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’wordtinbrandgestoken’

Gemeentesecretaris
Susteren bedreigd

DOOR HANS GOOSSEN

SUSTEREN - Gemeentesecretaris E. Montforts
van de gemeente Susteren heeft een anonieme
brief ontvangen waarin wordt gedreigd dat zijn
Woning in brand wordt gestoken. De secretaris
heeft bij de hoofdofficier van Justitie in Maastricht

schriftelijk aangifte gedaan van de bedreiging. „Ik
heb al vaker anonieme telefoontjes en boze brieven
gehad. Ik ben niet bang, maar ik ben het nu moe,"
aldus Montforts.

De dreigementen zijn geschrevenop een artikel uit
het Limburgs Dagblad van afgelopen maandag. De
brief is in 's-Hertogenbosch afgestempeld. In het
betreffende artikel staat dat de secretaris de eerste
stappen heeft gezet tot een gerechtelijkeprocedure
tegen de gemeente met de bedoeling een schade-
vergoeding te krijgen.

Zie verder pagina 13
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Vliegtuig
stort neer
op hotel:
16 doden

JVANSVILLE - In de Ameri-
staat Indiana zijn giste-

zeker 16 mensen omgeko-
Jte-i toen een militair trans-

bij Evansville op
cft hotelcomplex neerstortte.?et toestel, een Lockheed
H3O Hercules van deKentuc-

National Guard, was bezig
j!et landings- en opstijgoefe-

-5 _en toen het van de lan-?f*gsbaan afweek. De autori-
tten achtten het niet waar-pijnlijk dat het dodental nog

stijgen. Zeker elf mensenaakten gewond.

jet toestel stortte neer op de
phterzijde van Restaurant Jo-
_i6n raakte het Drury Inn mo-
{?" De benzinetank van deJ"l30 vloog in brand en spoot
lammen tot 15 meter de lucht
?«terwijl brokstukken tot hon-
dden meters in het rond vlo-
*&, aldus de politie. Van kilo-meters afstand was een enorme
v^arte rookwolk te zien. Onder

16 doden bevinden zich de
(^if bemanningsleden van het
'°estel.

het weer

yVERWEGEND BEWOLKT
*J-daag trekt ten zuiden vans een hogedrukgebied van

i e st naar oost richting Duits-
dat"*" V°or ons houdt dit in

de stroming langzaam
e *a»t van zuidwest naar zuid
A dat er daardoor in de mid-
*6 iets drogere lucht wordt

Afgevoerd. In de aangevoer-
L^arme lucht komt aanvan-
jj'ijk veel bewolking voor,
y?ar in de middag en avond
ty*1 er ook opklaringen. De

lftd is zwak uit zuidwestelij-
ke later zuidelijke richtingen.
W_ kwik loopt vanmiddag op
A? Plaatselijk 10 graden en
AJJalt vannacht naar 4 a 5 gra-

Vi./°or informatie betreffende
keJ weer in Limburg kunt. u
"e'len 06-91122346.
VANDAAG:Z^op: . 08.11 onder: 17.37
r*aanop: 08.56 onder: 20.06
__°RGEN:
h?n °P: 08.09 onder: 17.38aanop: 09.11 onder: 23.18

Texel
In het debat nuanceerde Brinkman
enige harde uitspraken, die hij afge-
lopen maandag in Texel had ge-
daan. Hij zei in deKamer het mini-
mumloon alleen te willen bevriezen
als de verhouding tussen het aantal
werkenden en niet-werkenden ver-
der verslechtert.
In dat geval moet ook gepraatkun-
nen worden over een mini-stelsel in
de sociale zekerheid, de invoering
van een basisuitkering en het diffe-
rentiëren van de hoogte van de uit-
kering, al naar gelang de leeftijd
van betrokkene.

CFK-verbod
DEN HAAG - Minister Alders (Mi-
lieubeheer) is voor het eerder stop-
zetten van het gebruik en de pro-
duktie van stoffen die de ozonlaag
aantasten, zoals CFK's en halonen.
In het Protocol van Montrealis het
jaar 2000 vastgelegd als datum. Al-
ders wil dit in ieder geval proberen
te bereiken tijdens de vierde bijeen-
komst over het protocol, die in no-
vember in de Deense hoofdstad
Kopenhagen wordt gehouden.
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Regeringspartijen weigeren compensatie koopkrachtdaling

Geen extra’svoorminima
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Het kabinet
hoeft op dit moment geen
maatregelen te nemen om de
koopkrachtdaling voor de mi-
nima op te vangen. CDA en
PvdA nebben daar geen be-
hoefte aan. Dit bleek gisteren
in een kamerdebat over de
ontwikkeling van de koop-
kracht. Moties van de opposi-
tie waarin om maatregelen
werd gevraagd, werden door
toedoen van de coalitiepar-
tijen verworpen.
Eerder deze week gaf minister De
Vries (Sociale Zaken) toe dat de
koopkracht voor iedereen daalt.
Ook voor de minima, waarvoor eer-
der koopkrachtbehoud in het voor-
uitzicht was gesteld. De minister zei
gisteren in de Kamer dat er sinds
Prinsjesdag 'tegenslagen' zijn opge-
treden brj de koopkrachtontwikke-
ling. Desalniettemin wilde hij de
betekenis van de cijfers relativeren.
Binnen enkele maanden zal het
Centraal Planbureau weer nieuwe
ramingen maken.
Het compenseren van de koop-
krachtdaling wees de bewindsman
van de hand. Hij noemde het 'on-
verantwoord' daarover nu verwach-
tingen te wekken. De Vries zei ook
dat de financiële ruimte voor com-
pensatie ontbreekt.
Pas nadat meer bekend is over de
feitelijke ontwikkelingen, zal de
zaak opnieuw bezien worden, aldus
De Vries. Hij speculeerde daarbij
onder meer op een dalingvan de in-
flatie later dit jaar.

Directeur: ’Te grote verliezen als er niets verandert’LIOF eist duidelijkheid
over toekomst vliegveld

MAASTRICHT - LIOF-directeur ir
F. Koelman heeft gisteren duidelijk
gemaakt dat als het tij niet snel
keert voor Maastricht Airport, de
NV Luchthaven Maastricht geen
lang leven meer beschoren is. Vol-
gens Koelman zullen de aandeel-
houders van de NV in dat geval niet
langer bereid zijn de exploitatiete-
korten van de luchthaven aan te
vullen. „Zoals het nu is, kan het niet
blijven. Dit jaar nog moeten er din-

gen veranderen, deverliezen kosten
de aandeelhouders teveel geld," zei
Koelman. Het LIOF heeft 18% van
de aandelen van de NV in bezit.
Koelman is commissaris van de NV.

Als de vergunningen voor de Oost-
westbaan en in tweede instantie de
nachtvluchten niet worden ver-
leend, kan het vliegveld volgens
Koelman „geen eigen beleid meer
voeren en niet meer worden be-
schouwd als onderdeel van het
Zuidlimburgse logistieke netwerk".

De negatieve ontwikkelingen rond
het vliegveld worden doorKoelman
als een bedreiging voor de Lim-
burgse economie aangemerkt. Toch
meent Koelman dat MaastrichtAir-
port ooit eenrendabel vliegveld kan
worden, ook al wordt er op dit mo-
ment jaarlijks een verlies van vijf
miljoen gulden geboekt.

De komende maanden moeten de
aandeelhouders van de NV beslis-
sen of ze zich willen vastleggen op

het aanvullen van de tekorten voor
een nieuwe periode van vijf jaar
(momenteel is dat nog 5 miljoen
gulden). De Limburgse gemeenten,
die een aandeel van 8% bezitten,
zijn volgens commissaris A. van
Goethem wèl genegen een nieuwe
overeenkomst te sluiten.
Gedeputeerde drs J. Pleumeekers
voorziet vooralsnog geen proble-
men met de aandeelhouders van de
NV Luchthaven Maastricht. Vol-
gens hem kan het plafond van het
exploitatietekort nog alle kanten
uit. „Een verhoging is bij voorbaat
niet uitgesloten, maar het kan ook
op een verlaging uitdraaien. Dat
hangt af van de keuzes die voor de
toekomst gemaakt worden. Het be-
langrijkste is echter dat snel een
beslissing genomen wordt over de
Oost-westbaan."

Zie verder pagina 11

" LIOF somber over
Limburgse economie

Deelname aan
Golfoorlog kost

457 miljoen
DEN HAAG - De Nederlandse
deelname aan de Golfoorlog
heeft in totaal 457,2 miljoen gul-
den gekost. Daarvan kwam 430
miljoen voor rekening van het
ministerie van Defensie, zo blijkt
uit een overzicht dat minister
Ter Beek aan de Tweede Kamer
heeft gestuurd.

De rest van het bedrag was af-
komstig van ontwikkelingssa-
menwerking (19,2 miljoen voor
humanitaire hulp aan de Koer

den) en de Europese Gemeen-
schap, die zon 6 miljoen aan
Nederland uitkeerde.

Defensie heeft de uitgaven aan
de Golfoorlog kunnen doen zon-
der dat daarmee defensieplan-
nen in het gedrang kwamen, zo
schrijft Ter Beek.
De Nederlandse bijdrage aan de
anti-Irak-coalitie bestond uit de
inzet van fregatten en mijnenja-
gers in de Perzische Golf, lucht-
verdedigingssystemen in Turkije
en Israël, een medisch team in
Saoedi-Arabië, hulp bij deterug-
keer van gevluchte Koerden
naai' Noord-Irak en deelname
aan VN-inspectieteams van nu-
cleaire en chemische wapens in
Irak.

Grote olievlek
voor de kust

IJMUIDEN - Een Orion-verken-
ningsvliegtuigvan deKustwacht
en een Engelse veerboot hebben
gistermiddag een olievlek van
zes bij drie kilometer nabij de
zeescheiding tussen Nederland
en België ontdekt. Rijkswater-
staat heeft gezien de grote om-
vang van de vlek onmiddellijk
het bestrijdingsvaartuig Smal
Agt uit Scheveningen laten ver-
trekken en overweegt meer ma-
terieel in te zetten.

De vlek koerst met de huidige
drijf- en windrichting naar de
Nederlandse kust. Gezien de
snelheid kan de olie in drie da-
gen de Zeeuwse wateren en de
eilanden Goeree, Walcheren en
Schouwen-Duiveland bereiken,
aldus het hoofd operationele za-
ken van Rijkswaterstaat, R.
Schriel.
De vlek heeft volgens de woord-
voerder een dichte structuur van
ruwe olie of stookolie.

Britse ’baby-boom’

" Soldaten
van de eerste
pantserdivisie
van hetBritse
Rijnleger tonen
trots hun
pasgeboren
baby's. Alle
vaders op de
foto vochten
mee in de
Golfoorlog. Een
jaarna
terugkeer uit
het
Midden-Oosten
vond in de
legerplaats
Fallingbostel
in het Duitse
Nedersaksen
de baby-boom
(geboortegolf)
plaats.

Foto:DPA
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SCHAESBERG
Autokino: Thelma & Louise, vr
za 2q uur, zo 20.30 uur. Ricochet,
vr za 22.15 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: De Provin-
cie, wo 20 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Frankie & Johnny, vr t/m
zo 18.30 en 21.15 uur, ma t/m do
21.15 uur, za zo wo ook 14.30uur.
The Addams Family, vr fm zo
18.30 en 21.15 uur, ma t/m do
21.15 uur, za zo wo ook 14.30uur.
Toto le Heros, dag. 21.15 uur, vr
t/m zo ook 18.30uur. De Redder-
tjes in Kangoeroeland, za zo wo
14.30 uur. Hot shots, dag. 21.15
uur, vr t/m zo ook 18.30 uur, za
zo wo ook 14.30 uur. Ciné-K:
Jungle Fever, dag. 21 uur.
Cinema- Palace: Harley David-
son and the Marlboro Man, dag.
19 en 21.30 uur. Don't teil Mom
the babysitter 's dead, dag. 18.45
en 21.30 uur, za zo ook 13.45 en
16.15 uur, wo ook 13.45 uur. Fie-
vel in het Wilde Westen, za zo 14
en 16.15 uur, wo 14 uur. Bingo,
za zo 14 en 16.30 uur, wo 14 uur.
Ricochet, vr t/m zo 20.30 uur, ma
t/m do 18.30 uur. The Fisher
King, vr t/mzo 18.30 uur, ma t/m
do 21.30 uur. Lumière: Merci la
vie, dag. 20 uur. Blde Runner,
dag. 20.30 uur. La doublé vie de
Veronique, dag. 22 uur. Stanno
tutti bene, vr za 23 uur. A_,

■_?. " Scène uit 'Ricochet'
GELEEN

Roxy: Curly Sue, dag. 20.30 uur.
The Fisher King, dag. 20.30 uur.

SITTARD
Forum: Hot Shots, dag. 20.30
uur, za zo wo ook 14 uur. The
Addams Family, dag. 20.30 uur.
De Reddertjes in Kangoeroe-
land, za zo wo 14 uur. Filmhuis
Sittard: La Statione, wo 20.30
uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Doe Holly-
wood, vr t/m zo 20.30 uur. V.I.
Warshawski, vr t/m zo 20.30 uur.
Assepoester, za zo 15uur. Bingo,
za zo 15 uur.

ROERMOND
Royal: Thelma & Louise, dag.
20.30 uur, zo ook 16.30 uur. De
Reddertjes inKangoeroeland, zo
wo 14.30 uur. Royaline: Hot
Shots, dag. 20.30 uur, zo ook
16.30 uur. Bingo, zo wo 14.30
uur.Filmhuis Roermond: La
Statione, do 20.30 uur.

VENLO
Perron 55: La Statione, za 19.30
uur, di 20 uur.

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ

LimburgsDagblad b.v

Directie:
mr. F.A.M, van Hellemondt
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Telefoon:
Abonnementen 045-739881
Advertenties 045-739886
Algemeen 045-739911
Piccolo-advertenties 045-719966
Fax:
Advertenties 045-739204
Algemeen 045-739364
Redactie 045-739264
Banken:
ABN Bank Heerlen 57 75 35 935
Postbank 10 35 100
Rayonkantoren:
Brunssum 045-256363
Geleen 046-746868
Heerlen-Centrum 045-717719
Kerkrade 045-452932/455506
Maastricht 043-254477
Roermond 04750-18484
Sittard 046-515577
Valkenburg 04406-15045
Abonnementsprijzen:
Bij vooruitbetaling te voldoen
bij automatische betaling:
ber maand ’ 27,45
per kwartaal ’ 82,35
Per acceptgiro:
per maand ’ 28,45
per kwartaal ’ 83,35
losse nummers / 1,60

Btr. 30

Oud-Royal-directeur aan vooravond Laurel & Hardy-festival:
’geenlastmeervan

Heerlense zedenprekers’DOOR HANS TOONEN

Vooral opa's bellen deze week naar
Royal in Heerlen.
Uit nostalgie, dat zeker.
Maar ook een beetje om eindelijk te
bewijzen dat er vroeger toch meer
gelachen werd dan nu.
Het bewijs laten ze zondag zien aan
hun kleinkinderen, met wie ze dan
in de rij staan voor het Laurel &
Hardy-festival dat ter gelegenheid
van het eeuwfeest van Oliver Hardy
in Royal wordt gehouden.
Kortom, een ouderwetse filmmid-
dag die ook bij bioscoopeigenaar
Van Bergen sr. vergeelde beelden
oproept. Veertien was de nu 68-jari-
ge 'Royalist' toen hij van zijn vader
mee moest helpen" in de bioscoop,
toentertijd goed voor 1180 stoelen
tegen 980 nu. „Je brak elkaar, bij
wijze van spreken, de benen om
Dikke en Dunne-films te krijgen.
Want dat betekende kassa. Zeker
tijdens de kermis of met de carna-
val moest je een Laurel & Hardy-
fïlm vertonen. En iedere bioscoop-
houder in, maakt niet uit welk gat,
wilde een Dikke & Dunne-film.
Stan en Ollie waren publiekstrek-
ker nummer een, direct gevolgd
door Johnny Weissmüller als Tar-
zan. En niet te vergeten de Duitse
zwijmelfilms met Zarah Leander en
Heinz Rühmann. Tot 1940 kwam er
geen hond naar een Hollywood-film
kijken, uitgezonderd dan 'Boys
Town' met Spencer Tracy en
Mickey Rooney."

Tot aan de Tweede Wereldoorlog
kon je zeven dagen per week naar
de bioscoop waar je kon kiezen uit
vier voorstellingen. „Je begon met
drie journaals. Eerst dat van Poly-
goon, dan het Duitse UFA-journaal
en het Amerikaanse nieuws van
Fox. Vervolgens een tekenfilm of
een korte klucht, gevolgd door een
b-film uit Amerika, bijvoorbeeld
'Charly Chan'. En pas dan kwam de
hoofdfilm. Alles bij elkaar zat je dik
drie uur in de bioscoop. Zonder
pauze en met heel weinig reclame."
En dat voor vier, hooguit vijf dub-

beltjes. Een bedrag waar je je spaar-
pot voor moest omkeren. Of jetante
lief aankijken.
Of het vroeger echt leuker was?
Van Bergen: „De mentaliteit van
het publiek was anders, normaler.
Meer in voor humor dan nu. Tuur-
lijk waren het zorgelijke tijden.
Maar is het nu dan zo prettig? Toch
zoeken velen nu juist de zorg en el-
lende op in films zoals de 'Termina-
tor'. Gelukkig is het tij aan het
keren. In Amerika verlangt het pu-
bliek weer amusement in plaats van
geweld. Dat leid ik af uit het succes
van 'The Hands that rocked the
Cradle', een prachtige film over
'nannies', kindermeisjes die half
Amerika hebben grootgebracht."

Anders dan vroeger hoeft Van Ber-
gen de vier L«S_H-films die zondag-
middag worden gedraaid, niet eerst
aan kuise keurmeesters voor te leg-
gen. Tot ver in de jaren vijftig druk-
ten Heerlense zedenprekers een
extra stempel op zijn nering. Want
naast de katholieke filmkeuring
had Heerlen zijn eigen keuring. De-
cennia lang was Heerlen Roomser
dan de paus. De mores in de lokale
bioscopen werd bepaald door de
zuster van burgemeester Van
Grunsven, een Franciscaan van het
Bernardinuscollege, de pastoor van
Heerlen en de notaris van Hoens-
broek.
Van Bergen: „En reken erop dat ze
streng keurden. Had de katholieke

filmkeuring geen moeite met
'Bathing Beauty' van Esther
Williams, in Heerlen werd deze film
verboden omdat Red Skelton er als
dame verkleed een balletje opvoer-
de. 'Bittere Rijst' met Anna
Magnani werd in Heerlen afge-
keurd. Een film over driehoeksver-
houdingen waren per definitie ta-
boe. 'Sneeuwwitje' mocht je alleen
zien als je veertien jaar en ouder
was. Want de heks was te schok-
kend voor de kinderziel. Dwarslig-
gen? Niks daarvan. Je moest niel
teveel ruzie maken met deze keur-
meesters, want dan zat je zonder
film."
Of opa dat nu ook aan zijn kleinkin-
deren vertelt...

" Terwijl Van Bergen sr. terugblikt op vroeger, toont zijn zoon en huidig directeurLaurens een
album met advertentiesuit vervlogenfilmtijden. Foto: KLAUS TUMMERS

film
bioscopen

HEERLEN
Royal: Frankie & Johnny, vr t/m
zo 18.30 en 21 uur, ma t/m do
20.15 uur.Laurel en Hardy Festi-
val, za zo 14 uur. Rivoli: Hot
Shots, vr t/m zo 19.30 en 21.30
uur, ma t/m do 19 en 21 uur, za
zo ook 15 en 17 uur. Maxim:
Harley Davidson and the Marl-
boro man, dag. 19 en 21 uur. De
Reddertjes in Kangoeroeland, za
zo 14.30 en 16.30 uur, wo 14 uur.
H5: Shattered, dag. 14.30 19 en
21.30 uur, za zo ook 16.45 uur.
The Addams Family, dag. 14.15
18.45 en 21.15 uur, za zo ook
16.30 uur. Don't teil Mom the ba-
bysitter 's dead, dag. 18.30 en 21
uur, vr ma di do ook 14 uur. Fie-
vel in het Wilde Westen, za zo 14
en 16 uur, wo 14 uur. Ricochet,
dag. 18.30en 21 uur, vr ma di do
ook 14 uur. Bingo, za zo 14 en 16
uur, wo 14 uur. Curly Sue, dag.
14 18.30 en 21 uur, za zo ook 16
uur.

Video Vers

DOOR HANS TOONEN

In Video Vers wordt aandacht be-
steed aan speelfilms die onlangs of
binnenkort op video te huur of te
koop zijn.

'Roots of Evil' zakt door van grof
geweld, opgetuigd met sex-van-de-
straat. Dat het verhaal rammelt als
een bolderkar zal de liefhebber van
dit soort films roesten. Zolang de
meiden willig<_. wellustig zijn, mag
het scenario zijn uitgetikt op een rol
toiletpapier.
Nu het verhaal: omdat zijn feeks
van een moeder hem te weinig aan
haar borst heeft gedrukt, koelt
agent Collins (Charles Dierkop) zijn
woede op stoepsletten in Los Ange-
les. Rechercheur Osborne (Alex
Cord) moet er met zijn collega en
hedgenote Brenda op uit om de
hoerendoder op te sporen, niet we-
tend dat hij een deur verder verba-
len zit uit te tikken. Als tussendoor-
tje moet het tweetal de moord op
een drugsbaron oplossen. Zoals ver-
zucht: de plot is pet. Maar de mei-
den zitten strak in het vel en zijn
'bedlegerig' van aard. (Cannon)

'Edward Scissorhands' daarente-
gen is hartverwarmend. Regisseur
Tim Burton knipt met dit sprookje
dwars door hypocrisie en kleinbur-
gerlijkheid van een zogenaamd net-
te buurt. Edward Scissorhands

(Johhny Depp) lijkt een griezel, om-
dat hij scharen heeft in plaats van
handen. Toch wordt hij liefdevol
opgenomen in een doorsnee-gezin.
En steelt de show en menig vrou-
wenhart als hij struiken, poedels en
krullen tot ware kunstwerken cou-
peert. Als hij wat naïef betrokken
raakt bij een inbraak keert de keuri-
ge wijk zich tegen hem. En kan hij
niet anders dan terugkeren naar zijn
hogerop gelegenkasteel. Een kome-
die, niet geknipt voor hen die hor-
ror of platte gein verwachten. (Fox).

'Defending Your Life' geeft een he-
melse kijk op de eerste dagen na de
dood. In tegenstelling tot 'Ghost',
'Almost an Angel' en 'Ghostdad'
keert de hoofdpersoon in deze film
niet als 'spook' terug op aarde. Da-
niel Miller (Albert Brooks) belandt
na een fatale botsing tegen een bus
in Judgement City, een zalige stad:
constant 25 graden, onbewolkt en
eten zoveel je op kunt. Gedurende
je verblijf moet je voor een recht-
bank verschijnen met alleraardigste
rechters. Een tang van een aan-
klaagster poogt aan de hand van
gebeurtenissen uit je aardse leven
aan te tonen dat je nog niet goed
genoeg bent om over te gaan in een
beter leven ergens in het heelal. Een
gewiekst advocaat staatje bij. Dat is
ook nodig. Want wij hier op aarde
worden 'Little Brains' genoemd,
omdat we maar drie procent van

onze hersens gebruiken. „Want als
je ook maar vijfprocent van je ver-
stand zou gebruiken, wil je toch
niet op aarde leven," schatert Mil-
lers advocaat. Daniel wordt verliefd
op Julia (Meryl Streep), maar durft
toch niet met haar de laatste nacht
in Judgement City door te brengen.
Deze film valt vooral op door de
gortdroge humor over doodgaan en
is dan ook een 'openplek' temidden

van al die 'spookfilms' die Holly-
wood na het kassucces van 'Ghost'
uitbraakte. (Warner).

'Doublecrossed' bewijst opnieuw
dat Hollywood niet terugschrikt
voor films waarin de vuile handen
van de Amerikaanse regering en
haar handlangers zoals de CIA als-
nog worden getoond. 'Doublecros-
sed' is gebaseerd op het waarge-
beurde verhaal van Barry Seal, een
piloot uit Louisiana die jarenlang
drugs uit Zuid-Arnerika de VS bin-
nensmokkelde. Eenmaal gesnapt en
met zes jaar cel in het vooruitzicht
kiest Barry (schitterend neergezet
door de herboren Dennis Hopper
uit 'Easy Rider') voor samenwer-
king met de DEA, de Amerikaanse
anti-drugsridders. Met gevaar van
eigen leven levert hij bewijzen voor
de betrokkenheid van Nigaragua in
de drughandel met Colombia. Als
president Reagan en diens 'vuile
klusjesman' Oliver North later fo-
to's tonen van deze betrokkenheid,
wordt de naam van Barry Seal niet
genoemd- Tegen die tijd is hij 'dead
and gone'. Hoewel hem strafrechte-
lijke onschendbaarheid was beloofd
voor zijn enorme bijdrage in het op-
rollen van drugkartels veroordeelde
een (te) rechtschapen rechter hem
toch tot een half jaar dienstverle-
ning bij het Leger des Heils in Ba-
ton Rouge, Louisiana. Op de eerste
ochtend wordt hij opgewacht door
een huurmoordenaar uit Colombia.
'Doublecrossed' is 108 minuten lang
adembenemend.(Warner).

" Meryl Streep

Aardappelsalade
lauwwarm met

gerookte makreel
DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 2 personen:
ca. 350 g geschrapte aardappeltjes,
zout, 1 grote gerookte makreel, 1
lente- of bosuitje, 3-4 el olie, 1-2 el
azijn, peper, zout, mosterd.

Kook de krielaardappeltjes in wa-
ter met zout in ongeveer een kwar-, tier 'beetgaar'.
Verwijder vel van makreel en
neem visvlees van de graat. Klop
olie, azijn, mosterd en peper en
zout dooreen. Snijd lente- of bo-
suitje in dunne ringetjes.
Giet aardappels af en laat direct in
schaal glijden. Schenk hierover vi-
naigrette-sausje uit en schep alles
direct dooreen. Kruid met zout en
rijkelijk vers gemalen peper.
Voeg stukken gerookte makreel en
de uiringetje toe en meng op-
nieuw!
Serveer salade direct en eet er bij-
voorbeeld een knapperige sla bij.
Knip, als u geen lenteuitje of bo-
suitje bij de hand heeft een flink
aantal bieslooksprietjes boven de
salade klein!

Spike Lee pakt
apartheid in

New York aan
DOOR PIET VAN DE MERWE

'JungleFever' levert altijd stof
tot discussie, vaak felle, op. En
dat is ook de opzet van de
zwarte regisseur Spike Lee.
Het discussiepunt van deze
film is de sexuele relatie tus-
sen blank en zwart en de voor-
oordelen die daarmee gepaard
gaan van de uitvoerders van
ie daad en die van vrienden
_n bekenden.

Hoofdpersoon is Flipper Purify, die
door Spike Lee als een succesvolle
zwarte architect wordt geïntrodu-
ceerd, een liefhebbende echtgenoot
van een mooie vrouw en vrijwel
perfecte vader van een schattig
dochtertje. Wesley Snipes is de ac-
teur die Flipper op imponerende
wijze gestalte geeft. En dat is een
naam om te onthouden. Flipper
maakt op zijn kantoor na een ge-
slaagde Chinese afhaalmaaltijd en
wat overwerk een vluggertje met
zijn Italiaanse uitzendsecretaresse,
Angie Tucci.

Turner wil Orion
Naast New Line Cinema overweegt
nu ook Turner Broadcasting Syste-
mes, eigenaar van onder andere
CNN, een bod op de noodlijdende
Amerikaanse filmstudio Orion PlC'
tures, producent van onder m-*r
'Ram Man' en 'Silence ofthe Lamb ■Ook Caralco Pictures (onder andere
'Rambo'), dat eveneens in moeilijk'
heden verkeert, heeft Turners aan-
dacht. Orion kampt met een schul-
denlast van zeker $ 600 miljoen.

Vermoord
Spike Lee heeft er een handje van
om waargebeurde incidenten in zijn
films te verwerken. JungleFever is

opgedragen aan Yusef HawkinS

een zwarte tiener die in de Ne*
Yorkse wijk Bensonhurst vermoord
werd door een groep blanke tienerS

Angie woont in Bensonhurst en
Flipper in Harlem. Als Flipper na
hun avontuurtje haar aanbiedt om
haar met de metro veilig naar h-ar
voordeur te begeleiden, krijgt hij a'^antwoord dat zij in Bensonhur- 1

perfect veilig is zolang er maar geerJ
zwarte man naast haar loopt, die he1

dan bovendien te druk krijgt onj
zijn eigen hachje te redden. Hy
Harlem waar Flipper woont, is vol-
gens Lee weer een wijk voor hard-
werkende intellectuelen en in Ben-
sonhurst verzamelen zich V*.
dommige proletariërs die niet beter
weten.

Een veelgehoorde kritiek op Lees
films was dat hij het drugsprobleem
niet aanpakte. Het verwoester^
crack is hier volop aanwezig. F-iP'
per's broer Gator, gespeeld door de
in Caruies onderscheiden acteur Sa_
muel L. Jackson, komt regelmate
opduiken om geld te lenen om irl
zijn behoefte te voorzien. Lee's kr 1'

tiek op de drugssituatie beperk
zich tot het bezoek van Flipper aaij
een crackhuis waar hij Gator moel
zien te vinden.

Die scène blinkt uit door cc"
droomachtige kwaliteit, wat ken-
merkend is voor Lee's kracht en
zwakte als filmer. Hij wil derealite >1
waarin hij leeft op film vastleg_e"
en hij doet dat door een eigen &W
wereld te scheppen. Daarmee bc'
wijst hij zijn vaardigheid als filn-er'
maar ontkracht hij ook zijn eiger)
moralistische boodschap die ril)
met elke film weer aan ons wil _>*\
ven. Door mooifilmerij imponeer 1

hij zijn publiek zo dat die een beet)e
verdwaasd naar derest van het vef'
haal zit te kijken.

Te zien in Ciné-K in Maastricht

recensie

Lee verplaatst na dit erotisch inter-
mezzo zijn aandacht van de twee
snel naar dereacties van hun omge-
ving, als deze slipper langzaam be-
kend wordt. Flipper wordt door zijn
vrouw op straat gesmeten en Angie
wordt door haar vader buitengeslo-
ten. Interessanter dan die gebeurte-
nissen zijn de verschillende levens-
echte personages waar Lee ons mee
laat kennis maken.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. gloed; 4. ijle stof; 7. rep-
tiel; 11. riv. in Italië; 12. overvloedig; 14.
voegwoord; 15. pers. vnw.; 17. akelig; 19.
deel v.e. schip; 21. muzieknoot; 22. godin
v.d. dageraad; 24. buidel; 26. vr. munt;
27. bep. verlichting; 30. paardekracht; 31.
Jap. bordspel; 32. geestelijke; 3.3. oude
lengtemaat; 35. Grieks-orthodoxe priester;
37. homp; 39. ten bedrage van; 40. elan;
41. balletrokje; 42. boksterm; 43. gevierde
zangeres; 46. loot; 48. nummer; 49. uitstel
v. betaling; 50. item (afk.); 52. getijde; 53.
de onbekende; 55. klapje; 58. bezitt. vnw.;
61. open plek i.e. bos; 63. des voormid-
dags; 64. voorgerecht; 66. groep spelers;
69. Franse nv; 70. omroepvereniging; 71.
gif; 73. Duitse nv; 75. snelheid; 76. inge-
beeld meisje; 77. houding, toestand.

Verticaal: 1. Europeaan; 2. Amsterdamspeil; 3. kloosterlinge; .4. gepelde gerst; s-
reeds; 6. niet altijd; 8. kansbriefje; 9. 9e'
reed; 10. kleur; 12. familielid; 13. familie'
lid; 16. boksterm; 18. verbrandingsrest.
20. Franse nv; 21. titel (afk.); 23. halt; 25-
-tegen (in samenst.); 26. gele kleurstof; 2»-
-deel v.h. jaar; 29. kort schriftelijk verslag-
-31. vrw. god; 34, vak i.e. kastje; 35. smal-
le weg; 36. bijb. figuur, 37. vervoermiddel-
-38. beroep.; 44. gierigaard; 45. lusthof; 4j/
kleurschakering; 51. stand, toestand; -°"haargroei; 56. ter nagedachtenis; 57. m"'
zieknoot; 58. toegankelijk; 59. stram; 60'
bevestiging; 62. vr. munt; 64. afwaswatef-
-65. en verder; 67. voegwoord; 68. nie'
glanzend; 70. titel (afk.); 72. op dit m"'
ment; 74. bevel.

f limburgs dagblad _

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
D589? tussen 8 en 12 uur.

Vrijdag 7 februari 19922

Oplossing van gisteren

de tootootjes recept



’opbedenkelijketoerinminderhedendebat’D’AnconahekeltVVD
Van onze parlementaire redactie

ÖEN HAAG -De VVD overtreedt in het debat over de inte-
ntie van minderheden in ons land de politieke fatsoensre-§els door Nederlanders en buitenlanders tegen elkaar uit te
Pelen. Daardoor zorgen de liberalen ervoor dat het minderhe-

~endebat de verkeerde kant opgaat. Minister d'Ancona (Wel-
nn) zei dit gisteren bij de viering van het tienjarig bestaan van

net Amsterdams Centrum Buitenlanders.

e minister stoort zich aan dèwijze
"aarop 'de WD met name, maar
J* anderen' hun bijdrage aan hetJUnderhedendebat leveren. WD-
actieleider Bolkestein zwengelde

le discussie vorig jaar aan door teMeren op de aanpassingvan min-
r,erneden aan de westerse cultuur.

niangs noemde WD-onderwijs-
°ordvoerder Franssen de groei

J* het aantal islamitische scholen
j^gwekkend.De minister ontdekte, bij haar collega-politici een
'■«-zwijgen' op 'de door de WD in-
-Bezette bedenkelijke toer.

y Ancona vindt het van 'goed poli-
jJk fatsoen' getuigen 'om in poli-
elW discussies groepen niet tegen

uit te spelen. De opmerkin--Ben van Bolkestein en Franssen

vindt D'Ancona 'een duidelijke
overtreding van een dergelijke spel-
regel.

’Angst’
„Kennelijk gaat het eerder om de
angst voor de islam", aldus d'Anco-
na. De wens van de minister is daar-
om dat er een 'open en zakelijke
discussie over de inbedding van de
islam als belangrijke geestelijke
stroming in de Nederlandse samen-
leving' komt.

In een reactie zei de WD-fractie
dat minister d'Ancona beter moet
luisteren naar haar partijgenoot
Wöltgens en de discussie over het
minderhedenbeleid zo zakelijk mo-
gelijk moet houden. Namens de li-
beraal Dijkstal liet de WD-fractie
weten de scherpe uitlatingen van
d'Ancona te betreuren.Sabotage in

Gilze-Rijen
opgeëist

EINDHOVEN - Een onbekende'an heeft telefonisch de verant-woordelijkheid geclaimd voor de
Q.j°tage-actie op de vliegbasis
J*-Rijea. Daar werden in de
bel Van dinsdag op woensdag ka-. ,s van landingslichten doorge-
da **et telefoontje kwam woens-dagavond binnen bij het Eindho-ens Dagblad, zo meldde de krantBisteren.

e actie zou zijn uitgevoerd door de
p _Kees Koning vrij. De groep

vin atkornstig te zijn uit de omge-r>erg VSn Deui-ne en bestaat uit 24» rsonen, onderwie voormalige mi-eren. Volgens de groep, die zegtet verantwoordelijk te zijn voornLaanslag in Deelen, volgen bin-nk°rt nog meer acties.

*« ook pagina 4

" Niets is honderd
veilig

Ouders doen
oproep aan
ontvoerders

BELSELE - De ouders van
de elfjarige Anthony de Clerck
hebben de ontvoerders van
hun zoon gisteren opgeroepen
contact met hen op te nemen.
Ze deden dat op een perscon-
ferentie, die werd uitgezonden
op de televisie.

De ontvoerders hebben niets
van zich laten horen sinds ze
de jongen, een kind van de
Belgische industrieel Jan de
Clerck, dinsdag uit de auto
sleurden waarmee hij en twee
van zijn broers naar school
werden gebracht. Anthony's
moeder vroeg de ontvoerders
goedvoor haarkind te zorgen.
Volgens de politie was de ont-
voering het werkvan minstens
drie personen. De politie heeft
sinds dinsdag 120 personen
ondervraagd, voor het meren-
deel forensen die hun auto
parkeren in de buurt van een
snelweg bij dewoonplaats van
de familie De Klerck, Belsele.
De jongenwerd door zrjn ont-
voerders, die Frans spraken,
meegenomen in een gestolen
auto, die korte tijd later leeg
werd teruggevonden. De poli-
tie gelooft dat de ontvoering
het werk is van 'professionele
misdadigers.

VN stationeert
noggeen troepen

in Joegoslavië
Van onze correspondent

JJASHINGTON - Er zullen voorlo-
eni JreiiTvredestroePen van de Ver-viel, ?aties (VN) naar Joegosla-bek^ sden5den gestuurd. Dat is gisteren
Senf ?emaakt door de secretaris-neraal van de VN, Boutros Ghali.

Gh_i-blkendmaking van Boutrosrant .TWam in de vorm van eenbasfc aan de Veiligheidsraad op. «s van een verslag van een van
_lan^P-medewerkers van Ghali,
Wepl V°ulding- Deze was vorige
met ;..nJoegoslavië en sprak daarkw„^ u^elangriJke leiders. Daarbij
strif^T *_.y tot de conclusie dat de
hen h djf partiJen zich-in grote lij-
die „„,en aan de wapenstilstand
M "?. Januari van kracht werd.
leirW. 1J Suelde ook vast dat niet alle
een v_acht_ r de volgende fase vanVN-vredesplan staan.

binnen/buitenland

Banken: ’Wet

tegen witwassen
werkt averechts’

DEN HAAG - De wet die minister Kok (Fi-
nanciën) nu voorbereidt om het witwassen
van geld bij banken door criminelentegen te
gaan, zal averechts werken. Er zullen straks
zoveel grote stortingen (boven 25 mille) moe-
ten worden gemeld, dat het echte witwassen
geheel onherkenbaar wordt. Het op te rich-
ten meldpunt zal worden overspoeld.

Dit voorspellen de gezamenlijke banken in
ons land ministerKok in een nog vertrouwe-
lijke brandbrief over de door hem gewenste
meldingsplicht. „Uw wet schiet dan geheel
zrjn doel voorbij", aldus de brief van deban-
ken, waarin zij een beroep doen op de minis-

ter om af te zien van zijn plannen. Als Kok
daartoe niet bereid is, zullen de banken zich
tot de Tweede Kamer wenden.

De Wet Melding Ongebruikelijke Transac-

ties, die volgens financiën komend voorjaar
nog als voorstel naar de Tweede Kamer zal
gaan, verplicht de banken om 'ongebruikelij-
ke transacties' vanaf 25.000 gulden bij een
centraal punt te melden. Volgens de banken
is het criterium 'ongebruikelijk' veel te vaag.

De banken willen alleen transacties melden
die zij 'verdacht' achten. Daarmee komen ze
ook tegemoet aan de kritiek van hun interne
beveiligingsdiensten, de zogenoemde 'waak-
honden', die fraude en witwas-praktijken
binnen de banken onderzoeken. Deze dien-
sten voelen zich in hun hemd gezet door de
externe meldingsplicht.

Jeltsinvreest dictatuur
Van onze redactie buitenland

PARIJS - De Russische president
Boris Jeltsin heeft gisteren op de
tweede dag van zijn staatsbezoek
aan Parijs gezegd dat de democratie
in Rusland van twee kanten wordt
bedreigd. Bij het falen van de her-
vormingen in zijn land doemt het
gevaar op van een communistische
of een fascistische militaire dicta-
tuur, zei hrj. Volgens de Russische
president zijn de komende drie
maanden van cruciaal belang.

Jeltsin maande het Westen tot snel-
lere hulpverlening aan zijn land. Hij
waarschuwde dat 'de tijd begint te
dringen. „Het oponthoud bij de in-
ternationale hulpverleningaan Rus-

land neemt gevaarlijke vormen
aan", zo hield hij zijn gehoor voor
tijdens een speech in het gemeente-
huis van Parijs. „Men moet begrij-
pen dat als de hervormingen in
Rusland mislukken, de dictatuur
weer zal verschijnen."

„Als de hei-vormingen mislukken,
kan ik u vertellen dat wij de adem
in onze nek voelen van die lieden
die gehuld gaan aan in rode en brui-
ne hemden, aldus de president. „Ik
vind dat wij het recht hebben om te
kunnen rekenen op internationale
hulp, omdat anders onze hervor-
mingen het gevaar lopen te worden
weggevaagd."

Het westen stelt zich tot op heden
terughoudend op bij het verstrek-
ken van hulp aan Rusland. Dit is

volgens waarnemers onder meer
het gevolg van het ontbreken van
een duidelijke infrastructuur waar-
langs de westerse financiële hulp en
investeringen kunnen worden geka-
naliseerd. Bovendien is het westen
bang dat verstrekte voedselhulp
aan Rusland in handen valt van de
georganiseerde misdaad.

Jeltsin herhaalde de Russische be-
reidheid het aantal strategische
kernwapens fors te beperken.
„Geen reductie van 35 procent zoals
voorzien in het START-verdrag en
ook geen beperking met 50 pro-
cent", zo zei de president. „Wij zijn
bereid het aantal kernkoppen door
zes te delen. Daardoor daalthet aan-
tal kernkoppen van 12.000 tot 2.500,
naar mijn mening voldoende voor
een geloofwaardige defensie."

Kamer in ongewisse gelaten over voortgang

Simons vaag over
stelselwijziging

DEN HAAG - Staatssecretaris Si-
mons van Volksgezondheid heeft
zich gistermiddag in de Tweede Ka-
mer volstrekt op de vlakte gehou-
den over de voortgang bij de vorm-
geving van de stelselwijziging in de
ziektekostenverzekering. Binnen-
kort zal het kabinet zich gaan bui-
gen over de vraag wanneer welke
verdere stappen gezet moeten wor-
den. Simons wilde tijdens het Ka-
merdebat over het inkomensbeleid
op geen enkele wijze een indicatie
geven welke kant het op gaat.
Fractievoorzitter Beckers van
Groen Links hield Simons voor dat

het met het huidige tempo van wer-
ken uitgesloten is dat hij op 1 janua-
ri 1993 de volgende stap bij de in-
voering van zijn plan kan zetten. Er
is immers afgesproken dat alle vol-
gende stappen bij wet zullen wor-
den geregeld en daar is veel tijd
mee gemoeid.

Simons moet volgens de PvdA
meer greep krijgen op de ontslag-
premies die de ziektekostenverze-
keraars aan hun klanten inrekening
brengen. Het gaat daarbij om pre-
mies die betaald moeten worden
om de verzekeraars financiële com-
pensatie te geven voor de goedkope
polissen voor bejaarden met een
laag inkomen. PvdA-fractievoorzit-
ter Wöltgens stelde dat in zijn bij-
drage aan het debat.
De onverwacht sterke verhoging
van de omslagpremies heeft mede
geleid tot de tegenvallende koop-
krachtontwikkeling op 1 januari.
Wöltgens zei het vreemd te vinden
dat de overheid geen enkele greep
heeft op deze premies, die uiteinde-
lijk op een wettelijke regeling zijn
gebaseerd.

Premier Lubbers zei het 'zeer onbe-
vredigend' te vinden dat de WTZ-
premies veel hoger zijn uitgevallen
dan het departement van Simons
had berekend. „Dit moet goed wor-
den uitgezocht", was een uitlating
die om de paar zinnen uit de mond
van Lubbers kon worden opgete-
kend.

Onderzoek naar
deal VS-Iran
over vrijlating

gijzelaars
WASHINGTON - Het Amerikaan-
se Huis van Afgevaardigden is ak-
koord gegaan met het instellen van
een onderzoek naar beschuldigin-
gen dat de campagnestaf van Rea-
gan in 1980 bij Iran uitstel van de
vrijlating» van Amerikaanse gijze-
laars zou hebben bepleit.

Het besluit werd met 217 tegen 192
stemmen genomen, waarbij vrijwel
alle democraten vóór het onderzoek
stemden, en vrijwel alle republikei-
nen, de partij van de presidenten
Reagan en Bush, tegen waren.
De stemming kwam na een buiten-
gewoon bitter debat, waarbij de
republikeinen de democraten onder
meer verweten alleen maar het on-
derzoek te willen doen om presi-
dent Bush, destijds de running
mate van Reagan, in het huidige
verkiezingsjaar in verlegenheid te
brengen.

Duitsland
betaalt voor
dwangarbeid

DEN HAAG - Duitsland betaalt de
Nederlandse staat vijftig miljoen
gulden voor de uitkeringsrechten
van dwangarbeiders die tijdens de
Tweede Wereldoorlog tewerkge-
steld waren op het grondgebied van
de voormalige DDR. Nederland
heeft destijds de verplichtingen met
betrekking tot de sociale zekerheid
op zich genomen die de betrokken
dwangarbeiders na de oorlog kon-
den ontlenen aan hun verblijf in
Duitsland. Met de .Bondsrepubliek
bestond al langere tijd een regeling,
met de DDR niet.

WEU-landen starten binnenkort overleg

Nederland positief
over Europees leger

DEN HAAG - Nederland onder-
zoekt of en hoe het kan deelnemen
aan een Europese strijdmacht. Het
staat constructief tegenover de ge-
dachtenwisseling binnen de Wes-
teuropese Unie (WEU) over het
Frans-Duitse plan om de Frans-
Duitse brigade zodanig te verster-
ken dat deze dekern van zon strijd-
macht kan vormen. Dit heeft een
woordvoerder van Defensie >giste-
ren in Den Haag verklaard.
Hoge functionarissen van de Defen-
siestaf en de Landmachtstaf zullen
op uitnodiging van de inspecteur-
generaal van de Duitse strijdkrach-
ten, generaalKlaus Naumann, deel-
nemen aan een seminarium over de
vorming van een Europese strijd-
macht dat 19 en 20 februari in Bonn
wordt gehouden. Buitenlandse Za-
ken, zo heeft een woordvoerder van
dit ministerie meegedeeld,- is niet
vertegenwoordigd omdat het een
defensie-aangelegenheid betreft.
Generaal Naumann heeft WEU-lan-
den uitgenodigd die 'serieuze be-
langstelling' voor een Europese
strijdmacht hebben.

De Westeuropese Unie is een mili-
tair bondgenootschap van negen
van de twaalf EG-landen (lerland,
Denemarken en op dit moment ook
Griekenland doen nog niet mee).
Het overleg tijdens de Europese top
van Maastricht over een gemeen-

schappelijk veiligheidsbeleid van
een Europese Unie, heeft duidelijk
gemaakt dat Nederland en het Ver-
enigd Koninkrijk bij de WEU meer
denken aan een Europese pijler van
de NAVO, en Frankrijk en Duits-
land veeleer aan de kern van een
onafhankelijke Europese defensie.

Minister Ter Beek heeft de kwestie
van een Europese strijdmacht met
de Frans-Duitse brigade als kern,
vorige maand in Den Haag bespro-
ken met zijn Franse collega Pierre
Joxe. Zij waren het er over eens dat
er een voldoende basis is om later
dit jaar, zo mogelijk tijdens de mi-
nisteriële WEU-vergadering van
juni, besluiten te nemen over de mi-
litair-operationelerol van de WEU.

punt uit
Explosieven

Personeel van de Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM)
heeft gisteren deanderhalveki-
logram seismische springstof
teruggevonden, die in het
weekeinde in de duinen bij Eg-
mond aan Zee was gestolen. De
ontvreemde 'seismo-gelit' werd
aangetroffen tijdens seismisch
'onderzoek langs een fietspad in
het naburige Egmond aan den
Hoef. Uit de wijze waarop de
explosieven waren achtergela-
ten leidt de politie af, dat het
kennelijk de bedoeling was dat
ze door NAM-medewerkers
zouden worden teruggevon-
den.

Erkenning
Ondanks bezwaren van Grie-
kenland heeft Turkije gisteren
Slovenië, Kroatië, Macedonië
en Bosnië-Hercegovina erkend,
die zich in de afgelopen maan-
den van Joegoslavië onafhan-
kelijk hebben verklaard. Rege-
ringswoordvoerder Akin
Gonen zei dat diplomatieke
banden aangehaald zullen wor-
den nadat protocollen met de
landen ondertekend zijn. Tur-
kije heeft eerder al verklaard
dat het alle vier de landen zou
erkennen.

Maxwell
De weduwe van de verleden
jaaronder mysterieuze omstan-
digheden omgekomen pers-
magnaat Robert Maxwell zit
financieel aan de grond. De we-
duwe, Elisabeth Maxwell-Mey-
nard, doet deze onthulling in
het maart-nummer van het tijd-
schrift Vanity Fair. Na de dood
van haar man bleek dat deze
het ene financiële gat met het
andere had gedicht en stortte
diens uitgeversimperium als
een kaartenhuis ineen.

Brand
Bij een brand in een café in het
zuiden van China zijn 16 men-
sen om het leven gekomen, is
gisteren in Peking gemeld. De
brand ontstond dinsdag door
onbekende oorzaak op de bega-
ne grond van een gebouw in
Zhongshan, 100 km ten zuiden
van Canton, en verspreidde
zich vervolgens zeer snel naar
een op de vierde verdieping ge-
legen café.

Noodhulp
Minister Pronk van Ontwikke-
lingssamenwerking heeft giste-
ren acht miljoen gulden be-
schikbaar gesteld voor nood-
hulp aan vluchtelingen en
daklozen in de Hoorn van Afri-
ka. Het bedrag is voor het eer-
ste halfjaar van 1992.

Computervirus
Bij de rechtbank in Alkmaar
zijn sinds december vorig jaar
een aantal tekstverwerkers be-
smet geraakt met een compu-
tervirus. Aangenomen wordt
dat het virus binnen is geslo-
pen via computerspelletjesvan
medewerkers op hun pc's. Vol-
gens J. Peereboom van de afde-
ling automatisering gaat het
om een 'onschuldig' virus, dat
niet kon doordringen tot de
persoonsbestanden van de
rechtbank.

Hasj-vangst
De Amsterdamse politie heeft
in de nacht van woensdag op
donderdag een inval gedaan in
een woning aan de Belvedere-
weg in Amsterdam waarbij zij
2.500 kilo hasj in beslag heeft
genomen. Volgens de politie
heeft de hoeveelheid softdrugs
een straatwaarde van ongeveer
tien miljoen gulden.

Pistool
Landmacht, marine en mare-
chaussee krijgen een nieuw
pistool, de Oostenrijkse Glock
17. Dat blijkt uit de Defensie-
krant, het weekblad van het
ministerie van Defensie. Het
vervangt de Belgische FN
Browning, die echter wel in ge-
bruik blijft bij de luchtmacht.
Defensie heeft dezer dagen een
contract getekend voor de leve-
ring van 31.250 stuks, met een
optie op nogmaals 7.800. De
kosten van de aanschaf blijven
binnen de bijna 40 miljoen gul-
den die op de begroting zrjn
uitgetrokken.

Ex-student
Joost Manusama, ex-student
bedrijfskunde en ' WD-
gemeenteraadslid in Krimpen
aan den IJssel, daagt docent
drs H.L. Klaassen van de Era-
mus Universiteit Rotterdam
voor de rechtbank. Tijdens de
bul-uitreiking vorig jaar, noem-
de Klaassen de werkstukken
van Manusama 'onvoldoende.
„Veel geblaat en weinig wol.
Manusama is absoluut geen
wetenschapper", oordeelde
Klaassen voor een volle zaal
met examenkandidaten. Die
opmerkingen zrjn de jonge li-
beraal, die voor zrjn scriptie
een zesje kreeg, in het verkeer-
de keelgat geschoten.

Eta-aanslag: vijf doden

’Geurige’blokkade

" Een triest beeld in de Spaanse hoofdstad Madrid, waar gisteren vijfmensen omkwa-
men en zeven gewonden vielen bij een bomaanslag. De vijf slachtoffers, allen Spaanse
militairen, zaten in een busje. Een auto met explosieven werd tot ontploffing gebracht op
het moment dat het busje voorbij reed. De zeven gewonden waren voorbijgangers en om-
wonenden. De autoriteiten vermoeden dat de aanslag het werk is van de Baskische af-
scheidingsbewegingETA. Foto: EPA

" Met 'geurige' mestwagens blokkeerden tientallen boeren gisteren het politiebureau in
Hoogeveen. De boeren in Drenthe hadden 6februari uitgeroepen tot actiedag om te protes-
teren tegen de nieuwe mestregels. In de hele provincie werd tegen alle verboden in mest
uitgereden. De boeren gingen over tot een blokkade van het bureau, omdat de politie daar
het regelcentrum had ingericht. Maar het lukte niet om te voorkomen dat de politie 30 boe-
ren op heterdaad betrapte. Foto: ANP
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binnen/buitenland

DOOR CEES VAN ZWEEDEN Gezocht: Engelands
gevaarlijkste man

LONDEN - Honderd jaar geleden was Enge-
land in de ban van 'Jack the Ripper', die in
Oost-Londen op gruwelijke wijze prostituees
vermoordde. In de jaren '60 hield 'Jack the
Stripper' huis onder de dames van lichte zeden
in de hoofdstad. Tien jaar later was er de 'Yorks-
hire Ripper', die zijn jachtterrein in de glooien-
de heuvels van Midden-Engeland had.
Dezer dagen wordt Engeland andermaal gebio-
logeerd door een ongrijpbare misdadiger. Maar
anders dan zijn roemruchte voorgangers heeft
de 'Ransom Ripper' het niet op prostituees
voorzien, maar gewoon op geld. Zijn taktiek is
afpersing of ontvoering, hoewel hij niet terug-
schrikt voor moord.

Vorige week sloeg hij opnieuw toe. Hij ontvoer-
de een vrouwelijke makelaar en eiste een los-
geld van 175.000 pond (bijna 6 ton). Een week
later pikte hij het geld op en ontkwam aan 1000
politiemannen en 500 auto's. Terwijlzes politie-
korpsen zich in verbijstering afvroegen waar
hun prooi gebleven was, reed deze met hoge
snelheid naar het huis waar de vrouw vastge-
bonden lag. Hij sleurde haar in zijn auto en le-
verde haar vlak bij de zwaarbewaakte voordeur
van haar ouderlijke woning af - zoals het een
heer betaamt.

Door de politie wordt de 'Ransom Ripper' om-
schreven als 'uiterst geslepen. Hij zou boven-
dien 'de gevaarlijkste man van Engeland' zijn.
Maar misschien zijn dit slechts omschrijvingen
die de blunders van de politie moeten verhul-
len.

De laatste ontvoering werd op 7 januari ingeluid
met een telefoontje naar een makelaarskantoor
in Birmingham. Een man met een Noordengels
accent die zich voorstelde als 'Bob Southwall'
vroeg of hij wat 2- en 3-slaapkamerwoningen
kon zien. De volgende dagkwam hij persoonlijk
langs om de documentatie op te pikken. Precies
een week later liet hij het makelaarskantoorper
brief weten dat hij geïnteresseerd was in een
van de huizen, toevallig de enige woning die
leeg stond. Kon hij het pand bezichtigen op 22
januari,om half elf 's ochtends?
Zoals beloofd, belde hij die ochtend nog even
op om te horen of de bezichtiging door kon
gaan. Ja, dat was geen probleem. Hij zou wor-
den rondgeleid door een van de vrouwelijke
makelaars.

Buren zagen rond 10.00 uur een man bij het
huis. Even later arriveerde ook Stephanie Sla-
ter, de makelaar. Ze gingenbeiden naar binnen.

Om 12.10 kreeg het makelaarskantoor een tele-
foontje. 'Bob Southwall' eiste een losgeld van
175.000 pond. O ja, en als het makelaarskantoor
Stephanie nog levend terug wilde zien, diende
de politie erbuiten te blijven.
Die middag startte 'Operatie Kaftan. Honder-
den rechercheurs werden op de zaak gezet en
de media werd gevraagd geen melding te ma-
ken van de kidnapping. De ontvoerder mocht
onder geen beding te weten komen dat de poli-
tie was ingeschakeld.

De volgende dag arriveerde een brief met verde-
re instructies. Bijgesloten was een bandje met
de stem van Stephanie. De brief was tevoren
opgesteld. In de tekst werd in het midden gela-
ten of de gijzelaar een man of een vrouw zou
zijn. Daarmee was ook een seksueel motief uit-
gesloten. De Ransom Ripper eiste dat Kevin
Watts, chef van het makelaarskantoor, het los-
geld zou afleveren.

Het was een donkere en mistige avond toen Ke-
vin Watts in zijn wagen stapte en via de autote-
lefoon de instructies van de kidnapper volgde.
Hij werd eerst naar Manchester gedirigeerd en
toen richting Sheffield. Het spoor dat Kevin
Watts moest volgen, was zo grillig dat driekwart
van de volgwagens van de politie de draad kwijt
raakte.

Uiteindelijk arriveerde Kevin Watts in een ver-
laten gebied buiten Barnsley, een mijnwerkers-
dorp onder de rook van Sheffield. De laatste
meters hoefde hij slechts de bordjes 'Shipways'
te volgen, die de ontvoerder had opgehangen
('Shipways' was de naam van het makelaarskan-
toor). ToenKevin Watts opdracht kreeg te stop-
pen, stond hij op een oude, gemetselde brug
over een niet meer gebruikte spoorlijn. Op een
muurtje lag een dienblad, waarop hü - nog

steeds volgens de telefonische aanwijzingen - de
tas met geld legde. Het was 9.00 uur 's avonds.
In de uren die volgden, spoedden zich zon dui-
zend rechercheurs naar de brug. Ze posteerden
zich in de omliggende velden en probeerden
door de dikker geworden mist.heen de brug in
de gaten te houden.

Maar rond middernacht was de tas verdwenen,
zonder dat er een auto was gezien. De ontvoer-
der had, staande op de verlaten spoorlijn, met
een vislrjn die hij tevoren aan het dienblad had
bevestigd, de buit naar beneden getrokken. Hij
was - vermoedelijk - over de spoorlijn ontko-
men.

Ruim een uur later belde Stephanie bij haar ou-
ders aan. De politie belegde een persconferentie
en deelde mee dat de operatie was geslaagd -
het leven van de vrouw was gered.

De politie is er nu zeker van de de kidnapper
dezelfde man is geweest die in juli Julie Dart
(18) ontvoerde. Ook toen werd op een soortgelij-
ke wijze het losgeld naar een bepaalde plek
gedirigeerd. Het werd,echter nooit opgepikt, om
redenen die de politie nooit heeft onthuld. Er
was echter één verschil: JulieDart werd vrijwel
onmiddellijk na haar ontvoering om het leven
gebracht.

In de zeven maanden die sinds de moord op
Julie Dart waren verstreken, heeft de politie ze-
ven brieven van de moordenaar gekregen en
twee telefoontjes. In een van de brieven beloof-
de hij niet opnieuw te zullen doden.
Die belofte deed hij gestand

Niets is honderd procent veilig
DOOR JOS VAN DEN CAMP

EN MAURICE WILBRINK

DEN HAAG - Een knappe
jongen die ongemerkt binnen-
komt bij beveiligingsexpert
Gert Hoffmann senior. De be-
zoeker van zijn kantoor in het
Amsterdamse Buitenveldert
wordt niet bespied door came-
ra's, maar verder is de 'pene-
tratiegraad' hier gering: instal-
latie voor keycards, magneet-
toegangsinstallatie en last but
not least, het kijkgaatje in de
zwaar gepantserde deur. Met
één oog tegen het gaatje ge-
drukt, kan de secretaresse per
intercom met de bezoeker
communiceren.
'Hoffmann Bedrijfsrecherche' advi-
seert bedrijven en overheidsinstel-
lingen hoe ze zich kunnen beveili-
gen tegen ongewenste bezoekers.
Zoals actievoerders. De affaire-Dee-
len past volgens Hoffmann in het
rijtje 'klassieke blunders. Net als
het verhaal over die peperdure
brandkast die, na de kraak, vijf
wanden van ondoordringbaar staal
bleek te hebben, de zesde was van
hardboard. Waar gebeurd.
Hoffmann: „Als je een militair ter-
rein beveiligt, moet je je wel afvra-
gen wat je eigenlijk wil bescher-
men. Die vraag heeft men zich in
Deelen dus blijkbaar niet gesteld."
Wat is in Deelen kostbaar, zegt hij
hardop denkend, 'de helikopters
dacht ik zo. Pakt een kladblokje en
tekent drie kringen rond een denk-
beeldig loodsje.

GEEN TOEGANG VOOR
ONBEVOEGDEN________

„„.„.-„

„Vanaf die buitenste cirkel moet je
aan beveiliging doen. De offerte: in
de buitenste ring moeten loopdra-
den liggen, zoals bij kerncentrales.
Op het moment dat iemand in dat
gebied komt, gaat elders een stil
alarm af. In devolgende ring plaats
je sensoren die de meldkamer alar-
meren als iemand daar is binnenge-
komen. En op de loods met de heli-
kopters staan videocamera's die
automatisch personen volgen, een
luid alarm in werking stellen en de
omgeving in een zee van licht zet-
ten." Hoffmann maakt een klaar-is-
Kees gebaar.

# Deskundigen inventarise-
ren de schade na een bomaan-
slag bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken in Den
Haag op 13 november van het
vorig jaar. „Wij zijn hier niet
ingesteld op bomaanslagen
zoals onlangs bij het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken
in Den Haag," aldus veilig-
heidsdeskundige Stolwijk.

Kleurenmethode
J. Hom, in dienst van het ministerie
van Justitie als landelijk coördina-
tor ter voorkoming van misdrijven,
zegt het diplomatiek: „In het alge-
meen is het veiligheidsbesef bij
beheerders van gebouwen en terrei-
nen hier niet zo hoog. Het is moei-
lijk hen te overtuigen dat je maatre-
gelen moet nemen om je zaakje te
beschermen. Want dat kost tijd,
geld en energie."

Hom staat aan de top van een amb-
telijk apparaat dat in het gehele
land regionale vertakkingen kent
en dat adviezen levert aan openbare

Er wordt veel
geschamperd over de

beveiliging van
militaire objecten,
zeker na 'Deelen':

actievoerders richtten
daar een

miljoenenschadeaan,
nadat ze zich op vrij

simpele wijze toegang
hadden verschaft tot

een loods met
legerhelikopters.

Trouwens, die
Raßa-bom in het

ministerie van
binnenlandse zaken

mocht er enkele
maanden terug ook

zijn. Past de overheid
zo slecht op de

spulletjes? Het kan
beter, denken experts.
„Maar dit is een open

samenleving, dus enige
onveiligheid moetje

accepteren."

instellingen hoe ze zich kunnen wa-
penen tegen ongewenste indrin-
gers. Het is zijn ervaring dat men
zich vooral laat overtuigen, nadat
het een paar keer flink is misge-
gaan. „Gemeentehuizen werden pas
actief nadat er vele malen blanco
paspoorten en rijbewijzen waren
gestolen."
Voor de beveiliging van openbaar
toegankelijke gebouwen, ontwik-
kelde het team van Hom dezogehe-
ten kleurenmethode. Een afdeling
die absoluut gevrijwaard moet zijn
van indringers, bij voorbeeld omdat
er privacy-gevoelige documenten
liggen opgeslagen, krijgt een rode
kleur. Een groene ruimte is vrij toe-
gankelijk voor publiek. Daartussen
liggen de oranje zones. Hom: „Een
groene zone kan nooit grenzen aan
een rode. Bij een bank vind je de
ruimte waar de geldvoorraad ligt
nooit naast de publieksafdeling."

Volgens dit stoplicht-principe zijn
veiligheidsambtenaren de gemeen-
tehuizen in de afgelopen jaren te lijf
gegaan na een golf van inbraken,
waarbij duizenden ongebruikte
identiteitspapieren werden ont-
vreemd. 'Veel gemeentehuizen vra-
gen om diefstal van blanco docu-
menten' schreef het Algemeen
Politieblad nog in mei 1989. Het
lijkt er nu op dat dit probleem on-
der controle is, maar niet nadat
ambtenaren, politiefunctionarissen
en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten verschillende malen
druk hadden uitgeoefend op onwil-
lige gemeentehuizen.
Nu liggen blanco paspoorten en rij-
bewijzen in inbraakwerendekasten,

die in ruimten staan waar infrarood-
alarm is geïnstalleerd. Toch is het
volgens Hom niet goed om blind te
vertrouwen op de techniek. „De
menselijke factor is minstens even
belangrijk. Het personeel moet een
zekere veiligheidsdiscipline heb-
ben."
Zo klaagde laatst de manager van
een grootwinkelvestiging bij Hom
over het toenemend aantal diefstal-
len in zijn bedrijf, sinds nota bene
geüniformeerde functionarissen de
klanten in de gaten hielden. „Het
winkelpersoneel vertrouwde geheel
op die geüniformeerde lieden, en
lette zelf niet meer op."

Risico’s
Beveiligingsdeskundigen vinden
veel mensen nog altijd behoorlijk
naïef als het gaat om de risico's die
men loopt met actievoerders, die-
ven of zelfs terroristen. Anno 1990
waren er nog gemeentesecretaris-
sen en wethouders in kleine ge-
meenten te vinden die veiligheids-
maatregelen afwezen, onder het

motto: 'Hier is al 30 jaar niets ge-
beurd, grote inbraken komen alleen
maar in de grote stad voor.
Spaanse en Noordierse functiona-
rissen die al jaren te maken hebben
met de activiteiten van de Baski-
sche ETA en de Noordierse IRA,
hebben in het verleden openlijk
hun verbazing uitgesproken over de
nonchalance inzake de openbare
veiligheid die zij in Nederland
meenden te bespeuren.
G. Stolwijk, ooit veiligheidsambte-
naar, nu staffunctionaris bij de Ne-
derlandse Veiligheids Dienst, vindt
echter dat Nederland zeker niet
slordiger is bij het handhaven van
de openbare veiligheid en bewa-
king dan andere landen. Stolwijk:
„Wij zijn hier niet ingesteld op bom-
aanslagen, zoals die een paar maan-
den geleden werden gepleegd op
staatssecretaris Kosto en het minis-
terie van Binnenlandse Zaken. Het
is hier, net als in een aantal andere
Europese landen, een open samen-
leving. Een paar duizend mensen
wordt per jaar in militaire dienst ge-
leerd met explosieven om te gaan.
Honderdduizenden zijn tijdens
open dagen in de gelegenheid rond
te kijken op defensieterreinen. Dan
weet je dat een kwaadwillende in-
formatie kan opdoen waarmee hij
een aanslag kan plegen."

GEEN TOEGANG VOOR
ONBEVOEGDEN

Stolwijk spreekt de hoop uit dat de
Nederlandse samenleving zo open

blijft als 'ie nu is, 'anders worden
we gek met zn allen. En, hoewel
het vreemd klinkt uit de mond van
een man die van veiligheid zijn be-
roep heeft gemaakt, hij voegt eraan
toe, 'dat we dus een zekere mate
van onveiligheid accepteren. Hom,
van Justitie, formuleert dat zo: „We
moeten het evenwicht vinden tus-
sen goed beveiligen en het fortifice-
ren van de samenleving. Je neemt
een gecalculeerd risico."

Bij Defensie hebben met name ac-
tievoerders de laatste jaren haarfijn
aangetoond dat het evenwicht, op
zn zachtst gezegd, nog niet opti-
maal is. Afgelopen maandagnacht
knipten enkele lieden zich in Dee-
len simpel door een hek, sloegen
het juiste ruitje in en richtten ver-
volgens voor twintig miljoen gul-
den schade aan door enkele leger-
helikopters te vernielen. Het
bewakingspersoneel raakte pas ge-
alarmeerd toen de vlammen uit het
dak van de loods sloegen.

Het was niet de eerste maal dat de
beveiliging van een militair object
compleet faalde. Zo toonde de be-
kende vredesactivist Cees Koning
enkele jaren geleden hoe je onbe-
lemmerd een bijl kon zetten in een
gevechtsvliegtuig. Wapenkamers in
kazernes zijn regelmatig leegge-
roofd en dienstplichtige wachtlo-
pers werd enkele malen hun machi-
nepistool afhandig gemaakt. Vier
leden van de actiegroep De Zwab-
berende Zendmasten betraden in
november 1991 's morgens vroeg de
militaire vliegbasis Twenthe, hin-
gen spandoeken op en vertoefden

anderhalf uur in de koepel van de
verkeerstoren. Een vriendelijk 'goe-
demorgen' was hun deel toen de
eerste luchtverkeersleiders op hun
werkplek arriveerden.

Het leger is, om in termen van top-
ambtenaar Homte spreken, nog het
best in staat om tot fortificatie over
te gaan teneinde de veiligheid op
defensieterreinen te maximaliseren.
Geld genoeg; in de periode
1984-1993 wordt 380 miljoen gulden
uitgetrokken voor extra beveiliging.
Personeel genoeg: per jaar kan de
krijgsmacht putten uit 40.000
dienstplichtigen.
Stolwijk relativeert echter het ver-
mogen van het leger om zichzelf
afdoende te beveiligen. „Hoe stren-ger je de beveiliging maakt, hoe
vindingrijker men wordt. Toen de
doos met tikkende bom niet meer
werkte, vond men de bombrief uit.
Actievoerders kunnen testen hoe-
veel tijd ze hebben tussen het laten
afgaan van een alarm en het arrive-
ren van bewakingspersoneel. Uit-
eindelijk win je de slag nooit."

Wachtlopen
Actievoerders hoeven overigens
niet eens altijd naar illegale midde-
len te grijpen om zich een beeld te
vormen van de toegankelijkheid en
de inrichting van een militair ter-
rein. Kees Brinkman, medewerker
van het Anti-Militaristies Onder-
zoeks Kollektief (AMOK) in Nijme-
gen: „Het wordt actievoerders
gemakkelijk gemaakt. Er zyn vele
openbare bronnen, zoals de Defen-
siekrant en de Legerkoerier. Tij-

dens open dagen op een basis krU»
je als bezoeker plattegrondjes va
het terrein uitgereikt. Uitkomst bj6

den zeer gedetailleerde stafkaarte
die vrij verkrijgbaar zijn. Zo kun J
terrein na terrein afwerken."

De overvloed aan personeel binne
de krijgsmacht is verder ook gee _
garantie voor een afdoende beWa'
king. Commandanten van müitan"
complexen kunnen niet over onb^perkte aantallen dienstplichtig6
beschikken voor wachtdiensten
Het wachtlopen is een uiterma1

impopulaire bezigheid en het inzf ,
ten van extra manschappen verei'
bovendien flinke aanpassingen »
het organisatieschema in kazerne5'
De twee belangenorganisaties v°°j
dienstplichtigen wijzen er verder *
jarenop datde gewone soldaat vee
al niet geschikt is voor bewaking-
Nicky Jansen, woordvoerder van <*
Algemene Vereniging Nederlands
Militairen (AVNM): „Instructie,
voor de wacht worden bijna noo 1

goed doorgenomen. Aan de Pr°c^dures is, ondanks de vele incideP.
ten, niets veranderd. Een deel v*
de soldaten staat gewapend °§
wacht zonder dat ze goed getraill
zijn in het gebruik van het wapef^
Er worden nachtwachten gedrag
na een hele dag werken - denk J
dat mensen dan nog op sche**
staan?"
De AVNM adviseert haar leden hU;
vuurwapen af te geven als ze b.e'
dreigd worden. „Het is natuurUtf
onzin om je leven in de waagscha*
te stellenvoor een machinepistool-
Een vrij recent voorstel van de Vei.
eniging van Dienstplichtige Mi-it^
ren (VVDM) om de bewaking va'
defensie-complexen te privatisere"'
werd echter weggehoond.
Volgens Gert Hoffmann, de Af?
sterdamse beveiligingsexpert, *J
er enkele ouderwetse, maar zeer o
proefde middelen te gebruiken d'
niet veel kosten. Zo is volgens he?Êhet kiezelpad nog altijd een van a
meest doeltreffende alarmsySJ
men. „Want geen mens kan ge*I*},sloos over een' grindpad kome
aanlopen."

Overzicht acties
afgelopen jaren

DEN HAAG - In Nederland
worden sinds 1987 regelmatig
anti-militaristische acties ge'
voerd. Van vrij onschuldige, be-
zetting van een bunker, tot ern-
stige zoals devernielingvan acht
Bölkow-helicopters in de nacht
van 2 op 3 februari op de vliegba-
sis Deelen.

Hieronder volgt een overzicht
van de acties van de afgelopen
jaren:
november 1986: Bunker van Bf3
in Amsterdam bezet.
februari 1987: Inbraak en vernie-
lingen in kazernes op vier plaat-
sen: Noordwijk, Zoeterwoude.
Maarssen en Ommen.
april 1987: Diefstal van medicij-
nen, medische apparatuur en
communicatiemiddelen uit ka-
zerne in Ede.
april 1987: Diefstal van borgpen-
nen en twee beschermkapjes van
een raket op vliegbasis Gilze en
Rijen.
juni 1987: Tanks in Eindhoven
met verf beklad.
oktober 1987: Amerikaanse le-
gervoertuigen in Eindhoven be-
klad.
oktober 1988: Zestig legervoer-
tuigen in Eindhoven zwaar be-
schadigd, aantal voertuigen be-
klad.
januari 1989: Twee straaljagers
op vliegbasis Woensdrecht ver-
nield. Schade 700.000 gulden.
februari 1989: Vier Hawk-raket-
ten op vliegbasis Gilze en Rijen
met kloofbijlen beschadigd.
oktober 1989: Tientallen leger-
auto's in Garderen met leuzen en
verf beklad.
januari 1990: Landingslichten
vliegbasis Eindhoven beklad.
april 1991: Veertig banden van
militairevrachtwagens lek gesto-
ken en twintig voertuigen be-
klad in Maastricht.
augustus 1991: Twee zendmas-
ten neergehaald brj Erp.
februari 1992: Twee BölkoW-
helicopters op vliegbasis Deelen
vernield, zes zwaar beschadigd-
februari 1992: Kabels buitenste
landingslichten vliegbasis Gilze'
Rijen doorgeknipt.
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Over reorganisatie Hema wordt volgende week gepraat

Bonden eisen inzicht in
cao-ruimte Bijenkorf

- De vakbonden bij Koninklijke Bijenkorf Beheer
londer meer Bijenkorf, Hema en Ideta) willen duidelijkheid
°ver de ruimte die van werkgeverszijde beschikbaar is voor de

Zij eisen die duidelijkheid voor ko-
ende maandag, wanneer KBB de bonden informeert over de

handen zijnde reorganisatie bij de Hema, 2:0 deelde be-
'Uurder A. Steijaert van de Dienstenbond FNV g;isteren mee.

fi"O 1KBB lopen op het ogenblikcc belangrijke gespreksonder-
oet_en tussen werkgever en bon-
.^ door elkaar.,Aan de ene kant
j

aten zij over de cao en aan de an-
jj^kant zit er een reorganisatie bij
I Hema in de pen. De bonden wil-

*\ Volgens Steijaert eerst een cao
s guiten, alvorens over de reorgani-

'le bij de Hema te praten.

De cao-onderhandelingen zijn tot
nu toe echter stroef verlopen. KBB
wil de aanvullingen op de Ziekte-
wet- en wao-uitkeringen verlagen.
Daarnaast heeft het concern voor-
gesteld om werknemers bij ziekte
vrije dagen in te laten leveren of om
de eerste twee ziektedagen niet uit
te betalen. Ook voorstellen om de
openingstijden van de winkels te
verruimen zijn de bonden in het
verkeerde keelgat geschoten. Ten-
slotte vinden de vakorganisaties het
loonbod (3 procent) van KBB te
mager.

De bonden willen voor maandag
weten hoe groot de- ruimte is om op
diepunten tot zaken te komen. Krij-
gen zij dieruimte niet, dan zullen zrj
weigeren over de Hema te praten,
aldus Steijaert. „Ik wil het cao-ver-
haal niet vervuilen met een discus-
sie over de Hema", zei hij.

De bonden hebbein hun eisen ver-
woordt in een bri€;:f aan KBB. Van
een ultimatum willen zij nog niet
spreken. „Daar zijiii formeel beslui-
ten van leden vocir nodig", aldus
Steijaert, „maar het. is duidelijk dat
wrj druk op de kete;l willen zetten."

Als de bonden voor maandag geen
uitsluitsel hebben, dan zal Steijaert
in het overleg over de Hema als eer-
ste de cao-perikelen aan de orde
stellen. „Als ze er dan nog niet over
praten, dan hebben ze volgende
week feest", dreigde de vakbonds-
bestuurder.

Wat de reorganisatie bij de Hema
precies voor gevolgen heeft, is ove-
rigens nog niet bekend. Vast staat
alleen dat het organisatie-adviesbu-
reau KPMG heeft, geadviseerd om
met name bij het hoofdkantoor van
de winkelketen te saneren. Berich-
ten dat er enkele honderden ar-
beidsplaatsen op de tocht staan,
wildeKBB echter niet bevestigen.

DSM neemt
bedrijf in

Canada over
S^ERLEN - DSM Elastomers in
co ' onderdeel van het chemie--o^icern DSM, heeft in hoofdlijnen
0 bereikt over de
Sc^rheming van de thermoplasti-
j ê elastomerenactiviteiten van
g ,vScor Chemicals in het Canadese
tw^1. " Deze elastomeren combi-
va en de elastische eigenschappen
._ ruhber net de verwerkingsei-

nschappen van kunststofffen en
g" gemakkelijk herverwerkbaar,

lic oT^en toegepast in auto's,
duw! s' e houw, medische pro-pten en sportartikelen.

S^.jlastomeren onder het merkk z^n twee Jaar geleden door
Seï_tCor op de Amerikaanse markt
Wrt uceerd' et de overname
cWp de continuïteit van de pro-

in de markt veiliggesteld.
Za* daarnaast overgaan tot ver-

Wg p van de produkten in de hele
Da»* " e overname van Sarlink
het m de DSM-Strategie gericht optic -Verwerven van een sterke posi-
eia nde snel groeiende markt voor

torneren (15 procent per jaar).

beurs

Vriendelijk
6ff-pt DAM ~ De Amsterdamse
eericte.nbeurs vertoonde donderdag
g6j. J^endelijker gezicht dan de af-
cie i . n dagen. In de ochtendhan-
Ot^. lngen de koersen bescheiden
lan^° _ door vraag uit het buiten-
gatj en een stabilisatie van de obli-
dag karkt' In de loop van de mid"
Sehp ,n net Damrak de winst niet
doij el vasthouden door een lagere
beil!?r er» dalende noteringen op de

W2en in New Vork en bonden.

eer. °S-stemmingsindex noteerde
Mr,,.*- ot van 122>2 Punten, een
de -J-Je van 0,1. In de ochtend kon
len v

X nog een hoogste punt ha-
cW an 122,6 punten. De koersin-
te* steeg van 201,8 naar 202 pun-

IJ^ de beleggingsfondsen
Wh «e-Fund en Divirente Fund
Uite~J mk gehandeld. KLM leed

een klein verlies. Fok-_at echter weer eens in de lift
öit en wmst van vier dubbeltjes.
niet ?er waren 'mogelijke' orders
I eL°uorzaa.k voor de st«ging., sair«o„ bericht over een vorm van

' ö.rnh 5 g tussen Fokker en
gek, ler over de bouwvan vleu-iS voor de F-70

b ekP?„ Was eveneens gevraagd. Dej elektr aklng woensdag van het
lahE , Inicaconcern dat het een be-nemen in een Amerikaanse
Sers K°,ncern' werd door de beleg-
ter_„ Delo°nd. Vólmac moest gas
f2n emen en verloor f 0,70 op
onrwU- papiergigant KNP stond

fff door geruchten als zou
Con h u enhuis een negatief rap-
veru, u

en uitgebracht over de tewachten resultaten van KNP.
*t_t_
ft faandeel moest f 0,90 afgeven

vier .""'_" De berichten dat Else-
t.en belang in RLT-4 wil verko-
per' 5Jlmuleerde de koers van Else-
Ma_-pP,„ lokale markt steeg Fransf 1,70 op f 80,20.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 46,8(11' 46,60
ABNAmroA.inF. 80,3(1 80,20
AEGON 125,01) 125,00
Ahold 80,40 80,50
Ak-o 134,5(1 135,70
Alrenta 192,10 192,10
Amev eert .57,2. 57,30
Bols eert. 47,00 47,50
Borsumij W.eert. > 60,50 61,00
Bührm.Tet.c. 44.80 45,00
DAF 24,8<0 25,00
Dordtsche Petr. 134,30 134,50
DSM 103,90 104,10
Elsevierceit 106,20 107,20
Fokker eert. 29,00 29,40
Gist-Broc.cert. 34,00 34,30
Heineken 173,30 173,00
Hoogovens nrc 51,50 51,10
Hunter Douglas 68,.0 69,50
IntMüller 59,80 59,80
Int.Ned.Gr.c. 51,4,0 51,70 f
KLM 40,.i0 39,60
Kon.Ned.Papier 45,00 44,10
Kon. Olie 145.» 145,00
Nedlloyd 60,0(1 60,40
Océ-v.d.Gr. 69,00 69,00,
Pakhoed eert. 47,110 47,90'
Philips 30,00 31,00 e
Polygram 41,: M 41,10
Robeco 98,70 98,20
Rodamco 54,80 54,90
Rolinco 99,30 99,00
Rorento 71,80 71,30
StorkVMF 45,20 45,00
Unilevercert. 185,60 185,80
Ver.BezitVNU 83,70 84,10
VolmacSoftw. 29,30 28,60
VOC nrc 44,20 43,90
Wessanen eert. 84,40 84,50
Wolters-Kluwer 67,;10 67,60

Avondkoersen Amsterdam
KLM 39,20-39,60 (39,60)
Kon.Olie 144,80-145,20(145,00)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 49,70 49,20
ABNAmroHld.prf. 6,1:2 6,11
ABNAmroHld.div. 44,90 44,80
ACF-Holdingc. 31,(i() 31,80
Ahrend Groepc. 128,50 130,00
AsdOptionsTr. 10,S>0 10,90
Asd.Rubber 3,€it) 3,55
Ant.Verff. 420,00
AtagHold.cert 113,00 112,40
Athlon Groep 48,5i1) 48,50
Athlon Groepnrc 47,00 47,00
AuUnd.R'dam 88,510 90,00
BAM Groep 87,00 88,00 bBatenburg 121.M 121,50
Beers 121.CH1 120,50
Begemann 114,0(1 113,00
Belindo 343,00 342,00
Berkei's Patent 1,83 1,23 I

Blydenst.-WUI. 32,50 32,50
BoerDe, Kon. 229,00 229,00 a
BoerDe Winkel-, '3,50 73,70
Boskalis Westm. 24,40 24,30
Boskalis pref. 26,20 26,40
BraatBeheer 34,50 b 34,50
Breevast 10,80 10,70
Burgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delftpref 800,00 800,00
Calvé-Delftcert 1190,00 1176,00
Cindu Intern. 160,00 16000
Claimindo 339,20 339,50
ContentBeheer 24,60 24,60
CreditLBN 33,20 33,00 eCrownv.G.cert. 129,00 128,70
CSM 88,20 88,60
CSMdiv.9l/92
CSM nrc 88,30 8900
CSMnrcdiv.9l/92 86,00 f
DAF eert. 18,80 1870
Delft Instrum. 26,80 26,90
Desseaux 39,50 39,50
Dorp-Groep ' 39,90 41,00
Draka Holding 22,50 e 22,80
Econosto 29,50 30 00
EMBA 214,00
Eriks Holding 83,00 83,50
Flexovitlnt. 61,00 59,00
Frans Maas eert. 78,50 80,20
Gamma Holding 105,00 104,00
Gamma pref. 5,65 5,65
Getronics 33,20 33,10
Geveke 42,00 42,10
Gevekediv'92 38,60 38,60
Giessen-deN. ' 97,00 97,50
Goudsmit 37,50 37,50
Grolsch , 181,00 182,50 b
GTI-Holding 215,50 217,00
Hagemeyer 138,70 137,50
idemdiv'9l 136,70 136,30
HALTrustB 14,40 14,40
HALTrustUnit 14,50 14,40
HBG 203,50 203,50
HCSTechnology HO 1,00
Heineken Hold. 155,20 156,80
Hoek'sMach. 251,00 249,50
Holl.SeaS. 0,46 0,47
Hóll. Kloos 460,00 460,00
HoopEff.bank 7,60 7,60
HunterD.pref. 2,80
IHCCaland 61,30 61,00
Kas-Associatie 38,40 38,60
Kempen & Co 8,80 9,10
Kiene's Suikerw 800,00 800,00
KondorWessels 29,70 29,50
KBB 68,60 68,30
Kon. Sphinx 51,50 52,00
Koppelpoort 392,00 391,00
Krasnapolsky 194,00 196,00
Landré&Gl. 50,30 50,00
Macintosh 41,50 42,80
Maxwell Petr. 116,50 116,50
Moeara Enim 1176,00 1176,00
MEnimOß-cert. 15300,00 15500,00
Moolen Holding 36,60 36,20
Mulder Boskoop 55,00 a
Multihouse 5,60 5,50
Mynbouwk.Werk. 360,50 360,50
Naeff 525,00 f

NAGRON 51,00 51,70
NIB 600,00 600,00
NBM-Amstelland 9,10 e 9,00
NEDAP 327,00 330,00
NKF Holding 200,50 200,00
Ned.Part.Mij 53,40 54,40
Ned.Springst. 7050,00
Norit 24,10 24,00
NutriciaGß s 150,00 151,00
Nutricia VB 159,50 159,30
Nutricia VB div92
Nnv.-TenCate 98,10 99,50
OcévdGr.div92 67,70 67,70
Omnium Europe 8,50 a 8,50 a
OrcoBank eert. 69,60 69,70
OTRA 331,00 336,00
Palthe 64.00 64,00
Philips div.'92 30,00 30,50
PirelliTyre 20,00 20,50
Polynorm 137,30 138,20
Porcel. Fles 144,00 144,00
Randstad 44,80 46,80 f
Ravast 27,50 27,50
Reesink 73,00 73;80
Samas Groep 39,80 39,80
Sarakreek 14,50 14,70
Schuitema 1600,00 1600,00
Schuttersveld 50,00 49,80
Smit Intern. 48,50 47,50 a
St.Bankiersc. 15,80 15,80
Stad Rotterdam c 44,50 45,40
Telegraaf De 90,70 90,70
Textielgr.Twente 92,00 90,10
TuUp Computers 24,00 24,00
Tw.Kabel Holding 120,00 121,50
Übbink 73,50 73,50
Union 69,40 69,00
Un.DutchGroup 2,95 2,90
Vereenigde Glas 521,00 521,00
Vertocert. 28,00 28,00
VolkerStevin 58,50 58,50
Vredestem 14,80 14,80
VRG-Groep 45,50 46,10
Wegener 61,50 62,50
WestlnvestF. 17,30 17,30
Westlnv.F.wb 114,00 f 117,00
WoltersKluwer 261,50 261,00
Wyers 32,50 33,00
Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 79,50 79,50
ABN Amro Amer.F. 69,00 69,30
ABN Amro Eur.F. 73,40 72,50
ABN AmroFarEF. 55,40 54,90
ABN AmroLiq.Gf. 161,60 161,60
ABN AmroNeth.F. 85,00 85,00
ABN Amro Obl.Gf. 175,20 175,30
Aegon Aandelenf. 34,30 34,30
Aegon Spaarplus 5,25 5,30
ABN Beleg.fonds 61,10 61,20
ALBEFO 51,70 51,70
AldollarßFS 26,60 26,70
Alg.Fondsenbez. 234,00 234,00
AllianceFund 10,60 10,60
Amba 11,30 11,30
AmroNorthAm.F. 67,10 66,50
Amvabel 83,20 83,00
AsianTigers F. 63,40 63,20
Asian Select. F. 56,70 56,70

Austro Hung. F. 4,50 4,50
BemcoßentSel. 56,00 56,00
Bever Belegg. 3,20 3,20
CLNObl.Div. F. 109,30 109,30
CLNObl.Waardef. 112,90 113,00
Delta Lloyd Inv. 29,30 29,40
DPAmericaGr.F. 36,60 36,90
Dp Energy.Res. 39,10
EGFlnvestm. 131,50 132,00
EMFRentefonds 67,60 67,50
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10,20
Envir.Growth F. 52,30 52,30
Esmeraldapart. 35,50 35,40
Eur.Ass. Trust 6,10 6,10
EMS GrowthFund 104,40 104,30
EMS IncomeFund 105,50 105,20
EMS Offsh.Fund 103,50 103,30
EOE Dutch St.IF 315,00 316,00
Eur.GrowthFund 49,50 49,60
Euro Spain Fund 7,40
FarEastSel.F. 57,50 57,50
Gim Global 53,20 52,40
Groeigarant 1,56 1,56
Holland Fund 70,90 71,20
Holl. Eur. Fund 47,80 47,80
HoU.Obl.Fond. 123,10 123,10
HoU. Pac. Fund 101,00 101,00
Holl.Sel.Fonds 82,60 82,60
Innovest 80,00 79,50
Interbonds 508,00 505,00
Intereffekt500 31,60 31,40
Intereffektwt 108,30 108,50
Investapart. 71,50 71,00
ISHimal.Funds 7,50
JadeFonds 157,50 157,50
JapanFund 20,00 20,00
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
KoreaPac.Tr.S 9,00
Mal.CapitalF.s 7,30 7,20
MeesObl.Div.F. 116,80 116,30
MexicoIncomeF. 21,50
MXInt.Ventures 9,50 9,50
Mondibel 76,10 76,10
Nat.Res.Fund 1160,00 1150,00
NedufoA 119,20 119,00a
Nedufo B 120,00 119,00
NMB Dutch Fund 44,70 44,70
NMBGeldmarkt F. 54,13 54,13
NMBGlobal Fund 45,50 45,40
NMBOblig.Fonds 36,00 35,90
NMBSpaard.F. 101,60 101,63
NMBRentegr.F. 117,20 117,10
NMB Vast Goed F. 37,50 37,50
New Asia Fund 6,00
NomuraWan-.F. 0,90 0,90
Obam, Belegg. 248,00 247,50
OAMFRentefonds 11,25 11,20
OrangeFund 21,00 21,10
Pac.Dimensions 87,50 87,00
Pac.Prop.Sec.F. 30,50 30,50
Pierson Rente 112,80 112,80
Postb.Belegg.f. 57,00 57,00
Postb.Verm.gr.f. 53,80 53,80
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalentßel. 149,60 149,70
RentotaalNV 35,40 35,30
RGAmericaF. 104,50 103,50
RGDivirentF. 49,00 48,90

RG Europe F. 98,00 98,00
RGFlorente 113,50 113,40
RG Pacific F. 96,80 96,50
RG SP Groen 54,30 54,30
RG SP Blauw 51,30 51,20
RG SP Geel 48,40 48,30
Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 76,00 76,80
Schrod.lnt.Pr.F 29,20 29,20
Sci/Techs 14,50 14,50
TechnologyFund 19,20 19,20
TokyoPacHold. 213,00 213,00
Trans Eur.Fund 80,20 80,40
Transpac.F.Yen 322,00 322,00
Uni-lnvest 15,20 15,20
Ünicolnv.Fund 77,20 77,20
UnifondsDM 31,90 31,90
Vaste Waard.Ned 65,40 65,40
Vast Ned 112,50 112,30
VIB NV 57,70 57,70
VSB Mix Fund 52,50 52,40
VSB Rente Fonds 109,00 109,10
WBO Intern. 68,50 68,50
WereldhaveNV 122,00 121,20
Yen ValueFund 82,30 82,30
ZOMFloridaF.s ■ 45,30 45,30
Paralleimarkt
Alanheri 29,70 29,70
ABF 110,30 110,30
Berghuizer Papier 48,00 48,00
Besouw Vaneert. 48,10 48,10
Biogrond Belegg. 10,90 10,90
Comm.Obl.F.l 97,80 97,90
Comm.Obl.F.2 98,00 98,10
Comm.Obl.F.3 98,00 98,10
De Drie Electr. 12,20 12,20
Delta Ll.Dollarf. 63,10 62,30
Delta Lloyd ECU 63,10 63,00
Delta Lloyd Mix 60,30 60,30
Delta Lloyd Rent 58,50 58,50
Delta Lloyd Vast 56,10 56,10
Dico Intern. 88,70 89,50
DOCdata 6,00 6,00
Dutch TakeOv.T. 45,50 45,60
Ehco-KLMKleding 39,80 39,80
E&LBelegg.l 67,70 67,70
E&LBelegg.2 73,70 73,70
E&LBelegg.3 105,80 105,80
E_LBelegg.4 77,10 77,10
E&LKap.RenteF. 104,80 104,80
Free Record Shop 30,50 30,50
GaiaHedgel 105,80 " -Geld. Papier c. 71,00 71,00
German City Est. 47,00 45,00a
Gouda Vuurvast 77,50 77,50
Groenendijk 46,00 46,30
Grontmij 55.50 55,50
HCA Holding 46,50 46,50
Heivoet Holding 38,00 38,50
HesBeheer 41,50 41,30
Homburg eert. 1,20f 1,20a
Inter/ViewEur. 2,90 2,90
Kühne+Heitz 45,20 45,00
_ClComput.Gr. 5,50 e 5,50
Melle.vannrc 35,20 35,10
Nedcon Groep 43,50 44,70
Nedschroef 83,10 83,20
NewaysElec. 7,20 7,60

NewKurütlsDM 20,00 20,00
NewtronHold. 1,70 1,80
Pan Pac. Winkel 10,50 11,00 b
PieMedical 4,80 4,80
Simac Techniek 13,20 12,80
Sligro Beheer 56,00 56,50
SuezGr.Fund 53,20 53,10
VHS Onr. Goed 1,50 1,50
Vilenzolnt. " 41,00 41,00
Welna 247,00 247,20

Wall Street
05/02 06/02

allied signal 49% 49%
amer.brands 45 , 45%
amer.tel.tel 37% 37%
amoco corp 453/a 45%
asarco mc. 22 21%
bethl. steel 14% 13%
boeingco 50% 49%
can.pacific 17%
chevron 62% 63
chiquita 39% 39/2
.chrysler 16V2 16'/e
citicorp 16 16%

■ cons.edison 28 28%
digit.equipm. 54% 52%
dupont nemours 47Ve 47%
eastman kodak 46V 2 46%
exxoncorp 58 58%
ford motor 33'/. 34
gen.electric 77V_ 77%
gen. motors 34% 35%
goodyear 63% 621/.
hewlett-pack. 62% 61%
int.bus.mach. 91V. 89%
int.tel.tel. 58% 58%
kim airlines 22 22%
mcdonnell 67% 68%
merckco. 157% 155%
mobiloil 62% 61%
penncentral 26% 26%
Philips 17% 17%
primerica 41% 41 Ve
royal dutch 81% 81%
searsroebuck 42% 43%
sfe-south.pac. 12% 12
texaco mc. 58% 57%
united techn. 49% 50%
westinghouse 18% 18%
whitman corp 14% 14%
woolworth 29% 30%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,715 1,835
austr.dollar 1,26 1.38
belg.frank(lOO) 5.31 5,61
canad.dollar 1,440 1,560
deensekroon (100) 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
ierse pond 2,85 3,10
ital.lire(10.000) 13,80 15,50
jap.yen (10.000) 137,00 143,00
joeg.dm.t/m 100

Noorsekroon (100) 27,10 29,60
oost.schiU.(loo) 15,75 16,25
portescudo(lOO) 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) 123,25 127,75

Wisselmarkt
amerik.doUar 1,77325-1,77575
antiU.gulden 0,9765-1,0065
austr.dollar 1.3197-1,3297
belg.franküOO) 5,4650-5,4700 'canad.dollar 1.50475-1.50725
deensekroon (100) 29,005-29,055
duitse mark(100) 112,5500-112,6000
engelse pond 3,2285-3,2335
franse frank (100) 33,005-33,055
grieksedr.(lOO) 0,9230-1,0230
hongk.dollar(100) 22,6250-22,8750
ierse pond 2,9980-3,0080
itoUire(10.000) 14,930-14,980
jap.yen (10.000) 141,455-141,555
nwzeel.doUar(lOO) 0,9559-0,9659
noorsekroon (100) 28,650-28,700
oostenr.sch.(100) 15,9930-16,0030
port. escudos(100) 1,2870-1,3270
spaanse pes.(100) 1,7820-1,7920
surin.gulden 0,9740-1,0140
zweedse kr. (100) 30,950-31,000
zwits.frank(lOO) 126,140-126,190
e.e.u. 2,2965-2,3015

Index Amsterdam
CBS-ko-rsindex(l.B3=loo)
algemeen 201,80 202,00
idexcl.kon.ohe 196,30 196,80
internationals 203,10 203,10
lokale ondemem. 202,20 202,60
id financieel 147,20 147,40
id niet-financ. 255,60 256.10
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 287,30 287,60
idexcl.kon.ohe 264,00 264,70
internationals 301,40 301,50
lokale ondemem. 271.40 271,90
id financieel 216,90 217,30
id niet-financ. 324,50 325,10

CBS-stemmingsindex (1990=100)
algemeen 122,10 122,20
internation 132,10 132,50
lokaal 120,10 120,20
fin.instell 129.20 129,30
niet-financ 118,50 118,50
industrie 126,10 126,50
transp/opsl 139,10 138,50
Goud en zilver

Goud onbewerkt 20,030-20,630, vorige
20,060-20,660, bewerkt 22,230laten,vorige
22,260 laten.

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

Dow Jones

Industrie 3.255,60
-2,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

abnamro pokt 45,00 1030 1,30 1,40
akzo pjul 135,00 200 7,50 a 6,70
buhr papr 37,50 148 0,30 0,30
d/fl c feb 180,00 119 1,80 1,40
d/fl pfeb 175.00 210 0,80 1,00
d/fl pmrt 175,00 434 1,70 1,70
d/H pjun 180,00 125 5,00 a 4,90
coc c feb 280,00 120 16.60 16.50
coc c feb 290,00 154 7,50 a 7,40b
coc c feb 295,00 830 3,80 3,80a
coc c feb 300,00 720 1,60 1,60
coc cfeb 305,00 170 0,60 b 0,50
coc c mrt 295,00 127 7,00 7,00
coc c mrt 305.00 118 2,50 2,60
coc c nov 285,00 141 21,50 a 22,50a
coc pfeb 290.00 388 1,10 1,00
coc pfeb 295,00 1187 2,50 2,40
coc pfeb 300.00 153 5.20 5,20
coc pmrt 295,00 235 3,80 3,80
coc papr 295,00 129 5.00 a 5,00
goud c feb 350,00 135 8,50 a 8,50
ing c apr 50,00 564 2,60 2,70
ing c apr 55,00 130 0,50 0,50
ing cjul 50,00 227 3,00 3,00
ing cjul 55,00 280 1,00 0,70
ing cjan 60,90 151 0,90 0,90
ing cj94 47,80 253 7,10 7,30
kim c feb 40,00 227 1,80 1,00
kim c apr 40.00 235 3,00 a 2,30
kim c apr 42,50 324 2.00 1,40
kim pfeb 40,00 263 0,90 1,10
kim papr 40,00 198 1,50 b 2,00
kim pjul 37,50 299 1.50 1,80
nic c aug 101,00 700 2.10 2,00
phil c feb 32,50 191 0,20 0,30
phil c apr 32,50 393 1,00 1,20
phü capr 35,00 220 0,50 0,50
phil c 093 30,00 298 6.10 6,50
phU papr 32,50 136 2,60 2,30
phil p 093 30,00 158 2,80 2,70
phU p096 35,00 141 6,40 6,10
olie capr 135,00 125 13,50 a 13,00
ohe capr 145,00 122 5,20 5,10
oUe papr 150,00 269 5,50 5,70
ohe pjul 140,00 118 3,10 3,10
ohe pjul 145,00 216 5,30 5,40
tops pfeb 550.00 159 2,00 2.00
tops pfeb 560,00 188 6,10 5.70
tops pmrt 560.00 125 8,10 7,50
unil c apr 150.00 175 37,50 a 38,00a

a laten 9=bieden+e_-div.
b bieden I*l laten- ex-div.
c-ei-claim k gedaan 1 h
d ex-dividend I gedaan tg
e gedaan" bieden vk slotkoers vorige dag
I gedaan" laten sk slotkoers gisteren

economie

KLM stoot belang
in Schreineraf

HOOFDDORP - De KLM wil
haar belang van 33 procent in de
Schreiner Luchtvaartgroep ver-
kopen. Schreiner heeft een vloot
kleine vliegtuigen en helikop-
ters, verzorgt opleidingen en
handelt in vliegtuigen en onder-
delen. De KLM stoot op het
ogenblik in hoog tempo bedrijfs-
onderdelen en dochteronderne-
mingen af die niet tot de kernac-
tiviteiten van de luchtvaartmaat-
schappij behoren.

Directeur J. Röben van Schrei-
ner wil de plannen van de KLM
bevestigen noch ontkennen. Wel
merkt hij op dat hij zich ervan
bewust is dat de KLM haar deel-
nemingen kritisch onder de loep

neemt en dat 'niets voor eeuwig
is. Röben zegt er niet wakker
van te liggen als die KLM inder-
daad haar belang in Schreiner
verkoopt.
Naast de KLM bezitten de fami-
lie Schreiner (33 %) en de NPM,
NIB en Nationale Nederlanden
(33 %) belangen i.in het bedrijf.
Schreiner maakte vorig jaar een
bescheiden winstvan 1,8 miljoen

gulden. De KLM zou gesprekken
voeren met de bestaande aan-
deelhouders maar ook met ande-
re partijen over de afstoting van
haar belang.

Een woordvoerder van de KLM
wil niet bevestigen dat de lucht-
vaartmaatschappij reeds onder-
handelingen voert met geïnteres-
seerde partijen. Wel erkent hij

dat Schreiner niet als strategi-
sche deelneming wordt be-
schouwd en 'op termijn' wordt
verkocht. „Dat kan nog twee
maanden duren, maar net zo
goed twee jaar."

Beide bedrijven hebben een
vloot helikopters voor de be-
voorrading van booreilanden en
voor het loodsen van schepen.
Tot nu toe bleven zij uit eikaars
vaarwater. KLM Helikopters
heeft echter het voornemen
straks vanaf Rotterdam, de
thuisbasis van Schreiner, te gaan
vliegen. Daarmee worden de on-
dernemingen concurrenten van
elkaar. Het ligt dus voor de hand
dat de KLM zich uit Schreiner
terugtrekt.

Amev verkoopt
belang in Grolsch
AMSTERDAM - Het verzekerings-
concern Amev heeft zijn belang van
5 procent in de bierbrouwerij
Grolsch via de beurs verkocht.
Het is niet bekend waar het belang
naar toe is gegaan. Tot dusver heeft
Grolsch geen melding ontvangen
van een nieuwe eigenaar van het
pakket. Het is mogelijk dat het pak-
ket is gesplitst en door twee of meer
partijen is gekocht. In dat geval
hoeven deze belangen niet aan
Grolsch te worden gemeld.
„Zodra wij echter bericht krijgen
van een nieuwe groot-aandeelhou-
der, die ten minste 5 procent bezit,
zullen wij hiervan onmiddellijk in
een advertentie melding maken",
aldus een woordvoerder yan
Grolsch.

Van de ruim 3 miljoen geplaatste
aandelen Grolsch is circa 45 procent
eigendom van de familie De Groen.
Vóór de beursgang van Grolsch in
1986 bezat de familie De Groen alle
aandelen. Internationale Nederlan-
den Groep heeft een belang van 5
procent, terwijl circa 25 procent ge-
spreid in Engeland zit.

Verlies computerafdeling
drukt winst Siemens

ZOETERMEER - Het inlijven van
de zwaar verliesgevende activitei-
ten van het Nixdorf computercon-
cern heeft de winstcijfers van Sie-
mens Nederland nv zwaar onder
druk gezet. Het Duitse moederbe-
drijfSiemens AG wis. in het afgelo-
pen boekjaar de verliezen op de
computeractiviteiten van maar
liefst 781 miljoen marken, te com-
penseren met rente-opbrengsten
van het enorme eigen .vermogen.
Voor de Nederlandse dochter geldt
dit in veel mindere mate en daalde
de nettowinst van ruim f 46 miljoen
(1990) naar f 26,5 miljoen in het ach-
terliggende jaar.

Algemeen-directeur F.K. von Witz-
leben van Siemens Nederland
noemt de problemen van de samen-
voeging van de computer-divisie
van Siemens met die van Nixdorf
als belangrijkstereden voor dezete-
rugval. Daarnaast blijkt uit de jaar-
stukken onder meer een forse toe-
name van de bedragen die worden
afgeschreven op bedrijfsgebouwen,
machines en installaties.

Afgelopen jaar nam Siemens Ne-

derland een nieuw, modern bedrij-
vencomplex in Zoetermeer in ge-
bruik. Een forse uitbreiding van het
hoofdkantoor in Den Haag is onder-
handen.

Behalve bij Siemens Nixdorf Infor-
matiesystemen bv (SNI) melden de
overige divisies goede ontwikkelin-
gen van omzet en winst. Ondanks
aarzelend investeringsgedrag op de
terreinen die Siemens tot haarkern-
activiteiten rekent (communicatie-,
energie- en automatiseringstech-
niek), groeide de omzet van de Ne-
derlandse dochter licht van f 1.249
miljoen (1989-1990) naar f 1.299 mil-
joen in het boekjaar 1990-1991, dat
op 30 september werd afgesloten.

Naar de moderne technieken op het
gebied van elektriciteits-opwekking
en afvalverwerking is bijzonder
veel vraag, zo blijkt uit het jaarver-
slag. De divisie die zich hiermee
bezighoudt, heeft voor meer dan f
500 miljoen aan opdtachten in por-

tefeuille. Aan de andere kant ver-
wacht de divisie medische technie-
ken dat de beschikbaarheid van
medische apparatuur en hulpmid-
delen de komende jaren onder druk
zullen komen te staan vanwege de
herstructurering van de Nederland-
se gezondheidszorg.

Waar Siemens Nederland zich gro-
tendeels op andere terreinen be-
geeft dan het Nederlandse elektro-
nica-concern Philips, geldt dat niet
voor Siemens-dochter Osram. Op
het gebied van verlichting geldt
vanouds een nek-aan-nek-race tus-
sen de beide concerns. Informatie
over Osram-activiteiten wordt in
het jaarverslag misschien daarom
wel heel summier gehouden. Nieuw
in het Siemens produktenpakket is
een forse uitbreiding op het gebied
van de kleine huishoudelijke appa-
raten als koffiezetmachines. Ook
een gebied waar Philips wel een
sterke positie heeft.

Intel en Sharp werken
aan nieuwe chip

TOKIO - De Amerikaanse halfge-
leiderproducent Intel en de Japanse
electronicafabrikant Sharp gaan sa-
menwerken bij de ontwikkeling en
de produktie van de 'flash chip', een
chip die sneller kan worden gepro-
grammeerd en gewist dan de huidi-
ge chips en die gegevens vasthoudt
ook als de stroom wordt uitgescha-
keld.
De samenwerking tussen Intel en
Sharp werd in Tokyo bekendge-
maakt. Intel liet weten een sterke
partner nodig te hebben om zijn po-
sitie te kunnen handhaven in een
snel groeiende markt. Op het ogen-
blik is de markt voor de 'flash chip'
niet groter dan 130 miljoen dollar

per jaar, maar in elk van de afgelo-
pen vier jaar is de markt vervier-
voudigd. In 1995 kan de omzet 1,5
miljard dollar bedragen.

Naar verwachting zal de nieuwe
chip in de toekomst de disc drive in
draagbare computers vervangen.
Toepassing is verder denkbaar in
apparatuur voor geluidsopnamen
zonder magneetband ter grootte
van een pen. Op de 'flash chip' kun-
nen verbindingen worden aange-
bracht van 0,4 a 0,6 micron. Een
micron heeft de dikte van een hon-
derdste mensenhaar.

De samenwerking tussen Intel en
Sharp zal in de Verenigde Staten
vermoedelijk de nodige negatieve
reacties'opleveren. De keus van In-
tel voor een Japanse partner zal
slecht vallen, vooral in een periode
waarin de handelsbetrekkingen tusi
sen de VS en Japan onder druk
staan. Bovendien heeft Intel 85 pro-
cent van de wereldmarkt in deze
chip in handen.

Deelneming Frans
Maas in Duitse

expediteur
VENLO - Het Venlose transportr
en expeditieconcern Frans Maas
heeft 49 procent van het aandelen-
kapitaal van de Duitse Amsped
Groep verworven. Amsped is een
expeditiebedrijf met 340 medewer-
kers en een jaaromzet van 80 mil-
joen DM en voornamelijk actief in
Zuidwest-Duitsland. Het bedrijf is
voor de resterende 51 procent nog
steeds het eigendom van de familie.
Zeiler, die de dagelijkse leiding van
de Amsped Groep behoudt. De
twee bedrijven proberen in de toe-
komst te komen tot nauwe samen-
werking tussen diverse bedrijfson-
derdelen. De samenwerking moet
leiden tot één Europees netwerk.

Prijs voor Iveco

# De internationale 'Truck of the Year' 1992 is gewonnen door Iveco, de multi-nationale
bedrijfswagengroep van Fiat. Iveco-topman Boschetti toont de trofee. 'Truck of the Year'
is een titel die wordt toegekend aan de bedrijfswagen die de grootste bijdrage levert aan
deefficiency van het weggoederentransport. Foto: ANP
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Auto Veneken b.v. 1

"Occasioncentrum _T^^_^ "Occasionkelder"
Prins Mauritslaan 171 \ /»_ Leyenbroekerweg 27

6191 EE beek H'.ffrjj./j 6132 CN Sittard
tel. 046-372882 mSrftilm tel. 046-515777

Veneken Beek Veneken Sittard
___! lm __ ._ l' IZZ« im_ Audi 80,1600 cc, bordeuxrood met. 1990 =Audi 100 cc 2.0 E, groenmet 1988 «.„i, on -icnn <._. m_ ____:: Go» Madison 1.8190 pk, zwart ...... 1990 P

1990 =Golf Pasadena 1.8 i9O pk, wit 1991 "'[HÏÏBI: iV'._*____. ia__ =Audi 80 1.8 S9O pk, zilver 1988 *"* ÏVtj hiW.Vwmpi .8. =Golf Pasadena 60 pk, diesel, Sïi r»„ y.2!_l iSmi _ ' =5-drs., blauwmet. 1991 ' ' iqqi. —Jetta 1600, 4-drs., blauwmet 1987 S_ r«ii_.__;_._.''ïöm» '__. loon =Audi 80 2.0 E, automaat, veel "£o "■*»"■ "°lc
ac' lzwart "" 199° -ES

extra's, beigemet 1989 " Golf 60° cc' a,l,omaa,' IMfi ==Swpl\e,_^f49.°„_n„ri;i, .!_. vweTieoocc/wit ::::::::::::::::::: SS ___
VW Polo Jeton 1300 coupe, wit 1990 „u, -„,, ..,„„ „' a iaaK —__
Golf 1300, wit 1987 .ÏÏÏSSI2ÏLfei,"l- q«7 =mv «_», ,cnn

_ __. .__.»__ VW Golf diesel, blauw 1987VW Jetta 1600, 4-drs., sportief, VW Jetta 1600 cc, wit 1987 SS
__?t__:_i"__ ma. VW Jetta 1300 cc, rood 1987 SE
F _ _n_ «_?-___ oon VW Golf GTI, zilvermet 1982 ==
mi. n.__ 'hP n'pm. o_ vw p°'°. 3-drs., wit 1988 EEGolf CL 1600, beigemet 1986 uw p__» n ïarm __ 90 nk =Golfl6oo,wit 1987 vw Passat LL, IBÜÜ CC, 90 pK,
Golf GXI6OO, grijsmet 1983 "°"a" :"ï ::£"lJifnnn'l'm
Passat Cl 1.8 1.90 pk, 4-drs., Citroen Axel 1100 cc, 17.000 km, =
Sedan, blauwmet 1989 _Z_ i___,TiT'JM ïoaé =Audi 100 cc turbo diesel, zilver 1987 "£ _____ i»i__'"__ io_ SS
Golf 1300i Madison, zwartmet 1990 °p

re' Sïïi _?i iïïl «K^ ' " 2«. =Passat CL 1600, 4-drs., sedan, wit .. 1990 *%* I^VAfVrfl .l!". " 2_fi =; Audi 801.9 E, grijsmet. 1987 KÏÏn^imi'_lAl SS
Mercedes 200 diesel, blauw 1983 .S *„J ' P ' 1 .-o. 55
Polo, 3-drs., Fox, wit 1990 =VW Jetta Pacific 1300 cc, grijsmet. . 1990 EJÏJLJi 18P" CC ' 9Ü """ 24.fi..91 SS
Audi 801.8 S, wit 1989 Dlauw,ne, «b si

Ford Sierra, 4-drs., 1.6, zilver 1990 D46M =Golf Manhattan 1.3, wit 1990 =Golf Manhattan 1.8 i, 4-drs., wit 1990 =Honda Civic 3-drs. 1.5 i, wit 1990 =Suzuki Swift GA aut. beigemet 1988 ___=
DEMO: Passat CL 4-drs., I.Bi, SSS

) groenmet 7-'9l —Audi 801.8 i wit, comfort edition .... 8-'9l ES
Renault 11 GTX, zilvermet 1984 ==
Volvo 240 GL Ipg, grijsmet 1985 =

■ V È __Vtt^. ■■ _T___? ___r__^__^^V^____T \ È ___V__T_^^_^___B \___f ____^_r^_-P*^r___i

Bankers bedrijfswagens
Het juiste adres voor een gebruikte bedrijfsauto (met
rijbewij^BE). v_

Rijksweg Noord 19, Echt >v_4f>s-V£>^ tel. 04754-82453
50 tot 70 stuks voorradig

GEOPEND:
ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 u.
zat. 9.00-16.00 u. (event. tel. afspr.)

Niet de ENIGE, wel de BETERE

Ut OPEL |

" - MÊJ j Officiële
/êlVf _1 EÊ _%jt Opel-dealer

Êm BERG CM TBRBUJT

Opel Manta I.BS GT, 3-drs '85
Opel Monza 2.5 E '83
Opel Senator 3.0 E, LPG '83
Opel Omega I.BS, LPG '87
Opel Kadett, sedan '86,87
Opel Kadett, 3-drs '84,85,86,87,88
Opel Kadett 1.6i+ 1.3i, 3-drs '89
Opel Kadett 1.3i, 3-drs., (13.000 km) '89
Opel Kadett 1.3N, stationcar '89
Opel Corsa 1.3 N, 4-drs '87
Opel Kadett, Irmscher '88
BMW 316, 2-drs .". '83
Volvo 340, spec, 5-drs '86
Toyota Celica 16V1600 '86
Austin Mini, rood ; '86
Mitsubishi Turbo, diesel '85
Mitsubishi Galant, LPG '86
VW Jetta 1600,4-drs '88
Ford Sierra 2.0iCLX, stationcar '91
Opel Veetra 1.6iGL, LPG '90
Opel Veetra 2.0iGT, 5-drs '89
Mitsubishi Galant, automaat '90
Subaru mini jumbo okt '84
Fiat Ritmo 60 '86
Alfa Romeo 33 '86

Rijksweg 61, Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700._ " 0-063

..

Geevers Auto Carrosserie-delen:
origineel, imitatie en overzet.

CARROSSERIE-DELEN

NUTH VELDHOVEN VIANEN ALMELO
045244242 040-531900 03473-76474 05490-72125

_ff_ir "

v'SÏ ______i_f
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INEENS ZIIJV >4LLE OGEN Q_P IE (BERICHT. I
Alsof de Hyundai Scoupé nog niet bijzonder genoeg is, striping. Al deze extra's ter waarde van ’ 2.000,- is; helaas maar een beperkte voorraad beschikbaar,

komen we nu met de Scoupé Peacock. Met dit geven we cadeau. Een standaard toerenteller en prijzen inclusief btw af importeur. 3 jaar volledige fabrieksgarantie
VAN BUMPER TOT BUMPER. PRIJS- EN MODELWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. DE

speciale model blijf jezeker niet onopgemerkt. Alleen achterspoiler maken 'm natuurlijk helemaal compleet. scoupé® is een produkt van hyundai motor company.

al door zn unieke kleur, Peacock Green. Rij voor ’ 30.395,- in de Scoupé Peacock met

En dan hebben we het niet eens over de extra felle injectiemotor en geef iedereen het nakijken. H_T UI I ___J_HH. Qr__/
brede banden, fraaie lichtmetalen velgen en subtiele Maar ga wel snel bij de Hyundai-dealer langs, want er HET NIEUWE WERELDMERK

BRUNSSUM: AUTOCENTRUM SANDERS BV, AKERSTRAAT 128, TEL.. 045 - 251644.
HEERLEN.' AUTO VAESSEN, BEITEL 19, TEL. 045 - 424010.

STEIN: GARAGE CENTRUM STEIN, HEERSTRAAT CENTRUM 9, TEL. 046 - 331940.

It__!_^____i ,t^[f3il Bos HeerlenB.V. ,/i^f^
'^^^^" Èr.s aara „ . ,

n .«no iaar______ Kn n«/S_ Grasbroekerweg 9 K L ',! _
ftBOS B...JJJ. 6412 BA Heerlen SuZUkl *Oj m Tel. 045-724545

U Suzuki Swift 1.3 GL autom. . bwj.'B9
Suzuki Swift 1.3 GS bwj. '89
Suzuki Swift GLX 5-drs bwj.'B9
Suzuki Swift bwj.'B4
Suzuki Samurai cabrio bwj.'BB

Z Suzuki Alto automaat bwj.'BB
Suzuki Alto, 5-drs bwj.'BB
Ford Escort bwj.'B9
Ford Escort bwj.'B2
Opel Corsa bwj. '85

UOpelCorsa 1.3 bwj.'BB
Opel Kadett hatchback bwj.'B7
Opel Kadett bwj.'Bs
Opel Kadett bwj.Bl
Mazda 323 1500 bwj. '85
Citroen AX 11 RE bwj. 89

K Citroen BK TR11.6 bwj.'B6
Fiat Uno 45 bwj.'B7
Fiat Uno 75 FXI bwj. '90
Peugeot 205 GL bwj.'B6
Hyundai Pony Sedan bwj. '87

■ Alfa Romeo Guilletta bwj.'Bs
Renault 19TF, uitgebouwd . bwj.'B9
D3724

_-___-.___--_--------------_-------_----_---_--H---__-___-_----_____________-------F-_---_-l

Alfa 33 diversetypes/uitvoeringen 1984/1991
Alfa 75 1.8 IE rood 45000 km, 1e eig.,
veel extra's 1990
BMW 318 aut. blauw met. 1980
Hyundai Pony 1.5 GL 3-drs wit 39.000km 1988
Hyundai Pony 1.3 XP sedan, nieuw model wit 1986
Nissan Cherry 1.3 L coupé, grijs met. sunroof etc. 1985
Opel Kadett 1.3 LS sedan, blauw met.
sportvelg., spoiler 1987
Opel Kadett 1.3 L sedan, wit, sportvelgen, spoiler 1988
Opel Kadett H.B. 1.3 NB ant. met., 1e eig.
Swing-uitv. 1988
Renault 5 GTD 1e eig. 1989
Toyota Carina II Liftback 1984
Toyota Carina II sedan, Ipg 1985
Seat Ibiza 1.2 Sabatini, 28.000 km, 1e eig. 12-1990
VW Golf 1.6 Milionaire verl. sportv. met. lak,
45.000 km 1989

AUTO VAN DE WEEK I
Toyota Corolla 1.8 OXL groenmet. 1e eig.,

grijs kenteken, sportvelg., stootstrips,
auto verkeert in nieuwstaat.

EXCLUSIEVE TOP-OCCASIONS
Alfa 164 2.0 demo rood 1991

Alfa 75 2.0 Twinpark 1989 D4_

i'M!M^:ï'i_______i____l

■-■—"w-____-—^-«_«_-"-«i--»'>__B.___ _■_______■r

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframien

P. Greymansstraat '1 8
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave

J^W Fa. BISSCHOPSVeT% koopt op
"^O zaterdag 8 feli.r.

bij fa. Limpens te Amby van
9.30-10.30 uur en bij fa.

Sangen te
Chevremont-Kerkrade van

11.30-13.00 uur:
man.kan. lichte kl: ’ 10,-

-donker/ 6,- pop ’ 7,-rood
en zalm ’ 16,-

-rood-agaat-brons ’ 12,-. Wij
kopen ook witte, gloster, kuif,

post.kan. tegen de hoogsite
prijs. Meeuwtjes ’ 4,- zebra's

’ 6,-park. ’ 10,-p.p.

ALU VELGEN ★ BANDEN]
VOORDELIG!!

Autobahn Aachen, darm Autobahn nach Lüttich. In AacW'
Brand raus. Rechts nach Brand bis zur ARAL-Station.
Hinter der ARAL links in die Nordstraße, nach 500 m. links-

SCHMIDT REIFEN
Aachen-Brand, Nordstrafle 78

Tel. 09-49241522041
Mo.-Fr. 8.00-17.30, Sa. 8.30-13.00 Uhr.I f

De echtelieden Guillaume
Marie Henri Maassen en
Hermanna Aleida Maria
Janssen, beiden wonende
te Meerssen aan de Bun-
derstraat no. 28 hebben op
23 december 1991 onder
nummer 016055 in het hu-
welijksgoederenregister ter
Arrondissementsrechtbank
Maastricht doen inschrij-
ven de tussen hen door no-
taris I.G.J.M. Schoon-
broodt té Meerssen opge-
maakte en op 20 december
1991 verleden gewijzigde
huwelijksvoorwaarden.
Mr. H.L. Hoyng
Advocaat en procureur
Brusselsestraat 32-36
6211 PE Maastricht

Bij vonnisvan deArro^sementsrechtbank te M* j
tricht d.d. 30-01-1992 fopgeheven de algehele K
meenschap van goedej
tussen Hendrik J° j.Brandse, produktiern^j.
werker, wonende te <Jj|
CH Kerkrade aan de Jj
bertsweg 142 en Ger^Margarete Steinn»^huisvrouw, even^j
woonachtig te 6465 Jjj
Kerkrade _aan de Calt>e
weg 142.
Mr. P.M. Boudewijn
advocaat en procureur
Grupellostraat 8-10
6461 EV KERKRADE^

Op 20 december 1991 is in
het huwelijksgoederenre-
gister bij de griffie van de
arrondissementsrechtbank
te Maastricht onder num-
mer 16.049 ingeschreven de
akte van huwelijksvoor-
waarden staande huwelijkaangegaan tussen de echte-
lieden J.M.J. Cortenraedt
en M.M. Ouwens, beiden
wonende te Eijsden, zoals
verleden op 18 december
1991 voor notaris J.H.W.
Versteeg te Maastricht.

I I I I

Rij nu, betaal in 1993.
____.. ______________k nIÉ ________~~*w_ /r m __l''~' ■ ■:■ JBiP Jlllll_!"^

fl ___>fcliwffcl»ill' _ —— 1 / f'Mif___l |U|||pi|■--■■■■■■■---■■■■■■■■(■■■■■■■■--__-^W^^^^^'--^^^H B_^^^""P"^ ««Si -__«_________::. .::::::_-::■ __:.^ _:_ . _.: #l«Mf j^H ___}>i _L t_ iï JM^. «L f f Jg__ _■_ t "IffiU «"■'■ ':'l,\^HS MfliS:, "'''■'■■ V_l_____ '%.:^_ ' ■ ;'"'': ,".f. 'l ________
t t -_■_ ■___ I ;:!^rS__^ _«-- '„MM __»-' ':: _i____|: __________

'■ :________■ __■ *-rT*'_- ,* <J_B I 1 flB _________^___fc_____M__»*««w__-5_ —wga sl_B_^_____SmsS9__h_______l

__ _d^_H________i «* *vl __Ti___^^_i l_^^_ I^^**""*""*^^ v
Hl» "<■ I. * " -_■ Kir Inl ___________T_i> » _i h * "■ ■____!'.' JUfl _f
v_J_ _W Hr V __-&______ ___V"" ___r

't Is nu een prima tijd om bij ons langs waarschijnlijk gedekt door de inruilwaarde
te komen, want u kunt nu heel voordelig van uw huidige auto. Twee van zulke com-
met de Panda of Uno wegrijden. U kunt plete auto's die u zo
profiteren van een renteloos krediet'" van voordelig kont rijden. ÊmUEIO
maximaal f 15.000,-. Het verschil wordt Kom snel langs. Fiat. Eén brok temperament.

* Huurkoopovereenkomst volgens de gebruikelijkevoorwaarden van Fiat Credit Nederland b.v. Het minimum
krediet bedraagt f 6.000,-. Prijs is inclusief BTW, exclusiefkosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden.

AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN B.V. AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN
HEERLEN, PARALLELWEG 34, TEL. 045 - 74 21 21 BRUNSSUM, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75

AUTOBEDRIJF KLANKSTAD B.V.
KERKRADE, KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL 045 - 41 3916,

Vrijdag 7 februari 1992 C6



Impressie VW Vento, opvolger van Jetta

Frisse wind door
’Golf met kofferbak’

DOOR WIM OTTEN

Volkswagen heeft metrecht een frisse wind door de wat
bedaagde Jetta gejaagd. Dit type is ooit gelanceerd als
een Golf met kofferbak, een sedan. Zijn opvolger kreeg
de naam Vento mee, wat in het Italiaans zoveel als wind
betekent. Technisch is de nieuweling aan de VW-stam
Selijk aan de nieuwe Golf en ook dit sedantype bestaat

voor het leeuwedeel uit recyclebare materialen,
uiterlijk zijn er echter zoveel verschillen, dat de om-
Schrijving 'een Golf met kofferbak' niet meer opgaat.

. de presentatie beweerden de
heren van het VW-concern dan

bij hoog en bij laag, dat de"ento niet gezien mag worden
opvolger van de Jetta. De

'harketing-mensen hebben de
beslist tussen de Golf en

"te grotere Passat willen plaat-
;*en. Dat wordt onderstreept

de uitrusting en niet in het
door de prijsstelling. Naar

Verwachting zal het instapmodel
111 Nederland een prijs krijgenvan ongeveer 34.500 gulden, ter-

de goedkoopste Golf net
°lder de 28 mille kost.

*oor die extra guldens beschiktac Vento als basismodel wel
°Ver een rijkere uitrusting eneen 1.8 liter 75 pk motor. De in-stap Golf moet het stellen met

er> 1.4 liter machine met zestig
Paardekrachten. Ook hebben al-
.? Vento's stuurbekrachtiging.
~\P de GL is verder een elektro-

temperatuurregeling
landaard en dat heeft de Golf
°°k niet.

Airbag
/erder introduceert VW tegelijk

et de Vento de airbag in de

kleine middenklasse. Volkswa-
gen heeft zelfeen airbag-systeem
ontwikkeld, dat aanzienlijk com-
pacter is dan het Amerikaanse
systeem. Ook de prijs is prettig
laag gehouden. In Duitsland is
de meerprijs 1.200 Mark.
In ons land zal datzeker het dub-
bele, in guldens, bedragen. Dat
komt door onze merkwaardige
Bijzondere Verbruiks Belasting
(BVB) op nieuwe auto's, een
soort heffing op luxe artikelen.
Gek genoeg wordt die ook gere-
kend over extra's als een abs-
systeem of een airbag, terwijl
beide voorzieningen toch moei-
lyk als luxe door het leven kun-
nen gaan. Ze zijn strikt bedoeld
voor veiligheid.

De airbag zit in de Vento zowel
in het stuurwiel als in het dash-
boardkastje, dus voor beide in-
zittenden voorin. De zakken
kennen kleine volumes en zijn
dan ook niet groot genoeg om
het volle lichaam op te vangen.
VW raadt daarom de mensen aan
altijd de gordel te dragen. „Al-
leen in combinatie hiermee kan
een optimale veiligheid worden
bereikt," aldus de technici van
VW.

Terug naar de Vento. Uiterlijk
vertoont de wagen veel overeen-
komsten met de nieuwe Golf. De
vormen zijn duidelijkronder dan
van de voorganger Jetta. De kof-
ferbak, want daar gaat het bij dit
nieuwe type vooral om, is met
550 liter groot in deze klasse. Hij
is hoog en diep.

Van achteren gezien lijkt de
Vento ook wel een beetje op de
Passat met dat eendestaart-achti-
ge knikje in de klep. Het front
van de wagen is bijna gelijk aan
dat van de Golf, met dit verschil
dat de koplampen van de Vento
hoekiger zijn.

Het interieur is identiek aan dat
van de Golf, inclusief de neer-
klapbare achterbank. Opmerke-
lijk detail is de mogelijkheid de
rugleuningen met de sleutel te
vergrendelen, zodat niemand na
het inslaan van een portierraam
zomaar in de kofferbak kan ko-
men. Het is een oplossing, die tot
dusver alleen op veel duurdere
auto's was te zien.
De Vento rijdt ook net zo voor-
spelbaar als de Golf. De extra
last achter is niet merkbaar op
het goede stuurgedrag. De
schokdemping is ookvrij soepel.
Verder kent ook de Vento een
topmodel met de nieuwe smalle

VR6 motor. Het zescylinder V-
blok, dat vorig jaar al in de Pas-
sat werd geïntroduceerd. Het
vermogen bedraagt 174 pk uit 2.8
liter.
Andere motoren zijn behalve de
1.8 liter 75 pk, een 1.8 litermet 90
pk, een 2.0 liter met 115 pk en
twee 1.9 liter diesels met 64 en 75
pk. De laatste beschikt dan over
een turbo met een uitlaatgaska-
talysator. Extra's, vanzelfspre-
kend tegen meerprijs, zijn onder
meer stoelverwarming, abs en
elektrisch bedienbare ramen. De
Vento zal naar verwachting van-
af april leverbaar zijn in ons
land.

" De Volkswagen Vento rijdt net zo voorspelbaar als de Golf.

Nissan
Micra
March
sportieve
tweedeurs

Met de Micra als basis heeft Nis-
san een aantrekkelijke sportieve
nieuwe versie van deze populai-re wagen ontwikkeld. De Micra
March 1.2heeft naast een smaak-
v°l interieur veel extra's voorn°g net geen twintig mille.

fir wordt slechts een beperkt
«antal geproduceerd. Een 1,2-li-er viercilinder injectiemotor
«iet geregelde drieweg katalysa-
tor levert 40 kW (54 pk) en is inCombinatie met de vijfversnel-

goed voor een top van15« km/u

11 zijn segment is de Micra

March een luxueuze auto. Blik-
vanger op het zwarte dashboard
is de snelheidsmeter met witte
wijzerplaat. De stoelen zijn be-
kleed met een zwarte stofwaarin
een grijs/groen motief is gewe-
ven.

Diezelfde kleuren komen ook te-
rug in de decoratieve March-bad-
ge op de achterzijde van de auto.

Bovendien heeft de March een
spoiler aan de bovenzijde van de
derde deur, sportieve wielsier-
deksels, fraaie accentbiesjes op
de flanken en een in de kleur van
de carrosserie gespoten grille.

De wagen is standaard voorzien
van in hoogte verstelbare drie-
punts rol,gordels vóór en achter,
een duidelijk hoorbaar waar-
schuwingssignaalvoor nog bran-
dende verlichting, naar buiten
verstelbare achterzijruiten en
een afsluitbaar dashboardkastje.
Tot de standaarduitrusting beho-
ren verder een afsluitbare benzi-
netankklep, een wis/was-installa-
tie op de achterruit en twee van
binnenuit verstelbare buitens-
piegels.

De Nissan Micra March is lever-
baar in de kleur rood, wit, en
zwart metallic.

* De Nissan
Wiera March iseen pittige en
sT>ortieve auto.

auto
Hyundaipresenteert prototype ’twoseater’

Pony en Excel
in ’familylook’

DOOR HUUB MEIJER
Hyundai Nederland is het nieu-
we jaarbegonnen met de presen-
tatie van de vernieuwde versies
Van de Pony en Excel. Beide
auto's kregen een nieuw front in
'familylook', waarmee ze duide-
lijk één familie vormen met de
Lantra en de Sonata.

Behalve dat directe nieuws heeft
Hyundai op de autotentoonstel-
ling in het Amerikaanse Detroit
het prototype van een spectacu-
laire 'twoseater' gepresenteerd.

De stofbekleding van het inte-
rieur geeft de bestuurder een
behaaglijk gevoel en het nieuwe
H-embleem op de grille geeft de
auto een eigentijds uiterlijk.

De typebenamingen zijn even-
eens aangepast. De Pony-serie

begint met een 3-deurs 1.5 LS
met vierversnellingsbak. Stan-
daard extra voorzien van een
wisser/sproeier op de achterruit
en twee van binnenuit verstelba-
re buitenspiegels. Dezelfde ver-
sie maar dan met vijfversnel-
lingsbak is bovendien voorzien
van getint glas, een digitaal klok-
je,interval op de ruitewissers en
175/Rl3 banden.

Daarnaast zijn leverbaar de Pony
GS en -GLS met een nog uitge-
breider comfortpakket. De
Excel-serie verloopt overeen-
komstig.

Omdat er hoe langer hoe meer
vraag is naar stuurbekrachtiging
voor automaatversies, is de Pony
5-deurs GLS automaat daarmee
standaard uitgerust.

Importeur Greenib Car heeft in
de prijzen van de nieuwe Pony

en Excel wél de door de over-
heid verlaagde fiscale katalysa-
tor-tegemoekoming verrekend,
maar niet de extra uitrusting.

Daardoor lijkt het of de nieuwe

types goedkoper zijn dan de
voorgaande modellen.
Op de autotentoonstelling in het
Amerikaanse Detroit heeft
Hyundai een prototype voor een
tweepersoons open sportwagen,

met de codenaam HCD-1 gepre-
senteerd.

Zo op het eerste gezicht een
spectaculaire wagen. Het mid-
den-dakpaneel is uitneembaar
cri kan in de bagageruimte wor-
den opgeborgen en meegeno-
men. In de dakpartij achter de
cabine zijn een rollbar en een
elektrisch te openen en sluiten
achterruit verwerkt. Met de zijra-
men en de achterruit verzonken
een echte cabriolet.

Technisch interessant is de
nieuw door Hyundai ontwikkel-
de 2-liter zestienskleps motor
met bovenliggende nokkenas.

Of deze HCD-1 ooit geprodu-
ceerd zal worden, zal de toe-
komst leren. Duidelijk is wel, dat
de autoproducent met een derge-
lijke wagen in het sportieve
openwagen-segment wil infiltre-
ren.

" De Hyundai HCD-1, prototype van een 'twoseater'

Oplaadtijd
van accu’s

wordt korter

Elektrische auto’s

goedkoper en schoner
Een grootschalige introductie
van elektrische auto's heeft fi-
nanciële voordelen voor de auto-
mobilist en het is gunstig voor
het milieu. Dat is de uitkomst
van een toekomst-studie van het
Energie Onderzoekcentrum Ne-
derland en de Technische Uni-
versiteit Eindhoven.
Bij een nachttarief van vijftien
cent per kiloWattuur zullen de
brandstofkosten van een elektro-
auto op termijn perkilometer 3,6
cent bedragen. Voor een auto die
op benzine rijdt wordt dat kort
na de eeuwwisseling, ook door
extra fiscale druk, bijna 13 cent
per kilometer.
Elektrisch rijden is niet alleen
goedkoper, ook de kwalijke uit-
stoot van stikstofoxyde, koolwa-
terstof, koolmonoxyde en kool-
dioxyde daalt drastisch.
Oorzaak: energiecentrales wer-
ken veel schoner en met een
hoger rendement dan een grote
verscheidenheid aan automoto-
ren, zo stellen de onderzoekers.

Het voordeel van elektrische
auto's is bovendien dat daarvoor
de elektriciteits-centrales in de
nachtelijke uren efficiënt kun-
nen worden ingezet. Ze leveren
in die goedkopere daluren ener-
gie om de accu's van het elektri-
sche wagenpark op te laden.
Daarmee stijgt het rendement
van de centrales met 5% volgens
de onderzoekers.

Stadsverkeer
Momenteel rijdt er een aantal
elektrische auto's op proef; be-
stelauto's die voornamelijk in de
stad worden gebruikt. Juist in de
steden is elektrische aandrijving
belangrijk voor het milieu. Er
zijn geen uitlaatgassen en de
auto's zijn stil. Probleem blijft
het hoge eigen gewicht van de
accu's en de lange oplaadtijd. In
dat laatste is nu een kentering
gaande, Nissan heeft bijvoor-
beeld al accu's die in 15 minuten
weer op te laden zijn.

Denen herstellen
bakfiets in ere

DOOR THEO VAN DER KAAIJ

De bakfiets komt in moderne
versie terug in het straat-
beeld. Het initiatief daarvoor
komt uit Denemarken, net
zon fietsland als het onze. De
woon- en werkgemeenschap
Christiana te Kopenhagen
heeft de bakfiets op nieuwe
leest geschoeid en de pro-
duktie is inmiddels ter hand
genomen.

Er zijn drie modellen in de aan-
bieding. Een standaardmodel en
twee modellen met speciale op-
bouw. Eén daarvan heeft een
vaste gesloten laadbak en de an-
der heeft een laadbak die in de
hoogte verstelbaar is, zodat hij
geschikt is om rolstoelen mee te
nemen.

Elke bakfiets heeft net als het
traditionele model een wiel ach-
ter en twee wielen onder de laad-
bak. Ze zijn uitgerust met trom-
melremmen en een naaf met drie
of vijf versnellingen. De bakfiet-
sen van vroeger hadden geen
versnellingen, waardoor het
wegrijden en heuveltjes nemen
veel krachtsinspanning kostte.
Over prijzen en mogelijke im-
port van de Deense bakfietsen is
nog niets bekend.

Meer beurzen
Behalve de FietsßAl, die van 21
Vm 23 februari in Amsterdam
wordt gehouden, zijn er nog

meer fietsententoonstellingen
o.m. in Maastricht, waar tot en
met zondag fietsen te zien zijn op
'Actief '92.
'Tweewieler Brabant' speelt zich
van 6 t/m 8 maart af in Eindho-
ven en Arnhem houdt van 27 t/m
29 maart 'Rijwiel Gelderland.
Dan is er nog van 22 t/m 24 mei
een 'Tweewielersalon' in het Bel-
gische Genk.

Ten slotte is er nog de traditione-
le Fietsvakantiebeurs in Amster-
dam. Die wordt net als elk jaar
gehouden in de Jaap Edenhal in
het weekeinde van 4 en 5 april.

Sparta 75 jaar
„Het communisme heeft het niet
gehaald. Sparta wel. De Oktober-
revolutie is uitgedoofd. De
Sparta-revolutie vonkt onver-
minderd voort. Al sinds 1917."
Zo kondigt de Sparta Rijwielen-
en Motorenfabriek in Apeldoorn
het 75-jarig jubileum aan, dat
woensdag 12 februari gevierd
wordt. Ter ere van dat feest
houdt Sparta op die dag een
symposium in de schouwburg
van Apeldoorn.

Het thema van de dag is 'Fietsen
als God in Frankrijk', de titel van
een gedichtenboekje van Wim
Busink.
Pieter van Vollenhoven houdt
een openingstoespraak, waarna
ANWB-directeur Nouwen,
KNOV-voorzitter Kamminga en
Sparta-directeur Ten Hove zul-
len spreken.

Peugeot 406 volgt in ’94 gewijzigde 405 op
DOOR SIEM LEEUWENKAMP

De Italiaanse ontwerper Pininfarina zal van-
af juli een gewijzigde versie van 'zijn' Peu-
geot 405 op de wegen zien verschijnen. Het
meest opvallend, uiterlijke detail is de
schuin weglopende uitsnede van de koffer-
bak. Daardoor krijgt de auto achterlichten
als bij de 605, wordt de inlaadopening groter
en de tildrempel lager. Het interieur van de
gewijzigde 405 heeft behalve kleine detail-
wijzigingen een geheel nieuw dashboard
gekregen.

Met de vervanging van de 1.9 ltr. 8-klepsmo-
tor door een moderne 16-klepper van 2 ltr.
hoopt Peugeot technisch bij de tijd te blij-
ven. Deze motor komt ook in de binnenkort
te lanceren Citroen ZX 16V, dan wel GTi.
Voorzien van een turbo bezorgt deze XU-10
motor de vernieuwde 405 een vermogen van
liefst 200 pk.

Na de titel 'Auto van het Jaar' in de wacht te
hebben gesleepten vijfjaarop de markt zijn-
de, komt echter pas in '94 de werkelijke op-
volger van de 405. Naar verwachting luidt
zijn naam 406 en heeft de 'styling' veel weg
van het eerder gelanceerde prototype Oxia.
Onder de werknaam 'DB' is onlangs het eer-
ste proefmodel geaccepteerd door PSA-
directeur J. Calvet.

Opvallend is de geringe mate aan fantasie,
anders zo eigen aan Franse ontwerpen. De
406 valt eigenlijk naadloos tussen de in het
voorjaar te presenteren veranderde 405 en'
het topmodel 605. Wat menigeen nog steeds
verbaast, is het ontbreken van een hatch-
back in deze hogere middenklasse. Renault
heeft met de 21 en 25 en Citroen met de BK
en KM wel dergelijke types in huis. Met na-

me deR2l verkoopt op de thuismarkt uitste-
kend.

De nieuwe 406 heeft bij de introductie ook
een jaarachterstand op de nieuwe door Ber-
tone ontworpen Citroen BK en de Renault
21. Die auto's met de werknamen X-l en
X-56 komen al in '93 op de markt. Ze weten
zich nu en ongetwijfeld mettertijd ook, ver-

zekerd van een behoorlijk grote en trouwe
klantenkring.
In hetzelfde jaar dat de 406 uitkomt lanceert
Peugeot zijn kleine stadsauto (codenaam
'U-60'). Die komt nog onder de pas uitge-
brachte 106. Deze auto gaat het opnemen
tegen modellen als de Fiat Cinquecento, Su-
zuki Alto, Subaru Mini Jumbo en Daihatsu
Cuore.

" Afgeleid van het prototype Oxia, komt over twee jaar de Peugeot 406 op de
markt.
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<g piccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 OP 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 12.00uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balievan onze kantoren maandag fm 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 dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CeOuco Summo Scanner) Q7g

Personeel aanbod
Geen tijd voor uw admini-
stratie of TYPWERK? Bel
046-331108.
B.z.a. voor adm. THUIS-
WERK. Grote ruimte be-
schikbaar. 04754-85638.
Ervaren GLAZENWASSER
zoekt werk, 28 jaar, liefst
weekloon. Tel. 045-229675.

— (
OG te huur ir |

Te h. geheel gerenov. Wo- I
ning in boerenhoeve te <"HULSBERG; keuken, 'woonk., ruime slaapk., badk.
zolder en kelder. Gezamen-
lijk erf en privé parkeerpl.
04405-3038 na 18.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Personeel gevraagd
ii«——■■■■ ,i i.■■■..■..■. ii imi " ■ ■ i „■■■■■imi.ii..,,—;

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.

(CT~"\ Gustaaf Scandinavian Restaurants b.v.

Wij zoeken voor ons wegrestaurant te Bocholtz:
Serveersters/kelners

full-time en part-time
Zelfstandig werkende koks m/v

full-time
Kassieres

part-time en full-time
Bankmedewerkers

met administratieve ervaring, part-time
Afwashulp m/v

part-time en full-time
Salaris conform horeca cao.

Voor informatie en sollicitatie kunt U een afspraak maken
onder telefoonnummer 045-443771.

Select Ladies
vraagt met spoed: representatieve dames

(goed figuur, max. 35 jr.)voor dienstverlening OP NIVEAU.
Zeer hoge verdiensten gegarandeerd.

Als Selected lady u aanspreekt!!
Bel: 0652-900953 (open 10.00-16.00 uur)

DELMACH Machine- en staalbouw Nederland
vraagt voor diverse projecten:
-Electromonteurs

-Bankwerkers
-Pijpfitters

Zonder ervaring is het onnodig te solliciteren.
Gelieve telefon. een afspraak te maken met Dhr. J. Vries.

Horselstraat 1, 6361 HC Nuth. Tel. 045-242285.
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.
Priveclub zoekt met spoed
leuke MEISJES, leuke sfeer,
hoge verdiensten, intern
mogelijk. Vervoer aanw.
045-228481.
Bouwbedrijf SITTARD BV
vraagt metselaars; beton-
timmerlieden en ijzervlech-
ters. Loon 700 DM per week
24 verlof dagen en 8%
vakantietoeslag. Aanmelden
04492-1719
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.
Gevr. OPPERLIEDEN met
ervaring, zonder ervaring
onnodig te solliciteren. Te
bevr. bouwbedr. Jacobs. Tel
045-216484 na 18.00 uur.
KAPSTER gevr., part-time-
basis, enige ervaring ver-
eist. Tel. 04450-3991

Brood en Banketbakkerij
Franssen, Kloosterstraat 40,
Simpelveld. Vraagt: enthou-
siaste BROODBAKKER m/v
met een gezonde dosis er-
varing om een klein gezellig
team aan te vullen; 2e en 3e
Banketbakkers bediendes
m/v liefst met ervaring in een
luxe banket, welke in een
jong team creatief aan de
slag wil; Opleidingsplaats
voor leerling m/v. Werktijden
voornamelijk overdag, met
een prima salaris. Geïnte-
resseerd? Tel. 045-441470.
Gevr. CAFETARIA-MEDE-
WERKSTER full-time baan,
werktijden overdag en me-
dewerkster voor 2 avonden
per week. Tel. 045-457845.
Schoonmaakbedrijf Sittard
vraagt: beslist nette
interieurverzorgsters voor
het schoonmaakonderhoud
van de gevangenis in Sittard
Tel. reacties gaarne tijdens
de kantooruren 046-511264
BUFFETDAME gevr.fdiplo-
ma), werkt.i.o. omg Kerkra-
de. Br.m.pasf.o.nr.B-0368
LD Pb. 2610 6401 PC Hrl.
Zelfstandig werkende KOK
gevraagd. Telefonische in-
lichtingen: 043-621658.
DAMES gevraagd voor
privéhuis. Tel. 04750-31693
Gevr. erv. CONSTRUCTIE-
BANKWERKER/Machine-
bankwerker, zelfst. kunnen
werken en tekening kunnen
lezen. Fa. Schoonbroodt,
Kluisstr. 45, Doenrade.
Tel. 04492-1255.

HULP voor 1 ochtend in de
14 dagen, liefst donderdag,
Hrl.-Welten, 045-713235.
A/elke (jonge) vrouw wil en-
<ele uren per dag OPPAS-
SEN op onze dochter van 2
aar, bij ons thuis, centrum
Hoensbroek. 045-227460.
_euke spontane MEISJES
gezocht voor gezellig privé-
luis, 043-254183.
rriture vraagt vrouwelijke
HULP met ervaring. Tel.
345-453032.
3evr. VERKOPER/verkoop-
ster voor bakkerij en koffie-
shop, leeftijd t/m 21 jr. Tel.
aanm. tussen 15.00-18.00
_ur. Bakkerij Crijns-Drees-
sen. Tel. 045-714573.

— !

Te huur gevraagd
Te h. gevr. GARAGEBOX.
Tel. 045-728192

Vrouw 42 jr., zoekt wu-
NING of woongelegenheid
(geen kamers), huur plm.
’750,- p.mnd. Br.o.nr.
B-0364, LD, Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.

Te h. gevr. huis/appartement
Of flat omg. LANDGRAAF-
Heerlen, huurpr. ’ 1.000,- -
’ 1.200,- p.m. 04450-3998.
Te huur gevr. woonruimte
regio Beek voor ARTSEN-
GEZIN per 1.3.1992. Huur
tot ’ 900,- mcl. 071-760519.

Onr. goed te koop aangeb..gevr.
i. i : : ■ i

De Makelaar in tevredenheid
Voor een plezierige en correcte behandeling bij:

aankoop - verkoop - verhuur - hypotheek en taxatie.
Nedu Makelaardij

Emmaplein 12, Heerlen. Tel. 045-711500.

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

Geen Verkoop! Geen kosten
Woonhuis verkopen???
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan,

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

Open Huis zaterdag 8 februari
van 14.00 - 16.00 uur

Adenauerlaan 9, Heerlen.
■Joord. royaal halfvrijst. woonhuis met tuin. Overdekt terras
Mogelijkheid voor garage. Woonk. ca. 40 m2, keuken,
S slpks., 1 met schuifpui naar terras. Luxe badkamer met
gbad en 2e toilet. Vaste trap naar royale zolder/4e slpk.
Dptimale isolatie, hardhouten kozijnen m. therm. beglazing
srijs ’ 195.000,-k.k. (5834)

Inl. Stienstra Makelaardij bv
g 045 - 71 22 55

Sittard, Industriestraat 35
Dp handelsterrein gelegen bedrijfsobjekt, bestaande uit:
ihowroom/verkoopruimte met verhard terrein, alsmede
'rijstaand woonhuis met o.a. kantoor, kelder, hal, woon-
;amer, luxe keuken, 3 slaapkamers en fraaie badkamer.
Jitbreiding is mogelijk. Uitv. gegevens en koopprijs op
lanvraag. Tel. 046-510655.

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
15 jaar vaste rente! 8,6% of
8,8% (pensioenfonds). Bel.
045-712255. Na kant.uren
Dhr. J. Wetsels 045-440731
STIENSTRA Hypotheek
Service.
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.
WOONHUIZEN te koop ge-
vraagd. Mogelijk blijven wo-
nen tot u andere woonruimte
heeft. Wijman & Partners,
Heerlen. 045-728671.
Te k. gevr. BOUWGROND
met vrij uitzicht 300-600 m2,
in driehoek Maastricht-Ge-
leen-Nuth. Tel. 046-742594
Uw woonhuis verkopen?
Woonhuizen gevraagd in
alle prijsklassen, geen ver-
koop geen kosten. BOPA
O/G Tel. 045-324133
KERKRADE, Kaalheide,
Renierstr. 14, woonh. met
kelder en zolder, 3 slpkmrs,
CV., douche, woonk. ca 30
m2. ’llB.OOO,- k.k. Wijman
& Partners. 045-728671
_UNGALOW, 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
Te koop GEVRAAGD goed
onderhouden woonhuis prijs
tot ’225.000,-, liefst Bruns-
sum en omgeving. Br.o.nr.
B-0387, Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
Te k. halfvrijst. woonh, Visè-
steenweg 100, RIEMST. Li-
ving 1: 7x4 mtr., living 2: Bx3
mtr., keuken sV_x4 mtr., eik.
aanb.keuken, badk., 5
slpkms., zolderverd. Grote
tuin m. berging. Top.opp. 6
are. Vr.pr. 250.000,-, tel.
09.3212453563 na 18 u.
Te k. BOUWKAVEL a/d
Heesbergstraat te Heerlen
opp. 822 m2. Voor info
V.O.C. 045-740900, Grou-
wels/Daelmans 043-254565
Te k. BOUWKAVELS in BP.
Vrusschemig in Heerlen.
Opp. vanaf 746 m2. Prijzen
vanaf ’ 108.000,- v.o.n. Inl.
V.O.C. 045-740900. Grou-
wels/Daelmans 043-254565
Te koop te VALKENBURG,
halfvrijst. woonhuis met
uitbr.mogelijkh. pr.
’137.500,- k.k. Bellen na
18.00 uur: tel. 04406-15445.
SCHIN OP GEUL te k.
hoekhuis met ruime gar. en
leuke tuin, pr. /175.000,-k.
k. Tel. 04459-2629 na 15.00
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Transacties
Eenmalige verkoop, let 0p...
wegens bedrijfsverandering:
Te koop zeer voordelig
compleet HOTEL-/
RESTAURANTINVENTA-
RIS; alle keukenapp.; bar-,
café- hotelinrichting w.o.
vriezers, koelers, afwasma-
chines, magnetrons, alle
soorten machines, div. licht-
reclames, glazen, serviezen
meubilair 35 pi. buffet enz.
Verkoop zat. 8 febr. en zon-
dag 9 febr. vanaf 10.00 uur.
Hotel Wilgenhof, Broekhem
71. Valkenburg.

bouwmat./machlnes
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kunststof kozijnen, div. oc-
casion ramen en deuren,
isoglas. EUROPLAST tel.
043-632925.
OPRUIMING! Restant par-
tijen vloertegels. De Hut 7,
Gulpen. Tel. 04450-1970.
Te k. HEFTRUCK TCM 4
ton gas, Frylift-triplemast-
side shift automaat-stuur-
bekr. en hefhoogte 5.40 mtr
J. Smeets, Dries 27, Neer
(L). 04759-1373.
Te k. zeer mooie KAN-
TOORUNIT best. uit 5 scha-
keleenheden, md.: 6 ruimtes
waarvan 2 met airco, opl.
met zonneschermen. Teke-
ning op aanvraag-prijs in
overleg. J. Smeets, Dries
27, Neer (L). 04759-1373.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop Douven veldspuit
18m; Empas spoelbak;
Fendt Favorit 611 LSA;
Fendt Farmer 106-; Same
Explorer 70 DT; Div. cultiva-
tors; Redrock uitkuilbak; Vi-
con kuilvoersnijder U2-16-
5 3-schaar wentelploeg; 3
m. Stegsted nokkenas-zaai-
machine 25 R; Welgro
mengmest-verspreider
3500 ltr; Toyota 2 tons hef-
truck. Mechanisatiebedrijf
FRISSEN B.V. Vroenhof 92,
6301 KJ Valkenburg aan de
Geul. Tel. 04406-40338 Tel.
vert. 04406-13233.
Te koop Case-Maxxum
5140 fwd ca 600 uur; Same-
Explorer 80 DT - 11 ca. 300
uur; JCB-laadschop 430;
Fella-kuilvoersnijder TU-
-170; Lemken-zaadbedcom-
binatie 4.20; Achterlader
voor 3-punt v/d trekker. Me-
chanisatiebedrijf FRISSEN
8.. V. Vroenhof 92, 6301 KJ
Valkenburg aan de Geul.
Tel. 04406-40338. Tel.nr.
vert.: 04406-13233.
Te koop mooi HOOI, 1e
snede. Tel. 045-241244, na
18 uur.
VOEDERBIETEN te koop.
Tel. 045-317698.

Reparaties

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

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

Auto's
Te koop: directieauto

Mercedes 420 SE
bwj. okt.'B7, alie extra's, auto in uitstekende staat.

Tel, tijdens kantooruren: 046-375555

VOLVO
A. KLUN

Occasions
Volvo 340DL 1.7, 4-drs 1986
Volvo 340 automaat, 3deurs 1986
Volvo 340 GL 4 deurs 1986
Volvo 340L 3 deurs 1987
Volvo 340DL 5 deurs 2x 1988
Volvo 340DL 3 deurs 1989
Volvo 360 2.0 inj. 3 deurs 1988
Volvo 340 GL 1.7 4 deurs 1988
Volvo 340DL automaat 3 deurs 1989
Volvo 440 GL 3x 1989
Volvo 480 Turbo 1988
Volvo 740 GL 1989
Volvo 740 GLE Estate 1989
Volvo 760 GLE 1988
Opel Kadett 1.3 3-deurs 1989
Opel Kadett 1.8 S 3-deurs 1987
VWPassat 1.6Avance 1987
VW Golf Diesel 1987
Renault 11 TL 1984
Renault 5 SL 1989

De Koumen 5, Hoensbroek-Heerlen. Tel. 045-220055.

volvo
____SKff-cIN

RIJKSWEG ZUID 320 * GELEEN * 046-742719
(naast McDonalds McDrive)

Volvo 940 GLwijnrood metallic juli 1991
Volvo 740 GL DIESEL elektr. schuifdak 1987
Volvo 440 GLT inj. rood 1991
Volvo 440 GLT wit 8.000 km 1991
Volvo 440 DL wit 6.500km 1991
Volvo 440 DL do.grijs 10.000km 1991
Volvo 440 GL smoke zilvermetallic 1991
Volvo 440 GL zwartmetallic 1989
Volvo 340 GL BLUE LINE AUTOMAAT 1989
Volvo 340 GL 1.7 Sedan 1988
Volvo 340 DL DIESEL mooie auto 1987
Volvo 340 SPECIAL 5-drs., wit 1987
Ford Escort STATIONCAR 1.8CL diesel 1989
Opel Kadett 1.3 inj. Sedan 1989
Fiat Uno 75 I.E. 32.000 km 1988
Mazda 323 1.5 Sedan grijs 1986
Renault 18AUTOMAAT mooie auto 1983
Te koop Ford TAUNUS 1.6
GL, bwj. '80, t.e.a.b. Tel.
046-519749.
Te k. Ford TAUNUS 1.6 B
Bravo, 4-drs., bwj. '82, (op-
knapper) vr.pr. ’ 850,-. Tel.
046-527521.
Te k. Ford FIËSTA 1100,
bwj. '79, motor '86, nieuw, vr
pr. ’1.400,-. Tel. 045-
-257634 na 17 uur.
Honda ACCORD aut., 4-drs
\PK 10-9-92, zilvermet.,
bwj. '83, zeer mooie auto,
’3.250,-. Tel. 045-323178.
Te koop MERCEDES 190
diesel bwj. 1984; Golf diesel,
bwj. 1986. Caumerweg 38,
Heerlerbaan-Heerlen.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Audi 80 1.8 S m.
'88; VW Passat C Diesel s-
drs. '86; Nissan Bluebird 2.0
LX '86; Opel Rekord 2.0
GLS LPG '86; Audi 100 CC
5 E aut. m. '84; Honda Civic
1.3 5-bak '84; Ford Siërra
2.3 DL 5-drs. '84 Fiat Uno
45 S 5-bak '85; Rover 3500
Van der Plas '83; Citroen
Axel 12 TRS '85; Suzuki Bus
geel kent. '83; Mercedes
200 D '78; Honda Accord
1.6 EX autom. m. '83; Ford
Escort 1.6 D '85; Opel Ka-
dett 1.2 S '83; Mercedes 190
E airco '83; Ford Escort 1.3
L RS uitgeb. '83; Ford Siërra
2.0 GL autom., '83; Datsun
Stanza 1.8 GL autom., '83;
Audi 80 LS '80; Renault
Fuego GTL '83; Porsche
924 i.z. g.st. '76; Volvo 343
GL aut. '80; Nissan Sunny
'83; Opel Kadett Caravan 12
S '80; BMW 316 LPG '82;
VW Jetta 4-drs 1.6 S '80;
BMW 320-6 ’1.500,-. In-
koop, verkoop financiering,
diverse inruilers. Akerslraat
Nrd 52C Hoensbroek. Tel.
045-224425. Geopend van
10.00-18.00 uur, zaterdag
10.00-17.00 uur.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
LOVEN Heerlen BV biedt
aan zeer interessante occa-
sions: Mazda 626 Sedan
GLX 1.8 '88; Mazda 626 Se-
dan 2.0 GLX '88 met stuur-
bekr.: Mazda 626 Sedan 2.0
LX Diesel '84; Mazda 626
coupé 2.0 GLX 12 V, 8-10-
-'B7 nw. model; Mazda 626
Coupé 2.0 GLX '88 div. op-
ties weinig km; Mazda 626
HB 2.0 GLX LPG '88; Mazda
626 HB 2.0 GLX met stuur-
bekr. '88; Mazda 626 HB
2.2 iLX '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/'B3; Lancia
VlO 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 stuurbe-
kr. schuifdak 6-11-'B7; Vol-
vo 340 GL '88; VW Golf CL
1.6 '87; VW Jetta I.Bi 3-10
'89. Div. goedkope inruilau-
to'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.

Ford ESCORT 1600 Ghia,
4-drs., bwj. '82, LPG, zilver-
met., APK 5-7-92, in nw.st.,
’3.950,-. Tel. 045-323178.
Ford SIËRRA 2.0i, jan.'9o,
km. 62.000, centr. vergr.,
sohuif/kanteld., 045-323033

Daihatsu Quadflieg
Terreinauto

Daihatsu Feroza EL Resin Top 1991 ’ 27.900,-
Ford Siërra 2.3 Diesel Combi 1988f 18.900,-
Austin MetroVan 1990 ’ 7.950,-
Mitsubishi Galant 23 TD 1983 ’ 6.900,-

Automaat
Daihatsu Applause Xi Autom 1989 ’ 22.900,-

Qccasions
Daihatsu Charade GT Ti 3.000 km 1990 ’ 23.900,-
Daih. Charade diesel TS special 1988 ’ 11.900,-
Daihatsu Charade TS 50.000 km 1987 ’ 11.750,-
Opel Veetra 1.6115.000km 1991 ’ 27.900,-
Ford Siërra 2.0 GL Sedan Azur-uitv 1988 ’ 17.900,-
Honda Civic 1.4GL 3-drs kl. wit 1988 ’ 15.900,-
VWPassat GL 18, grijsmet. 41.000km 1989 ’ 29.900,-
BMW 316 black line 101.000km 1987 ’ 18.900,-
Honda Accord 2.0 EX 40.000km 1989 ’ 23.750,-
Opel Kadett 13 LS 41.000 km 1989 ’ 16.750,-
VWPolo Sedan blauwmet. 11 .OOOkm 1989 ’ 16.900,-
Mazda 1.3LX 3-drs 1989 ’ 16.750,-
Ford Fiësta 1.1 lux, rood 1988 ’ 12.900,-
Nissan Sunny Twincam coupé rood 1987 ’ 18.900,-
Alfa 33, kl. wit, zeer mooi 1987 ’ 12.900,-
Ford Siërra 2.0 CL Sedan 98.000 km 1987 ’ 14.750,-
Ford Siërra 1.6 CLkl. grijs 3-drs 1986 ’ 9.750,-
BMW 316 4-drs. sportvelgen 1984 ’ 10.900,-
BMW 323i4-drs veel acces 1983 ’ 10.900,-
Mitsubihi Colt 15 GLX sport 1986 ’ 10.900,-
Ford Escort 1.4CL 5-drs 1987 ’ 13.900,-
Ford Escort 1.3 CLkl. bruin 57.000km 1987 ’ 12.900,-
OpelKadett 12LS Sedan kl. zilver 1987 ’ 13.750,-
Opel Kadett 13LS 5-drs 1987 ’ 13.750,-
Honda Civic 1.5 GL 3-drs 1985 ’ 8.750,-
Alfa Sprint coupe 1.5 kl. zilver 1987 ’ 14.750,-
OpelKadert 12LS 3-drs kl. rood 1984 ’ 5.950,-
Mitsubishi Cordia I.6SR 1983 ’ 6.750,-
Mini Metro 1100kl. oranje 1983 ’ 3.500,-
Citroën BK 1.4RE, 98.000km, rood 1985 ’ 6.950,-
Citroën BK TR diesel spec. uitv. zilver 1984 ’ 6.950,-
VWGolf GTS veel ace 1983 ’ 7.950,-
Ford Escort 1300 laser kl. blauw 1984 ’ 6.950,-
Fiat Panda White 34 1985 ’ 6.750,-
Subaru Mini Jumbo 5-drs 1987 ’ 7.950,-
Opel Ascona 16S, 5-drs, kl. blauw 1983 ’ 4.750,-
Ford Escort 1.3Lk1. blauw 1983 ’ 6.500,-
Opel GT speciale uitv. 2.2i 1969 op aanvr.
Skoda 120 LS coupe 43.000km 1983 ’ 2.950,-
Skoda 120 LS Sedan 58.000km 1984 ’ 2.950,-

Diverse inruilers v.a. ’ 500,-- 112, Landgraaf Tel. 045-321810
Te k. Ford ESCORT 1.6 bwj.
'82, APK gek., schuifd. vr.pr.

’ 4.500,-. Tel. 045-325720.
Te koop MAZDA 626. Coupé
2.0 GXL, bwj. 8-'B3, blauw-
metallic, div. extra's, in staat
van nieuw, prijs ’ 5.500,-.
Tel. 046-740382.
Te k. Mercedes BENZ 200
D, bwj.'Bo, i.z.g.st., tel.
04493-3315 na 17 uur.
Te k. MERCEDES 190E,
bwj. 3-'B7, div. extra's, vr.pr.

’ 27.500,-. Garage Coza,
Voerendaal. __
Te k. MERCEDES 280E,
vaste prijs ’2.250,-, mr.
mogelijk. Tel. 045-425662.
MERCEDES 190, t.'B4, ver-
laagd, vele extra's,
’16.750,-. Inr.mog. 04748-
-2977 b.g.g. 04748-2850

MERCEDES 300 D, bwj. '85
nw. mod. met nwe. motor en
niveaureg. pr. ’32.500,-, i.
z.g.st. veel extra's, kl. antra-
ciet, 5 versn. 04750-25847.
MERCEDES 200 Benzine,
bwj. '87, type '86, met alle
extra's, kleur wit, in staat
van nieuw, mr. kleine auto
mog. pr.n.o.tk. 046-740621
Te koop Mitsubishi TREDIA
GLX bwj. '83, in zeer goede
staat. Tel. 045-456386.
Te koop COLT GL, bwj. '83,
koopje. Tel. 045-226386.
Te k. Nissan BLUEBIRD 2.0
bwj.'B7, vr.pr. ’16.500,-.
Als nieuw, tel. 045-459096
Te k. Opel KADETT bwj. '87,
LPG, pr. ’ 12.750,- of te ruil
tegen Golf diesel '87 of Es-
cort diesel '87. 045-419260.

Peugeot
Janssen
Kerkrade

Nu 1 jaargarantie op auto's
jongerdan 5 jaar

Ford Escort 1.6 '86
Ford Siërra 1.6 Laser '85
Ford Siërra 2.0 CLK6'88

Honda Civic I.4GL'BB
Opel Corsa 1.2STR '87

Opel Kadett 1.3 exclusief '86
Peugeot 106KR 1.1 10-91
Peugeot XE Accent 1.1 '89

Peugeot 205 GT 1.3 '86
Peugeot 205 XL 1.1 '89
Peugeot 205KR 1.489
Peugeot 205 Junior '89

Peugeot 205 1.4 green '88
Peugeot 309 GR 1.6 '86

Peugeot 309 KR autom. '88
Peugeot 405 GL 1.6 '88

Peugeot 405 GR 1.6
sch.dak '90

Peugeot GR 1.9 sch.dak '88
Peugeot 405 SR 1.6 '88

Renault 9 GTL Louisiane '86
Renault 21 RX 2.0i '87

Toyota Corolla 1.3 SXL '87
VW Golf 1.6 GTi Im-vlg. '82
VW Golf 1.6 Manhattan '89

* Financieren al
vanaf ’ 100,- p/m

* Peugeot privé lease
Peugeot Janssen

Eygelshovergracht 64
6464 GB Kerkrade

045-460500.

Hiep.hiep.hoera

Leon en Tileke__^t
Proficiat

(o)maen(o)pa J
met jullie45-jarig huwelf t

Tot straks
kinderen en kleinkindere"]

VVXXXXXXXXXXXXXXXXi*]
12 maanden 100% garantie! L

Hyundai Pony 1.5 L wit 1^'Lada 21071.5 L LPG beige 1?3
Opel Kadett 1.2LS wit I*2
Opel Kadett 1.3 GLS 5-drs wit 13g
Opel Kadett 1.3 LS 5-drs wit 1%:
Renault 5 TL wit 13}'
Volvo 360 GL 4-drs grijsmet 12« j
VWGolf 1.3Avance blauw I*2
Fiat Panda 750 CL rood I=S!
Fiat Panda 1.0LIE rood Ijsj

" Fiat Uno 45 Carrara wit
Fiat Uno 1.0 IE zwart ]-3
Fiat Uno 45 S grijsmet 'jBL
Fiat Uno 45 S IE grijsmet I*3
Fiat Uno 60 S 5-drs wit I»3'
Rat Uno 1.4 IE wit 135,
Fiat Uno 75 SX grijsmet ]*s
Fiat UnoTurbo IE rood '*Sij
Fiat Ritmo 60L 5-drs wit 1»2
Fiat Tipo 14 grijsmet I*2
Fiat Tipo 1.4DGT IE grijsmet 13iFiat Croma 2.0 SX grijsmet IHI

Persoonlijke lening en/of verzekering
vlot geregeldl

Fiat Schobben Brunssum
Tegelstraat 3. Tel. 045-250675. j

Te k. Honda CIVIC, bwj. '78,
100%, prijs ’1.500,-. Tel.
045-410344 na 17 uur.
MAZDA automaat 323, prijs
’950,-. Tel. 045-326818
b.g.g. 06-52981666.

MAZDA 323 1300, bwj. U
3-drs., kleur bruin, nie^l
banden, APK, pr. ’1.45"'
Tel. 046-527379. >

Voor Piccolo's
zie verder pagina 18

_-^l

ONTDEK DE
lO.EURRIJKE CHARME

VAN DE CLIO FIDJI.
__£3____Ei_____K_. _Ë___^-% ____-____fi ■_Ë_M^_Kii_l.________^__l ___Ü

____3.^_________ S_w Jw«&ïi;-- __Ibh9_____ ' ■__B__B_s_____i ______
___r 4»BRR-B_P^

ml____: "'""■-' .-':"""*'.',.'-!;',--.,J'.-. »^!_«___S^^^^^ I HÜU

xt' " _-._" _-.. i- DEZE EXTRA'S GEVEN DE FIDJI KLEUR.NieUW! CllO Fldjl. Standaard extra's.

serie limitée 250 stuks. -^klapbare
" Speciale bekleding van de stoelen, hoofdsteunen en

Je bent anders, dus je wilt iets anders. portieren " Blauwe strip in bumpers en op de flanken "Ingebouwde luidsprekers in het dashboard"Leverbaar in
Vandaar ook dat je een auto zoekt die bij je v jer uitgesproken kleuren: frambozenrood, kobaltblauw,

arctic wit en zwart nacré metallic verni " Zonwerend glas
past: de nieuwe Clio Fidji. De stijl is avontuur- .r j j # Wisser/sproeier op achterruit " Vijt-versnellingsbak "
lijk, een tikje exotisch. Pittig en wendbaar. 1200 cc motor " In hoogte verstelbare dichte hoofd-

steunen " Verlichte bagageruimte " Spor- Uj A A Ri
Comfortabel en zuinig in gebruik. tieve wieldoppen. lf?&iC?_l

Standaard voorzien van vele extra's waardoor je 't in één oogopslag ziet: de Clio Fidji, M& RENAULTW]fo GEEFT

dat is 'm! Ontdek hem zelf bij de Renault-dealer. De Clio Fidji vanaf f 23.995,-*. kleur

DE RENAULT CLIO. EEN AUTO MET VERBORGEN TALENTEN.
Incl, BTW. Wijzigingen voorbehouden.

I . . '

Vrijdag 7 februari 1992 "8



Duitsland 1
\ J?00 Heute.
! J?'o3 Der Denver-Clan. Serie.

* 7M5 "" Let's move. Fitness.- j°oo Heute. .\ --03 (TT) Terra-K. Over natuurwe-i','enschappen.
! °-50 Hundert Meisterwerke. Afl.:

' ,_uas türkische Bad.
00 Heute.'03 "" Die bessere Halfte. Spel-

]Pr °gramma. (herh.).
1|j35 Urnschau.
| <.S5Persoverzicht.

*00 Heute.
JO5 ZDF-Mittagsmagazin.I .MS Wirtschafts-Telegramm.
J.OO Tagesschau.
*02 "" Sesamstrasse. Kinderpro-gramma.

" 4.30 Die pfeilschnellen Jager. Na-
-1 J^urfilm over roofvissen.«5-15 Tagesschau.

520 SOS aus Altrakatz. Kinderfilm.'5.40 Die Spur fiihrt zum Silber-
&*■ Tekenfilm.
1? °0 punkt 5 - Landerreport.
1..J5 Tagesschau.

WWF-Studio.
,3S Heidi und Erni. Serie. Afl.: Zir-.K>Jsluft; Auf Freiersfüssen.,"■3O Hier und Heute.
MS Knastmusik. Serie. Afl.: Her-

-191'8-20 "" Herzblatt. Show met Rudi
jo rrell.
Jq°° (TT) Tagesschau.
,"^5 (TT) Die Freitagspremiere:
.~_ d die Tranen vergehen im Regenrears in the ram). Engelse speelfilm

A 1989 van Don Sharp.
}.39 Tagesthemen-Telegramm.

"40 XVI. Olympische Winterspie-
<?: Olympia extra - Albertville vor dem
'art, reportages en interviews vanuitJ^ARD-Olympia-studio.
"30 Tagesthemen. Actualiteitenj!"etBericht aus Bonn.

}3'°o Die lieben Verwandten. Serie.
j,*s Sportschau.
P-50 Maigret kermt kein Erbarmen
rans/ltaliaanse speelfilm uit 1959

-?0 Jean Delannoy. Met: o.a. Jean
0lGabin.
Oi _° Tagesschau.

'■35-01.40 Z.E.N. Alte Garten in Chi-
{y- Der Garten des törichten Politi-

J*6rs in Suzhou.

FILMS TV VIDEO

RTL 4
(1 -45 Something Short of Paradise

79-USA). Treffend getitelde ro-antische komedie van David Hel-
!rrri jr. Ongegeneerd plagiaat van
r^nie Hall. Met: Susan Sarandon,

avid Steinberg en Jean Pierre Au-

Duitsland2
/.-30 Der Page vom Dalmasse-Hotel933-D). Onderhoudende komedie.J het pré-fascistische Duitsland met
ledige muzikale intermezzo's. Dolly
!_ verkleedt zich als man, ontmas-eJt dieven en vindt uiteindelijk haarae||Jk bij een rijke man.

BBC 1
J*-50 The Saboteur, Code Name
-__.'turi <1965-USA)- Grootse rolbe-
g "'ng met als topacteur Marlon.Jando. Steeds slechter scenario

de film vordert. Duitserg'Pt anti-Nazi's en Engelsen. Regie:
°errihard Wicki. Verder met Vul Bryn-r ©n Janet Margolin.
BRT 1
J>-00 Topper Returns (1941-USA).
°PPer raakt in deze laatste film van, serie betrokken bij een moord.°ar» Blondell speelt Roland Youngs

geestige metgezellin in deze film van
Roy Del Ruth.

" Jean Gabin en Robert Hirsch in 'Maigret et l'affaire
Saint-Fiacre'. (Duitsland 1 - 23.50 uur).

RTL4
22.05 Running Scared (1979-USA).
Wat onduidelijk verhaal met soms
spannende momenten van regisseur
Paul Glicker over ex-militairen, die er-
van beschuldigd worden spionnen te
zijn. met 0.a.: Ken Wahl, JudgeRein-
hold en Annie McEnroe.

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 "" Journaal.
16.08 Muziek uit duizenden. Met

Marco Bakker, Renate Holm, Tamara
Lund en Patricia Madden.

16.55 Derrick. Duitse misdaadserie.
17.54 TV dokter.(herh.).
18.00 "" Journaal.
18.20 De teenage hero turtles. Te-

kenfilmserie.
18.46 Bassie en Adriaan. De geheim-

zinnige opdracht, kinderserie.Afl. 1:
Een vreemd verzoek.Via een brief
vraagt een onbekende Bassie en
Adriaan een pakje op te halen.Om
het pakje te vinden moeten ze eerst
een raadsel oplossen.

19.19 TROS Hollywood Boulevard.
Filmrubriek. Presentatie: Tine Ver-
burg.

19.55 Te land, ter zee en in de lucht.
Behendigheidsspel. Vandaag: Glans
van de schans.Presentatie: Jack van
Gelder.

20.45 (TT) Medisch Centrum West.
Nederlandse ziekenhuisserie. Afl.:
Het bedrag. Jan en Astrid ontdekken
dat er een andere verklaring is voor
de dood van het Aids-patiëntje Sonja
van Gelderen.

21.39 TV dokter. Medische tips van
Ferdinand Zwaan.

21.40 TROS tv show. Talkshow met
Ivo Niche.

22.35 In the heat of the night. Mis-
daadserie.Afl.: Broederliefde. Althéa
staat op punt van bevallen als Virgil
gearresteerd wordt op verdenking
van moord.Gillespie ontdekt dat het
hoofd van Interne Zaken er meer van
af lijkt te weten.

23.30 Rent a cop, Amerikaanse
speelfilm uit 1988 van Jerry London.
Met: Burt Reynolds, Liza Minelli,
Dionne Warwick e.a. Detective Frank
Church staat op het punt drugsdea-
lers in een hotel te ontmaskeren als
call-girl Della haar intrede doet. Ze
betrapt de huurmoordenaar Daneer
die de drugsdealers overhoop schiet.
Nu is Della een doelwit voor Daneer,
maar Frank zal haar beschermen.

01.03-01.08 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.
13.45 Nachbarn. Allochtonenmagazi-

ne.
14.30 Der Page vom Dalmasse-

Hotel. Duitse speelfilm uit 1933 van
Victor Janssen. Met: Dolly Haas, Har-
ry Liedtke, Hans Junkermann e.a.

15.50 Paris liegt an der Seine. Im-
pressies vanuit de lichtstad.

16.00 Heute.
16.05 Raumschiff Enterprise - Das

nachste Jahrhundert, sf-serie. Afl.:
Die jungen Greise.

16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.50 Die Simpsons. Amerikaanse

tekenfilmserie. Achtereenvolgens de
afl.: Der schone Jacques en Der
Wettkampf.

19.00 Heute.
19.20 Der Landarzt. Serie.
20.15 Aktenzeichen XV ... ungelöst.

De politie vraagt medewerking van
het publiek bij het oplossen van mis-
drijven. Binnen enkele,uren vermoord
een onbekende dader twee vrouwen
in de leeftijden van 78 en 83. Triest is
ook het geval van een 24-jarige
vrouw die dagenlang door op sex be-
luste mannen gevangen gehouden
werd.

21.15 Die Reportage: Das grosse
Monopoly. Reportage over de wo-
ningnood en -markt in Leipzig.

21.45 Heute-journal.
22.15 Ein verrücktes Paar. Sketches

met Grit Boettcher en Harald Juhnke.
Met: Douglas Welbat, Oskar Sabo,
Gerd Duwner e.a.

22.45 Die Sport-Reportage. Sport-
programma. Presentatie: Thomas
Wark. Met o.a. Bundesliga-voetbal.

23.15 Aktenzeichen XV ... ungelöst,
overzicht van de reacties van het pu-
bliek.

23.20 Allein gegen die Mafia, 28-deli-
ge serie. Afl.6.

00.35 Heute.
00.40-02.15 "" Polar - ein Detektiv

sieht schwarz, (Polar), Franse speel-
film uit 1983 van Jacques Bral. Met:
Jean-Francois Balmer, Sandra Mon-
taigu, Pierre Santini e.a.

Nederland 2
23.30 Rent-a-Cop (1988-USA). Burt
Reynolds als vermoeide, maar ge-
loofwaardige detective uit Chicago in
deze matige film van Jerry London.

Zijn tegenspeelster Liza Minelli zet
een salonprostitué neer, die als oog-
getuige van een schietpartij helpt met
het opsporen van de daders.

Nederland 3
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Huisje, boompje, beestje.

Af1.36.
10.00 (TT) Nieuws uit de natuur.

Afl. 17.
11.00 (TT) Schooltv-weekjournaal.

Af1.19.
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 Klokhhuis.
19.00 Wat doe jij nou? Programma

over school en beroepskeuze.Pre-
sentatie: Theo van Gogh.

19.30 Schilderpaletten. Een schilderij
staat terecht, portret van Het laatste
avondmaal van Paolo Caliari Verone-
se.

19.54 Politieke Partijen. Uitzending
van de Centrum Democraten.

20.00 "" Journaal.
20.25 Rotiand. Serie over de Bel-

gisch-Nederlandse popscene vanuit
Escape in Amsterdam. Afl.6: Ver-
enigd Europa met The Nits en Les
Charmeurs.Presentatie: Jan Rot.

20.55 Lyrisch nitraat. Een collage
van Peter Delpeut van filmfragmen-
ten uit de periode 1905-1915 uit het
Desmet-archief van het Nederlands
filmmuseum.

21.45 Le corsaire. Ouverture van
Hector Berlioz uitgevoerd door het
Radio Filharmonisch Orkest o.l.v.Ser-
giu Comissona.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal. Actuele

informatie over de sport van van-
daag.

22.30 NOS-Laat. Achtergrondinforma-
tie uit binnen- en buitenland over poli-
tiek, economie, sport, kunst en cul-
tuur, met om 23.00 Gesprek met de
minister-president door Ferry Minge-
len. Presentatie: Maartje van Wee-
gen.

23.10 Code. Film over Maarten Altena
en diens ensemble.Deel1.

23.54-23.59 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

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

Nederlandse dramaserie, (herh.).
10.30 As the world turns. Ameri-

kaanse serie.
11.15 64.00 Gulden vraag. Quiz.
11.45 Hitbingo. Spelprogramma.
12.45 Something short of paradise,

Amerikaanse speelfilm uit 1979.
14.15 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow gepresen-
teerd door' Oprah Winfrey. Afl.: The
Oprah Winfrey show Gallup Poll.

15.05 Sons & daughters. Australi-
sche serie.

15.35 The bold and the beautiful.
Amerikaanse soap serie.

16.00 Telekids. Kinderprogramma,
gepresenteerd door Irene Moors.

16.30 Happy days, Amerikaanse se-
rie.

17.00 Vijf Uur Show.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
20.00 Goede tijden, slechte tijden,

Nederlandse dramaserie.
20.30 Wie ben ik? Spelprogramma.
21.10 De prins van Bel Air. Ameri-

kaanse comedyserie.
21.40 Get a life. Amerikaanse come-

dyserie.
22.05 Running scared. Amerikaanse

film uit 1986.
23.45 Laatste nieuws.
00.00 Twin Peaks (22). Serie.
00.50 M.A.S.H., Amerikaanse serie,

(herh.).
01.15 The Oprah Winfrey Show,

Amerikaanse talkshow, (herh.).
02.00 Something short of paradise,

Amerikaanse film. (herh.). van 12.45
uur.

03.25 RTL4Teletekst.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik. 09.10 Schooltelevi-
sie. 09.40 Cursus natuurkunde (21).
10.10 Schooltelevisie. 11.40 Teletekst.
11.50 Das Recht zu lieben, serie.
Af 1.73. 12.15 Rund ums Telefon, tips.
13.00 Deutschlandbilder. 13.45 Die
Volkssolidaritat, reportage, (herh.).
14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fenster-
Platz. 15.25 Landesspiegel: Wir haben
uns hier wohlgefühlt. (herh.). 15.55
Sport Aktuell. 16.00 West 3 aktuell.
16.05 Sonne, Wem und harte Nüsse,
serie. 16.30Schooltelevisie. 17.30 Cur-
sus biologie. 18.00 Aktuelle Minute.
18.01 Degrassi Junior High, jeugdse-
rie. 18.25 Six-Teen, jongerenmagazi-
ne. 19.00 Aktuelle Stunde. 20.00 Was
wird ohne Sophia Jacoba?, reportage
over de gevolgen van de sluiting van
deze mijn voor de regio Heinsberg/
Hückelhoven. 20.45 Schlesien, docu-
mentaire (deel 2). 21.30 West 3 aktuell.
21.45 Weekoverzicht. 22.30 Der Tod
zu Basel, tv-spel van Urs Odermatt.
Met: Günter Lamprecht, Dietmar
Schönherr, Ueli Jaggi e.a. 23.40 Laat-
ste nieuws. Aansl.: Linie K, culturele
agenda, (herh.).

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele Gym. 08.30 Cursus biologie
(1). 09.00 Schooltelevisie. 10.45 Pro-
gramma-informatie. 16.00 This week,
nieuws in het Engels. 16.15Actualités,
nieuws in het Frans. 16.30 Computer-
magazine. 17.00 Cursus biologie
(herh). 17.30 Robbi, Tobbi und das
Fliewatüüt. 17.54 Philipp, kinderserie.
17.57 Kinder-Verkehrsspot. 17.58 Der
Doktor und das liebe Vieh, serie. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30 Das Sü-
dwest-Journal. 19.00 Toeristische tips.
19.15 Das auto- en verkeersmagazine.
20.00 Lindenstrasse, serie. 20.30 Die
Kostprobe, muziekmagazine. 21.00
Nieuws. 21.15 Menschen und Stras-
sen: Hauptmarkt Krakau. 22.00 Harald
und Eddi, sketches met Harald Juhnke
en Eddi Arent. 22.30 Abwarts, Duitse
speelfilm uit 1984 met o.a. Renée Sou-
tendijk. 23.55 Laatste nieuws. 23.57
Programma-informatie.

RTL Plus
06.00 RTL Früh-Magazin, 06.05-

GeldMarkt;
06.30 Guten Morgen Deutschland.
08.55 Der Engel kehrt zurück (High-

way to heaven), serie. Afl.: Ein traum-
hafter Auftrag.

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

10.10 Dr. mcd Marcus Welby, serie.
Afl.: Nichts ist verloren.

11.00 Lieber Onkel Bill (Family af-
fairs), Amerikaanse serie. Afl.: First
love.

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

mer), serie. Afl.: Tödliche Gefühle.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel (My two dads),

serie.
13.30 California Clan (Santa Barba-

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

ding light), serie.
15.05 Dallas. Serie. Afl.: Scherben.
15.55 Chips. Misdaadserie. Afl.: Heis-

se Schutten, coole Girls.
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Préis ist heiss. Spelshow

met Harry Wijnvoord.
17.45 Durchgedreht. Videoshow.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Pazifikgeschwader 214 (Black

sheep squadron), serie. Afl.: Feuer-
sturm.

20.15 Tropical heat. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Tod am Strand.

21.15 Ein Schloss am Wörthersee,
Oostenrijkse serie. Afl.1.

22.10 Anpfiff. Voetbalshow.
23.00 Tutti Frutti. Spelprogramma.
23.55 RTL Aktuell.
00.00 Mitternachtsstrip.
00.10 Das bumsfidele Töchterinter-

nat (Charleys Tante nackt), Zwitser-
se speelfilm uit 1969.

01.55 Die herrlichen 7 Todsünden,
Engelse komedie uit 1971 van Gra-
ham Stark.

03.40 Der überfall auf den Postzug
(O'Assato ao trem Pagador), Brazi-
liaanse speelfilm uit 1962 van Rober-
to Farias.

05.20 After hours. Magazine.

Duitsland 1
23.50 Maigret et l'affaire Saint-Fiacre
(1959-F). Politiefilm en familiedrama
van Jean Delannoy, één van de ster-
kere Maigret-films. Oude gravin scha-
kelt de detective in omdat ze met de
dood bedreigd wordt. Dan ontvangt
ze het bericht van de zelfmoord van
haar zoon. Met: Valentine Tessier en
Michel Auclair.

RTL Plus
00.10 Charley's Tante nackt
(1969-CH). Platvloerse Zwitserse
seksgrollen in klucht van Norbert Ter-
ry. Met 0.a.: Vincent Gauthier, Barbrö
Hedström en Gilla Becklhammer.

BBC1
00.20 Slither (1973-USA). Onderhou-
dendefilm van Howard Zieff, eigenlijk
één grote practical Joke. Prima tv-
voer. Reeks kleurrijke figuren op
jacht naar een som geld, achtervolgd
door een rode caravan. Met James
Caan en Peter Boyle.

Duitsland 2
00.40 Polar (1983-F). Eigenlijk mis-
lukte, maar toch boeiendefilm van de
maker van de hit 'Exterieur nuit', Jac-
ques Brei. Wulpse jongevrouw geeft
privé-detective opdracht de dood van
haar vriend te onderzoeken.

RTL Plus
01.55 The Magnificent 7 Deadly Sins
(1971-GB). Komische film van Gra-
ham Stark, die beslist niet serieus
genomen moet worden. Met Bruce
Forsythe e.a.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1

'300-13.12 Nieuws voor doven en(Slechthorenden.

16.00"" Journaal.
«.05 Torn en Jerry. Tekenfilmserie.
&21 (TT) Service salon. Gevarieerd
Middagprogramma.
r-30 Ereprijs 17. Familieprogramma.
1.00 Boggle. Woordspel. Presenta-
tie: Hans Schiffers.''"28 (TT) Weg van de snelweg Ne-

l terland. Toeristisch programma over
j1friese Zuid-Westhoek: Lemmer, Slo-

ten en Hindeloopen.
''"53 De roze panter. (The pink pant-

;! tekenfilmserie.
j ''02 Different world. Amerikaanse| Comedy-serie. Een ruzie tussen Kim

-n Whitley gaat zover dat ondertus-sen het huis afbrandt.: '929 Cosbyshow. Amerikaanse co-
"ledy-serie. Cliff is bezig een aan-

I houw voor hun huis te ontwerpen.il Sondra en Elvin willen ondertussen

!!en huis kopen.
"00 (""+TT) Journaal.
■25 Night of the fox. Amerikaanse
Üni-serie van Charles Jarrot. Rom-
lel en hoofdkapitein Vogel komen
og in oog te staan en denken beide
at de ander de echte is. Ondertus-
en beginnen de Duitsers op Jersey
* twijfelen aan de ware identiteit van
'ogel. Met: George Peppard, Debo-
*h Raffin, Michael Vork e.a.Deel 2.
■57 Cheers. Amerikaanse comedy-

II -erie. Lilith en Frasier hebben een
I babysitter nodig. Sam biedt zich aan
I! ">aar blijkt niet opgewassen tegen deJJjleine Frederick.|"24 Dokument. Het vervolg: Terug
| "aar Roemenië, documentaire. Nieu--1 *e Revu-fotograaf Sander Veenema
| "laakte twe jaar geleden een fotore-I [^rtage over weeshuiskinderen in
| j°oekarest.J^-12 The commish. Amerikaanse
V «Politieserie. Afl.: In de beste families..
1 ue invloedrijke Sturdivant sr stelt To-My Scali persoonlijk verantwoordelijk
V "adat zijn zoon zich heeft opgehan-
Ijen in een politiecel.
""00 Miniatuur. Vermenigvuldigen ofleien.
"""06-00.11 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Aardrijkskunde.
15.00 Nederlands.
16.00 Topper returns. Amerikaanse

speelfilm uit 1941.
17.30 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie.
18.05 Postbus X. Jeugdserie.
18.30 TV 1 - Top 30.
19.03 Buren. Australische serie.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Sledge Hammer. Amerikaanse

comedyserie.
20.25 De sleutels van het Fort

Boyard.
21.30 Matlock. Amerikaanse mis-

daadserie. Aansl.: Paardenkoersen.
22.30 Vandaag/Sport.
22.55 De vrije Fransman. Engels/

Franse serie.
23.45 Coda. Mark Insingel leest voor

uit eigen werk.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 500 Jaar Latijns-Amerika.
19.30 Het Capltool. Amerikaanse se-

rie.
19.53 Benny Hill.
20.00 Vlaanderen vakantieland. Toe-

ristische portretten uit binnen- en bui-
tenland.

20.35 Kijk uit! Verkeerstip.
20.40 Herover de aarde: Wij en Zij.

Over het zoeken van de m ens naar
buitenaardse beschavingen.

21.30 Journaal/Sport.
22.00 Affiche. Informatief programma

over het kunstaanbod in de lopende
week.

22.20 Tenuto laureatenconcert.
Klassieke muziek met de winnaars
van het Tenuto-concours. Deel 1.1.
Hoboconcert in C KV 314, Mozart.
Solist: Henk Swinnen. 2. Symfoni-
sche fantasie en allegro opus 20, O.
Schmidt. Solist: Philippe Thuriot. Be-
geleid door het BRTN Filharmonisch
Orkest 0.1.v. Fréderic Devreese.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
serie. Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05
Spiegel TV-Reportage. 09.3581eib ge-
sund. Magazine. 10.05 Wahre Wunder-
Show. H.OOHunter. Amerikaanse mis-
daadserie. Herh. 11.55 Glücksrad.
Spelprogramma. Herh. 12.40 Tip des
Tages. 12.45 Tele-Börse live (13.00
SAT 1 Bliek). 13.35 Tennis live. Kwart-
finale WTA-Tennis-Turnier in Essen
(dames). 17.00 SAT 1 Bliek. 17.05 Geh
aufs Ganze. Spelshow. 18.15 Bingo.
Spelprogramma. 18.45 Guten Abend,
Deutschland. 19.20 Glücksrad. Spel-
programma. 20.05 WetterNews. 20.15
Zwei wahnsinnig starke Typen. Ameri-
kaanse actiefilm uit 1980 met o.a.
Gene Wilder, Richard Pryor, George
Stanford Brown. Regie: Sidney Poitier.
22.15 Mörderbienen greifen an. Ameri-
kaanse horrorthriller uit 1976.23.50
SAT 1 Bliek. 00.00 ImGasthaus zum
scharfen Hirschen. Duitse sexfilm uit
'75. Herhaling. 01.30 Vorschau/Video-
text.

" Dolly Dollar als Moni in
'Ein Schloss am Wórthersee'.
(RTL Plus -21.15 uur).

Radio 1 radio7.07 Het Gebouw met om 7.07 Af-
deling nieuws (7.30 Nws). 8 30 De
tafel van NL. 9.30 Het archief.
10.05 De reddeloze reportage.
11.05 De documentaire. 12.05 Af-
deling nieuws. (12.30 Nws.) 12.34
Informatie voor de vissers. 12.55
Mededelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw. 13.10 Hier en nu, met om
13.45 Kerk vandaag. 16.05 VARA

Radio I vrijdageditie (17.30 Nws).
20.04 NCRV-Bulletin. 21.04
NCRV-vrijdag-sport. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
ca's Oh, Wat een nacht, met om
0.02 De stemband. 2.02 Oh, wat
een nacht. 5.02-7.00 Ook goeie-
morgen.

Radio 2
7.04 KRO's ontbijtshow. 8.30 Post-
bus 900. 8.50 Het levende woord.
9.04 Adres onbekend. 10 04 In ant-
woord op 11.50 Postbus 900.
12.04 Alleen op vrijdag. 14.04 Ra-
tel plus. 15.30 Binnenlandse za-
ken. 16.04 Gerard de Vries draait
op verzoek. 17.04 Nederlands hit-
werk. 18.04 Gesprek met de-minis-
ter-president. 18.09 Opium radio.
20.30 Hersengymnastiek. 21.00
Candlelight. 22.00-7.00 Zie Radio
1.

Radio 3
6.02 Ook goeiemorgen. 9.04 Goud
van oud. 12.04 Van Diepen draait
door. 15.04 De top 40. 18 04 De
avondspits. 19.04 Dinges en Van
Inkel. 22.04-24.00 Countdown ca-
fé.

Radio 4
7.02 Vroeg ochtendconcert 1. 8.00
Nws. 8.02 Vroeg ochtendconcert 2.
9.00 Grote Russische meesters
(8): Kirill Kondrasjin (2). 9.45 Be-
roemde natuurscènes. 10.50 Het
internationale concertcircuit: Or-
kest met piano. 12.30 Jazz op vier
- concert. 1300 Nws. 13 02 Ope-
rette. 14.00 Orgelbespeling. 14.30
Songs of praise. 15.00 Klein be-
stek. 15.45 Uit de schat der
eeuwen. 16.15 Crème du baroque.
17.00 De psalmen. 17.20 Concer-
tante. 18.00 Nws. 18.02 Muziek-
journaal. 19.00 Uit het muziekar-
Chief. 20.00 Nws. 20.02-24.00
Supplement, met A. De Zijderoute;
ca. 22.00 Klap op de vuurpijl 91.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De onderstroom. 8.55
Scheepspraat. 9.00 Nws. 9.02
NOS Sportief. 9 25 Waterstanden.
9.30 Sporen in het verleden. 10.00
In gesprek. 10.55 Vrijzinnig vizier.
11.00 Een leven lang. 12.00 Nws.
12.05 Toegift. 12.15 Hobby ->rrii-
nen. 13.00 Nws. 13.10 Ht. Ge-
bouw deze week metom 13 10 Het
interview; 14.00 Het onderzoek;
14.30 Muziek uit het Gebouw;
15.00 Het idee; 16.36Welingelich-
tekringen. 17.35Postbus 51 radio-
magazine. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Paulus de boskabouter.

18.20 Uitzending van D'66. 18.30
Homonos. 19.00 Nieuws en actua-
liteitenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en het Berbers.
20.15 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Chinees. 20.30 De bij-
bel opeg. 20.55 België totaal.
21.05 Schoolagenda. 21.20 Zicht
op Israël. 21.40-22.00 Theologi-
sche verkenningen.

België RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.25 La fete
dans la maison. (herh.). 12.55Weerbe-
richt. 13.00 Nieuws. 13.35 Act of love,
Amerikaanse speelfilm uit 1980. 15.25
Wallonië 92. (herh.). 16.30 Clips a la
Une. 16.35 Nouba nouba. 17.25 Force
de frappe. 18.25 La fete a la maison.
19.00 Ce soir. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.05 Jeunes solistes, muziek-
programma. 21.20 Absence de malice,
Amerikaanse speelfilm uit 1981. 23.10
Videothèque. 00.05 Weerbericht en
laatste nieuws. 00.30 Bourse, beursbe-
richten.

België Télé 21
14.00 Cursus Nederlands. 14.30 Cur-
sus Engels. 15.00 Muzzy in Gondoland
5. 16.50 Les anti-hero, documentaire,
(herh.). 17.40 Nouba Nouba. 18.30
Terre et soleil. 19.00 Radio 21. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal, en weerbericht. 20.00 Ado-
rables créatures, Franse speelfilm uit
1952. 21.50 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal, en weerbe-
richt. 22.25 Les Pygmées a Paris,
verslag. 23.10 Ce 50ir.23.35 Coup de
film.

TV 5
07.00-11.55 Ochtendprogramma.
16.05 Nieuws. 16.15 Faut pas rever.
17.15Culinair magazine. 17.40 Cursus
Frans. 18.00 La compete, tekenfilm.
18.30 Nieuws. 18.55 Weerbericht en
mededelingen. 19.00 Dierenmagazine.
19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Plein ca-
dre, politiek magazine. 21.00 Nieuws.
21.30 Stars 90. 23.00 Nieuws. 23.20
Arabisch persoverzicht. 23.45-00.35
Direct, magazine.

RAI UNO
06.55 Ochtend- en middagprogram-
ma's. 18.05 Occhio al biglietto. 18.15
Sgeneggiato. 19.35 Una storia di enzo
biagi. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Telefilm. 21.40 Borsa-
valori. 23.00 TGI linea notte. 23.15
Gala Valanga Azzurra. 00.00 TGI not-
te - che tempo fa. 00.30 Oggi al parla-
mento. 00.40 Milano. 01.30 Mezzanot-
te e dintorni. 02.00 Film. 03.35 TGI
linea notte. 03.50 Film. 04.55 TGI li-
nea notte. 05.10 Hooperman. 05.35
Divertimenti. 06.05 Bella e pericolesa.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Het Britse
parlement. 10.00 Schooltelevisie.
11.20 Magazine over Schotland. 11.40
Schooltelevisie. 14.20 Greenclaws.
14.35 Rupert, kinderserie. 14.40
Schooltelevisie. 15.00 Nieuws. 15.15
Cursusinformatie. 15.20 Sport on Fri-
day. (16.00 en 16.50) Nieuws. 18.05
Uit de wereld van amusement en me-
dia. 18.35 Modemagazine. 19.00 (TT)
Thunderbirds. 19.50 (ZW) Dr. Who, sf-
serie. 20.15 (TT) 100 Per cent, jonge-
renmagazine. 21.00 Public eye: proce-
dures m.b.t. klachten over de politie.
21.30 Tuiniermagazine. 22.00 (TT) Vic-
toria Wood as seen on TV, comedyse-
rie. 22.30 Filmportret Hollywoodregis-
seur Oliver Stone. 23.30 Newsnight.
00.15 Persoverzicht. 00.30 Parlemen-
tair magazine. 01.00 Weerbericht.
01.05 Strange place to meet, speelfilm
met o.a. Catherine Deneuve, Gerard
Depardieu, Nathalie Cardone.
02.40-03.15 Behind the headlines.

Sportnet
08.00 Bodybuilding magazine. 08.30
W.K. ijsracen. 09.30 Olympische win-
terspelen. 10.30 Bodybuilding magazi-
ne. 11.00 Paardesport. 12.00 NHL ijs-
hockey. 14.00 Duitse motorsport. 15.00
Bodybuilding. 15.30 Ijshockey: Zwe-
den-Canada. 17.00 Prof skiën voor
mannen. 17.30 Belgisch auto- en mo-
torsportmagazine. 18.00 Skiverslag.
19.00 NBA basketbal. 19.30 Neder-
lands auto- en motorsportmagazine.
20.30 Ijshockey: Tsjechoslowakije-
Canada. 22.00 World sports special.
22.30 NBA basketbal. 00.00 Boksen.
01.30 Golf. 02.30 Ijshockey: Zweden-
Canada. 04.00 Olympische winterspe-
len. 05.00-07.00 Snooker league.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30-07.55 BBC
Breakfast. 10.05 Discussieprogramma.
10.50 Culinaire tips. 11.00 Nieuws.
11.05 Playdays. 11.25 Pingu. 11.35
Quiz. 12.00 Nieuws. 12.05 Vakantie-
tips. 12.30 Talkshow. 13.00 Nieuws.
13.20 Talkshow (vervolg). 14.00
Nieuws. 14.30 Neighbours. 14.50 ■
The saboteur, code name Morituri,
Amerikaanse speelfilm uit 1965. 16.50
Bitsa: over huishoudelijk afval. 17.05
The Stanley stories. 17.20 Tekenfilm-
serie. 17.30 Gevarieerd magazine.
17.55 Jeugdjournaal. 18.05 (TT) Gran-
ge HUI. Jeugdserie. 18.35 (TT) Neigh-
bours. 19.00 (TT) Nieuws. 20.00 Talk-
show. 20.35 (TT) Harry and the
Hendersons, serie. 21.00 (TT) Grace
and favour, serie. 21.30-
-(TT)Homevideofilms. 22.00 (TT)
Nieuws. 22.30 (TT) Love hurts, serie.
23.20 Snooker, Masterstoernooi. 00.20
Slither, Amerikaanse speelfilm uit
1973. 01.55-02.00 Weerbericht.

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
07.00 Limburg Aktueel. 8.00 Radio
Euregio 8.30 Limburg op vrijdag
9.00 Licht Limburgs. 10.00 Op de
valreep. 12.00 Limburg Aktueel.
13.00 Overname landelijke zender.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het Podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Voor dag en
dauw. 8.00 Nieuws 8.10 Het leven
is mooi. 10.00 Nieuws 10.03 Pla-
tenpoets. 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Goed op vrijdag.
14.00 Het Algemeen Belang. 17.00

Radio 2 regionaal. 18.00 Nieuws.
18.10 Hitriders. Toppers en platen
van vroeger. 20.00 Het eenzame
hartenburo. 22.00 Nieuws 22.05
Country-side. 23.30 Nachtradio.

België/BRF
06.35 Radiofrühstück 7.15
Wunschkasten (7.45 Veranstal-

tungskalender. 830 Besinnliche
Worte). 9.10 Musikexpress. 10.00
Gut Aufgelegt. 12.00 Musik bei
Tisch. (12 15 Veranstaltungskalen-
der). 13.00 Treffpunkt Frischauf.
14.05 Musikzeit heute: Klassik
leicht serviert. 15.00 Nachmittags-
studio. 16.05 Spotlight: Euro-Tops.
17.05 Oldiekiste. .18.10 BRF-
Aktuell + Sportvorschau.
18.40-20.05 Konzertabend.

WDR4
4.05 Radiowecker. 605 Morgen-
melodie. 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbericht 9.05 Musikpavillon.
12.00 Nachrichten und Wetter.
12.05 Zur Sache 12.07 Gut aufge-
legt (13.00 Mitmenschen). 14.00
Nachrichten. 14.05 Stiohwort Wirt-
schaft. 14.07 Auf der Promenade.
15.00 Café-Konzert. 16.05 Heimat-
melodie. 17.00 Der Tag urn Fünf.
17.07 Musikexpress. 20.00 Nach-
richten. 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.00 Musik zum
traurnen. 22.30-4.05 Nachtex-
press.

Eurosport
09.00 Road to Albertville. 09.30 Voet-
bal. 11.00 Trans world sport. 12.00 EK
Basketball. 13.30 Motorsport news.
14.00 Voetbal. 14.30 Tennis. 1,8.00
Kickboksen. 19.00 Nigel Mansell'por-
tret. 19.30 Skiën. 20.30 Worstelen.
21.30Eurosport nieuws. 22.00 Boksen.
23.00 Trans world sport. 00.00 Road to
Albertville. 00.30-01.00 Eurosport
nieuws.

Super Channel
06.30 US market wrap. 06.40 Business
insiders. 07.05 Business view. 07.30
Supersports news. 07.35 News focus.
08.30 Business weekly. 09.00 The mix.
09.30 Super shop. 10.00 The mix.
11.50 Music news. 12.00 Super shop.
12.30 Hello Austria Hello Vienna. 13.00
Japan business today. 13.30 Beyond
tomorrow. 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 Inside golf. 20.30 Tennis maga-
zine. 21.00 Wild America. 21.30 Spie-
gel TV. 22.00 BBC world news. 22.30
Supersports news. 22.45 US Market
wrap up. 23.00 The Friday film. 00.45
Music news. 00.55 Blue night. 01.25
Super shop. 02.05 The mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 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 Kristane Backer.
03.00-08.00 Night videos.

RTL Radio
04.00 Frühschicht Voor vroege
vogels. 6.00 Guten Morgen
Deutschland. 9.00 Radio-Shop.
Muziek en actualiteiten. 12.00
RTL-Mittag. 14.00 RTL-Radio Ca-
fé. 16.00Feierabend 18.00 Neues
aus Kmo, Video, Musik. 21.00 Je
t'aime. 24.00-04.00 Radio-Nacht.
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Voor inlichtingen/reservering advertenties ___-^ op deze pagina. Els Swaans 045-739383.

5 Wegens enorme | « ■UJÉjljllli B^^f_^^f-^ll _f^l I
\ belangstelling wordt er !; iW __.*__. Rl ■___ B_^^________^* Hl Wt if-__nP'' I __ I$ 5 om 14.00 uur een $ « _P^W4___l____r^^S ll—-*^TGsl____ iwilml Ivf! IfTTIII -"_ _l

extra voorstelling | _ifT '^.|!s7^ I ''^fel _JLgJf_

| I'JjifciJ■JImLJS !■ Bil.„llct;tfflt.tll I lümP Rf_Js_ ffll K.'l-ij!

\ tEEW \

Een wervelend, verbazend, vertederend, humoristisch, stijlvol,
uitbundig, verrassend, muzikaal, kreatief, ongebruikelijk, fascinerend

VRIJDAG 14 FEBRUARI :

THE SHINY NIGHT HOUSEPARTY
Hundreds of shiny fights... Real exotic and erotic housedancers from

Amsterdam... House music. Unforgettable atmosphere...

Burg. Janssenstraa. 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 046-379297

Kegelbaan, 25 meter schietbaan, caté en
elke zondag jeugd-disco-matineemet

DJ. Jdrgen (aus Holland) hebben we al.

- MAAR DAT IS NOG NIET ALLES -

Want... binnenkort openen wij ook nog

\e«f \—pr Bar-dancing I^**^^ /

H?^f 'STARS' "^V^^L
(met regelmatig optredende orkesten)

Ons adres: Nieuwstraat 108in Kerkrade
Telefoon 045-461485 03477

I

ÉjjilHefdoei. gaatwottiljjitf
\W / _________ -______________£_E______i___j______JJ__! Heerlen Bavo Galama verplaatst naar 7 mei,

■|V H Heerlen Joe Pass & Paco Pena, jazz- en flamen- BK^TlTïT^TTl___3'_T_F'r__l

T\va fc^_ _■ Heerlen M T' Wf Tri h 7~9nv\ Heerlen Egidius Pluymen & Gisela Douwes: Und

' * fl__L_^_l_l Heer'en
e

Gitana.Müsica de Espana, gitaar- 5^ Barokmuziek, kamermuziek-avond met

' & m_\ jdr_v __ Kerkrade Miranda van Kralingen, sopraan; i_^S7__^nT_TcW_ÏW3ïr-T'TlFT___l
mmÊÊm WmW?' "' *&WÊ_\ _i ___i 7, ■ ■ __ : ', _. "T~ Heerlen Winkbülle-revue, beiaardenmatinee-■ P ~.* ,___V^'*ySiME ' y_m Sittard Hoe verzin jehet, musical voor de jeugd 1430u

X., Jf' JMVSfe'* k"*' _ A_>>' _»nH I Heerlen Opera Zuid: La Traviata uitverkocht mt_\J_)_J_!__JUiEM-iSiiLi-iiiMÊ

%___W*f * '4» __.^____ ____ sittard Bavo Galama: lets met een kist, nieuw itsou^ rappeza (va Jr) "

f '*■" 4 _ I»''"^*''^^ van David Mamet met o.a. JoopAdmi- Sittard Salomon Klezmorim, koffieconcert met

optm \ \ Aanvang voorstellingen 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

1 \V Wij zien u graag in de schouwburg! I
\ stadsschouwburg /^^V wijngi;achtmuziektheater Pr^r^ 'de stadsschouwburg' rV"7Ti I)3 heerlen 'r^_Ê kerkrade V A sittard /J I C ■;T tel. kassa: 045-716607 lf^T tel. kassa: 045-454141 L A I tel. kassa: 045-510616 l__/VJ ;,■

* ★★★★★★★ ★★★*★ ★★★★★★★★★'★★

: OCr/IGON :
+ ....mehr als nur Discolhek Eschweilér *iedere vrijdag *
« Duitslands beste dansorkest *FRONT PAGE
« en BIER 1.50 DM *ZATERDAGS DISCO ËNFERNO *
* ** Méér dan 2000 m2amusement *
+ 2 discotheken, 8 bars, restaurant, podium «
* Geopend: vrijdag en zaterdag van 20.00 - 6.00 uur ★
4 Königsbenden 42, 51 80 Eschweilér, Tel. 09-49240327419 *« Autobaan Aken-Keulen, afslag Eschweilér/Weisweiler.Rechtsaf richting Eschweilér ★

* ★★★★★★★* ★★★★★★★★★★★★★★★

I T I DE SMID
dancing Reymerstok

zaterdag 8 februari

Trix
in bovenzaal

Disco in benedenzaal
ledere zaterdag livemuziek

15 februari - Splash
22 februari The Spikes

DE SMID twee onder een DAK
Tot ziens in DISCO-DANCING DE SMID

Dorpstr. 92, Reymerstok, telefoon 04457-1321

Limburgs goedkoopste dancing ...
waar de consumpties nog betaalbaar zijn

ONDERWIJS
GEEFTWERK

VOOR MEERINFORMA TIE:

O
terre deshommes
TEL. 070-363 79 40

Doe ook mee!

GIRO 646900

_TV\ H5-THEATERS - GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 04S - 71 30 30

*gtfÉp____E___l______ E " CTUrDTrDC IPk.l 1 5 Zalen met een voor'elk wat wilsprogramma.
jVHË - 3 I itrlltriJ IIN I Dat is H5, de meest komplete bioscoop van 't Zuiden.

jjjfc £ : Spanning en erotiek in een beklemmende thriller RlinilH I_hl_J_l|_i_B_Kï: SHATTERED pMm_i«M<iW
KJX : dagelijks: 14.30, 1900 en 21.30 uur
J* "■ : zaterdag en zondag óók 16.45uur

\M\\: THE ADDAMS FAMILY IPZ.'Jj
*ïPï ■ dagelijks: 14.15, 18.45 en 21.15 uur L "___ _____.'__W-- ;i : zaterdag en zondag óók 16.30uur igi -^nHJ
__l ■" _

■ -__-__-———-—_____—_—_—-———-——————-——— «__S___ _____ _b_J_^»
9 __ï Van de makers van "De Hard": & 1 RLlMi_fl| R_9&}=C RICOCHET E____Vj4gtt Alleen de gek die hem wildoden kent zijn onschuld... E s___Jl-Ji'4ï_- dagelijks: 18.30en 21.00 uur H-r___Sf__.-Ml_l___ vrij, ma., di. en do. óók 14.00uur P^^^____M_____ _M _■__anK_E Een jong dom blondje? Vergis jeniet! Nu is zij Bp_. HhKVk^F de baas. Een hele klus voor grote zus... _^_F fl3K___n DON'T TELL MOM __pj___
m f THE BABYSITTERS DEAD I |yfj9 ft met* ondeu9ende Kelly uit "Married with children" I B^_M__t-fc^^C dagelijks: 18.30 en 21.00 uur H H
Bijy*"_ vrij., ma., di. en do. óók 14.00 uur l^~~T ~3 I A_fl|
r_rC__H I °P ve|er i§_ IR IIH

1/ook e*_n Jf «___-_ ______
Je loopt met haar weg, I avond- ï __i__iïil____ IfflwMmaar intussen luist ze je er in. I voorstelling S
CURL-Y SUE 231
met JAMES BELUSHI enKELLY LYNCH BffiMMdagelijks: 14.00, 18.30en 21.00 uur __^n__l_Sn_lf___i
zaterdag en zondag óók 16.00 uur F_T^-"f-__-__P____l

Uit 't circus gegooid... Zn vriendje kwijtgeraakt...
Hij is Hip, Coolen Heel Eigenwijs:
BINGO 17 \zaterdag en zondag: 14.00en 16.00 uur r~^^J/^^ \i^3^S woensdag: 14.00 uur f r^—,^^ //*\

Cp§9jï De nieuwste tekenfilm van STEVEN SPIELBERG (53_i_.( _iX^^
3t=f3Ët Pas op jongens, er is een nieuwe muis in de stad! \ ~3>yv!?|_K>|t FIEVEL IN HET WILDE WESTEN -^^U^S^^^j(
mt H: Nederlands gesproken en gezongen «m _E3<3Ïr~XJ 7 ffi A
l| K zaterdag en zondag: 14.00 en 16.00 uur Elke bezoek(st)er ontvangt___ __H j <. __ een GRAT S k eurplaat«^gHIJIIIQ woensdag: 14.00 uur l K '

Herberg de PinteM
60 bieren,

waaronder 6 van de tap

Dagschotels/kleine gerechten-
Bierproeverij op aanvraag

Valkenburgerweg 33
Voerendaal, lel. 045-7532HJ

_usanllml«
GEENA DAVIS i

"Opwindend, gevo«j|
grappig en prachtig

geacteerd."

I■] [ «vlÉi M »_Jl__„!j_-

Dancing
Gorissen
BRUNSSUM

Zaterdagavond
dansen met

Formule 3

\ A DII ir.FMCI: VANAVOND

<*
N"

9IF£!JR
jm|^_l_f UNTERBERG

}yXp VW*>Ww LAVITAEen begrip in Limburg "'- ~ ~ ~

Wk. :Z'-% Si
Totaal vernieuwd —^

La Cab^^^^5
café" bistro _JIIL

ledere donderdagkunt u genieten Geopend van
van onze Turkse keuken. 12.00 tot 02.00 uur.
(Tevens optreden van buikdanseres) Keuken geopend
Gaasstraat 4a, 6369 VA Simpelveld v, 17.00 tot 22.30 u.
telefoon: 045-443208, bij zwembad. Woensdag gesloten.

■■ D«O5

Bistro

f Het adres voor
lekker eten in
hartje Vaals.

Het bteakhouse

Maastrichterln. 104 Openingstijden v. 16.30-23.00 u.
Vaals. 04454-5874 Donderdag gesloten *■

i
Gezellig uit? ,
i

dan naar
i

Café Schuttershoj!
i

Valkenburgerweg 23
Heerlen, tel. 045-711009

';

Erik wenst zijn lieve vrouvV ;
het allerbeste

Plaatst u ook zon piccolo op
Valentijnsdag? |

Vanaf ’ 13.25 maakt u het mogelijk"«](
Voor meer info 045-719966 _^s \

14februari
Valentijnsdag
Verras hem of haar,
met een leuk gebaar.
Via een piccolovanaf

’ 13.25
Voor meer info

| 045-719966 J

Dancing HOUSMANS Montfo^i
ZATERDAG 8 febr. LA VITA

Zondag 9 febr. Zaate Hermeniekes Festival 17.00 ijW
rZAy

f. Zaterdag 8februari
&<ÓCr\ach- THE TOUCH
Bongerd 5, Spaubeek. Eldorado-infolijn: 04493-4848 voor Qrkestinform_l^f_

Él ALARM OL^ \C 06-11£
ALSELKESECONDE TELT I
—, . _

Maak er verstandig gebruik van. I



Failliete aannemer
trekt beroep in

Over oplichting van school in SittardKinderen niet in eigen gemeente naar school

Kerkrade wil inzicht in
gedrag Duitse inwoners

DOOR HAN BRINKAAAN

Bij Vredesteün werken enkele honder
denmensen.

MAASTRICHT - Autobandenfabri-
kant Vredes. lein wil bij zijn vestiging in
Maastricht dertig arbeidsplaatsen'
schrappen. Het bedrijf is bezig met
een herstructurering om tot zelfstan-
dig functionerende bedrijfseenheden
te komen. Daarnaast is inkrimping
noodzakelijk door een teruglopende
omzet De ondernemingsraad en de
vakbonden ;_ijn deze week ingelicht
over de plannen om in Maastricht
twee eenheden te vormen, voor de
produktie van industriebanden en
voor de recycling van banden.

Vredesteinschrapt
zeker dertig banen

met de gewenste onder-
wijsrichting. Maar we
willen daar gelijk de vra-
gen over Duitsers in
Kerkrade in meenemen.
We willen hun vragen
naar welke school hun
kinderen gaan en waar-
om. We koppelen daar
-heteen de vraag aan of
ze gebruik maken van de
sociaal-culturele infra-
structuur in Kerkrade en

Het Economisch Techno-
logisch Instituut Lim-
burg krijgt de algemene
.dracht de voorkeurvan ouders met school-

gaande kinderen inKerk-
rade in kaart te brengen.
»Het gaat in eerste in-stantie om een behoefte-onderzoek in verband

KERKRADE - Kerkra-
de gaat onderzoeken of
Duitsers in die gemeente
deelnemen aan het so-
ciaal-culturele leven vande stad. Tevens zal wor-
den nagegaan waarom
veel Kerkraadse kinde-ren met de Duitse natio-
naliteit naar school gaan
"} Duitsland en niet in
Kerkrade.

kind per maand betaald
worden. Wethouder Bog-
man is van mening dat
het moeilijk is om prog-
noses te maken voor het
onderwijs.

Gemeentesecretaris van
het Duitse Herzogenrath,
Helmut Lesmeister,
spreekt van hetzelfde
probleem. „We weten
niet of Duitsers hun kin-

Momenteel sturen veel
Duitsers in Kerkrade hun
kinderen na het kleuter-
onderwijs'naarDuitsland
om basisonderwijs te vol-
gen. Het kleuteronder-
wijs is in Nederland gra-
tis, in Duitsland moet
ongeveer 200 mark per

of ze lid zijn van Kerk-
raadse verenigingen",
legt wethouder HubBog-
man van onderwijs uit.

Hoewel de straf in Maastricht be-
duidend lager uitviel dan de eis,
ging mr Hiddema in beroep. Hij
vond dat de andere aannemers min-
stens even schuldig waren. „Moreel
bezien zijn zij veel strafwaardiger
dan S. Het verschil is immers dat S.
zich als echte aannemer heeft ge-
dragen, want hij heeft ook ge-
bouwd. De vijf companen hebben
duizenden guldens van S. en de
aanbesteder in hun zak gestoken en
facturen vervalst door S. rekenin-
gen te sturen voor wat in feite op-
zetgelden waren."

Hub Bogman laat weten
datKerkrade in eerste in-
stantie een inventarisatie
wil maken van de Duitse
scholieren. Van mogelij-
ke maatregelen die eruit
volgen wil hij nog niet
spreken. „Misschien kun-
nen we later kortsluiten
met andere grenssteden,
zoals Vaals, en kijken of
zij het hetzelfde ervaren."

deren naar een Neder-
landse school sturen of
naar een Duitse. Ik weet
dus niet hoeveel klassen
en leraren ik moet in-
roosteren. Het kan ge-
beuren dat ik plotseling
een extra klas moet inlas-
sen. En in Nederland kan
men plotseling met een
overschot aan leraren
blijven zitten", aldusLes-
meister.

SITTARD/MAASTRICHT - De
twee jaar geleden voor oplichting
veroordeelde aannemer S. uit Sit-
tard heeft zyn beroep tegen het
vonnis in Maastricht ingetrokken.
Dat heeft zijn advocaat mr Th.Hid-
dema gisteren bevestigd. De appèl-
zaak zou vandaag in Den Bosch
dienen, maar Hiddema trok het ho-
ger beroep dezeweek opeens in. Hij
zegt dat te doen uit vrees dat de
aannemer bij het gerechtshof een
veel hogere straf zou krijgen dan de
boete van 75.000 gulden die hem in
1990 door de rechtbank in Maas-
tricht was opgelegd.

Verlies van duizenden arbeidsplaatsen verwacht Hiddema laat zich nu leiden door de
aanklager bij het gerechtshof, die
liet weten dat S. in Den Bosch zelfs
een hogere straf kon verwachten
dan de. eis destijds van de officier
van justitie in Maastricht (een jaar
celstraf en 300.000 gulden boete).
Hiddema: „Justitie is toen zo mild
geweest dat ik brokken maak als ik
het hoger beroep doorzet. Het zou
een heilloze prestigeslag ten koste
van S. worden."

LIOF somber over
Limburgse economie

De uit Sittard afkomstige - in 1987
failliet verklaarde - aannemer werd
destijds schuldig bevonden aan op-
lichting van de scholengemeen:
schap College Sittard. S. betaalde
om de opdracht voor de bouw van
een nieuw schoolgebouw binnen te
krijgen, aan vijf andere Limburgse
aannemers opzetgelden; vantevoren
hadden de aannemers in het geniep
de prijzen voor deoffertes afgespro-
ken. S. haalde op dezelfde wijze
onder meer de opdracht binnen
voor de bouwvan het gemeentehuis
van Meerssen.

Door het intrekken van het beroep
wordt het vonnis van de Maastricht-
se rechter onherroepelijk. Volgens
Hiddema is met Justitie een beta-
lingsregeling wordt getroffen voor
de 75.000 boete. „Het openbaar mi-
nisterie heeft mij enigszins in de
tang. Ik vind het jammer, want het
zou juridisch een heel interessante
zaak zijn geworden," aldus de
raadsman van S.

Onherroepelijk

Als het beroep niet ingetrokken
was, zou mr Hiddema de vijf aan-
nemers als getuige hebben opgeroe-
pen. „Ik heb dat eerder al eens
gedaan bij een hoger beroep in een
zwart-geldzaak. Toen is ook het
bankpersoneel opgeroepen als ge-
tuige, van wie er een moest toege-
ven dat hij een transactie met Justi-
tie had gesloten."

Eén van aannemers die dan in Den
Bosch had moeten verschijnen,
Laudy uit Sittard, behoort tot de
groep aannemers met wie over de
aanbesteding van het gemeentehuis
in Meerssen kort geleden afspraken
zijn gemaakt, die bekend zijn bij
Justitie. De inhoud van deze afspra-
ken, waarbij in totaal zes aannemers
zijn betrokken, worden geheim ge-
houden.

VENLO - In ihet St.-Maartengasthuis
in Venlo is in de nacht van woensdag
op donderdaci een 20-jarige studente
uit Asten overleden, aan de gevolgen
van een verkeersongeval. Bij het
oversteken van de Tegelseweg bij
groen licht wn.rd de vrouw gegrepen
door een personenauto die bij de
plaats van het ongeval door een ver-
keerslicht war. gereden dat op rood
stond. Uit het onderzoek van de poli-
tie is vast komen te staan dat de be-
stuurder van de auto, een 24-jarige
Venlonaar, ook beduidend harder
heeft gereden dan de toegestane
snelheid van 25 kilometer per uur.

Meisje in Venlo
gedood in verkeer

De mannen reden rond kwart voor
tien in de ta><i op de Schelsberg en
bedreigden de chauffeur met een wa-
pen. Hij moest zijn geld afgeven en uit
de auto stapp en. De daders gingen er
met de taxi vandoor. Deze werd even
later aangetroffen op het Belemnieterf
in de wijk Rennemig, nog geen kilo-
meter verderop. De daders zijn voort-
vluchtig, de taxichauffeur is onge-
deerd.

HEERLEN - Twee onbekenden heb
ben gisteravond in Heerlen een taxi-
chauffeur ov.wallen.

Taxi-overval
in Heerlen

De man bleek zeer goed op de hoog-
te van de gezinssamenstelling en wist
ook de namon van de kinderen. In
beide gevallen bleek van een ongeluk
echter geen;sprake.

VLODROP ""- Een onbekend geble-
ven man nee ft met zijn telefoontjes de
nodige paniek veroorzaakt in gezin-
nen in Vlodrop en St.-Odiliënberg. De
man liet de ouders weten dat zij direct
naar het zhekenhuis in Roermond
moesten komen omdat hun zoon cq.
dochter een «ongeluk had gekregen.

Man zaait paniek
met telefoontjes

b<Lp° _ve resultaat dankt het
tal «_.a!.n, de verk»op van een aan-
UitWi" Gnpakketten. aan winst-«enngen en rentes over lenin-
genn" 91 werd een aandeel
Wh?."1 vijftien meuwe bedrij-
komtjf aal aantal deelnemingen°»t daarmee op vierenveertig.

Van onze verslaggever

Zuidgeest krijgt
steun van PvdA
HEERLEN - Het bestuur van de
Heerlense PvdA vindt dat depositie
van wethouder Jos Zuidgeest niet
ter discussie staat.

Dat liet het bestuur gisteravond we-
ten, na afloop van een fractieverga-
deringin het stadhuis.

De PvdA- en CDA-fractie bereidden
zich, elk in een aparte ruimte van
het stadhuis, voor op de raadsverga-
dering van komende dinsdag. Maar
de aandacht concentreerde zich
vooral op een punt, waarvan nog
niet zeker is of het dinsdag op de
agenda komt.

ROERMOND - De 33-jarige Roer-
mondse zwerver J. C, die enkele
maanden geksden een vrouw overviel
die in de kat»! tegenover het Bis-
schoppelijkPaleis in Roermond zat te
bidden, moet voorlopig een jaar wor-
den verpleegd in een psychiatrisch
ziekenhuis. Do rechtbank oordeelde
op grond van rapporten dat de man
zodanig in de war was en is, dat hij
moet worden ontslagen van rechts-
vervolging en dus ook niet strafbaar
is. De jongeman zat kortgeleden
evenals zijn sh-jchtoffer in de dagkapel
te mediteren toen hij plotseling op-
sprong en d<_ vrouw bedreigde en
verwondde. Oe rechtbank wees in
verband hiermee een civiele schade
van duizend guiden toe.

Psychiatrische hulp
voor overvaller

" Een merkwaardig kunstwerk in Heerlen: skatebaan en bouwplaats tegelijk.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Zuidgeest is opgestapt als voorzit-
ter van de stuurgroep die de ver-
bouwing van het stadhuis bege-
leidt. Dit omdater zaken buiten zijn
medeweten geregeld zouden zijn.
Het CDA reageerde erg verbolgen,
omdat impliciet hun wethouder
Hub Savelsbergh van deze gangvan
zaken de schuld kreeg. "

Oppositiepartij Groepering Heer-
len-Noord heeft het college vorige
week gevraagd om tijdens de raads-
vergadering als extra agendapunt
de positie van Zuidgeest te bespre-
ken.

ir

-v°P
erman was met name te spreken

Wd. i_f r _ultaten van de acquisitie-
-ki-J. 8, dle zich richt op het aan-

Ven IT van buitenlandse bedrij-
-r__r°Sltleve uitschieter was de

Oil _,_V_ l het Amerikaanse Mobil
«ttÜio-fr Kerkrade- LIOF haalde 470
%__ van aan-ekondigdeinveste-beiri.", bmnen« waarmee 1050 ar-

" gemoeid zijn

sch. _de trend in de economi-
vo0r fr°ei komt volgens het LIOF
nin„ ,en deel voor reke-
«n_i. _an de verminderde investe-linl i?remieregeling IPR. Die rege-
ld LVO .lg jaar door de rijksover-
Van p' gekromPen. Het ministerie
de IPR°^?mische zaken is van Plan«.OaapVL Jaar geheelafte schaffen.
slecht_ cc komt Limburg in eenKennl ?ositie dan de haar omrin-bieden' als het gaat om het
W_T van investeerders," zei
dfeiéi an glsteren. Als verdere he-ftop^,!. g,van de economische groei
fe _^fe-hIJ de afslankingen bij gro-
Seld_JryVen

' het einde van de PNL-
Maa.7- .n de moeilijkheden rondia astncht Airport.

Psycholoog:
strengere

geluidnorm
noodzakelijk De fracties van het CDA en de

PvdA hebben gisteravond besloten
af te wachten hoe de officiële reac-
tie van het college luidt. Deze laat
al enkele dagen op zich wachten.
Afhankelijk van die verklaring be-
palen de coalitiepartijen hun stand-
punt nader.

HEERLEN - Een plein als kunstwerk, dat le-
vert bijzondere situaties op. Het Raadhuisplein
van Heerlen is een kunstwerk. Henk van Benne-
kum richtte het midden jaren tachtig in als pa-
rallellogram. Er over lopen mag nog wel, maar
auto's zijn er taboe. Ja, zelfs skateboarders wer-
den van het plein geweerd.
Tenminste, dat probeerde de gemeente. Een
aantal skaters werd vorig jaar voor de rechter
gedaagd wegens 'het zich bevinden op een
kunstwerk.' Die zaak liep af met een sisser,

want derechter sprak de jongensvrij.
De advocaatvan de skaters, het SP-raadslid Jan
de Wit, merkt fijntjes op dat burgemeester Piet
van Zeil, die zich het meest opwond over de
skaters, zijn Mercedes aan de rand van het
kunstwerk parkeert.

En nu heeft de SP opnieuwreden om te katten.
De gemeente gaat het stadhuis verbouwen.
Daarom is een imposante omheining plus
bouwkeetop het... Raadhuisplein geplaatst.
Volgens de gemeente was dit de enige oplossing
en wordt ervoor gezorgd dat het kunstwerk
straks weer in de originele staat terugkeert.

VENLO - De politie van Venlo heeft
gisteren bekendgemaakt dat woens-
dagmiddag eon bijkantoor van de
SNS-bank in Venlo-Zuid is overvallen.
Tegen half vier kwam een man met
een bivakmuts vermomd het filiaal,
binnen, waar op dat moment twee be-
zoekers aanwezig waren. Hij eiste
onder bedreiging met een vuistwapen
geld. Nadat hem een plastic zak met
bankbiljetten was overhandigd (ver-
moedelijk enkele duizenden guldens)
ging de man e>.r op een fiets vandoor.
Het onderzoek: heeft nog geen resul-
taat gehad.

Bank overvallen
in Venlo-Zuid

GELEEN - Slaapverstoring door
bijvoorbeeld nachtvluchten is niet
alleen slecht voor de fysieke ge-
steldheid en het dagelijks functio-
neren van de mens, maar tast ook
diens hersenschors en immuunsys-
teem aan, waardoor de weerstand
tegen allerlei infectieziekten ver-
mindert. Ook de geluidnorm voor
Luchthaven Maastricht zou daarom
aanzienlijk aangescherpt moeten
worden.

Dat is de conclusie die de Groning-
se psycholoog dr K. Altena trekt uit
wetenschappelijk literatuur- en la-
boratoriumonderzoek, dat de afge-
lopen jaren in binnenr en buiten-
land is verricht. Altena zal de door
hemzelf ontwikkelde geluidnorm
voor nachtvluchten vrijdag aan-
staande in Sittard presenteren tij-
dens een groots opgezette discus-
siedag over dit onderwerp.

Melick-Herkenbosch neemt actie op in milieuprogramma

Twee kwartjes voor kilo oude schoenen

Ssf~-a.s__sr_s
om betalen had meegenomen
__t

aandacht te trekken, hoeftnaar de gevangenis. Politie-g*hter mr G. Hermesdorf in«eerlen veroordeelde haar con-
Jush.- e. _S van de officier vancpl-1 -tot een voorwaardelijkecelstraf van drie weken

Winkeldiefstal
als noodkreet

Villa Neel Doff
wordt gesloopt
GENK - Het gemeentebestuur van
Genk wil dat dje vervallen villa die ja-
renlang eigendom was van de Neder-
landse schrijfster Neel Doff, wordt
gesloopt. Er is altijd beweerd dat Doff
in Genk grote «delen van haar roman
Keetje Tippel heeft geschreven. Na
de dood van d._ schrijfster werden vil-
la en park verkocht aan een dochte-
ronderneming van de Kempense
Steenkoolmijnen. De laatste jaren
nochtans was tiet geheel, daterg ver-
vallen was, het mikpunt geworden van
vandalen en drugverslaafden. De ste-
debouwkundig.; diensten moeten nog
wel toelstemming geven voor de af-
braak.

wL_r ullW' die t«dens de -ittingwa bijgestaan door een reclas-
dp mgsambtenaar van het Leger
n_ft s' kon ook de rechtervet vertellen waarom zij depulletjes had gestolen. „Zeker«et uit winstbejag," zei maat-schappelijk werker Murjtjens
-_. _" .* Leger des Heüs- »Wantnield de meegenomen spulle-tjes gewoon in de hand en zij liep«aarmee naar buiten. Het is""eer om aandacht te vragenv»or haar problemen."

Altena wil de norm vooruitlopend
op die dag nog niet precies om-
schrijven. In elk geval gaat hij ervan
uit dat omwonenden tussen 22 en 8
uur niet vaker dan twintig maal aan
een geluidsniveau van 40 decibel
blootgesteld mogen worden.

Van onze verslaggever

MELICK/HERKENBOSCH - Oude
schoenen weggooien is in de Mid-
denlimburgse gemeente Melick-
Herkenbosch weggegooid geld. Met
het ophalen van oude schoenenver-
dienen verenigingen namenlijk
twee kwartjes per kilo.

Milieu-ambtenaar Math van Bom-
mel gaf de aanzet tot de actie: „In
een tijdschrift las ik een verhaal van

het bedrijf Krol uit Zwolle, dat
schoenen inzamelt en opknapt om
ze voor een kiloprijs door te sturen
naar de Derde Wereld. Verenigin-
gen zorgen ervoor dat het bedrijf de
schoenen aangeleverd krijgt, en
verdienen er zodoende ook een paar
centen aan om de verenigingskas te
spekken."

Voordat Van Bommel besloot het
idee voor Melick-Herkenbosch op
te pakken, zocht hij contact met
Krol om de garantie te hebben van
een bonafide onderneming. Krol is

van origine schoenlapper en er
bleek niks mis, stelde Van Bommel
vast. „Je voorkomt bovendien dat
oude schoenen op de afvalberg te-
recht komen."

Verschillende verenigingen in Me-
lick-Herkenbosch zagen brood in
de actie, en zijn inmiddels met de
inzameling begonnen. In Melick
gaat de gym- en judoclub langs de
deur, in Herkenbosch de Sebastia-
nu'sput. De gemeente gaat ervan uit
datzich ook nog een vereniging uit
de kern Vlodrop meldt.

De bedoeling is om tweemaal per
jaar een inzamelingsactie te hou-
den. Van Bommel schat in dat er
jaarlijks 10.000 paar oude schoenen
worden opgehaald. Eén paar per in-
woner. Dan is het rekensommetjes
snel gemaakt: de actie levert de ver-
enigingen samen vijfduizend gul-
den op.
De gemeente Melick-Herkenbosch
zal het oude-schoenen-project opne-
men in het milieuprogramma en de
bewoners van de gemeente in de
toekomst over de ophaaldagen in-
formeren.
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- De econo.liüu groei is voris Jaar inL_S, g sterker gedaald danundellJk- Dat is voornamelijk
k,J*_ten aan een afnemenderadheid tot investeren. DeSSende üJd staan er viJf- tot
de t Kend arbeidsPlaatsen op

tocht. Tot die sombere con-tlusies kwam gisteren LIOF-Hirecteur F. Koelman bij dej^esentatie van de voorlopigeJaarresultaten van de Indu-
Over het LIOF zelf

lOcn Koelman tevreden: over
_.._. Zal onêeveer vijf miljoensutclen winst gemaakt wor-en twee keer zoveel als het.aar daarvoor

Kunstwerk als bouwplaats

IPR
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1) Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze ))
fl dochter II

G/NA
J\ Stephanie Roxanne Dean )J
)) 5 februari 1992 BriSitte en Peter Vreuls ))
(( 01 17 uur Heiveldstraat 147 II
\j 6466 AJ Kerkrade ))

Langs deze weg willen wij iedereen
hartelijk danken voor de vele

felicitaties, bloemen en kado's,
ontvangen bij gelegenheid van ons

gouden
huwelijksfeest

f Me de namens kinderen
en kleinkinderen:
F.van der Wal -
W.Drenth
Knu.isbergstraat 74
Brunssum

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar hele le-
ven heeft omringd, delen wij u mede dat op
bijna 78-jarige leeftijd toch nog vrij onverwacht
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten der zieken, onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Maria Catharina
Franken

weduwe van

Karel Chriistiaan Lansink
Brunssum: Maria en John

Konings-Lansink
Marcel
Monique en Willie
Familie Franken
Familie Lansink

4 februari 1992
Venweg 11, Brunssum
Corr.adres: Rumpenorstraat 25,
6443 CA Brunssum
Gelegenheid om ai.scheid te nemen dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Zondag zal tijdens de h. mis van 10.30 uur de
overledene worden herdacht in de hierna te
noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Familie op de
Langeberg aan de Akerstraat te Brunssum zal
de plechtige uitvaajrtdienst gehouden worden
op maandag 10 februari om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is
uw naam in het condoléanceregister te schrij-
ven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het
r.k. kerkhof te Rumpen-Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

■—■———___■mmmmmi^a^ÊÊÊÊÊm■■■-_■----.------_■ mmHü^mm«■■■

Wegens een sterfgeval is

Groentezaak Konings
Rumpenerstraat 25 te Brunssum

maandag 10 februari a.s.
de gehele dag gesloten

■■■-__■■■■■■■■■■■■■■■■_■■■■_■■*_______________________________________________■

~^^~~mmm—mm^a—^m^___mt___________m________m____\

t
In dankbare herinnering delen wij u mede dat
na een leven van toewijding, zacht en kalm in
de vrede van Christus van ons is heengegaan
onze dierbare en zorgzame moeder, schoonmoe-
der, groot- en overgrootmoeder, tante en nicht

Maria He.lena Ruijters
weduwe van

Jan Hubert Kusters
Zij overleed in de ouderdom van 97 jaar, voor-
zien van de h. sacramenten in het verpleeghuis
St. Odilia te Geleen op 6 februari 1992.

Geleen: L. Muytjens-Kusters
1-. Muytjens .

Sweikhuizen: ï. I. Vijgen-Kusters....Vijgen
Munstergeleen: 131.Kusters

S». Kusters-Dols
Elsloo: l:'h. Driessen-Kusters

F. Driessen
Neerbeek; J.Kusters

JE..Kusters-Thomas
Geleen: LM. Kusters t

T. Kusters-Alma
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Ruijters
Familie Kusters

Corr.-adres: 6174RT Sweikhuizen
Bergstraat 66
De plechtige euchairistieviering zal plaatsheb-
ben op maandag 10 februari a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk H.H. Dionysius en Odilia te
Sweikhuizen, gevolgd door debegrafenis op het
parochiekerkhof aldlaar.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
De avondmis wordt in voornoemde kerk gehou-
den op zaterdag 8 februari om 19.00 uur.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te
Geleen, alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennis jgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving -j- Enige en algemene kennisgeving
In diepeverslagenheid geven wij kermis dat he- t-. ~ „ . ,"" i_.__.ij 4-
,_- __v,__.i ",T_,„n„_,m -_ ;_ v,-. --_---, Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend Tden geheel onverwacht van ons is heengegaan u__«. - *_ -_._« "_-

-on7P hrnpr en twü.er heeft geven wij met droefheid kennis dat na eenu.«icü. Uc«ci._«v<lgC. langdurig en moedig gedragen lijden van ons is Na een moedig en waardig gedragen lijden,
T'r.r. I\/T__I___-Tl -_.£__" heengegaan, na voorzien te zijn van de h. sacra- heeft in wijsheid de dood aanvaard en is heden,
-I- Uil IVlUltJllciC-Ll menten der zieken, in de leeftijd van 69 jaar, na een liefdevolle verpleging in Invia op afde-

op de leeftijd van 45 jaar onze dierbare broer, zwager, oom en neef hng 32, van ons heengegaan, voorzien van de
, h.h. sacramenten, in de leeftijd van 75 jaar, mijn

Janenlda T_ 11 r_PT_ T if*CiY\£\VC\ T\/T__ï_._ heve man, onze lieve vader, schoonvader, opa,
Molenaar-Dokter iIUUCI L -MCUIIdX __ J.VAC-11 ld overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Sif±ï_ 92 <Le°) Souren pie Suijkerbuijk
Corr.adres: Prof. Lambertstraat 5, Brunssum: M. Souren echtgenoot van6419 BM Heerlen. M. Souren-Schlenter echtgenootvan

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op Qu<3 Toulza (Fr): A. Souren Christina Korsten
zaterdag 8 februari om 13.30 uur in de St. Bavo- M-Souren-Ooninx
kerk te Nuth, gevolgd door de crematie in het Hulsberg: L. Souren In dankbare herinnering:
crematorium te Heerlen. Hombourg(B): A. Souren Sittard: Christina
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot ir,,-.- mv f" J__lr___ ~J°ngen Suijkerbuijk-Korsten
schriftelijk condoleren. Eupen (B). 3 Souren Bom: EtaenTheo
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers Schaesberg: G. four_n' °s_____:- L»TenFr^U
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens- G Souren-Herberichs t S£d; JfiÏÏÏÏ"»
„ '_ , k "_.»__. ""_ ,_nn_.

Schimmert: C. Souren Sittard: Marianne en JackBezoekgelegenheid heden vrijdag van 14.00 tot M.Souren-Vaessen , .. ...
15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. en alzijn nichten en neven en.a.i zï3?!"f .n" en

_-..._, achterkleinkinderen!■■■■______________■_■_____________________________________________ Familie Souren _, ... _ ... ....Familie Suijkerbuijk
■ 6361 EB Nuth, 5 februari 1992 FamilieKorsten

In warme herinnering aan wat hij voor ons heeft Valkenburgerweg 67 6 februari 1992
betekend, moeten wij u mededelen dat op 73-ja- Corr.-adres: Oensel 7, 6333 EN Schimmert Corr.adres: Broeksittarderweg 141
rige leeftijd toch nog onverwacht van ons is De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op 6137 BH Sittard
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame va- maandag 10 februari om 11.00 uur in de paro- rj e plechtige uitvaartdienst gevolgd door deder, schoonvader, opa en overgrootvader chiekerk van de H. Clemens te Hulsberg, waar- begrafenis zal plaatshebben' op maandag 10 fe-

ai _-^rTi "U _-
na begrafenis op de algemene begraafplaats bruari as. óm 10.30 uur in deparochiekerk vanAD Vail lUrnnOUt Wissengracht. deH. Jozef te Stadbroek-Sittard.
Samenkomst in de kerk om 10.40 uur, alwaar Bijeenkomst in de kerk, geen condoleren.Brunssum: H. van Turnhout-Nijholt gelegenheid tot schriftelijk condoleren. .. ._■ u i ..„ ._"" _ _

_-._„_-__. _.___i.;__„-_- . . , . . . . , „„ , . De dierbare overledene zal bijzonder worden*_,_IS_?;_!.'_."ï,deren In de eucharistieviering van zondag 9 februari herdacht tijdens deavondmis van zaterdag 8 fe-en achterkleinkind om 9.45 uur zal Leo herdacht worden in de ka- bruari as om I9M uur in bovengenoemde kerk.
4 februari 1992 Pel van het bejaardencentrum Op den Toren, Geleeenheid tot afscheid nemen in het Maa .
A. Schweitzerstraat 84, 6441 HH Brunssum Valkenburgerweg 67 te Nuth. SdTortu'rium*£5g SsTweg te SitorJ
Op wens van de overledene heeft de crematie in Onze dierbare overledene is opgebaard in de dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
familiekrine nla_t. gevonden rouwkapel van het bejaardencentrum Panhuys I.amiiiel-rmg plaats gevonden. t

_ Hulsberg Gelegenheid tot afscheid nemen Bl^-^--"---——-—-■■-■■■-—-^-----------*

"^——«—-«-^<——■ dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
-■-^-■-"——«—-—-—----"~»»~b~_^^^_ wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-

____________________________________________
Dag lieve vinS te zenden deze annonce als zodanig be- Voor uw warme belangstelling en de hartelijke

schouwen. woorden van troost bij het overlijden van mijn
Opa van Turnhout ' ' lieve man onze pap en °pa

oiga J Gijs van Esschoten sr.
Tanja en Stephan , , , ,
JSgr Café Salden ajn WIJ oprecht dankbaar

£luy. A.E. v. Esschoten-OszkaitisH?11?18 te Limbricht kinderen en kleinkinderen
Marjan a.s. zaterdag de gehele dag gesloten L'Ortyestraat 8
Petra i.v.m. familieomstandigheden. Wijnandsrade, 7 februari 1992

Verdrietig, maar in het besefdat hem nu rust is gege-
ven en dankbaar voor zijn zorg, geven wij u kennis
dat na een liefdevolle verzorging in de Verpleegkli-
niek A en paviljoen B-5 te Heerlen, na een heel lang-
durigeziekte van ons is heengegaan, gesterkt door de
h. sacramenten, mijn echtgenoot, onze papa, schoon-
vader, opa, broer, zwager, oom en neef

drs. SjefDuysens
j huisarts inruste

echtgenoot van

Juliette Schrijnemaekers
Voerendaal: J. Duysens-Schrijnemaekers

St.-Odiliënberg: Margot en Hans
Vosters-Duysens
Ingrid en Paul

Weiten: Miei Duysens
Londen: MarijkeDuysens
Heerlen: Monique en Jean

Wingen-Duysens
Koen en Anke

Voerendaal: Jos en Josie
Du. sens-van den Bosch
Pim

5 februari 1992
Cortenbacherdreef 31, 6367 GG Voerendaal
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
maandag 10 februari a.s. om 11.00 uur, in de parochie-
kerk van St. Laurentius te Voerendaal, waarna aan-
sluitend begrafenis op de algemene begraafplaats
aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in de
kerk, vanaf 10.40 uur.
Avondmis, zaterdag 8 februari om 18.30 uur in voor-
noemde kerk.
Papa is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaart-
centrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, zaterdag van
17.30-18.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten heb-
ben ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak
DROGISTERIJ ANNEX POSTAGENTSCHAP

Duysens
te Terwinselen

op maandag 10 februari a.s.

DE GEHELE DAG GESLOTEN.

f t
Op 2 februari 1992 is onze zoon, broer en kleinzoon

Dirk
overleden.
Hij werd 30 jaar.
Zoals we vaak tegen je hebben gezegd:
,-,Dirkie jongen, goede reis en "vaar" wel".

Munstergeleen: M.J. Graute
G. Graute-Meenhorst

Sittard: Esther Alajbeg-Graute
Rade Alajbeg
Jure,Davorin

Utrecht: L. Kirpesteijn-Hagendijk
Utrecht: Familie Graute

Amsterdam: Familie Elbers-Meenhorst
N. Bosman
B. den Burger

2 februari 1992
Corr.adres: Gouverneur Houbenlaan 32
6151 ES Munstergeleen
De crematieplechtigheid heeft in besloten familiekring plaatsgevon-
den.
Liever geen bezoek aan huis.

Enige en algemene kennisgeving

t
Voor de wereld was zij een gewone vrouw.
Voor ons was zij de hele wereld.

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij
ons gedurende haar leven heeft omringd, geven wij u kennis dat he-
den toch nog onverwacht van ons is heengegaan, in de leeftijd van
73 jaar, mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma,
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Marie Wolters
echtgenotevan «■

JozefMager
In dankbare herinnering:

Broeksittard: JozefMager
Broeksittard: Annie en Jan
Broeksittard: Bep en Werner

Sittard: SjengenGusta
Sittard: Roos en Harrie

en al haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Wolters
Familie Mager

6 februari 1992
Corr.-adres: Aan het Broek 100, 6137 TK Broeksittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
hebben op zaterdag 8 februari a.s. om 11.00 uur in de dekenalekerk
van St. Petrus (Grote Kerk) te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens het
rozenkransgebed en de avondwake van heden, vrijdag 7 februari om
18.40 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maaslandmortuarium Wau-
ben, Heinseweg te Sittard, hedenavond van 17.30 tot 18.15 uur.

1 -II —-_>

|DE VRAAG NAAR EIKEN MEUBELEN
WORDT STEEDS GROTER

WENMEEIfERS BipMMBEpOIfLOSSINÖ
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WEN-MEEKERS MEÜBELEBf

t
Groot was je inzet voor alles,
moge dezeverder leven in ons

Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan hij in dit leven heelt; «mogen genieten, heeft van ons afscheid moeten
nemen, mijn lieve man, onze zorgzame vader.
schoonvader, opa, zwager, oom en neef

Leo Lenzen
echtgenoot van

Berta van der Meulen
Hij overleed in de leeftijd van 69 jaar.

Hoensbroek: B. Lenzen-van derMeulen
kinderen en kleinkinderen
Familie Lenzen
Familie van der Meulen

6431 AN Hoensbroek, 5 februari 1992
Weyenbergstraat 138
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor'den op maandag 10 februari a.s. om 11.00 uur-"
de parochiekerk van de H. Gerardus Majella *
Heerlen-Heksenberg, waarna aansluitend be-
grafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats te
Heerlerheide, Kampstraat.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in derouwka'
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsinge'
4 te Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen'
gelieven deze annonce als zodanig te willenbc'
schouwen.

t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voo*
de fijne jaren die wij samen met haar mochteni j
beleven, geven wij kennis dat geheel onver-,
wacht van ons is heengegaan, onze lieve zuster', j
schoonzuster, tante en nicht

Gerda Reumkens
Zij overleed in de leeftijd van 65 jaar.

Heerlen: K'etha Keularts-Reumken- (
JohanKeularts t

Landgraaf: Piet Reumkens t
Landgraaf: SjefReumkens t

Trees Reumkens-Starman 5
'■Landgraaf: BenReumkens

Trees Reumkens-Pelzer
FamilieReumkens

Landgraaf, 5 februari 1992
Corr.-adres: Barbaralaan 6, 6373 CP Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoü'
den op maandag 10 februari a.s. om 11.00 uur i"
de parochiekerk Maria Hulp der Christenen ** i
Nieuwenhagen, waarna aansluitend begrafenlS |
zal plaatsvinden op der.k. begraafplaats aan de
Haanweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid l 5
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare ove-J ;
deng zaterdag 8 februari a.s. om 19.00 uur
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwig'
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg H
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18-4D
uur.-
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangell
gelieven deze annonce als zodanig te willenbc'schouwen.

A\
Voor de vele blijken van medeleven ons bc'
toond bij het overlijden en de crematievan on?e
pap,schoonvader en opa

Jan Hubert (Sjeng)
Huveneers

betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen Huveneer-
en kleinkinderen

Geleen, februari 1992
De plechtigezeswekendienst zal gehouden wof"
den op zaterdag 8 februari a.s. om 18.30 uur lP
de Verrijzeniskerk, Potterstraat, Geleen._ '

Vervolg familieberichten
zie pagina 16 J

Vrijdag 7 februari 1992 "12



Van onze verslaggever

T^AASTRICHT - Circa twintig grote en evenzovele kleinere
Pr .ecten, gericht op de verbetering van de industriële en
.^nstensector (waaron der met name het midden- en kleinbe-ryf), toerisme, bedrijfsterreinen, leefmilieu en grensover-

;r^ .4ende activiteiten. Dat zijn de 'speerpunten' waaraan de
P? miljoen gulden worden besteed die de Europese Commis-; vle v°or dit en volgend jaar definitief heeft toegezegd voor de

' van de sociaal-economische structuur van Zuid-

EG-steun Zuid-Limburg
gaat naar 40 projecten

Accent op versterking midden- en kleinbedrijf

D66 verontrust over nota Den Haag
’dreigt

in het slop te geraken’MAASTRICHT - De gemeente
Maastricht en de andere 22 Zuid-
limburgse gemeenten, verenigd
in de huidige drie streekgewes-
ten, hebben te weinig voortva-
rendheid getoond om de regio-
nalisering van Zuid-Limburg te
bevorderen. Daardoor dreigt de
gewestvorming in het slop te ra-
ken. Dat zeggen de Maastricht
democraten bij monde van frac-
tievoorzitter D66 Mart Mulkens
van de Maastrichtse gemeente-
raad. Hij dringt er bij het Maas-
trichtse gemeentebestuur op aan
met de andere gemeenten het
proces in een hogere versnelling
te brengen. Ook het Provinciebe-
stuur krijgt van D66 een veeg uit
de pan en wordt in dit opzicht te
weinig activiteitverweten.

De aanleiding om in het geweer
te komen was voor D66 het
standpunt van het kabinet over
de nota 'Bestuur op niveau-2'
waarin een aantal experimentele
gebieden voor bestuurlijke ver-
nieuwing staat opgesomd maar
waarbij niet gesproken wordt
over de regionalisering van
Zuid-Limburg.

De stedelijke democraten menen
uit de nota te kunnen afleiden
dat Maastricht er nog niet ge-
slaagd is om met de andere 22
gemeenten van Zuid-Limburg
tot één bestuurlijke gewestvor-
ming te komen en dat doordoor
het proces in gevaar is gekomen.
In een brief van D66 wordt het
college om opheldering ge-
vraagd.

Auto’sstelende
’liefhebbers’

voor de rechter

Geen treinen
tussen Aken

en Valkenburg
UTRECHT/VALKENBURG - We-
gens een gebrek aan geschikt mate-
rieel is het treinverkeer tussen
Valkenburg en Aken gisteren stil
komen te liggen. Passagiers kunnen
nog welmet de trein van Maastricht
naar Valkenburg. Daarna moeten
zij verder met de bus. NS verwacht
dat het treinverkeer vandaag wordt
hervat, maar helemaal zeker is dat
niet.

Het is niet de eerste keer dat er trei-
nen uitvallen op het traject Maas-
tricht-Aken. De Nederlandse Spoor-
wegen gebruiken twee dieseltrei-
nen uit 1946 die regelmatig te
kampen hebben met ouderdoms-
verschijnselen. Momenteel zijn bei-
de treinstellen kapot.
NS denkt volgend jaar verlost te
zijn van de problemen op het baan-
vak. Dan wordt de huidige lijn tus-
sen Maastricht en Aken opgeheven.
Reizigers naar Aken zullen dan via
Heerlen de grens over gaan.
Minister Maij-Weggen heeft vorig
jaar 1,5 miljoen gulden beschikbaar
gesteld voor aanpassingen aan de
railinfrastructuur op het baanvak
Heerlen-Aken. Het Europees Fonds
voor regionale ontwikkeling draagt
hiervoor ruim twee miljoen gulden
bij.

Wn /lnanciële steun uit Brussel
Voo geput uit hetEur°PeesFonds
(EFRn Ft,egionale Ontwikkeling
Fond en het EuroPees Sociaal
'bet ? Provincie en de twee
liikv en streekgewesten (Ooste-
"j" en de Westelijkeynstreek) hebben inmiddels een
r»oori IPe"a^koord bereikt over de
het ■ Eake -ke co-financiering van
verhlriVesteringsProgramma. De EG
de lndt aan haar bijdrage immers
be sP"kerharde voorwaarde dat de_Bi.iUnsti- de regio zelf evenveelJeld op tafel legt.

elke specifieke projecten in Zuid-

Limburg met EG-steun worden ge-
financierd, laten Gedeputeerde Sta-
ten uit strategische redenen voorlo-
pig nog even in het midden. Dat is
gedaan, zo verzekeren GS, opdat in
geval van financiële onhaalbaarheid
alsnog nieuwe projecten kunnen
worden aangedragen.

Zoals deze krant eerder al heeft be-
richt, komen de centrumplannen in
Heerlen, Sittard en Kerkrade, het
logistiek knooppunt Zuid-Limburg
en de nieuwbouw van de Hoge-
school Heerlen in elk geval voor de
EFRO/ESF-gelden in aanmerking.

Ook bedreiging gericht
aan broer secretaris

Vervolg van pagina 1 bedrag van 10.000 gulden uit te ke-
ren als een soort tegemoetkoming
in de door de gemeentesecretaris
gemaakte onkosten, maar dit bod is
door de tegenpartij van dehand ge-
wezen.

Tijdens een besloten vergadering
van de gemeenteraad afgelopen
woensdagavond werd afgesproken
dat het gemeentebestuur openlijk
zijn vertrouwen in Montforts zal uit-
spreken en hem zal vragen terug te
keren op zijnpost.

-.^STÈREN - Montforts vindt dat
slm, eer en S°ede naam door het
*oel Zl-in gehaald door het onder-,
Co!* Var» Justitie naar mogelijke
fis 't. 9!. 6 van de gemeentesecreta-
W jatallerlei geruchten in Sus-
ty T

n deronde deden, beslotenBenJustitie in te schakelen. Na eensjjlerzoek dat bijna een jaar in be-
te?8 nam' het de hoofdofficier we-
W._geen vervolging in te stellen

___£_£___.gebrek aan h«-wii«. " Huisstijl, logo en briefpapier zijn na de naamsverandering aangepast, toch worden de werknemers van NedCar nog
dagelijks aan hun oude werkgever herinnerd. Foto. peter roozenHoewel de raad aan de ene kant de

motie van septembervorig jaarwei-
gerde in te trekken, bleek aan de
andere kant dat een groeiend aantal
raadsleden voor lief neemt dat het
komt tot een gerechtelijke procedu-
re.

Binnenkort onderzoek naar naamsbekendheid NedCarrichtVan de anonieme bedreigingen
gen!, Zlch ook °P de broer van de

tneentesecretaris, G. Montforts
een Justeren raadslid is. Hij is
in <:Van lndieners van de motie
<W6 van vorig jaar, die
is al een meerderheid van de raad
datbl?enomen- In die motie staatdi' gekomen moet worden tot volle-
clu _6. stel van de secretaris, in-
derii schad

1 VergoedinS van de gele"

het bedrijf en dus ook bij de
nieuwe naam. Alle toeleverings-
bedrijven hebben van ons een
uitgebreide informatiebrief ge-
kregen. En bezoekers krijgen
een folder mee naar huis. Ik
denk dat de meesten aan het
nieuwe beeld zijn gewend," al-
dus Hoogakker.

’Bij onswordtdenaam

Volvo niet meer genoemd’DOOR CATHARIEN ROMIJN

Gemeentesecretaris E. Montforts
het gisteren weten dat hij in elk ge-
val niet van plan is het hierbij te
laten zitten. „Zon openlijkerehabi-
litatie had al binnen 24 uur kunnen
gebeuren. Moeten ze daar nu van
september tot februari over doen?
Het is duidelijk nu, ik denk niet dat
praten nog zin heeft. Ik ga verder
procederen."

Van onze verslaggever

ROERMOND - Een groep van ze-
ven jongemannen,op één na afkom-
stiguit Venray, stond gisteren geza-
menlijk voor de rechtbank in
Roermond om zich te verantwoor-
den voor vermeende autodiefstal-
len, heling van auto's en auto-
onderdelen en verzekeringsfraude.

Officier van Justitie mr Laumen
achtte de ongeveer 30 te laste geleg-
de feiten bewezen en eiste tegen de
'autofreaks' gevangenisstraffen tot
een hoogte van zes maanden on-
voorwaardelijk. De mannen moes-
ten om 'efficiency- redenen' geza-
menlijk voorkomen. Ze stalen wel-
licht niet alleen auto's van anderen
maar ook van elkaar om op die ma-
nier verzekeringsgeld op te strijken.
Naast de vrijheidsstraffen eiste mr
Laumen ook forse geldboetes, va-
riërend van 3000 gulden onvoor-
waardelijk tot 100.000 gulden voor-
waardelijk.
Dit is voor de aard van de misdrij-
ven geen standaardprocedure maar
de Officier was van mening dat het
hier om economische misdrijven
ging. „Ze werden er financieel beter
van, dusmoetje de verdachten ook
raken waar het pijn doet, in de
beurs."
Een van de mannen hoorde een ge-
heel onvoorwaardelijke straf eisen.
Terwijl een ander 'een malafide
Fransiscus van Assisi', de zwaarste
straf kreeg omdat die naar de me-
ning van de Officier vermogend
genoeg was om de auto's gewoon te
kopen.

De Officier eiste tegen deze 24-jari-
ge man, diewordt verdacht van val-
se aangifte, oplichting van een ver-
zekeringsmaatschappij en mede-
plichtigheid aan diefstal van onder
meer de exclusieve auto van zijn
broer, 6 maanden onvoorwaardelij-
ke gevangenisstraf. Wanneer hij
niet binnen afzienbare tijd aan de
benadeelde maatschappij het ge-
fraudeerde bedrag van 85.000 gul-
den terug betaalt wil de Officier
hem een geldboete van 100.000 gul-
den laten betalen. „Met zijn reke-
ning in Zwitserland moet dat geen
enkel probleem zijn."

' sen J^handelingen hierover, tus-
ziin , advocaten van de gemeente,
tv/ vooralsnog °P niets uitgelopen.
mniT _mAente Susteren is van me-

« O). L M°ntforts geen recht heeft, Wél schadeclaim aan haar adres.was de gemeente bereid een

Burgemeester H.van Mierlo weigert
commentaar te geven op de kwes-
tie.

Toch zijn de letters 'Volvo* nog
niet helemaal uitgebannen. Op
de kleding van de werknemers,
op het bedrijfsbusje en op de ge-
vel van een van de loodsen prijkt
de oude naam nog alsof er niets
is veranderd.

Het reclamebureau start binnen-
kort in opdracht van NedCar een
marktonderzoek. Na een maand
intensief campagne voeren - be-
gin januari kocht het bedrijf de
achterpaginavan alleNederland-
se dagbladen op - wil NedCar
weten of het 'grootste auto-
nieuws van het jaar' tot alle uit-
hoeken van Nederland is doorge-
drongen.

Zijn 'gevoel' zegt hem dat het in
Nederland duidelijk is datVolvo
niet meer bestaat. Maar het
marktonderzoek moet daar meer
duidelijk in brengen. „In maart
zullen wij de resultaten evalue-
ren. De bedoeling is dat het re-
clamebureau onder aandeelhou-
ders, leveranciers, lagere overhe-
den en ons eigen personeel en
hun directe omgeving peilt hoe
de stand van zaken is. Maar ik
ben zeer optimistisch over de re-
sultaten".

BORN - Het logo van NedCar
hangt vandaag precies één
maand op de plaats waar ooit de
naam Volvo prijkte. Niet alleen
verscheen Se nieuwenaam op de
grote mast boven de fabriek in
Bom maar ook de hele huisstijl
van het bedrijf werd ingrijpend
veranderd. Op het briefpapier,
formulierenbestand en op het
personeelsblad is de blauwe
steunkleur van Volvo verdron-
gen door een rode. Het rood dat
het belang van Mitsubishi sym-
boliseert. De witte achtergrond
verwijst naar de Nederlandse
Staat: de derde aandeelhouder.
Gezamenlijk vormen diekleuren
de nationale vlag. Want ontwer-
per De Raat van het Eindhoven-
se reclamebureau Lenting en
Van Etten wil vooral duidelijk
maken dat NedCar een Neder-
lands bedrijf is.

Volgens voorlichter Jan Willem
Buy van het hoofdkantoor in
Helmond is de nieuwe naam on-
der het personeel 'absoluut' in-
geburgerd. „Binnen onze muren
wordt de naam Volvo niet meer
genoemd. Natuurlijk was de
naamsverandering wennen.
Maar het was vooral een feeste-
lijke gebeurtenis. Alleen het feit
dat de naam NedCar niet meer
direct is te koppelen aan ons pro-
dukt was voor sommige werkne-
mers even moeilijk."

Ook Henk Hoogakker, voorlich-
ter van NedCar Bom, is ervan
overtuigd dat de nieuwe naam
na de 'aftrap' in januari onder
het personeel leeft. Hij noemt
het een logische gang van zaken
dat in het begin de oudebedrijfs-
naam 'Volvo' nog wel eens viel.
Maar dat duurde maar even.
„Het personeel is betrokken bij

Steekproef
Maar een kleine steekproef be-
vestigt dat de naamsverandering
ook buiten het bedrijf is aange-
slagen. Een woordvoerder van
Road Air BV, een transportbe-
drijf dat auto-onderdelen voor
NedCar transporteert, reageert
verbaasd. „Nee, over Volvo heb-
ben wij het hier sinds januari
niet meer. Daar hebben wij ook
absoluut geen moeite mee ge-
had." Zijn Sittardse college van
het transportbedrijf Zetra komt
met hetzelfde verhaal. „Heel af
en toe zeggen wij nog per onge-
luk Volvo. Maar dan weet geluk-
kig iedereen waar wij het over
hebben."

Nieuwe directeur
tolk-opleiding

MAASTRICHT - Philip Hyams is
benoemd tot directeur onderwijs
van de opleiding tot tolk-vertaler in
Maastricht, deel uitmakend van de
Rijkshogeschool Maastricht. Hyams
werkte als docent Engels al vanaf
1987 aan de hogeschool.
Samen met algemeen directeur J.
Schrijen vormt Hyams nu het direc-
tieteam van de opleiding.

(ADVERTENTIE)_____vp SergioTacchiiu
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JOO optiek
tn 't jranlyina

Markt 15, Sittard, tel. 046-512182

(ADVERTENTIE)

( ZALIGE BRUNCH
MET SCHITTEREND

p-s/^j^ UITZICHT!
Elke zondag van 12.00

">| h tot 14.30 uur een zalige brunch
SPj/ïtf. "'"» ~\ met allerlei heerlijke warme en
J*w\_ji' I I koude gerechten,

Slechts f 32.50 p.p.
Kinderen tot 12 jaarbetalen f 1.- voor iedere 10 cm van
hun lengte. Het schitterende uitzicht is gratis en het
gebruikvan het binnenzwembadook!Maak er een feeste-
lijke zondagvan en kom naarons prachtig gelegenhotel in
Epen. Graag wel even reserveren!

©
GOLDEN TULIP ZUID LIMBURG

■Julianèslraal 23a. 6285 AH Epen. TeL: 04455-18 18, Fax: 24 15

HEINE KARPETTEN
n „ RUIMT PAS ECHT OP!ue allermooiste karpetten voor m m^ ,| % j MM]

-—- i JÊk 2T**j____r__9 _____

Q Stationstraat 9, Heerlen I Donderdagavond
' 1 koopavond

GROTE MATEN WORDEN GRATIS THUISBEZORGD

Van onze verslaggeefster

Limburgse ziekenhuizen
tegen operaties op zaterdag

Lange wachtlijsten leiden niet tot uitbreiding werktijd dereredenen op om bijvoorbeeld de
7a 8 maanden wachttijd voor oogo-
peraties te verklaren. „Wij hebben
te weinig oogartsen om de vraag
aan te kunnen. Per 1 maart krijgen
we weer een nieuwe oogarts en een
andere vakature loopt nog. Hopelijk
biedt dat soelaas in deze problema-
tiek. Want wij zijn heel bang om de
huidige artsen nog langer aan het
werk te zetten. Vermoeide artsen
moet je niet laten opereren, dan is
er kans op kwaliteitsverlies. Het is
net als met piloten en buschauf-
feurs, die hebben ook vastgestelde
werktijden om hun passagiers geen
risico te laten lopen," vertelt direc-
tiesecretaris J. ter Huurne.

patiënt minder dan een week in het
ziekehuis verblijft, ongeveer drie
maanden en bij een.zware heupope-
ratie mag de patiënt toch rekenen
op een wachttijdvan 5 a 6 maanden.
Volgens een woordvoerder van het
AZM ligt het probleem niet in de
operatiecapaciteit, maar het te ge-
ringe aantal verpleegbedden. Bo-
vendien zou het een vermogen kos-
ten om het personeel, dat in een
academisch ziekenhuis formeel
ambtenaar is, alle extra overuren in
het weekend te betalen.

In het Academisch Ziekenhuis
Maastricht is de wachttijd voor een
oogoperatie negen maanden. Een
orthopedische operatie waarbij de

ben daarvoor verschillende redenen
genoemd, zoals angst voor kwali-
teitsverlies, te weinig artsen en een
chronisch beddentekort.

HEERLEN - De grote Limburgse
ziekenhuizen zijn niet van plan om
in navolging van het Westfries Gast-
huis in Hoorn, op zaterdag oog- en
orthopedische operaties te gaan uit-
voeren. Hoewel dewachttijden voor
bijvoorbeeld een oogoperatie kun-
nen oplopen tot 9 maanden, willen
de ziekenhuizen dit probleem niet
oplossen door uitbreiding van de
werktijden. De ziekenhuizen heb-

De patiënten van het Westfries
Gasthuis moeten nu tot acht maan-
den wachten 'om aan ogen of ge-
wrichten te worden geopereerd. Als
het plan om ook op zaterdag te gaan
opereren doorgaat, zullen de patiën-
ten volgens woordvoerder Timmer
over een half jaar nog maar zes tot
acht weken hoeven te wachten. Om
de wachttijden binnen de perken te
houden, zal ook na dat halfjaar op
zaterdag geopereerd moeten blijven
worden.

Buschaufleurs
Het Maaslandziekenhuis geeft an-

In het Heerlense De Weverzieken-
huis beloopt de wachttijd in beide
vakgebieden volgens directiesecre-
taris Houben tussen de twee en vier
maanden. Volgens hem is er geen
aanwijsbare reden om de operaties
ook in het weekend uit te gaan voe-
ren. Voor alle ziekenhuizen geldt
dat er voor spoedgevallen altijd
ruimte is in het operatieschema en
dat de wachtlijsten slechts voor de
'planbare' gevallen zijn ingevoerd.
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GS van Limburg
gaan actie voeren
voor behoud IPR

Gedeputeerde Staten noemen handhaving
van de IPR voor Zuid-Limburg van enorme
betekenis, omdat dit gebied omringd wordt
door België en Duitsland en daardoor spe-
ciaal bedreigd wordt door buitenlandse con-
currentiedruk. De IPR zien zij als een pro-
baat middel om tegenwicht te bieden aan de
buitenlandse subsidieregelingen voor onder-
nemers in de grensstreken.

investeringen gedaan tot een bedrag van 60
miljoen gulden, goed voor ruim 250 extra ar-
beidsplaatsen.

bied Zuid-Limburg uitstekend gewerkt.
Dertig projecten ontvingen een premie van
bijna 12,5 miljoen gulden. Daarmee werden

MAASTRICHT - Gedeputeerde Staten van
Limburg gaan pogingen in het werk stellen
om de investeringspremieregeling (IPR)
voor deze provincie te behouden. Zij hebben
donderdag aangekondigd op korte termijn
met de minister van economische zaken
overleg te gaan voeren over de voortzetting
van de IPR.
De minister is van plan deIPR na afloopvan
dit jaaraf te schaffen, zowel nationaal alsook
regionaal. Verleden jaar,aldus Gedeputeerde
Staten, heeft de IPR voor het probleemge-
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Snellere methode
om tbc te traceren

Bioloog Peter Hermans uit Born promoveert

HEERLEN - De uit Bom af-
komstige Peter Hermans heeft
een test ontwikkeld waardoor
het mogelijk is binnen een dag
de infectiebronnen van tuber-
culose op te sporen.

De in Utrecht woonachtige
Hermans deed dat in nauwe sa-
menwerking met het Konink-
lijk Instituut voor de Tropen.
De nieuwe methode om snel
een diagnose te stellen is een
hele doorbraak omdat de pa-
tiënt vroeger vier weken moest
wachten op de testresultaten.

MAASTRICHT - De ene top is amper
voorbij in Maastricht of de andere dient
zich alweer aan. Topstukken van hon-
derdveertig tophandelaren - waaronder 35
nieuwkomers - uit Europa en Amerika
moeten belangstellenden uit de hele we-
reld lokken naar The European Fine Art
Fair (TEFAF), die van 14 tot en met 22
maart in het Mccc in Maastricht wordt ge-
houden. De schatkamer der rijken is in
korte tijd uitgegroeid tot het internationa-
le ontmoetingspunt voor de kunst- en
antiekwereldtop, laten de organisatoren
met gepaste trots weten.

" Peter Hermans uitBom
promoveert maandag op
het ontwikkelen van een
nieuwe test om heel snel tu-
berculose op te sporen.

Foto: 'TSTICHT

Deze test wordt echter alleen
gebruikt indien duidelijke
symptomen aanwezig zijn bij
de patiënt. Daarnaast geeft de
27-jarige bioloog epidemiolo-
gen een instrument in handen
om infectiebronnen van tuber-
culose op te sporen. Hiervoor
gebruikt hij de DNA-vingeraf-
druktechniek.

Nieuw is de Gravura-afdeling waar diver-
se handelaren tekeningen, aquarellen, et-
sen, gravures, boeken en landkaarten
aanbieden. Volgens de organisatoren een
interessante uitbreiding van het aanbod.
Hoge verwachtingen hebben ze ook van
de juweiensectie, La Haute Joaillerie du
Monde. Niet in de laatste plaats door de
aanwezigheid van het fameuze Parijse ju-
weliershuis Cartier, dat ongeveer veertig
voorwerpen zal tonen uit de historische
verzameling van bijna 150 jaar. Daaronder
een zeldzaam sieraad uit het nalatenschap
van de Hertoginvan Windsor, dat het huis
opnieuw heeft verworven. Het betreft een
met briljanten en safieren bezette broche
van platina van een natuurgetrouwe pan-
ter (het Cartier-symbool) op een ronde 150
karaats saffieren cabochon.

In de afdeling Hedendaagse Kunst pre-
senteert de Eindhovense galerie Willy
Schoots een solo-expositie met werk van
de uit Heerlen afkomstige Amsterdamse
Limburger JefDiederen, van wie onlangs
een grote overzichtstentoonstelling werd
gehouden in museum Van Bommel-Van
Dam in Venlo. Zo is er een niet eerder ge-
toonde selectie te zien uit een serie van 24
doeken van klein formaat, waarvan de de-
len geinspireerd zijn op het thema van de
cyclus van het etmaal.

garantie. De absolute topper in deze afde-
ling is een 16 eeeuws Medaillon Jachtta-
pijt uit Istfahan (Iran), afkomstig uit de
verzameling van de Engelsman Michael
Franses. De Antwerpse handelaar Bern-
hard Blondcel biedt eveneens zeldzame
pronkstukken aan van bijzondere waarde.
De prijzen variéeren tussen de driedui-
zend en twee miljoen gulden.

Strenge selectiecriteria
bieden kwaliteitsgarantie

Top van kunst- en antiekwereld naar Fine Art Fair in Maastricht

Ook met betrekking tot de antiekafdeling
nemen de organisatoren herhaaldelijk het
woord uniek in de mond. Vooral op het
gebied van Europees zilver was nooit een
groter aanbod te zien. De Newyorkse anti-
quairRobert Haber biedt het oudste voor-
werp van TEFAF aan: twee bronzen nijl-
paarden, eindigend in een schijf, circa 16e
eeuw voor Christus.

ren kunnen vermenigvuldigen-
Nu bezitten bacteriën die tu-
berculose veroorzaken alle-
maal dezelfde stukjes DNA die
andere bacteriën missen. Her-
mans paste deze techniek toe
zodat hij precies dat karakte-
ristieke DNA-fragment uit eer-
monster kan vermenigvuldi-
gen en het kan aantonen.

Maandag 10 februari promo-
veert hij aan de universiteit
van Utrecht. De test is door
Hermans ontwikkeld in op-
dracht van de wereldgezond-
heidsorganisatie. Binnenkort
reist hij naar Ethiopië om zijn
bevindingen in de praktijk te
brengen.

Pictura is de afdeling van de Oude Mees-
ter, sinds het begin van de beurs in 1975
een belangrijk en exclusief onderdeel.
Schilderkunst uit de Gouden Eeuw be-
paalt het aanbod. Daaronder een heront-
dekt olieverfschilderij van de 17e-eeuwse
meester Frans van Mieris de Oude
(1635-1681), dat lange tijd was vermist
maar onlangs door de Nederlandse kunst-
handelaar Salomon Lilian werd aange-
kocht. Het werk moet anderhalf miljoen
gulden opbrengen.

leder jaar weer weet de stichting die de
beurs organiseert, met iets nieuws op de
proppen te komen. Dit jaar zijn de gra-
fiek- en de juweiensectie nieuwe onderde-
len, die de Maastrichtse verkooptentoon-
stellingnog meer allure moeten geven. Zij
zorgen naast de bekende afdelingen Pic-
tura, Antiquairs, Textura en moderne
hedendaagse kunst voor een nog geva-
rieerder aanbod.

Een cultureel programma met lezingen en
concerten in het nieuwe Theater aan het
Vrijthof completeert het aanbod.

Derde Wereld
Het is echter de vraag of de
methode ook in de ontwikke-
lingslanden gebruikt kan wor-
den. De test is duur en vereist
een gespecialiseerd laborato-
rium.

Nog exclusiever is volgens de organisato-
ren de Textura-afdeling met historische
(wand)tapijten en kleden. „Geen beurs ter
wereld kan deze presentatie evenaren",
aldus de Belgische handelaar A. Hampe,
die ook op de beurs aanwezig is. Strenge
selectiecriteriabieden ook hier kwaliteits-

" Het schilderij 'Pictura' van de 17e eeuwse oude meester Frans van Mie-
ris is een van de topstukken die wordt angeboden op de European Fine Art
Fair. Het masker in de linkerhand van de vrouw, symboliseert de schilder-
kunst. Boeken, beeld, schildersezel en palet illustreren de artistieke vor-
ming en Studie. Foto: ANP

TEFAF is van 14 tot en met 22 maart ge-
opend van 11.00 tot 20.00 uur. In het
weekend tot 18.00 uur. De entree, inclu-
sief catalogus, bedraagt veertig gulden
per persoon, voor twee personen zestig
gulden. De DNA-vingerafdruktechniek

is een handig hulpmiddel bij
het onderzoek naar de ver-
spreiding van tuberculose. Een
epidemioloog kan door de
DNA-patronen bij een groep
patiënten te vergelijken de ver-
schillende infectiebronnen
onderscheiden en proberen op
te sporen.

Kweek
Tot nu toe was het onmogelijk
om een infectie met tubercu-
lose-bacteriën snel te signale-
ren. De arts moest eerst een
kweek maken van opgehoest
slijm van een verdachte pa-
tiënt. Dan volgende een wacht-
tijd van vier weken, een perio-
de waarin de patiënt al andere
mensen besmet kan hebben en
zelfs een epedimie kan uitbre-
ken. Het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne (RIVM) in Bilthoven,
kreeg van de wereldvoedselor-
ganisatie geld om een snellere
test te ontwikkelen. Peter Her-
mans is sinds maart 1988 bezig
met de ontwikkeling van de
test bij de RIVM.

Peter Hermans haalde aan het
Bisschoppelijk College van Sit-
tard het atheneum-B-diploma
en studeerde biologie in Nij
megen. Na zijn studie ging hij
als biochemicus aan het werk
bij het RIVM in Bilthoven. Hij
gaat voor een periode van twee
jaar als onderzoeker naar Et-
hiopië, waar hij kan werken in
een vrij geavanceerd laborato-
rium.

De bioloog gebruikte een nieu-
we DNA-techniek, die onder
moleculair biologen sterk in
opkomst is, de zogenaamde po-
lymerase kettingreactie. Deze
methode maakt het mogelijk
dat biologen een bepaald stuk
DNA razendsnel miljoenen ke-

Deskundigen buigen zich over effecten nachtvluchtenDOOR ERIC VAN DORST
merkt dat de voor 'Beek' gehan-
teerde Griefahn-norm elders in
Nederland niet toepasbaar is.
Dat beide ministeries kennelijk
vinden dat de omwonenden van
'Beek' mogen worden blootge-
steld aan grotere risico's dan
mensen elders in het land, is
voor de medische stand in de
provincie de druppel die de em-
mer doet overlopen.

Wie niet slecht slaapt,
slaapt nog niet goed

Slapen is één, gezond weer op-
staan is iets heel anders. Dat mag
gezien de discussie over een ge-
luidnorm voor nachtvluchten
gerust worden gesteld.
Ooit werd hier heel anders over
gedacht. Zon eeuw voor onze
jaartelling oreerde de Romeinse
dichter Publilius Syrus: 'Hij
slaapt goed, die niet weet dat hij
slecht slaapt.' In dietijd waren er
nog geen vliegtuigen, dus deze
misvatting kan Syrus nu moei-
lijk kwalijk genomen worden.

doeleinden, en pareert diens be-
vindingen met een nader rapport
dat in 1988 verscheen. Conclusie:
de bevindingen van 1986 klop-
pen en worden zelfs internatio-
naal erkend.

Een van de conclusies die van-
daag in Sittard waarschijnlijk
door een aantal artsen getrokken
zal worden, is dat ook de Grie-
fahn-norm van tafel moet. Daar-
bij kunnen de gezondmakers
zich in elk geval gesteund weten
door twee afdelingen van de
Raad van State. Die hebben de
regering al in 1988 geadviseerd
dat 'niet volstaan kan worden
minderbeschermende maatrege-
len te nemen, dan uit oogpunt
van milieuhygiëne en volksge-
zondheid noodzakelijk is.'

(ADVERTENTIE) f

Extra voorstelling
Stan Laurel en Oliver Hardy

Zaterdag 8 februari 1992 M L
Aanvang 14.00 uur \^7 lp" £/Royal Theater Heerlen J^, Jf yL

Wegens enorme toeloop zal een extra voorstelling van
films van de Dikke en Dunne worden ingelast. Behalve
op zondag 9 februari (zie aankondiging L.D. 4-2-92)
kunt u, alsvriendvan hetLimburgs Dagblad, nu ook
op zaterdag 8 februari twee uur lang genieten van 4
originele slapsticks:

Below Zero, Them Thar Hills, Towed in a Hole en
Way out West.

Vriendenkorting ’ 4.50
Bij inlevering van onderstaande bon betaaltu slechts

’ 7.50 voor een middagje ouderwets lachen.
Reserveren via telefoonnr. 045-714200
r ~~_— i i i i in iiiiiiniiiii.iii i; luim ,„ ■

Laurel en Hardy
Naam:

Adres:
Pc. + woonplaats:
Aantal pers.: Pasnummer:

Alleen volledig ingevuldebonnen zijn geldig!

Vrienden van het^
Wilt u lid worden van de vereniging „Vrienden van helLimburgs Dagblad"?
Neem dan, tijdens kantooruren, contact op met onze service-afdeling: tel.
045-739881. Voor de lezers van hetLimburgs Dagblad is dat lidmaatschap
geheelgratis.

De discussie over een nacht-
norm voor de Oost-westbaan
schrijdt voort, waarbij de plan-
nenmakers zich vooral het hoofd
breken over de vraag, wie de gi-
gantische kosten van woningiso-
latie moet ophoesten. Het Rijk
wil zich niet storten in een pro-
vinciaal avontuur met een open
eind, maar provincie en luchtha-
ven schreeuwen om een defini-
tief besluit. Een interdeparte-
mentale werkgroep bericht in
1989 geruststellend dat 'fysiolo-
gischereacties gelet op de huidi-
ge stand van de wetenschap niet
tot uitgangspunt van beleid hoe-
ven te dienen. Altena's verhaal
gaat in de prullebak.

Hedendaagse heelmeesters we-
ten wél beter en komen vandaag
bijeen om zich te beraden over
de schadelijke effecten van
nachtvluchten. De Groningse
psycholoog Klaas Altena zal er -
ongetwijfeld met instemming
van veel aanwezigen - een nieu-
we, strengere nachtnorm presen-
teren.

Toeval of gepland? 'Frappe tou-
jours'? In elk geval heeft opinie-
vorming nog zin, want de Twee-
de Kamer moet nog een defini-
tief besluit over 'Beek' nemen.
Onderling doktersberaad op dit
moment is ook niet verwonder-
lijk omdat de onzekerheid over
de kwalijke effecten van nacht-
vluchten met de dag groeit, en
evenredig de onrust onder de be-
volking. De overheid heeft het in
veertien jaar tijd niet willen of
kunnen klaarspelen een maat-
schappelijk verantwoorde ge-
luidnorm voor nachtvluchten te
ontwikkelen.

Maij-Weggen heeft in deze proce-
dure al meer risico's genomen,
en het is twijfelachtig of ze nu op
haar schreden zal terugkeren. Ze
heeft wel al toegezegd de norm
eventueel te zullen bijschaven na
aanvullend onderzoek. Daar mag
echter niet teveel van worden
verwacht, want elke wijziging
ten gunste van de nachtrust kost
enorm veel (isolatie)geld en de
minister heeft haar financiële li-
miet al keihard gesteld. Met die
wetenschap moeten politici als
Léon Frissen (CDA) eji Monique
Quint (PvdA) het debat vandaag
met de bezorgde artsen aan. Het
laat zich raden waar aan het eind
van de middag de Zwarte Piet
zal liggen.

Al in 1978 verplicht de Staat zich
'tot het zoneren van vliegvelden,
maar er gebeurt niets.
In 1985 neemt het kabinet het
principe-besluit over de Oost-
westbaan. Het gerechtshof
brengt in 1986 de geluidnorm
voor de Noord-zuidbaan op aan-
dringen van reclamanten terug
van 60 tot 55 decibel in de slaap-
kamer. Het isolatieprogramma
wordt vele miljoenen duurder.
Het Hof vonnist (en bestuurt
dus) op basis van wetenschappe-
lijk onderzoek van de Universi-
teit van Groningen, verricht in
opdracht van het ministerie van
VROM, de kritische krent in de
Haagse bestuurspap.
De luchthaven geeft op haar
beurt professor Vossen in Nijme-
gen opdracht voor een contra-
expertise. Zijn conclusie: piekni-
veaus van liefst 68 decibel in de
slaapkamer zijn toelaatbaar. Vos-
sen is een oud-studiegenoot van
gouverneur Kremers, die hem
zou hebben verzocht een voor
het vliegveld gunstig rapport te
schrijven. Collega Altena verwijt
Vossen zelfs de wetenschap te
hebben misbruikt voor politieke

Binnen een jaar krijgt de rege-
ring echter een (ongevraagd)
advies van de Gezondheidsraad.
Conclusie: de 'Nederlandse'
Griefahn-norm is achterhaald en
bevat geen veiligheidsmarge
voor de omwonenden. Reeds bij
lagere geluidsniveaus kan het
slaappatroon verstoord worden.
VROM en WVC onderschrijven
het rapport, waarbij wordt opge-

De Nederlandse regering is wel
zo vrij Griefahns gecompliceerde
norm zo te interpreteren, dat een
voor Beek acceptabele (lees: be-
taalbare) nachtnorm ontstaat.
Deze wordt na een weer op-
laaiend debat over de dekking
van extra isolatiekosten in de
plannen verwerkt en in procedu-
re gebracht.

nog verder dan haar advies en
verbiedt nachtvluchten op Mün-
chen-2. Griefahn verklaart later
in een interview dat ze door al-
lerlei belanghebbenden behoor-
lijk maar vergeefs onder druk is
gezet om haar inbreng op het be-
lang van de luchthaven af te
stemmen.

Debat

Dan verschijnt plots de Duitse
professor B. Griefahn ten tonele.
Zij heeft derechter in eigen land
van advies gediend over de aan-
leg van een nieuw vliegveld bij
München. De Duitse rechter gaat

’Onderlingeafsprakenhebben

in verleden veel geld gekost’
Bouwwereld reageert verdeeld op besluit Europese Commissie

Van onze verslaggever voor een bouwproject te veel
hebben betaald. Dat zou wel
eens anders kunnen worden als
prijsafspraken worden verbo-
den. De offertes zullen danhoger
worden omdat aannemers zich
in zullen dekken voor het geval
ze de opdracht niet krijgen. Ze
zullen hun onkosten ongetwij-
feld ai op voorhand verrekenen.
Ik denk dat het middel waar nu
naar wordt gegrepen ernstiger is
dan de kwaal".

HEERLEN - Het besluit van de
Europese Commissie dat aanne-
mers onderling geen prijsafspra-
ken meer mogen maken over
offertes voor bouwprojecten, is
door Limburgse woningbouw-
verenigingen met gemengde ge-
voelens ontvangen. „Het is in-
derdaad de hoogste tijd dat er
een einde komt aan die geintjes",
zegt directeur Meij van woning-
vereniging De Volkswoning in
Heerlen. Maar zijn collega Ei-
gelshoven van woningvereni-
ging Geleen denkt dat het ave-
rechts zal uitpakken: „De aanne-
mers zullen zich in gaan dekken.
Dat betekent dat bouwen alleen
maar duurder zal worden".

de offerte natuurlijk, maar wordt
handig onder de een of andere
post opgevoerd. Die onderlinge
prijsafspraken hebben ons in het
verleden veel geld gekost. We
zijn door schade en schande wijs
geworden. Nu nodigen we bij
voorkeur bij toerbeurt één aan-
nemer uit als we een bouwpro-
ject hebben. Dat is weliswaar
niet conform de wens van het
ministerie van VROM, maar fi-
nancieel gezien is dat gewoon
het beste. Dan werk je met een
open begroting en weet je waar
je aan toe bent. Aannemers zijn
allemaal hetzelfde, je kunt ze ge-
rust over één kam scheren. Er is
geen enkele aannemer zonder
streken".

Meij heeft in ieder geval met ge-
noegen gelezen dat de aanne-
mers worden aangepakt. „Tot nu
toe is het steeds hetzelfde liedje
bij een openbare aanbesteding.
De aannemers regelen onder el-
kaar wie de opdracht krijgt en de
afvallers worden voor rekening
van de opdrachtgever schade-
loos gesteld voor de gemaakte
kosten. Dat staat niet openlijk op

Directeur Eigelshoven van wo-
ningvereniging Geleen is een
stuk gematigder in zijn oordeel.
„Door het besluit van de Europe-
se Commissie wordt de aanne-
mers weer eens een etiket opge-
plakt. Kartelvorming vind ik nietzon probleem. Ik denk dat er
uiteindelijk een concurerende
prijs uitrolt, ook al komen de
kosten die de afvallers hebben
gemaakt daar bovenop. Ik heb
nooit het gevoel gehad dat we

Ook directeur Guyt van woning-
vereniging Roermond verwacht
niet dat het besluit van de Euro-
pese Commissie zoden aan de
dijk zet. „Het is nooit te bewijzen
dat er prijsafspraken worden ge-
maakt. Daar waken de aanne-
mers ook wel voor, want dan
kunnen ze volgens dehuidige re-
gels nu ook al juridisch worden
aangepakt. Bovendien kunnen
kwaadwillenden onder alle re-
gels uit, ook onder ditbesluit. En
met de prijzen valt het in mijn
ogen heel erg mee. Als ik in het
omringende buitenland kijk wat
daar sociale woningbouw kost,
dan doen we het hier een stuk
goedkoper".

■

(ADVERTENTIE)

'tLekkerste februari-weekend!
IJstaarten voor 'n prijsje.
Monte Carlo roomijs-stam $vanille-chocolade. 1500 ml .jKj_.jt^__^^^_Tp^

Annecyroomijs'-tSLm^k^^StÊSF^

ïan linders
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.
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Limburgse popstichting
op overlevingstocht

’InVenlosloegenzevanonzeaanpaksteilachterover’ Balans
De afdeling Limburg van Ba-
lans, de landelijke vereniging
van ouders met kinderen en
van jong-volwassenen met ont-
wikkelings-, gedrags-, en leer-
stoornissen, houdt op maandag
10 februari een thema-avond
over de schoolkeuze bij kinde-
ren met leer- en/of gedragspro-
blemen. Vier directeuren van
respectievelijk VSO-LOM,
VSO-MLK, LBO en 180-scho-
len vertellen over het specifie-
ke karakter van hun onderwijs.
De thema-avond 'Wat nu?' be-
gint om 20.00 uur en vindt
plaats in het Oranje Hotel in
Sittard. Kosten: 3,50 gulden
per persoon en 5 gulden voor
niet-leden.

Het aftakelingsproces van de Stichting Popmuziek
Limburg (SPL) heeft zo mogelijk nóg dramatischer

vormen aangenomen dan dat van vaderlands
sociaal-democraten. Over haar imago hoeft vriend

noch vijand veel woorden vuil te maken: een
gezichtsloze organisatie, bestierd door een even

selectals wisselend clubje goedwillendehobbyisten,
wierbeleid van alles bevat behalve eenrode draad.

Een concertje hier, een festivalletje daar.
Kwaadwilligen gewagenzelfs van een stelletje

potverteerders, die welraad weten met de 40 mille
die de provincie de stichting jaarlijks toesteekt.

'Vermoedelijk niet voor lang meer trouwens, want net
als al die andere culturele organisaties in de provincie
heeft ook de SPL van Gedeputeerde Staten onlangs
te horen gekregen dat de subsidiekraan in 1993 - al

dan niet volledig - wordt dichtgedraaid.

DOOR LAURENS SCHELLEN

Horecabond
Alle werknemers in de horeca
moeten per 1 januari 1992 een
nieuwe schriftelijke arbeids-
overeenkomst krijgen. De
werkgever moet daarin van
elke werknemer een functie
aangeven, gerelateerd aan het
handboek referentiefuncties
bedrijfstak horeca. De horeca-
bond FNV wil de werknemers
op de hoogte brengen van het
nieuwe systeem en houdt de
komende tijd spreekuren in
Heerlen en Roermond. In Heer-
len op dinsdag 11 februari van
10 uur 's ochtends tot 9 uur
's avonds in Baron Hotel de la
Station. Een dag eerder kun-
nen horeca-werknemers (ook
als ze geen lid van het FNV
zijn) terecht in hotel De la Sta-
tion in Roermond, eveneens
van tien tot negen.

" Guus Erkens

carnaval

Gouden paar
informatie-avond in het Groene-
Kruisgebouw aan de Roosevelt-
straat 2 in Hoensbroek, van 20
tot 22.00 uur. Een kinderarts, een
fysiotherapeute en een moto-
risch remeadial teacher zullen op
de avond hun visie geven. Aan-
melden en informatie bij: ©
435757.

Gymclub voor
Cara-patiënten
HOENSBROEK - Kinderen van
vijf tot acht jaar die CARA heb-
ben, kunnen, bij voldoende aan-
meldingen, vanaf april deelne-
men aan een speciale CARA-
gymclub. De gymclub is een ini-
tiatief van het Groene Kruis, het
Astmafonds en het provinciaal
Steunpunt Bewegingsactivitei-
ten Gezondheidszorg.

Pastoor Pörteners
verlaat Voerendaal
VOERENDAAL - Pastoor P.
Pörteners neemt zondag 9 fe-

bruari afscheid van de Lauren-
tius-parochie in Voerendaal.
Pörteners is 11 V_ jaar werkzaam
geweest in deze parochie. De
69-jarige geestelijke zal nog pas-
toraal werk gaan doen in het
kerkdorp Obbicht. Na de eucha-
ristieviering om 11.00 uur volgt
een receptie in Huize Lauren-
tius.Op 17 februari is er allereerst een

De organisatoren willen dat de
kinderen plezier in het bewegen
houden, hun conditie verbete-
ren, de eigen grenzen en moge-
lijkheden leren inschatten en
hierop adequaat kunnen reage-
ren. Hierdoor zouden de kinde-
ren gestimuleerd kunnen wor-
den de overstap naar het gewone
verenigingsleven te maken.

daad niet langer. Van enige sa-
menhang in het beleid was geen
sprake. Met alle respect natuur-
lijk, maar de SPL was toch
hoofdzakelijk een groepje hob-
byisten, van wie de één toevallig
goed affiches kon ontwerpen en
de ander weer aardig kon organi-
seren. Willen we niet alleen over-
leven maar ook écht iets gaan
betekenen voor de Limburgse
popcultuur, dan zullen we om te
beginnen af moeten van dat hap-
snap-beleid. En daar* zijn we
inmiddels keihard mee bezig.
Noem het een kwalitatieve face-
lift."

" Het nieuwe voorzittersduo van de Stichting Popmuziek Limburg: mrRaymond Franx (links) en Frank Ficker.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Maastricht - Hooguit eenmeedogenloze crisismanager off" gelijkaardige 'troubleshoo-
tin Z°U de zielt°gende popstich-ng nog voor een wisse verdrin-kingsdood kunnen behoeden.*n warempel. Als de perfecte*°Pie van het 'rood-rose' PvdA-jweespan Rottenberg-Vreeman
„ et zoPas ingrijpend vansamenstelling gewijzigde SPL-
estuur twee deeltijd-voorzitters

««"ecruteerd. Met als enig con-
a_\? het springtij voor eens en?"-a te keren. „Wacht even, het* Precies andersom. Dat ideetf! die duo-voorzittersbaan is"et. echt van ons. Wij kwamen
l___.eerder mee dan de PvdA,"-ent praeses Frank Ficker (34)
*JJn tanden bloot. Co-voorzitter
ho Ravmond Franx (27) knikt,e kan het anders, instem-mend. gaan wij ze helpen Limburgse

bands en artiesten op hun po-
dium te zetten. Inderdaad, de
SPL als makelaar in lokale en re-
gionale popmuziek."

nog even af van de verhoopte
nieuwe subsidiebronnen, waar-
bij vooral wordt gemikt op 'aller-
hande stimuleringspotjes' van de
Europese Gemeenschap.

ME-patiënten
De regionale contactbijeen-
komst Midden-Limburg voor
ME-patiënten en mensen die
lijden aan chronisch vermoeid-
heidssyndroom wordt woens-
dag 12 februari gehouden in
het gebouw van de GGD Mid-
den-Limburg in Roermond. De
Zuidlimburgse bijeenkomst is
op woensdag 26 februari in het
kantoor van Steunpunt Zelf-
zorg Limburg in Sittard. Beide
bijeenkomsten beginnen om
13.45 uur. Inlichtingen:
04780-82948.

Dat zal ook wel moeten trou-
wens, al was het maar voor het
geval de provincie in 1993 haar
handen al dan niet volledig te-
rugtrekt. Veel tyd om daarover
te 'somberen', om maar even in
d'Ancona-terminologie te spre-
ken, heeft de SPL echter niet.
Hoeft ook- niet, vinden Ficker &
Franx, want dat een service-
instelling als de hunne wel dege-
lijk toekomst heeft, staat voor
beiden zo vast als een huis. Ster-
ker nog, het tweetal is errotsvast
van overtuigd dat er in het al-
maar uitdijendewoud van lokale
en regionale popbands een
schreeuwende behoefte aan be-
staat.

Of het koppel crisismanagers
niet in luchtfietserij blijft steken,
zal alleen de tijd leren. Feit is
echter dat het duo er een opmer-
kelijk zakelijke kijk op na houdt.
De SPL, zo blijkt, heeft haar ba-
kens definitief verzet in de rich-
ting van de vrije markt. In plat
Nederlands: de Limburgse pop-
stichting gaat commercieel. De
mate waarin, hangt voorlopig

£et als gepast decor het zich als>uttureel c-fé' afficherendeMaastrichtse etablissement*fiembi, verloopt de eerste ken-Sj^aking met het nieuwbakken
vvv, uo aanvankelijk nét iets te

Maar het hogewoord is er een kwartiertje lateraa n toch uit. Ficker, jarenlang
Va u

geweest als bestuurslidan het Venlose jongerencen-
uj"l? °OC en momenteel door___ en stappend als bedrijfs-
eiaer van een doe-het-zelf-zaakZ1 zijn woonplaats Maastricht,Dmdt als eerste de kat de bel aan.

_0m heel eerlijk te zijn: je hebtyoikomen gelijk. De manierwaarop de SPL de voorbije jarensedraaid heeft, dat kón inder-

Overheidssteun of niet, de koers-
wijziging van de SPL is even
radicaal als noodzakelijk. Hoofd-
doel van de stichting is en blijft
de ontwikkeling en stimulering
van de Limburgse popcultuur
van Eisden tot de Mookerhei.
Doch daar waar de organisatie
tot voor kort geen cent voor haar
diensten terugzag, dienen de af-
nemers voortaan hun beurs te
trekken. Ook in de wereldvan de
amateurpop gaat de zon dus niet
meervoor niets op.

funkrock-formatie Vital Signs,
weet waarover hij praat. Als ju-
rist mag hij zich in het dagelijks
leven co-directeur noemen van
een kersvers bedrijfje voor 'pas-
klare juridische en economische
informatie. „Vanaf nu gaan we
als SPL steevast een viertal doel-
groepenbedienen. Eerst en voor-
al de Limburgse popbands na-
tuurlijk, waarvoor we tegen
betaling onder meer het manage-
ment gaan overnemen. Maar er
gebeur^ nog veel. meer. We gaan
fungeren" als een soort vakbond
en belangenorganisatie voor
popgroepen, die daarvoor uiter-
aard contributie verschuldigd
zijn."

Verleden maand nog heeft de
SPL haar hoofdzetel verplaatst
van het Sittardse jongerencen-
trum Fenix ('onze ruimte daar
was veel te klein') naar diens Ge-
leense tegenhanger De Boerde-
rij. Daar blijft het overigens niet
bij, want de popstichting wil het
broodnodige 'contact met de ba-
sis' nadrukkelijk gaan verbre-
den. Volgens een nog nader uit
te werken scenario zal er over
heel de provincie een achttal
SPL-steunpunten moeten verrij-
zen. Ficker doceert: „Tot nog toe
hield het bij Roermond wel zon
beetje op. Pas nog was ik bij het
OOC (inmiddels Perron 55 ge-
doopt, red.) in Venlo op bezoek.

Joodse traditie
Mr. Simon Reich uit Antwer-
pen spreekt woensdag 12 fe-
bruari in de synagoge in Meers-
sen over de joodse traditie en
het internationale recht. Reich
is advocaat en redactielid van
het tijdschrift 'Ter Herken-
ning. De lezing is georgani-
seerd door de stichting Leer-
huis Limburg. De avond begint
om 19.00 uur.

streeksgewijs

Franx, in zijn spaarzame vrije
tijd bassist van de Maastrichtse

De Limburgse zaaleigenaren
vormen het tweede mikpunt
voor de SPL. „Tegen betaling

Maar ook het popminnend pu-
bliek en de media in deze provin-
cie moeten binnenkort de meta-
morfose van de SPL aan den
lijve gaanondervinden. „Ja hoor,
het nieuwe logo is al in de
maak," beantwoordt Franx een
niet gestelde vraag. „Maar er is
meer natuurlijk. We gaan een
professioneel ogend popmagazi-
ne op de markt brengen, een
soort regionale pendant van Oor
(een landelijk verschijnend pop-
tijdschrift, red.). Ja, dat moet in
elk geval kostendekkend gaan
draaien."

Wat kunnen we voor julliegaan
betekenen, vroeg ik. Man, ze
sloegen steil achterover."

" Prins Karl I van De
Durchsj tröpere. " Prins Marcel I van de

Taarbreuk uit Schimmert.

De afdeling Limburg van de
HIV-vereniging houdt op don-
derdag 20 februari een thema-
avond over vrouwen en aids.
HIV, het virus dat aids veroor-
zaakt, en aids bij vrouwen zijn
nog vrij onbekend. Specifieke
vrouwenklachten die door aids
ofHIV worden veroorzaakt zijn
nog een onontgonnen gebied.
Een gynaecoloog en twee sero-
positieve vrouwen gaan in op
een aantal aspecten van de
ziekte bij vrouwen. De bijeen-
komst is in het gebouw van het
Groene Kruis in Sittard en be-
gint om 19.30 uur.

Aids

CFO
De CFO-financiën ledengroe-
pen Heerlen en Maastricht hou-
den 17 februari een 'hoor-
avond' tussen leden en hoofd-
bestuur van het CFO, de
CNV-bond voor Overheid, Ge-
zondheid, Welzijn en Sociale
Werkvoorziening. De bijeen-
komst is op maandag 17 fe-
bruari in het congrescentrum
Rolduc in Kerkrade. De avond
begint om 20.00 uur. Onderwer-
pen: de gevolgen van het loon-
strookje van januari voor de
netto-inkomens, de verhoging
van de ziektekostenverzeke-
ring en de vraag wat dit bete-
kent voor de opstelling van de
vakbonden in de cao-onder-
handelingen in maart '92.

HEERLEN

" In het Juphuis, Schandeler-
straat 81, wordt op dinsdag 11
februari vanaf 20 uur een lezing
gehouden door alternatieve ge-
nezer Hugo Symens.

journaal men. Er wordt gespeeld in pou-
levorm. Men kan tot 15 maart
inschrijven. Bij vooruitbetaling
kost dat fl 40,- per elftal; betalen
na 15 maart kost fl 50,-. Voor
meer informatie: J. Seijen,
Spoorstraat 6, 6361 XV Nuth,
©045-242656.

" De CV De Rozeböck houdtza-
terdag om 20.11 uur voor devier-
de maal een dameszitting in
gemeenschapshuis De Caumer-
bron. De entree bedraagt aan de
kassa fl 12,50.

ditionele Ouw Menkesbal. Alle
'verkleijde ouw menkes' mogen
gratis naar binnen. Er worden
prijzen uitgereikt voor het
mooist menke, voor het lelijkste
en voor de origineelste creatie.
Muziek wordt verzorgd door het
Wesley Trio. Het bal vindt plaats
in zaal Smeets.JABEEK

" In het Ontmoetingscentrum
te Jabeek wordt op zondag 29
maart de hobbytentoonstelling
'Jacrafa' gehouden door het Da-
mescomité van de fanfare St.-
Caecilia. Wie hieraan wil deelne-
men, kan zich gratis aanmelden
bij mevrouw Diederen, Qua-
beekstraat 2 Jabeek,
©04492-1532.

TERWINSELEN

welkom.

" De muziekvereniging St.-Cal-
listus houdt zondag 9 februari
van 14 tot 18 uur een voorspeel-
middag in Gemeenschapshuis
Terwinselen. Onder leiding van
dirigent Steven Walker tonen
vijftig leerlingen en jeugdleden
hun kunnen als solist, duo of
kwartet. Deze middag vormt te-
vens voor een dertigtal jeugdige
muzikanten de laatse voorberei-
ding op het solistenconcours in
Banholt op 15 en 16 februari. De
entree is gratis en iedereen is

" Eben Haèzer Fortuin en Helena Pietersz uit Hoensbroekyec.en/cen op 11 februari hun gouden trouwdag. Het echt-paar verblijft al 31 jaar in Nederland en heeft hier negen
inderen grootgebracht. De familie viert het gouden huwe--3k zaterdag 15februari in besloten kring.

" Tot nieuwe prins van de CV
De Durchsjtröpere uit Übachs-
berg is Karl Franken uitgeroe-
pen. Prins Kalr I houdt op zater-
dag 8 februari van 20 tot 21.30
uur receptie in zaal Maas, Kerk-
straat 88 te Übachsberg.

" De prins van de Taarbreuk, de
carnavalsvereniging van Schim-
mert, houdt zondag 9 februari
receptie van 14 tot 15.00 uur in
het gemeenschapshuis. Zijn
naam is Marcel I. Na afloop volgt
het prinsebal met spatschoppen.
De muziek is in handen van or-
kest Cheers." De Merkelbeekse carnavals-

vereniging De Zeemplekkesj
houdt zaterdag 8februari het tra-

na een reeks van successen in
1987 naar de afdeling superieur.

Het officiële afscheid van Erkens
vindt zondag plaats in Dr Eek in
Rimburg, van 11.30-13.00 uur.

Erkens leidde Victorie van de
eerste afdeling, waarin de fanfa-
re bh zijn komt in 1959 speelde,

Erkens' bijzonder aandacht voor
de jeugdopleiding stond aan de
basis van zijn succes. Vooral in
de jaren zeventig en het begin
van de jaren tachtig wisten leer-
lingen van de uit Nieuwenhager-
heide afkomstige Erkens ver-
schillende malen beslag te leg-
gen op de Ronckentrofee, een
jeugdconcours voor Limburgs
talent.

Erkens legt
dirigeerstokna

32 jaar neer
LANDGRAAF - De Rimburgse
fanfare Victoria neemt zondag
afscheid van dirigent Guus Er-
kens. Na ruim 32 jaar draagt
Erkens de muzikale leiding over.
Hij blijft wel een deel van de
jeugdopleiding van de muziek-
vereniging verzorgen.

Homoseksueel
Voor mensen die net hebben
ontdekt dat ze homoseksueel
of lesbisch zijn en daar wat
mee willen, kunnen deelnemen
aan een introductieweekend
van het COC. Een aantal COC-
afdelingen uit Brabant en Lim-
burg houdt op 13,14 en 15
maart een bijeenkomst in vor-
mingscentrum Kapellerput in
Heeze (NB). Deelname staat
open voor iedereen. Voor meer
informatie: 046-526331 of
040-552148.

Protestantisme
In Limburg zijn protestanten
een relatieve minderheid.
Eeuwen achtereen zijn er ech-
ter Hervormde Gemeenten in
Limburg geweest.Protestantis-
me in Limburg in heden en
verleden is de titel van een le-
zing die maandag 17 februari
wordt gehouden door T.L. Kor-
poraal. De lezing is georgani-
seerd door de Nederlandse
Genealogische Vereniging.
Aanvang: 20.15 uur. Plaats: De
poort van Limburg in Weert.

" De kring Heerlen van het Na-
tuurhistorisch Genootschap
houdt maandag 10 februari om
20 uur een dia-lezing over vlie-
gende insekten in deBotanische
Tuin, Hubertuslaan 74 teTerwin-
selen.

Symposium socialeveiligheid Heerlen
doEnKEN_- Heerlen houdt«onderdag 20 februari een sym-posium over sociale veiligheide gemeente wil dat mensen ty-
Üiw

het symposium gezamen-
JR gaan denken en praten overWlale veiligheid. Mensen voe-<fn zich steeds vaker onveilig opJ-raat. Donkere fietstunnels, on-verzichtelijke pleinen, verlaten

bushaltes kunnen ervoor zorgen
dat mensen zich niet meer veilig
voelen op straat. De gemeente
Heerlen wil dit probleem serieus
nemen. Tijdens het symposium
in de Stadsschouwburg zullen
allereerst diverse sprekers op het
onderwerp ingaan, 's Middags
wordt er in werkgroepen geke-
ken naar concrete situaties in
Heerlen. Er zal onder andere
aandacht worden besteed aan
het stations- en het centrumge-
bied. Informatie: _ 764519.

VAESRADE

" De Voetbal Vereniging Vaes-
rade houdt op donderdag 30
april (Koninginnedag) een toer-
nooi voor vrijetijdsvoetballers.
Alle denkbare elftallen kunnen
aan dit Oranje-toernooi deelne-

prikbord

in hetnieuws
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Enige en algemene kennisgeving
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat toch nog
onverwacht van ons is heengegaan, gesterkt
door de h. sacramenten, onze lieve en zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Mathilde Snippe-Spork
weduwevan

Jan Snippe
op de leeftijd van 63 jaar.

Übach o. Worms: Annie en Hein
Bianca

Brunssum: Bert en Ria
Marco, Melanie, Wesley

Nieuwenhagen: Henk en Marie-José
Mark

Schaesberg: Wiel en Gertie
Kevin

Übach o. Worms: Theo
Übach o. Worms: Diana en Anton

Familie Spork
Familie Snippe

5 februari 1992
Corr.-adres: Achter den Winkel 212,
6272 RK Landgraaf
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden
op zaterdag 8 februari a.s. om 14.00 uur in de
parochiekerk van de H. Theresia en Don Bosco
te Lauradorp-Landgraaf, waarna aansluitend
crematie in het crematorium te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, achter
in de kerk, vanaf 13.40 uur.
Avondmis heden vrijdag 7 februari om 19.00
uur in voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat
30, Heerlen (ingang St. Antoniusweg).
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar van
19.30 tot 20.00 uur.

! ï
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor
de fijne jaren die wij samen mochten beleven,
geven wij kennis van het overlijden van mijn
lieve en zorgzame vrouw

Maria Goverdina
van Bavel-Janssen

echtgenote van

Jo van Bavel
op de leeftijd van 81 jaar.

Jovan Bavel
Familie Janssen
Familie VanBavel

6 februari 1992
Raadhuisstraat 20 HS 12
6441 CP Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 10 februari om 11.00 uur in de St. Gre-
goriuskerk te Brunssum-Centrum, gevolgd
door de crematie in het crematorium te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag
alleen van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, delen wij u mede dat he-
den, na een noodlottig ongeval, van ons is heen-
gegaan, in de leeftijd van 62 jaar, onze goede
zus, schoonzus, tante en nicht

Elisa Gertrudis (Lies)
Wauben

In dankbare herinnering:
Nieuwstadt: L.A. Wauben

Familie Wauben
5 februari 1992
Corr.adres: Limbrichterstraat 29,
6118 AK Nieuwstadt
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 10 februari a.s. om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Johannes de Doper te
Nieuwstadt. Aansluitend zal de begrafenis
plaatsvinden op de begraafplaats Kerensheide
te Stem.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.10 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondmis van zaterdag 8 fe-
bruari a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Mt\ dI»W
_K__3j ______ l_J_____________

VLOT EN DISKREET GEREGELD.
Lage lasten, voor elk doel

FINANCIERINGSKANTOOR

Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht
.

I t
Na een leven dat getekend werd door goedheid,
oprechtheid en eenvoud, is toch nog onver-
wacht van ons heengegaan, voorzien van de h.
sacramenten der zieken, in de leeftijd van 78
jaar, onze lieve broer, zwager, oom en neef, de
heer

August Joseph
Vaessen

* te Vaals 22 maart 1913
t te Heerlen 5 februari 1992

Met liefde gedenken wij hem die goed voor ons
was.

De diepbedroefde familie:
Vaals: K.E. Vaessen

A. Vaessen-Boni
Vaals: J. Vaessen

M. Vaessen-Dassen
5 februari 1992
Corr.-adres: K. Vaessen
6291 CE Vaals, Bosstraat 33
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op maandag 10 februari a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk St. Paulus te Vaals, waarna
aansluitend de bijzetting in het familiegraf op
het r.k. kerkhof aan de Seffenterstraat te Vaals.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk.
Zaterdagavond wordt de overledene herdacht
in de avondmis om 18.30 uur in bovengenoem-
de kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel
aan de Lindenstraat te Vaals.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden
van de heer

W. van Laar
oud-voorzitter Rabobank

Dieteren-Roosteren
Met respect zullen wij blijven terugdenken aan
zijn persoon en de wijze waarop hij zich heeft
ingezet voor het welzijn van ons bedrijf.

Bestuur, Raad van Toezicht,
Direktie, PersoneelRabobank
Dieteren-Roosteren

Dankbetuiging
Aan allen die op welke wijze dan ook met ons
meegeleefd hebben bij het overlijden van mijn
man, vader, schoonvader en opa

Theo Smeets
Hiervoor onze hartelijke dank.

Ank en Karin
Tillyen Nic
Jeu en Anita Smeets
enkleinkinderen

Amstenrade, febr. 1992

De plechtige eerste jaardienstvoor

Maria
Erkens-Janssen

zal worden gehouden op zondag 9 februari a.s.
om 09.30 uur in de parochiekerk van de H. Cor-
nelius te Heerlerheide-Heerlen.

W. Erkens
kinderen en kleinkinderen

De eerste jaardienstvan mijn lieve man, vader
en opa

Jan van der Vorst
wordt gehouden op zaterdag 8 februari om 19.00, uur in de H. Drievuldigheid-kerk te Heerlen.

Familie van der Vorst

_j__
M Provincie Bureaußibliotheek

I imhiim Postbus 5700US2JSI l-lIIIUUiy 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Verordening Bodembeschermingsgebied
m4O/06-92 Mergelland 1991.Kennisgeving van een be-

schikking naar aanleidingvan een aan-
vraag om ontheffing.

Beschikking.
Gedeputeerde Staten hebben op 28 januari
1992 -onder voorschriften- ontheffing verleend
aan: F.W.H. Wouters, Dorpstraat 69 te Spau-
beek en zulks voor het hebben van een mest-
opslag op het adres Dorpstraat 69 te Spau-
beek(Bu 54018).

ITervisielegging.De beschikking ligt vanaf 10februari 1992 ter
inzage: a. ten provinciehuize (bibliotheek) tij-
dens de werkuren; b. ten gemeentehuize van
Beek tijdens de werkuren en daarbuiten op de
in deze gemeente gebruikelijke plaatsen en tij-
den, tot het einde van de termijn waarbinnen
beroep kan worden ingesteld tegen de be-
schikking.

Beroep.
Tegen het verlenen van de gevraagde onthef-
fingen als bedoeld ingevolge artikel 44 van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne kan
tot 10 maart 1992 beroep worden ingesteld
door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi-
seurs; c. degenen die overeenkomstig artikel
20, 21 of 22 tweede lid, of 28, eerste lid, onder
c, van de Wet algemenebepalingen milieuhy-
giëne bezwaren hebben ingebracht; d. enige
andere belanghebbendedie aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest overeen-
komstig artikel 20, 21 of 22 tweede lid, of 28,
eerste lid., onder c, van de Wet algemene be-
palingen milieuhygiënebezwaren in te bren-
gen. De beschikking wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 107van de Wet op de Raad van
State een verzoek is gedaan tot schorsing van
het besluit dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift en
het verzoek tot schorsing of tot het treffen van
een voorlopige voorziening moeten worden
gericht aan en in tweevoud worden gezonden
aan de Raad van State, Afdeling voor de
Geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513AA
's Gravenhage.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven, betoond
bij het overlijden en de begrafenis van onze va-
der, schoonvader, groot- en overgrootvader,
broer, oom en neef

Jan Kroezen
weduwnaarvan

Klaasje Kiers
betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Corr.adres: 6414 TV Heerlen, februari 1992
Nachtegaalstraat 5

Dankbetuiging
t

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven die wij mochten ontvangen bij de begrafe-
nis vart onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma

Maria Verpoort-Joosten
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

Kinderen,
kleinkinderen
en achterkleinkind

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 9 februari a.s. om 10.00 uur in de
St.-Martinuskerk te Beek.

Dankbetuiging
Het is ons onmogelijk om iedereen persoonlijk
te bedanken voor het medeleven en de bijzon-
dere belangstelling bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn man en onze lieve papa

Wil Kremers
De volle kerk, de vele brieven, h. missen en
bloemen waren een grote steunen troost tijdens
deze moeilijke periode.
Het is fijn te weten dat hij door zovelen gewaar-
deerd werd. Wij danken u hartelijk hiervoor.

JannieKremers
Lucas en Levi

Weert, februari 1992
Tobbersdijk 24
De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 8
februari a.s. om 19.00 uur in deSt. Odakerk van
Boshoven te Weert.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn dierba-
re echtgenote en zorgzame moeder, mijn doch-
ter, schoonzus, tante en nicht

Lieske Crombach
zal plaatshebben op 9 februari a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van O.L.Vr. van Altijdduren-
de Bijstand te Valkenburg a/d Geul.
Denk aan haar in uw gebed.

WillemTillie
Nicoleen Hans
Oma

6301 GB Valkenburg a/d Geul, februari 1992
Spoorlaan 25

__r__ii___ï_F__>>__iïi>ï_1 ___'_ I I **
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tHenk Sweelssen, 51 jaar, echtgenoot van EU. *Vries, Ambachtsingel 96, 6043 RV Roermond .
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoude ,
zaterdag 8 februari om 12.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Tomas te Roermond (Donderberg) ]

tAnna van der Borgh, 75 jaar, weduwevan Sjajf ,
Kuipers, corr.adres: Margrietlaan 2, 6061 Bv (

Posterholt. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden heden vrijdag 7 februari om 10.30 uur u 1
deparochiekerk van de H. Matthias te Posterhol''

tLies Custers, oud 86 jaar, weduwe van -ie !Schiepers. 6229 AS Heugem-Maastricht, Heiige-
merstraat 82. De eucharistieviering zal worde" j
gehouden op zaterdag 8 februari om 11.00 uur"1
de parochiekerk van de H. Michael te Heugel' ,
Maastricht. Er is geen condoleren.

tAline Leysen, oud 89 jaar, weduwe van An'0 "nius van de Ven. 6267 AG Cadier enKeer, BiJks_
weg 38. De uitvaartdienst zal worden gehouden °P j
zaterdag 8 februari om 11.00 uur in de parochie'
kerk van de H. Kruisverheffing te Cadier en Ke«'
Schriftelijk condoleren achter in de kerk.

+ Ruud Rutjes, oud 52 jaar, echtgenootvan Nik£
' Hautvast. 6235 NC Ulestraten, Waterval 4. u< ,

eucharistieviering zal plaatshebben op zaterdag
februari om 11.00 uur in de parochiekerk van |t-'
Catharina te Ulestraten. Gelegenheid tot schrift'
lijk condoleren vanaf 10.30 uur in dekerk.
4- Theo Gordijn, oud 50 jaar, echtgenoot van
I Truus van Wijhe. 6224 TM Maastricht, Mondi*

gonstraat 5. De eucharistieviering zal worden gj
houden op zaterdag 8 februari om 11.00 uur in °parochiekerk van O.L. Vrouw van Lourdes l

Maastricht-Oostermaas. Er is geen condoleren.

______________■ ______ __________________ ______

Maar... de opruiming ft ""N 1118 Uitermate geschiktvoor bc'
gaat hard, dus als u moderne interieur. ,
nog wilt profiteren van Optimaal zitkomfort dotf
de uiterst scherpe Éffl lÉIIIÉM dikke kussens.

" opruimingsprijzen, dan *~
Bekleding van rundleer.

I '" <'$$!&■'■■■■:■-■■ j-,
,
rl ■■HV__imoet u snel even 3+2-zits _7w*___

langskomen! I : : : 1 3850- _____&

Romantisch-klassieke hoekset. De gezellige, ronde vormen worden geaksentueerd door de overbloesende Romantisch-klassiek model met een prettige 'hoekzit' door de hoge armleggers. Extra elegant door de kl-' n
rug en armleggers. Komfortabele hoebit door de hoge, in de rug doorlopende armleggers. ■ pootjes. Bekleed met dekoratieveweefstof.
Keus uit verschillende kleuren streepstof. _R7_JI ______
2,+2-zits 2395^ l_J_fi_9 2i+2-z,ts _496JQ£££o

■ Royale hoekset met brede |§ JPI ¥ I komfortabel door de ext*
armleggers. Perfekte zit B^K3 Ü^W I brede armleggers en de
door de hoge rug en de i^ÜÜM^'^P _fP Hl H dik9evulde zit" en rug-
solide binnenvering. ; * 11_HÉ. ~Ü _P' _____ I kussens. Uitermate gesch*
o n j- j ■ _ _§_ " _______ i " . ,;_nfBekleding van gedessineerde _W_X Wm^^^^^^^^^mt M '^""'■'"'W_i W voor het moderne inte
weefstof. I p# ■■■■>■■■ tH^K:-,:- "JJJ,,:,.,.,'..: JJ"'St!; ..." JÉt Bekleding van rundleer

2§_r \ï_____\ r"MWHyi *: >: c\ L .1 Ü Ij !sss_ EES

2-zitsbank in stofJ39sv
"'"" ■...".'.:,:■■"■ ..... ■■"-■■ ' 935. I <a^^-JBËgs " __^

:mmmW^mm j Exclusief en betaalbaar zitkomfortM
-" 1 " .__>

Moderne leren draaifauteuil. Extra V^__^____l I _____ ____^ ___. "^__l "I "'X«_Mli_?l^_^!__s«^ '""' Moderne bijzetfauteuil met stoffen
hoge ruge met dekoratieve, horizon- \W_JwMMrwMW* ___. Ir^l I -_-_-_■ I ''^-J^^tó^astJlK^^I^^^' bekleding. Rank kuipmodel met rond"
tale stiksels. Stabiele, houten 5-teens l_F l^____FI^l _L_ I />> om goede steun door de dikke
v°et- _^^ (^ | | kussens en hoge armleggers.

J29-J I_»____! Inde Cramer 178-Woonboulevard Heerlen-Telefoon (045)-75 4208 va 1095^ __§£**
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APOTHEKEN
De avond-, weekend- en zon-<jagsdienst€'n beginnen op vrij-
dagavond en eindigen de volgen-de week vrijdagochtend om 8.30
üür.

Van onze verslaggever

TIGH -Heerlen. Honderd uur
dienstverlening
voor inwoner
van KerkradeGROENEKRUIS

ARTSEN

TANDARTSEN.

DOOR MONIQUE PARREN

Omwonenden vaak getuige van bijna-ongelukken

Tien jaar touwtrekken
om voetpad Overheek

" Voetgangers in
Overheek moeten de
weg zélfgebruiken bij
gebrek aan een trottoir
ofvoetpad.

Foto:
CHRISTA HALBESMA

.atiënten gezondheidscentrum,
kunnen dag

nacht bellen, ©214821. Uit-
buitend voor spoedgevallen:

jyverigen dienen in geval vanfJ°od eerst de eigen huisarts tebellen.

Van Melik mag in kasteel Hoensbroek blijven

Hof geeft Heerlen gelijk
weekend

agenda

Het 'beestenleven' van deverdachte
werd gekenmerkt door een aaneen-
schakeling van moeilijke toestan-
den. Hij had vijf jaar geen energie-
kosten betaald aan het Nutsbedrijf.
De onbetaalde nota's gas-, water- en
lichtverbruik waren inmiddels op-
gelopen tot 17.000 gulden. Ook
stond hij bij een kroegbaas voor
4000 gulden in het krijt. Daarnaast
was de Kerkradenaar verwikkeld in
een echtscheidingsprocedure en tot
overmaat van ramp raakte hij ver-
slaafd aan cocaïne.

Experiment
„Het belbus-experiment zal drie
jaar duren. In die tijd moeten we
de kosten dekken met de bijdra-

ouderen en gehandicapten", zegt
een vrouw uit het publiek. „Men-
sen die slecht ter been zijn moe-
ten vaak of de taxi nemen of een
eigen auto aanschaffen. In beide
gevallen is het gewoon te duur."

Maar de Maastrichtse rechtbank
vond wel dat Moonen een andere,
meer rendabele opzet van het kas-
teel in de weg staat. Of dat voldoen-
de reden is voor de huuropzegging,
daarover zal de Hoge Raad een ein-
doordeel moeten vellen.
Tot die tijd blijft het kasteel ver-
deeld: Van Melik heeft de buffet-
rechten in de drie zalen, Moonen
exploiteert het restaurant en de
foyer.

Het busje wordt in de komend,
jaren overgedragen aan de Stich
ting Vervoer op Maat Heerlen
Deze stichting is in het leven ge-
roepen door de GON en de FWO.

De Kerkradenaar moest zich in het
Heerlense gerechtsgebouw verant-
woorden voor het rijden zonder rij-
bewijs in een onverzekerde auto.
Bovendien had hij twee maal gere-
den onder invloed van alcohol.

„Gehandicapten en ouderen
kunnen vaak om lichamelijkere-
denen niet gebruik maken van
het openbaar vervoer. Ze komen
hierdoor in een isolement. Met
de belbus kunnen deze mensen
weer deelnemen aan het maat-
schappelijke leven", vertelt se-
cretaris Nijsten van de GON.
De belbus is een initiatiefvan de
GON en de Federatie Welzijns-
werk Ouderen (FWO). In 1985
startte de GON met de actie
'Roelstoelbusje'. Mede door gif-

„Als ik zijn strafblad bekijk, wordt
het de hoogste tijd dat de verdachte
op andere gedachten komt", con-
cludeerde politierechter mrG. Her-
mesdorf gisteren.

Smoezen
Mensen die met de belbus ver-
voerd willen worden, moeten lid
worden van de stichting Vervoer
op Maat. Een lidmaatschap kost
25 gulden. Daarbij komen de
kosten per rit. Afhankelijk van
de afstand liggen die tussen twee
en zes gulden.
De stichting wil de komende ja-
ren het aantal belbussen uitbrei-
den. De 65-plussers en de gehan-
dicapten zeggen echter al blij te
zijn met één bus. „Dit is gewoon
ideaal. Er zijn te weinig fatsoen-
lijke vervoersmiddelen voor

De onenigheid tussen de gemeente
Heerlen en Moonen dateert al van
eind 1984. De gemeente verweet
hem een slecht huurder te zijn, het-
geen de rechtbank onvoldoende
aangetoond vond.

Slecht

Heerlen.
'foor spoedgevallen ©711400
ijjandweercenjtrale) bellen,

;°t zaterdag 12 uur vlg. telefoon-
beantwoorder van eigen huis-
jes. Voor spoedgevallen éérst
telefonisch contact opnemen
liet de dienstdoende arts. Van
*aterdag 12 uui;r tot zondagmor-gen 10 uur Kaiser, ©351231. Van
*°ndagmorgen 10 tot maandag-morgen 8 uur Schiffers,
«452176.Simpelveld - Bocholtz.

©440333.
5chaesberg.
Waterdag Meyer, ©313286 en*°ndag Eussen. ©320660.

HEERLEN - De 'wilde jaren' en
het 'beestenleven' behoren volgens
de raadsman van de 29-jarige ge-
daagde uit Kerkrade definitief tot
het verleden. Hij is van de drugs af,
bezoekt geen kroegen meer, heeft
zijn rijbewijs behaald en heeft zich
weer verzoend met zijn ex-vrouw.

ge van de leden", zegt de voorzit-
ter van de stichting, P. van dei-
Hijden. Volgens Van der Hijden
is dit geen probleem, omdat
meer dan honderd mensen ge-
bruik gaan maken van de bus.

ten van particulieren en bedrij-
ven en geld uit fondsen verza-
melden de initiatiefnemers 60
duizend gulden voor een busje
dat ook geschikt is voor het rol-
stoelvervoer.
Wethouder Visser zegt zeer blij
te zijn met het initiatief. „Het is
jammer dat de gemeente nog
maar weinig subsidie kan geven
aan soortgelijkige projecten.
Maar ik ben blij dat de belbus
een belangrijke waarde zal heb-
ben voor de mobiliteit van de
bejaarden en gehandicapten", al-
dus Visser.

HEERLEN - Heerlense gehan-
dicapten en ouderen kunnen
voortaan gebruik maken van de
belbus. Voor de offeciële ope-
ning maakten wethouder D. Vis-
ser en secretaris J. Nijsten van
de Gehandicapten Organisatie
Nederland (GON) gisteren als
eersten een ritje in de bus. Later
overhandigde wethouder Visser
de autosleutels aan Nijsten, die
de bus daarmee symbolisch in
ontvangst nam.

Wachtdienst voor spoedgeval-
i?«: Heerlen: ©713712. Nuth-Yperendaal-Simpelveld:

Brunssum-Schin-
f'eld-Jabeek: ©259090. Hoens-

eek-Bingelrade:
Landgraaf: ©323030.
gelshoven:

«459260.

(Informatie overa^ond- en weekeinddiensten van
tandartsen, apothekers

cri het Groene Kruis.)

Correct
Volgens de rechtbank en het hof
geldt voor de buffetrechten echter
geen huurbescherming. Ze vinden
daarom dat Heerlen correct heeft
gehandeld door vorig jaar met Van
Melik in zee te gaan. Wie een van de
drie hierboven genoemde ruimtes
huurt van de gemeente, is voortaan
verplicht zijn consumpties bij Van
Melik te bestellen. Dat recht heeft
Moonen verspeeld.

Heerlen heeft in 1989 aan Moonen
de huur van een aantal zalen opge-
zegd. De huuropzegging vecht Moo-
nen nog steeds aan. De kwestie ligt
al een jaar in cassatie bij de Hoge
Raad, die over ongeveer een jaar
uitspraak zal doen. Gedurende die
tijd mag Moonen de foyer blijven
gebruiken die hij van de gemeente
huurde.

DEN BOSCH/HEERLEN -
De firma Van Melik mag ge-
woon doorgaan met haar ho-
reca-activiteiten in de Gehoor-
zaal, de Grote en Kleine
Remijs van Kasteel Hoens-
broek.
Het Gerechtshof in Den Bosch
volgt met deze uitspraak het
vonnis van de Maastrichtse
rechtbank van een half jaar
geleden.
Ook toen eiste uitbater Jos
Moonen in kort geding dat de
gemeente Heerlen een dwang-
som van een ton kreeg opge-
legd per keer dat iemand bui-
ten hem om toestemming
krijgt het buffet in genoemde
zalen te exploiteren.

°runssum - Schinveld.Schoonbrood., Rumpenerstraat
'12, _?272323.
Heerlen.Heerlen-Zuid, Bautscherweg
52a, ®42323.3. B.g.g. _711400.
Landgraaf.
dempers, Hoofdstraat 5 Schaes-berg, _3107 77. Voor spoedgeval-
Jen dag en nacht bereikbaar.
Kerkrade - F.ygelshoven.
Stnithuis, Van Gronsveldstraat
*. ©454000.Kerkrade-west.
Maussen, Akerstraat 79,
°leijerheide..
Noodapoth&ek Pricksteenweg.Zaterdag van 10.30 tot 16 uur en
bondag van :12 tot 13 uur en van|8 tot 19 uut. Voor spoedgeval-
Jen dag en nacht geopend,- Bocholtz.

Dr. Ottenstraat 9, Sim-
pelveld, ©44 1100. Zaterdag van, '1 tot 15 uur en zondag van 13.30
"°t 14.30 uur. Voor spoedgeval-
len, kan men. terecht van 22 tot; uur, of na telefonische af-
braak.hoensbroek - Heerlerheide.hartens, Hoofdstraat 87 Hoens-
?roek, ©212214.ïuth.
"oor spoedgevallen eigen apo-
'"eek (b.g.g. ._711400).

" Dank zij de belbus kunnen ouderen en gehandicapten weer actief deelnemen aan het
maatschappelijk leven. Foto: CHRISTA HALBESMA

Belbus voor integratie
ouderen in maatschappij

Openbaar vervoer vaak probleem voor senioren

Officier van justitie mr K. Janssen
eiste gelet op de ernst van de feiten
en de herhaling daarvan zware
straffen: tien weken celstraf en een
jaar niet rijden. „Ik geloof niet dat
meneer aan de beterende hand is.
Het is een gebed zonder einde. Van-
daar deze forse eis."

Smoezen (2)

"Sommige mensen, met name
zakenlui of beroepschauffeurs,
hebben er heel veel voor over om
een ontzegging van de rijbe-
voegdheid te kunnen ontlopen.
Het begrip 'heel veel' kan op
veel manieren worden uitge-
legd. Zeker als je voor de rech-
ter staat wegens het rijden
onder invloed van alcohol. Je
hebt mensen die diep in de
'smoezenbuidel' tasten om on-
der een rijverbod uit te komen,
maar er zijn ook mensen die
diep in de geldbuidel willen
tasten. Een 42-jarige Maas-
trichtenaar, die in Heerlen een
kapperszaak heeft, koos giste-
ren voor de Heerlense politie-
rechtbank in eerste instantie
voor de 'smoezen-variant'. Hij
was vlak voor de deur van zijn
woning aangehouden met een
behoorlijk alcohol-promillage
na het drinken van wijn, cog-
nac en bier. De zakenman kon
zijn auto onmogelijk missen,
omdat hij elke dag vuile hand-
doeken naar een wasadres
moest brengen en weer ophalen.
Daarnaast gaat hij twee maal
per maand voor 'business' in de
kledingbranche naar Bregenz.
Een vriendin werkt daar in een
kledingzaak.

Ozon

" Officier van justitie mr K.
Janssen hechtte geen waarde

aan het handdoeken-verhaalen
'met de trein naar Bregenz rei-
zen' vond zij een goed alterna-
tief. Zij eiste een geldboete van
2000 gulden en een rij-ontzeg-
ging van negen maanden. Poli-
tierechter mr G. Hermesdorf
zwichtte voor de uitleg van de
kapper. Maar 'komt het niet uit
de lengte, dan wel uit de breed-
te. Hij legde dan ook een geld-
boete op van 4000 gulden. En
dat is niet mis.

Onderbanken
weigert bijdrage
aan islamieten

De politierechter gaf de verdachte
nog een allerlaatste kans door de
gehele gevangenisstraf om te zetten
in honderd uur dienstverlening. Bo-
vendien werd het rijverbod terugge-
bracht tot negen maanden.

Noodkreet

" Gelezen: de Belgen maken
zich helemaal geen zorgen over
de ozon. Volgens hen is het ge-
woon 'van devanzelfsprekende'
dat er infebruari weinig zon is.
Het heeft toch, aldus onze
woordvoerder, weinig zin om
het gehele jaar te klagen: „O,
waar is dezon?"

De gemeente vindt dat pas subsidie
gegeven kan worden 'als er een ge-
bedsruimte in Onderbanken zelf is.
In 1985 heeft de Heerlense Moskee
Nour ook al eens bij Onderbanken
aangeklopt voor subsidie. Om de-
zelfde reden wilde de gemeente
toen ook geen geld geven aan de
moslims.

ONDERBANKEN - De gemeente
Onderbanken weigert subsidie te
geven aan de gebedsvoorganger
van de islamitische gebedsruimtein
Brunssum. De Belangenvereniging
Arabisch sprekenden Brunssum en
Onderbanken had de gemeente On-
derbanken verzocht om een bijdra-
ge, omdat de vereniging meebetaalt
aan de kosten van de voorganger in
Brunssum.

" Elk jaar rond deze tijd sneu-
velt een groot aantal padden,

"kikkers en salamanders als ze
de straat willen oversteken om
hun eitjes af te zetten. Een
IVN'er tekende deze noodkreet
van een angstige kikker op:
„Wij moeten om onze soort in
stand te houden tijdens de sche-
mering en in het donker de
druk bereden wegen overste-
ken. Vaak zijn het stelletjes op
weg naar hun liefdesnest. Soms
lukt het hen de overkant veilig
te bereiken, meestal niet. Want
jullie mensen met jullie auto's
en brommers zijn voor ons le-
vensbedreigend. Veel van onze
vrienden overleven die over-
steek dan ook niet." Autobe-
stuurder, geef gehoor aan deze
kwakkertaal. Temper je snel-
heid en probeer de diertjes zo-
veel mogelijk te sparen. Alvast
bedankt namens alle kwakkers.

Schijnwerpers op
St.-Lambertuskerk
J^ASTRICHT - Twee CDA-leden
u ? de Maastrichtse gemeenteraad
St t

n et coueSe verzocht om de-.""Lambertuskerk aan het Emma-
|lem te verlichten. De twee, Theo
de .. Ns en Han H(:i°gma» vinden datdiscussie over het voortbestaanh deze kerk niet mag verstom-y^n en dat het gebouw daarom niet

■_H^?n figuurlijk naaar ook letterlijk
de schijnwerpers moet worden

e kerk staat al jarenlang leeg we-2ons instortingsgevaar. Restauratieu vele miljoenen eisen.

Op deze druilerige ochtend zijn
de automobilisten er vroeg bij.
Voetgangers worden herhaalde-
lijk in de drassige berm gedre-
ven. Wie op de bus wacht bij de
haltes aan weerszijden van de
weg, moét genoegen nemen met
een plaatsje in de modder. Over-
heek is - zelfs in de verkeerslu-
we winterperiode - duidelijk te
smal voor de vele weggebrui-
kers.

KLIMMEN — De bewoners van
Overheek, de doorgaande weg
van Klimmen naar Hulsberg,
ijveren al tien jaar voor een trot-
toir of voetpad langs de straat.
Met als enig resultaat een dikke
stapel correspondentie tussen de
buurt en het Voerendaals colle-
ge. De niet aflatende stroom ver-
keer raast gewoon door. Langs
gedupeerde gezinnen, die de
slachtoffers nog vrijwel dagelijks
betreuren.

Il

2ferlen- Hulsberg - Voerendaal.
Heerlerbaan 224,

Spreekuur zaterdag enf°ndag van 11 tot 12 uur. B.g.g.
S.ITIGH, ©711400.
j^erkrade- Übach over Worms -Jheuwenhagen - Eygelshoven.
-ederen, Europaweg 201 Wau-

?fch, 0312341. Spreekuur van
}i 30 tot 12 uuir en van 19 totJ,9-30 uur.
?/hipeiveld -Bocholtz - Gulpen -£aals - Wijlre - Wittem.usen, Burg. Teheuxweg 1 Gul-
£eh, ©04450-1436. Spreekuur
.Vah 11.30 tot 12 uur en van 17.30LOl 18uur.
jfunssum - Schinveld - Nuth -goensbroek - Selhinnen.ftabers, Nieuwstraat 28 Hoens-
P'oek- ©214673. Spreekuur van
{i 30 tot 12 uur en van 17.30 tot
ia UU-

„Het voetpad hoort niet thuis in
een bestemmingsplan, maar in
het verkeersveiligheidsplan van
Voerendaal", vertolkt Bertrand
de mening van de boze buurtbe-
woners. „De weg is daarin niet
opgenomen omdat Overheek
niet als 'gevaarlijk' uit de inven-
tarisatie tevoorschijn kwam."

nen. Daarop wil de buurt niet
wachten.

brief die dateert van 10 juli 1984
beloven B en W van Voerendaal
'concretere plannen in 1985.
„Ruim zeven jaar later hebben
we nog geen voetpad", vertelt
een verontwaardigde Piet Ber-
trand. „En dat terwijl de situatie
steeds gevaarlijker wordt. Als
omwonenden zijn we vrijwel da-
gelijks getuige van 'bijna-onge-
lukken'."

Snelheidscontrole
- De politie van Heer-en heeft gisteren tussen 9 en 15 uuren snelheidscontrole gehouden ope Akerstraat-Noord, Sittarderweg,

Randweg en Groe:ne Boord. Daarbij
erden 745 voertuigen met de radargecontroleerd. Hiejrvan reden 85 be-stuurders te hard. De hoogst geme-en snelheid was ,85 kilometer perUur. *

ONDERBANKEN - In de gemeen-
schapshuizen van de gemeente
Onderbanken zullen binnenkort
geen huwelijken meer voltrokken
worden. Het college van Onderban-
ken wil de huwelijken in het nieu-
we gemeentehuis laten plaatsvin-
den.
Omdat de gemeente niet beschikte
over één geschikte ruimte, werd in
1982 besloten om paren in vier ge-
meenschapshuizen in de gemeente
in de echt te verbinden. Nu het
nieuwe gemeentehuis van Onder-
banken in gebruik is, verliezen de
gemeenschapshuizen in Merkel-
beek, Jabeek, Schinveld en Bingel-
rade deze functie.

Huwelijk taboe in
gemeenschapshuis

In 1982 sloeg buurtschap Over-
heek voor het eerst alarm. In een

Volgens de omwonenden ligt het
'Klimmense' stukje er nog vrij-
wel hetzelfde bij als vijftig jaar
geleden, alleen is nu de verkeers-
stroom toegenomen. En daarmee
de bezorgdheid van de buurt,
„want Overheek kan al dat ver-
keer niet verwerken", zegt Piet
Bertrand namens de buurt. Dat
blijkt. Voetgangers en fietsers
moeten heel wat kunsten uitha-
len om aan de ene kant niet on-
der een auto te komen en aan de
andere kant niet in het veld te
belanden.

De doorgaande weg is door de
voormalige gemeente Klimmen
nooit gerenoveerd. Het oude
Hulsberg deed dat wél, bij de
aanleg van de autosnelweg naar
Maastricht. Het laatste stuk van
Overheek - voor de op- en afrit-
ten naar de snelweg - is dan ook
twee meter breder dan het voor-
ste gedeelte.

Voor buurtschap Overheek is de
maat vol nu de voorbereidingen
voor het felbegeerde voetpad
zijn gekoppeld aan bestem-
mingsplan Overheek, waarmee
volgens wethouder Walter Uit-
terhoeve dit najaar wordt begon-

Een verhitte discussie over de
nieuwe planning van het ge-
wraakte voetpad tijdens een ver-
gadering van de commissie
Grondgebiedszaken afgelopen
maandag, werd gedeeltelijk in
het voordeel van de buurt be-

slecht. Uitterhoeve beloofde
Overheek een provisorisch voet-
pad, als blijkt dat dit jaar niét
gestart kan worden met de eer-
ste fase van het bestemmings-
plan.
„Nu lijkt het een peuleschil.
Waarom heeft de gemeente dan
tien jaar gewacht?", vraagt Ber-
trand zich af. Geen van de raads-
of commissieleden in het Voe-
rendaalse hebben nog gevolg
gegeven aan diverse uitnodigin-
gen van buurtschap Overheek
om zich ter plekke te komen ver-
gewissen van de situatie. „Mis-
schien begrijpelijk", meent Ber-
trand, „want het is écht geen
pretje om hier te moeten lopen."

Prostitutie
Het probleem van de prosti-
tutie is, inderdaad, zo oud
als de mensheid. Heerlen
bestaat bijna tweeduizend
jaaren er zullen ook wel net
zo lang prostituees rondlo-
pen. Met de opkomst van
de heroïne als populaire
drug ontstond in Heerlen
ook het fenomeen van de
heroïneprostitutie. Met na-

me in de jaren tachtig nam de overlast voor de inwoners sterk toe.
De aan heroïne verslaafde meisjes verlenen hun diensten noodge-
dwongen tegen lage prijzen en moeten daarom dagelijks veel
klanten 'afwerken' om hun portie drugs te kunnen betalen.
Om de overlast te kunnen beperken, die vooral ontstaat door
urenlang rondrijdende prostituanten, wordt al meer dan een de-
cennium gesproken over het instellenvan een gedoogzone. Dat is
een plaats waar de dames in relatieve rust hun werk kunnen ver-
richten en waar ze ook voor hulpverlening terecht kunnen. In 1985
besloten burgemeester en wethouders zelfs tot het instellen van
zon gedoogzone, maar het CDA blokkeerde dit voornemen.
Sindsdien laait de discussie precies om de twee jaarweer op. De
vrouwen worden weggejaagd uit de ene woonbuurt en duiken in
een andere omgeving weer op. En steeds worden 'eerzame bur-
gers' daar de dupe van.
Op het ogenblik is de situatie verhoudingsgewijs rustig. De vrou-
wen hebben hun werkterrein voor een belangrijk deel verplaatst
naar de CBS-weg, waar alleen wat kantoren liggen. Een werk-
groep van deskundigen van onder meer CAD, politie, GGD en
gemeente, vindt dat deze situatie gehandhaafd moet blijven. Met
andere woorden: de vrouwen moeten weg uit de woonwijken,
maar dienen te worden ontzien op plekken waar ze relatief weinig
overlast veroorzaken.
Het zou goed zijn als het CDA, de Groepering Heerlen-Noord en
de SP, die niets zien in een officiële gedoogzone, dit realistische
compromis niet bij voorbaat zouden verwerpen.

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek



Auto's

Bovag automobielbedrijf LEIJENAAR'S-AUTOCENTRALE
Mercedes 190 Diesel wit 1990
Opel Corsa hatchback 1.4iSwing platina 1990
Kadett hatchback 1.3i5 versn. 36.000 km 1989
Kadett Caravan 1.7diesel wit 5-drs 1989
Kadett 1.8 SEDAN LS 34.000 km 1989
Kadett HB 2.0 GSI 130 PK wit 62.000 km 1988
KadetHß 1.3 Club euro rood 1988
Kadett Caravan 1.6 Diesel 5-drs. rood 1988
Kadett Caravan 1.3 S LPG wit 1988
Kadett gesloten bestel 1.3LS 76.000 km 1987
Kadett Caravan 1 6i wit 1989
Kadett HB 1.3 club euro 65.000 km 1987
Kadett HB 1.2 SC 3-drs. 60.000 km 1985
Kadett HB 1.2 SC 5-drs. 90.000 km 1985
Kadett HB 1.3 S 3-drs 1985
Kadett 1.2SC SEDAN wit 55.000km 1987
Kadett 1.3LS SEDAN wit 46.000 km 1987
Opel Ascona 1.6 S 5-drs. 65.000km 1987
Opel Ascona 1.6 S Luxus 4-drs. 75.000 km 1985
Opel Record 2.0 S Sedan 1984
Opel Veetra 1.6iGL4-drs. roodmet 1989
Opel Omega 1.8 SVLS 1989
Ford Fiësta 1100Luxe rood 1984
Ford Escort 1.4 CL champagnemet 1986
Ford Escort 1.4 CL wit 62.000km 1986
Ford Escort 1.6 Bravo 5versnell 1985
Ford Siërra 2.0iDOHC LPG 5-drs 1990
Ford Siërra 2.0 GHIA SEDAN 1988
Ford Siërra 2.0 COMBI Special 1989
Mercedes Benz 230 E autom 1983
VWPolo 1300coupé wit 1987
VWGolf 13iCL grijsmet 1990
VW Golf 1.8 div. spoilers rood 1985
VW Golf 1.6CL blauwmet 1985
VWGolf 1.6 diesel wit 110.000km 1988
MitsubishiLancer Wagon 1.5GLI met LPG 1989
Honda Civic 1.3 de Luxe wit 16.000km 1990
Honda Civic 1.5 GL 3-drs 1985
Suzuki Swift 1.3 GS zwart 29.500km 1991
Volvo 240 DL met LPG wit 1989

Ridder Hoenstraat 151, Hoensbroek. Info.: 045-212091
Ook uw adres voor een APK-keuring.

Auto's met 3 maanden Bovag-garantie.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te koop Fiat PANDA 750 CL
W. wit, km.st. ca. 23.000,
bwj. '89. Tel. 045-318731.
Fiat UNO bwj. 1986, APK
'93, nieuw model '87,
’5.650,-. 045-751387.
Rat RITMO diesel, 4-drs.,
nw. model, APK 10-7-92,
zeer goede motor, olievrij,
bwj. '85, ’3.500,-. Tel. 045-
-323178.
Kleine FIAT 133 voor lief-
hebber, vr.pr. ’ 600,-. Tel.
045-326818 b.g.g. 06-
-52981666
Te k. Fiat REGATTA 85S,
bwj. '87, nwe. banden en uitl
vele extra's, keur. toegest. i.
z.g.st. vaste pr. ’8.500,-.
Servatiusstr. 49, Brunssum.
Tel. 045-257856.
Te k. Ford ESCORT 1.4 CL,
kl. rood, bwj. 04-05-90,
mooie auto, vr.pr. ’ 16.500,-
Tunnelweg 60, Kerkrade-
Terwinselen.
Ford ESCORT XR3i bwj. juli
'86, nieuw model, kl. rood,
inruil eventueel mogelijk.
Tel. 045-273684.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 La-
ser, zeer mooi, sportv., ver-
laagd, hele nette auto, bwj.
eind '86, pr. ’9.750,-. Tel.
045-327686
Te koop Ford TAUNUS,
APK, bwj. '80, prijs ’ 1.250,-
Tel. 04499-4529.
Opel KADETT 1.6 Diesel
Stationcar, bwj. 3-'B7, div.
accessoires, 78.000 km.
Tel. 045-210685.
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
ALFA 75 1.8, bwj. '87, div.
extra's, i.z.g.st. Tel. 045-
-314477.
Te k. CITROEN AX GT inj.
1.4 bwj. 10-'B9, 52.000 km,
grijsmet. ’16.950,-. Ploe-
men Schols BV Ambyerweg
2 Meerssen. 043-644888.
CITROEN BK 16 TRS, APK,
bwj. '83, vaste pr. ’4.300,-.
Tel. 046-522132.
Te k. Ford ESCORT 1.1 L,
bwj. '81, vr.pr. ’2.350,-. Tel
045-452257 na 18 uur.
Te k. JEEP Daihatsu Rocky,
bwj. '87 met plm. ’ 7.000,-
-acces., geel kenteken, pr.

’ 23.500,-. Tel. 04451-1509
Te k. ARO JEEP bwj. '87,
LPG, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-244629.
Te koop Lada Niva Jeep,
APK, ’1.500,-. Autobedrijf
Loek SCHAEPKENS, Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896.
Te k. LANCIA B HPE, bwj.
'82, techn. goed, plaatwerk
matig. Weg. plaatsgebrek, t.
e.a.b. Tel. 046-747955.
Te k. MAZDA 323 F 1,6i
GLX, bwj. mrt '91, kl. rood,

’ 26.950,-. Ploemen-Schols
BV Ambyerweg 2, Meerssen
Tel. 043- 644888.
Te k. MAZDA 626 2.2iGLX
Sedan, bwj. 11-'9O, grijsmet
60.000 km, ’ 29.950,-.
Ploemen-Schols BV, Amby-
erweg 2, Meerssen. Tel.
043-644888.
Te k. Opel CORSA Joy 1.4i,
1 jr oud, div. orig. extra's.
Vr.pr. ’19.500,-. Tel. 045-
-461582.
Te k. Opel KADETT 13S,
bwj. '87, vr.pr. ’9.750,-.
Tel. 04405-3783.
Zeldz. mooie KADETT 12S
Hatchback, '86, sportw. ace.
Kerkraderweg 166, Hrl.
Opel KADETT 18i GT, bwj.
'90, div. extra's, vr.pr.

’ 21.500,-, inr.mog. Broek-
str. 62, Schineveld.
Te k. Opel KADETT 1300
Berlina bwj.'Bl extra's 045-
-241124 Tiendstr.3s Nuth.
Te k. Opel REKORD Berlina
i.z.g.st, bwj.'Bo, 1 jr. APK,
mcl. grote beurt en nw kop-
peling, pr. ’ 1.850,-. Tel.
045-312427.
Suzuki ALTO GL, '87, i.z.g.
st., vr.pr. ’8.000,-. Tel.
046-523319.
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.

O.K. Cars
biedt aan

Golf D 1.6, nw. type, 5-drs,
'84;

Opel Corsa 12 S, '86 v. ex-
tra's, sp.velgen, ricardo st.

enz.;
Kadett 13 S HB, '86;

Kadett Stat., 5-drs., '83;
Kadett 12 S, 5-drs., '83;

Kadett stat.,'Bl;
Kadett 13N veel extra's, uit-

geb., sportvkjn. enz. '80;
Ford Siërra 1.6 Laser, '86;

Ford Siërra 2.0 CL 3-drs. '87
i.st.v.nw.; Ford Escort KR 3i,

'85, v. extra's;
Ford Escort 1.6, '85;
Ford Escort 1.1, '83;

Ford Capri 2.0, 6 eil., 79,
zeer mooi;

Fiat Panda, type 34, '85;
Honda Civic 1.3, 3-drs., '84;
Jeep Suzuki Samurai, 4 wd., '■'88;

Jeep Suzuki SJ, 413.QJX,
hardtop, '87;

Jeep Matra Talbot, Rancho, .
'83. Inruil, financiering

mogelijk. O.K. Cars. Verl.
Lindelaan 23, Oirsbeek.

Tel. 04492-5782. !
Van Leeuwen |

Citroen i
vreemde merken

Opel Kadett
1.8 zilver 1988

Peugeot
205 donkergrijs 1990

I.4iXS |
Volvo 340 DL
antraciet 1988
Hyundai Pony

XP 1500 wit 1988 ,
Alfa Romeo 1.3 Junior 1988 ,

zilver
VW Golf !

1.3rood 1987 ■Nissan Sunny
I.7DHBrood 1987

Toyota Corolla '1.3 aut. wit 1984
Mazda 323 HB |
zilvermet. 1983 i
Citroen

BK 14 TE Palais
LPG blauwmet 1990

BK 14 Chamonix
grijsmet. 1989
BK 16 Leader.

spec. uitv.
grijsmet. 1986

BK 19 TRS LPG
wit 1988

BK Break turbo D
wit 1990

CX Prestige aut.
zwart 1988 nieuwstaat

AX demo 1991
blauw en rood

Inruil, garantie en financie-
ringmogelijkhedenüü j
Van Leeuwen

Citroen
Strijthagenweg 129

Kerkrade
Tel. 045-453355 J

Te koop van part. zeldzaam -mooie Opel OMEGA I.Bi GL ;
verlaagd, sp.velgen, achter-
spoiler, dubb. spiegels, alles ;
d.blauwmet., km.st. 87.000,
model '88, vaste pr.

’ 17.500,-. Tel. 045-255578 :
Te k. Opel RECORD, bwj. ,
'83, LPG, APK 5-92, nieu-
we banden en nieuwe uitlaat ,
Tel. 046-524341 ,
Opel REKORD 2.0 S Tra-
veller, bwj. dcc. '86, kl.
blauwmet., APK gek. met of
zonder LPG, vr.pr. ’8.900,-
Ariensstr. 2, Kakert-L'graaf.-
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; iGolf GTi '82; Citroen Visa
1400 GL '85 ’5.500,-; Seat
127 '85 1 5.800,-; Ford Es- i
oort 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 j
732i'83 ’ 6.900,-; Opel As- |
cona 1600 '83 ’4.750,-;
Opel- Kadett 1200 '84 j
’5.900,-. Autobedrijf WE- j
BER. Inruil, financ, bovag-
garantie. Baanstraat 38 :
Schaesberg. 045-314175.
Wij geven het meeste voor '■uw AUTO! U belt, wij komen! I
045-422610, ook 's avonds. .
Te koop PEUGEOT 205 XE !
junior, kl. wit, bwj. '86. Tel.
045-421157 na 14.00 uur.
Te k. 4 WD RENAULT ARO i
4x4, benz. grijs kent. APK, I
nw. gespoten, kl. ferrari- I
rood, veel extra's, i.st.v.nw. ,
'87, ’ 4.950,-. 045-323178. I

QUATRO-CARS, Locht 80E
Kerkrade, 045-425599 biedt
aan: A Manta, 1973, APK
10-92, rood, in pef.st., met
vleugelspoiler, ’ 5.250,-.
Opel KADETT ï_ '85^
’8.250,-; Ford Escort 1.6 D
'85 ’5.900,-; Ford Escort
1.6 L '83 ’3.900,-; Ford
Siërra '83 ’4.900,-; Fiat
Ritmo '85 ’3.900,-. Inr.
mog. 045-211071 Over-
broekerstr. 54, Hoensbroek.
Te k. Opel KADETT 12SC,
bwj. '87, i.z.g.st. Tel. 045-
-443272 na 17.00 uur.
Opel KADETT bwj. '79, APK
'93, met steekproef, i.z.g.st.
vr.pr. ’1.150,-. Haesenstr.
44, Schaesberg.
Te koop Opel MANTA, bwj.
'79, R. Visserstraat 7A,
Heerlen.
Te k. SUBARU Mini Jumbo
Super de Luxe, bwj. '87, 4-
drs., km.st. 60.0Q0, in st.v.
nw. vr.pr. ’6.750,-, mr.
mog. Tel. 045-415379.
Te k. Suzuki ALTO auto-
maat, '87, goed onderh.,
50.000 km. Parmentierstr. 3,
Heerlen. Tel. 045-410504
QUATRO-CARS, Locht 80E
Kerkrade, 045-425599 biedt
aan: Suzuki Alto GX, 1984,
kl. grijs, bijna showroom,
nieuw ’ 3.950,-.
TOYOTA Celica 1.6 ST, bwj.
'82, kl. zwart, APK 6-92,
sportvlgn. electr. schuifd. Na
17 uur 045-410014 inr.mog.
Toyota LANDCRUISER
Hardtop LX 2.4 Turbo Diesel
bwj. '86, ’ 19.750,-. Tel.
046-519343.
VW GOLF I.Bi, 1-'BB, torna-
do-rood, 85.000 km trekh.

’ 15.000,-. 045-724269.
Te k. VW POLO, km.st.
40.000, bwj. '87, ’8.500,-.
Tel. 046-338473.
Te k. VW GOLF C, bwj. '84,
i.z.g.st, 52.500 km, 1e eig.,
’8.000,-. Tel. 045-221208
Te koop VW GOLF 1.3, kl.
rood, bwj. '89, km.st. 46.000
pr. ’18.500,-. Tel. 045-
-751251.
QUATRO-CARS, Locht 80E
Kerkrade, 045-425599 biedt
aan: Golf Diesel, 1981,
groen, i.g.st., ’ 3.250,-.
Te koop VW JETTA, '82,
APK 2-93, sportvelgen, pr.
’3.500,-. Tel. 045-416945.
VW GOLF bwj. '78, iets werk
techn. 100%, vr.pr. ’475,-.
Haesenstr. 44, Schaesberg.
Tel. 045-314967.
VW GOLF 1.3 C, bwj. mei
'83, APK '93, bijz. mooi,

’ 4.750,-. Tel. 045-454087.
VW GOLF 1100, bwj. '81,
kleur wit, APK okt. '92, nwe.
banden, radio-cass.,'i.z.g.st.
pr. ’ 2.450,-. 046-740382.
Te koop VW GOLF 1.3, bwj.
'81, ’2.850,-. Tel. 045-
-453572.
VW GOLF 16 CL 5-drs, bwj.
'89. Manhattan uitv., kl. rood
plus stereo, niet van nw. te
ondersch., km.st. 40.000,

’ 18.250,-. 045-423660.
Te k. VOLVO 343 L autom.,
bwj. '81, APK 1-10-92, kl.
wit. nw banden, 1e lak, geen
roest, ’ 1.500,-, in nw.st.
Tel. 045-323178.
VOLVO 343 GLS bwj. '81,
110.00 km ’3.000,-. Tel.
04454-3511/5701.
Te k. VOVO 340 DL, 5-drs',
LPG, '83; Golf LS autom.;
Opel Rekord 2.05, '79 enz.
Tev. alle rep. en laswerk
Garage Piet DE LA ROY &
Zn. Hoofdstr. 114, Hoens-
broek. Tel. 045-212896.
SUBARU Jumbo super de
luxe 2 cyl. 60.000 km,
’3.750,-, APK, '83; Kadett
'82. Tel. 04499-3398.
Te k. Bedford CAMPER bwj.
78, BMW 1502, in nieuwst,
voor liefhebber, bwj. '77. Na
17.00 uur 046-376640.
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.

Audi 80 I.Bi S '90 ’ 29.750,-
Chevrolet Corsica LT exel.
autom. airco enz. '89

’ 32.000,-; Ford Scorpio
2.0 i CL Sedan '90
’31.000,-; Ford Scorpio 2.0
CL 89 ’23.000,-; Ford
Scorpio 2.0 GL autom. '86
’17.750,-; Ford Siërra 2.0
CL 3-drs. '88 ’ 14.750,-;
Ford Siërra 1.6 Sedan Spec.
'90 ’23.750,-; Ford Siërra
1.6 CL Sedan '89 ’21.750,-
Ford Escort 1400i CL '91
’23.750,-; Ford Escort 1.4
Bravo '88 ’ 14.500,-; Ford
Fiësta 1.11 CL 3-drs. '90
’16.900,-; Opel Omega
2.0iLS '89 ’25.000,-; Opel
Manta 2.0 i GT 3-drs. '89

’ 23.500,-; Renault 25TX
'88 ’ 23.900,-Citroën BK
1.4 RE '88 ’14.500,-; Volvo
340 1.7 DL '86 ’11.000,-;
Peugeot 405 Gü LPG '90

’ 24.250,-; Peugeot 205 XS
div. acces. '90 ’21.500,-;
Mazda 626 LX HB '90
’23.900,-; VW Polo Pointer
2-drs. '87 ’10.500,-. Inr.,
financ. en Bovag-garantie-
bewijs. Autobedrijf en APK
keuringsstation P. van DIJK
& Zn, Hompertsweg 33
Landgraaf. 045-311729.

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Tel.
04455-2689.
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 k. Lada SAMARA 1300,
sept. '87, APK tot sept. '92,
km.st. 37.000, kl. wit,
’7.000,-. Tel. 045-221330.
Te k. Opel KADETT E 1300
LS, eind '86 met sportvelgen
zeer mooi. Tel. 04493-3315.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Te k. 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 Automatic, 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, ’1.950,-. Autobedrijf
Loek SCHAEPKENS, Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896.
Te k. Subaru JUSTY S, nov.
'87, antr., 15.000km. i.nw.st.
Auto Engelbert 04458-2918.
GOLF 1600, okt. '89, gr.met.
60.000km, LPG, in perf.st..
Auto Engelbert 04458-2918.
Toyota COROLLA, gr.kent,
1.8 D, statione, '90, wit,
32.000km, ’ 13.900,- exel.
Auto Engelbert 04458-2918
Te k. VW GOLF D, bwj. '88,
vraagprijs ’ 13.500,-. Tel.
045-222198.
Te koop Volkswagen GOLF
turbo diesel 5-bak, Recaro
interieur, uitgeb., sportwie-
len, APK, i.z.g.st., ’3.750,-,
Zeswegenlaan 36 Heerlen.
Weg. bedrijfsauto te koop
mooie BMW 316 gazellen-
beige op LPG, 120.000 km,
bwj. '85 in uitst. st., koopje!
Tel. 04492-1903.
RENAULT 14 LS '81, APK
4-92 i.g.s.t ’950,-, tel.
045-252947.
Alfa ROMEO 33 1.3 type
'86, kl. rood, 5-deurs, orig.
73.000 km, benzine-verbr.
1:14, 5 versn., APK 2-93,
gewicht 880 kg, auto ver-
keert werkelijk in nieuw-
staat, weg. omst. ’7.650,-.
04409-2191.
Te k. Alfa ROMEO Guillietta,
bwj. '81, zeer mooi,

’ 4.500,-. Tel. 045-463754.
Te koop AUDI 80 1.8 S 4-
drs., bwj. '88, km.st. 66.500.
045-721398, na 17.00 uur.
AUDI 80, 4-drs. type '81,
APK, Lz.g.st. ’ 1.800,-.
Tel. 045-232321.
AUDI 80 1.9E, bwj. '88, me-
tallic, schadevrij, Serretinte-
rieur, vr.pr. ’24.500,-. Tel.
046-523319.
Te k. BMW 320i, bwj. '83.
Tel. 04498-58213.
Te k. BMW 323i, bwj. '78,
APK 3-2-93, i.g.st. verlaagd
uitgeb. mr. mog. vr.pr.

’ 3.000,-. 045-453497.
Te koop gave BMW 316 bwj.
'78, pas gereviseerde motor.
Tel. 045-444406.
Te koop t.e.a.b. BMW 520,
APK bwj. '80, kleur grijsme-
tallic.Tël. 045-211571.
Te k. Citroen VISA, 1981, vr.
pr. ’1.100,-. Tel. 045-
-275205
Te koop CITROEN GSA
Club Break, bwj. '81, trek-
haak, radio, getint glas, APK
1-93, vraagprijs ’1.800,-.
Tel. 043-436082.
Te k. CITROEN AX 11 RE,
bwj. '88, kl. wit, pr. ’ 7.500,-.
Tel. 045-314533.
Te k. CITROEN BK 16 TRS,
bwj. eind '83, APK dcc. '92,
i.z.g.st., pr.n.o.t.k. Heerler-.
weg 78, Voerendaal.
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 1.6 i '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.

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

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

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

Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te koop gevr. loop- sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Tel.
046-525759
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gévr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Te koop DAF 1500 turbo,
met gesloten bak, bwj.'B2,
vr.pr. ’10.500,-, APK 1-2-
-93. Tel. 04492-2680.
Te k. SCANIA 8211, bwj.
1984, met gesloten bak-
laadklep en sleepas, ,zeer
mooie auto. J. Smeets,
Dries 27, Neer (L). 04759-
-1373.
Te k. AHLMANN AS7 Laad-
schop Bopcat, mod. 631 met
veegbezem en dieplepel;
kleine zelfrijdende atlas-
kraan met roterende bak;
Hydr. veegbezem; Heftruck
Toyota 2 ton gas. J. Smeets,
Dries 27, Neer (L). 04759-
-1373.
Te k. VW PICK-UP dubbel
cab. grijs kent., bwj. '82,
APK t/m 1-93. 045-326315
VW BUS LT 31 Diesel, aan-
nemersuitv., bwj. '84,
’8.000,-. Tel. 046-519343.
Te k. TOYOTA bus, grijs-
metallic, eind '86. Tel. 045-
-232252. .

Onderdelen/ace.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
Te koop 4 koloms Bradburry
HEFBRUG 220Vin bedrijf te
zien. Locht 139, Kerkrade.
Tel. 045-412225.

Aanhangwagens
Te k. AANHANGWAGEN
1.80x1.10x0.40 mtr. Tel.
045-251304.

Motoren
Te k. YAMAHAKT 600, bwj.
'88, zeer mooi, pr. ’ 7.500,-.
Huskensweg 78, Heerlen.
Te k. HONDA GL 1000 K3,
bwj. '79, kuip, koffers en ra-
dio, veel chroom, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 7.500,-. 045-454034.

(Brom)fietsen
Te k. BROMSCOOTER 1 jr.
oud, vr.pr. ’2.250,-. Tel.
045-214343.
Te k. FLANDRIA Avaros,
bwj. '64, rijklaar, pr. ’450,-.
Tel. 04451-1439.

Kamers
Te huur in Heerlen en Spek
holzerheide gem. KAMERS,
tel. 045-712032.

Vakantie
Te huur in VLISSINGEN, 4-
pers. vrijst. zomerwoning.
Tel. 01184-61651.
GERUST op vakantie! Ou-
der Adams echtpaar wil in
juli-aug. op huis, tuin, dieren
passen. Tel. 020-6791104.

Bü'DGETsfïK
VLIEGTICKETS

retour vanaf

Europa

Athene f 365,-
Lissabon f 365,-
Istanbul f 425,-
Rome f 425,-
Tel Aviv f 565,-

Amerika

New Vork f 665,-
Toronto (B) f 695,-
Miami f 900,-
Cura^ao f 999,-
Los Angeles f 1.065,-
Caracas f 1.296,-
Honolulu f 1.865,-
SaoPaolo f 1.965,-

Verre Oosten

Bangkok f 1.265,-
Hongkong f 1.865,-
Beijing f 1.930,-
Sydney f2.465-,
Cairo f 765,-
Dakar f 1.265,-
Kenia f 1.295,-

-(B)=vertrek vanaf Brussel

Kloosterwandstraat 6,
Roermond,

tel. 04750-72888 of
Honigmanstraat 42,

Heerlen,
tel. 045-711211

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

Bouwen/Verbouwen
Thomas VIERKÖTTER voor
uw geheel verzorgde ver-
bouwing. Tel. 045-254657.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

(Huisdieren

De Kynologenclub Geleen
Organiseert m.i.v. 2 maart 1992 bij café Vroemen te Groot
Genhout voor alle ras- en niet rashonden: puppytraining,
elementaire gehoorzamheid 1, 2 en ringtraining. Inschrijf-
formulieren en info: 04750-40206 of 04406-41886.

MORGEN 8 FEBRUARI
Grote vogelmarkt

in Makado-Beek
Toegang gratis

HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
KLAmerica, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. DOBERMANNPUPS
en Berner Sennenpups. Tel.
08866-2483.
DOBERMANN-KENNEL
pups gecomb. op schoon-
heid en karakter en kamp.
afst. Tel. 04492-2871.
Mechelse HERDERS, teef,
2 jr., eerl. karakter, goede
afkomst. Fossielenerf 51,
Heerlerheide.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
steril. HOND ’170,-, poes. 60,-. Tel. 045-244247.

Te k. 2 Duitse DOGGEN
pups, ingeënt en ontw., grijs
gevlekt, zonder stamb. Tel.
04404-1490.
YORKSHIRE-TERRIER reu
9 wkn., ingeënt en ont-
wormd. Prijs ’350,-. Tel.
045-211062
Te k. DUIVENHOK 8.00 I.

’ 1.500,-. Tel. 045-312817.
Afghaanse WINDHONDEN-
KENNEL (Deir el Medina)
heeft momenteel pups aan
te bieden kamp.afst. stamb.,
lid NVOW ml. 045-458980.
Wegens omstandigh. witte
Siberische HUSKY met pa-
pieren IV_ jr oud, pr. ’ 150,-
Tel. 045-232106.
Te koop Lakense HERDER,
geschikt voor terreinbewa-
king en Hollandse herder.
Tel. 045-271828.
Te koop Jack RUSSELS.
Pleinstraat 6, Kerkrade-
West. Tel. 045-413009.

Foto/Film
Te k. KLEURENDOCA met
alle mog. ace. 045-314071.

Opleidingen

Examengarantie
Basiskennis boekhouden, Praktijkdiploma boekhouden,

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

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

Bedrijfshogeschool Katholieke Leergangen.
Modellenbureau

FASHION&STYLE
start binnenkort weer de cursus

zelfvertrouwen is te leren..
Wie zich perfekt weet te verzorgen, de juiste omgangsvor-
men onder de knie heeft en zich goed beweegt, zal zich in
elk gezelschap op zijn of haar gemak voelen. Erg plezierig
in het dagelijkse leven en helemaal bij die gelegenheden
waarop het belangrijk is een goede indruk te maken.

Heb je interesse?
Kom dan geheel vrijblijvend naar onze info-avond
op maandag 10 februari a.s, aanvang 20.00 uur.

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

ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
Start zaterdagcursus chauf-
feursdiploma 28-3-92.
Goed gerichte studiebege-
leiding in Heerlen en Hoens-
broek. BIJLESSEN in alle
vakken v.a. ’ 15,- per uur,
verzorgt door een ervaren
team van docenten in Heer-
len en Maastricht. Inl. E.C.H.
045-741102.

Huw./Kennism.
Eenvoudige VROUW, 49 jr.,
zkt. vriend die ook van
vakanties houdt, b.v. Spanje
Br.o.nr. B-0382 L.D., Post-
bus 2610, 6401 PC, Heerlen
Dancing HELIPORT Club
1990 organ. gezellig dansen
op vrijdag, zaterdag en zon-
dag met top DJ John te
Maastricht. Achterkant Eu-
rohal. Tel. 043-219704.
Correcte kleding vereist.

Bel de Vakman
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
Offerte. Bel 045-453818.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Erv. DAKDEKKERS kunnen
nog werk aannemen Voor al
uw bitumineuze, leien- en
pannendaken, lood- en
zinkwerk. Tel. 045-452241.
Uw KOELKAST, diepvries
bedrijfskoeling, wasauto-
maat KTV, video of geluid-
inst. defect? Bel direct 045-
-726206. Geen voorrijtijden,
korting op onderdelen,
garantie op reparatie.

TV/VIdeo
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 afst.bed. ’265,-

-’ 295,- ’ 345,- ’ 395,-.
Grootbeeld tv's met teletekst
en stereo v.a. ’ 595,-. Alle
tv's met gar. Reeds 25 jaar
tv-occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’65,-. Afst.bed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

Radio e.d.
Te k. STEREO-TOREN
zonder OD. merk Philips.
Tel. 045-229268.

Huish. artikelen
IJSK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-diepvr. ’150,-; wasautom.

’ 175,-; 045-725595

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

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.

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 k. DOORGROEIKAMER
'88, i.z.g.st. Nw.pr. ’4.000,-
Tel. 045-323560 na 19 uur.
Te k. div. KASTEN en bank-
stellen tegen spotprijzen.
Ook inkoop van kleingoed.
Oranjestr. 30, Hoensbroek,
045-231437
Te k. massief oud eik. SA-
LONTAFEL, m. zadelpoten,
125/70 cm, ’1.000,-. Te be-
vr. na 18.00u. 045-414013
Te koop ANTIEK kleingoed
en meubels, 3 opastoelen,
kasten, lampen, boekenkast
2-zits lederen bank, Indone-
sisch houtsnijwerk etc. Tel.
045-721352.
Voor al uw 2e hands MEU-
BELS ook antiek (veel keus)
Kouvenderstr. 208, H'broek.
Te koop eiken KAST met
verlichting, i.z.g.st., 2.70
mtr. lang, vr.pr. ’950,-. Tel.
045-327391.
Te k. massief eiken EET-
HOEK, ronde tafel met te-
gelblad en 4 hoge stoelen,
iets aparts. Nw.pr. ’ 3.200,-,
vr.pr. ’1.500,-; tevens
rookstoel ’ 35,-. Tel.
04450-2393.
Te k. rustieke KLOOSTER-
TAFEL met 6 stln. in eiken.
Tel. 045-316134.
Te k. 1-pers. OPKLAPBED;
1 kleerkast. 045-255734.
Kjingstr. 7, Brunssum .
Te k. eiken TOOGKAST
’850,-; zwaar eiken eetk.
m. 6 hoge stoelen ’ 1.500,-;
achthoekige eiken salontafel

’ 200,-; eiken boekenkast

’ 225,-; wollen karpet 2.00 x
3.00 rood/blauw ’ 250,-.
Tel. 045-216464.

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

Mode Totaal
Te koop, mooie witte
BRUIDSJURK, grieks model
mt. 46, vr.pr ’5OO,- 045-
-222925 na 17 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

i .
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
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Te k. prof. KEYBOARD Ya-
maha PSR 6300 ’ 1.750,-;
Lem 10 kan. mixer-eindtrap
en echo ’2.500,- beiden in
flightcase. Tel. 04405-1797/
043-612323.
New Music improv. groep
zkt. met sp. SLAGWERKER
Moet van experiment, werk
hdn. Tel. 045-741659.
Te koop electrisch ORGEL
t.e.a.b. (moet weg). Tel.
046-742064.

Carnaval
Opgelet Heren-winkeliers
CARNAVAL: nagelak, lip-
stick, kunstnagels tegen
zeer concurerende prijzen.
Bel voor info. 04406-16474.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Braderieën/Markten
VLOOIENMARKT te Va-
kenburg zondag 9 febr. in dekantine van de Europacam-
ping op de Cauberg van
10 tot 18u. Inl. 045-324112.

Kunst en Antiek
Te k. ant. SLAAPKAMER
bestuit: hemelbed, commo-
de, nachtkastje, kleerkast.
Dit is iets prachtigs, moetweg, tegen zeer lage prijs.
Te bevr. A. Gen Giesen 58,
Heerlen.
Verzamelaar vraagt te koop
minstens 50 jaar oude TA-
PIJTEN, tel. 045-217356.

Te koop gevr.
Gebr. SWINKELS zijn ver-huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen dehoogste prijs voor al uw oudijzer/metalen. 045-422025.
Te k. gevr. spelende en DE-
FECTE KTV'S v.a. 1982.
Tel. 045-213432.

Diversen

Werkkleding
Overalls, broeken, jassen, jacks, hemden, truien,

bodywarmers, petten, sokken, laarzen, schoenen, ook met
stalen neus enz. enz. Bij K. Stienstra en Zn.,

Wagenschutsweg 21, Palemig-Heerlen. Tel. 045-722334.
Te k. donker eiken DRES-
SOIR, 4-drs, ’250,-, z.g.a.
nw; Vespa Ciao, '88, ’ 350,-
Tel. 045-313299 na 17.00 u.

Te k. div. ZEECONTAI-
NERS va. ’1.950,-; tev. 15
st. multylift kabelsysteem
containers in div. uitv. 4 hydr
perscontainers haaksys-
teem; DAF Schaarkipper
kiphoogte plusm. 3,5 mtr.
Div. Schaarhoogwerkers en
telescoopkranen tot 10 ton.
J. Smeets, Dries 27, Neer
(L). 04759-1373.

PARAGNOST Helderziende
genezend medium voor
deskundige hulp in elke pro-
bleemsituatie. 045-216864.

14februari
Valentijnsdag
De dag voor de liefste

wensen.
Ook via een piccolo

vanaf ’ 13.25
Voor meer info| 045-719966 ]

Q6.iji.er.

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

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

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

06-96.45
Zin in een Avontuur? Vrije
vrouwen & meisjes zijn op
zoek naar een avontuur op
sex/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(Live) Massage? Lekker
live een massage met Desi-

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

(75 et p/m)

06-340.34Q.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
Griekse Sex
Lisa draait z. om 50 cpm
06-320.325.55

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.

Vrijgezellen
Meiden willen ook weleens

een keertje
06-320.320.44 -50 cpm.

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

Marietje
06-320.320.95 - 50 et p/m

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

Sex voor twee
Direct kontakt met meiden,

vrouvtrtjes en jongens
06-320.330.46 - 50 Ct p/m

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

Homo
Waar gebeurd, echt live.

06-320.327.01 - 75 et p/m
Onderdanige jongens bellen

met strenge mannen
S.M. voor twee

06-320.329.99 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 - 50 et p/m

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

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 et p/m

Sexkontakt
Vele hete meisjes zoeken

heren voor 'n sexafspraakje
06-320.330.66 - 50 et p/m
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 sexruii
06-320.330.9 1 " 50_ct_P__.
Zoek je een «ekkere knul?

Gay-Dating
06-320.330.915 - 50 <_*J____

nieuwe
adressen

Ze geven hun adres en tele-
foonnummer, vertellen *a
over zichzelf en wachten o»
jij ze belt. 06-320.322.23
(’ Vp/m) .

**Gay Privé**
Wil jij snel een discreet

afspraakje miaken met een
lekkere knul?

06-320.322.75 - 75 et p/m
Ook voor ssexgesprek^-

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag

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

Boys Privé
Binnen een minuut weet je
of er iemand van je smaaK

op de lijn is! 75 et p/m

06-9556^
Vanavond al een afspraakje

Altijd Succes
Bel voor een leuke vriendM
afspreeklijn 06-9503 75jg!H
Direkt een leuke meisje aan

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

**06-9510*L^
06-95.11

DUIK in bejd met 'n hete
meid vraag dr tel.nr. 75cg[H

Evelientje
toen ze haar rokje

liet zakken...!
06-9530 - 75 et p/m_^-

privé sexkontakt
Je krijgt direkt een heet

meisje of knul aan de lijn-
Sex mee

06-9570 - 75 et p/m_—-
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
06-320.327.77 - 50j*j_2-

Vrouwtjes
en schoolmeisjes zoeken
voor straiks sexkontakt,

vraag naar hun telefoonnr-
Bel nu 06-19661 - 75 dp/g.

Lust liive lekker
Wij zitten .24 uur lang klaar

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

-320.330.73^
Wie durft

een strips,pel te spelen me'
CAROLIENTJE

06-350.222.23 - 50 Ct p/m_.
Als ze ziet hoe fors die

jongen is in dat natte
zwemslipje

06-320.340.69 - ’ \-V-__--
-06-96(35 - 75 et p/m

Hete meisjes
willen sexkontakt.
Nu met nummer. ,_"

Sex voor 2
hete jongens& meiden

direct apart, ’ 1,- pm

06-320.325^0^
S&M Bizarbox
Dien live je meesteres!

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

75 cpnn 06-320.32065^
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

Darluroom....324.16
Gay Perver5...329.16

Tra.vestie...32s.o9
Transïsexueel...32l-36

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

Studeinten-5ex...327.56
’l,- p/mi Pb. 75141 Ajam-

Blacksex! Een volle zwart0
rijpe vrouw. Wat een
enorme bolle! 50 cpm
06.320.323.46^.
Echt Lesbisch

of maar zon 50%. Voel je
alsvrouw behoefte aan kon
takt met vrouwen? De Bc*

van vrouw tot vrouw.
06-320.327.78. ’ 1,-J__---

Sexy Honey
06-320.320.82 75 cpm^,

óe wiplijn
leder ep zn beurt 75 et p/"1

06-9555^
Ze verdient geld als water-

met Tammy Putty (’ 1,- P/rr"

06-320.330.51^
* TopSex *

*** 50 cpm ***
lief en lekker 06-

-320*325*25
3120*325*25^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 20
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sport
Van onze sportredactie Jean-Claude Killy

huivert voor sneeuw
gen te zijn gebleven", hij had zijn'
zinnen gezet op een overgang naar
PSV. „Je krijgt", beaamde hij;
„slechts een keer zon kans. En als
die kans zich dan voordoet, moetje
hem ook proberen te pakken".

Rond het middaguur tufte Wester-
hof gisteren in zijn auto richting
Son, waar PSV-voorzitter Jacques

Ruts, vice-voorzitter Schuitema,
manager Kees Ploegsma en assis-
tent-trainer Frank Arnesen al op
hem wachtten. Westerhof was al-
leen en heeft de contractonderhan-
delingen ook in zijn eentje gevoerd.
„Een zaakwaarnemer...? Ik moet er
niet aan denken. Ik kan mijn eigen
boontjes wel doppen. Het financiële
gedeelte was geen enkel probleem".

zijn woonplaats Heerenveen terug-
keert. Slechts twee 'pijpjes' en een
paar fïltersigaretjes volstaan. „Zo
zijn wij", stelt Hans Westerhof min-
zaam glimlachend vast. Hij oogt
vermoeid; de spanning van de laat-
ste dagen valt van zijn getekende
gezicht af te lezen. En ook al meent
hij het oprecht als hij zegt „met veel
plezier nog vijfjaar bij FC Gronin-

HEERENVEEN - Hans Westerhof
(43) gaat, zoals vrijwel reeds vast-
stond, naar PSV. De huidige coach
van FC Groningen heeft zich voor
minimaal twee jaar aan de lands-
kampioen verbonden, maar knal-
lende champagnekurken ontbreken
als Westerhof diep in de nacht in

Overstap van FC Groningen naar PSV een feit
Westerhof: ’Deze kans
krijg je maar een keer’ de gastheer van het alpine skiën

voor de mannen.
Het treinverkeer werd stilgelegd, de
wegen in het rampgebied afgeslo-
ten. Zevenduizend vakantiegangers
brachten de nacht door in hun
auto's, scholen, sporthallen en sta-
tionsrestauraties. Killy trok witter
weg dan de witste sneeuw. „Het
was een uitzonderlijke situatie. We
werden overvallen door de hevigste
sneeuwval sinds 1945. Dit kan ons
in februari niet nogmaals overko-
men."

Toch zijn de data voor de 16e Win-
terspelen zorgvuldig gepikt. De
meteorologen van Méetéo France,
het Franse KNMI, kwamen aan de
hand van statistische studies van
het weerbeeld van de laatste dertig
jaartot de slotsom, dat de periode 8
tot 23 februari de ideale is.
De capriolen van de weergoden
kunnen funest zijn voor een oogver-
blindend sneeuwpret. Killy beseft
dat maar al te goed. Hij heeft 72 ton
strooizout klaar liggen om de berg-
wegen berijdbaar te houden. Het
aantal mankrachten is verdubbeld
tot duizend. Er staan soldaten, offi-
cials, vrijwilligers, studenten en
dorpsbewoners klaar om sneeuw te
ruimen.
Bij herhaling op Olympische hoog-
tijdagen een catastrofale ontwikke-
ling voor het vervoer van de 2300
atleten, 7000 journalistenen 800.000
toeschouwers. „We kunnen niet
veel sneeuw meer hebben", waar-
schuwde Olympisch zetbaas Tarra-
go. „Anders wordt het vervoer een
grootprobleem."

ALBERTVILLE - Sneeuw is het
witte goud van de Olympische Win-
terspelen. Maar de organisatoren
van de 16e editie in deHaute Savoie
hebben er liever minder dan meer
van. „Geen sneeuw is relatief een
klein probleem", bekent Jean-Clau-
de Killy. „Desnoods halen we het
uit Groenland. Of we blazen de hel-
lingen vol met kunstsneeuw." De
Franse Superstar heeft 102 sneeuw-
kanonnen op strategische posities,
laten opstellen, die het surrogaat tot
op een hoogte van 2400 meter op de
bergflanken kunnen spuiten.Viscaal: ’Kans om te laten zien dat ik kan voetballen’Taument in Oranje
„Teveel sneeuw kan van de Spelen
een horror show maken",, geeft Kil-
ly toe. Met huivering denkthij terug
aan de dagen voor Kerstmis. De ene
dag viel er anderhalve meter
sneeuw op 1500 meter hoogte, de
dag erop was het er negen graden
boven nul. Het gevolg: drie doden
bij lawines in La Plagne, het decor
van het bobsleeën, en in Val d'lsere,

Westerhof heeft ook een simpele
verklaring voor het feit dat PSV
hem voor de komende twee seizoe-
nen tot trainer heeft benoemd. „Ik
ben een Achterhoeker." Westerhof
komt uit Ulft. Guus Hiddink, die
met PSV landskampioen werd, de
beker veroverde en de sterkste van
Europa was, uit Zelhem. Dat ligt
ongeveer tien kilometer verderop.
„In mensen uit die streek hebben ze
blijkbaar vertrouwen. Het zou me
niet verbazen als dat heeft meege-
speeld."

En het technische gedeelte was dat
volgens Westerhof al evenmin. Met
Frank Arnesen zat hij gistermiddag
weliswaar voor het eerst rond de ta-
fel, maar hij heeft nu al het idee te
klikken met de Deense ex-interna-
tional.

ZEIST - Stanley Menzo
(Ajax), Gaston Taument (Feye-
noord) en Erie Viscaal (AA
Gent) zijn de opvallendste na-
men in de selectie van het
Nederlands elftal, dat volgen-
de week woensdag in Faro een
vriendschappelijke interland
tegen Portugal speelt. Tau-
ment speelde nooit eerder
voor het Nederlands elftal.
Wel maakte hij deel uit van de
selectievan het Olympisch elf-
tal, die op het punt staat kwa-
lificatie voor Barcelona af te
dwingen.

Twee spelers die enige tijd uit beeld
waren zijn teruggekeerd. De Aja-
cied Van 't Schip en de Feyenoord
Fraser. De in Italië spelende inter-
nationals Gullit, Van Basten en
Rijkaard zijn afwezig. Ze hebben
verplichtingen bij hun eigen club,
AC Milan.

Arrestatie in
Grieks voetbal

- Argyris Saliarelis,
Oorrnalig voorzitter van Olym-

Wakos, is gearresteerd op ver-enking van fraude. Saliarelis
,°u fraude hebben gepleegd bij
[? transfer van de Hongaar La-
|'°s Detari naar het Italiaanse. °k)gna. Saliarelis boekte de

van de Hongaar >op 5,4
.oen gulden. In werkelijkheid

.°U hij met bijna elf miljoen gul-
eh het dubbele hebben ontvan-gen.

Courierop jacht
naareerste plaats

f
SAN FRANCISCO - Jim Cov-er is nog twee overwinningenerwijderd van de eerste plaats
P de wereldranglijst tennis. De
tj^erikaan, houder van de openranse en Australische titels,on met moeite in de eerste ron-
,6 in San Francisco van de Aus-

Mark Woodforde: 7-6 5-7.~5- Als Courier twee ronden ver-
*,er komt overvleugelt hij de
peed Stefan Edberg op de
j.?°gste plek van de computer-

Manon Beltgens
weerin eerste team

<JTTARD - Tennisvereniging
VTC heeft het probleem van de

j*eede dame voor het eerste6a_n uit eigen gelederen kunnen
Mossen. Manon Beltgens heeftjchweer bereid verklaard naastöriny Tielman in het eerste

.jpin uit te komen. Tot de selec-, e van de twee teams onder de?°ede van coach Leo Heems-
l6rk behoren verder Tony Bok-'orst, Arthur Mol, Arjen Tim-ers, Maurice Friebel, Nadine

Rachelle Vingerhoeds enera Bakker.

Gianni Bugno
liet in Giro
JJOLAAN - Gianni Bugno laat
1,6Giro d'ltalia dit jaar links lig-
Sen. De wereldkampioen had in

vorig jaar al zijn twij-
e!s uitgesproken over deelne-

!?* _ aan de 75ste uitgave,
tijdens de presenta-

p van de Gatorade-ploeg in Mi-
bevestigde de Italiaan zijn

'Oornemen. Bugno zet dit sei-nen alles op de Ronde van
fankrijk. Gatorade speelt in de
Jfjo d'ltalia Laurent Fignon uit.
£>hds dit seizoen is hij tweedeK°Pman naast Bugno.

Bondscoach Rinus Michels heeft
Stanley Menzo voorlopig uitverko:
ren om te voorzien in de vacature
van reserve-doelman van het Ne-
derlands elftal, ontstaan na het be-
danken van Joop Hiele. Normaal
gesproken zal de doelman van Ajax
woensdag tegen Portugal op de
bank zitten. Van Breukelen, wegens
een blessure twee weken niet in ac-
tie gekomen, geniet in elk geval tot
en met de Europese titelstrijd in
Zweden de voorkeur.

Menzo stond een keer eerder in het
doel van Oranje. Op 6 september
1988 in de tweede helft tegen Dene-
marken. In het vriendschappelijke
duel (2-2) verving hij destijds Hiele.
Menzo's ploeggenoot Silooy kwam
niet in aanmerking voor een ren-
tree. Fraser kreeg de voorkeur bo-
ven de herstelde Ajacied, die op 23
maart in Londen tegen Engeland
(2-2) zijn laatste interland speelde.
Fraser, eveneens mandekker, even-
eens snel, is één van de drie Feye-
noorders.

Door het ontbreken van de aanval-
lers VanBasten en Gullit kwam ook
Viscaal in beeld. De oud PSV'er
komt uit voor AA Gent, de tegen-
stander van Ajax in de kwartfinale
van het toernooi om de UEFA-
beker. Viscaal speelde wel eerder
voor Jong Oranje, maar zat nooit bij
de selectie van het Nederlands elf-
tal. Als PSV'er, waar hij vijf jaar
geleden speelde, was Viscaal gere-
geld jeugdinternational. De 23-jari-
ge is wel zo nuchter om de afwezig-
heid van de drie uit Milaan op
waarde te schatten.

DannyMuller bij
Fortuna Sittard

- Trainer/
g Sch George Kessler van Fortuna
W t

heeft besloten Danny Muller
2-,

te voegen aan zijn selectie. „Ik
re . ijn besluit morgen (vandaag,
del a.?n mana_er Opgenoord mee-
fe en>" vertelde Kessler in Rooste-
tg^> Waar Muller met het tweede
stJ?j v-n Fortuna een oefenwed-
vie h

sPcc^de tegen de plaatselijke
S-o asser In deze wedstri- d
j> °rde Muller twee van de viernUna-doelpunten.
ve5■ is jammer dat Muller in no-
bes- ■ r vorig Jaar _n middenvoets-
ki p^e brak» anders had hij al lang

'ortuna gespeeld," zei Kessler.

PimVerbeek rond
metFC Groningen

HANDBAL
Eredivisie mannen: E en O - Tachos
31-19, Aalsmeer - OSC 21-14, Esca -Olympia 14-13, Hellas - Sittardia 19-26.

„Door de afwezigheid van Gullit,
Rijkaard en Van Basten krijg ik nu
nog een kans te laten zien dat ik ook
wel kan voetballen. Ik weet wel dat
ik in het rijtje kanshebbers zit. An-
ders had ik er niet bij gezeten, denk
ik. Maar dat ik gekozen ben is toch
een verrassing. Wel een van de leuk-
ste van de afgelopen tijd."

De derderit van de Ruta del Sol van
Benalmadena naar Motril over 195
kilometer bleek in dit prille begin
van het seizoen voor bijna alle Ne-
derlanders nog te zwaar. Best ge-
klasseerde Nederlander was Torn
Cordes die in de kopgroep van veer-
tig, gevormd na de beklimming van
de Col de las Cabras (3e categorie),
op de 25ste plaats eindigde.
De ploeg van Jan Raas, in Spanje
onder leiding van Hilaire van der
Schueren, verloor Wilco Zuijder-
wijk. De Zuidhollander stapte bij de
bevoorrading af. Buikloop gepaard
met koorts maakten verder rijden
onmogelijk.

LE VIGAN/MOTRIL - Precies één
jaarna zijn eerste zege van 1991 ver-
overde Mario Cipollini donderdag
opnieuw zijn eerste dagprijsvan het
wielerseizoen. De 24-jarige Italiaan-
se sprinter zegevierde in de tweede
etappe van de Ster van Bessèges.
Vorig jaarwon hij in de Franse ope-
ningskoers twee ritten. Het alge-
meen klassement wordt aangevoerd
door de Franse neo-prof Stephane
Heulot uit de RMO-ploeg. Beste Ne-
derlander is PDM-renner Danny
Nelissen uit Sittard op de vierde
plaats. De derde etappevan de Ruta
del Sol in Spanje kwam óók op
naam van een sprinter. In Motril
was de Brit Malcolm Elliot de snel-
ste van een groep van veertig ren-
ners. Maurizio Fondriest werd twee-
de. De Spanjaard Miguel Angel
Martinez bleef algemeen leider.

Cipollinimeldt
zich aan front

DEN HAAG - Met een ruime 19-26
overwinning op Hellas heeft VGZ/
Sittardia de koppositie in de vader-
landse zaalhandbalcompetitie met
succes verdedigd. De Sittardenaren
waren, afgezien van enkele zwakke-
re periodes, hun tegenstander in al-
le opzichten de baas. Bovendien
beschikte Sittardia over Schuurs in
topvorm, die uit alle standen scoor-
de en de Haagse verdediging tot
vertwijfeling bracht.
Kort voor de rust bracht hij de par-
tijen op gelijke voet en benutte hij
een vrije worp om zijn ploeg met
voorsprong naar de kleedkamers te
brengen: 11-12. Na de rust ging de
robuuste Sittardia-international
zonder haperen door met zijn one
man-show en scoorde hij nog vier
maal op rij.
Halverwege de tweede helft liep
Guido Consten tegen zijn derde
tijdstraf op, maar zijn vertrek rich-
ting kleedlokaal werd goed opge-
vangen door Peter Thissen, die
driemaal fraai scoorde. Niet minder
dan elf treffers werden voor
Schuurs genoteerd, terwijl Vijge-
boom, Thissen, Consten en Vreuls,
met elk drie doelpunten op de sco-
relijst voorkwamen. Voor Hellas
waren de Hongaar Horvath en de
tegenvallende Nieberg (topscorer in
de eredivisie) met vijf doelpunten
de beste schutters.

Sittardia
ongenaakbaar

Bomaanslag
bedreigt

olympisch feest
COURCHEVEL - Zijn brede
glimlach verstarde tot een verbe-
ten grimas. Onmiddellijk na zijn
succes voor de 87 leden van het
Internationaal Olympisch Comi-
té vertrok Barcelona's burge-
meester Pasqual Maragall uit
Courehevel. De voor de middag
aangekondigde persconferentie
van het organisatiecomité van de
Olympische Zomerspelen werd
geannuleerd. Het werd met zo-
veel woorden niet gezegd, maar
de ontplofte autobom in het Ma-
drileense spitsuur met vijf doden
en zes gewonden werd als een
bedreiging voor het olympisch
feest gevoeld. De bom ging af op
het moment dat Maragall na-
mens COOB rapport uitbracht
aan het lOC.

5: Keen-Caenaro 21-14 21-13 21-14, Var-
ga- Slevin 21-12 21-13 16-21 20-22 21-13,
Keen-Slevin 22-20 21-11 21-9, Bohm-
Caenaro 21-12 21-9 21-10, Varga-Bohm
21-17 21-18 21-16, Slevin-Caenaro 21-17
21-9 21-15. Stand: 1. Keen 2-4, 2. Varga
2-4, 3. Slevin 3-4, 4. Bohm 2-3, 5. Caene-
ro 2-2. Groep 8: Heister-Stefanelli 21-12
21-11 21-7, Bentsen-Karkovic 21-9 21-18
21-16,Korbel-Stefanelli 21-7 21-11 21-11,
Heister-Bentsen 21-17 24-22 19-21 14-21
21-10, Korbel-Karkovic 21-17 21-15
21-15,Bentsen-Stefanelli 21-4 21-11 21-6.
Stand: 1. Bentsen 3-5, 2. Korbel 2-4, 3.
Heister 2-4, 4. Stefanelli 3-3, 5. Karkovic
2-2.

Den Bakker z.t, 85. Verhoeven z.t, 94
Solleveld 27.50, 107. Van der Poel 28.03
111. Pieters z.t, 114. Nijboer2B.os, 118
Hermans 28.06.
Kopenhagen. Zesdaagse, eindstand: 1.
Clark/Freuler 298 punten, 2. De Wilde/
Tourne 247 p; op een ronde: 3. Veg-
gerby/Bincoletto 384 p; 4. Holenweger/
Stutz 241 p; op negen ronden: 5. Worre/
Khrabzov 217 p; op zestien ronden: 6.
Günther/Armstrong 106 p.

V^ONINGEN - Pim Verbeek
Ha e naar pSV vertrekkende
j. nnS_ Westerhof op als trainer van
n woningen. De Rotterdammer,"nog werkzaam bij FC Wagenin-

i6kfnt biJ de 'trots van het
orden' een tweejarig contract.

’Slachtoffer’

aasde op geld
van Tyson

- Het „slachtof-
.j, was uit op het geld van Mike
tw0n- Dat getuigden donderdag
Itid' vrouwen v°or de rechtbank inuianapolis. Tyson wordt beschul-
M_h Tan verkrachting.
Aiet e Wittingt°n en Cecile
cv. r.Ürd?r namen vorig jaar juli
3e M ..slachtoffer" deel aan
j. wiiss Black America-verkiezing.
Zwa tweetal verklaarde dat de
ge *«"gewicht meerdere keren had
r.aar- d of de kandidates met hem
ooi. KlJn kamer wilden. Hij vroeg
be«. k, }8-Jarige meisje dat hem nu
gen _ gt van aanranding. Vol-«s Wittington en Alexander zou
mJfe/=egd hebben: „Natuurlijk ga ik
-iin mee' Hij heeft veel geld.
fin ex"Vrouw is er na de scheiding
«ancieel ook beter op geworden "

trainerscarrousel
BRONSVELD - De Gronsveldsej^eedeklasser SCG en trainer Janyssen hebben hun verbintenisverlengd.

De selectie bestaat uit de volgende spelers:
Bergkamp, Blind, Menzo, Van 't Schip en
Winter (Ajax), Ronald Koeman, Witschge
(Barcelona), Wouters (Bayern München),
Bosz, Fraser, Taument (Feyenoord), Viscaal
(AA Gent), Van Breukelen, Kieft, Erwin
Koeman en Van Tiggelen.

(ADVERTENTIE)

INTERLANDN
lbouw.elemen.en b.v__f
hardhout, aluminium, kunststof
RAMEN
DEUREN
VERANDA'S
r^"j KEUR-PRODUKTEN

Showroom geopend
di. t/m vr. 10.00-13.00 uur
14.00-18.00 uur

za. 10.00-15.00 uur
Hommerterweg 35
Hoensbroek-Hrl.

045-213928
Showroom Eindhoven: Zeelsterstraat 177 a

Dubai. Internationaal toernooi eerste
ronde: 1. Ballesteros, Rafferty 66; 3.
Smyth, Townsend, McLean, Coceres,
James en Johansson 67.

GOLF

Essen. Vrouwen, 650.000 gulden, twee-
de ronde: Pierce-Oremans 6-4 6-3
Lindqvist-Tanvier 6-1 6-4, Mary Joe Fer
nandez-Porwik 6-3 6-3, Rittner-Mangon-
Paradis 6-3 7-6, Seles-Kerek 6-2 6-2.
Wellington. Vrouwen, 180.000 gulden,
tweede ronde: Javer-Szabova 6-3 6-0,
Faber-Hack 7-5 3-6 6-0, Tolefoa-O'Reilly
3-6 6-3 7-5, Wood-Gomer 4-6 6-4 6-3,
Grossman-Smashnova 6-4 4-6 6-1, Van
Lottum-Martin 6-2 6-2, Field-Radford
3-6 6-3 6-2, Faull-Dahlman 6-4 3-6 6-4.

Sanchez-Bruguera 0-6 6-0 6-2, Prpic-
Korda 7-6 6-1, Patrick McEnroe-Forget
7-6 2-6 7-6, Pescosolido-Emilio Sanchez
6-4 3-6 6-3, Camporese-Thomas 7-6 4-6
7-6.

VOLLEYBAL
Bekerwedstrijden, halve finales twee-
de wedstrijd. Mannen: Brevok - VCG
0-3, AMVJ - Capelle 0-3. Finale wordt:
VCG - Capelle. Vrouwen: Martinus - Ly-
curgus 3-0.

Spaanse beker kwartfinales eerste
wedstrijd: Real Madrid-Valencia 2-1.

VOETBAL

Asuncion. Kwalificatie Olympisch
toernooi, Zuidamerikaanse groep: Co-
lombia-Brazilië 2-0 (1-0); Peru-Venezue-
la 3-0 (0-0).

PAARDESPORT
Leiden. Nationaal concours hippique.
Tabel A, 1.35 m: 1.Bril metGood Fellas
0 strafpunten, 52,55 seconden, 2. Pee-
ters/Damiro L 0-55,33, 3. Den Exter/
Avanti H 0-56,46. Tabel A, 1.40 m, met
barrage: 1. Kersten/Zagal 0-35,94, 2.
Romp/Safari DHH 0-37,42, 3. Romp/
Waldo E 0-38,82.SCHAKEN

Roquebrune, Frankrijk. Internationaal
Rapidtoernooi. Stand na elf ronden: 1.
Anand 8 punten, 2. Ivantsjoek 7 1/2 p, 3.
Karpov en Ljubojevic 6 1/2 p, 5. Adams
6 p, 6. Kortsjnoi en Piket 5 1/2 p, 8. Sei-
rawan 5 p, 9. Poloegajevski en Speel-
man 4 1/2 p, 11. Polgar 3 1/2 p, 12. Lar-
sen 3 p.

" BILJARTEN - Vanavond speelt
in Walk Inn in Ulestraten het bil-
jartteamvan Catenaccic- tegen Pop-
pelier 2. Het reserveteam van Pop-
pelier speelde gisteravond gelijk
tegen de eerste ploeg. Het Ulestra-
tense team met Forthomme als eer-
ste man moet vanavond winnen.
Verlies betekent immers degrada-
tie. Tristar is reeds gedegradeerd.
Zondagmiddag om 13.30 uur staan
Forthomme en Ceulemans in Ule-
straten tegenover elkaar. De Belg
Forthomme, die uitkomt voor Cate-
naccio, is reeds in onderhandeling
met diverse andere verenigingen.
Het staat vast dat de Franstalige
Belg bij degradatie van Catenaccio
het Limburgse team zal verlaten.

Motril. Ruta del Sol.Derde etappe: 1.
Elliot 195,8 km in 5.25.21, 2. Fondriest,
3. Sunderland, 4. Hamburger, 5. Gayant,
6. Ekimov, 7. Rayner, 8. Miguel Angel
Martinez, 9. Echave, 10. Sciandri, 11.
Laguia, 12. Kummer, 13. Santos Her-
nandez, 14. Fuerte, 15. Jesus Montoya,
25. Cordes, allen z.t. als Elliot, 54. Maas-
sen 15.22, 26. Mare Siemons, 58. Kokkei-
koren, 59. Suykerbuyk allen z.t.als
Maassen, 64. Adri van der Poel 27.19, 67.
Nrjboer, 70. Solleveld, 71. Pieters, 72.
Van de Vin, 73. Den Bakker, 88. Her-
mans, 102. Jan Siemons, 118. Verhoe-
ven, 123. Talen allen z.t. als Van der
Poel. Algemeen klassement: 1. Miguel
Angel Martinenez 10.14.34, 2. Herminio
Diaz, 3. Stephens, 4. Villanueva, 5. Fuer-
te, 6. Lianeras allen z.t. als Martinez, 7.
Elliot 0.04, 8. Urea, 9. Languita, 10.
Blanco-Villar, 11. Hilse allen z.t. als El-
liot, 12. Fondriest 0.08, 13. Ekimov 0.08,
14. Alemany 0.09, 15. Indurain 0.11, 24.
Cordes 0.24, 47. Mare Siemons 15.34, 52.
15.53, 56. Suykerbuyk 16.09, 61. Kokkei-
koren 18.08, 66. Van de Vin 27.27, 79.
UJan Siemons 27.31, 83. Talen 27.43, 84.

WIELRENNEN
Le Vigan. Ster van Bessèges. Tweede
etappe: 1. Cipollini 142 km in 3.57.17
(gem: 36,033 km/u), 2. Moncassin, 3. Ca-
piot, 4. Wüst, 5. Capelle, 6. Heulot, 7.
Koerts, 8. Bomans, 9. Francois Simon,
10. Veenstra, allen z.t. als Cipollini. Al-
gemeen klassement: 1. Heulot 7.37.27,
2. Heynderickx, 3. Zberg, 4. Danny Ne-
lissen, 5. Seigneur allen z.t. als Heulot,
6. Cipollini op 0.06, 7. Moncassin z.t, 8.
Pensee 0.10, 9. Koerts 0.11, 10. Laurent
1.28.

TENNIS
San Francisco. Mannen, 475.000 gul-
den, eerste ronde: Fromberg-Muller 4-6
7-6 6-3, Masur-Witsken 6-3 1-6 6-3; twee-
de ronde: Braasch-Clavet 6-3 3-6 6-0,
Chang-Schapers 6-4 6-3, Rostagno-Kulti
4-6 7-6 6-4, Gilbert-Stark 3-6 6-4 6-3.
Amagasaki. Vrouwen, 270.000 gulden,
tweede ronde: Habsudova-Endo 6-4 6-2,
McQuillan-Takagi 6-4 4-6 6-2, Okamoto-
Miyagi 3-6 7-6 6-4, Date-Sugiyama 6-1
5-7 6-3.
Amagasaki (Japan). Vrouwen, 270.000
gulden, tweede ronde: Habsudova-
Endo 6-4 6-2, McQuillan-Takagi 6-4 4-6
6-2, Okamoto-Miyagi 3-6 7-6 6-4, Date-
Sugiyama 6-1 5-7 6-3.
Milaan. Mannen, 1,1 miljoen gulden,
eerste ' ronde: Hlasek-Agassi 6-2 6-1,
tweede ronde: Ivanisevic-Haarhuis 6-4
6-3, Tsjerkasov-Volkov 7-6 7-5, Javier

BASKETBAL
Europese beker voor landskampioe-
nen, kwartfinales. Groep A: Bologna-
Caserta 95-78, Cibona Zagreb-Antibes
105-99 Groep B: Juventut Badalona-
Partizan Belgrado 75-76, Mechelen-
Estudiantes Madrid 68-73, Leverkusen-
Milan 67-72, Commodore Den Helder-
Aris Saloniki 93-79. Stand: Badalona
11-20, Madrid 11-19, Milan 11-18, Belgra-
do 11-18, Leverkusen 11-17, Mechelen
11-14, Den Helder 11-13, Saloniki 11-13.

TAFELTENNIS
Bolzano, Italië. Olympisch kwalifica-
tietoernooi. Enkelspel: mannen: Groep
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# Gaston Taument, verrassing in Oranjeselectie. Foto: ANP

olympisch allerlei
ALBERTVILLE - Geir Karlstad
moet uitkijken. De medische
commissie van het Internatio-
naalOlympisch Comité weet van
geen doktersattest over de uit-
zonderlijke hormoonspiegel bij
de Noorse schaatsenrijder. „De
dokter die dat heeft uitgeschre-
ven heeft dat op persoonlijke ti-
tel gedaan", zei Prins Alexandre
de Merode, reeds 25 jaarvoorzit-
ter van de medische commissie.

" Liefst 243 miljoen dollar be-
taalde CBS voor het recht de
Olympische Winterspelen uit te
zenden. Jaren werkte de Ameri-
kaanse tv-gigant aan de voorbe-
reiding van het evenement.,Maar
voor beelden van het wereldre-
cord van Dan Jansen moest Co-
lumbia Broadcasting Systems
een beroep doen op video-ama-
teurs. De Amerikaan Jansen leg-
de zaterdag 25 januari in Davos
de 500 meter af in 36,41 secon-
den. De tv-ploeg van CBS arri-
veerde een dag te laat.

sport in cijfers

sportkort
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GRIEKS met een rijpe
donkere vrouw. Haar rijpe
lichaam trilt van opwinding
als ze voorover bukt naar

jou! 75 cpm
06-320.327.17

MEISJES die na de gym el-
kaar onder de douche mas-
seren m. badschuim 75 cpm

06-320.330.92
** Massage **

Meisjes, 18, die zonder
slipje lopen. Je kunt ze zo

strelen! 75 cpm
06-320.320.52

Ze is een ervaren damevan
38 dievan sex geniet, par dr

maar. 50 cpm
06-320.323.56

Sexmeisje!
50 et. Kom je in bad met me

""* 06-320.320.22 *"

Buurmeisjes en buur-
vrouwen die elkaar ver-

wennen met sex! 75 cpm
06-320.320.37

* Straat-grieten *
Uitdagend mokkel, 75 cpm
06-320.320.77
06-wallen

9644
M.0.0.0.5. 50 et p/m

Een rijpe dame geeft sexles
aan haar buurmeisje 50 cpm

06-320.320.39
Ik buk voorover en jij ziet

m'n uniform om m'n lichaam.
spannen, voel maar. 75 cpm

06-320.330.93
Frans! Grieks! Russisch!

Vrijen nr. 69, kussen,
zijlings! Sexstandjes 50 cpm

06-320.320.59
RUIGE PORNO! Ik woon in
een flat en neem sex op wat

echt gebeurd op dat
moment. Ik ben vaak alleen
en kick op porno. Ik loop nu

ik lakleer. 75 cpm
06-320.320.53

Kort wachten,
dus goedkoper!

24-uurs sex
live de lekkerste

intiem en apart, 75 cpm, 06-

-320.370.07

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

CREET AFSPRAAKJE OF
EEN LEKKER SEX-

GESPREK (ca. 75 cpm)

06-96.97
Kontaktert/Klubs

Video Express
Erotische films bij U thuis gebracht en opgehaald.

Discretie verz. 4 films 7 dagen ’ 30,-. Ook Homo en S.M.
Tevens Movie-box verhuur. Tel. 045-426833.

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.

Klein in de krant, maar bekend in het hele land.

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.
Al AAC *********************_*-_-_-****»**i-*»*i-*i-*****#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.

Maison d'amour Simpelveld
Met Thaise meisjes voor massages etc. Tel. 045-445120
Paren en alleenstaanden Parties

ledere vrijdag en zaterdag vanaf 21 uur met Sexy Shows

Katja's Relax-Place

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608.

Meesteres Rachel
Stelt met trots haar assistente en haar goedgetrainde

slavin Marylène uit Valkenswaard aan U voor.
Tel. 045-274810.

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

Love Escort
__. 045-320905

Vanaf 18.00 uur.
Nieuw CHANTAL 18 jaar.

Meesteres
Katja

043-254183.

Nieuwe meisjes in
Club Rustica

v.d. Weijerstr. 9, Kerkrade.
Tel. 045-412762, open ma

t/m vrij 11-24 uur.

Buro Geleen
Bern, in adr. 046-748768

Nieuwe meisjes
Peggy Privé en Escort

ma-vr 11.00-22.30, wo tot
19.00 uur. Tev. Thaise

massage. Tel. 046-374393.

Pret met Shirley
in bed. 045-727538.

Nieuw, Nieuw,
Buro Sittard

Tel. 046-523203. Tev.
nieuwe inschr. gevr.
Nieuwe meisjes bij

Privé Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrade tel.

045-425100 7 dgn. geopend
11-24 u. zond. 15-23 u.
2 films tegelijk zien?

Videoclub
045-718067, meisje aanw.

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.

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

Sacha's Escort
va. ’ 100,- all in.

Tel. 06-52980255.

SM TESSA
Tel. 04498-59513.

Nieuw - Superslavin aanw.

Meisje 18 jaar
voor escort, tel 045-427473

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

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

Silvia
v.a. 10 uur ook zat. en zond.

045-721759 meisje gevr.

Nieuw team
SM Justine

Nederlandse meesteres
Anita

met haar assistente, slavin-
nen enz. maken al uw fanta-

siën werkelijkheid. Ook
nieuw! voor paren, trio, les-
bie welkom. Spec. aanbie-

ding scheren, massage enz.
Open van ma t/m zat. van
13-21 uur. Tel. 045-425101

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
__. 045-428849.

Tropical
Industriestraat 74, Kekrade.
In den Hook, Kerkplein 27,

Voerendaal.
Geopend ma. t/m za. v.a.

20.00 uur. Tev. dames gevr.
Tel. aanm. v.a. 21.00 uur

045-421641.

Maastricht
Privé

Jodenstraat 2, 043-254183

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257

Cinderella
Nieuwe meisjes aanwezig.

Oude Rijksweg Nrd. 56
Susteren, naast tennishal.

Privé en escort
Anita

Tel. 045-352543.

Nieuw dagelijksvan 14.00-
-4.00 uur Club
"La Belle"

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

gezellige Escort
Bel dan 045-727854.

ISplintemieuw!
Bij Angel

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

mog. Als slavin zéér onder-
danig. Veronica (22) DD-
cup, Priscilla (24) en Boy

(26) voor dames. Voor ieder
wat wils: live-shows, privé,

SM, partnerruil, lesbies,
trio's, Vib-shows, strip-tea-

se, en erotisch scheren.
(Attentie) deze week voor
spec. prijsje trio lesbies en
trio koppel. Bel voor info
_? 045-274587
leuk jong meisje welkom

"Simpley the
Best"

5 knapperige jongens bij
IGespierde boy!
o.a. Boy (26), Dino (23),
Frans (36), Mario (24) en

Silvio (30) 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...!

__. 045-274587
Leuke jongen altijd welkom

(voorkeur blond).

Wie durft??
Soft en harde SM

"DE KOOI"
voor SM liefhebbers!

meester, meesteres en
sm-shows, slaaf of alléén,

slavin ook mog. Bel voor info__ 045-274587
Vanavond in Paren en

alleenstaandenclub LC.
Cocktailparty

div. live-shows
Hertenweg 5, Zutendaal (B)

Tel. 09-32.11.713323.

jgQCORSTENS-
JEjr VERSCHUREN

-MsS* Helmond koopt
Zat. 8 febr. mankanaries lichte
kleur 10 donkere 7 popjes 7
rode & roodzalm man & popjes
15 putterbast 27.50 pst.
GLOSTER, WITTE & KUIFEN ■SPEC. PRIJS, d.duiven 10
meeuwen 4 zebras 7 parkieten
10 engelse 15 valken 25 witte
etc. 35 collis 20 pp. brengen:
SITTARD 10.30-11.15 putstr
10 HEERLEN 12-12.30 em-
mastr 7a. TERBLIJT 1.15-2
rijksw 46 BEEK 2.30-3 maas-
trichterln 7.

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

___
l£ïïl_ ProvincieSfêaS riUVIIIUC Bureau Bibliotheek

I imhnrn Postbus 5700
U_3__ l- 11flUUlij 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling Verordening grondwaterbescherming Lim-
M3S/06-92 burg 1989.Kennisgeving van diverse be-

schikkingen naar aanleidingvan aanvragen
om ontheffing.

Beschikking.
Gedeputeerde Staten hebben op 28 januari
1992 -onder voorschriften- ontheffing verleend
aan: 1. J. Peeters, Veldstraat 4 te Grathem en
zulks voor het uitbreiden van een varkensstal
annex mestopslag op het adres Veldstraat 4 te
Grathem (Bv 53928). 2. W.G. Nieling, Mgr.
Mennenstraat 61 te Merkelbeek en zulks voor
het oprichtenvan een dressuurinrichting op
het adres Broekweg (ongenummerd) te Schin-
veld (Bv 54195).3. W.W.M. Weg- en Water-
bouw 8.V., Oranjeplein 38A te Maastricht en
zulks voor het tot stand brengen van opslag-
ruimte voor kleine machines aan de Sleper-
weg te Maastricht (Bv 53489).

Tervisielegging.
De beschikkingen liggen vanaf 10 februari
1992 ter inzage: a. ten provinciehuize (biblio-
theek) tijdens de werkuren; b. ten gemeente-
huizevan Heythuysen (ad 1), Onderbanken
(ad 2) en Maastricht (ad 3) tijdens de werkuren
en daarbuiten op de in deze gemeenten
gebruikelijkeplaatsen en tijden, tot het einde
van de termijn waarbinnen beroep kan worden
ingesteld tegen de beschikking.

Beroep.
Tegen het verlenen van de gevraagde onthef-
fingen als bedoeld ingevolge artikel 44 van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne kan
tot 10maart 1992 beroep worden ingesteld
door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi-
seurs; c. degenen die overeenkomstig artikel
20, 21 of 22 tweede lid, of 28, eerste lid, onder
c, van de Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne bezwaren hebben ingebracht; d. enige
andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkera/ijs niet in staat is geweestovereen-
komstig artikel 20, 21 of 22 tweede lid, of 28,
eerste lid, onderc, van de Wet algemene be-
palingen milieuhygiënebezwaren in te bren-
gen. De beschikking wordt na afloopvan de
beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 107 van de Wet op de Raad van
State een verzoek is gedaantot schorsing van
het besluit dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift en
het verzoek tot schorsing of tot het treffen van
een voorlopige voorziening moeten worden
gericht aan en in tweevoud worden gezonden
aan de Raad van State, Afdeling voor de
Geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA
's Gravenhage.

14 februari Valentijnsdag
Een keer per jaar,een lief gebaar

Via een piccolo vanaf ’ 13.25.| Voor meer info 045-719966 [

ZIT C O M FORT KRIT IS C H BEKE K E V__

Fauteuilerie
ruimt nog even zitcomfort op!

r— —i I : 1 | l I l I L

t^lpfl Stel u voor: straks heel comfortabel wegzakken j£_*lf _"___\f%4j in uw nieuwefauteuil. En genieten van de jpsy _ /ii 7iVjLJlë? buitengewoon ontspannen zit. De keus is ~£^'£o&fi_f_^j_f 9auw S6l"3^ ce kwaliteit die u zoekt, voor F^n_*"A
1Ë j een uitermate comfortabele prijs. Dat is nog &@È$ j

eens opruimingsvoordeel. Nog even dus? | I J
Klassieke, Engelsefauteuil Modernefauteuil met relax- Buitengewoon comfortabel, Moderne Scandinavische
met bekleding van gobelin- mechanisme. Extra hoge n« MnHpmi- rpl_f_iitpiiil door de hoge njg en de fauteuil metbuighouten
stof. Extra dik zitkussen en met hoofdsteun. Leren IVlüaeme reidXIdUttJUII ruime zitting. Zeer solide frame in zwart ofnaturet
hoge rug met sluimer-oren. bekleding. met gilde-mechaniek. draaivoet Keus uitdiverse kleuren lee-

-1095? ~795,- 1795. 1495,- Leren bekleding Stabiele y^ H95 _ 795,'
' houten draaivoet.

—^^^^^^^^^^^^^^_ L_^^^^^^^^^^^^^^^ J^fiw-: —____________________-_-_---^"—^^
Ranke fauteuil met Moderne relaxfauteuil met __&lS^__f Deense fauteuil inmoderne Moderne relaxfauteuil met
buighouten frame en leren verstelbaar glide-systeem. »»__« lijn. Buighouten frame en ghde-systeem. Soepele lero

kussens Actieve, iets Leren bekleding Houten «!" _'/"'" ""' decoratiefdoorgeslikte bekleding Beukenouten
verhoogde zit metprima armleggers en draaivoet lÈÊWzmi WM bekleding. draaivoet.

"»-— WËk m w 745,- mr 1095,-
-1395? va 1095,■ 2095> 1795,- vws*9Ê r— \ -—i

Origineie Zweedsefauteuil. Gerieflijke, verrijdbare relax/ Ruime, klassieke Engelse Perfecte seniorenfauteuil
Veerkrachtig en sterk TV-fauteuil metverstelbare fauteuil metbehaaglijk rret iets hogere, actieve zr-
buighouten frame.Kussens rug envoetensteun. zitcomfort. Bekleding van Romp in donker eiken,
en armleggers in soft-leer. Bekleding van dessin- l^Ml^^^ Sanderson-look stof. 1295,- Diverse bekledingsstoffen-

ion. 795,- £* „1495,- ££&& ** v"s'" ""* M'B9!ï

Zeer royale, klassieke Klassieke salonfauteuil, jOP/ÊÊËËwWwWr U_f^VSSUtU_____ Fraai-gelijnde fauteuil met Eiken haardfauteuil met fra»'
fauteuil in sterk handwish- uitgevoerd ineiken met geprofileerde noten romp houtdraaiwerk. Stevige kus-
leer. Decoratief sierstikwerk cane zijkanten. Handwish- en webbing zijkanten. sens, bekleedmetbloemstoT.
in derug. lerenbekleding. m Stoffen bekleding. afgewerkt met maribou-tranr1
2995; 2395,- 1595;- 1295,- ' 1 1795;- v_ 1495,- 69^ 475.'

fauteuilerie j
in de Cramer 154 - Woonboulevard Heerlen -Telefoon 045-754224. >Oj____^_^,

[VOOR UW .PERSOO N L U K E ' FAUTE U I L,

ALS JE EENMAAL FIRST CLASS GEWEND BENT,
WIL JE NIET MEER ANDERS.

______ ___^r^mwi^^_~^^^.'~'- ■'■■___?' '.'■x-i \y\

Of je nou een kort tripje maakt Jereist alleen niet bepaald incognito, Toch lopen de reiskosten niet uit
of juist een hele lange reis, er gaat want de First Class is een zeer de hand, mede dankzij het extreem P_^vl
niets boven de First Class. opvallende verschijning met onder lage benzineverbruik*. En de aan- D_^_
Je bent dan verzekerd van een hele meer getint glas, lichtmetalenvelgen, schafprijs (vanaf f 19.715,-**) ligt ___________
comfortabele stoel en meer dan brede banden, speciale badge en zelfs op'economy'niveau. Maar dat _^l _"E__^_l___ KI
voldoende hoofd- en beenruimte. chique metallic lak. zal je niet betreuren, ofwel? V^l _TxV^li_-l^l
*Volgens ECEnorm bij SfOkm/h: 4.7 1/100 km. Bij 120km/h: 6.6 1/100km. Bij 'stad-traject: 7.11/100 km. "" Prijs 3-deurs mcl.BTW, exel. kosten rijklaar maken. 6 jaarcarrosserie garantie.

Wijzigingen voorbehouden.

CITROEN AX FIRST CLASS. TYPISCH lETS VOOR JOU. \a-*m*~,i___

BRUNSSUM, Chiaradia, Trichterweg 122, tel. 045-212843. GULPEN, Van Roosmalen, Rijksweg 113, tel. 04450-1450.
HEERLEN, Sondagh, De Koumen 36, tel. 045-223300. KERKRADE, Van Leeuwen, Strijthagenweg 129, tel. 045-453355.
MAASTRICHT, Van Roosmalen, Wilhelminasingel 58-62, tel. 043-215154. SITTARD, Nizet, Industriestraat 14, tel. 046-511051. ï



Overtreding komt voetballer Desloover duur te staan

Smartegeldvoor Lozano
de wedstrijd, die door de BRT
ter beschikking waren gesteld.

gem als gevolg van een over-
treding van Desloover een
dubbele beenbreuk opliep. Lo-
zano onderging daarna nog
enkele operaties, maar moest
uiteindelijk 'zijn voetbalcar-
rière beëindigen-.

GELEEN - De ijshockeyers van
de Eaters staan voor het week-
einde van de beslissingen. Met
zaterdag de thuiswedstrijd tegen
Agpo Trappers uit Tilburg (19.00
uur) en het uitduel zondag tegen
Rotterdam in het verschiet, ma-
ken de Eaters theoretisch nog
kans op de eerste plaats in de
competitie. De Geleense forma-
tie heeft het lot evenwel niet in
eigen handen. Dat het publiek
een spannend weekeinde tege-
moet kan zien, staat buiten kijf»
Allereerst is er de revanchege?
dachte, die leeft na de 5-2 neder-
laag tegen de Trappers in de
bekerfinale. Daarnaast willen de
Eaters zich met het oog op de
play-offs een gunstige uitgangs-
positie creëren. Dat betekent da-
zowel thuis als uit punten gepakt
moeten worden.

Beslissend weekeinde
voor Eaters

BRUSSEL - Het Gentse hof
van beroep heeft de voetballer
Yvan Desloover van SV Ware-
gem schuldig bevonden aan
onopzettelijke slagen en ver-
wondingen. Hij kreeg een boe-
te van 165 gulden opgelegd.
Desloover en zijn club moeten
daarnaast onmiddellijk een
voorschot van ruim 40.000 gul-
den betalen op een eventuele
schadevergoeding aan Lozano.
De claim kan in dê honderd-
duizenden guldens gaan lopen.

jaar op staande voet ontslagen
bij Ferrari, wil dertig procent in-
spraak hebben en van volgend
jaar alleen eigenaar worden.
Daarover heeft de in Zwitserland
wonende autocoureur nog geen
akkoord kunnen bereiken met
Ligier.

PARIJS - De naam van AlainProst ontbreekt op de officiële
startlijst voor het nieuwe seizoenom de wereldtitel in de formule1. De eerste Grand Prix-race
Wordt op 1 maart in Zuid-Afrika
ln-Kyalami gehouden. Gisterensloot de inschrijvingstermijnvoor de renstallen, hetgeen ech-ter niet betekent dat de drievou-
dige wereldkampioen dit jaar
jjjet in actie komt. De 36-jarige
'ransman kan zich nog altijd opeen later tijdstip aanmelden. " De 29-jarige Italiaanse blon-

dine Giovanna Amati maakt
voor Brabham haar debuut in
het Formule 1-circuit.'

De zestien teams: McLaren: Senna
(Bra), Berger (Oos), Williams: Mansell
(Eng), Patrese (Ita), Ferrari: Alesi (Fra),
Capelli (Ita), Benetton: Schumacher
(Dvi), Brundle (Eng), Footwork: Albore-
to (Ita), Suzuki (Jap), Jordan: Modena
(Ita), Gugelmin (Bra), Ligier: Boutsen
(Bel), Comas (Fra), March: Wendlinger
(Oos), Belmondo (Fra), Minardi: Fitti-
paldi (Bra), Morbidelli (Ita), Dallara:
Lehto (Fin), Martini (Ita), Lotus: Her-
bert (Eng), Hakkinen (Fin), Tyrrell:
Grouillard (Fra), Zanardi (Ita), Brab-
ham: Van de Poele (Bel), Amati (Ita),
Fondmetal: Chiesa (Zwi), Tarquini (Ita),

Venturi: Gachot (Fra), Katayama (Jap),
Andrea-Moda: Caffi (Ita), Bertaggia
(Ita).

£>e winnaar van 44 Grand Prix-races onderhandelt nog steeds
*het Guy Ligier, die naast deBe _ Boutsen de jonge Frans-man Comas inschreef, over dehoogte van het aandeel dat hij
wenst in het team. Prost, vorig

De zaak was aangespannen
door ex-Anderlecht-voetballer
Juan Lozano, die in april 1987
in een wedstrijd tegen Ware-

Desloover was in eerste instan-
tie vrijgesproken. Het Gentse
hof baseerde zich op de verkla-
ring van de toenmalige
scheidsrechter, die Desloover
een rode kaart gaf, het oordeel
van de tuchtcommissie van de
Koninklijke Belgische Voet-
balbond (KVBV) die de speler
voor vier weken schorste en op
grond van videobeelden van

De Koninklijke Belgische
Voetbalbond (KVBV) tilt
zwaar aan het vonnis. Elke ro-
de kaart kan volgens de
KVBV-advocaat in geval van
letsel aanleiding geven tot
rechtsvervolging. Daardoor
moeten de verzekeringspre-
mies mogelijk worden ver-
hoogd, nog afgezien van het
feit of verzekeringsmaatschap-
pijen na de uitspraak, nog be-
reid zijn zulke risico's te dekk-
ken. Volgens de advocaat zal
de zaak met alle clubbesturen
moeten worden besproken.

George Kessler over derby tegen MVV in de Baandert:
’Fortunavechtvoorlijfsbehoud’

Bij de dames lijkt de strijd zich
te gaan toespitsen op Ellen Brut-"
saert (1) en Jenny Tielman (2).
Tielman zal onder meer Frauke
Joosten en Janou Savelkoul of
Andrea Kriescher van zich af
moeten houden.
Het toernooi begint zaterdag om
12.00 uur. Om half acht zondag
gaan de eerste partijen in de
tweede ronde van het herenen-
kel B-l de baan op. Het kam-
pioenschap wordt het weekeinde
van 15 en 16 februari afgesloten
met de finales op de zondag.

Van Oirschot favoriet
open LK tennis
ROERMOND - In Sportcen-
trum Dennenmarken in Roer-
mond begint dit weekeinde het
Open Limburgs tenniskam-
pioenschap. Bij de heren is
enigszins verrasend Hans Peter
van Oirschot als eerste geplaatst.
De sterk spelende Tony Bok-
horst moet zich met een derde
stek achter Frank van den Heu-
vel uit het Brabantse Uden te-
vreden stellen. Bokhorst zit in
een moeilijk schema en heeft als
potentiële tegenstanders Jeroeo
de Jong en Rob van Oppen. De
winnaar van het zomercircuit,
Stefan Koch, staat als vierde ge-
plaatst.

zen. „Ik heb het gevoel dat er bin-
nen de spelersgroep verschillende
meningen heersen over de speelwij-
ze, men wil offensiever spelen. Maar
daar is geen plaats voor. Vaak moet
je, of je wilt of niet, terug. Tegen
sommige tegenstanders zul je de-
fensiever moeten spelen dan tegen
andere."

dü Tllburgse zonden' zijn Fortuna
Sjt. Vergeven, maar vergeten is de
fttie rdse oefenmeester de afstraf-
sPrp_i°g niet "Er zi ->n stevige ge-_en gevoerd met als resultaat
--b.

1
.i

reen eernerstel wil voor de
isd n wanprestatie. Bovendien
derl

e spelersgroep door de grote ne-
It iaag meer dan ooit bereid el-
dic. S tekortkomingen in te zien en* aan te vullen."

Gorissen zet
dambond voor blok
HEERLEN - Jo Gorissen heeft
door zich kandidaat te stellen
voor het voorzitterschap van de
Limburgse Dambond een bom-
metje geplaatst onder het huidir
ge bestuur. De 45-jarige Heerle-
naar wenst namelijk niet samen
te werken met secretaris en inte-
rim-voorzitter Jac Hannen, die
hij onlangs in een artikel in de
Limburgse Damkrant vergeleek
met een 'met alle winden mee-
draaiend schaapje'.
Hannen, diefurieus was over die
publicatie, weigerde commen-
taar te geven op de aanstaande
kandidatuur van Gorissen.. Be-
stuurslid Jac Derksen, die 'het
een uitstekende zaak vindt als
Gorissen aan het roer komt',
stelt alle pogingen in het werk
om Hannen en Gorissen tot el-
kaar te brengen.

Collectief
Daarbij doelt Kessler óók op MVV.
„Alleen als collectief kan Fortuna
de punten in Sittard houden. MVV
staat immers bekend om zijn kracht
in uitwedstrijden. Denk alleen maar
aan de zeges opDen Haag en Sparta
en de gelijke spelen die de Maas-
trichtenaren boekten bij PSV en FC
Groningen."

W Peelruimte om harde maatrege-
veri_e nemen ' ontbeert Kessler bo-
r, >U ' dus k °PPen zullen er niet
l(»n_n' "Ik kan geen drie of vier
bw 11 vervangen. Dat is een pro-
r.rir' want daardoor is de concur-
gj..llestrijd binnen de groep niet
Vo

u°t genoeg."_c u°tr dat dilemma heeft Kessler
s'n_ei\Wel een alternatieve oplos-
het t at nu nog nodi-- is. is dat
r9n Jeam beseft dat de positie op de
Ver° 'Jst een bepaald soort voetbal
dat F e moeten ons realiseren
ba it °Jtuna voor lijfsbehoud voet-
<Ja ' "e dienen onze speelwijze
t^et aan aanpassen en leren omgaan
str.d1 positie °P de ranglijst en

Kessler kan met Fortuna, in tegen-
stelling tot zijn collega Sef Vergoos-
sen van MVV, niet met een comple-
te groep aantreden. „Zowel Aziz
Doufikar als Huub Driessen zullen
niet mee kunnen spelen. Voor hen
komt de derby nog te vroeg, ze zijn
beiden bezig aan een come-back na
een blessure." Dominiek Vergoos-
sen en Patrick Deckers zijn de eerst
aangewezenvervangers voor het ge-
kwetste tweetal.

"in __ ■gen le.?tri-d moeten alle neuzen vol-K-essler dezelfde kant op wij-

Van onze sportredactie

Vergoossen
MVV-trainer Sef Vergoossen kampt
voor het eerst dit seizoen met een
luxe-probleem. „Mijn groep is rede-
lijk fit, iedereen is er weer bij, ook
Agu, Delahaye en de licht gebles-
seerden Libregts en Bucan, alleen
Erik de Haan zit in de ziekenboeg,
hij heeft een knieblessure. Ik zal
dus moeten kiezen, maar heb in
ieder geval een sterke bankbezet-
ting." Over Fortuna en de kansen
op een overwinning in de Baandert
wil Vergoossen weinig kwijt. „Wij
zullen net als in eerdere duels uit-
gaan van onze eigen kracht."

Bondscoach Horn
contracteert

’besmette’ruiter

Twee wedstrijden
voor Brookhuis
ZEIST - Wilfried Brookhuis,
doelman van NEC, is door de
tuchtcommissie van de KNVB
voor twee wedstrijden geschorst,
Brookhuis had hands gemaakt;
tijdens de wedstrijd tegen Eind-
hoven, het afgelopen weekeinde.
Hij kreeg daarvoor de rode kaart.
De volgende spelers werden
voor één duel geschorst: Lems,
Van der Laan, Purvis en Valk
(FC Den Haag), De Wolf (Feye-
noord), Zigmantovitsj (FC Gro-
ningen), Van Loon (Volendam),
Aalbers, Gliatis en Van Wanrooy'
(NEC), Crüden en Hoogma
(Cambuur), Brusselers en La-
ponder (BW Den Bosch), Uit-
man (FC Wageningen), Oostrom
en De Roode (Telstar), Maas
(Eindhoven), Van Galen en He-
lenklaken (Haarlem), Koenraadt
(Helmond Sport), Manders (SC
Heracles), Wiersma (Veendam),
Koggel (Zwolle) en Taument
(Excelsior).

# Om twee uur gistermiddag was het eindelijk zover. De
verloren gewaande zoon, MVV-keeper Alloysius Agu, arri-
veerde op het Maastrichtse station na een absentie van
bijna drie weken. Nadat de Nigeriaanse nationale doel-
man met zijn land om de Africa Cup speelde, ontving hij
het bericht dat in Lagos een familielid was overleden.
Daarop vroeg en kreeg Agu uitstel van MVV, dat hem afge-
lopen dinsdag op zijn laatst verwachtte. Uiteindelijk werd
het donderdag, gisteren dus, omdat er eerder geen vlucht
ging. Geen ramp, een delegatie van MVV toog opgelucht
naar Schiphol om Agu om half acht 's morgens op te pik-
ken. De Nigeriaan was echter in geen velden of wegen te
bekennen en bleek de trein richting Maastricht genomen te
hebben. Daar aangekomen moest de keeper een lift vragen
om naar de Geusselt te rijden, want niemand bij MVV wist
hoe laat Agu zou arriveren. De reis met hindernissen kon
Agu er niet van weerhouden 's middags met de selectie van
MVV mee te trainen en vanavond aan te treden tegen For-
tuna. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

KERRADE - „Zonder tijfel wordt
er vrijdagavond gespeeld", roepen
de herenKuijer, Koster en Versluijs
van Roda JC in koor als het gaat om
de wedstrijd vanavond op Kaalhei-
de tegen de FC Groningen. Die ge-
ruststelling is er dus. Minder gerust
zijn debeide trainers als het over de
wedstrijd zelf gaat.

Adri Koster:
’Groningen geen
ruimte geven’ van een situatie waar hij helemaal

buiten staat", zegt Hom. „De insi-
ders weten heel goed dat Gerard
geen schuld heeft aan de dingen die
zijn gebeurd in Duitsland. Dat ik nu
het risico loop op wat vervelende
publiciteit, neem ik voor lief. Aan
roddel-verhaaltjes heb ik geen
boodschap. Ik kan Gerard heel
goed gebruiken, dat is punt een. En
ten tweede vind ik in mijn hart dat
hij een nieuwe kans verdient".Tafeltennisteam scoort goed

OOTMARSUM - Hans Hom,
bondscoach der springruiters,
waagt zich op glad ijs. Deze week
nam de werkgever van JosLansink
een tweede sterke ruiter onder con-
tract: Gerard Krijnen. Hij kwam in
stilte, nadat hij twee maanden gele-
den in kolk van geruchten en ver-
dachtmakingen uit zicht verdween.
In Duitsland werd Krijnen 'voorlo-
pig geschorst' na een nieuwe affaire
rond het 'barreren.

ÜBACHSBERG - Henny Habets uit
Simpelveld wordt met ingang van'
het seizoen 1992/93 de nieuwe trai-
ner van de RKSVB, uitkomend m
de4e klass C.
BLERICK - De nieuwe trainer van
de SV Blerick (le klasse F) wordt
ingaande komend seizoen Albert
van der Weide. Hij volgt Jack Her-
mans op die naar KVC vertrekt.

Voorn vertrok al snel, maarKrijnen
bleef en nam de Duitse nationaliteit
aan. Hij werkte zich van manusje-
van-alles op tot ruiter. Vorig jaar
beleefde hij zijn doorbraak in de in-
ternationale pistes. Voor de voor-
malige paardenverzorger leek het
kostje gekocht.

MAASTRICHT - Nieuwe trainer
van RKASV uit Amby-Maastricht
wordt Lei Gulpers uit Schaesberg.
Hij volgt Nico Mares op met ingang
van het nieuwe seizoen.

Meyers tegen Hooghuis
GELEEN - In de landelijke eerste divisie C van de zaalvoetbal-
competitie staan voor vanavond twee Limburgse ploegen belang-
rijke duels in het kader van de promotiestrijd op het programma.
H. Meyers speelt om 20.00 thuis in Glanerbrook tegen Hooghuis
Sport, terwijl stadgenoot Bouwfonds op bezoek moet bij Schoe-
nenreus uit Veghel.
Bij winst van de Limburgers wordt de kloof naar de Brabanders
helemaal gedicht. Hekkesluiter FC Brunssum gaat op visite bij
Tongelreep. Bij een overwinning ligt er nog een kleine kans voor
de Brunssemers om de dans te ontspringen.

Gerard Krijnen is een 27-jarige Til-
burger. Hij ging indertijd als groom
van Albert Voorn mee naar het stal-
lencomplex van Paul Schockemöh-
le in het Oldenburger Mühlen.

„Volgens mij is het een stimulans
dat voor de Groningers nu pas be-
kend is geworden dat hun trainer
Westerhof aan het eindevan het sei-
zoen naar PSV vertrekt. Een zege
tegen ons is een heel leuk 'afscheid-
presentje'. Het is onze taak ervoor

te zorgen dat Groningen hier geen
ruimte krijgt", aldus Adrie Koster.
De wedstrijd begint om 20.00 uur.

BOLZANO - Jan Vliegzit nooit om
een woord verlegen. Goede of slech-
te prestaties: hij levertklare taal. De
bondscoach van de NTTB scoorde
gisteren honderd procent met zijn
mini-afvaardiging op de eerste dag
van het Olympische kwalificatie-
toernooi in Bolzano. Zijn pupillen

Trinko en Gerdie Keen, Mirjam
Hooman en Danny Heister wonnen
al hun partijen. Dat was goed dus.
Alleen kende Heister een lange,
zwakke periode tegen de Deen
Bentsen. Volgens de speler zat zijn
rug 'op slot', Vlieg hield het op het
hoofd.

LK kunstzwemmen in Maastricht

Programma
betaald
voetbal

eredivisie
«maag 20.00 uur

PSV _ 23 15 7 1 37 50-21
Ajav rd 24 15 7 237 38-14
Vitess. 23 14 5 4 3350-17,
-Vm 23 12 7 431 38-17Gron..? 23 10 6 7 26 41-31
Rod_.. en 21 9 7 525 30-22
RKC 23 9 7 7 25 30-28
Utrecht 23 7 10 624 43-37Spart? 23 6 12 524 23-22
Willem n 22 *i 8 722 34-39
Volen_ 23 8 . 10 21 32-30
MVV 23 7 6 10 20 22-31
SVV/n _ ' 22 6 7 91921 -32Denwi drecht 21 7 311 17 28-43
FOrt_n_ I . 24 3 8 13 14 20-46DeGr_% ltard 22 2 9 1113 21-38
Wv hap 24 3 714 13 20-41

21 1 5 15 7 19-51

fortuna-mvv
Scheirtag 2000 «>*
Port SreChterFransHouben
Zwamnan^Utar'?Jselectie>: H^P, Van
Janssen _ ' fessen, Mordang, P.
Sneekes' t^\ Usta' Barmentloo,''*£_£ De „"& B°°gers, A.
MVVr i 'Deekers-B"canSTha. en_tiU' Heffel^ Benneker,
d*rs, Joorden- r!i hhaye' Verhoeven, Lm
man Visser M-.bregtS'ReiJners, Hof-
staal ' MeiJer Lanckohr, Dik-

rada jc-groningen
" «maag 20.00 uurr-heidsrechterßlankestein
V«hageCn T*ell,ne: Bo.esta, Senden,
B°ereba_h St' Han^en
ttuibert. r PM°eder _ Hofl"an, Arnold
Av*st en £n^e

n
SSeerd z«nDilibmo, ter

«oordar°Rn nilen (seiectie > Lodewijks,

sien, Weer n_ ' Rlekeri"k, Roos-
"uren, Meijer en Zuurman.

sportkort
hee_?SBAL, "■ De Graafschap
brein Professionele staf uitge-
Ton p-T u cc. n commerciële man,
zal _"_.' Zljn voor naamste taak
te trii_ 1_-meeTI. sponsors naar de clube trekken. De Graafschap beschiktP mt moment over zon 200 grotee 1kleine geldschieters.

MAASTRICHT - Dit weekeinde
worden in zwembad De Dousberg
in Maastricht de Nederlandse
jeugdkampioenschappen kunst-
zwemmen 1992 afgewerkt. De orga-
nisatie is in handen van MZPC
onder auspiciën van de KNZB. 270
deelneemsters van 33 verenigingen
worden verwacht voor deelname
aan deze titelstrijd.

De Kring Limburg wordt vertegen-
woordigd door Ingrid Franssen enJozien Gielis van Spio en Dotje
Hennekens en Manon Jacobs vanMZPC. In vergelijking met andere

kringen ligt Limburg nog wat ach-
ter op kunstzwemgebied. Maar
mede door deze vier jeugdige da-
mes is er een duidelijk stijgende lijn
te zien. De kunstzwemverenigingen
uit Gelderland, Overijssel, Noord-
en Zuid-Holland zullen zich dit
weekeinde bezighouden met de ver-
deling van de verschillende ere-
plaatsen, hoewel verrassingen ook
mogelijk zijn.

Zaterdagochtend zullen vanaf 11.00
uur de techniekwedstrijden worden
verzwommen. 's Middags om 17.15
uur vindt de opmars van deploegen

plaats en de officiële opening door
wethouder In de Braekt, gevolgd
door een uitvoering van de MZPC-
kunstzwemsters die de Bolero zul-
len tonen. Aan dit nummer nemen
plusminus 40 meisjes deel. Hierna
vinden de finale-uitvoeringen plaats
van de verschillende leeftijdsgroe-
pen, zowel solisten, duetten als
groepen. Zondag vanaf 11.30 uur
zullen de finale-uitvoeringen wor-
den voortgezet tot circa 19.00 uur.
's Middags rond 14.00 uur zal het
Olympisch duo Marjolyn Both en
Tamara Zwart een speciale uitvoe-
ring geven.

Hom is er echter van overtuigd dat
Gerard Krijnen geen paardenbeul
is. „Hij is het slachtoffer geworden

—RUUD -CAMPS_S3i23C!_______32>
Sittard Heerlen

EXCLUSIEVE MODELLEN

ZEER SCHERPE
PRIJZEN

Just cfo it

DOOR HANS STRAUS

Verloren zoon weer thuis- De ergste woede is gezakt.j^nweek na het debacle bij Willem II (5-0) heeft George
essler de teleurstelling verwerkt. De Fortuna-trainer
Oelde zich in Tilburg door de spelers in zijn hemd gezet
J1dreigde met strenge maatregelen. Het bleef echter bij
Q
en straftraining. Kessler is er immers de man niet naar

2nVte *ang kij de pakken neer te zitten.' Vanavond om
uur in de Baandert tegen MVV heeft Fortuna al

_^er kans op revanche. „Maar dan vooral revanche op"nszelf en niet op MVV," aldus Kessler.
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Van onze correspondent
EDDY BUDÉ

SCHAESBERG - De schakers van SV Schaesberg doen
het uitstekend in de derde klasse van de landelijke compe-
titie. Na vijf van de negen speelronden prijkt het achttal
van teamleider Hans Plasman met het maximale aantal
wedstrijdpunten bovenaan de ranglijst. Vorig weekeinde
werd een belangrijke stap gezet in de strijd om de felbe-
geerde promotie naar de tweede klasse door streekgenoot
en naaste concurrent SV Brunssum thuis met 5V2-2V2 terug
te wijzen.

In de NK-kwalificaties voor dames is
Delia Verhoef opnieuw prima voor de
dag gekomen. De 17-jarige Heerlense
scholiere eindigde in haar groep bo-
venaan en plaatste zich zo voor de
tweede keer voor de finale. Bij de he-
ren ging het met Eddy Budé minder
goed. De Limburgse kampioen zit al
een tijdje in een soort overgangscrisis:
in de provincie heeft hij al lang geen
tegenstand meer, maar aanhaken bij
de nationale top, iets wat leeftijdgeno-
ten als Van der Zee, Wesselink en
Krajenbrink al eerder deden, dat wil
Budé nog maar niet lukken. In de hal-
ve finale werd Budé in zijn partij te-
gen Van der Kooy getroffen door een
zeldzame telfout die hem een schijf
kostte. Daarna ging het tegen de Fries
Johan Lemstra ook nog mis.
Lemstra-Budé: 1. 31-26 19-23 2. 36-31
14-19 3. 41-36 10-14 4. 46-41 5-10 5.
31-27 20-25 6. 33-28 15-20 7. 39-33 10-15
8. 44-39 4-10 9. 50-44 17-22 10. 28x17
11x31 11. 36x27 6-11 12.33-28 20-24 13.
38-33 15-20 14. 42-38 10-15 15. 34-30
25x34 16. 40x29 23x34 17. 39x30 11-17
18. 44-39 18-22 19. 27x18 12x23 20.
37-31 7-11 21. 31-27 8-12 22. 41-37 20-25
23. 49-44 25x34 24. 39x30 1-6 25. 47-41
13-18 26. 43-39 9-13 27. 30-25 2-7 28.
44-40 15-20. Ik kan me niet voorstellen
dat Budé deze vleugelopstelling ge-
wild heeft (28. .. 15-20 was vanwege de
coup royal-dreiging 27-22 enz. ge-
dwongen). Toch is (15-20) niet de oor-
zaak van zwarts latere verlies. 29.
39-34 3-8 30. 26-21. Met dit op zich
fraaie offer zet Lemstra een prijzige
doorbraakactie in. 30. .. 17x26 31. 34-29
23x34 32. 40x29 11-17 33. 29-23 18x29
34. 35-30 24x35 35. 33x15 19-24 36.
48-43 17-21 37. 25-20 14x25 38. 15-10
24-30 39. 43-39 30-34 40. 39x30 25x34
41. 38-33 13-19? Beter is (7-11), maar
winst voor zwart zie ik niet: 41-36
(12-18) 10-5 (18-23) 28x19 (13x24) 5-14
enz.

42. 27-22 8-13. Mogelijk was Bvdé er
op dit moment nog van overtuigd da
hij zou gaan winnen maar door een
derde schijf in de toch al dure onder-
neming te steken laat Lemstra het W
radicaal keren. 43. 33-29 34x23 **■
10-4! 12-18 45. 4-9(!) 18x38 46. 9x47!
Nu zit er zelfs geenremise meer in, e
volgde nog 46. .. 7-12 47. 41-36 21-21";'
Een blunder in tijdnood. Budé wacht-
te 37-32 niet af en gaf op. Ook met *'".. 12-17 had hij zich niet gered: »"
47-38 17-22 (op 6-11 wint 37-32) f--28x17 21x12 50. 38-49! en tegen 45-**
eventueel voorafgegaan door 37-31'
valt niets meer te doen.

schaken

Om zelf op te lossen het diagram- W'
speelt en wint. Oplossong volger» 1?
week. De oplossing van vorige wee*'
wit, tien schijven op 16, 27, 28, 30 ">*"
34, 35 en 37/39; zwart, tien schijven OV
7, 12/14, 18, 19, 21 en 23/25. In de aa»'
genaam ogende beginstand zit cc
onverwachte, spectaculaire winst: "27-22! 18x27 2. 34-29! De coup Fabre-
-2... 24x31 3.16-11! 25x43 4.11x2 27*>»
5. 35-30! 23x32 6. 30-24 19x30 7. 2x«-*
(over acht schijven, te beginnen rfl
die op 13 en 32). Auteur: W. Jurg.

Liefst acht jaar was de Schaesberg-
se club vertegenwoordigd in de
tweede klasse. Vorig jaar moest na
een rampzalig seizoen een stapje
worden teruggedaan. „Toen hebben
we abnormaal vaak gebruik moeten
maken van invallers. Die konden
het moeilijk bolwerken op dat ni-
veau met alle gevolgen vandien. Wij
bewijzen deze competitie met ge-
middelde zeges van 6-2 dat we ei-
genlijk te sterk zijn voor de derde
klasse. Maar om nu te zeggen dat
we zeker zijn van het kampioen-
schap, gaat toch te ver," meldt Hans
Plasman.

Vorm
Het Tilburgse De Wolstad staat met
twee wedstrijdpunten minder op de
tweede plaats. „In de voorlaatste
ronde treffen we deze ploeg en dan
zal de beslissing vallen. Hoewel we
op papier misschien favoriet zijn, is
het lang niet zeker dat we die wed-
strijd ook gaan winnen. Vorm van
de dag en geluk zijn moeilijk in te
schatten factoren. Toch is het op-
merkelijk hoe goed een aantal van
onze spelers scoren. Henk Tem-
mink en Hans Verreek hebben tot
nu toe zelfs alle wedstrijden in de
competitie gewonnen."

Basketballer Kepu Stars: ’Ik moet nog veel leren’De rijzende ster van Verberne

draaien. „De Limburgse schaakwe-
reld kampt sinds jaar en dag met
een uitstootvan talent naar het wes-
ten. Met spelers als Van der Sterren,
Scheeren, Douven en Jansen had
onze provincie nationale toppers in
huis. Zij gingen elders studeren en
dus ook schaken. Ook SV Schaes-
berg kampt met dat euvel."

Advies
Voorlopig heeft Hans Plasman de
handen meer dan' vol aan het bege-
leiden en motiveren van de Schaes-
berg-hoofdmacht. „Ook in de
schaaksport speelt de teamgeest
een belangrijke rol. ledereen moet
er doordrongen van zijn dat het to-
taalresultaat voorop staat. Als
iemand een rémise-aanbod krijgt, is
het gebruikelijk dat hij bij mij ad-
vies inwint. Ik beoordeel dan aan de
hand van de posities op de overige
borden of acceptatie van het ré-
mise-aanbod in het belang van de
ploeg is."

sport kort

Hans Plasman, die met genoegen
aanschouwt dat Schaesberg het ver-
loren gegane terrein terugwint, ziet
nog niet zo snel eenLimburgse club
in de hoogste landelijkeklasse mee-

Het gezamenlijkeetentje na de wed-
strijd staat ook vast op het program-
ma bij SV Schaesberg. „Dat hebben
we sinds kort ingevoerd en ik moet
zeggen dat het uitstekend werkt.
Een portie gezelligheid en ontspan-
ning na vier of zelfs meer uur zware
denkarbeid is goed voor de team-
building. Hoewel enkelen het toch
nietkunnen laten om ook tijdens de
Chinees het schaakbord tevoor-
schijn te halen..."

" JUDO - Het district Limburg
van de Judobond Nederland houdt
zondag de Limburgse judokam-
pioenschappen voor dames onder
19 jaar en heren onder 21 jaar. De
wedstrijden vinden plaats in sport-
hal Het Anker in Bom en beginnen
om 10.00 uur.

Van onze correspondent
TIBERT LAGARDE

KERKRADE - In de afgelopen ja-
ren heeft de jeugd bij de Kerkraad-
se Basketbalvereniging Kepu Stars
steeds meer aandacht gekregen.
Met resultaat, want op dit moment
breken enkele talenten door. Een
van die talenten is de twintigjarige
Marco Verberne die pas vier jaar
basketbal speelt. Met zijn NBA-ido-
len Michael Jordan en Charles Bar-
kley in het achterhoofd, wil Verber-
ne borg staan voor wilskracht en
technische vaardigheden. Kenmer-
ken waarmee hij op termijn wil
doorstoten naar de top.

mooi zijn, maar een trip naar de
USA, het Mekka van de basketbal-
lers is de grote droom van Verber-
ne. „Niet eens zo zeer als speler,
meer nog als NBA-fan."

gangsklasse was een grote stap. Ik
merkte al snel dat het op dat niveau
heel anders toegaat. In plaats van
alleen maar de bal en de ring te
zien, moet je ook het overzicht kun-
nen behouden. Voor mijzelf bete-
kende dat een terugval, waardoor
het zelfvertrouwen ook iets achter-
op raakte."

" VOETBAL - Diverse jeugdselec-
ties van de KNVB afdeling Lim-
burg oefenen de komende week op
de terreinen van RKSNA in Mont-
fort en van de W Stevensweert.
Maandag speelt het jongensteam
onder 13 jaar een partij tegen een
'schaduwelftal' in Stevensweert,
aanvang 18.00 uur. Om 20.00 uur
speelt de jongens-selectie onder 15
jaar. Op het RKSNA-terrein wordt
woensdag om 18.00 uur geoefend
door het jeugdteam onder 14 jaar.
Het team onder 16 speelt om 20.00
uur.

Verberne is met zijn 1.92 metervoor
zijn team vooral van belang als 'po-
wer forward', die zijn punten moet
pakken vlak achter de vaak als blik-
semafleider dienende center. Na elf
jaar lang elke vrije minuut in het
voetballen te hebben gestopt, werd
hij pas op de MAVO en HAVO/
MBO geconfronteerd met de bas-
ketbalsport. Nadat hij merkte dat
dit hem goed afging, zei hij het
voetbal vaarwel en bezocht het
Kerkraadse Kepu Stars. Halverwe-
ge het eerste seizoen begon hij in
het derde team. Daarna werd de be-
geleiding snel intensiever en kwam
hij twee jaar uit voor het junioren-
team waarbij hij het laatste jaar ook
meeliep met de hoofdmacht.

amateurs op zondag

Hoofdklasse C
Baronie-UDI'I9
Longa-Venray
Margriet-EHC
Halsteren-Geldrop
SVN-W.lhelmina'oB
SV Meerssen-DESK
Panningen-TSC

Eerste klasse F
Chevremont-Blerick
Limburgia-RKONS
Waubach-Heer
Roermond-Sittard
Volharding-Eijsden
FC Vinkenslag-Veritas

Tweede klasse A
RVU-Bunde
SCG-Standaard
Almania-RKWL
Caesar-Kolonia
RKVCL-Schuttersveld
Heerlen Sport-Miranda

Derde klasse A
SV Hulsberg-

Mheerder Boys
WW'2B-SVM
MKC-RKMVC
Polaris-Leonidas
LHB/MC-Sanderbout
Scharn-Berg'2B

Derde klasse B
FC Hoensbroek-

Groene Ster
Voerendaal-Heerlen
Vaesrade-Bekkerveld
Vijlen-Minor
Heksenberg-RKBSV
Weltania-VKC

Vierde klasse A
Vilt-Amicitas
St. Pieter-lason
RKASV-Willem I
Walram-RKHSV
Schimmert-SVME
Rapid-RKUVC

Vierde klasse B
Oranje Boys-RKWM
Gulpen-GSV'2B
Simpelveld-

Wit Groen VC
Sportelub'2s-Keer
Zwart Wit'l9-

Geertruidse Boys
Banholtia-Klimmania

Vierde klasse C
FC Gracht-Hopel
Schinveld-Centrum Boys
Heilust-Abdissenbosch
Helios-Waubachse Boys
Laura-RKSVB
SVK-KVC Oranje

Vierde klasse D
Mariarade-OVCS
SVE-KLuis
RKDFC-Coriovallum
RKSNE-Passart
Heidebloem-Langeberg
KEV-Stadbroek

„Ik scoorde bij de junioren gemid-
deld zon 30 a 40 punten per wed-
strijd. De snelle overgang naar het
eerste team dat uitkomt in de over- Successen in Limburg zouden al

Maar zijn grote wilskracht heeft
hem toch al zijn eerste succes opge-
leverd. Eind oktober moest hij zich
meldenvoor zijn militaire dienst. Al
snel daarna kreeg hij een uitnodi-
ging om deel te nemen aan de selec-
tietrainingeh voor het Nederlands
Militair team. Uiteindelijk mocht
hij als 'rookie', oftewel eerstejaars,
voor dit nationale team uitkomen.
Impuls

Verberne: „Het militair team heeft
me een geweldige impuls gegeven.
Ik had dat gewoon nodig. Nieuwe
ervaringen, andere mensen, andere
regels en heel, heel veel leren. Ik
heb nu een dusdanige functie dat ik
elke middag een paar uur kan trai-
nen. Veel schieten, dribbelen en
andere 'fundamentals' staan dage-
lijks op mijn programma. Doelstel-
ling voor mij is in de toekomst op
een zo hoog mogelijk niveau te spe-
len. Op dit moment kan ik nog niet
inschatten wat en waar dat is. Het
een en ander is ook afhankelijk van
de plaats waar ik verder wil gaan
studeren. Dat zou in de buurt kun-
nen zijn. In dat geval heb ik een
lichte voorkeur voor Kimbria om-
dat ik in Jos Wolfs een enorme leer-
meester heb gehad."

" TURNEN - Zondag houdt dere-
gio Limburg van deKNGB in sport-
hal Piushof te Helden-Parmingen
vanaf 13.00 uur de provinciale
springkampioenschappen. Tot de
favorieten voor de provinciale turn-
titels behoren de ploegen van Wil-
helmina Bocholtz, Swentibold Sit-
tard, Jan van Weert en de Land-
graafse teams van Prins Hendrik en
Olympia.

goed uit. Na 13 Pcs 14. Lxö.D-d 1

15. Ta:dl,b:cs 16. Pdfs heeft wit ï&
betere van het spel. 13 Pec7 IJ.
b4,Pe6 15. Le3,Pac7 16. c4,f5 17. ,- lv
e.p., e:f6 18. c5! Wit pakt de stelü"
energiek aan. De tekstzet behelst cc
kwaliteitsoffer. 18. ...,f5 19. Pdö.b:^
20. b:cs,L:al 21.D:al,Tb3 22. Tdl.L»*
Zwart verkeert in lastig Par ,g
22. ...,Df6 wordt beantwoord met
Da2en op 22 Pds volgt 23. Lf2 nj?'
de dreiging 24. Lc4. 23. L:a6,T:e3. i£witte stelling is rijp om te oogsten. * 'P:fs.

24 g:fs. Het eindspel wat ontsta»
na 24. ...,Df6 25. D:f6,T:f6 25. P:e3,L:^
26. c6is vermoedelijk voor wit ÊeW?gt
nen. Maar ook de tekstzet die op b
eerste gezicht zwart nog enkele pra ,
tische kansen verschaft verliest sn?:
25. T:dB,T:dB 26. Lc4,Te4 27. Dc3. V>
laveert zijn stukken naar de goedev®
den op het bord. 27 Pds *J
Db3,Pec7. Gedwongen. 29. c6,KfB *»'
Pgs,Te3 31. Db7. Met de dreiging ói.
L:ds. 31 Te732. Db2! Elke zet va>
wit houdt een nieuwe dreiging '^i,
dit geval dreigt er at op hB. 32 «"'Verhindert het mat ten koste van cc
stuk. 33. L:ds!. T:ds 34. DbB+ 1-0-

Kimbria-atleet: ’Ik heb geleerd van mijn blessures’De lijdensweg van Roger Jaspers

Hastings, een stad in Sussex aan de
Engelse kanaalkust. In 1066 kwam
Willem deVeroveraar hier aan landen
vond de beroemde slag om Hastings
plaats. Maar niet alleen voor geschied-
kundigen, ook voor schakers is Has-
tings een stad met een rijke geschie-
denis. In 1895 vond het eerste Has-
tings-toernooi plaats. Eén legenda-
risch toernooi dat werd gewonnen
door de toen nog onbekende Pilssbu-
ry. Vele toernooien volgden. Beroemd
is ook het Hastings-toernooi van 1926,
dat gezamenlijk werd gewonnen door
Aljechin en Vidamr. Beide behaalden
BV_ uit 9. Lange tijd beschouwden
vooraanstaande schakers het een eer
om deelte mogen nemen aan het Has-
tings-toernooi, een van de belangrijk-
ste schaakevenementen van het jaar.
Deze functie heeft Hastings verloren
en is overgenomen door de toernooien
in Tilburg, Reggio Eemilia en Linares.
Maar nog niet aile glorie is vergaan.
Nog steeds vindt ieder jaar rond de
nieuwjaarsperiode een grootmeester-
toernooi in Hastings plaats. Acht spe-
lers komen in een dubbelrondig toer-
nooi tegen elkaar uit. Dit jaar won
Jevgeni Bareev, de man die in het
laatste Interpolis-toernooi nog als ka-
nonnenvlees voor de andere deelne-
mers fungeerde. Hij bleef Simon
Agdestein Vh en Alexei Schirov 2
punten voor.
Bareev-Speelman 7.rd. Pirc
1. d4,d6 2. e4,Pf6 3. Pc3,g6 4. f4,Lg7 5.
Pf3,o-0 6. Ld3,Pa6 7. 0-0,Tb8!?
Een nieuwe zet. Waarschijnlijk vrees-
de zwart de kennis van wit over de
hoofdvariant welke verder gaat met
7 c58. d5,TbB.
8. e5,PeB 9. a3. Voor dat wit Le3 speelt
wilt hij de paarduitval. ...,Pb4 verhin-
deren. 9 c 5 10. Le3,c:d4 11.
P:d4,d:es 12. f:es,b6?! Dit lijkt te
traag. Het pionoffer 12. ...,Lg4 13.
L:a7,TcB geeft zwart enig tegenspel.
13. Pe4. Ook 13. Lc4 ziet er voor wit

Achttal staat bovenaan in landelijke derde klasse
# Teamleider
Hans Plasman
hoopt met zijn
Schaesbergse
schakers op
promotie naar
de tweede klasse.

Foto: PETER ROOZEN

Schakers Schaesberg
favoriet voor titel

Aankondlgingen vóórwoensdag
naar sportredactie Limburgs Dagblad
postbus 3100. 6401 DP Heerlen

Onder vermelding van 'agenda.

Van onze correspondent
MICHEL FRANSSEN

ren,, integendeel. Tijdens mijn laat-
ste training op de kunststofbaan in
het Jekerdal liep ik zeven keer dui-
zend meter. De pauze bedroeg iets
meer dan een minuut, en de tijden
varieerden van 3.06 voor de eerste
tot 2.59 minuten voor de laatste."

MAASTRICHT - Roger Jaspers
ziet zijn toekomst als atleet weer
met vertrouwen tegemoet. De Kim-
briaan lijkt na twee jaar kwakkelen
eindelijk verlost van blessures. „Fy-
siotherapeut Henk Reuvers heeft
mij in zijn praktijk van mijn chroni-
sche liesblessure afgeholpen. Sinds
kort maak ik samen met hem ook
de planning voor trainingen en
wedstrijden. Ik heb alle vertrouwen
in hem. Reuvers is een begrip in de
sportwereld."

Dat waren ongeveer de tijden die
Jaspers driejaar geleden liep. „1989
was mijn beste jaar tot nu toe. Op
het NK cross plaatste ik mij voor
het WK met mijn zevende plaats. In
Kerkrade verbeterde ik mijn beste
tijd op de 10.000 meter tot 29.27.09,
en bij het NK in Hengelo haalde ik
een bronzen medaille op die af-
stand."

MORGEN
Volleybal, Heerlen, sporthalKaldeborn,
14.45 uur: VCH 2-Facopa/VC Weert (da-
mes) en VCH-Flamingo's, 17.00 uur:
VCH-Flamingo's (dames) en VCH 3-VC
Sittardia (dames). Landgraaf, sporthal
Baneberg, 16.30 uur: Geevers/VCL-Del-

Landgraaf
huldigt sporters

In de tweede divisie paren is er uit-
zicht op promotievoor Bouvrie-Goris-
sen (Maastricht), die op de helft van
de competitie de derde plaats bezet-
ten. Weliswaar zijn er nog 91 spellen te
gaan, maar deze jonge Zuidlimburgse
combinatie heeft een zeer natuurlijke
en directe aanpak, hetgeenin de prak-
tijk vaak een goede sleutel tot succes
is. In de zitting tegen een andere Zuid-
Limburgse combinatie kwam onder-
staand spel voor.

Schaakstrijd
in Heerlen

LANDGRAAF - Voor het derde
opeenvolgende jaar worden in
Landgraaf de gemeentelijke sport-
prijzen uitgereikt. Plaats van han-
deling is vanaf 20.00 uur de Burger-
zaal van het gemeentehuis in
Landgraaf. Tijdens een sportgala
zal dan een aantal genomineerden,
ondergebracht in een drietal catego-
rieën, hun opwachting maken.
Sporters, verenigingen en/of instel-
lingen werden in december via een
mailing benaderd om hun kandida-
ten kenbaar te maken, die dan kon-
den meedingen, weliswaar afhanke-
lijk van het oordeel van de jury,
naar de sportprijzen van 1991.

" Roger Jaspers in actie tijdens de AVON-loop. De atleet hoopt
mee te kunnen doen aan de marathon van Amsterdam.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Baan
De 28-jarige Jaspers hoopt in juni,
julien augustus zijn beste tijden op
de baan te verbeteren, maar hij
heeft nog andere ambities. „Heel
lang heb ik erover geacht begin
april in Rotterdam mijn marathon-
debuut te maken. Daar wacht ik
toch maar even mee tot het najaar.
Wanneer ik heel blijf, loop ik op 27
september in Amsterdam. Als het
dan te warm is, start ik twee weken
later in Eindhoven, en pak ik de
27ste de Stadsloop van Maastricht
mee."
Jaspers wil vanaf nu weer twee a
drie wedstrijden per maand lopen.
„Over een week cross ik in Best en
als dat goed gaat ben ik op 1 maart
van de partij op het NK in Utrecht.
Via de 20 km van Alphen en de
CPC-loop in Den Haag hoop ik mijn
eerste vormpiek te bereiken. De
tweede hebben we gepland voor 3
juli, wanneer in Stiphout het NK
10.000 meter is. Het derde en laatste
hoogtepunt van dit seizoen moet
dus de marathon van Amsterdam of
Eindhoven worden," aldus de sys-
teemanalyst van het Heerlense
AZL.

Vorm
Onlangs dreigde Jaspers op non-
actief te worden gesteld door een
enkelblessure. „Ik heb toen acht da-
gen alleen maar in het zwembad
van Reuvers getraind. Toen ik weer
buiten ging lopen, merkte ik met-
een dat ik niets aan vorm had verlo-

bootsen. Je kunt net zoveel verzu-
ren als op de baan. Het enige ver-
schil is, dat je niet gehinderd wordt
door de zwaartekracht, waardoor je
benen en dus ook de blessures kunt
ontlasten."

Jaspers heeft het over een nieuwe
therapie voor geblesseerde sporters,
het aqua-joggen. „Je krijgt een vest
aan waardoor je ook in het water
rechtop kunt blijven lopen. Zo kun
je een zware training heel goed na-

Heel wat toppers hebben hun weg
naar de Munstergeleense praktijk
van Reuvers gevonden. „Vijftien
jaar geleden werd Jos Hermens er
al behandeld aan zijn achillespezen.
Cor Lambregts is er ookvaste klant,
net als spelers van Fortuna en
MW. Weet je dat ik vorige week
nog met MVV-captain Robbie Dela-
haye in het water heb getraind?"

HEERLEN - Vanavond beginnen
in Heerlen Weer de wedstrijden om
het open schaakkampioenschap
van de stad. De strijd wordt gestre-
den in zeven ronden 'Zwitsers', op
de vrijdagen 7, 14, 21 en 28 februari
en 6, 13 en 20 maart. De wedstrijden
beginnen steeds om 19.30 uur, be-
halve op de eerste wedstrijddag,
vandaag, als er in verband met de
loting al om 19.00 uur wordt begon-
nen. Alle wedstrijden worden ge-
speeld in het Open Huis aan de
Gasthuisstraat 19 in Heerlen.

Het bieden was kort en krachtig;
Noord: ISch, Zuid: 3R, Noord: 3SA,
Een dergelijk bieden noopt tot een
agressieve uitkomst; je moet zorgen
slagen te ontwikkelen vóórdat dum-
my aan zijn lange kleur toekomt.
Bouvrie zocht op de Oost-plaats dan
ook naar zijn beste nevenkleur en
kwam metklaver 3 uit, voor devrouw
en aas. In slag 2 volgde ruiten voor de
heer en aas, waarna West klaver 10 te-
rug speelde.
Op dit moment gaan we in de denkka-
mer. Is er nog hoop? Zolang er leven
is, ja, maar het houdt niet over. Laten
we beginnen met de vraag: wie heeft
klaverheer? Als West die heeft moeten
we nu natuurlijk de boer zetten om
ons contract met een overslag te ma-
ken. Afgezien van de vraag of West
ons die kans zou geven met al die rui-
tens m dummy is de kans overduide-
lijk dat klaverheer bij Oost moet zit-
ten. Zoals bij de uitkomst gezegd

moet de tegenpartij tegen dit biedv ,
loop agressief uitkomen. De uitkofll^metklaver 3 geeft in principe een h° .
neur aan en nu dus mee dan ooit y- a
Oost zal in de gegeven omstandig* 1

den geen enkele reden hebben °zijn partner raadsels op te geven.
Hoe vervelend het dus is, we zullef f
van uit moeten gaan dat klaverhe.
bij Oost zit. Zijn we nu verloren? f\
genlijk ja, maar eens in de 2 jaarn-
We hebben nog een kans als Oost U
gerekend klaverheer derde heeft &
had. Toegegeven, het is een strohal^maar hebt u iets beters? En het is nl
nog de reddende strohalm ook! *
hoeven alleen maar te duiken en j
klaver gaan blokkeren! Noord dac
in deze moeilijke situatie ook aan es
blokkade, nl. als West uitgereker"
klaver VIO9 heeft gehad. In dat gev'
moet je nu natuurlijk de boer zett^etMaar hoe groot is die kans, want b

wordt nu strohalmtegen strohalm- JJ
die kans is feitelijk nihil, al we dej^
komst in gedachten roepen. Oo
startte met klaver 3 (4e van boven'j
hetgeen betekent dat hij rnaxirn a
een 5-kaart klaver kan hebben. Erg

heeft West minstens een 4-kaart K> t
ver. En dus komt een blokkade m
klaver VlO9 bij West „nooit", dus
elk geval minder dan eens in de 2 ja j
voor. En „dus" zou Noord in slag
klaver 10 moeten duiken. HopenW.
bent u het, lezend in uw favorie
stoel, in uw favoriete omgeving, b'
helemaal mee eens. Maar in de Pr^j
tijk van het leven, waarin u meeS

tiiniet die favoriete stoel en omgeV
hebt zult u het ook goed moeten doe'
Waarschijnlijk lukt dat nog in een V

de eerste spellen van een zitting, ***neer concentratievermogen en en|
tionele flexibiliteit nog geenszins 2 J
aangesproken. Maar in de laatste t-
ting van 49 spellen mag je dat men*
lijkerwijs niet meer verlangen. H1
mcc is het resultaat bekend: 3SA-2-
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