk lagere gevangenis-
straf dan officier van justitie mr
Van Dongen veertien dagen gele-
den had gevraagd. Die wilde dat de
sterk verminderd toerekeningsvat-
baar geachte Van der V. eerst na
vier jaar cel voor verpleging wordt
opgenomen.

Kim zelf werkte vroeger als se-
cretaresse bij een bankinstelling.20.000ste bezoeker

bij Hemel en Aarde
MAASTRICHT - Het Antwerp-
se echtpaar Defroot werd giste-
ren in het Bonnefantenmuseum
te Maastricht verwelkomd als
20.000ste bezoeker(s) van de ex-
positie Hemel & Aarde. Conser-
vator voor externe betrekkingen,
Ton Quik, overhandigde de Bel-
gen enkele cadeaus.

Dezelfde bank beheert een patri-
ciërshuis waar de vroegere bur-
gemeester van Antwerpen, Roc-
kox, in woonde. „En in dat
museum werk ik een halve dag
per week", lachteKim Defroot

Delors, een 'speciale' vriend van het
Franse staatshoofd Francois Mitter-
rand, was gedurende diens ambts-
tijd enige jarenminister van Econo-
mische Zaken en van Financiën. De
EC-voorzitter is niet van plan zijn
termijn aan het hoofd van het dage-
lijks bestuur van de Europese Ge-
meenschap te verlengen. Hij treedt
op 1 januari 1993 af.

feSI-indenaChtvanmaan-op dinsdag is een afdak en een
Sp_ van de muur van de lagere
öL/>ool in Millen-Riemst ingestort
Wi f 1 de school op dat ogenblik
Sch was ' bleef het biJ stoffelijke
jv"ade. De ouders van de school-
*e_Hren hadden al jarenlang geij-pru voor een nieuwe school, in

van het bouwvallig gebouw.ar ze hun kinderen nu nog naar7e moesten sturen.

School stort in

Voorzitter van de Europese
emissie Jacques Delors
< Foto: ANP.

Vorig jaar december installeerde
Jacques Delors in Maastricht de
naar hem genoemde .wisselleerstoel
voor Euregionale Studies. Dit pro-
ject kwam tot stand door samen-
werking van vijf universiteiten: RL
Maastricht, de Rheinisch-Westfali-
sche Technische Hochschule van
Aken, de universiteit van Luik, het
Limburgs Universitair Centrum
Diepenbeek en de Open Universi-
teit Heerlen.

Leerstoel

Kim Defroot. Haar man was
vroeger muziekleraar. „Daarom
zoekt hij ook altijd naar de sym-
boliek van het muziekinstru-
ment in de kunst."

in het Maastrichts museum.
„Dinsdags zijn we altijd vrij en
dan ondernemen we iets. Meest-
albezoeken we dan een museum
in België of Nederland," vertelt

Kim en Marcel Defroot, beide
gepensioneerd, toonden zich blij
verrast met de joviale ontvangst

Nieuwe bijzonder
hoogleraar voeding

ling van een uitkering wat wilde
bijverdienen met de hasjhandel en
hasj kun je overal in Amsterdam
gemakkelijk krijgen", hield hij zijn
rechters voor. Mevrouw Van der
Bijl zette vraagtekens bij die uitleg.
„Hij heeft nooit prijsgegeven van
wie hij het spul en vooral de coke
en de speed betrok. Met name een
bestelling van acht kilo speed leek
geen probleem. Het kwam niet tot
levering omdat de bende de prijs te
hoog vond maar 'Ernie' kan alles
krijgen", aldus mevrouw Van der
Bijl, die op grond van de tientallen
verklaringen concludeerde dat M.
wel degelijk wist dat de Venlo Con-
nection zich bezig hield met drug-
handel naar Duitsland en Zwitser-
land. „Eenmaal ontving hij voor zijn
levering zelfs Zwitserse Franken",
zei ze.
De rechtbank doet over veertien da-
gen uitspraak.

Landelijk onderzoek
naar narcosefouten

eniging onderschrijft niet de mening van
Spierdijk dat er bij elke operatie een nar-
cotiseur aanwezig moet zijn. In de meeste
ziekenhuizen werkt een anesthesist aan
twee operatietafels. „Ons standpunt is dat
een anesthesist best aan twee tafels kan
werken indien de aard van de operatie het
toelaat en er voldoende bewakingsappara-
tuur aanwezig is", aldus Werner. In het
AZM werkt men ook aan twee tafels tege-
lijk, maar streeft men naar één anesthesist
per operatie. De Lange: „Bij zware opera-
ties wordt er natuurlijk niet op twee tafels
tegelijk gewerkt. We proberen nu al zo-
veel mogelijk één anesthesist per operatie
te laten werken."

Van onze verslaggeefster
LEIDEN/HEERLEN - Er komt een uit-
gebreid landelijk onderzoek naar narcose-
fouten. De studie waarbij binnen twee
jaar 500.000 narcoses worden betrokken,
moet nog dit jaarvan start gaan. De Leid-
se hoogleraar prof. dr. J. Spierdijk stelde
afgelopen vrijdag tijdens zijn afscheids-
college dat in het Leidse Academisch Zie-
kenhuis (AZL) één op de 38 narcoses niet
perfect verloopt. Prof. dr. S. De Lange,
hoogleraar anesthelogie in het Acade-
misch Ziekenhuis Maastricht, denkt dat
dit een veel te hoog getal is. Deze mening
is ook de geneeskundig inspecteur in
Limburg dr. Hanekamp toegedaan, die
per jaarnog niet één melding van blijvend
letsel ten gevolge van een narcosefout per
jaarop zijn bureau krijgt.

De Lange: „Het is maar net wat je een
fout of complicatie noemt. Meestal denk
je dan aan het toedienen van een verkeer-

Prof. Werner verwacht dat het onderzoek
naar narcosefouten een positief resultaat
zal hebben voor de Nederlandse anesthe-
sisten. „Het Nederlandse systeem is heel
veilig. Ik denk dat er andere resultaten op
tafel komen dan dat er in één van de 38
gevallen fouten worden gemaakt".

de dosis. En dat maken we hier in het
AZM zeer zelden mee. Het laatste grote
onderzoek op dit gebied in Engeland
toonde aan, dat bij meer dan een halfmil-
joen narcoses het sterftecijfer door een
narcosefout minder dan eenduizendste
procent bedroeg. In Limburg komt het
zeer zelden voor dat er een ernstige fout
gemaakt wordt."
Het landelijke onderzoek is een initiatief

van de Nederlandse Vereniging van
Anesthesiologen(NVA). De voorzitter van
dezevereniging, de Nijmeegse anesthesist
F.M. Werner, zegt dat er over fouten bij
narcoses weinig gegevens beschikbaar
zijn. „Alles is gebaseerd op speculaties".
De studie wordt verricht door het Cen-
traal Begeleidings Orgaan voor intercolle-
giale toetsing."
De voorzitter van de anesthesiologen-ver-
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't_^A_TRICHT - De Stichting We-
Her_.hapsbe°efening heeft dr.ir. R.
V0 benoemd tot hoogleraar

' teit ri
goVan de mens aan de Facul-

uni er.Geneeskunde van de Rijks-
bez. ft

rsiteit Limburg. Hermus (50)
ne v *len Jaar de leerstoel Huma-
tfirp. t lngsleer- Daarnaast is hij

!Voor £T van het TNO Instituut
! 2eist

ioxic°log_e en Voeding in
_

onrlc. JZOnder hoogleraar verricht
latip. 20ek op het Sebied van de re-
°Ud. ssen voeding en kanker, ver-

kering, hart- en vaatziekten,

voeding en prestatievermogen. Het
door de Limburgse universiteit enTNO samen uitgevoerde bevol-
kingsonderzoek naar het verband
tussen voedingsgewoonten en kan-
ker staat mede onder zijn leiding.

Bij de vakgroep inwendige genees-
kunde van de Universiteit van Am-
sterdam is dr. E. Mathus-Vliegen
benoemd tot bijzonder hoogleraar
klinische voeding. Zij is de vijfde
bijzonder hoogleraar die door de
stichting Voeding Nederland is be-
noemd.

(ADVERTENTIE)

' 2kilo olatte 090vleesngpg; O»

ïanfiunders
"'tAllerbeste voor 'nvriendelijke prijs.> " .*—■—■

Van der V. stak op 13 augustus zijn
huisgenoot in blinde woede neer na
de zoveelste ruzie over het agressie-
ve gedrag van de verslaafde Richie
en het achterhoudenvan druggeld.

TOTALE
LEEGVERKOOP
van onze herfst-
en winterkollektie
Wij maken schoon schip voor onze
nieuwekollektie!
Elk 2e stuk uitonze kollektie
voor slechts

(U betaalt de duurste)
Wees er snel bij, want op = op

damesmode
schaepman ter horst:

OOK VOOR DE GROTERE MATEN
Brandstraat 6 - Tel. 519953 - Sittard

Van onze verslaggever

Van onze redactie buitenland

SITTARD - De Geleense politie
moest er in augustus 1990 aan te
Pas komen om de konijnen vanF- uit die plaats van een zonnes-
teek te redden.

Officier van Justitie verdenkt moeder van meineed

Zusjes (19 en 16) ontkennen
overval op geldloopsters

Forse boete voor
’bakken’ konijnen

Geleendenaar vond groenvoer voldoende

Umburgs dagblad Limburg

Bendeleider Venlo Connection op 12 maart voor rechters
Van onze verslaggever

ROERMOND - De berechting van
de leden van de drugbende, beter
bekend als de Venlo Connection na-
dert zijn voltooiing. Gisteren eiste
officier van justitie mr E. van der
Bijl (die daarvoor haar werk als au-
diteur-generaal in den Bosch tijde-
lijk moest onderbreken) in Roer-
mond tegen een in haar ogen be-
langrijke leverancier van de bende,
Bert 'Ernie' M.(42) uit Amsterdam
drie jaar celstraf. Dit geheel in de
lijn van de forse straffen die tot nu
toe tegen leden van deze goed geor-
ganiseerde druglijn naar Duitsland,
Zwitserland en Denemarken wer-
den gevraagd en opgelegd.

Eis van drie jaar
tegen drugdealer

Het klapstuk bewaart mevrouw de
officier tot 12 maart wanneer de als
bendeleider aangemerkteDre 5.(37)
uit Venlo moet verschijnen nadat
leden van de bende in Nederlandse
en Duitse cellen op verzoek van de
verdediging aanvullende verklarin-
gen hebben afgelegd. S. zelf zwijgt
al sinds zijn arrestatie op 17 junials
het graf.

Bert M. en zijn raadsman mr Hamer<probeerde gisteren opnieuw de rol
van de leverancier van zeker 20 kilo
hasj en vele kilo's coke met een
straatwaarde van vele tienduizen-
den guldens te bagatelliseren en
vooral de indruk te vestigen dat M.
niets wist van de uitvoer van de
drugs. „Toeval dat ik via het bezoek
aan een venlose sexclub in contact
met de bende kwam en ter aanvul-

In Limburg minder dan één melding per jaar



Gelukking was de bard opvallend
goed bij stem. Tijdens eerdere con-
certen gedurende zijn Nederlandse
tournee bleek hij namelijk als ge-
volg van een verkoudheid proble-
men met zijn stem te hebben.

„Misschien zijn jullie teleurgesteld.
Tijdens het Pinkpopfestival afgelo-
pen jaar was ik agressief en fel. Nu
ben ik zacht en aardig." In die be-
woordingen verwees hij naar het
verrassende Pinkpop-optreden
waar hij in zijn eentje meer teweeg
bracht dan tal van bands. Het voor-
deel van de verrassingsaanval was
weg al fietste hij net als op Pinkpop
de bühne op. Met tal van kwinksla-
gen en lichaamstaal wist hij het
publiek naar zijn hand te zetten.
„Deze plaats heet zeker Sittard, om-
dat hier iedereenzit."

rotten, om het maar eens plat uit te
drukken. Voor degene, die iets aan
zijn verslaving wil doen, zijn er al-
tijd mogelijkheden." De al 20 jaar
aan drugs verslaafde S. reageerde
kwaad op het requisitor en ontken-
de dat hij 'niets wilde' en de hulp-

verleners tegenwerkte. „Ik zit &■
voor niets in het Huis van Bewar!"'
in Maastricht in een drugvrije afd,;
ling om mijn goede wil te tonen|

zei hij. ,
De rechtbank doet over veertien °°gen uitspraak.

" Luka Bloom tijdens zijn charmante optreden. Foto: PETERroozen

ROERMOND - Zowel deReclasse-
ring als het Consultatiebureau voor
Alcohol en Drugs houden het wat
de hulp aan en voorlichtingsrappor-
tage over de van drugdealen ver-
dachte Roermondenaar M. 5.(38)
voor gezien. Steeds opnieuw wees
S. volgens die instellingen voorstel-
len af en kwam afspraken niet na.
„De hulpverleners vallen niet op de
knieën voor de verdachte, die hoog-
hartig gaat zit wachten of er nog
wat gebeurt. Zij hebben alle moeite
gedaan maar hij wil niets. Dus wei-
geren zij verder met hem in zee
gaan en ik kan hen niet dwingen",
zei gisteren officier van justitie me-
vrouw mr Van Asperen de Boer en
voorkwam daarmee dat de recht-
bank de zaak tegen S. opnieuw aan-
hield. Raadsman mr Snijders had
om aanhouding in afwachting van
een nieuw voorlichtingsrapport ge-
vraagd omdat naar zijn mening S.
inmiddels wel weer hulp wil aan-
vaarden.
Mevrouw Van Asperen de Boer
maakte duidelijk dat dat rapport er
niet komt en dus iedereen kan zit-
ten wachten 'tot hij een ons weegt.
Zij eiste tegen de al meermalen ver-
oordeelde dealer achttien maanden
gevangenisstraf. „Ook zonder de di-
recte steun van de hulpverleners
hoeft S. in zyn cel niet te gaanzitten

Er werden in de Galerie Cirque Di-
vers documenten, tekeningen, fo-
to's en schilderijen verwijderd en in
beslag genomen omdat zij „porno-
grafisch" en „aanstootgevend" zou-
den zijn en onder meer staatshoof-
den uitbeelden op een wijze die
illustratief is voor Buqcoys fascina-
tie voor sex. Verscheidene kunst-
werken zijnvolgens de Luikse justi-
tie in strijd met de goede zeden.
Het in de galerie tentoongestelde

LUIK - In een galerij in Luik is gis-
teren beslag gelegd op werk van de
geruchtmakende Brusselse artiest
Jan Bucquoy wegens belediging
van koning Boudewijn en koningin
Fabiola van België en van president
Francois Mitterrand van Frankrijk.

Werk van Buqcoys in Luikse
galerij in beslag genomen

werk van Bucquoy is afkomstig IJzijn „Museum van de Vrouw" "JBrussel waar ook naakte vrouW^als levende kunst poseren. Als <j
man wordt veroordeeld weéeZ
smaad aan de koning kan hem d
komen te staan op een gevangef11,
straf van zes maanden tot drie ja
en een boete van 16 tot 1650 gulde**Jean Bucqoy raakte eerder in *|
spraak door het maken van eT
strip waarin hij de stripfiguurKu'i
je seks laat bedrijven met zijn ho^en door het houden van een lin»*i
rie-tentoonstelling. J
In een reactie op de inbeslagnan
zei Bucqoy dat hij zijn werk terH
wil hebben. „Anders ga ik een P°\
ter ophangen waarin ik de ontho .
ding van de koning bepleit."

Charme
Met zijn natuurlijke charme, maar
zeker ook met sterke liedjes en ka-
rakteristiek gitaarspel maakte de
man echter duidelijk dat hij een
blijvertje is. Vooral zijn fel spel op
de folkgitaar dwingt bewondering
af. Het grotendeels instrumentale
Te Adoro bleek opnieuw een van de
hoogtepunten. Zijn bezielde, gevoe-
lige zang is een andere sterke troef
van deze einzelganger; fel en teder
tegelijk.

Jammergenoeg bleek niet al het recensie [

nieuwerepertoire te kunnen wedij-
veren met de ijzersterke liedjes van
de in 1990 verschenen officiële de-
buutplaat Riverside. Het publiek
klapte dankbaar bij het horen van
successen als This is for life en Go-
ne to Pablo. Aanmerkelijk stiller
was de zaal meestal als er recent
materiaal weerklonk. Opvallend
sterke nieuwe liedjes waren Bridge
of Sorrow en het als toegift gespeel-
de titelnummer van zijn onlangs

verschenen cd Acoustic Motorbike.
De synthese tussen (lerse) folk en
Amerikaanse rap bleek een gouden
vondst. De cover I need love van
LL Cool J hoorde ik hem echter live
al eens stukken beter doen. Verras-
send was dat hij de lerse traditional
Black is the colour deed, ook al liet

hij hier een steekje vallen.
Tot slot beleefden we nog een staal-
tje samenzang van. het publiek, bij
een heel nieuw lied van de hand
van Waterboy Mike Scott. Na een
set van anderhalf uur en twee toe-
giftjes ging een tevreden publiek
huiswaarts.
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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 mogelijkheidtot een vast dienst-
verband is niet uitgesloten.
Informatie: 045 - 27 38 38, Nicole Offermans
Brunssum, Lindeplein 15
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! Skreisburo vanhulst !
! is daadwerkelijk !
! het meest kompleet! !

Als grootstereisburo-organisafie vanZuid Nederland bieden wij u
een totaal-aanbod aan reizen van vele

gerenommeerde touroperators. f!
Touringcar reizen

I Spanje/Costa Brava
Arke Reizen Hotel Oasis Park /Callela I
| 10en 17 daagse reizen /HP * I| vanaf 375,- p.p. j

Boosten Reizen Hotel Volga /Callela
10 en 17 daagsereizen /HP
vanaf 359,- p.p.

De Jong Intra Hotel Gran Garbi /Lloret de Mar
I 10en 17daagse reizen/HP
I vanaf 424,- p.p. I'| Montemar Hotel/Appartementen

Montemar/PinedadeMar
10,13,14 en 17 daagse reizen

vanaf 395,- p.p. LG
vanaf 435,- p.p. VP

| Oad Reizen Hotel Oasis/Tossa de Mar
10 en 17 daagsereizen / VP

vanaf 460,- p.p.
Snoeyink Reizen Hotel Florida Park /

Malgrat de Mar
10en 17 daagsereizen/HP

vanaf 399,- p.p..

[._ ® ® © j
ia^reisburo vanhulst i
1 het meestCompletereisburo! I
i BEEK BRUNSSUM GELEEN I
[ Winketeenter Makado Kerkstraat 240 Markt 114 I

046-378585 045-259292 046-749755

I GULPEN HEERLEN KERKRADE

' Rijksweg 25 0. Nassaustraat 4 Theaterpassage 17
i 04450-1275 ' 045-715555 045-464800

i MAASTRICHT SITTARD VALKENBURG '| Kesselkade 63 Markt 37 Th. Dorrenplein 10. 043-212741 046-512960 04406-16161l-._--_--__-_--__-_-.____-.____._________________.___.___J
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I Htb-Boerenßond LINN■MITSUBISHI
MONITOR P.C.
NAD
ONKYO
PANASONIC
PIEGA
ROGERS
ROTEL
SCYLLA
SIEMENS
SONY
SYNTHESE
T+A
TANNOY

LUISTERKAMERS
AANWEZIG

N.B. Wij hebbenalle service-
en garantieverplichtingen

m.b.t. Bang&Olufsen
apparatuur van Bemelmans

|:__ yff I Heerlerheide overgenomen

*ïr43m$mmmm\ "Ig^CJlalk^üJk s^^2i _!__l I Limburgiastraat4l, Heerlen
Tel. 045-720560

w___Tvinr__s^s^___nËïn^
PERSOONLIJKE LENINGEN I HYPOTHEKEN

DOORLOPENDE KREDIETEN HBII ÏH B| Hl
Ks_ra__i?M l_Kft________Bl_??^_^^ Financieringskantoor

j-Wljfl^ II 043-636200*mwVl Dagelijks van 9 lot 21 uur
WMW^MÏÏ^WTT^I^M J^ll.'yfflt.ft.i.ll'llVi'litll Scharnerweg 108 Maastricht
Wf2E3tZls^ Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek
l^^yy^^^^^^y^m^^ylj^^y^^ljm Tel.: 045-225000

officiële mededeling

GEMEENTE SUSTEREN
BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders
maken bekend, dat voor de le-
den van de Raad en de kommis-
sieRuimtelijke Ordening, Volks-
huisvesting en Verkeer op dins-
dag 18 februari 1992, aanvang
19.00 uur, in de raadszaal van het
gemeentehuis een informatie-
avond zal worden gehouden over
de gebiedsontwikkelingsstudie
van het gebied Baakhoverweg.
Deze informatie-avond is even-
eens voor andere belangstellen-
den toegankelijk.
Susteren, 12 februari 1992
Burgemeester en wethouders
van Susteren,

J.A.G. van Mierlo,
burgemeester
mr. J.F.C.M. Mulders,
loco-secretaris.

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 '

WIJ HALEN DIE PARTÜ
REKLAMEFOLDERS OF -KRANTEN

GRATIS BIJ U OR
OM DIE DAARNA TE VERSPREIDEN

NATUURLIJK...
Bel Spiral als 't gemakkelijk verspreid moet

worden!

'

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt, gelet op artikel 12 en 29, eerste li() ;
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne*
bekend dat bij hem is ingekomen een aanvrat \
(ingeschreven onder nummer V9O-II7) o0*1 ;
vergunning ingevolge de Wet verontreinigd
oppervlaktewateren van A. Geelen, ten behoeve van \Geelén Zeefdruk, Burchtstraat 10 te Bunde voor he
lozen van bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwatef ;
en hemelwater via de gemeentelijke riolering en &
rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Maastricht*,
Limmel op oppervlaktewater. .
Dat zij voornemens zijn om op de aanvraag positie
te beschikken onder een aantal voorschriften-
De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en.andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 6 februari

1 992 tot en met 5 maart 1992 ter inzage en wel
op het kantoor van genoemd zuiveringschap»
Kapelaan Sarsstraat 2 te Roermond op werkdagen
van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot
16.00 uur (afdeling Vergunningen); - tejjl
gemeentehuize van de gemeente Meerssen, Markt I"
te Meerssen gedurende de kantooruren van 09.0" '■uur tot 12.30 uur en bovendien elke maandag van

17.00 uur tot 20.00 uur.
Bovendien liggen alle ter zake zijnde stukken ter
inzage tijdens de kantooruren na bovengenoemd
datum op het kantoor van genoemd zuiveringschap
en de hierboven genoemde gemeentesecretarie t°"
het einde van de termijn waarbinnen beroep kaf
worden ingesteld tegen de beschikking op de \

: aanvraag.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht (afdeling> Vergunningen, tel. 04750^94349), kunnen tot één
week voor bovengenoemde datum mondeling
bezwaren: worden ingebracht, waarbij dan tevens
gelegenheid wordt gegeven tot een
gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het
bevoegd gezag, de aanvrager, en de overige
aanwezigen.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren
hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag
en een ieder die aantoont dat hij daartoe ,
redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot
bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelijke
bezwaren inbrengen naar aanleidingvan de ontwerp'
beschikking.
Degene die een bezwaarschrift indient kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.1
Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan het
Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap Limburg.
Postbus 314, 6040 AH ROERMOND.
Roermond, 5 februari 1992.
Het Dagelijks Bestuur vnd.

Zuiveringschap Limburg

- r<^&\

HUISDIERHERRIE
Doe er iets aan! De Nederlandse
Slichting Geluidhinder helpt bij het
vinden van een oplossing voor alle
vorrfien van lawaai in en om huis.
NSG, Postbus 381, \TCY^
2600 AJ Delft. INokj

OPRUIMING!!
Restanten damesjaponnenenpakjes 49 j ,
Restanten damesrokken 39y
Restanten damesblousons 49f .

Restanten herenpantalons 59j
Grote collectie jeanspantalons, jogging
en trainingspakken.

JgWTEXT/EL
mmWcT^f^l^rf 16 BOCHOLTZERWEG 15, SIMPEL^1öIMrtLVtLD Op het industrieterrein 045-442553L^M-m^ OPENINGSTIJDEN

Mlw^ ma-vrijd 1000-18 00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur

m^^ m— donderdagkoopavond

Belgische jongen springt
uit trein en verongelukt

Publiek in Sittard gecharmeerd van eigentijdse folk
Luka Bloom fel en teder tegelijk

BILZEN - Een vijftienjarige
jongen uit Mechelen is gisteren

verongelukt toen hij in
Bilzen van een rijdende goede-
rentrein sprong. De jongen was
de avond tevoren, samen met
zijn 16-jarige vriend, uit een in-
stelling uit de provincie Antwer-
pen gevlucht.

DOOR JAN HENSELS

bewuste jongen vroeger naar
school ging en waar hij wellicht
enkele vrienden wilde bezoeken.
De jongens sprongen daarom in
Hasselt op een rijdende goede-
rentrein. Op enkele meters van
het station in Bilzen sprongen ze
weer van de trein. De 15-jarige is

daarbij ongelukkig terecht geko-
men. Zijn vriend, die licht ge-
wond werd, kon liftend naar
Hasselt komen waar hij zich in
het ziekenhuis liet verzorgen-
Daar kwam ook de ware toe-
dracht van de feiten aan het
licht.

Het duo had in Antwerpen de
trein genomen naar Hasselt maar
toen ze daar even voor midder-
nacht arriveerden, bleken ze
geen aansluiting meer te hebben
naar Bilzen, de plaats waar de

SITTARD - Bijna een jaar na zijn
overrompelend optreden op het
Pinkpopfestival bezocht de lerse
zanger Luka Bloom weer onze pro-
vincie. Voor zevenhonderd bezoe-
kers voerde hij gisteravond in de
Sittardse schouwburg een degelijke
set eigentijdse folkliedjes uit. Aller-
minst schokkend, maar o zo char-
mant. Hulpverleners weigeren

rapportage over drugdealer

Officier eist achttien maanden tegen Roermondenaar



Limburgse burgemeester in Zeeland:
Strijthagen

Roofvogels, zoals de buizerd en
de sperwer, gedijen goed in het
gebied Strijthagen. Door de
bouw van een bungalowpark
worden deze vogels gegaran-
deerd verjaagd, aldus Paul
Arends, burgerraadslid van de
Commissie Grondgebiedszaken
in Landgraaf op 18-l-'92 in het
Limburgs Dagblad. Falikant
spreekt hij zich uit tegen de
plannen in het gebied Strijtha-
gen.

Intensief
Dat het er dan op gemeentelijk
niveau nog steeds niet van komt,
wijt Kessen aan het eerder ge-
noemde feit van de provinciale
initiatieven. Daar heeft hij zelfs
onderzoek naar gedaan: over
twee maanden hoopt hij aan de
Katholieke Universiteit Nijme-
gen te promoveren op een juri-
disch onderzoek naar gemeente-
lijke samenwerking aan de
grenzen van de Benelux.

Kessen schreef alle grensge-
meenten aan: „De Nederlanders
lieten vaak weten intensief sa-
men te werken, terwijl hun Bel-
gische buren zeiden van niets te
weten. Het bevindt zich allemaal
in het stadium van ineffectivi-
teit, inefficiëntie en individuele
acties."

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.

Concrete samenwerking is niet
iets van grote bestuurlijke ver-
banden, stelt de burgemeester
van Hulst. Dat er op die schaal
ambtelijk wel iets mogelijk is,
sluit hij niet uit, zoals op zijn ei-
gen beleidsterrein volksgezond-
heid. „De provinciale raden
kunnen er bijvoorbeeld voor zor-
gen dat ze niet allerlei dingen
dubbel doen." Maar als het gaat
om het verlenen van milieuver-
gunningen, om het door eikaars
brandweer laten blussen van
brandjes of om voorzieningen
voor toerisme en recreatie, dan
moet dat op gemeentelijk ni-
veau.

Of dat bungalowpark er moet
komen laat ik in het midden.
Maar zijn wetenschap over grijp-
vogels is maar zeer matig. Ik kan
de heer Arends verzekeren dat
de sperwer en de buizerd gega-
randeerd niet verjaagd worden
uit Strijthagen. Ten eerste heeft
de sperwer zelden open veld no-
dig om te jagen.. Hij doet dat
langs randen van naald- en ge-
mengde bossen en zeer vaak tus-
sen bomen en struiken door met
enkele vleugelslagen, afgewis-
seld met korte glijvluchten. Is de
sperwer op weg naar zijn prooi
dan ontziet hij niets en niemand,
zelfs tot in een woonkamer ach-
tervolgt hij zijn prooi. Wat de
buizerd betreft, als deze grijpvo-
gel (u noemt hem roofvogel) af-
hankelijk zou zijn van dat stuk
land dat bestemd zou zijn voor
het bungalowpark, dan zou de
buizerd er ook nu niet zijn. Zijn
territorium beslaat vele vierkan-
te kilometers, dus hij is ook niet
afhankelijk van één stuk grond.
Dat mijnheer Arends tegen het
bungalowpark is, is zijn goed
recht, maar hij moet de medaille
dan welaan beide kanten belich-
ten als hij zich ergens tegen uit-
spreekt.
LANDGRAAF Joep Haan

(door redactie ingekort)

tafel, onder meer milieu, water,
etcetera. Hierdoor worden in Ne-
derland zowel het bedrijfsleven
als de gezinnen langzaam maar
zeker als een citroen uitgeperst.
2. De werknemersorganisaties
zullen terecht hogere looneisen
gaan stellen om de grote.achter-
uitgang in koopkracht te com-
penseren, wat weer zal leiden tot
een sluipmoordenaar in onze
economie: de loon-prijsspiraal.

HEERLEN - De Euregio
Maas-Rijn is voor mr.Kessen, de Limburgse
burgemeester van het
Zeeuws-Vlaamse Hulst,
een schoolvoorbeeld vanhoe het niet moet: „De
Euregio is een provin-
ciaal verband. De ge-
beenten, die het dichtst
hij de burger staan, heb-
hen het niet overgeno-men. Als er straks watvan die provinciale en-
thousiastelingen wegval-len, blijft er niets over."

Het loopt de laatste jaren aardig
door elkaar heen: gemeenten,
streekgewesten, stadsgewesten,regio' S)^ Euregio's, 'stedelijke ge-
bieden', mini-provincies, provin-
Cles en super-provincies. Naar
aanleiding van die laatste moge-

kwam de 44-jarige mr.A. Kessen (geboren in Heer-Maastricht) deze week even te-r"g op het oude nest.

Onlogisch
Enthousiast is Kessen niet: „Hetis niet logisch, het heeft iets
Pampachtigs, die pogingen om*°t zon super-provincie te ko-men. Wat heeft Limburg aaneeuws-Vlaanderen en anders-om?"

„Het gekunstelde initiatief van
Zeeland, Brabant en Limburg is
meer een verzet tegen het rands-
tedelijk denken dan iets anders.
De grotere eenheid zou beter te-
genwicht kunnen bieden."" Mr. A. Kessen, Limburgse burgemeester van Hulst: 'Wat heeft Limburg nu aan Zeeuws-

Vlaanderen?' Foto: CHRISTA HALBESMA

gaande oriëntatie op België. Als
voorbeeld noemt hij de jarenlan-
ge discussie over de vaste oever-

verbinding met Zuid-Beveland,
over de Westerschelde. „Het ar-
gument was altijd het verlossen

*n zijn nevenfunctie van voorzit-ter van de Zeeuwse Provinciale
Raad voor de Volksgezondheid
sprak hij in Maastricht met zijn
Brabantse en Limburgse collegaover de manier waarop de drie
Provincies op dat gebiedkunnen
samenwerken. In januari onder-tekenden de provinciebestureneen intentieverklaring om op al-lerlei terreinen de mogelijkhe-
den tot samenwerking te onder-
zoeken.

van Zeeuws-Vlaanderen uit zijn
isolement, maar daar zitten we al
lang niet meer zo om te springen.

Kritiek provincies
op Tweede Kamer

’Vorming gewesten voorbarig’

Wie heeft er nu nog enig vertrou-
wen in het beleid van de ge-
meente Heerlen? In het Lim-
burgs Dagblad van donderdag 29
januari 1992 lazen we dat er

’ 10 miljoen op de ambtenaren-
salarissen, ofwel een zesde deel,
bezuinigd moet worden. Dat
komt dan na het miljoenenver-
slindende Centrumplan en de
uiterst riskante grondtransactie
in het Geleendal. En er moesten
enkele miljoenen in de schouw-
burg gepompt worden. Maar een
fatsoenlijk zwembad heeft Heer-
len niet en krijgt Heerlen niet.
Wat moet Jan de burger van dit
soort financieel beleid denken?
Het ergste is nog wel dat nu de
ambtenaren er voor moeten op-
draaien!

Ik begrijp totaal niet hoe het mo-
gelijk is dat de gemeenteraad dit
alles al jarenlang gedwee slikt.
Zij zijn toch de gekozen verte-
genwoordigers van de burgers!
Maar zij hobbelen mooi achter
de wethouders aan, bang als zij
zh'n om bij de volgende verkie-
zingen niet op een verkiesbare
plaats gezet te worden. Dan zijn
ze hun baantje (’ 27.000,- per
jaar!) kwijt. Toch de moeite
waard om maar je mond te hou-
den, of niet soms? Maar zo gaat
Heerlen wel naar de knoppen!
HEERLEN G.M. Krewinkels

Heerlen
Hogere lonen, hogere prijzen,
hogere lonen etcetera. Gevolg:
Nederlandse produkten worden
te duur voor het buitenland, ge-
ringere afzet in het buitenland,
ontslagen in deze sector, groter
beroep op de sociale uitkerin-
gen, verlaging sociale uitkerin-
gen of verhoging sociale pre-
mies, enzovoorts. Heer Simons,
PvdA en CDA 'hartelijk dank.
De afrekening komt bij de vol-
gende verkiezingen.
HOENSBROEK drs J. Doven

Intermediair
Maar dat de traditionele provin-
cie verdwijnt, staat voor Kessen
vast. Voor dat proces is ook de
eenwording van Europa verant-
woordelijk. De toenemende
macht van 'Brussel' moet ergens
vandaan komen: van de centrale
overheden namelijk. Het rijk zal
zich daarna meer en meer opstel-
len als intermediair tussen ge-
meenten, verenigd in regio's of
niet, en Europa.

H. beschrijft de ontwikkelingdie zijn streek heeft doorge-
maakt, een van steeds verder-

„De provincies werken met het oog op een doel-
matiger openbaar bestuur aan een hechtere
samenwerking. Deze ontwikkeling mag niet bij
voorbaat worden geblokkeerd", aldus het IPO.
Deze regioplannen zijn volgens de provincies
dan ook te beschouwen als een centralistische
tendens. „En dat in een tijd waarin iedereen de
mond vol heeft van decentralisatie van rijksta-
ken". Volgens het IPO zijn de regio's in Neder-
land in elk geval te klein om taken op het ter-
rein van milieu, verkeer en waterstaat haar te
decentraliseren.

westvorming slechts poogt de bestuurlijke pro-
blemen in zeven stedelijke gebieden op te los-
sen, terwijl de Kamer de gewestvorming in het
hele land propageert.

„Zeeuws-Vlaanderen en ook
Zuid-Limburg bijvoorbeeld zijn
voor de burger nog te overzien.
Het rijk anderzijds zal altijd tot
de verbeelding blijven spreken,
maar voor de provincies, groter
of kleiner, is geen plaats meer."

DEN HAAG - De twaalf provincies, verenigd
in het Interprovinciaal Overleg (IPO), hebben
kritiek op het streven van de Tweede Kamer
naar 25 gewesten. De vorming van gewesten in
het hele land vinden de provincies voorbarig, zo
laat het IPO weten.
Het IPO wijst erop dat het kabinet met de ge-

Rode Hoed
De Rode-Hoedgroep heeft geen
Limburgers gevraagd mee te dis-
cussiëren hoe het met de PvdA
verder moet. Als je het artikel
van 29 januari in het Limburgs
Dagblad goed leest, weetje met-
een waarom! Verwaand als hij is,
noemt Arie Kuyper de verwar-
ring binnen de PvdA kleine pro-
bleempjes. Volgens hem heeft de
partij voldoende potentie in huis
om die aan te pakken. In feite
noemt hij de rest van de partij,
als die er nog is, impotent. Het
zal je maar gezegd worden.

Een enquête van het Buro Inter-
view toont aan dat éénderde van
de PvdA-stemmers de oprich-
ting van een nieuw sociaal-
democratische partij steunt.

Kamerfeest
Met genoegen heb ik in het Lim-
burgs Dagblad van 25-l-'92 ver-
nomen dat wij ook een VVD-
afgevaardigde hebben, de heer
T. Niesten, die intelligent en za-
kelijk zijn verplichtingen tegen-
over het volk nakomt: „VVD-
Statenlid T. Niesten eist boycot
kamerfeest tijdens een vergade-
ring van de vaste commissie
voor cultuur". Kennelijk is hij
heel anders dan VVD-voorzitter
Bolkestein, die volkomen anders
handelt.

Ongeveer twintig jaar geleden
werd het kader van de PvdA
veelal gekozen uit het leger van
schoolmeesters en welzijnswer-
kers met af en toe een arbeider,
dat gaf vertrouwen. Zes jaar ge-
leden is daarin verandering ge-
komen. Met het vooruitzicht op
een dikke verkiezingswinst
vloog de areider eruit. De docto-
randussen en ander hooggeleer-
den werden in het kader toegela-
ten. De weelde van de verkie-
zingswinst hebben ze niet
kunnen dragen. De jarenlange
inteelt van de kaders werd merk-
baar, persoonlijke oorlogen en
belangen kregen de overhand,
het politieke belang van de bur-
gers werd opzij gezet. Het crea-
tief meedenken van de achter-
ban werd om zeep geholpen.

Meubelontwerper Arnold Merckx uitLandgraafkrijgt
vrijdag bij de openingvan de nationale woonmanifestatieBinnenhuis dezilveren Binnenhuis Designprijs '92. Voordeze jaarlijkse onderscheiding, vorig jaaringesteld bij het
zilveren jubileumvan de woonbeurs,komen Nederlandse
ontwerpers in aanmerking 'die zich op bijzondere wijze

verdienstelijk hebben gemaakt voor hetwonen.Vorig jaarging de prijs naar Gerard van den Berg en Jandes Bouvrie, die dit jaar als juryleden het werk bekroondenvan deman, die via een aantal belangrijke Nederlandse en
Europese meubelproducenten als Arco, Pastoe, Interlübke,

Metaform en Renz op een bijna onopvallende wijze hetmoderne interieur mede zijn huidig aanzien heeft gegeven.

Ontwerper uit Landgraaf wint
'Binnenhuis Design Prijs

’92’

Arnold Merckx: lk ben met opzet nogal terughoudend met vorm 1 Het meubel als object, vorm als
doel op zich, is niet iets wat
Merckx ambieert. Zijn ontwer-
pen zijn veelal sober van vorm,
op de rand van 'gewoontjes',
maar verraden veelal hun oor-
spronkelijkheid door een onver-
wachte lijn of een detail, al is
soms een geoefend oog nodig
om die te ontdekken. Ontwerpen
die daardoor vaak een tijdloos
karakter krijgen.

Een zelfopgelegde beperking,
niet uit angst, maar als uitda-
ging, legt hij uit. „Ik werk graag
op stramien, een vast vertrek-
punt, bijvoorbeeld gelijke bin-
nen- en buitenmaten bij kasten,
zodat ze weer kunnen aansluiten
op andere programma-onderde-
len." Reden ook waarom hij zich
beter thuisvoelt op het vlak van
kasten, tafels, stoelen, kantoor-
meubilair, dan zitmeubelen als
fauteuils en zitbanken, die om
meer uitgesproken vormen vra-
gen als eerste blikvangers.
„Nooit aan begonnen, dat is een
specialisatie op zich, daar zit bij
ontwerpers een duidelijke
scheidslijntussen."

DOOR FRANS ALTENE Classicisme
„Nee, ik ontwerp niet vanuit de
vorm. Ik kijk eerst naar het doel,
waar moet het aan voldoen, de
eisen.Kijken hoe je daareen zin-
volle invulling aan kunt geven,
rekening houdend met wat bij
de fabriek past. Daar ontstaat
daneen vorm bij." Soms ook een
vorm die zn tijd ver vooruit is,
zoals het Harmony-programma
voor Pastoe, de zogenoemde
'kwart cirkelkasten', een van de
eerste meubelontwerpen met
een classicistische inslag, waar-
voor al in 1980 de basis werd ge-
legd.

ren, gezien de geheel andere
mentaliteit van de bevolking. Na
zijn opleiding als binnenhuisar-chitect aan de academie voorbeeldendekunsten in Rotterdam
en studies bij interieur-ontwer-
pers in binnen- en buitenland
kwam hij bij het bedrijf van zijnvader, de F/iese meubelfabriek
Fristho (met een vestiging in
Bergschenhoek), terecht.

LANDGRAAF - Arnold Merckx
ls geen nieuwkomer. Bekende
ontwerpen van zijn hand zijn het
Kastenprogramma Harmonyvoor Pastoe (in 1985 aangekocht«oor de Raad van de Kunst)en
netkastenprogramma Wave voor
_.- Tno .Se meubelfirma Renz. De
uit 1981 daterende BK-stoel van
W_.

W_rdt nog steeds goed ver-Kocht. Recenter zijn zijn ontwer-pen voor het kastenprogramma
van Pastoe en de op-merkelijke Sfinx- en Lady-stoe-ten, eveneens voor Arco.

Merckx viel ook al eerder in dePrijzen; in 1985 won hij de eersteen de tweede prijs in de Design
wettbewerp Victoria in Zwitser-land met het ontwerp voor eenKastenwand. „Het is altijd leukais ze je werk waarderen," rea-geert Merckx, van oorsprong een*nes, nuchter op de toekenningvan de Binnenhuis-designprijs.

Voor Fristho ontwierp hij halver-
wege de jaren zestig zijn eerste
kastenprogramma (Twen), be-
staande uit vierkante, stapèlbare
elementen, aangevuld met tafels,
banken en stoelen. Bij Fristho
leerde hij ook dat ontwerpen
meer is dan een tekeningetje.
„Je denkt dan nog: als ik maar
iets moois maak, dan wordt het
wel verkocht. Maar zo werkt het
niet. Dat gaat stap voor stap. Je
moet de markt leren kennen, de
positie van het bedrijf, wat het
kan verkopen, wat niet. En de
presentatie is heel belangrijk, de
fotografie, de documentatie, de
stands op de beurzen. Een goed
ontwerp kost veel voorbereiding.

Merckx verwacht dat de 'classi-
sistische trend', die op oorspron-
kelijk Grieks/Romeinse vormen
en motieven teruggrijpt, nog wel
even aanhoudt. „Ik hoop alleen
dat dat oprukkend classicisme
niet te erg wordt. Verder zie je
nauwelijks een duidelijke lijn. Er
kan veel naast elkaar en met el-
kaar gecombineerd worden. Dat
maakt het aan één kant voor de
consument heel makkelijk, maar
met even zoveel valkuilen."

" Ontwerper Arnold Merckx Foto: GPD.

Het zou veel beter geweest zijn
als de ideeën van de heer Nies-
ten, in deze voor het volk moei-
lijke tijden, werden gesteund. Ik
wens de heer Niesten veel suc-
ces bij de volgende verkiezingen,
voorop gesteld dat hij op de in-
geslagen weg doorgaat.
HEERLEN ir I. Saed

(door redactie ingekort)

Bij de laatste verkiezingen is de
klap hard aangekomen. Nu is het
zaak de ingenomen zetels zo lang
mogelijk vast te houden. Begin-
selen en principes belanden in
de prullebak. Immers, plusmi-
nus ’ 10.000,- per maand als
wethouder is veel beter dan
plusminus ’ 1.700,- bijstand. Zo
werkt dat! Arie Kuyper noemt
dat kleine probleempjes. Het ge-
klungel in Den Haag heeft ook
krachtig meegeholpen leden en
kiezers de stuipen op het lijf te
jagen, met als gevolg een verlies
van duizenden leden en tiendui-
zenden kiezers. Klein pro-
bleempje zegt Arie.

Kort samengevat: de PvdA is
een aflopende zaak, zij kan niet
de maatschappelijke verant-
woordelijkheden dragen, er
wordt geen keuze gemaakt, er
wordt te veel geschipperd en ge-
scharreld. Getracht wordt socia-
listische dogma's te handhaven,
er is geen vernieuwing en lei-
ding. Het allerbelangrijkste: de
kiezer laat zich niet meer bedon-
deren. Hier begint wel een pro-
bleempje voor Arie.

Plan Simons
Mede dank zij het beleid van
staatssecretaris Simons is mijn
netto-inkomen per maand (twee
volwassenen plus een kind) met
circa ’ 230,- verminderd. Als
straf voor een relatief goedkope
onderlinge ziektekostenverzeke-
ring word ik nu opgezadeld met
verhogingen, veroorzaakt door
overbodige geldverslindende
constructies in de 'gezondheids-
zorg. Ik betaal nu per maand
direct en indirect ’ 455,- aan
ziektekosten. En er komt nog
meer aan. Fantastisch zoals Si-
mons iedereen zand in de ogen
heeft gestrooid. Dit heeft niets
met solidariteit te maken, maar
is een inkomensnivellering en
een kunstgreep om de Haagse
pot te spekken. Het plan is een
schoolvoorbeeld van een falend
inzicht en roept de vraag op of
de politiek nog wel geloofwaar-
dig is.

De Rode- Hoedgroep knokt om
te redden wat er te redden is van
de beweging. Het zal moeilijk
worden. Laat ook Limburg ze
een kans geven en laten we ac-
cepteren dat Joop den Uyl de
laatste leider van de PvdA is ge-
weest.
HEERLEN A.P. Gossner

(door redactie ingekort)

Economisch gezien is het plan
ook een ramp. 1. Er staan nog
meer belastingverhogingen op

Stap voor stap
Een Fries in Limburg, het lijktonmogelijk, maar de nu 50-jarige
! n Franeker geboren Merckx«eeft na ruim twintig jaar welwortel geschoten in het Lim-burgse, al geeft hij toe dat deeerste jaren niet makkelijk wa-

Met Fristho verhuisde hij mee
naar Limburg en begon daar,
toen het bedrijf het in 1978 niet
meer redde, zijn eigen ontwerp-

Design
Op Binnenhuis doet Arnold
Merckx even zijn intrede binnen
het 'officiële design-circuit'. De
opening van een aan zijn ontwer-
pen gewijde expositievormt vrij-
dag tevens de officiële opening
van Binnenhuis '92.

bureau. Sindsdien werkt hij aan
de meubelprogramma's van een
aantal gevestigde bedrijven met
hetzelfde oog voor samenspel.
Hij ziet zich zelf dan ook eerder

als de 'industriële ontwerper op
de werkvloer' dan de man die
dat ene briljante idee schetst en
aan anderen overlaat wat er van
terecht komt.
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We komen een heel eind met de
Belgen, terwij de rest van Zee-
land zich liever blijkt te richten
op Zuid-Holland." lezers schrijven

DOOR GEERT DEKKER

En Limburg kan wel betere part-
ners vinden dan die paar schier-
eilanden en havens, suggereert
Kessen. „Als een Limburger wil
vrijen, kan hij naar Belgisch
Limburg, naarLuik, naar Aken."

’Samengaan provincies

krampachtig initiatief
’

F "mburgs dogblad _ Limburg

lezers schrijven



DOOR GRAZIELLARUNCHINA niet meer aankunt omdat ze de
hele dag schreeuwt, met haar
hoofd bonkt en zichzelf slaat, is
afschuwelijk om aan te zien. Me-
dicijnen hielpen niets, alleen met
een hoge dosis valium was ze
enigszins onder controle te hou-
den," zegt hij. „Maar dan liep ze
er bij als een wandelende mum-
mie en dat was bijnanet zo erg."

HEERLEN - „Jolanda Venema
is hèt landelijk voorbeeld van
een licht geestelijk gehandicapt
meisje dat zwaar gedragsge-
stoord is," zegt A. Leclercq van
de regionale inspectie volksge-
zondheid. „Ik denk dat Samant-
ha ook in deze categorie valt."

carnavaria

Het onontgonnen gebied rondom zelfverminking

Van levenslustige peuter
tot hoopje doffe ellende

In redelijk korte tijd is er opvang gevondenvoor
Samantha van Wersch. Het vijfjarige meisje uit Vaals,

dat vorige week dekrant haalde toen haar ouders
maakten wanhopig op zoek te zijn naar een

verblijfplaats voor verdere behandeling, heeft
voorlopig onderdak gevonden in huize Op de Bies in

Schimmelt.
De situatie vertoont overeenkomst met het geval van
dezwakzinnige Jolanda Venema, wier ouders enkele

jaren geleden de pers benaderden om de
erbarmelijkeomstandigheden waaronder hun

dochter leefde, in de publiciteit te brengen.
In beide gevallen blijkt hoe moeilijk het is een

geestelijk gestoordkind dat zichzelf verwondt te
handhaven en een geschikteplek voor hem ofhaar te
vinden. Automutilatie, zelfverminking, brengt ouders

in opperstevertwijfeling, drijft hulpverleners tot
wanhoop en stelt medici voor veleraadsels. Het

aantal opvangmogelijkhedenvoor deze
gedragsgestoordekinderen is veel te laag volgens de
geneeskundige inspectie voor de volksgezondheid.

bioscopen
HEERLEN

Royal: Hot Shots, wo en do 19 k
en 21 uur. Rivoli: Frankie & £Johnny, wo en do 20.15 uur. De g
Reddertjes in Kangoeroeland, t
wo 14 uur. Maxim: Harley Da- S
vidson and the Marlboro man, jr
dag. 19 en 21 uur. H5: Shattered, f
dag. 14.30 19 en 21.30 uur. The |
Addams Family, dag. 14.15 18.45 f
en 21.15 uur. Don't teil Mom the I
babysitter 's dead, dag. 18.30en |
21 uur, do ook 14 uur. Fievel in f
het Wilde Westen, wo 14 uur. Ri-1cochet, dag. 18.30 en 21 uur, do |
ook 14 uur. Bingo, wo 14 uur. tl
V.l. Warshawski, dag. 21 uur. |
Curly Sue, dag. 14 en 18.30 uur. f

KERKRADE
Wijngrachttheater: Torch Song |
Trilogy, wo 20 uur.
1

MAASTRICHT
Mabi: Frankie & Johnny, wo en f
do 21.15 uur, wo ook 14.30 uur. |
The Addams Family, wo en do J21.15 uur, wo ook 14.30 uur. Toto |
le Heros, dag. 21.15 uur. De Red- |
dertjes in Kangoeroeland, wo |
14.30 uur. Hot shots, wo en do I
21.15 uur, wo ook 14.30 uur. |
Ciné-K: Thelma and Louise, |
dag. 21 uur. Cinema- Palace: j
Harley Davidson and the Marl-.
boro man, dag. 19 en 21.30 uur. j|
Don't teil Mom the babysitter 's j
dead, dag. 18.45en 21.30 uur, wo*ook 13.45 uur. Fievel in het Wü- \
de Westen, wo 14 uur. Bingo, wo|
14 uur. Ricochet, dag. 18.30 uur. |
The Fisher King, dag. 20.45 uur. i
Lumière: Merci la vie, dag. 201
uur. City life 2, dag. 20.30 uur. La |
doublé vie de Veronique, dag. 22 j
uur. 'iGELEEN
Roxy: Curly Sue, dag. 20.30 uur. i
Don't teil Mom the babysitter 's >dead, dag. 20.30 uur. Bingo, wo j
15 uur.

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

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

ROERMOND
Royal: Thelma & Louise, dag-
-20.30 uur. De Reddertjes in Kan-
goeroeland, wo 14.30 uur. Roya- 1
line: Hot Shots, dag. 20.30 uur. j
Bingo, wo 14.30 uur. Filmhuis i
Roermond: Sta, sterf, verrijs, do\
20.30 uur.

Na een hoop overleg werd afge-
lopen weekeinde besloten het
vijfjarige meisje onder te bren-
gen in huize Op de Bies in
Schimmert. Directeur J. Kee-
nen doet op dit moment nog
geen uitspraken oven de huidige
toestand van het meisje. Het eni-
gedat hij loslaat is dat Samantha
in een leefgroep zit waar ze een
stuk jonger is dan derest.

Volgens haar ouders was Sa-
mantha tot haar derde een dood-
normaal kind waar nooit iets
mee aan de hand was. „Van de
ene op de andere dagveranderde
ze van een levenslustige peuter
in een hoopje doffe ellende dat
zichzelf voortdurend pijnigde,"
vertelt haar vader.

Doodnormaal

Deze groep gehandicapten is een
zeer moeilijk plaatsbare groep,
vooral kinderen vallen nogal
eens buiten de boot," stelt Lec-
lercq. „De grote instellingen
voor zwakzinnigen hebben
meestal geen speciale afdeling
voor kinderen als Samantha van
Wersch. Dit is allemaal het ge-
volg van de maatschappelijke
tendens die tien, vijftien jaar ge-
leden inzette en waarbij gepoogd
werd de kinderen zo lang moge-
lijk thuis te houden en door mid-
del van een heel netwerk van
aangepaste scholen en dagbe-
handeling de meest optimale re-
sultaten te boeken."

Omdat de Hondsbergkliniek in
principe alleen aan diagnostiek
doet, moest er naar een andere
oplossing gezocht worden. In
eerste instantie werd geen enkel
instituut bereid gevonden de be-
handeling van Samantha over te
nemen.

sing, een zogenaamd noodbed,
maar dit is voor een periode van
maximaal zes weken."

Achterstand
Samantha werd in 1990 opgeno-
men in de kliniek De Hondsberg
in Oisterwrjk, omdat ze een ach-
terstand had in haar geestelijke
ontwikkeling en bovendien ern-
stige gedragsstoornissen ver-
toonde.

Samantha's ouders zijn op dit
moment erg blij met de oplos-
sing in huize Op de Bies.

blijvende schade hebben toege-
bracht, variërend van ernstige
hersenbeschadigingen tot een
stukgebeten tong," aldus Van
Klapwijk. „Geen enkele behan-
deling is op dit moment toerei-
kend om dit zelfverwondingsge-
drag te voorkomen."

ge vormen aannemen," zegt E
van Klapwijk, geneeskundig in-

specteur en voorzitter van de
werkgroep automutilatie. „Het is
niet te genezen omdat het geen
ziekte is, maar samengaat met
een hoop andere, vooral psychia-
trische, ziektebeelden. In 1990
werden er in Nederlandse instel-
lingen voor zwakzinnigen meer
dan duizend gevallen geregis-
treerd van patiënten die zichzelf

in de theaters
MAASTRICHT:
- wo. 5/2: lunchconcert door Pame''
jer, fluit en van Doeselaar, piano
(12.30 uur).

Zelfverwonding kan heel ernsti-

„Thuis was ze met geen moge-
lijkheid meer te handhaven,"
zegt vader Peter van Wersch.
„Een meisje van vijf jaar dat je

streeksgewijs - wo. 5/2: 'De Papegaaiejas', jeugd;
theater door Theatergroep Mevrouw
Smit. Vanafzes jaar (14.30 uur).

ROERMOND:

Al hopen ze stilletjes toch nog op
die wonderlijke metamorfose
van het zorgenkindje in die le-
venslustige kleuter.

Een instituut in Limburg dat ge-
specialiseerd is in dit soort ge-
vallen, Nieuw Spraekland in

Venray, heeft een wachtlijst van
een half tot anderhalfjaar.
„Een situatie als dievan Samant-
ha, waarin er geen plaats lijkt te
bestaan voor een meisje dat drin-
gend behoefte aan hulp heeft, is
op zich niet uniek," zegt een
groepsleidster van een ander in-
stituut voor zwakzinnigen in
Midden-Limburg. „Als de situa-
tie thuis echt onhoudbaar is, dan
is er altijd nog een noodoplos- SITTARD:

- wo. 5/2: 'Private Lives', komedi6

van Noël Coward met Willem NijhoU.
Trudy Labij en anderen.

AKEN:
- wo. 5/2: 'Die Affare Rue de Lourd'
ne, Eugène Labiche.- wo. 5/2: Die verkaufte Braut, Be'
drich Smetana (vrijdag en woensda»
om 19.30 uur en zondag om 15 uur)-

Tenzij anders aangegeven beginne 11
alle voorstellingen om 20.00 uur.

" Dans- en Showgroep Mistral uitKlimmen verzorgt een
optreden op het Artiesten Festival.

" Prins Bert I
van Margriet.

Diamanten paar
Het echtpaar Karl en Trees Vanderheijden uit Kerkrade was af-
gelopen zondag zestig jaar getrouwd. Het diamanten echtpaar
heeft het feest in besloten kring gevierd." Prins Henrie I

van de Klotsköp.

journaalkortft

" Het diamanten echtpaar Karl en Trees Vanderheijden
uitKerkrade. Foto: CHRISTAHALBESMA

MAASTRICHT
Bonnefantenmuseum, Dominikaner'
plein 5. Expositie 'Hemel & Aarde "
Werelden van verbeelding. T/m 23/*-
Galerie Artisart, Grote Gracht 4J-
Werk van Jan Tinholt en Roger Pi"'
tens. T/m 8/2, open di t/m za van
13.30-17.30 uur. Gouvernement, Lin1'
burglaan 10. KeuzeWerk 5, foto-expo'
sitie. T/m 21/2, open op werkdagc"
9-17 uur. Galerie Anny van den BeS
selaar, Tafelstraat 6a. Expositie van
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 Re>« 1'

Rechtstraat 43. Expositie van R°
Scholte en Henk Visch. T/m 22/*'
open do t/m za van 11-17 uur. Galer>'
Dis, Tafelstraat 28. Werk van Fran»
Dicker. T/m 16/2,open wo t/m zo 13-1°
uur. Galerie Schuwirth en Van Noor'
den, Rechtstraat 64. Stock-expositie'
T/m 23/2, open do t/m za 14-18 uuf'
Galerie Henn, St. Nicolaasstraat 26c-
Installaties van Ona B. T/m 15/2, ope"
wo t/m za 16-20 uur. Galerie In Sit"'
Aylvalaan 10. Expositie 'MultipleS'
Grafiek. T/m 22/2,open wo t/m za van
14-18 uur. KCL, Hoogbrugstraat 72a-
Werk van Suet Fun Chan. T/m 26/*
open ma t/m vr 9-17 uur. Galer'e
Wolfs, Hoogbrugstraat 69. Schild6'
rijen en aquarellen van Peter Co*'
Van 8/2 t/m 8/3, open wo en vr va» 1

14-18uur, do 18-20 uur, za 10-17 uuren
zo 13-17 uur.

exposities

dag houden de zilveren jubilaris-
sen van 16 tot 17.30 uur receptie
in de bibliotheek van het college
aan de Akerstraat.

GULPEN
De Aw Sjoklaatfebrik, Ringweg 3jj
Werk van Charles Pekelharing en Pie'
Haag. T/m 9/2, open do t/m zo 14-17.3"
uur.

Benoeming
KERKRADE - Met ingang van
1 februari is mevrouw CJAM
Jansen benoemd tot directeur
van het arbeidsbureau teKerkra-
de.

Zilveren docenten
HEERLEN - In het kader van
het zilveren dienstjubileum van
de docenten Harry Claassens,
Henk Feldker, Noud Scheepers
en Jo Vrancken viert het Bernar-
dinuscollege deze week feest.
Vandaag, morgen en overmor-
gen vinden in de Stadsschouw-
burg voorstellingen plaats van
de schoolrevue 'Amerika. Vrij-

" De CV De Kemphane Beers-
dal proclameert zaterdag haar
30e prins. De zitting vindt plaats
in café 't Bokske, Ganzeweidt." In Muziekcentrum Margriet,^

Ridder Hoenstraat 204, te Hoens-

" De volkszitting van de Sim-
pelveldse Woeësj-joepe wordt
gehouden op vrijdag 7 en zater-
dag 8 februari in Harmoniezaal
Frijns. Beide zittingen beginnen

" De nieuwe heerser over de
Langeberg heet Henrievan Geel.
Als Prins Henrie I regeert hij dit
vasteloavendseizoen over CV de
Klotsköp.

" In het Brunssumse Gemeen-
schapshuis In 't Ven wordt zon-
dag 9 februari de Herrensitzung
gehouden. Het programma be-
gint om 11.11 uur. Kaarten a f 15
zyn in de voorverkoop o.a. ver-
krijgbaar in het Gemeenschaps-
huis. Voor dames en langslapers
speelt Checkmate vanaf 13 uur
in het café.

" Wie maandag 2 maart wil
meelopen in de carnavalsoptocht
van Heerlerheide kan zich opge-
ven in dr Bokkesjtal, Graven-
straat 2 op zondag 9 en 16 februa-
ri van 11 tot 13 uur en woensdag
19 februari van 20 tot 22 uur. In-
formatie na 18 uur via
©045-720395.

" Vrijdag 7 februari wordt in De
Kerkraadse Rodahal het negen-
de Karnavals Artiesten Festival
gehouden. De opbrengst gaat
naar de Gehandicapten Sport
Kerkrade. De avond begint om
20 uur en kost f 6,50. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij Wiel Hen-
driks, Pancratiusstraat 28 Kerk-
rade, ©045-457221.

broek wordt vrijdag 7 februari
het 22-jarig bestaansfeest ge-
vierd van de CV Margriet. Te-
vens houdt prins Bert I van 19.11
tot 20.30 uur receptie. Aanslui-
tend is er prinsenbal.

f 10 en kunnen donderdag 6 fe-
bruari worden gereserveerd in
Café Jos Frijns.

Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2'
Tentoonstelling 'Bauhausler'. T/n1
16/2, open di t/m vr van 10-17 uur en
za en zo van 14-17 uur.

SITTARD

LIMBRICHT
Limburgs Volkskundig Centrum, A 1"

lee la. Tentoonstelling; 'Elk huisje
had een kruisje. T/m 9/2, geopend d>
t/m vr 13-17 en za en zo 14-17 uur. Te-
vens vaste presentatie volksgenees-
kunde, religieuze volkscultuur, le'
vensloop en carnaval. '"

HEERLEN - De stichting Zy-
mose-Zeswegen is op zoek naar
vrijwilligers voor haar tiener-
activiteiten. Zymose zoekt en-
thousiaste mensen tussen 18 en
25 jaar die bereid zijn op dins-
dagavond of woensdagmiddag
mee te helpen.

Zymose zoekt
vrijwilligers

ROERMOND
Gemeentemuseum Roermond, An'
dersonweg 4. Meubels en beelden v»n
Pi Backus. T/m 16/2, open di t/m v'
11-17 uur en za en zo 14-17 uur. Ten;
toonstelling van tien schilders ul
Zuid-Nederland 'Other Voices '.
Other rooms. T/m 23/2, geopend d'
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 ui»r''Retraitehuis', Kapellerlaan 38. WaaJ'nemingen van Ans Goriup. T/m 28/*'
open vr t/m zo 11-17 uur.

KERKRADE

" P. Haan van de Hout- en
Bouwbond CNV houdt met in-
gang van 5 februari iedere
woensdag van 19 tot 20 uur

HOENSBROEK

" Omdat het hoofdkantoor van
de Federatie Welzijnswerk Oude-
ren verhuist naar Heerlen-cen-
trum, zal mej. Feuler met ingang
van 5 februari iedere woensdag
spreekuur houden. Van 10 tot

"De Ontspanningsvereniging'
De Lotbroekers houdt zaterdag
van 20 tot 23 uur een disco voor
de jeugd in het MFC Gebrook.
Het feest vindt plaats in het ka-
der van het 11-jarig bestaan.

NUTH

" De Sport Federatie Nuth be-
gint binnenkort een loopsport-
project voor beginners en 'onge-
organiseerde' lopers. Deelname
aan het hele project kost fl 50,-
-per persoon. De trainingen vin-
den plaats op diverse lokaties.
Voor informatie: hoofdtrainer
Paul Elfering, ©045-249552.

" Het Grand Theater begint
vrijdag met een nieuwe activi-
teit: Grand Café. Maandelijks
wordt er een expositie gehouden
door een kunstenaar uit de regio.
Deze maand toont Jacqueline
Wassen grafieken en tekeningen.
Vrijdag om 21 uur is iedereen
welkom.

" Basisschool deVierring, Jozef
Eekstraat Holz, houdt vrijdag 7
februari van 10 tot 12 uur een in-
formatie-bijeenkomst voor ou-
ders van kleuters.

HEERLEN

" Het Nederlands Centrum Vrij-
willigerswerk geeft ook dit jaar
weer de Vrijwilligers Vakantie-
krant uit. Uitkeringsgerechtig-
den kunnen echter niet zomaar
aan de slag; zij moeten eerst toe-
stemming vragen bij de uitke-
rende instantie. Het krantje kan
gratis worden afgehaald bij de
Vrrjwilligerscentrale Heerlen,
Van Grunsvenplein 2.

spreekuur voor de leden in ge-
meenschapshuis Terwinselen,
Schaesbergerstraat 27.

"De afdelingen techniek,
dienstverlening, gezondheids-
zorg en economie van de Stich-
ting Aldenhof, Mgr. Nolensstraat
58, houden zaterdag 8 februari
van 10.30 tot 13 uur open dag.

12.30 uur is zij in De Vogelsanck
aan de Coockstraat bereikbaar
via ©217932. Van 14 tot 16.30 uur
wordt spreekuur gehouden in
De Koffiepot, ©213668.

LANDGRAAF

" Het Gemengd Koor Land-
graaf is op zoek naar mannen die
graag willen zingen. Belangstel-
lenden kunnen op maandag-
avond vanaf 20 uur de repetitie
bezoeken in Het Streeperkruis,
Streeperstraat 66 in Schaesberg.

Zaterdag om 14 uur geeft Ru-
bens Poppentheater er een voor-
stelling. Entree fl 3,50. 's Avonds
vanaf 20.30 uur zorgt de Hot City
Bluesband voor swingende uur-
tjes. Entree fl 7.50. Zondag om
14 uur draait de film De Drie Ca-
balleros van Walt Disney. Entree
fl 3,50.

Op dinsdagavond zijn er een
jeugdinstuif en een tienerclub.
Op woensdagmiddag wordt een
kinderclub gehouden. De bege-
leiding is in handen van een be-
roepskracht. Opgeven kan bij ©
727257 (op dinsdag en donder-
dag) of @ 722950 (op woensdag).
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" Vader en moeder Van Wersch: „Een kind dat zichzelfvoortdurend pijn doet, is thuis niet meer te handhaven."
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

f Umburgs dogblad j Limburg

in het nieuws



Geen methadonpunt
meer in Slaaphuis
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De radio-uitzending vanuit de Harmoniezaal
in Linne begint vrijdag om 18.30 uur en
duurt tot 21 uur. In cafés in Venlo, Weert,
Geleen, Vilt en Kerkrade luisteren vijf jury-
korpsen aandachtig mee om uiteindelijk het
winnende 'leedje' van 1992 aan te kunnen
wijzen.

Overheek ongerust over voetpad

Voerendaal traag
met verkeersplan

„Langs dat tracé zijn zelfs al men
sen verongelukt."

riek en Venray zijn tot dusver met een liedje
vertegenwoordigd. Tegelen spant de kroon
met drie kanshebbers. De drie winnaars van
de laatste halve finale-wedstrijd en de uitver-
kiezing van het juryliedzijn nog niet bekend.

Inzending uit
Simpelveld in
liedjesfinale

SIMPELVELD - Voor het eerst in de ge-
schiedenis van het Limburgs Leedjeskon-
koer is een carnavalsschlager uit Simpelveld
tot de finale doorgedrongen.

Tekstdichter Jan Lenzen, componist-zanger
André Vliex en muzikale begeleider Peter
Bartholomy hebben deze prestatie met hun
inzending 'De trut kapot' gerealiseerd.

Van de dertien liedjes, die op vrijdag 7 fe-
bruari tijdens een extra radio-uitzending van
Omroep Limburg meedingen naar de hoog-

ste eer, zijn er negen bekend.
Simpelveld, Maastricht, Geleen, Belfeld, Ble-

Zitting
Gemeente moet openbaar onderwijs opnemen in scholenplan

Raad Simpelveld door
GS op vingers getikt Om hun argumenten kracht bij te

zetten hebben de bewoners de ver-
keersdichtheid op Overheek in
kaart gebracht. Afgelopen maandag
maakten 2013 auto's gebruik van de
weg, evenals 162 bussen en/of
vrachtauto's, 181 (brom)fietsers en
20 voetgangers. Bertrand: „En dat
in een slechte tijd als de winter."

" Laten wij het wagen een fili-
sofische beschouwing te houden
over het fenomeen 'herenzit-
ting. En om met de deur in huis
te vallen, verraden wij u met-
een al de slotsom van onze over-
peinzing. Wij denken dat het
fenomeen een bevestiging is
van de voortschrijdende eman-
cipatie van de vrouw, hoe raar
dat ook klinkt. Toen de vrou-
wen namelijk steeds harder
gingen roepen om geëmanci-
peerd te worden, zon jaarof 25
geleden, kwam bij de mannen
de gedachte op om een carna-
valszitting te houden die alleen
maar toegankelijk zou zijn
voor mannen. Zij het dat er wel
dames als artiesten werden toe-
gelaten. Waarom die gedachte?

Wethouder W. Uitterhoeve gaf gis-
teren tijdens de vergadering van de
commissie Grondgebiedszaken toe
dat de gemeente achterstand heeft
opgelopen bij de uitvoering van ver-
keersmaatregelen in Voerendaal.
Dat is deels te wijten aan een ge-
brek aan menskracht volgens Uit-
terhoeve.

„Dat moeten we dan later weer op-
pakken als de weg helemaal gereno-
veerd wordt", aldus Uitterhoeve.
Wél zegde hij buurtschap Overheek
een provisorisch voetpad toe, als dit
jaar niet gestart kan worden met de
eerste fase van bestemmingsplan
Overheek.

Hij erkent de noodzaak voor een
voetpad langs Overheek, maar wil
voorlopig nog niet starten met de
aanleg daarvan.

Zitting (2)
" Tot dan werd het hele open-
bare leven vrijwel beheerst
door mannen. En zeker ook het
culturele en verenigingsleven
in onze dorpen. Er waren im-
mers nog geen marketentsters
in de schutterijen en geenvrou-
welijke leden bij de harmonie.
De officiële carnavalsviering
was al helemaal een mannen-
zaak. Maar stilaan begonnen
de vrouwen zich, al dan niet
verkleed alsauw wiever, zich te
roeren. En de mannen reageer-
den: ho, pcJs op, laten we als
jongens onder elkaar blijven.
Het idee van de herenzitting
was geboren.

VOERENDAAL - Buurtschap
Overheek is bang dat de gemeente
Voerendaal de reconstructie van'
het trottoir en het voetpad langs
Overheek op de lange baan schuift.
De voorbereidingen hiervoor zijn
gekoppeld aan bestemmingsplan
Overheek, waarvan de eerste fase
waarschijnlijk dit najaar wordt uit-
gevoerd.
Woordvoerder P. Bertrand van de
verontruste bewoners is verbaasd
dat derenovatie niet is opgenomen
in het verkeersveiligheidsplan
(WP) van de gemeente. Hij noemt
de situatie ter plekke 'onhoudbaar
en levensgevaarlijk. Bertrand:

De gewraakte weg tussen Hulsberg
en Klimmen, versmalt ter hoogte
van Klimmen ruim twee meter. Op
vrijwel dezelfde plaats liggen ook
de op- en afritten van de autosnel-
weg Maastricht. „Al het verkeer
wordt op die plaats als het ware in
een smalle sluis geperst. De situatie
is levensgevaarlijk voor voetgan-
gers, die van dezelfde weg gebruik
maken bij gebrek aan trottoir of
voetpad", meent Bertrand."

UrnengalerijSIMPELVELD - Het college van Gedeputeerde Staten ver-
eent geen goedkeuring aan het besluit van de Simpelveldse
gemeenteraad om in het scholenplan 1992-1995 geen openbaar
°hderwijs op te nemen. Het besluit van GS houdt in dat de
Semeenteraad van Simpelveld - indien zij niet in beroep gaan
" alsnog een openbare school moet opnemen in het huidige
scholenplan.

Ewals: „In totaal werden 36 ouder-
verklaringen ontvangen, die betrek-
king hadden op 57 kinderen. Een
aantal kinderen was op de peilings-
datum nog geen 4 jaar, waardoor
het feitelijke aantal 17 bedroeg.
Daardoor werd niet aan de gestelde
wettelijke criteria voldaan."

GS is een andere mening toege-
daan: „Ook al zijn er geen aanvra-
gen tot stichting van een dergelijke
school ingediend. Simpelveld dient
te bezien of een nieuwe openbare
basisschool nodig is om te voorzien
in de behoefte aan dit soort onder-
wijs."

Jeraad besloot op 26 september '91at er geen nieuwe school hoeft te
m voor openbaar onderwijs.et ontbreken van (rechtsgeldige)
t

rz oeken om een openbare school
stichten was voor B en W een

lerfTaam argument °m net scho-
lplanzeker de eerste vier jaarniet£ WijZigen.' ae overweging betrok het Sim-IVeldse college ook een merk-

Van_ig detail in net eindrapport
Uit ij onderzoeksbureau Impact

"" Heerlen. Impact stelde de ou-
(j r^ onder meer de vraag hoe zij
in tjn over een openbare school11Bocholtz of in Simpelveld.

GS wijst het college in Simpelveld
er op dat initiatieven vanuit de be-
volking en enquête-resultaten be-
trokken moeten worden bij het
opstellen van het schoolplan. GS
verwijt B en W dat dit onvoldoende
is gebeurd.

Wethouder Harrie Ewals: „Indien
in Bocholtz zou komen,

Sirv. erc*e zeventig procent van de
mpelveldse ouders hun kinderen, *«" die school te doen. Omgekeerd

ch u 57% van de ouders uit Bo-
ttel , af indien de school in Sim-

wordt gevestigd. HelemaalL°nsequent is dat niet."

se__t°ollifge van SimPelveld kreegin
een '^ no^ een verzoek van
Sch aan.tal ouders om een openbare

nool ln de kern van Bocholtz opne«ïen in het scholenplan.

PvdA-minister Hans Alders zei vrij-
dag bij een bezoek aan Bocholtz
voorstander te zijn van zon grens-
overschrijdende MER. „Als de wil
aan beide zijden van de grens aan-
wezig is, moeten de juridische pro-
blemen te overwinnen zijn," zei de
minister.

Dat schrijven de fractieleden Phily
Larik en Arie Kuijper aan burge-
meester en wethouders van Heer-
len.

HEERLEN - De Heerlense PvdA
vindt dat er een Milieu Effect Rap-
portage (MER) moet komen voor
het grensoverschrijdend industrie-
terrein op Akens en Heerlens
grondgebied.

Zitting (3)
" Thans, in een tijd dat vrou-
wen steeds meer te vertellen
hebben, steeds vaker op de voor-
grond treden en voor een be-
langrijk deel de dragers zijn
van het culturele leven, is een
herenzitting al bijna een anar-
chisme. Een beetje uit de tijd
dus. Of moeten we spreken van
folklorisme, een oud gebruik
dat uit nostalgie in ere wordt
gehouden? Hoe het ook zij: het
zal best gezellig zijn op een he-
renzitting. We kunnen het ook
zien als het frühschoppen van
de carnaval. Intussen dient
zich ook het fenomeen van de
dameszitting aan, een seance
waarop alleen vrouwen toe-
gang hebben. Buiten de manne-
lijke artiesten, nemen we aan.
Wat onze mannelijk georiën-
teerde filosofie daarvan moet
denken? We weten het niet. Mis-
schien is het goed om ons als
artiest aan te dienen, zodat we
enig inzicht krijgen in het we-
zen van een dameszitting.

PvdA Heerlen
wil MER voor

bedrijventerrein

Trainingen NIMO
moeten wijken voor
recreatief zwemmen

Inloophuis in
Heerlen zoekt
vrijwilligers

De Heerlense sociaal-democraten
haken hierop in. Ze denken dat bij
een aparte ontwikkeling van het
Nederlandse en het Duitse deel for-
meel geen MER nodig is. Dat zou
wel het geval zijn als het terrein ge-
heel op Nederlands grondgebied
ligt.

Maar de PvdA'er willen dat de MER
er in elk geval komt, ook als ze niet
wettelijk verplicht is. Zon MER
houdt in dat voorafgaand aan een
groot project een grondige analyse
wordt gemaakt van alle milieu-
aspecten.

Strating is ervan overtuigd dat
openbaar onderwijs in Simpelveld
kans van slagen heeft. „Volgens de
normen die vanaf 1 augustus 1992
van kracht zijn, kan een openbare
basisschool starten met 120 leerlin-
gen.Dat aantal moet haalbaar zijn."
Op de vraag waar de nieuw te stich-
ten school moet komen, antwoordt
Strating: „Twee scholen vragen
(één in Simpelveld en één in Bo-
choltz) zou irreëel zijn. Maar een
openbare basisschool moet voor de
gemeente Simpelveld, gelet op de
normen, voldoende en ook haalbaar
zijn."
Over de eventele consequenties liet
wethouder Ewals zich niet uit: „De
kwestie is binnen het college nog
niet besproken. Eerst moet advies
worden ingewonnen. Ik wil dan ook
niet op de zaken vooruitlopen. Ik
kan me voorstellen dat een vijfde
basisschool in de gemeente Simpel-
veld gevolgen kan hebben voor de
vier reeds bestaande scholen."

„Daaruit blijkt dat een kwart van de
ondervraagde ouders openbaar on-
derwijs wil binnen de gemeente-
grenzen. Overeenkomstig zijn dat
190 kinderen in de leeftijd van 0 tot

7 jaar. Ik blijf er bij dat de gemeen-
teraad op foutieve motieven het
openbare onderwijs van de hand
heeft gewezen."

Waarde
Ludo Strating (PvdA), die verder al-
leen het raadslid Anja Widdersho-
ven-Frijns vóór openbaar onderwijs
zag stemmen, hecht om een andere
reden wél waarde aan het Impact-
onderzoek dat werd uitgevoerd in
opdracht van de gemeente Simpel-
veld.

JJEERLEN - Het inloophuis dat. ver enkele weken wordt geopend;,s op zoek naar vrijwillige medewer-£ers. De stichting Noodhulp zoekt£°g 25 vrijwilligers, die de daklozenn verslaafden ontvangen, hen van, °ifie of thee voorzien en toezicht

. et Inloophuis streeft naar in totaalertig vrijwilligers die allen tweeVonden per maand aanwezig moe-
v . 2ijn. Per avond moeten er tweej^Jwilligers present zijn. Het In-°Phuis verwacht van de vrijwilli-
|j£rs dat ze minimaal 25 jaar oudJn. Ze moeten verder om kunnenPan met de doelgroep, zelfstandig
Jannen werken en stressbestendigJn. Indien nodig, moeten zij kun-, cri ingrijpen. Er mogen geen alco-

-01 en drugs gebruikt of verkochtgorden.eïnteresseerden kunnen bellen
Q aar de Vrijwilligerscentrale (@
va 3971) of de contactpersoon
045 de stichting Noodhulp (@

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Zwemparadijs In
de Bende wil de trainingen van de
Landgraafse zwem- en polovereni-
ging NIMO op maandag en donder-
dag verplaatsen van de avond: naar
de vroege morgenuren.
Het NIMO-bestuur voelt zich over-
vallen door de maatregel en spreekt
van een 'conflict van catastrofale
omvang' en noemt het in een brief
aan zijn leden 'onbegrijpelijk dat
een dergelijke uiterst belangrijke
zaak schriftelijk wordt meegedeeld,
zonder de geringste vorm van over-
leg met het bestuur.

Gerard te Loo, manager van In de
Bende, vindt de reactie van NIMO
wat voorbarig. „Volgende week heb
ik een gesprek met het NlMO-
bestuur over de trainingstijden in
het nieuwe seizoen en ik wil niet op
de zaken vooruitlopen. Maar als het
geen zin meer had om te praten,
zouden we dat gesprek ook niet
aangaan."

Volgens de brief van Te Loo aan de
zwemvereniging wil het zwembad
meer recreatieve zwemmers trek-
ken. Dat zou noodzakelijk zijn door
drastische bezuinigingen die de ge-
meente In de Bende heeft opgelegd,

Ook de zwemtrainers redden het
niet om voorafgaand aan hun werk
een training te verzorgen. Jansen:
„Ons kader bestaat uit vrijwilligers
die allemaal een baan hebben. Als
ze tot acht uur een training moeten
verzorgen, komen ze te laat op hun
werk."

en door het afschaffen van het
schoolzwemmen.

Onaanvaardbaar
De reactie van NIMO ligt inmiddels
op Te Loos bureau: „Onaanvaard-
baar, omdat hierdoor de zwemver-
eniging binnen een halfjaar ter zie-
le zal zijn." De vereniging wil dat de
huidige trainingstijden (maandag,
woensdag en donderdagavond en
tijdens het weekeinde in de och-
tenduren) minimaal worden ge-
handhaafd en liefst zelfs nog wor-
denuitgebreid met een extra avond.
„Van onze 160 leden is circa zeven-
tig procent jonger danzestien jaar",
licht NIMO-voorzitter Win Jansen
toe. „Als zij 's morgens tussen zeven
en acht uur moeten trainen, kunnen
ze eenvoudig niet op tijd op school
zijn. Dat zullen de ouders terecht
nooit goedkeuren."

De Heerlense gemeenteraad neemt
dinsdag een -naar verwachting po-
sitief- besluit over het grensover-
schrijdend industrieterrein. De
Akense raad stemde er in december
al mee in.

Lengte
"De club van lange mensen
wil in actie komen tegen te lage
deuren en plafonds, te kleine
ligbaden in de badkamer, on-
voldoende hoog opgehangen
spiegels, prielerige aanrecht-
kastjes en wat dies meer zij.
Dat moet allemaal hoger, lan-
ger en breder, vinden zij. Stop
eventjes, zal de binnenkort on-
getwijfeld op te richten club
van kleine mannekes en vrouw-
tjes roepen. Met ons wordt al
helemaal en al .heel lang geen
rekening gehouden, vinden zij.
Met hoge deuren en plafonds
hebben zij geen moeite maar
wel met aanrechten van 1,60
meter hoog, stoelen waarvan de
zitting slechts met behulp van
een trapladder te bereiken is en
spiegels waarvoor men om ten-
minste iets te zien het wereldre-
cord hoogspringen moet verbe-
teren. Dat wordt gegarandeerd
nog een hard gevecht in de
hoogte en de diepte. Een ding
hebben de aanhangers van de
strijdende partijen gemeen: zij
zijn (of worden) voorzover het
de mannen betreft hoe dan ooit
vanwege de lengte afgekeurd
voor militaire dienst. Of omdat
ze langer zijn dan twee meter,
of omdat ze kleiner zijn dan
1,60 meter.

Van onze verslaggever er is wel een wachtlijst ont-
staan," zei Visser.

Ijs Pet
" IJs pet...toch ijspret. Met die
slogan presenteert zich een
kunstschaats- annex ijsdans-
clubje die iedere woensdagoch-
tend van 10-12 uur twee uurtjes
ontspannen willen schaatsen.
Dat het maar kwakkelen blijft
met de winter stoort de leden
niet: zij schaatsen immers op de
binnenbaan van Glanerbrook
in Geleen. Een ander voordeel
van het lidmaatschap is dat u
onder het genot van een mu-
ziekje over het ijs kunt zwieren
zonder bang te zijn dat u omver
gereden wordt door de grote
massa. Interesse in IJs Pet: bel
Henny Geelen 046-519521 of
Beppy Bexkens 046-373260.

woners wilden bijvoorbeeld dat
12 politie-optredens per jaar al
tot sluiting zal leiden. De ge-
meente hanteert 24 assistentie-
verleningen op jaarbasis als
norm.

Ook vonden de bewoners dat zo-
genaamde subjectieve klachten,
gevoelens van onveiligheid door
de aanwezigheid van het Inloop-
huis, moeten meetellen. Het col-
lege vindt dat alleen politie-
optreden maatgevend kan zijn.

HEERLEN - In het Slaaphuisaan de Ruys de Beerenbrouc-*iaan in Heerlen wordt geen
methadon meer verstrekt.ue gemeente is met het CADovereengekomen dat mobieleverstrekpunten worden ingezet.

Het is de bedoeling dat straks
verslaafden bij wie het drugge-
bruik stabiel is, via de mobiele
units geholpen worden. Overig
enige tijd wordt een daartoe op-
gesteld plan gepresenteerd. Wan-
heer precies kon de wethouder
nog niet zeggen.D_it zei wethouderDorien Vissergisteravond tijdens een gecombi-neerde commissievergadering.

Volgens Visser wordt om 'perso-nele redenen' al enige maandengeen methadon meer verstrektm het Slaaphuis.

De commissievergadering ging
in hoofdzaak over de criteria die
de gemeente heeft opgesteld om
de overlast te meten die ontstaat
als over enige weken het Inloop-
huis aan de Groene Boord open
gaat.

# Dorien Visser: „Om personele redenen geen methadon-verstrekking meer in Slaaphuis."
Foto: KLAUS TUMMERS

E>at wordt zoveel mogelijk opge-vangen door extra verstrekking
vanuit het CAD-hoofdkantooraan de Valkenburgerweg. „Maar

Overleg tussen het college en
omwonenden leverde uiteinde-
lijk weinig resultaat op. De be-

De bewoners verwachten boven-
dien dat er extra overlast ont-
staat, wanneer de stichting
Noodhulp, de expliotant van het
Inloophuis, onvoldoende vrijwil-
ligers vindt. In dat geval zou het
Inloophuis slechts enkele dagen
per week open gaan. „Daklozen

komen dan voor een gesloten
deur terecht en gaan in de buurt
rondhangen, "' zei een vertegen-
woordiger van de vereniging
Centrum-Zuid.

De raadsfracties gingen echter
akkoord met de criteria. „De
Raad van State heeft ze immers
goedgekeurd," zei CDA-fractie-
voorzitter Hans Goijen. Wethou-

der Visser zegde toe dat gedu-
rende het proefjaar om de drie
maanden met de omwonenden
overleg volgt over de situatie
rond het Inloophuis.

" De nieuwe urnengalerij op het kerkhof aan de Cauberg in Valkenburg is zo goed als
gereed. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

VALKENBURG - Op het kerkhof aan de Cauberg
in Valkenburg nadert de urnengalerij haar vol-
tooiing. De galerij wordt gebouwd in verband met
het toenemende aantal crematies. In de nissen van
de galerij wordt de as van een overledene in een
urn opgeborgen. Vervolgens wordt de nis afgeslo-
ten met een marmeren plaat, die voorzien wordt
met namen en data. De urnengalerij "bestaat uit
twee 'vleugels' die gescheiden worden door een

kapelachtigeruimte.
De nog uit te voeren werkzaamheden betreffen de
afwerking van de galerij met hardstenen en beton-
nen platen, aanbrengen van een bestrating en af-
voegen. De galerij is op het hoogste plateau van het
kerkhof tegen het talud van het terrein 't Hoogt
gebouwd. Naar verwachting zal de galerij in de
loop van april in gebruik genomen kunnen wor-
den.

Van onze verslaggeefster

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

CAD Heerlen voert mobiele units in

M--__»_-___»_--__»M^__^»_-»ml_---»--- urn ui...
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Voor onze kleine vriendjes! ——_____ .^■ÜTÜT _■
DE MAAN Hr jSSI
MUIZENKONING ■*~._; JM|
Woensdag 19februari, !^^___l_i__r ___!
Wijngrachttheater, yUw.''fnr7VW/y'^ /mm^»^m\
Aanvang: 14.00 uur L > U \
Jeugdtheater voor kinderen vanaf 6 jaar.

Het stuk „De Maan en de Muizenkoning" is gebaseerd op het
vele malen bekroondekinderboek „AnnetjeLic in het holst
van de nacht" van Imme Dros.

Het verhaal gaat over Annetje Lic, diebij haar oma logeert.
Ze weet niet hoe lang ze moet blijven enweet ook niet waar
haar mama is. Ze wordt ziek en in het holstvan de nacht,
van onder haar donsdeken maakt ze een droomwereld waarin
ze verschillende figuren ontmoet.
Een schitterende belichting schept steeds een andere stemming,
terwijl de geheimzinnige, droevige sfeer,afgewisseld met
momenten vol aandoenlijkehumor het geheel tot een sublieme
kindervoorstelling maken.

VRIENDENPRIJS ’ 4,- P.P.
Op vertoon van uw vriendenpas en bij inlevering van
onderstaande bon betaalt u geenzes maar slechts VIERgulden.
Kaartverkoop aan dekassa van het Wijngrachttheater.

BON: De Maan en de Muizenkoning

Naam:

Pasnummer:

Aantal personen: (max. 4)

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

DUTCH POTATO B.V.
Biesboschhaven Zuid 1 4251 NM WERKENDAM

H.H. AARDAPPELTELERS

* Wij bieden aan:- Kontrakten van vrije rassen o.a. Bintje
Russet Burbank - Première - Fresco

vaste prijs
participatie
in pool-verband

- Tevens A.M. rassen o.a. Granola - Ukama É^^%
Bildtstar - Nicola - Morene - Marijke 4Ê Mr

* In- en verkoop van pootaardappelen t______M^i»
* Voor informatie: AW fbfF^v1^
01835-1933 of _JBL____J_2_S__L__
Leon Thijssen - Baarlo mitch potato eui.
04707 - 3575 "*

-______________________■___■

/ALGEMENE VERGADERING
/ VAN DE RABOBANK
/ SIMPELVELD-EYS te SIMPELVELD

Hierdoor roept deCoöperatieve Rabobank
Simpelveld-Eys B.A.
haar leden op tot het bijwonen van de algemene
ledenvergadering die gehouden wordt op vrijdag
21 februari 1992om 20.30 uur in Harmoniezaal
Frijns, Marktstraat 6 Simpelveld.

AGENDA:

2. NoSIS? Defl__ï_ian. /s_ w _, _ .. "" oen coöperatieve3. Voorstel tot fusie met de Coöperatieve ban/r. Dus eenRabobank 8.A., gevestigd te Bocholtz en in bank met leden.
verband daarmede: Leden die door
a. wijziging statuten en huishoudelijk middel van

reglement; ledenvergaderin-
b. benoeming ledenvan het bestuur; gen en het door■ c min9'eden van de raad van TestuuSoedtoezicht. _~_._,_.„. ,-, , ~. kunnen4. Rondvraag en sluiting. uitoefenen op het

beleidvan hun
Namens het bestuur: plaatselijke bank.
J. Jongen, voorzitter. Dat is een

garantie voor u.
De volledige tekst van de agenda, de wijziging d,at bj> e'kad)'ioS.van statuten en huishoudelijkreglement da'dfh fz0,
alsmede de notulen van devorige vergadering van de leden enliggen vanaf heden voor de leden ter inzage op cliënten zwaarhet hoofdkantoor van de bank. weegt.

Rabobank __)

c___fi^f__si )

Bij beschikking van de Ar- 'rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 30-01-1992
'werd de kuratele van Jose-
phina Maria Aldegonda
Schaefer, verblijvende te
Kerkrade in het GVT Drie-
luik, opgeheven.

Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 23 januari
1992 is ondergetekende be- "noemd tot provisionele
bewindvoerder over Maria
Anna Heusschen, wonende
te Cadier en Keer, gemeen-
te Margraten aan de Kus-
terkestraat nr. 5.
Mr. C.H. Molenaar,
advocaat en procureur,
Henrie van Veldekepl. 29,
Maastricht

In het huwelijksgoederen-
register bij de Arrondisse-
mentsrechtbank te Maas-
tricht is op 23 december
1991 onder nummer 016056
ingeschreven een akte van
huwelijkse voorwaarden
tussen de heer S.H.M. Vleu-
gels en zyn echtgenote
M.Y.J.M. Comuth, beiden
wonende te CadierenKeer,
welke akte op 20 december
1991 voor ondergetekende
werd ondertekend.
Mr. R.M.J. van Gent,
notaris te Heerlen

moet beslist bij ons langlaufen "_*____v _____> II 13 :ï;l
Natuurlijk hopen wij dat u weer gezond en wel, $? W^^^\ j-., 3* f» *n_J
zonder kneuzingen en kwetsuren, van i -.Jg^.-Mwfc. EvS'*_£^ JrH ___Ml___ Il f \
wa wintersport bent teruggekeerd. Rauschgold *■ OC i___«_a_É p| J^

_v (_*//_■C// tdCiCtl. éËBÊfc:' mmTSmmmmmm\m^^^^ilÊm^mmW^mm^o^9mmV^^mlm^^mmm fMs\ \ \ ___________.'""r________li fffljii M ■ -iÜttl ____# ==S-__Ï^M ___■.______
" a<__B_?>-' ___r___^_____a^______r_____________(_____w____Br 1 (w/j\ * \_ K__m^^B_B ■_■____._..:_..__-____■_______. :Ssaa____i --.-._- H____!?o: <____■_w\___r__________________ <H^ _____ K____E____"^ 1 ■ / \ N. I___p '_BHBS(3ï+'*i '"^W^SmmW ._____! ______> _______ _____r _■■" <m*^*~j"_f__^.l___/ j4S f_M___l ____! Pi^ 1// I " HONORÉ BOOMSMA FLORIJN HENKES WHYTE & MACKèï

__H Img _»iuLe __p/__jrci iep **" -iU. 10. 14. 2Ö.

I Voerendaal:ERVO B.V.,Heerlerweg 141(hoekGrachtstraat),Tel. 045-751227 ALLES ONDER
Beek: PAUL GELISSEN, Marktstraat4, Tel. 046-371196 DEKURK prij2e

_ m afhaalprijzen a^& ianbLe(.ingcn van fó l/ra 19.2 W 2.
Amstenrade: ROUWMAAT, Hoofdstraat 31, Tel. 04492-1857

Ë olympischVrecords/ 'E IN PRIJS EN KEUS B
U BIJ DOM VAN DEN BERGg_ U
Pn^ lf_________. ___________ l^üü Philips kleurentelevisie Philips kleurentelevisie Philips stereo-kleurentelevisie W^m

A WE J^BI 2IGR 1251/108 21 GR 2554/108 21 GR 9751/108 Jlflfl /_l^^^_, ü_ü ___l_Pj| Met 55 cm 'FSQ' Hißri-beeldbuis. Met 55 cm 'FSQ' Hißri-beeidbuis. On Met 55 cm'FSQ'Hißri-beeldbuis. Um\pl -.er w»mww_"_<___M __________>»-' Ca 40 Voorkeurzenders Voor VHF- UHF- screen display. Met teletekst, sleepumei On screen display. Stereo-versterker
Philips MatChline 100 Hz HiFi-stereo kleurentelevisie en S-kanalen. Met _■%/___"> en dubbelzijdig te 2xl OW. 60Voorkeurzenders. IU

■■fl Met Black Line'FSQ' beeldbuis. Digitaal geheugenvoor een TV-beeld met dubbele afstandsbediening. }{^i^__« bedienen afstands- 'tflUvl _ Sleeptimer. Teletekst. S-VHS aansluiting, mm
■B scan frekwentie (100Hz). 60 Voorkeurzenders. Voorzien van pieture-in-pieture, menu WWWb bediening. IWWW- Afstandsbediening.^ mm. £\{\ fl*T_

voor het instellen en bedienen, on screen display, _P% _P^_k __^ _P^k I_RlÏ3Tl___!_?T_l _T_tHB JIXTHTTTI I ___ __fs_f "elmatrix surround sound, HiFi stereo-versterker van "_^ tj__l tj%___l ___lU*ïi-___l _■__'_ idl.ilij. illl J _^T _T_ __T' ______■HB 2x40 W, teletekst en twee afstandsbedieningen
%_r %_F %_F■"

Philips kleurentelevisie Philips kleurentelevisie ___E_'.__J .;_.,_.__l>l BH

■N ÏF^ bSSr I*?QQ- bSlir IAQQ Möoïzö/löb"11 kal

pS ïrü! ÏThT CD^ombinatie met afstands- beeldbus 1499 r ICQQ 1 1Philips midi compact disc || bediening FW 2014 __»r__r?_F^____T_i I __Js_? ï_? "" ______!
-. . . -.. ...—rx~ "\ Eenvoudig aan te sluiten. FTD-display. t-fcfiflßULWUyjijm^ RrCWTTT^TI^TTI l.fi'iSn _F^_l

Versterker van 2x 30 Watt muziek- CD-speler 3-Weg _■ -m* ___ mm. ■_■ _■) , j ___■___«_. —" "—

vermogen en een 3-bands equalizer. luiri.nr. kerhnx. n 1OUD Ii1"'- ■ ■>■___:"—^.Éï ■i_HMI I II ■ ii____r-^r: "_""! __. __________________ ...... 1 , , tPi Ik D lUlUbpit_NCl_JUAt.il. m J fl :,*■..': 5 fë|H _P_H _____TT_^^l l. l J^l_________è_WFrT___ I _____ ___P._* ________ _H

RPV Afstandsbediening #*Q^
Stan S 6 '^fff,WJj-l'ff VLI 1"

" .__Mili|B c'l'l "* " ' Philips Matchline Blackline P^11^^ sprekerboxen. WWW" !_____■. Ill__l____^_____É__! Bjip 91 ei i;7i____ ____r ■ * evisie
Philips op afstand bedienbare lts ü_nirlAl_wl _f^___________H___ ____________vJ____L M|

f^^~| Philips midi compact disc midi HiFi-kombinatie F 291 tmimmum fS^mmm^mmMimÉimmmmmm I Met 55 cm "FSQ" Blackline beeldbuis W\\
WÊ Tuner, versterker 2x20 W, dubbel Sfig^dS éèiT-knops-bedienTng J | a^nl'iischrslu.Zt^eb^Pn MFf^"| cassettedeck, platenspeler en afzonder- deck, programmeerbare CD-speler, twee Tuner, versterker 2x55 W, dubbel ——^ mmmmggßBm\ W elektronisch blul,'^ri,^Ke^°r W^U]1 hjke CD-speler. Inklusief luidspreker- 3-weg basreflex luidsprekerboxen en cassettedeck, CD-speler, 3-weg luid- Phii;__ _.__.____\____-__ÏT~=::::y kinderslot T O ________ L,Ji|kfl boxen (2-weg /%|%/> afstandsbediening. 4 m gm.fy. sprekerboxen en *#%_r__S\ PniL'PSCCjnpact disc auto- AfeSbedienina IOjU." WÊ■BB systeem). hQQ _. IZlm!_| - afstandsbediening. 19QQ _. reverse stereo-radiorecorder Afstandsbediening. _WWW_ ■■IJgESSS* ■"t'ww" _ _ ._T.T_?"- AZ8704 ff.i_i_lJ;lA_:"f_l m

HB cassettedeck Cj^TÏ"B .«^T^ÉPÉS I l!_f_«_i' H JB___rP___BH________________J __i _____H______________B_Hl_____^_______l _i

Philin. mmnjrt Ij I pT_ f»J_l___B _____■■_■■_■__________] 'fl ________________ 1 »3_^ Programmeerbare CD-speler. Radio met l.il_L___*l*fia______l
___B ' K_________l_L' K__L__J_. _■___■ M ____H ■_____________■ ____■ TKji i/^ riv_i ____l__-*^ I M■fl disc-speler C_T6O4 wf^mrm^9WrW^—-mmmm^^SfÊSsÊ9Ê^ir-r'sx=4-n fl rM-stereo, LG en M.. 2xB W piek- Philips slimline HO VHS-video- _____!

i^^^i*^^^llllllll*1' '— ' basTboost. Cassette^^!' 1"^ recorder/stereo-audiorecorde'r
______L___l 4______HBB__l iMl'ïïl deck. Ingebouwde %Zlv| _ VR 502/01 L^i!________________■ l| -^ Philips op afstand bedienbare _-~ 1. Lil Hl H ' mikrofoon. W*TW_ Voorprogrammering van 8 programma's
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sport
Ploegleiding stuurt

bij Stasi-bewijs
deelnemers naar huis

Juan Antonio Samaranch lanceert nieuw ideaal

Olympische Spelen in
meer landen houden eerste teamlid dieper op de discus-

sie in. „Ik weet zeker dat er onder
de wintersporters ook ex-leden van
de Stasi zitten. Gelukkig heb ik er
nooit voor gewerkt", gaf hij aan.

" Voorzitter
Juan-Antonio
Samaranchvan het
lOC en zijn
echtgenote worden
bij de opening van
het congres, ter
gelegenheidvan de
Winterspelen,
verwelkomd namens
deorganisatoren
doorMichelBarnier
(rechts) en
Jean-ClaudeKilly.

Foto: EPA

LA LECHERE - De Duitse ploeg
bij de Winterspelen in Albertville
staat onder grote druk door de aan-
houdende stroom bekendmakingen
over voormalige Stasi-medewerkers
in de sportwereld. De bijna 63-jarige
Walter Tröger, teamchef in de Fran-
se stad, verklaarde dinsdag geen
ex-medewerkers van de veiligheids-
dienst uit de voormalige DDR te
tolereren. „Als bewezen wordt dat
iemand uit de Olympische afvaardi-
ging een Stasi-verleden heeft, zal ik
er alles doen aan die persoon te la-
ten verwijderen", liet de eerste
teamchef van een gezamenlijke
Duitse ploeg sinds 1964 weten. „Dit
probleem is groter dan de doping-
problematiek."

Thomas Bos geveld
door griepaanval

olympisch allerlei

In diverse berichten wordt al een
beschuldigende vinger uitgestoken
naar enkele sporters die in Albert-
ville deelnemen. Schansspringer
Jens Weissflog, afkomstig uit de
voormalige DDR, ging dinsdag als

„Als Schmidt vertelt dat zijn vrij-
heidsstrafeen gevolg was van infor-
matie van een sporter dieDuitsland
in Barcelona gaat vertegenwoordi-
gen, dan zal het Olympisch Comité
direct actie ondernemen", aldus
Tröger.

Tröger verwacht voor de Zomerspe-
len in Barcelona een nog grotere
heisa rond sporters, die wel of niet
voor de Stasi zouden hebben ge-
werkt. Discuswerper Wolfgang
Schmidt zat bijvoorbeeld een perio-
de in de gevangenisna een mislukte
vluchtpoging, maar heeft nog niets
over die periode naar buiten ge-
bracht. Via de openbaar gemaakte
dossiers zou Schmidt aan informa-
tie over zijn ontdekte vlucht kun-
nen komen.

veld, zal de Spelen in de Savoie
voor het grootste gedeelte vol-
gen vanuit Italië. De titelverdedi-
ger op de slalom en reuzeslalom
wil zich in Sestrière in alle rust
kunnen voorbereiden en concen-
treren op zijn disicplines. Hij
meldt zich overigens zaterdag
wel in Albertville om de Italiaan-
se vlag te dragen bij de ope-
ningsceremonie.

ALBERTVILLE/DAVOS - Zes-
tien dagen voor zijn Olympische
start ligtThomas Bos ziek in bed
in het trainingskamp van de Ne-
derlandse schaatsploeg in Da-
vos. KNSB-arts Frank Nusse liet
weten dat de 23-jarige Hagenaar
nog steeds behoorlijke verho-
ging heeft. „De koorts wordt niet
minder," aldus Nusse. Om be-
smetting te voorkomen ligt de
stayer alleen op een kamer.

4 C°URCHEVEL - Buiten legde Koning Winter een schone
1 deken over de Franse Alpen. Binnen lanceerde de Pre-

!fto-ent van de Wereldsport een nieuw ideaal: Olympische'
Winter)Spelen spreiden over meer dan één land. Juan An-
f?nio Samaranch deed het dinsdag op de indoor-ijsbaan van

bij de opening van de 98ste ledenvergaderingvan het Internationaal Olympisch Comité.

tuur in moeilijke klimatologische
en geologische condities."
Wanneer Samaranch' voorstel dit
jaar al was toegepast, had het har-
drijden op de schaats bijvoorbeeld
in Heerenveen gehouden kunnen
worden. Het dure schaatsovaal, dat
in Albertville is aangelegd, wordt
volgende maand weer afgebroken.
In zijn lange speech vol bevlogen
woorden, refererend aan de Franse
Baron Pierre de Coubertin, de
grondlegger van de moderne Olym-
pische Spelen, stelde de voorzitter
van het lOC dat volgende kandi-
daat-organisatoren ook een uitge-
breid ecologisch plan moeten over-
leggen. „Sport en Milieu" staat over
twee jaarook centraal op het Olym-
pisch Congres te Parijs.
De strijd tegen doping, in het verle-
den zijn stokpaardje, deed Sama-
ranch dinsdag in Courehevel af met
een enkel zinnetje: „Wij voeren een
koppige strijd tegen doping en alle
onnatuurlijke tussenkomsten, die
de integriteit van de sporter bedrei-
gen."

Meijer maakt indruk
Aandeel MVV-spits in zege Olympisch elftal groot

" Voor de verhuurders in de
Franse Alpen dreigt een enorme
flop. De eigenaren van huizen en
appartementen dachteneen leuk
slaatje te kunnen slaan uit de
Winterspelen, maar inmiddels is
het gejammer niet van de lucht.
De hotels zijn redelijk volge-
boekt, maar van de andere lo-
gies-accommodaties staat vyf
dagen voor aanvang nog 30 pro-
cent leeg.

" Als eerste Nederlandse deel-
nemers vertrokken de vrouwen
allrounders naar Albertville. Na
een overnachting in Fribourg
verwachten Yvonne van Gennip,
Lia van Schie, Sandra Voetelink
en Carla Zijlstra vandaag de eer-
ste schaats op het Olympische ijs
te zetten.

sportkort

■voorzitter zag positieve kanten
£V de spreiding (over 1600 vierkan-
sato er) door de Franse organi-
Olv ren van de zaterdag te beginnen
Vili Plsche Winterspelen in Albert-
(l .__."^a Srote steden als Sarajevo
te __n Calgary (1988> was het tijd
ha_- eren terug te keren naar hetwtLVan_de natuur."
bér-_K reen klaa§de over de on-
de ei*°aarheid van de verschillen-, accommodaties, talloze officials
Huihr Wle N°C-voorzitter Wouter
cm .regtsen riskeerden deze weekistige ongelukken op de gladde
jj^egen, daar schoten Sama-
or__ " oorden te kort de Fransen
j. eanisatoren te complimenteren.
*ant_alaan had makkelijk praten
Ölv "" komt zelden de deur uit.
( ympische Winterspelen volgt hij
zij IJn hotelsuite waar zes televisies

geïnstalleerd. „Het concept van
Coto piscne organisatie doorJU was gebaseerd opverdeling",
len amaranch. „Het moesten Spe-
WerH

°°r sPorters worden. Daarom
te_«

_
n ze voorbereid door spor-

W" ean-ciaude Killy, Perrine Pe-
en T

y Perülat, Bernhard Russi
<Ja_tK° Lacroix. Het lOC is hen
tiil _ _lar voor het heil van twee
Gereld ,^elevisiekijkers over de hele

die Albertville toch
__t_ i

S b«voorbeeld hét totale
gereken van een schaatscultuur,
Hii Samaranch aan het denken,
th u de olymPische Spelen in debekomst wel nog aan één stad op-dagen maar de wedstrijden in ver-killende regio's of zelfs meer danrn 'and houden. „Dit kan organisa-ren behoeden voor het aanleggenan een zeer kostbare infrastruc-

RKC-Olympisch Elftal 1-5 (1-3) 10.
Roest 0-1 (strafschop), 23. Overmars 0-2,
26. Roest 0-3 (strafschop), 45. Van Hoog-
dalem 1-3, 77. Meijer 1-4, 87. Overmars
1-5. Scheidsrechter: Van Vliet. Toe-
schouwers: 1.000.
RK.C: Teeuwen (46. Raamsdonk); Hut-
ten, Joore (46. Peelen), Nascimento en
Eikenhout; Beerens, Brands en Van
Hintum; Hoekstra (46. Brard), Luhukay
en Van Hoogdalem.
Olympisch Elftal: Zoetebier (Volen-
dam, 46. Boschker, FC Twente); Roest
(FC Utrecht, 46. Maas, RKC), Vink
(Ajax), Frank de Boer (Ajax, 46. Karne-
beek, FC Twente) en Kreek (Ajax); Van
Gobbel (Feyenoord), Numan (FC Twen-
te) en Overmars (Willem II); Ronald de
Boer (FC Twente, 70. Van Hooydonk,
NAC), Meijer (MVV) en Roy (Ajax).* VOETBAL - In de vierde ronde«i de FA Cup in Engeland waren. "rtslagen als volgt: Notts County

Rovers 2-1, Sheffieldtj^dnesday - Middlesbrough 1-2,""■exham - West Ham 1-2.

"^VOETBAL - De voetbalwed-
.j, 'Jd in de eredivisie tussen FC
.erfnte en FC utrecht, die afgelo-
ste!riZondag werd afgelast, is vastge-
-14 ._ Voor zondag 1 maart. Aanvang*r«0 uur.

" De Olympische rodelaars mo-
gen in hun onderkomen in La
Plagne de sleetjes niet mee naar
bed nemen. De hoteleigenaar
verbood de atleten het materiaal
mee naar de kamer te slepen,
omdat er speciale kluizen in de
kelder zijn gebouwd. Met name
de Duitse, Zwitserse en Oosten-
rijkse rodelaars zijn als de dood
dat de concurrentie de technolo-
gische geheimpjes ontsluiert.

" Alberto Tomba, de bekendste
alpine-skiër in het deelnemers-

haalde hij nog eens in de 26ste mi-
nuut. Vlak daarvoor had Overmars
de tweede treffer laten aantekenen.
Vlak voor het rustsignaal van
scheidsrechter Van Vliet kon Van
Hoogdalem voor RKC iets terug-
doen. In de tweede helft, met aan
beide zijden tal van wisselspelers,
verhoogden Meijer en Overmars de
score tot 1-5.

Bayern komt er aan
Jan Wouters ziet vorm bij ploeggenoten groeien

" Voor een kwartier keerde
dinsdagmiddag de rust terug in
het steeds voller wordende
hoofdperscentrum in La Lechè-
re. De journalisten werden „ge-
ëvacueerd" om de veiligheids-
dienst even de gelegenheid te
geven de ruimtes te doorzoeken
op verdachte en/of tikkende pak-
ketjes. Voor de bommensnuffe-
larij werd ook een echte specia-
list ingezet: Bello.

WAALWIJK - Bondscoach Nol de
Ruiter van het Olympisch elftal kon
gisteren in Waalwijk opgelucht
ademhalen. Gevreesd werd dat de
ploeg in de oefenwedstrijd tegen
RKC door het ontbreken van Harry
Decheiver (blessure) en Gaston
Taument (auto-ongeluk) aan kracht
zou inboeten. MVV-er Erik Meijer
en Rob Maas van de thuisclub toon-
den echter aan waardige vervangers
te zijn. Oranje won gemakkelijk met
5-1.

Vooral Meijer maakte indruk op De
Ruiter. „Hij heeft laten zien nuttig

te zijn in zon wedstrijd en draaide
volop mee in de eerste helft. Het
tempo lag toen hoog. Maar door alle
wissels werd het spel minder. Lo-
gisch, maar je moet ook anderen
uitproberen. In de volgende oefen-
wedstrijd tegen Wageningen op 18
februari zal Meijer er zeker ook bij
zijn. Daarna zien we weer verder."
MVV-trainer Sef Vergoossen was
aandachtig toeschouwer in Waal-
wijk. Hij zag 'zijn' spits niet alleen
scoren, maar ook nog drie treffers
voorbereiden. „Erik speelde heel
erg goed. Hij heeft zijn visitekaartje
afgegeven," aldus Vergoossen.

Het Olympisch team staat voor een
cruciale periode. Als de kwalifica-
tiewedstrijden tegen Zweden op 11
en 25 maart met positief resultaat
worden afgesloten, is deelneming
aan de Olympische Spelen in Barce-
lona zeker. Dan zijn Taument en
Decheiver ongetwijfeld weer van de
partij. Naast dit duo zijn vooral ook
de razendsnelle Van Gobbel (Feye-
noord) en Numan van FC Twente
de steunpilaren van het team.

Al na tien minuten nam het Olympi-
scheteam de leiding door Roest, die
een strafschop benutte. Dat her-

Sportprijs voor VanderlijdeKrajicek eist hoger startgeld
gen.7 ?DAM ~ Hoewel de ne-
AMRn e editie van het ABN/
Hottl H Wereldtennis-toernooi in
re_. i .m kan pronken met vier
Iva^.echte toPPers, te weten
Beci. dl' Stefan Edberg, Boris
Ri Ch er/n John McEnroe, wordt
grot

m Krajicek gezien als de
teürw3 Zige' Toernooidirec-
den 7?m Buitendijk bekende tij-
Paiei Jae. PersPresentatie in sport-
van _ y' waar het toernooi
_na__t februari tot en met 1
geen WOrdt gehouden, dat hij
ien Kereenstemmin g had kun-

Aken met Krajiceks
Peter Lawler. „Via de

ger _?_\ernam ik dat hij een ho-
ls hii h

g d wenste. Natuurlijk
bourn Zljn Prestaties in Mel-
ftiaa. meer waard geworden,naar er zijn grenzen."

Kostadinova
overtreft Henkel

r. _
sd__„ _ " e Bulgaarse hoog-Cf. gSteur Stefka Kostadinova
$ei_ _ Zlch weer aan kop van de
telrt nranglijSt indoor genes"
(Woor 9 ereldrecordhoudster
gin_ _. men buiten 2,08 m)
>riet_. n ofla over een op 2,05
<W_, gelegde lat- Ze overtrof
Hem?.6 de Prestatie van Heike
reer_v. ' dle vriJdag het DuitseCOrd op 2,04 meter bracht.

Snookerprof
naarLandgraaf

truS rGRAAF - Snookercen-
ma__,Tandgraaf haalt komende
&er h ag de Engelse wereldtop-
_e_ ~Traig Edwards in huis voor>s "demonstratie. Van 12.00 uur.. Middags tot 01.00 uur
gen i__ S kan het Publiek gratis
st___■ van technische hoog-
is _.Jes OD het laken. Edwards
fuii Vmmer 17 van de wereld enuU-time prof.

zou dat zijn kansen op uitverkiezing
voor het Nederlands elftal vergro-
ten. De goalie dient zijn contract bij
Aberdeen, dat nog tot en met vol-
gend seizoen doorloopt, gewoonuit.
„Hans van Breukelen verkaste des-
tijds van Nottingham Forest naar
PSV omdat hij bij Oranje wilde ko-
men," aldus Snelders in enkele
Schotse kranten. „Maar dat zal ik
niet doen."

Boete Real
De Spaanse voetbalbond heeft Real
Madrid een boete van ruim 100.000
gulden opgelegd. De cflib had tij-
dens de bekerwedstrijd tegen Bur-
gos depresident van die vereniging,
Antonio Martinez Laredo, de toe-
gang tot het ereterras ontzegd.

MÜNCHEN - Jan Wouters heeft
zijn overwinteringsperiode met
Bayern München er bijna op zitten.
Sinds de 3-1 overwinning op Fortu-
na Düsseldorf op 14 december van
het vorige jaar kwam de Beierse
ploegvan Sören Lerby niet meer in
competitieverband uit. Een trip
naar Frankrijk (3-2 nederlaag tegen
Auxerre, 3-0 zege op Bordeaux), het
in Duitsland befaamde Hallen Mas-
ters-toernooi (uitgeschakeld in hal-
ve finale door latere kampioen
Borussia Dortmund) en een Engel-
se trip volgden. Zaterdag pakt zor-
genkindje Bayern de draad weer op
in de competitie, uit tegen Schalke
'04. Vooral na de twee oefenwed-
strijden in Engeland heeft Wouters
er zin in. „We speelden tegen Leeds
United gelijk met 1-1. Nummer
twee van de ranglijst in Engeland,
dus dat zegt wel iets over onze voor-
uitgang. We komen er weer aan." Beerschot

Beerschot dreigt uit de competitie
te worden genomen. De Belgische
club is nog altijd de financiële ver-
plichtingen jegens de ex-spelers
Claessens, Luyckx, Talbut en Taha-
mata niet nagekomen. Wanneer
Beerschot nu niet voor zaterdag 8
februari de achterstallige salarissen
heeft betaald, wordt de club uit de

De Franse ex-vedette Eric Cantona
heeft in Engeland de gemoederen
aardig bezig gehouden door na zes
dagen al weg te lopen bij Sheffield
Wednesday. Zijn advocaat stuurde
me de volgende dag een fax met de
mededeling dat meneer Cantona
een grote ster was in Frankrijk en
geen gezichtsverlieskon lijden door
een trainingstage bij een Engelse
club die langer dan een week
duurt."

Kenneth Monkou is weer terug in
de basis bij Chelsea. Door een hoog-
lopend meningsverschil met ma-
nager lan Porterfield belandde de
voormalige Feyenoord-verdediger
onlangs op de bank.

Cantona

De Engelse profclubs met financië-
le problemen willen meer geld van
de overheid. Dat hebben ze gisteren
laten weten, nadat een onderzoek
had aangetoond dat ze samen een
schuldenlast van ruim 400 miljoen
gulden hebben.

Monkou

#competitie genomen.

Schulden

Het begint er dus een beetje op te
lijken bij Bayern. Tenminste vol-
gens Wouters. „Als team gaat het
beter. Als spelers steeds meer hun
normale prestaties gaan leveren
gaat het de goede kant op. Het kost
tijd eer het soepel gaat lopen. Alles
is gericht op het halen van UEFA
Cup-voetbal. Als we de eerste wed-
strijden goed doorkomen, zie ik het
wel zitten."

Zelf voelt Wouters dat hij nog veel
beter kan. „Nee, geen libero meer
zoals ik voor de winterstop heb ge-
speeld, want daar had ik moeite
mee."

" Arnold Vanderlijde heeft gisteravond in
het Maastrichts Expositie & Congres Cen-
trum (MECC) tijdens het Sportgala 1992 uit
handen van gedeputeerde drs. J. Pleumee-
kers de Sportprijs Limburg van het jaar
1991 ontvangen. De Sittardse bokser, die
ook al in 1985 en 1986 deze onderscheiding
in ontvangst mocht nemen, verdiende de
ereprijs op grond van de Europese titel en
de tweede plaats bij het wereldkampioen-
schap, die hij vorig jaar in het zwaarge-
wicht behaalde.
Arnold Vanderlijde volgde als winnaar
wielrenner Frans Maassen op die, net als
zweefvlieger Baer Sehlen; tot de drie geno-

mineerden voor de Sportprijs Limburg be-
hoorde. Frans Maassen kon gisteravond
niet in het MECC aanwezig zijn. Hij was op
de Spaanse wegen al aan het nieuwe sei-
zoen begonnen. In Maastricht nam zijn
echtgenote Margret (links op de foto) de
honneurs waar.
Tennisser Rogier Wassen ontving uit han-
den van gedeputeerde Kockelkorn de Aan-
moedigingsprijs voor de jeugd. De nummer
een in zijn leeftijdscategorie van de Neder-
landse tennisranglijst ging de twee andere
genomineerden, Raymond Meijs (wielren-
nen) en Danny Willems (surfen), vooraf.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Niet gespeeld, wel positief
MADRID - Dragan Punisic miste een voetbalwedstrijd vanwege
griep, moest toch naar de dopingcontrole en bleek positief. De Joe-
goslavische speler van Castellon werd op het gebruik van dope be-
trapt bij een controle op 26 januari, na afloop van de wedstrijd in de
tweede divisie tussen zijn club en Celta de Vigo.
De Spaanse voetbalbond onthoudt zich van commentaar totdat het
resultaat van de contra-expertise bekend is. Als die uitkomst even-
eens positief is, wacht de Joegoslaaf een reglementaire schorsingvan
drie maanden.Theo Snelders voelt niks voor een

terugkeer naar Nederland. Ook al

Snelders
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Programma
betaald
voetbal

sport in cijfers

HEERLEN - In de eredivisie zaal-
handbal bij de heren wordt -in ver-
band met interland-verplichtingen
voor de nationale ploeg komend
weekeinde- een midweekprogram-
ma afgewerkt. De indeling van de
drie groepen voor de nacompetitie
staat nagenoeg vast maar met de
rangvolgorde, belangrijk, voor het
aantal te spelen thuiswedstrijden, is
dat nog allerminst het geval. Vooral
in de kampioensgroep met drievou-
digeLimburgse afvaardiging is nog
veel mogelijk.

INDIANAPOLIS - Ex-wereldkampioen boksen Mike Tyson
staat in Indianapolis terecht. Hij is aangeklaagd voor verkrach-
ting van een van de deelneemsters aan de Miss Black America-
verkiezing. Tyson, die tijdens de zitting af en toe knikkebolde,
houdt zelf vol dat de vrouw vorig jaar juli seksuele gemeen-
schap toestond. De zwaargewicht riskeert een gevangenisstraf
van maximaal 63 jaar. Hij droeg tijdens de zitting een button
met de tekst 'Samen in Christus.

Tyson was als een octopus, een
grijpgraag monster. Hij pakte deel-
neemsters aan miss-verkiezingen

beet terwijl hij anderen streelde. Al-
dus getuigde een voormalige
schoonheidskoningin tijdens het
proces dat in Indianapolis is aange-
spannen tegen de voormalige we-
reldkampioen. Tracy Murphy ver-
telde voor de rechtbank dat Tyson
de billen van een meisje betastte,
gelijktijdig aan de borsten van een
ander voelde en nóg een ander aan-
raakte.

" AUTOSPORT - Mercedes-Benz
is van plan in 1993 door de bemid-
deling van de Zwitserse staleigen-
aar Peter Sauber terug te keren in
de formule 1. Als mogelijke cou-
reurs worden de Duitser Michael
Schumacher en het Oostenrijkse ta-
lent Karl Wendlinger genoemd.

Blauw Wit- ontvangt vanavond (De
Haamen, 20.30 uur) Hermes uit Den
Haag dat afgelopen zaterdag E&O
een punt afhandig maakte. Met de
twee punten uit deze ontmoeting
zou de ploeg van Peter Verjans zich
nog een plaatsje kunnen verbete-
ren.

VGZ/Sittardia is, met drie punten
voorsprong op de concurrentie,
koploper, maar heeft veruit het
zwaarste programma: morgen een
uitwedstrijd bij het Haagse Hellas
en later deze maand nog ontmoetin-
gen met Hirschmann/V&L en kam-
pioen E&O. De Geleners hebben
het, althans op papier, een stuk
makkelijker en begint vanavond
met een thuiswedstrijd (Glaner-
brook, 20.45 uur) tegen Bevo/HC dat
de laatste drie wedstrijden won en
nog kansen heeft zich buiten de de-
gradatie-groep te werken.

Murphy had het over de Miss Black
America-verkiezing, waar alle deel-
neemsters zich rond Tyson verza-
melden voor een fotosessie. „Hij
bewoog zich tussen de meisjes als
een inktvis, die in achtersten en
borsten kneep. Hij kwam handen
tekort."

Circuit Francorchamps weer in parcours

Snijers favoriet
in Boucles de Spa

Knuffelen
Charisse Nelson, een andere deel-
neemster, getuigde dat Tyson de
arm om haar middel legde en haar
begon te knuffelen. „Ik vroeg hem
te stoppen en dat deed hij." Nelson
zei dat ze Tyson vermanend toe-
sprak voor zijn gedrag in het open-
baar. Beide getuigen vertelden dat
ze latervan het vermeende slachtof-
fer hoorden dat ze door de bokser
was verkracht.

project voor de laatste keer met de
OpelKadett.

SPA - De stad Spa staat vrijdag en
zaterdag weer in het teken van de
rally Boucles de Spa. In de Arden-
nen zalregerend Belgisch rallykam-
pioen Patrick Snijers zijn titel met
zijn Ford Sierra verdedigen. Een
ongelijk gevecht, want naaste con-
currenten Rbbert Droogmans en
Mare Duez kunnen niet starten in
de rally die opnieuw het circuit
Francorchamps zal aandoen.

Het parcours in de rally Boucles de
Spa heeft wat wijzigingen onder-
gaan. Het traject rond St.-Vith is
komen te vervallen. Daarvoor is het
circuit van Francorchamps terugge-
keerd. Vrijdag start de rally om
14.18 uur met een klassement-
sproef. Om 18.00 uur start de eigen-
lijke wedstrijd met de klassement-
sproeven Clémentine, Rahier la
Gleize, Chevron, Bodeux, Moulin
du Rue Creppe, Francorchamps,
Malmedy, Ster en de beroemde
beek in Barisart.

Parcours

De kans bestaat dat de aanklager de
verklaringen van gisteren aangrijpt
om Tysons seksuele gedrag in een
verder verleden ter sprake te bren-
gen, hoewelrechter Patricia Gifford
heeft geboden dat over die periode
geen getuigen worden opgeroepen.
Anderzijds zou een duik in het ver-
leden de verdediging goed kunnen
uitkomen.

Tracy Murphy: „Ze keek naar me
met een blik die alles zei. Ze leek
zelfs niet meer op zichzelf. Ze was
als een zombie, alsof iets haar had
weggenomen."

Tysons advocaten zullen zich hard-
op afvragen waarom het vermeende
slachtoffer een afspraak met hem
maakte terwijl ze op de hoogte was
van zijn „reputatie".

Rond 01.00 uur begint de nachtrust.
Zaterdagmorgen volgt om 10.00 uur
de herstart waarna alle klassement-
sproeven nog tweemaal worden
verreden. In de nacht van zaterdag
op zondag is rond 01.00 uur de win-
naar bekend .

Oppositie wordt wel verwacht van
streekrijder Renaud Verreydt die
met een Toyota Celica aan de start
verschijnt en Mare Soulet die weer
vertrouwt op de Ford Sierra Cos-
worth 4x4. De Brusselse zakenman
Soulet onderhoudt in zijn eigen be-
drijf Target Sport zijn auto's zelf.
Daarnaast prepareert hy voor de re-
gerend wereldkampioen groep N,
Grégoire de Mévius een Nissan
Sunny GTi-R die in het wereldkam-
pioenschap wordt ingezet maar ook
in Spa aan de start verschijnt. De
franse fabrieksrijder Jean Ragnotti
komt met een Renault Clio spekta-
kel maken.

Steven Rooks getroffen door keelontsteking

Startverbod voor drie
ploegen in Ruta del Sol

CHICLANA - De renners van de
voormalige Spaanse formatie Kei-
me hebben zich dinsdag tevergeefs
gemeld voor de start van de Ruta
del Sol, de zesdaagse etappekoers
waarmee het wielerseizoen in Span-
jewordt geopend. De ploeg werd in
Chiclana (Andalusië) geweigerd
omdat de administratieve romp-
slomp rond de overgang van een
Spaanse naar een Colombiaanse li-
centie volgens de internationale
wielrenunie nog niet in orde is.

Ook de Spaanse formaties Wigarma
en CUCS (met de Nederlandse
profs Beuker en Dekker) kregen
een startverbod. De teams hadden
de vereiste bankgaranties nog niet
gestort.

De ploegentijdrit over 15,5 kilome-
ter werd gewonnen door ONCE, op
korte afstand gevolgd door Seür en
Panasonic.

De opening van de Ruta del Sol,
met onder meer Frans Maassen op*
de deelnemerslijst, werd onder
prettige omstandigheden afge-
werkt. Een aangename tempera-
tuur, met een licht briesje, zorgde
voor een goed verloop van de eerste
race. De Spanjaard Miguel Angel
Martinez, snelste man van de zege-
vierende ONCE-ploeg, kreeg voor
eigen publiek de eerste leiderstrui.

Voor Steven Rooks was de start van
het Europese wielerseizoen minder
leuk. De regerend Nederlands kam-
pioen uit de Bucklerploeg van Jan
Raas liet verstek gaan wegens een
lichte keelontsteking. Rooks maakt
zijn rentree nu op 16 februari in de
Grote Prijs Luis Puig.

Edwig van Hooydonck, de Belgi-
sche ploegmakker van Steven
Rooks, sleepte gisteren daarentegen
de eerste zege voor de Bucklers in
dewacht. Van Hooydonck deed dat
op de Franse wegen in de Grote
Prijs Marseillaise met start in Gar-
danne en finish na 134 kilometer in
Aubagne. Aan definish had de Belg
circa een minuut voorsprong opzijn
belagers Seigneur en Vermote. De
wedstrijd, waaraan dertien ploegen
met ieder tien man deelnamen, gold
als aanloop naar de Ster van Bessè-
ges, die vandaag in dezelfde regio
begint en tot zondag duurt.

trainerscarrousel
TREEBEEK - Bas Stofberg heeft
zijn contract bij de SV Treebeek
met een jaarverlengd.

Vandaag 19.30 uur
VCV Zeeland - NEC
Excelsior - Wageningen
Telstar - BW Den Bosch
Go Ahead Eagles - AZ
Eindhoven - Haarlem
Helmond Sport - Heracles
Veendam - Heerenveen
NAC - Emmen

Heerenveen 25 16 3 635 64-33
CambuurL. 24 12 7 5 3144-33
NEC 25 12 6 7 30 43 -30
BW Den Bosch 26 12 6 830 41-32
Telstar 24 11 7 629 58-38
RBC 24 11 7 629 45-34
Wageningen 25 11 7 7 29 30-23
Haarlem 26 12 5 929 38-43
NAC 24 9 9 627 41 -30
Heracles 26 10 7 927 45 -40
AZ 26 10 6 10 26 46-34
Veendam 26 10 6 10 26 32-37
Go Ahead Eagles 24 10 5 925 39-35
Eindhoven 26 8 9 9 25 32 -35
Emmen 25 6 10 9 22 27 -39
Zwolle 27 6 9 12 21 33 -48
Excelsior 26 8 4 14 20 45-62
Helmond Sport 26 6 8122033- 52
TOP 27 4 8 15 16 29-51
Zeeland 24 3 3 18 9 24-60

Heracles, Cambuur Leeuwarden en Go
Ahead Eagles periodekampioenen.

VIJFDE PERIODE
Heerenveen 3 3 0 0 6 12-2
BW Den Bosch 3 2 10 5 3-0
Veendam 32 1055-3
NAC 2 2 0 ö 4 7- 1
Emmen 3 12 0 4 4-1
Helmond Sport 312043-2
Wageningen 3 12 0 4 2-1
Eindhoven 3 1113 3-2
RBC 110 0 2 3-1
NEC 2 10 12 2-4
Heracles 3 10 2 2 6-6
AZ 310223-4
Excelsior 3 0 2 12 4-6
CambuurL. 10 10 12-2
Telstar 2 0 1111-2
TOP 3 0 12 11-3
Haarlem 3 0 12 12-9
Zwolle . 3 0 12 12-9
Go Ahead Eagles 10 0 10 0-1
Zeeland 2 0 0 2 0 1-7

CABERG - Caberg heeft het con
tract met trainer Sjeng Vroegop mei
een jaarverlengd.

Trainingsrit
gaat niet door
VOERENDAAL - De voor zon-
dag in Voerendaal geprogra^j
meerde trainingsrit van de geZ
menlijke Limburgse wielerve
enigingen gaat niet door. Er K"
geen geschikt en tevens goed P
veiligd parcours worden g^°
den. De eerste oefenrit is vej
plaatst naar zondag 16 februa1
in Heythuysen.

Profploeg in
Rusland
MOSKOU - Behalve renners »*
Ekimpv, Konychev, Tschnjj
Zhdanov, Oeslamin, etcetera, d
tot merkenteams in West-EurOK
behoren, heeft Rusland een e
gen ploeg geformeerd. Het tea
staat onder de naam RUS bil
internationale wielrenunie ir*:,
schreven. Hoofdsponsor is #a
kal, een sportclub uit Irkut5

die bindingen heeft met de Ri 1:
sisch-Aziatische HandelshafAls chef d'equipe fungeert .
olympische kampioen van 1" ~Viktor Kapitanov. Hij heeft &
tien renners onder zijn hoeö

Voorlopige
ploegenstand
LUXEMBURG -Omdat te
der ure nog enkele mutaties ,

{
ploegen plaatsvonden, heeft
FICP, de profsectie van de in**Jnationale wielrenunie, nog ëe t
juiste ploegenrangschikk":.!
kunnen samenstellen. Over a.
derhalve week hoopt men de
lijst gereed te hebben. Het pl°
genklassement wordt opê(
maakt door de punten uit K
individuele FICP-klasserne^van de tien bestgeklasseer
renners-uit iedere formatie te ,

taliseren. De vijfentwintig be
geklasseerde ploegen hebt>
automatisch met acht renlJ A
startrecht in de twaalf wedst*
den, die meetellen voor de %
reldbeker. Ploegen die tussen \
25ste en 40ste plaats geklassee ;
staan mogen met zes man in i
ze koersen starten, mits de v«*
strijd in eigen land plaatsvind .
De voorlopige stand: 1. Gator,
de, 2. Once, 3. Buckler, 4. ?Vl

5. Carrera, 6. Panasonic, 7. M 1".
tea, 8. GB-MG Boys, 9. BaneSJ,
10. Lotto, 11. Z, 12. Motorola, l

Helvetia, 14. RMO, 15. Teleko".
16. Tulip, 17. Lotus, 18. Clas, J 1
TVM, 20. Castorama, 21. Se"
22. Postobon, 23. Amaya, 24. P\
tiach, 25. Gis.

Samenwerking
KNWU - BWB
BRUSSEL - Met ingang vanA
jaar zal door de Belgische W*
rijders Bond (BWB) en de >,
ninklijke Nederlandse Wiel' ,
Unie (KNWU) nauwer dan in fy
verleden worden samengeweï
Voorop staat de opleiding
beloftevolle jongeren. In het *".
der hiervan zal een BelgisC.jfselectie telkenmale present $
in een Nederlandse amateurkia,
sieker. Een Oranje-team nee^
deel aan de Belgische topk<o
sen. Onveranderd blijft de K
vaardiging op club- en distr1

sniveau of middels de zogenaap

de gastrennersverenigingen. .

Zuid-Korea wil
WK in 1995
PARIJS - Evenals Colonif'
heeft Zuid-Korea zich kandida'
gesteld voor de organisatie v .
de wereldtitelstrijd wielrenn
(weg en baan) in 1995. Beide I*.
den hebben nooit eerder
'mondiale' georganiseerd. ,(
moeten het opnemen tegen **naco, dat zich al eerder had e
meld. De Internationale Wien
Unie beslist in november tijde,
het volgende congres in Orlan"(Florida). Slovenië en Kroajj
werden als nieuwe leden van
UCI geaccepteerd. De aanvraê_
van de onafhankelijke staten^kraine, Rusland, Georgië en
zachstan worden tijdens %j
congres van de amateurfeder3

(FIAC) in Barcelona in behaP0

ling genomen.
KLIMMEN - Troja en trainer Dui-
sings hebben besloten aan het eind
van dit seizoen uit elkaar te gaan.

Amagasaki, vrouwen, 270.000 gulden,
eerste ronde: Sawamatsu - Rehe 1-6 7-5

Milaan, mannen, 1,1 miljoen gulden,
eerste ronde: Javier Sanchez - Costa 7-5
3-6 7-6, Bruguera - Boetsch 6-4 6-2, Vol-
kov - Novaeek 7-6 7-6, Ivanisevic - Lars-
son 7-6 5-7 6-4, Pozzi - Pioline 5-7 6-4 7-6,
Forget - Mansdorf 6-3 6-4. Dubbelspel,
eerste ronde: Broad/MacPherson - Haar-

Zesdaagse Kopenhagen, stand op voor-
laatste avond: 1. De Wilde-Tourné 116
p, 2. Holenweger-Stutz 115 p, 3. op 1
ronde Veggerby-Bincoletto 157 p, 4.
Clark-Freuler 145 p, 5. op 2 ronden Car-
rara-Günther 69 p, 6. op 4 ronden Worre-
Khrabzov 74 p, 7. gebroeders Curuchet
54 p, 8. op 10 ronden Haase-Hess 81 p,

Essen, vrouwen, 630.000 gulden, eerste
ronde: Kohde-Kilsch - Kamstra 6-4 6-3,
Lindqvist - Suire 5-7 6-3 6-2, Porwik -
Herreman 7-5 6-3, Probst - Frankl 6-4
6-2, Pierce - Langrova 6-3 6-1, Kerek -Garrone 2-6 6-3 7-6, Rittner - Cecchini
6-2 6-4.

TENNIS

San Franciscp, mannen, 475.000 gul-
den, eerste ronde: Schapers - Saceanu
5-7 7-6 6-3, Kulti - Macphie 6-4 6-4, Cla-
vet - O'Brian 6-3 5-7 6-3, Reneberg -Martin 6-7 6-3 6-0, Braasch - Grabb 6-3
3-6 7-6, Chang - Gunriarsson 6-1 6-1, Gil-
bert - Adams 6-1 7-5.

Aubagne, Grand Prix Marseillaise: 1.
Edwig van Hooydonck 134 km in
3.24.02, 2. Seigneur op 53 sec, 3. Delion
0.11, 4. Leclerc 0.13, 5. Vermote 0.28, 6.
Virenque 0.31, 7. Forest 3.15, 8. Esnault
19.02,9. Cipollini 19.42,10.Heynderickx
z.t.

SCHAKEN
Cannes, Rapidtoernooi, vierde ronde:
Kortsjrïoi-Ivantsjoek 0-1, Poloegajevski-
Karpov 0-1, Larsen-Seirawan 'A-Vi,
Anand-Adams V2-V2, Speelman-Ljuboje-
vic V_-V_, Judith Polgar-Piket V2-V2. Vijf-
de ronde: Seirawan-Kortsjnoi 1-0, Kar-
pov-Larsen 1-0, Ivantsjoek-Poloegajevs-
ki 1-0, Piket-Anand _-_, Ljubojevic-
Polgar 1-0, Adams - Speelman Vz-Vï.
Zesde ronde: Speelman-Poloegajevski
0-1, Polgar-Larsen 1-0, Piket-Seirawan
_-_, Ljubojevic - Karpov 1-0, Adams-
Ivantsjoek 0-1, Anand-Kortsjnoi V4-V4.
Stand: 1. Ivantsjoek 5 punten, 2. Anand
4 Vi, 3. Seirawan 4, 4. Piket en Ljuboje-
vic 3 _, 6. Karpov en Polugajevski 3, 8.
Adams en Speelman 2 V_, 10. Kortsjnoi
2, 11. Polgar 1 V_, 12. Larsen 1.

VOETBAL
Vitesse-Militair Elftal 0-2 (0-D- 30. Fok
0-1, 74. Roelofsen 0-2 (strafschop).
Olympique Marseille-Internationale
2-1 (l-D-10. Bolli PO, 18. Klinsmann 1-1,
72. Papin 2-1.
Reservecompetitie: RBC 2-VVV 2 1-1

Chiclana, Ruta del Sol,proloog, ploe-
gentijdrit: 1. ONCE 15,5 km in 17.47
(gem. snelheid: 52,296 km/u), 2. Seur
0.04, 3. Panasonic 0.08, 4. Banesto 0.11,
5. Lampre-Colnago 0.12, 6. TVM z.t., 7.
PDM 0.24, 8. Amaya z.t., 9. Motorola
0.30, 10. Buckler 0.31.

WIELRENNEN 9. Pedersen-Madsen (amateurs) 65 p, 10.
op 14 ronden Woods-Armstrong 47 p,
11. op 15 ronden Lapage-Coljjn 50 p.

huis/Beekman 6-4 6-7 7-5, Nijssen/Suk-
Bathman. Bergh 2-6 7-5 6-1.

Wellington, vrouwen, 180.000 gulden,
eerste ronde: Gomer - Reggi 6-4 6-7 6-3,
Wood - Rossides 6-2 7-6, Smasjnova -
Jensen 7-6 3-6 6-3, O'Reilly - Richardson
7-6 6-2, Field - Rinaldi 6-3 4-6 6-3, Szabo-
va - Hetherington 4-6 6-3 6-4.

6-1, Miyauchi - Basuki 6-3 4-6 6-4, Su-
giyama - Kijimuta 1-6 6-2 7-5, McQuillan
- Cunningham 7-6 7-6, Endo - Sviglerova
6-3 6-4, Nagatsuka - Emmons 6-3 7-5,
Takagi - Ludloff 6-4 3-6 6-1, Habsudova- Magdalena Maleeva 2-6 7-6 7-5, Miyagi
- Minter 6-2 4-6 7-6, Wang - Henricksson
2-6 6-1 6-3, Kamio - Brjoekovets 6-3 4-6
7-5.

Nijssen en Suk
overleven eerste
ronde in Milaan
MILAAN - In het ATP-tennisto'
nooi in Milaan, waar 625.000 doU
aan prijzengeld te verdelen is, he
Torn Nijssen met Cyril Suk in Jdubbelspel de tweede ronde <■reikt. In de eerste ronde moest i
Nederlands/Tsjechisch koppel '■opnemen tegen de Zweden R°nr
Bathman en Rikard Bergh. Nijss
en Suk leken aanvankelijk opniei
tegen een nederlaag aan te lop'
net als in de halve finale van j
toernooi in Birmingham. Aan 'eind van de tweede set wisten
toch nog de stand gelijk te trekk'
In de derde en beslissende sloeg'
koppel Nijssen/Suk toe, 2-6, 7-5,6
In het enkelspel is de tegenstand
van Nijssen bekend. Het is de lf
aan Omar Camporese die zijn la
afgelopen week in de Davis C
vertegenwoordigde.

" Gijs Verheijen doet het in 'tweede toernooi van het Egyptis'
Satellite circuit goed. In het eer
toernooi was hij door het te gr'
aantal aanmelding niet geacc
teerd. In het tweede toernooi he
hij de eerste twee rondes van
kwalificatie overleefd. Het dubt
spel is tijdens de tweede week v
het programma afgevoerd. E"
een zandstorm was er geen *meer om dit onderdeel af te werk1

" Mike Tyson bouwde
een wereldreputatie op
als bokser. Buiten de
ring zaten de handen
van deAmerikaan nog
losser. De ene beschul-
diging na de andere
wordt in zijn richting
afgevuurd. Bovendien
staat hij terecht we-
gens verkrachting van
een landgenote.

Archieffoto: ANP
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Ex-wereldkampioen boksen beschuldigd van verkrachtingVooruitgeschoven
programma
handballers Mike Tyson afgeschilderd

als grijpgraag monster

" Edwig van Hooydonck, die twee jaarachter elkaar de hoofdprijs in deRonde van Vlaanderen opeiste, heeft ook de eerste
koers waaraan hij in 1992 deelnam zegevierend afgesloten. In Frankrijk won hij de GP Marseillaise.

driesIiNSSEN

In de groep N zal de strijd gaan tus-
sen Mitsubishi met rijders Freddy
Loix en Nic Min en Ford met Mare
Timmers en Jean-Marie Milissen
aan het stuur. Bruno Thiry rijdt in
afwachting van het Opel Calibra-

sportkort
" BASKETBAL - Basketbalclub
Canadians moet voor volgend sei-
zoen op zoek naar een nieuwe trai-
ner. De huidige coach Edwin van
der Hart kon niet met het bestuur
tot overeenstemming kómen over
een nieuwe verbintenis. De finan-
ciën vormden een belangrijk strui-
kelblok.

sportlimburqs dagblac

sport kort
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