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Kamer wil echtelieden conflicten besparen

Scheiden eenvoudiger
-^jfanonze porlementoire redactie
W.-1 **^AG ~ Een grote meerder-
*ja van de Tweede Kamer gaat
Koord met een vereenvoudiging
verkorting van echtscheidings-

procedures. Alleen de klein-rechtse
yan SGP, GPV en RPF zijngen. Zij beschouwen het huwelijk

bir?en keuze voor het leven. Ont-namg daarvan moet niet minder°eilijk worden gemaakt, vinden

jet wetsvoorstel behelst onder an-re devervanging van een (zware)
gvaardingsprocedure door eene.rzoekschriftenprocedure. Die is

ginder formeel. De hoop is dat de
dir.UWe procesgang minder aanlei-
sch

Zal geven tot nodeloze ver-
soV.erping van conflicten tussen
het K echtelieden- °ok wordt
,; ,ber°ep tegen voorlopige voor-
Jongen afgeschaft. De verwach-
,6 is dat daardoor de hoofdproce-aan snelheid wint.

kort der Wordt het mogelijk om al
tP ?a net sluitenvan het huwelijk
£ scheiden. De huidige wachtter-
afe n een Jaar wordt zodoende

geschaft. Een andere belangrijke
2oe glng is het schrappen van het
hptenaamde schuldverweer. Nu is
den °g Z° dat één van de echtelie-
teg tf 11 scneidmê succesvol kan

senhouden, wanneer aangetoond
Wo h

dat de schuld gelegd kan
dir, _! n bÜ de echtgenoot die schei-jng heeft aangevraagd,

jaar geledenis de Tweede Ka-er ook al akkoord gegaan met

deze wijzigingen. De Eerste Kamer
torpedeerde toen echter het gehele
voorstel. Een meerderheid van de
Senaat (CDA, een deel van de WD
en klein-rechts) struikelde met na-
me over het afschaffen onder voor-
waarden van verplichte bijstand
door een advocaat. Om te voorko-
men dat de Senaat de wetswijzigin-
gen opnieuw verwerpt, heeft het
kabinet dit onderdeel niet opnieuw
opgevoerd. De Tweede Kamer kan
zich daarin vinden.

EG-lidmaatschap
kost Nederland
handenvol geld

Straatsburg - De Nederiand-,* contributie aan de EG zal de«mende jaren fors stijgen. In 1997
«.ei! la^d 1,? tot 2 miUard gulden
g o er.kwijt zijn aan 'Brussel' dan de
-uf^njard die deGemeenschap Ne-
Nrv.and dit Jaar za* gaan kosten,
g^erland wordt nu voor het eerst

netto-betaler' in de EG. Dat wil
2i-ggen dat onze bijdrage hoger zaldan wat Nederland aan inkom-
Voi\Ult de EG ontvangt. Volgens
W Plge schattingen zal het«tto-nadeel' in 1997 enkele hon-
ba.*_. mil-J°enen guldens op jaar-
lam? bedragen- In 1990 hield ons«net nog netto f 830 miljoen aan deover.

het weer

zacht
! WoJrtten westelijke stroming

lucht zach*e en vochtige
bew„M^ngevoerd. waarin veel
Ma-,*!, 8 vo°i-komt. Op veel
die i W ls er mis* ontstaan
kan ochtend oplost. Er
öiaa^.. 11 at 3e re&en vallen,
ni^t, . h°eveelheden stellen
ten n i Voor-Vanuithet wes-
dje f 1a«ert een nieuwe storing
onni late av©nd en nacht
teir.lfUw voor regen zorgt. DeSnratUUr lo»Pt °P tot
W n an rond de n «rar
2ui_... .w 10"1 is matig uit een
nach

W1?telijke richting. Van-
de il !_* het minimum rond7 graden.

het°« informatic betreffendeyiSU^SST kunt u
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Motor
De F-16 stortte even voor tien uur
neer op een plantsoentje aan de
Cornelis Dopperstraat. Het toestel
was om kwart voor tien opgestegen
van vliegbasis Twenthe. De piloot,
de 23-jarige Tim Saft bemerkte dat
kort na de start de motor uitviel. Hij
slaagde erin hem weer te starten,
maar direct daarna viel de motor
opnieuw uit. Dit keer lukte het niet
hem aan te praten te krijgen.
De piloot heeft pas op het allerlaat-
ste momentzijn toestel verlaten. Hy
is 'ontdaan, maar fysiek ongeschon-
den' met zijn parachute geland. Het
toeval wil dat Tim Saft zelf woon-
achtig is in Hasseleres.
De neergestorte straaljager is rake-
lings langs een huizenrij gescheerd
en precies tussen twee huizenrijen
tegen de bodem geklapt, zo blijkt iuit sporen in de woonwijk. .
Zie ookpagina 5 Greenpeace neemt monsters Maaswater

LUIK - De milieu-organisatie
Greenpeace heeft gisteren op een
tiental lozingsplaatsen in de buurt
van Luik monsters genomen van
het Maaswater.

De monsters worden deze week in
een laboratorium in Rotterdam on-
derzocht op de giftige stof methyl-
pyridine.

Deze stof, die kan leiden tot irritatie
van huid, ogen en longen en zelfs
bewustzijnsverlagingtot gevolgkan
hebben, is onlangs in het Maaswa-
ter bij het meetstation in Eijsden
aangetroffen.

Volgens een woordvoerder van de
Belgische afdeling van Greenpeace
zouden de proeven eigenlijk door
de Waalse autoriteiten uitgevoerd
moeten worden. Maar die voelen
zich niet geroepen om een onder-
zoek in te stellen.

Zie verder pagina 15

" 'Nederlandse wagen
loosde illegaal' " Leden van Greenpeace in actie op de Maas bij Luik.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Groen Links en VVD na ongeval: ’F-16’s aan de grond houden’

Straaljagers ter discussie
Van onze redactie binnenland

HENGELO - De Tweede- ;
Kamerfractie van Groen Links I
vindt dat de F-16 toestellen! \
voorlopig aan de grond moe- j
ten blijven. Na het ongeval '"gisterochtend in een woon-
wijk in Hengelo - waarbij een
enorme ravage ontstond, maar |
geen doden bf gewonden vie- i
len — is voor deze fractie, die
van . vliegende doodskisten
spreekt, de maat vol. De
Twentse gemeenten willen op
korte termijn met het ministe-
rie van Defensie en de leiding !
van de luchtmachtbasis
Twenthe praten over de geva-
ren van de militaire vluchten
boven het dichtbevolkte ge-
bied.

Woordvoerder Sipkes van Groen
Links heeft minister Ter Beek van
Defensie gisteren gevraagd spoedig
met een verslag te komen hoe het
ongeluk heeft kunnen plaatsvinden |
en welke consequenties hij eruit
trekt. Verder wil de fractie dat de
vliegroutes van de F-16's niet meer
boven dichtbevolkte gebieden lo- i
pen.
De WD-fractie zegt niet achter de |
kwalificatie vliegende doodskisten I
te staan, maar volgens fractie- i
woordvoerder Blauw steunt de |
WD het verzoek van Groen Links j
de vliegtuigen aan de grond te hou-
den. De regeringspartijen CDA en
PvdA vinden het ongeval met de I
F-16 'een trieste zaak'. De uitspra-
ken van Groen Links over het aan
de grond houden van F-16's zijn in
de ogenvan Frinking (CDA) en Zijl-
stra (PvdA) 'belachelijk' en 'op niets
gebaseerd.'
Minister Ter Beek van Defensie
heeft 'een zeer serieus onderzoek'
aangekondigd naar het neerstorten
van de F-16 straaljager in de woon-
wijk Hasseleres in Hengelo. „Het is
mij heel wat waard de veiligheid
van deze woonwijken optimaal te
garanderen", aldus de bewindsman.

" De\ F-16 gleed na
het neerstorten door
de achtertuintjes
van de huizen en
sleurde daarbij
schuurtjes, planten
en stukken van ge-
vels mee. Een vleu-
gel boorde zich in
een woonkamer.
Volgens een woord-
voerster van de ge-
meente Hengelo
raakten tussen de
vijf en tien huizen
beschadigd. In twee
woningen brak
brand uit. Vijf
woonhuizen zijn on-
bewoonbaar ver-
klaard. Intussen
zijn tachtig schade-
claims bij Defensieingediend.

Foto: ANP

Nog eens 25.000 banen
weg bij rijksoverheid

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Minister Dales (Bin-
nenlandse Zaken) verwacht dat ei
25.000 banen extra bij de rijksover-
heid vervallen door verzelfstandi-
ging van diensten. Die komen bo-
ven op de 9.000 ambtenaren die in
1994 verdwenen zullen zijn dooreen
verbetering van de doelmatigheid
binnen het overheidsapparaat. Hel
totaal aantal rijksambtenaren zal in
1996 tot ongeveer 115.000 personen
gedaald zijn.

De minister meldde dat gisteren de
TweedeKamer in het debat over de
'Grote Efficiency Operatie', waarbij
behalve banen ook 660 miljoen gul-
den bezuinigd dient te worden,

Over de nog onvolledige invulling
en trage voortgang daarvan uitten
alle partijen, waaronder ook de coa-
litiepartners, forse kritiek. De PvdA
vond dat de operatie 'hapert', ter-
wijl het CDA 'behoorlijk ongedul-
dig wordt.

Dales bezwoer deKamer dat er wel
hard gewerkt wordt. Binnen zes, maanden komt zij alsnog met con-
crete voorstellen over het schrap-

i pen van taken die vaak nu nog bij
departementen dubbel worden ge-
daan (zoals accountantscontrole,
adviesorganen en voorlichting). De
hoogste ambtenaren van de minis-
teries, de secretarissen-generaal,
zijn daar nog niet uitgekomen.
Beide regeringspartijen zijn het!

overigens oneens over de vraag of
het opnieuw indelen van de ver-
schillende departementen in de
doelmatigheidsoperatie meegeno-
men dient te worden. De minister,
daarbij gesteund door haar partijge-
noten van de PvdA, ziet de departe-
mentale herindeling slechts als een
'sluitstuk' van het doelmatiger ma-
ken yan de rijksdienst. Zij wil hier
een 'fundamentele bezinning' over
houden en niet alvast gaan 'kwartet-
ten.

Zie verder pagina 15

" Toezegging Dales over
afslanking rijksdiensten

OLYMPISCHE
WINTERSPELEN '92

Italiaanse dubbelslag
ALBERTVILLE - De Italianen JosefPolig en Gianfranco Mar-
tin hebben hun land tijdens de Olympische Winterspelen de
gouden en zilveren medaille tijdens de afdalings/slalom-
combinatie bezorgd. Oe grote favorieten, de Zwitser Paul
Accola en de Oostenrijker Hubert Strolz, haalden de finish
niet. Yvonne van Gennip krijgt vandaag op de 1500 meter
de kans revanche te nemen voor de teleurstellende prestatie
op de 3000 meter. Zij moet het in de vijfde rit opnemen te-
gen de Oostenrijkse Emese Hunyady. " JosefPolig

Verdachte roof
Van Goghs in
’de Geerhorst’

SITTARD/DEN BOSCH - Met
de aanhouding van een 36-jarige
man uit Sas van Gent en een
47-jarige inwoner van het Belgi-
sche Aalter denkt de politie de
diefstal van drie schilderijen van
Van Gogh uit het Noordbrabants
Museum in Den Bosch te heb-
ben opgelost. De twee hoofdda-
ders werden gisteren aangehou-
denin de huizen van bewaring in
Den Bosch en Sittard. Ze zaten
daar al een jaar in voorarrest in
verband met een grote serie ge-
wapende overvallen in het wes-
ten van het land.

Eerder al werden vier andere
verdachten van de schilderijen-
roof aangehouden. Twee van de
drie gestolen schilderijen zijn
overigens nog spoorloos. De drie
schilderijen, die een geraamde
waarde hebben van 15 miljoen
gulden, werden in de zomer van
1990 met bruut geweld wegge-
haald uit het Noordbrabants
Museumc

Nieuwe premier
lerland ontslaat
acht ministers

LONDEN — Binnen drie uur na zijn
aantreden als lerlands premier
heeft Albert Reynolds gisteren acht
ministers ontslagen. De opvolgers
zijn inmiddels benoemd.
Slechts één minister van de rege-
rende Fianna Fail behield zijn baan.
Ook de twee ministers van de Pro-
gressieve Democraten, de coalitie-
partners, bleven op hun stoel zitten.
Met het massa-ontslag wilReynolds
de regering zuiveren van de invloed
van Charles Haughey, zijn voorgan-
ger en aartsrivaal, die vorige week
moest opstappen wegens zijn ver-
meende aandeel in een afluister-
schandaal.
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DOOR PETER HAMANS

Cowboy Junkies - Black Eyed
Man (RCA/BMG)

Het kan raar lopen. Tijdens de
eerste echte tournee die ze onder-
namen naar aanleiding van het
overrompelende succes van hun
debuutalbum luisterden de Cow-
boy Junkies onderweg naar ta-
pes van Townes van Zandt. Deze
singer-songwriter stond in het
voorprogramma van hun tweede
tournee, Hij heeft nu, voor hun
vierde cd Black Eyed Man, twee
nummers geschreven terwijl de
Junkies onder dankzegging het
prachtige Townes' Blues aan
hem opdragen.

Vergelijk jeBlack Eyed Man met
het sensationele The Trinity Ses-
sion en het kwalitatief zeker niet
mindere The Caution Horses (het
experimentele White Off Earth
Now! daargelaten) dan is deze
vierde cd van het Canadese
kwartet de minst toegankelijke.
Ook nu wordt de toon gezet door
een ongrijpbare combinatie van
country-muziek, de bluesy touch
van een garage-band, het slepen-
de, serene stemgeluid van Margo
Timmins en het duistere basspel
van Alan Anton. En wederom
houden melancholie (A Horse In
The Country) en zwaarmoedig-
heid elkaar stevig vast. Luister
maar eens naar het o zo wonder-
schone This Street, That Man,
This Life, waarin deze Canadese
maagd Maria in al haar be-
drieglijke naïviteit zingt:

'Lord, you play a hard game
You know we follow every rule

Then you take the one thing
We thought wed never lose
All I ask is if she's with you

Please keep her warm and safe.

Aan muzikale zeggingskracht
hebben de Cowboy Junkies met
Black Eyed Man gewonnen,
maar qua sfeer kunnen ze niet
(meer) tippen aan het etherische
gehalte van vooral The Trinity
Session. En nieuwe invalswegen
staan op de creatieve landkaart
van deze Junks ook al niet ver-
meld, want daarvoor is hun mu-
ziek teveel 'after midnight' en te
fragiel. Een gegeven dat op
Black Eyed Man nogmaalswordt
onderstreept door het onconven-
tionele en intrigerende duet dat
Margo Timmins zingt met de le-
gendarische componist John Pri-
ne in If You Were The Woman
And I Was The Man.
En toch... de Cowboy Junkies
blijven een van mijn favorieten,
maar aan dit minder coherente
Black Eyed Man zal ik niet zo
verslaafd raken dan aan zijn
twee voorgangers.

(de Cowboy Junkies zijn zater-
dag 15februari om 21 uur te zien
in het MTV-programma Satur-
day Night Live)

Amerikaanse band
Dan H in Vaals

VAALS - De Amerikaanse ar-
tiest Dan H en zijn band komen
in het kader van een Europese
tournee vrijdag 14 februari naar
het jongerencentrum Spuugh in
Vaals. Dan H (de H staat voor
Huisinga) heeft de afgelopen tijd
gewerkt aan een cd, die deze
maand uit zal komen, en staat
onder contract bij platenmaat-
schappij Warner. De muziek van
Dan H wordt rock, nineties-pop,
alternatief en genoemd.

In het voorprogramma staat de
Maastrichtse band Juicy Fruit.
Kaarten zijn in voorverkoop te
krijgen bij Spuugh voor een tien-
tje en op de dag zelf voor een
rijksdaalder meer.

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ
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Frietjes
Het is na 'You don't hit a Gay with;
Glasses on' uit 1989 en 'King' uit
1990 de derde plaat van de groep.
En de beste. Hallo Venray heeft
meer dan ooit voor liedjes gekozen.
Voor in Amerikaanse rock en coun-
try gewortelde liedjes. „Dat. durven
we steeds beter, terwijl we vroeger
misschien toch meervoor een thea-
ter-achtige aanpak kozen," zegt
Henk. „We zijn niet meer zo bang
om met clichés om te gaan."

Er staan Veel koortjes op het album.

Terecht. Immers, koortjes horen bij
popliedjes als mayonaise bij Belgi-
sche frietjes. „Ja, daar zijn we blij
mee. Het past goed in de muziek,"
zegt Henk. „Maar het heeft gewoon
met geld te maken. Onze vorige
plaat moest in één keer op de band
gezet worden. Toen hadden we
geen tijd voor koortjes. Nu was er
een budget om alles goed en rustig
in te zingen." Het zijn ook de koor-
tjes, die voor een belangrijk deel
bijdragen tot het eigen geluid van
Hallo Venray. Al blijft 'Tuck, the
Man', van het nieuwe album, het
mooiste Neil Young-nummer dat
ooit door een Nederlandse groep
werd geschreven.

" Wereldster-in-wording Tish Hinojosa in café Zum Blauen Bock in Kerkrade-West.
Foto: CHRISTAHALBESMA.

Navelstaarder
En dan de teksten. Lijk het alleen
maar zo, of bezingt Henk Koorn
werkelijk in vrijwel ieder nummer
hoe hij zijn huis uitgaat, kijkt wat
voor weer het is, besluit om te gaan
wandelen of eenritje met de auto te
gaan maken en vervolgens weg-
droomt over zijn hef - nèt gearri-
veerd of vertrokken. Vandaar mis-
schien die hoes? De navelstaarder?
„Dat zijn de dingen die jezelf mee-
maakt, die je ziet of fantaseert. Die
schrijf je op. Ik weet eigenlijk ook
niets anders om over te schrijven.
En dat het woord 'sun' zo vaak in
mijn liedjes terug komt, tja. Ik vind
het een mooi woord. Het ligt ge-
woon lekker in de mond."
Toon:„Ja, maar Henk, je doet nooit
eens echt wat met zon meisje in die
liedjes. Het gebeurt altyd allemaal
alleen maar in je h00fd..."
Henk:„Dat is toch veel leuker. Maar
wat ik belangrijker vind: Mijn tek-
sten zijn toch wel duidelijk hè? Ik
hou van duidelijkheid."

pop

Vier gewone Haagse jongens in ongewone groep

Relativerende Hollandse
rock van Hallo Venray

Afgelopen week verscheen het uitstekende derde album
van de Haagse rockgroep Hallo Venray. De plaat kwam
onmiddellijk de alternatieve 'Moordlijst' binnen en zou de
groep wel eens definitief kunnen vestigen als artistieke
topper en commerciële subtopper binnen de Nederrock.
De komende maanden tourt de groep uitgebreid door het
land, de dichtsbijzijnde optredens zijn op 6 maart in Tivoli
Utrecht en op 27 maart in Para Breda.

DOOR PETER BRUYN

DEN HAAG — Hallo Venray is anders dan andere Nederland-
se rockbands. Vier gewone Haagse jongens die samen een
ongewone groep vormen. Een gewone groep noemt zich im-
mers geen 'Hallo Venray', dat is duidelijk. Hallo Venray is een
rockgroep die van duidelijkheid houdt. Ze zingen in het En-
gels. Hun muziek ligt regelrecht in het verlengde van de Ame-
rikaanse gitaarrock, met Neil Young als boegbeeld. Toch is
Hallo Venray zowel op de plaat als op het podium door en
door Hollands. In niets nemen de Hagenaars de surrogaat-
Amerikaanse pose aan die veel Nederlandse gitaarrockgroe-
pen nooit boven het nivo van 'charmant' zal doen uitstijgen.

Henk Koorn, zanger: „Wij hebben
als band nu eenmaal geen draai-
boek. Zo van op dat moment doen
we allemaal een stapje naar voren
en dan weer een stapje naar achte-
ren."
Dim Veldhuisen, drummer:„Bij ons
komen de dingen gewoon vanzelf."
Peter Konings, bassist:„Dan doe je
spontaan allemaal een stapje naar
voren en even later weer een stapje
naar achteren."

Toon Moerland, sologitarist:„Of je
gaat plotseling zomaar op de grond
liggen. Al wijst de praktijk uit, dat
het dan heel moeilijk is om ook in
zon mooi spontaan vloeiende be-
weging weer op te staan."

Onlangs verscheen het derde Hallo
Venray-album 'The more I laugh
the homier Due gets!'. „De titel
komt uit de film 'Coalminers
Daughter'. Betekent verder niets.
Bleef gewoon achter nadat alle an-
dere titels verworpen waren." En op
de hoes prijken vier close-ups van
muzikantennavels. Niet bepaald ap-
petijtelijk. „Maar het roept een
hoop op," meent Toon Moerland.

Hinojosa tracteert op
tragiek en frivoliteit
DOOR BENTI BANACH

KERKRADE - De zaal zit vol met
countryliefhebbers. Op menig
hoofd rust een cowboy-hoed. Naar
het podium begeeft zich een zange-
res met haren en. ogen als van
houtskool. De microfoon schenkt
haar eerste noten aan de zaal en een
warme gloed daaltneer over de vele
hoofddeksels.

Country Promotion Limburg heeft
met Tish Hinojosa een artiest van
wereldformaat in huis gehaald. De
van oorsprong Mexicaanse zangeres
maakt subiet duidelijk waarom ze
de Texaanse nachtegaal wordt ge-
noemd. Met grote souplesse en, wat

belangrijker is, volkomen natuur-
lijk brengt Hinojosa haar rijke re-
pertoire voor het voetlicht.

Dat valt uiteen in een Engelstalig en
een Spaanstalig deel. Het publiek in
Kerkrade, waaronder veel Randste-
delingen, lijkt zich meer te kunnen
vinden in hetverstaanbare Engels.
Hinojosa verhaalt daarin over het
herkenbare en doorgaans vrolijke
leven van de cowboy in het zuiden
van de Verenigde Staten. Samen
met een basgitarist, percussionist
en een virtuoze snarenplukker ver-
andert ze café Zum Blauen Bock in
een bruisende Amerikaanse cow-
boytent. Hinojosa voelt zich zicht-
baar op haar gemak en geeft ,dat
gevoel door aan de zaal. 'Haar twee

aanwezige dochtertjes versterken
de sfeer.

Het Mexicaanse aandeel in haar re-
pertoire kent een serieuzere onder-
toon. De begeleidingwordt spaarza-
mer en de blik van de zangeres
wordt gedrevener. Verstillende ti-
tels als Manos, Huesos y Sangre, Tv
Que Puedes, Vuélvete en Aquella
Noche, het titelnummer van haarre-
cente album, passeren derevue. Ze
bezingt daarin de tragiek van de ve-
le illegale migranten die vanuit
Mexico hun heil in de VS zoeken.
Af en toe roept ze een idyllische
kampvuurstemming op. Door
uiterst subtiel percussiewerk is het
alsof de krekels een woordje mee-
spreken.

Maar net zo makkelijk schakelt de
Texaanse even later weer over op
het frivolere Amerikaans. Hinojosa
zegt geen enkele moeite te hebben
met deze omschakeling. Opvallend
is wel dat een voor de hand liggen-
demix van beide stijlen, de zogehe-
ten Texmex, haar niet aanspreekt.
Ze opteert het liefst vanuit twee ge-
scheiden culturen.

Country Promotion Limburg kan
zich terecht op de borstkloppen de-
ze wereldster-in-wording in huis te
hebben gehad.
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Intiem optreden Kevin Goyne in Heythuysen
DOOR JAN HENSELS

HEYTHUYSEN - Eigenüjk is het
een schande dat het optreden van
de Britse rocklegende Kevin Coyne
afgelopen vrijdag in café Torn Torn'
in Heythuysen niet was uitver-
kocht. De aanwezigen werden ech-
ter getracteerd op een ouderwets
rockconcert van een goed in vorm
zijnde Coyne, diezijn zeven magere
jaren nu definitief achter zich
schijnt te hebben gelaten. Zijn op-
treden samen met deDuitse gitarist

Hans Pukke beviel een stuk beter
dan de performance tijdens de Ge-
laender Rocknach verleden jaar
met de voltallige Paradise Band.

Niet dat de veteraan er in Geleen
met depet naar gooide, integendeel.
Het concert in Heythuysen was ech-
ter intiemervan karakter. Zijn werk
komt beter tot zijn recht in de be-
zetting met akoestische en electri-
sche gitaren dan in een doorsnee

rocksetting (met bas en drums).

Er werd veel oud werk gespeeld in
Heythuysen, onverwoestbare lied-
jes uit de zeventiger jaren. Millio-
naires and Teddybears, Lunatic,
Dynamite Daze, enz.

Kevin Coyne is een overlevende die
ondanks - of dankzij - het soms
weerbarstige karakter van het mate-
riaal een diepemenselijkheidin zijn

werk weet te leggen. Hij is iemand
die geen concessies wenst te doen
aan het publiek. Waarschijnlijk een
van de redenen dat zijn gehoor zich
altyd beperkt heeft tot een relatief
kleine, maar wel fanatiekeaanhang.

De wispelturige Coyne leek zich in
het rumoerige café in Heythuysen
goed op zijn gemak te voelen. Hij
liet tenminste meerdere malen we-
ten dathij het een aardig en sympa-
thiek publiek vond. Na twee korte
toegiften hield de man het voor ge-
zien.

recept

Spruitjespuree
met spekjes
DOOR HUUB MEIJER

Deze schotel kunt u als 'stamppot'
serveren met gebakken verse
worsljes. U kunt de spruitjespuree
ook zonder spekjes maken en als
rozetten op een bakblikspuiten en
na bakken in de oven bij wild of
wildragout serveren.

Benodigdheden: 750 g spruitjes,
750-1000 g aardappelen, 1-lVè dl
melk, boter, 200 g spekblokjes.

Schil aardappelen, snijd in stuk-
ken en kook ze gaar. Maak spruit-
jes schoor! en kook ze in licht
gezouten water gaar. Bak spek-
blokjes uit. Giet aardappelen af en
stamp ze onder toevoeging van de
melk fijn.

Pureer de gaar gekookte spruitjes
zonder toevoeging van vocht in
foodprocessor of keukenmachine
of draai ze door de groentemolen
tot puree.

Voeg de spruitjespuree bij de aard-
appelen en meng alles dooreentot
een gladde, egaal groene puree.
Proef en voeg peper, zout en een
stukje boter toe. Schep de uitge-
bakken spekblokjes door depuree.

popagenda
FEBRUARI

" 12 0-42 Nijmegen, Evan Johns and
the H-Boms .

" 14 Azijnfabriek Roermond, Gotcha.

" 14 Café De Sjloes Bom, D-Train

" 14 Dancing Veronica Maastricht,
Private Justice

" 14 Zaal Fonke Echt, Janse Bagge
Bend

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

" 14 Spiegeltent Obbicht, Fietse-
freem

" 15 Cultureel Centrum Eysden, Fiet-
sefreem

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

" 15 feesttent Susterseel (D.), Zzooo

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

" 15 Gimmix Sittard, The Spikes

" 15 Gemeenschapshuis Roosteren,
WW-Band

" 15 caféA genKirk Gulpen, No Sen-
'se -a

" 15 Country Home Amstenrade, Fe-
lix the Cat

" 16 Congresgebouw Den Haag, LoU
Reed

" 16 Sporthalle Keulen (D.), Joe Coc-
ker

" 16 Mafcentrum Maasbree, Private
Justice ,

" 17 Fenix Sittard, Chris Whitley *Band

" 19 Perron 55 Venlo, Murphy's La*
en Take the Cake .

" 20 MECC Maastricht, Crowdea
House

" 20 Fenix Sittard, Sniff 'N' The
Tears

" 21 Maaspoort Venlo, Rowwen Re-
ze, (uitv.)

" 21 Galaxy Landgraaf, Mannheim
" 21 café A gen Kirk, Gulpen, Booz n

Blues ,

" 21 Feesttent Maasmechelen (d->>
Janse Bagge Bend

" 22 Bar-Dancing Joy Cadier en
Keer, Rubadubdub en Basic
Blue (Wild Flower afgelast)

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

" 22 café A gen Kirk Gulpen, Ginn
Palace

" 29 ORA Landgraaf, Janse Bagge
Bend

MAART

" 4 Paradiso Amsterdam, Ozze Os-
bourne metLove/Hate

" 5 Ahoy Rotterdam, LitÜe Village
featuring John Hiatt, Ry Cooder
& Nick Lowe

" 7 MECC Maastricht, BB King

" 7De SchakelReuver, Bintangs en
Colorful People

" 9 Carré Amsterdam,Lou Reed

" 9 Paradiso Amsterdam, Cowboy
Junkies ~" 10 Paradiso Amsterdam, Southside

Johhny & the Asbury Jukes

" 12 Westfalenhalle Dortmund (.->■>"
Simplyßed ,

" 13 Vorst Nationaal Brussel IP_±
Torn Petty & The Heartbreakers

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

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

" 15 Hanenhof Geleen, Norpiaal en
D-Train

" 17 Fenix Sittard, Chris Whiüey

" 19 Ahoy Rotterdam, Simply Red

" 19 Fenix Sittard, The Levellers

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

" 20 Feestzaal Noorbeek, D-Train

" 20 Fenix Sittard, Sniff 'n' the TeaJ?" 21 Joy Cadier en Keer, Special Eoi'
tion en Anno '66

" 21 Willie Bar Echt, WW-Band

" 23 Fenix Sittard, John Campbell *Band

" 25 Beursgebouw Eindhoven, J"6

Cocker

" 27 Galaxy Landgraaf, The Spikes

" 28 Café Torn Torn Heythuysen, V-
Train

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. haardracht; 5. zeehond; 8.
kippeziekte; 12. iem. die onderricht geeft;
16. oude lengtemaat; 18. onderwijsvorm;
19. niet dik; 21. Noorse god; 24. echtge-
noot; 25. op dit moment; 26. landbouwer;
27. verdriet; 28. ten bedrage van; 29. mo-
torraces; 30. broodsoort; 32. bruto; 33.
selenium; 34. spoedig; 36. een zekere; 38.
muzieknoot; 40. regelmaat; 41. voorbeeld;
42. pl. in Z. Frankrijk; 43. grammofoon-
plaat; 44. papegaai; 46. vruchtkern; 48.
heer; 49. regeringsreglement; 50. pape-
gaai; 52. achter; 53. bazige vrouw; 54.
muziekteken in psalmen; 55. evenzo; 56.
familielid; 58. lang, smal stuk hout; 59. pl.
in België; 61. familielid; 62. item; 67. iel;
68. adem; 74. hemellichaam; 75. zaak
(Lat.); 76. god v.d. liefde.

Verticaal: 2. namelijk; 3. ijzerhoudend ;
grond; 4. voorzetsel; 5. vroegere Duits ■munt; 6. mallejan; 7. dieregeluid; 8. hei";
ge; 9. ontkenning; 10. ondernemingsraad;
11. helder; 13. Egypt. zonnegod; 14. Fra" ;
se N.V.; 15. deel v.h. hoofd; 17. klets
praat; 18. samenleving, de wereld; ’.;
groep zangers; 21. behoeftig; 22. ie<>e!\
23. wortel; 31. elk; 33. muzieknoot;
scheepsvloer; 35. Jap. parelduikster; &.
ivoor; 37. loot; 39. Europeaan; 45. ei*6

schiller; 47. onbep.vnw.; 50. lokspijs; £1gravin v. Holland; 53. uitstekenderots;»')
mestvocht; 60. houding; 63. smekend vei
zoek; 64. hij; 65. uitroep v. pijn; 66. ee^v. elektrische weerstand; 68. luitenant; by
vrouwelijk; 70. nummer; 71. briefaam' 16"
72. circa; 73. tegenover.

Oplossing van gisteren

(C) Standaard Uitgeveri| Antwerpen

Woensdag 12 februari 1992 "2Limburgs dagblad j
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Wet pakt seksuele
intimidatie aan

DEN HAAG - Het kabinet wil.
werkgevers wettelijkverplichtenmaatregelen te nemen tegen sek-suele intimidatie op het werk.1yaartoe zal een speciale bepa-

worden opgenomen in de

staatssecretaris Ter Veld (Socia-
'e Zaken) heeft dit gisteren be-kendgemaakt.

hde wet komt een deflnitievan
intimidatie te staan,

werkgevers worden verplicht
maatregelen te nemen die werk-"emers tegen seksuele intimida-e beschermen. Bovendien, noeten werkgevers een samen-hangend beleid op dit terreinsaan voeren. Daarin dienen drie<*Ken centraal te staan: het ge-stel Van voorlichting, het aan-euen van een vertrouwensper-

soon en het instellen van een
klachtenprocedure.

Door de wetgeving krijgt de ar-
beidsinspectie de mogelijkheid
op te treden bij klachten. Men
kan ook op eigen initiatief actie
ondernemen. Op deze manier;
kunnen werkgevers ertoe ge-
dwongen worden iets tegen sek-
suele intimidatie op de werkplek
te doen.

Ambtenaren zijn minder hand-
tastelijk geworden, maar maken
wel meer vunzige opmerkingen
en dito gebaren. Dat blijkt uit
het rapport 'Evaluatie van het
beleid van de rijksoverheid ter
bestrijding van seksuele intimi-
datie', dat in opdracht van het
ministerie van Binnenlandse Za-
ken is opgesteld.
In de afgelopen twee jaarzijn bij
alle ministeries, de belasting-
dienst, de Algemene Rekenka-

Mer en de Tweede Kamer 164
klachten binnengekomen bij de
daarvoor aangestelde vertrou-_
wenspersonen. Vrouwen klaag-
den in 144 gevallen over seksu-
ele intimidatie van collega's;
slecht vier mannelijke ambtena-
ren dienden een klacht in.

Uit de gegevens blijkt dat ruim
de helft van de klachten betrek-
king had op 'woorden'; een stij-
ging vergeleken met de jaren
1987 en 1988 van 20 procent.
Bijna eenvijfde van de betrok-
ken ambtenaren klaagde over
'handtastelijkheden al dan niet
gecombineerd met een woord of
gebaar. Dat is volgens het rap-
port een opmerkelijke daling; de
jarendaarvóór bleek de helft van
de klagers nog last te hebben
van handtastelijkheden.

Toezeggingen
Van Adebat stelde PvdA-kamerlid
vanv*lJzel 2ich achter de houding
%s Zn denBroek op. „We moeten
JouriZ", de afspraken met China
'efsej"' aldus de PvdA'er. Van
°ti s u ~,DA) vroeg zich afhoe zeker
d- hgT^1 kan zijn dat de Chinezen

Ir. " lnderdaad zullen uitbrei-
fen'ais zullen investe-. falei«-.WIJ nu afzien van wapenleve-

r^tvvoo _,aan Taiwan. Een direct
jl ord daarop kreeg hij niet.

l»es 5®ns zal het kabinet leveren-en rj ters. dan wapens, aan Tai-
feen y^ 8 in de weg leggen, mits
E^^at kVOervergunning nodig is
btreft et strategische goederen

kfaten j?etzal vrijdag over dezaak
Btan-i '°^ er dan ook een keihard
VP».nt wordt bepaald, is nog de

.tacht geJyk wordt toch nog ge-
fitte» meer toezeggingen van de
/S>^zenlos te krrjgen.

Verkiezingen
in Albanië

op22 maart
a m.i7 ai~ e Albanese president

.tïervt u heeft gisteren het parle-
,Uitge<iou onden en verkiezingen

■">ken i ?Ven voor 22 maart> drie
°lgen v dan was toegezegd.Aï| ff het Albanese persbureau

" Aüa in een decreet dat
l°r ziin ?zingen een 'onmisbare fac-■ vat_ w{n de verdere ontwikkehng
Kls (jg land> zowel wat hetregeren

etn-f. ,ec°nomische hervormingene.Alia .1 q2^l dat hij en de ministerraad
i' gei!;ereengekomen dat deverkie-
'''^ihtr V°or een nieuwe volksverga-
r<2 worden gehoudenop zondag

I- 6^niiiItSuel' waarmee alle politieke< 'W.T hebben ingestemd, heeft te
,'^et n met de situatievan het land,

|JW>e e"ame de economische chaos
e f. Momenteel heerst. De eerste

aMëParlementsverkiezingen in Al-
'■"% f^e^denvorig ->aar aPril gehou-

.everden toen een ruime
e vn g opvoor de socialisten,

Slit- malige communisten. Een

'■> St^ Van PartÜen, die in april"'W'amehjk stemmen kregen in■«den, vormt de oppositie.

Pakistani stoppen
mars naar Kashmir

ISLAMABAD - Het Pakistaanse
leger heeft gisteren enkele honder-
den demonstranten tegengehouden
die de bestandslijn wilden over-
schrijden tussen het Indiase en
Pakistaanse deel van Kashmir. Dat
heeft de premier van Pakistaans
Kashmir, Sardar Abdul Qayyum,
bekendgemaakt.

De premier verklaarde tegenover
Radio Pakistan dat het leger de de-
monstranten tegenhield in de
grensplaats Chinari. Hij kon geen

mededelingen doen over botsingen
tussen leger en demonstraten.
Zegslieden in Islamabad verklaar-
den dat de strijdkrachten traangas
hebben gebruikt om de militante

Kashmiri's uiteen te drijven. Zij
hielden het totale aantal demon-
stranten dat India wilde binnen-
trekken op ongeveer 350.
Qayyum gafaan dat op twee andere

plaatsen in de deelstaat betogers en
politie-eenheden wel met elkaar
slaags raakten.

De demonstratie van deKashmiri's
was al weken geleden aangekon-
digd door het Bevrijdingsfront
Jammu-Kashmir (JKLF). De orga-
nisatie wilde met de mars haar
steunbetuigen aan de volksgenoten
die in het Indiase deel van Kashmir
leven. India heeft ongeveer twee-
derde van het overwegend islamiti-
scheKashmir in handen.

" Demonstranten proberen een barrière te slechten die is opgeworpen door het Pakistaanse leger bij de be standslijn tussen
hetPakistaanse en het Indiase deel vanKashmir. Foto: AP

Europarlement:
algeheel verbod
tabaksreclame

STRAATSBURG - De machtige si-
garettenlobby heeft gisteren een
gevoelige nederlaag geleden met
het besluit van het Europese Parle-
ment om voor de hele Europese
Gemeenschap een algeheel verbod
op de tabaksreclame in te stellen.

Ofschoon de uitspraak van het Eu-
roparlement niet bindend is, geven
de Europarlementariërs hiermee
wel een krachtig signaal aan de
Raad van Ministers, die een uitein-
delijke beslissing in deze kwestie
moet nemen.

Vorig jaar werd een verbod op ta-
baksreclame op de televisie van
kracht. Het nieuwe voorstel, dat
met 150 tegen 123 stemmen door
het parlement werd aangenomen,
voorziet ook in een verbod van ta-
baksreclame in tijdschrifen, kran-
ten en op reclameborden.

Ook de sponsoring van sportevene-
menten door sigarettenfabrikanten
'zou volgens het voorstel worden
verboden. Alleen binnen een siga-
renwinkel zou nog reclame voor
rookwaren mogen worden gemaakt.

Verzekerde mag
niet veranderen

van maatschappij

DEN HAAG - Overstappen van
de ene ziektekostenverzekeraar
met als argument dat de medicij-
nen nu door de abwz (algemene
wet bijzondere ziektekosten)
worden vergoed terwijl de pre-
mie niet omlaag gaat, blijkt niet
mogelijk.
De Ombudsman Schadeverzeke-
ringen heeft er de laatste weken
groteaantallen klachten van ver-
zekerden over binnengekregen.,
De tijdelijke 06-lijn van de stich-
ting De Ombudsman, de infor-
matielijn zorgverzekering, inge-
steld in verband met de recente
veranderingen in het ziektekos-

tenstelsel, heeft ook honderden
klachten over ziektekostenverze-
keraars opgeleverd.

Er blijkt een grote aantal verze-
kerden te zijn die van maat-
schappij willen veranderen. Aan
het beëindigen van een verzeke-
ringscontract omdat de voor-
waarden veranderd zijn, willen

de verzekeraars echter nog niet
meewerken. ~Ze zitten ermee in
de maag", luidt zowel bij de
stichting De Ombudsman als bij
het Bureau Voorlichting Verze-
keringen de reactie.

De maatschappijen evenwel
houden zich aan een soort status
quo in afwachting van de uitslag
van een onderzoek, dat in april
wordt verwacht en dat duidelijk
moet maken of de premies om-
laag kunnen of niet. Staatssecre-
taris Simons (Volksgezondheid)
gaat ervan uit dat de premies 15
tot 30 procent omlaag kunnen.

Bukman mordicus tegen verlaging melkquota

Complete impasse
rond landbouw EG
BRUSSEL - De onderhandelingen
over een hervorming van het Euro-
;pese landbouwbeleid zijn in een
complete impasse terecht gekomen.
De landbouwministers wachten af
welke resultaten er komen uit het
moeizame handelsoverlegtussen de
EG en de VS.

Dat bleek gistermiddag in Brussel
na afloopvan een volstrekt vruchte-
loze bijeenkomst van EG-land-
bouwministers die twee dagen had
geduurd. De Nederlandse minister
Bukman wuifde het aan het werk
zetten van ambtelijke onderhande-
laars weg als een 'procedureel foefje
om de indruk te vermijden dat er
niets gebeurt.'
De Portugese voorzitter van de EG
zei dat tijdens de bijeenkomst wel
'enige toenadering' was gebleken.
Maar Bukman ontkende dat: „We
zijn eerder verder uit elkaar ge-
groeid." De bewindsman liet zich
ook laatdunkend uit over de Portu-
gese voorzitter: zijn compromis-
voorstellen noemde hij 'vaag en
duur' en 'vooral gunstigvoor de lan-
den rond Middellandse Zee.' Het

gebeurt zelden dat EG-landen de
roulerende voorzitter zo openlijk
van partijdigheid beschuldigen.

Bukman heeft dinsdag aangekon-
digd dat hij zich met hand en tand
zal verzetten tegen een verlaging
van de melkquota, zoals de lerse
EG-landbouwcommissaris Mac-
Sharry wil. Ook wil Bukman dat de
uitgaven voor steun aan de armste
boeren aan een maximum worden
gebonden. Op beide punten zegt de
minister een meerderheid van de
EG-landen achter zich te hebben.

I
De landbouwministers praten al
een half jaar over voorstellen van
het dagelijks bestuur van de EG om
de prijzen van belangrijke agrari-
sche produkten drastisch te verla-
gen, de produktie te beperken, en
de armste boeren tijdelijk te helpen
met inkomenstoeslagen. Tegelijker-
tijd onderhandelen de EG en de VS
over het slopen van handelsbar-
rières, waaronder de steun aan de
Europese boeren. De onderhande-
laars aan beide tafels zitten nu op
elkaar te wachten.

Kabinet gokt op uitbreiding handelscontacten met China

Geen duikboten voor Taiwan
parlementaire redactie

En HAAG - Het kabinet zal
a n medewerking verlenen.„.. de levering van onder-
,ja ers aan Taiwan. In plaats
We^n wordt gemikt op een
Scl nsivering van de economi-
da

e_samenwerking met Chi-
.aa * moet daarbij zowel
'fvn om meer handel als om
W.?eSe investermSen in ons

'^■c'lter de schermen
fant- Setracbt daarvoor ga-
lg ge.s van de Volksrepubliek

over ek Sisteren tijdens een debat
BfoeW foe zaak- Minister Van den
d6 j

K buitenlandse Zaken) erken-
den de Kamer enkele weken gele-
t)ekinbassadeur wiJnaendts naar
te „ g te hebben gestuurd om na
%ïj*} of het Chinese beleid voor'
£ewi; .everanties aan Taiwan waswtagd.

Bl;oek deed dit omdat Chi-
,atte evermg van rompen voor fre-

?onder bewapening door
tfooM bedriJven aan Taiwan ge-
fitte °ns land sloot in 1984 met
Wp ,een overeenkomst om geen
Vn v.veranties aan Taiwan te
'liste- Wijnaendts wilde de mi-
ikon- acnterhalen hoe die overeen-
!«,...." ziCn verhield met de Franse

**& d kreeg Wijnaendts te ho-
Schending van de overeen-

,fie 0 * met een beroep op gewijzig-
de bp standiêheden, op zeer ernsti-
'WTZWaren zou stuiten. De onder-
bew, politieke en economische
stig« ugen zouden daardoor ern--sen blijvend worden geschaad.

Jlath tv
Broek betoogde gisteren

,in 0, kabinet zich wil houdenaan
>kt Ze^?enk°mst met China, maar

ri olksrePub«ek zich dan óók
\Van at akkoord moet houden.
«c0n de toen beloofde hechtere
/lar. J!*11,B^6 samenwerking moet

? concreet iets terechtko-
'<,Com' betoogde Van den Broek,

'«eten daarover lopen."

binnen/buitenland
Nieuwe eisen Kroatië vertragen VN-vredesplan

Bestand Joegoslavië
zwaar onder druk

BELGRADO - Drie Servische mili-
tieleden en een lid van de Kroati-
sche Nationale Garde zijn gisteren
omgekomen bij gevechten in Joe-
goslavië. Het ging om de ernstigste
schending van het bestand dat vijf
weken geleden werd gesloten, zo
meldden media in Kroatië en Bel-
grado.
Volgens het in Belgrado gevestigde
persbureau Tanjug deden Kroati-
sche troepen maandagavond een

aanval op een gebied in het oosten
van Kroatië dat onder Servische
controle staat. Daarbij kwamen drie
Servische militieleden om en raak-
ten er twee gewond, aldus Tanjug,
dat zich baseerde op de onderminis-
ter van Slavonië, een door Serviërs
gecontroleerd gebied in Kroatië.

De Kroatische radio meldde dat een
lid van deKroatische garde was ge-
dood en twee anderen waren ge-
wond toen Serviërs een artillerie-
aanval lanceerden in datzelfde ge-
bied.

Hoewel de lezingen van de betrok-
ken partijen volstrekt anders luid-
den, waren zij het er wel over eens
dat deactie de ernstigste schending
van het begin januari bereikte be-
stand was. Tot nu toe bleef het fra-
giele bestand overeind ondanks
enkele sporadische schendingen.

De Europese Gemeenschap is bang
dat het bestand instort en wil dat zo
spoedig mogelijk vredestroepen
van deVerenigde Naties naarKroa-
tië worden gezonden. Eén van de
voorwaarden voor het zenden van
een vredesmacht is dat het bestand
houdt. Servische leiders in Servi-
sche enclaves in Kroatië bemoeilij-
ken deuitvoering van het VN-plan.

De Kroatische regering heeft giste-
ren nieuwe voorwaarden gesteld
aan het vredesplan van de Verenig-
de Naties voor Joegoslavië. Deze
opstellingzorgt ervoor dat een snel-
le komst van een VN-vredesmacht
naar de oorlogszones nagenoeg is
uitgesloten.

Zagreb verlangde gisteren 'erken-
ning van de Kroatische staatsgren-
zen zoals die na de Tweede Wereld-
oorlog zijn ontstaan.' Deze eis staat
haaks op de bepaüngen in het VN-
vredesplan. Krachtens het vredes-
plan worden de 'Servische' gebie-
den in Kroatië aan het gezag van
Zagreb onttrokken zolang in de ge-
bieden VN-troepen zijn gestatio-
neerd.

Mestregels
verscherpt

DEN HAAG - Minister Bukman
van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij heeft de mestregels verder
aangescherpt.

Daarmee heeft hij een duidelijke
strafrechtelijke verantwoordelijk-
heid gelegd bij de leveranciers van
dierlijke mest voor het correct in-
vullen en tijdig aan de betrokkenen
overhandigen van het mestafleve-
ringsbewijs. Bukman denkt met
deze maatregel tegemoet te komen
aan de opmerking van deAlgemene
Rekenkamer dat de mestboekhou-,
ding nog te fraudegevoelig is.

Sinds een wetswijziging in septem-
ber vorig jaar moet de mestgebrui-
ker kunnen aantonen dat hij de
gebruiksnormen in acht heeft geno-
men. Eén van die gebruiksnormen
is dat via mest niet meer dan 125 ki-
lo fosfaat per hectare mag worden
gebruikt.

Franse regering
blijft overeind

PARIJS -De Franse regering heeft
gistermiddag in het parlement een
motie van wantrouwen overleefd
die de oppositiehad ingediendnaar
aanleiding van de affaire-Habash.

De motie haalde zoals verwacht
geen meerderheid. Uiteindelijk
stemden 261 parlementariërs voor
de motie van wantrouwen. Om de
regering naar huis te sturen waren
echter minimaal 289 stemmen no-
dig.
Of de affaire-Habash daarmee defi-
nitief is afgesloten, is de vraag. De
Franse Senaat heeft premier Cres.
son gevraagd een parlementaire
enquêtecommissie in te stellen.
Volgens de Senaat zijn er namelijk
nog heel wat vragen rond de komst
van de zieke leider van het Volks-
front voor de Bevrijding van Pales-
tina Onbeantwoord.
Premier Cresson heeft dat verzoek
afgewezen. Dat betekent uitstel,
maar geen afstel. De Senaat kan tij-
dens de eerstvolgende normale zit-
ting in april alsnog besluiten tot het
instellen van een enquêtecommis-
sie.

Oppositie wint
in Roemenië

BOEKAREST - Uit de eerste uit-
slagen van de gemeenteraadsver-
kiezingen die zondag in Roemenië
werden gehouden, blijkt dat de coa-
litie van oppositiepartijen een over-
winning heeft behaald in de grote
steden.

De Democratische Conventie, een
monsterverbond van ondermeer na-
tionale liberalen, de christen-demo-
cratische boerenpartij, sociaal-
democraten en Groenen, ligt duide-
lijkvoor op het Front van Nationale
Redding, aldus niet-officiële uitsla-
gen.
In Boekarest behaalde de oppositie-
kandidaat Crin Halaicu 45 procent
van de stemmen en soortgelijkere-
sultaten behaalden de kandidaten
van de Democratische Conventie in
Brasov, Cluj, Timisoara, Tirgu Mu-
res en Oradea.

punt uit
IRA-bom

Het lerse Republikeinse Leger
(IRA) heeft gisteren zeker één
bom geplaatst in het centrum
van Londen. Enkele uren voor-
dat premier John Major een
ontmoeting zou hebben met
poütieke leiders uit Noord-ler-
land, vond de politie een 'ex-
plosieve lading' in een tele-
fooncel in Whitehall, waar veel
ministeries zijn gehuisvest.
Ook ontdekte zij een verdacht
pakketje bij het Bureau voor
Wales, maar dat bleek later on-
schuldig. De bom werd gevon-
den op slechts 100 meter van
Downingstreet 10, de ambtswo-
ningvan de premier.

Aanval
Armeense guerrillastrijders
hebben gisteren een strate-
gisch gelegen Azerisch dorp in
de omstreden enclave Na-
gorno-Karabach aangevallen
en het tot op de grond afge-
brand. Het dorp Malybeili,
waar veel gewondenzijn geval-
len, is nu van de buitenwereld
afgesneden. De aanval was er
kennelijk op gericht een einde
te maken aan raketaanvallen
op Stepanakert, de hoofdstad
van Nagorno-Karabach waar
overwegend Armeniërs wonen.
Maandag vielen er bij gevech-
ten bij Kichan zeker 24 doden.

Mau Kopuit
Hoofdredacteur Mau Kopuit
van het Nieuw Israëlitisch
Weekblad is maandag op 62-ja-
rige leeftijd in zijn woonplaats
Amsterdam overleden. Sinds
1971 was hij hoofdredacteur
van het oudste joodse week-
blad van Europa. Daarvóór
werkte hij bij het Algemeen
Handelsblad. Onder zijn lei-
ding groeide het NIW uit van
een blad dat slechts voor de fa-
milieadvertenties werd gele-
zen, tot een podium waar alle
stromingen binnen joods Ne-
derland aan het woord konden
komen.

Mistinformatie
!De radio-verkeersinformatie
over mist zal specifieker moe-
ten plaatsvinden dan tot nu toe
het geval is. Dat is één van de
aanbevelingen in het rapport
dat de Raad voor de Verkeers-
veiligheid heeft opgemaakt na
het mistongeval op 6 november
1990 op de Al6 bij Breda. Daar-
door kwamen acht mensen om
het leven en raakten 25 perso-
nen gewond.Voorzitter mr Pie-
ter van Vollenhoven van de
raad heeft het rapport gisteren
in Breda overhandigd aan bur-
gemeester Nijpels. Volgens de
raad moet via de radio zoveel
mogelijk een indicatie worden
gegeven van de plaats en het
zicht aldaar bij mist. Er moeten
dan ook adviessnelheden wor-
den aangegeven.

Afkortingen
De Kroatische regering heeft
HR en HRV als landenafkor-
ting voor Kroatië ingevoerd,
voor gebruik op vervoermidde-
len, bij sportevenementen en
andere internationale zaken.
Dit meldde het ministerie van
Informatie gisterenin een pers-
bericht. HRD (Hrvatski dinar)
wordt de afkorting voor de ei-
gen munt die men heeft inge-
voerd.

BTW
Enkele tientallen corporaties
gaan bij gemeenten te veel be-
taalde btw terugvorderen. Het
gaat om btw die ten onrechte is
betaald over grond waarop
nieuwe woningen zijn ge-
bouwd. Eerder werd al bekend
dat enkele duizenden huiseige-
naren de btw over de grond
waarop hun woning staat, te-
rug gaan vorderen. Dat is mo-
gelijk door een uitspraak van
de Hoge Raad.

Gorbatsjov
Ex-president Michail Gorbats-
jov van de voormalige Sovjet-
unie heeft gezegd dat hij zich
gedwongen kan voelen in de
politiek terug te keren als pre-
sident Boris Jeltsin van Rus-
land afwijkt van een pro-demo-
cratische en hervormingsge-
richte koers. In een vraagge-
sprek met het Amerikaanse
tv-station NBC in Moskou zei
"Gorbatsjov dat hij bezorgd is
over Jeltsin en over de moge-
lijkheid dat het afkondigen van
de noodtoestand devoormalige
staten van de Sovjetunie -van
het pad van de democratie af-
brengt.

Lijk
In het Henri Dunantpark in
Eindhoven heeft de politie in
de nacht van maandag op dins-
dag het stoffelijk overschot
gevonden van vermoedelijk
een 31-jarige Eindhovenaar.
Het lijkvan devermoorde man
was begraven in een greppel.
In verband met deze zaak zijn
drie Eindhovenaren van 17, 21
en 22 jaaraangehouden. Uit de
eerste verhoren van de ver-
dachten is gebleken dat het
slachtoffer ruim een week gele-
den in zijn woning is doodge-
slagen.

(ADVERTENTIE)

OP ZEKER-
SPELER ?

HEER BETROUWBAARHEID HET
.EEN SLEEPTREND WATERBED
tÜ**'*/s 'i iJ>if>inJ*'Ji *"
*_ik*f'

HEERLEN. Wilhtlminapltin 4, 0.5-7.031?
SITTARD. Putst.. 19, 046-52021 S

Sleevtrendi^Sgtiïï*\\3*~2S***irmT£ilB£DD£JV
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(ADVERTENTIE)

NU OOK IN VALKENBURG
DINO KINDERMODE

Opening donderdag 13 februari
om 10.00 uur.. ZONDAG 16 februari in Valkenburg

geopend van 13.00-18.00 uur.

_ij'llC*^^

o.a. Portofino - Pampolina - BF - Espril -Pointer - Pepe. Communiekleding: jurkjes
naar eigen ontwerp (1 x per parochie).
Voor iedere klant een leuke attentie. (Ook
in Landgraaf en Hoensbroek)

' Baby- en Kindermode
tot maat 176

VALKENBURG: Lindelaan 23
(naast postkant.) 04406-12794

LANDGRAAF: Kerkstr. 6
(Winkelc. Waubach) 045-326219

HOENSBROEK: Hoofdstr. 23
(winkelcentrum) 045-232057
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10millimeter. 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 UITSLUITENDa contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

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

Het Limburgs Dagblad wordtdagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CeOoco Sumn-o Scanren 079

Personeel aangeboden
Aangeboden TIJDELIJKE
arbeidskrachten o.a. con-
struct bankwerkers (CO2)
lassers, timmerlieden, met-
selaars, electro technici,
brandwachten, portiers en
produktiemedewerkers. Inl.
045-223646.

Ex Int. CHAUFFEUR met
ruime ervaring is beschik-
baar voor de weekeinden
als reserve-chauffeur. Tel.
045-462382.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Personeel gevraagd
Wij zoeken voor ons BENZINESTATION een

Medewerker
in vast dienstverband. Br.o.nr. B-0369, LD,

Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.
Garage/vervoersbedrijf Hanneman te Kerkrade,

tel. 045-452666 zoekt op korte termijn een
En/aren all-round automonteur

i.b.v. diploma's. Bekendheid met dieselmotoren is vereist.
Taakomschrijving:

In hoofdzaak onderhoud van eigen wagenpark en
touringcars

Aanm. na tel. afspraak, vragen naar Dhr. H.P. Hanneman.
Zonder ervaring onnodig te solliciteren.

Welke energieke aankomende
Accountant

wil graag zelfstandig worden? Wij hebben voor hem reeds
een omzet van ’ 60.000,- in de omgeving Heerlen en nog

vele mogelijkheden voor uitbreiding. Strikte geheimhou-
ding gegarandeerd. Brieven met opleiding en ervaring naar

Br.o.nr. B-0418, LD., Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.

Tempo Team Uitzendbureau
zoekt

studenten / scholieren m/v
voor 2 uur per dag. Het gaat om sorteerwerk. De werktijden
zijn van 6.00-8.00 uur van maandag tot en met vrijdag.
Leeftijd 18-21 jaar. Bij dit bedrijf is de werksfeer heel goed.
Deze functie is voor langere tijd. Heb je interesse? Kom
dan langs of bel ons.

Informatie : 046 - 514222, Gaby Lückers
SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsletnd MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
DAMES gevraagd voor
privéhuis. Tel. 04750-31693
Priveclub zoekt met spoed
leuke MEISJES, leuke sfeer,
hoge verdiensten, intern
mogelijk. Vervoer aanw.
045-228481.
Gevr. jonge MAN om met
kennisseizoen mee te rei-
zen. Na 17 uur 045-726842.
Full-time TAXICHAUF-
FEURS (m). Pers. aanm.
Hompertsweg 12, Landgraaf
Gevraagd MEDEWERKER
voor tankstation in Heerlen.
Tel. 045-213207.
CHAUFFEURS fulltime MA/
gevr. voor taxi-bedrijf. Soll.
na 18 uur. Keekstr. 46, Hrl.
HULPEN gevr. voor alle
voorkomende hotel werk-
zaamheden. Bellen na
18.00 uur 04406-12095.
HULP in de huishouding
voor 1 dag per week en tev.
verzorging van 2 kinderen
w.o. 1 baby. 045-251047.
Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
Tel. tot 13.00 uur 045-
-214500 na 13.00 uur 04405-

-.1236 Of 045-319271.

Voor het a.s. seizoen ge-
vraagd: SERVEERSTER of
kelner voor de namiddag en
avonduren. Minimumleeftijd
18 jaar. Hotel "t Centrum/
Buiten de Poort, Grendel-
plein 14, Valkenburg. Tel.
04406-15334.
KAPPER of kapster gevr.
voor vrijdag en zaterdag.
Bellen na 18.00 uur 046-
-745614.
HULP in de huishouding
gevr., 2 x 4 uur per week.045-214944, na 18.00 uur.
CAFETARIA vraagt jonge
vrouw/meisje voor enkele
uren in de week, ervaring
niet vereist, moet wel zelf-
standig kunnen werken. Tel.
045-259024.
Schoonh.salon in Kerkrade
zoekt nog een (PARTIME)
hulpkracht 5011.045-352044
Kapster t/m 20 jr. zelfstandig
werkend, salon ervaring
vereist. Leerling kapster t/m
17 jr. Schriftelijk soll. met fo-

to. ÜBACHS Haarverzor-
ging, Vrangendael 81, 6137
BA. Sittard.

Te huur gevraagd
HELP!!

Nette student zoekt drin-
gend woonruimte in

Maastricht
Tel. 05780-14611 / 21008.

Onr. goed te koop aangeb_/gevr.

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

Geen Verkoop! Geen kosten
Sittard, Industriestraat 35

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

Te koop
gevraagd

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

Directe aankoop mogelijk!! :Geen verkoop, geen kosten! ,
LIVAC B.V. <
Akerstraat Nrd. 11, l

Brunssum. Tel. 045-220550 ,

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

Hallenbouw
kopen v.a. ’ 100,- m 2

huren v.a. ’ 25,- m2p.jr.
kantoren e.d. v.a ’ 500,- m 2

Hamar, 045-210719.
Te k. gevraagd HUIZEN,
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
15 jaar vaste rente! 8,6% of
8,8% (pensioenfonds). Bel.
045-712255. Na kant.uren
Dhr. J. Wetsels 045-440731
STIENSTRA Hypotheek
Service.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Door de enorme verkopen,
dringend woonh. te koop
gevr. (alle prijsklassen!).
N.M.W. QUADEN & ZN,
Makelaardij onr. goed, Gel-
restr. 4, Munstergeleen, lid
NVM. Tel. 046-519644.
Duitse makelaar zoekt voor
duitse kandidaat-kopers
WOONHUIZEN in grensge-
bied. Aan. Wijman & Part-
ners, 045-728671.
BUNGALOW, te Susteren
a/d Broekweg 12, 3 slpkmrs,
woonk. ca 40 m2, mooie hal,
eiken keuken, dubbel toilet,
badk., hobby ruimte, inpan-
dige gar. en zolder. Pr.
’235.000,-. Inr. eig. woning
mog. Wijman & Partners
Vastgoed. 045-728671
KERKRADE-Kaalheide,
Renierstr. 14. Woonhuis met
kelder, zolder, 3 slpkmrs, cv
douche, woonkamer ca. 30m2, ’115.000,- k.k. Wijman
& Partners. Tel. 045-728671
SCHINVELD, Bouwberg
118. Eengezinswoning met
2 slpkmrs, achtertuin met
auto bereikbaar, ’ 93.000,-
-k.k. Bij 100% financiering
netto ca. ’570,- per mnd.
Wijman & Partners. Tel.
045-728671.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Kamers
Te huur in HOENSBROEK
gemeub. Kamer met gebr. v.
badk. en keuken, voor nette
oudere heer. 045-724854
Te huur aangeb. LAND-
GRAAF: gemeubileerde
woon-slaapkmer met mede-
gebruik van keuken en bad-
kamer. Huur ’ 470,- p/m all-
in. Tel. 045-315674.
Gevraagd kamer te huur
voor de maanden maart,
april en mei. Bij voorkeur in
Heerlen-Centrum. Tel.
04923-61590.
Gem. kamer. Anjelierstr 131
HEERLEN. Tel. 045-
-214246.
14 februari Valentijnsdag.
Verras hem of haar, met een
leuk gebaar. Via een PIC-
COLO vanaf ’ 13.25. Voor
meer info 045-719966.

Bouwen/Verbouwen

Dak van
staal

Uniek systeem
voor isolatie en
ventilatie van
platte daken

Veugen
Dakbedekking Sittard 046-

-523306/06-52127603
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

bouwmat/machlnes
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

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

HobbyD.h.z.
Te k! HOUTDRAAIBANK
met hulpstukken en beitels.
Tel. 045-252778.
Te k. Toyota dubbelb. BREI,-
MACHINE, nw.pr. ’3.500,-
-nu voor ’ 1.750,-. Einderstr.
5 a, Heerlen.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

■■ "
Winkel & Kantoor

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

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

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.
Restanten
Tapijttegels

Winkel/horeca/kantoor
A-kwaliteiten.

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

Tel. 04750-15188.
Van juwelier

in Kerkrade te koop
Winkelinterieur

van massief eiken.
Onvoorstelbaar goedkoop.

Tel. 04492-3842.
Landbouw

ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop jonge HENNEN te-
gen de leg. Vaesrade 43,
Nuth. Tel. 045-241284.
Gevr. 0.5 - 2.0 Ha. LAND-
BOUWGROND te k. of te h.
omg. Amstenrade voor ko-
mend seizoen. 045-231475.
PAARDEN en Pony's, in- en
verkoop. Hoeve de Hussen-
berg. Inl. E3en Boessen. Tel.
043-641929:
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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.
Te koop gevr. loop- sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Tel.
046-525759
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

Transacties

Horeca Bureau
Nederland BV

Bocholtz
goed geoutilleerd kegel-

centrum met mooie, ruime
boyenwoning.

Vr.pr. ’ 275.000,- k.k.
Kerkrade

Zeer bekend, nostalgisch
café met hoge omzet.

Vr.pr. inventaris ’ 40.000,-

Schinnen j
Hotel/pension met apparte- *menten c.g. kamerverhuur.

Met woning, mogelijkheid tot
uitbreiding.

Vr.pr. ’ 360.000,- k.k.
Omgeving
Valkenburg

Bar met veel verenigingen,
met boyenwoning, in zeer

goede staat van onderhoud.
Vr.pr. inventaris’ 75.000,-

Meerssen
Café met zalencomplex met

mooie boyenwoning, ook
zeer geschikt voor andere

bedrijfstakken.
Vr.pr. ’ 365.000,- k.k.

Landgraaf
Goedlopende friture, centra-

le ligging in dorpskern.
Vr.pr. pand ’ 170.000,- k.k.
Vr.pr. inventaris ’ 35.000,-

Voor informatie:
Horeca Bureau
Nederland BV

Postbus 3051
6460 HB Kerkrade

Telefoon: 045-427777
Fax:o4s-413521.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Auto's

volvo

Mmwm
RIJKSWEG ZUID 320 * GELEEN * 046-742719

(naast McDonalds McDrive)
Volvo 940 GL wijnrood metallic juli 1991
Volvo 740 GL DIESEL elektr. schuifdak 1987
Volvo 440 GLT inj. rood 1991
Volvo 440 GLT wit'B.oookm 1991
Volvo 440 DL wit 6.500 km 1991
Volvo 440 DL do.grijs 10.000 km 1991
Volvo 440 GL smoke zilvermetallic 1991
Volvo 440 GL zwartmetallic 1989
Volvo 340 GL BLUE LINE AUTOMAAT i... 1989
Volvo34oGL I.7Sedan 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. 32.000km 1988
Mazda 323 1.5 Sedan grijs 1986
Renault 18AUTOMAAT mooie auto 1983
Opel Veetra 1.8 GLS HB '89 1e eig. ’23.750,-; Kadett
1.4iExpression '90 1e eig. ’19.500,-; Kadett 1,6i combi
'89 1e eig. ’ 19.000,-; Kadett 1.8 Sedan aut. '88 ’ 14.750,-
Kadett 1.3/I.6GT/1.6D '84-'B9 v.a. ’5.000,-; Kadett cabrio
'81 ’9.750,-; Corsa '84-'B6 v.a. ’7.500,-; Omega combi
'88 1e eig. ’19.750,-; Omega 2.0 GLi aut. '89 1e eig.
’20.750,-; Omega 1.8/2.0 CDi '88-'9O v.a. ’14.500,-;
Senator 3.0 '84-'BB v.a. ’8.250,-; Audi 100cc 2,3iairco '89
1e eig. ’23.000,-; 80 S '88-'B9 1e eig. v.a. ’ 19.750,-; 100
cc D'B4 ’9.750,-; Peugeot2os 1.4 green 12-'BB ’14.750,-
-405 GR '88-'B9 1e eig. v.a. ’ 16.500,-; 309 1.9 GTi '89 1e
eig. ’22.500,-; BMW 524 TD '88-'B9 1e eig. va. ’38.500,-
-525i/528i '82-'B4 v.a. ’7.000,-; 320itouring m. '89 1e eig.
’33.500,-; 316 '84 v.a. ’10.000,-; 732 i '81-'B3 v.a.
’6.000,-; Mercedes 190E aut. '86 ’27.000,-; 230Tcombi
'80 ’5.750,-; VW Passat 1.8 CL '88-'B9 1e eig. v.a.
’20.000,-; Passat combi turbo D '87 ’17.500,-; Passat
combi '86 ’ 12.500,-; Golf GLD '89 ’ 18.500,-; Golf 1.6/1.8
'84-'B9 va. ’ 9.500,-; Passat D '84 ’ 6.750,-; Kever '74 orig
st. ’ 4.250,-; Alfa 164turbo D '89 1e eig. ’ 34.500,-; 75 1.6/
1.8 '86-'B9 v.a. ’11.500,-; Skoda 105 '87 ’3.500,-; Re-
nault 19 GTX/GTR '89 v.a. ’ 17.500,-; 25 GTX '89 1e eig.’22.500,-; 25 V 6'87-'BB v.a. ’17.500,-; 25 GTX '86
’11.500,-; 21 GTL/TS '86-'BB 1e eig. v.a. ’9.750,-; 21
GTD Nevada '88 1e eig. ’ 18.750,-; 21 GTS Nevada '88 1e
eig. ’17.500,-; Mazda 929 2.2i aut. airco '88 1e eig.
’17.500,-; 626 GLX/GLX D '88-'B9 1e eig. v.a. ’ 15.000,-;
626 2.0/coupé '84-'BB 1e eig. v.a. ’6.000,-; 323 GLX '85-
-'BB v.a. ’7.000,-; RX 7 '80 ’7.750,-; Fiat Tipo I.E. '90 1e
eig. ’17.500,-; Panda '84-'BB 1e eig. va. ’3.750,-; Croma
CHT'B7 1e eig ’ 12.500,-; Citroen BK 19 GTi'B7 ’ 13.750,-
BK Palmares '88 1e eig. ’12.500,-; BK 16/19 TD/TZi 19
'83-'9O v.a. ’4.000,-; Visa/Chrono '84-'B6 v.a. ’4.000,-;
CX GTi '84 ’ 7.750,-; AX 1.0 E '88 1e eig. ’ 10.750,-; Ford
Siërra combi D '85-'B9 v.a. ’ 9.000,-; Siërra 2.0iSedan '90
v.a. ’20.000,-; Siërra 2.0/2.3 D '84-'9O v.a. ’6.000,-;
Scorpio 2.9 GLi '88 1e eig. ’21.000,-; Scorpio 2.0 GLi '89-
-'9l v.a. ’ 19.000,-; Scorpio 2.0 GL '86-'BB v.a. ’ 13.000,-;
Scorpio 2.4iSedan '90 ’26.500,-; Escort I.BD combi '88
1e eig. ’13.750,-; Escort 1.3/1.6/1.6 aut. '82-'B9 v.a.
’3.500,-; Capri 2.3 78 ’4.000,-; Toyota Camry '84
’8.750,-; Celica '83-'B4 v.a. ’7.500,-; Saab 900 GL '84
’6.000,-; Honda Accord 2.0 '86-'BB va ’ 12.000,-; Prelude
aut. EX '85 ’13.750,-; Nissan Bluebird '88-'B9 v.a.
’12.000,-; Sunny combi D '85-'B6 v.a. ’6.750,-; Patrol
turbo D '85 ’21.500,-; Micra '85 ’6.500,-; Mitsubishi Ga-
lant TD '85-'B7 v.a. ’8.000,-; Galant GL '88 ’16.750,-
Starion EX '83 ’ 7.500,-; Lancer D '86 ’ 7.500,-; Hyundai
Stellar '85 ’ 4.500,-; Volvo 440 GTL '89 ’ 22.500,-; 440 GL
12-'BB ’ 18.750,-; 480 ES '87 ’21.000,-; 740 GLE '84-'BB
v.a. ’ 10.750,-; 740 GL '85 ’ 13.750,-; 240 GL '82-'B5 v.a.
’4.000,-; 345 GL 2.0 '85 ’8.750,-; Lada Samara '88
’7.500,-; Suzuki Swift 1.3 GL '89 ’13.750,-; Swift 1.3
GLX aut. '88 ’ 13.750,-.

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

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

Stationcars
Passat Variant blauw 1989
Peugeot 405 GLi beigemetal 1990
Opel Omega TurboDiesel CD intercooler 1989
Opel Omega 1.8beigemet 1989
Opel Omega 2.3 diesel blauw 1987
Opel Omega 2.0izwartmetal. div. extra's 1987
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet 1987
Opel Kadett 1.6D 5-drs. wit 1988
Opel Kadett 1.6 D 3-drs 1987
OpelKadett 1.2S groen 3-drs 1985

Garantie, inruil en finaniering mogelijk
Autobedrijf Ad van Neer

Zandweg 160, Heerlen (naast Vroedvrouwenschool).
Tel. 045-416023.

Als U zonder
auto bent.....

V.a. ’ 39,-
-100 km. vrij mcl. BTW.

Wij sturen U graag
een prijslijst!

Auto
BASTIAANS
Spoorsingel 50, Heerlen.

Tel. 045-724141.

Fiat Klankstad
Kerkrade

Kaalheidersteenweg 185
Tel. 045-413916

Extra
aanbieding

Bij aankoop van
een occasion

boven ’ 7.500,-
-1 jaar

bovaggarantie

Inruilauto's
Diverse Fiat Panda's type

34 en 45 '85/'B6
Diverse Fiat Panda's 750 en

1000 van '86 t/m '90
Diverse Fiat Unos 45 van

'83 t/m '90
Fiat Uno 60 S 3-drs. '88

Fiat Uno 60 S 3-drs.
automaat '88

Fiat Uno 5-drs SX '88;
Diverse Fiat Ritmo's 3- en

5-drs. van '85 t/m '87
FiatTipo I.4DGT'9I
Tipo Base 1.4 '88/'B9
Fiat Regatta 85 S '87
Fiat Croma SIE '87

Opel Corsa 1.2 S '83
Renault 11 TXE '85

Suzuki Swift 1.3 GL '88
Lada 1500 combi '83
Jaguar 4.2 6-cyl. '85

Seat Marbella '89

Alfa Romeo 75
Twin-spark 2.0

sportieve auto, kleur sig-
naalrood, bwj. '88, veel "op-
ties", met volledige Bovag-
garantie

Smeets Opel
De Grind 2, Maastricht.

Tel. 043-252250.
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.
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. BMW 323i, 4-drs, bwj.
6e mnd '84, veel extra, met
3 mnd gar. op motor. Mee-
zenbroekerweg 124. Geen
telefonische inlichtingen.
Autohandel de ANJELIER,
in- en verkoop, tev. laswerk
en onderhoud van uw auto.
Anjelierstr. 123a, Heerler-
heide. Tel. 045-231448.
Te k. SUZUKI-BUSJE, bwj.
'83, met geel kent., vr.pr.
’2.250,-. Ganzeweide 101,
Heerlen.
PORSCHE 924 5-gang,
'81, wit, APK 6-92, alarm,
sportvlg., vr.pr. ’ 9.500,-.
Inr. mog. 045-423199.
Te koop gevr. AUTO'S, be-
drijfsauto's en schadeauto's.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,-. Ook 's avonds.
Tel. 045-423199/427835.
Te k. gevr. AUTO'S van alle
bwj. (ook sloop) ook busjes.
Tel. 045-323732.
Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto! 045-411572.
Te k. DAIHATSU Rocky
2800 TD Wagon, geel kent.
12-'BB, kl. metall.zwart, div.
ace, inruil mog. 04702-1566
Opel KADETT Caravan '81
’2.950,-; Datsun Sunny '81
’2.900,-; Mazda 323 '81
’3.500,-; Mazda 323 '80
’2.200,-; Ford Taunus Bra-
vo '82 ’2.900,-; Volvo 343
'79 ’ 950,-. Oude Landgraaf
101, Schaesberg-Landgraaf
Tel. 045-311078.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.

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 Sï '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.
Ford FIESTA 1100 L, type
'80, APK, ’1.350,-. Tel.
045-726112.
Ford SIËRRA 2.0 CL 1988,
kl. rood, vr.pr. ’ 17.000,-.
Tel. 045-465113 na 17 uur.
MAZDA 323 automaat, bwj.
78, APK 8-92, vr.pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-324490.
Te k. z.m. MERCEDES 280
C coupé (zeer lichte schade)
'79. Tel. 04492-5473.
.MITSUBISHI 2300 GLX tur-
bo diesel, 4-drs., 1e eige-
naar, km.st. 120.000, bruin-
met., APK, i.nw.st. bwj. '82,
’3.950,-. Tel. 045-323178.
Te k. Nissan CHERRY 1300
GL, APK 9-92, bwj.'B3, kl.
groenmet., kleine zuinige
auto, vr.pr. ’3.250,-. Tel.
045-752854
KADETT 1.8 LS '88; Kadett
1.3 Club '89; Kadett 1.2 LS
en 1.3 LS '87 en '85; Kadett
Sedan 1.3 LS '86; Kadett
Caravan 1.2 S '83; Corsa
1.2 S '87 '84; Corsa TR 1.3
'87; Kadett 1.2 N coupé 77.
Automobielbedrijf Denne-
man Raadhuisstraat 107,
Hulsberg.
Opel KADETT 1200, 2-drs,
'81, nieuwe APK, LPG in-
stall. ’ 2.450,-. 045-323178
Opel ASCONA 16 S, 2-drs.,
nw.mod., bwj.'B3, met LPG
install., APK gek. 8-10-92,
pr. ’3.750,-. 045-323178
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Proficiat

ammm_^^^x. Hub en Anna_^^^^A

50 jaar getrouwd.
Tot straks.

De kinderen en kleinkinderen. -Jl-

Ja Bettina,
ook jij bent nu 30 jaar,

gefeliciteerd
Ferry, Henriette en Thimo.

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER
Stuur uw brief (voldoen""

gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

postbus 2610. 6401 D^Heerlen en vergeet niet iir "onder op de enveloppe n
nummer uit de adverten"

te vermelden_____^
Erik wenst zijn lieve vrojj'
het allerbeste. Plaatst u £zon PICCOLO op v^tijnsdag? Vanaf ’ 'f,'^
maakt u het mogelijk. v
meer info 045-719966- a.

Te k. Opel KADETT 12SC,
bwj. '87, i.z.g.st. Tel. 045-
-443272 na 17.00 uur.
Mooie SKODA 120 L '84,
APK 7-92, i.z.g.st, vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-225913.
Te k. Toyota CELICA lift-
back, autom, i.g.st., APK tot
jan.'93, bwj. 8-'B2, ’3.000,-
Markgravenstr. 90, H'broek.
Tek. VWGOLFC 1300 bwj.
6-'B6, km.st. plm. 70.000,
veel extra's, vr.pr ’ 13.000,-
Tel. 04493-5327 na 17.30u.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Te koop Alfa ROMEO Giu-
lietta 2.0 Lusso, bwj. '84, kl.
rood, in nw.st., veel extra's,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-322424,
na 18.00 uur.
Ford FIESTA 1100 Festival,
m'Bs rood i.z.g.st. ’5.950,-
Tel. 045-724417.
Te koop Ford ESCORT 1.1
L bwj. '84, APK tot 4-92, s-
drs., 5-bak, ’5.800,-. Tel.
04454-2092.

Te koop Ford ESCORTj*
'81. APK '93, pr. ’3.9»*;
Tel. 045-412155. _____^-1;
Te k. RENAULT 5 TL, W
'80, APK, zeer zuinige au
5-drs., vr.pr. ’975,--
-045-314967. ———#
Opel Veetra 1800 GT r
Ford Siërra Stationcar o f
Diesel '88; Audi 80 i-^met veel extra's kl. zw»^ >

'88; Nissan Sunny 13ÜUwjsJ
Golf GTi '82; Citroen » ■1400 GL '85 ’ 5.500,-; ÖI. (
127 '85 ’5.800,-; F°ra tó
cort diesel '86 ’ 6.900,-.'-.
Regatta aut. '84 ’ 4.0^
Opel Kadett autom. ,jr
Peugeot 305 stationcar
sei '82 ’ 2.000,-; Ford i
nus 2.0 GL '79 f^fiOpel Corsa 1200 J> $
’9.750,-; BMW 732 i ~;
’6.900,-; Opel Ase*
1600 "■B3 ’4.750,-; J^.Kadett 1200 '84 / 5-=^
Autobedrijf WEBER- '^financ, bovag-ga^' „
Baanstraat 38 Schaesb
Tel. 045-314175. _____^

Voor Piccolo's
zie verder paginao^

Olympische startbij
Bergmans & Wijnen
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Wijkbewoners eisen sluiting basis
Voorlopig geen vluchten

meer over Hasseleres
ji~-NGELO - De twee squadrons
ij^6-straa]jagers van de basis
l^enthe zullen voorlopig geen ge-,rUik maken van de zogenaamde
j>orte baan. Gezien de onrust in de
j,en-gelose woonwijk acht kolonel
ka yogelpoel, commandant van de
.«sis, hetbeter dat zijn piloten voor
v^ komende tijd het luchtruim bo-
q") de Hasseleres zullen mijden.
j-°k zal een aantal F-16's van de

Luchtmacht dat ge-
"yUlk maaktvan dezelfde brandstof
str gisterochtend verongelukte

aaljager, voor de komende tijd
"""1 de grond blijven.

ttieSelPoel deelde dat dinsdagavond
fit_

e dens de commissie-vergade-
ren lgemene en Bestuurlijke Za-n van de gemeente Hengelo.
Vo]
ba ens de commandant maakt de
bnyt s^ecnts DiJ tüd en wijle ge-
va>. Van de korte baan, in plaats
ov i^ e *anëe baan, om de geluids-
<W s* Doven Oldenzaal te vermin-
Voietl- Uit de eerste onderzoeken isy„gens Vogelpoel niets gebleken'
str een algemene storing bij de

aaljager. De commandant ver-
v-je^t dat de oorzaak van het onge-
Sop *=ezocht moet worden in een
Ij "enaamde exemplarische, eenma-
-or\' oorzaak. Daarbij kan bijvoor-
(Jio ■ Sedacht worden aan vogels

in de motoren terecht zijn geko-

Vogelpoel deelde mee dat het on-
derzoek op de onheilsplek nog niet
is afgerond. Het gedeelte van de
jwijk waar het vliegtuig is neerge-
stort, is nog afgesloten door onder
andere leden van de luchtmacht,
landmacht, marechaussee en de po-
litie. Van de proefmunitie van het
vliegtuig, zon 500 patronen, is tot
nu toe slechts viervijfde terugge-
vonden. Vogelpoel deed een beroep
op mensen die patronen mee naar
huis hebben genomen, die zo spoe-
dig mogelijk terug te brengen 'we-
gens explosiegevaar.'

De bewoners van de tien huizen die
bij het neerstorten zijn beschadigd,
hebben deels hun intrek genomen
in hotels (vijftien) en deels bij fami-
lie en vrienden. Bij de gemeente
zijn inmiddels zon tachtig schade-
claims ingediend. Minister Ter
Beek (Defensie) deelde tijdens zijn
bezoek aan Hengelo mee dat alle
claims 'snel zullen worden afgehan-
deld.'

Leden van de wijkraad hebben
dinsdagavond in de Hasseleres
pamfletten uitgedeeld waarbij de
overheid wordt opgeroepen de ba-'
sis te sluiten. „Al jaren waarschu-
wen wij voor het gevaar van de
basis", aldus de wijkraad.
Om mensen bij te staan diepsychi-
sche problemen hebben na het on-
geval, heeft de GG&GD enige psy-
choterapeuten ingeschakeld.

’Levering aan
Libië wettig’
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Plantsoentje
Van de speelinstrumenten or het
plantsoentje, ter grootte van een ge-
middeld trapveldje, is niet veel
meer over. Alleen enkele rubberen
vrachtautobanden bungelen nog
aan de kettingen. De klautermuur,
de wip en een houten hutje bestaan
niet meer. Brokstukken van de uit-
eengespattëF-16 liggenzon tachtig
meter van elkaar verwijderd, delen
van het chassis zijn zelfs in de gehe-
le componistenwijk van Hengelo te

vinden, tot in de zitkamer van som-
mige woningen aan toe.
Een enkele auto die in brand gevlo-
gen is, smeult nog na. Flinke mod-
derklodders die tot dakhoogte op
enkele gevels kleven en de krater,
geven enigszins inzicht in de hevig-
heid van de Grote Klap.

Wie daarover kunnen meepraten
zijn de broers Bilan en Aho Tune.
Zij bewoonden één van de huizen,
waar de vuurbal tegenaan en over-
heen sloeg. Aho: „Ik stond me net
te scheren. Ik dacht dat er een aard-
beving aan de gang was. Ik heb het

hele huis bij elkaar geschreeuwd.
Maar mijn broer en mijn moeder
waren al buiten. 'Er ligt een vlieg-
tuig in de tuin', schreeuwde ze. De
hele kamer lag overhoop. Overal la-
gen scherven", zegt hij even voor-
dat een medewerkster van de lucht-
macht de schade gaat opnemen.

Overnachten moeten ze de komen-
de dagen in een hotel of bij familie.
Met Gerrie Gemser en Manon Bode-
wis zal het wellicht niet anders
gaan. Zij zitten ook te wachten tot-
dat ze terugkunnen in hun woning.

„Ik ben naar buiten gerend. Ik weet
niet hoe het er binnen uitziet", zegt
Gerrie Gemser, die geprobeerd
heeft haar familie buiten de stad te-
lefonisch te waarschuwen, maar
daar Vanwege een overbelast tele-
foonnet niet in is geslaagd, 's Mid-
dags zijn ze even naar het tot op-
vangcentrum ingerichte wijkge-
bouw geweest om naar de troosten-
de woorden van de naar Hengelo
gekomen minister R. ter Beek (De-
fensie) te luisteren. En ook om te
horen dat men in geval van psychi-
sche nood altijd terecht kan bij de
afdeling slachtofferhulp van de
plaatselijke politie. Maar de reste-
rende vijf uren zitten Gerrie en
Manon, bijgestaan door hun rillen-
de cockerspaniël en poedel, met de
ziel onder hun arm op de koude en
natte stoep. „Ik ben mijn schuurtje
kwijt", zegt Manon Bodewis welis-
waar lachend, maar er nog niet hele-
maal van overtuigd dat ze het ook
nooit meer zal terugvinden. Ze kijkt
naar de hemel en besluit dromend:
„Het is écht een wonder."

binnen/buitenland

Politie-chef: ’Ik dacht
eerst aan een oefening’

HENGELO - „Toen de melding
over een neergestorte F-16 in de
Hasseleres binnenkwam, dacht
ik eerst dat het een oefening was,
tnaar na een paar seconden reali-
seerde ik me dat het bittere ernst
was", vertelt F. van Haarlem,
commissaris van politie in Hen-
gelo.

Vorige week vrijdag oefenden
Politie, gemeente, brandweer en
GGD van Hengelo nog 'op pa-
pier' over hoe ze moeten hande-
len in het geval er een vliegtuig;
in de stad zou neerstorten.
..Mede dankzij deze trainingen
kon er gisteren snel en doelma-
tig volgens het gemeentelijk
rampenplan worden gehandeld",
zo stelt brandweercommandant
A. Steffens vast. In zeer korte
üjd functioneerde het beleids-
team, bestaande uit burgemees-

ter W. Lemstra, de brandweer-
commandant, de chef van de
politie en de directeur van de
GGD. Voor de coördinatie met
devliegbasis Twenthe kwam een
officier van de , Koninklijke
Luchtmacht naar het beleidscen-
trum.

De brandweer sloeg groot alarm,
temeer omdat de eerste brand-
weerlieden explosies van muni-
tie meldden. Brandweereenhe-
den uit heelTwente werden naar
de Hasseleres gedirigeerd. Ze
hoefden niet allemaal in actie te
komen. Na ruim een halfuur wa-
ren de branden onder controle.

Ook de politie kreeg uit de hele
regio assistentie. De agenten
werden vooral ingezet om te
voorkomen dat nieuwsgierigen
te dicht bij het neergestorte

vliegtuig zouden komen. Met het
oog op eventuele grote aantallen
slachtoffers waren ambulance-
diensten in Almelo en Enschede
stand-by. In het wijkgebouw
werd een centrum voor gedu-
peerdewijkbewoners ingericht.

Van paniek was volgens de le-
den van het beleidsteam geen
sprake. Wel kwamen er bij on-
dermeer bij Radio Oost en de
politie telefoontjes binnen van
mensen die informatie vroegen
over de gevolgen van het vlieg-
tuigongeluk. Het waren in
hoofdzaak bewoners van Hasse-
leres die elders werken en wil-
den weten of familieleden iets
was overkomen. Op een gegeven
moment was het gebruik van lij-
nen zo groot dat er niet meer met
de wijk kon worden getelefo-
neerd. " Verslagen bewoners van de wijkHasseleres verwerken in een opvangcentrum hun emo-

ties. . Foto: ANP

Sinds 1979
25 F-16’s

neergestort
DEN HAAG - Sinds de invoe-
ring van de F-16 in 1979 zijn er
in totaal 25 toestellen van dit
type neergestort. Daarbij zijn
13 piloten om het leven geko-
men. Eerder dit jaar, op 10 ja-
nuari 1992, stortte toen een
F-16 neer in de buurt van Vlie-
land. In totaal zijn dertien toe-
stellen in of in de buurt van
Nederland neergekomen.
Het eerste ongeluk gebeurde
op 10 maart 1980 in het IJssel-
meer. De laatste jaren is het
aantal ongelukken met F-16's
aanzienlijk toegenomen. Sinds
1990 zijn er maar liefst zeven
van deze straaljagers neerge-
stort. Verder kwam in 1990 een
helikopter van het type Alouet-
te 111 neer in Deelen. De piloot
kwam daarbij om het leven.
In totaal heeft het ministerie
van Defensie in de periode van
1975 tot 1983 213 F-16's besteld,
waarvan 177 in de eenzitsuit-
voering en 36 tweezitters. Een
toestel kost gemiddeld 42 mil-
joen gulden.

’Zo’n laag overvliegende F-16 was altijd een mooi gezicht’

Het wonder van Hengelo
DOOR JOS VAN DEN CAMP

HENGELO - Johan Kopp
zegt niet te kunnen omschrij-
ven wat hij enkele uren eer-
der, kijkend uit het slaapka-
merraam, meegemaakt heeft.
Die explosie, in een fractie van
een seconde, daarkan hij geen
enkele buitenstaander deelge-
noot van maken.

„Ik was op de slaapkamer toen ik
een onbeschrijflijk hard gierend ge-
luid hoorde. Een hele grote brok ij-
zer scheerde op enkele centimeters
na langs ons dak. De straaljager
klapte tegen de grond. Het was een
zware, donkere klap. Best mooi om
aan te horen. En ik voelde tegelij-
kertijd een waanzinnige luchtver-
plaatsing in mijn gezicht, in mijn
buik. Overal. Een grote vuurbal
kwam er als een soort tornado ach-
teraan. Die schoot over het neerge-
storte vliegtuig heen, klapte tegen
de gevels van de huizen aan de
overkant en vloog er overheen. De
vlammen sloegen uit de kamers van
de huizen. Dat was het."

Johan Kopp zegt wat iedereen in
Hengelo zegt: „Het is een wonder.
Een Godswonder dat er geen doden
zijn gevallen." En verhaalt vervol-
gens over de talloze keren dat hij de
afgelopen jaren met een kiezel-
steentje uit zijn tuin devleugels van
overvliegende F-16's had proberen
te raken. Trots meldt hij er de laat-
ste jaren steeds beter in te worden
en er zo nu en dan een daadwerke-
lijk te raken. „Ik vind dat het nou
afgelopen moet zijn, met hetvliegen
boven woonwijken", zegt hij. Maar
voegt er meteen aan toe: „Denk niet
dat ik die dingen haat. Zon laag
overvliegende F-16, dat was altijd
een heel mooi gezicht en ook het
geluid dat die straaljagers produ-
ceerden had iets moois."

" ledereen noemde
het een wonder dat
de.F-16 op het gras-
veld tussen de hui-
zen terecht kwam en
nauwelijks de hui-
zen in de dichtbe-
volkte woonwijk
Hasseleres raakte.

De chaos na de
crash was enorm.
Een ooggetuige ver-
geleek het met een
maanlandschap. De
auto op de achter-
grond brandt nog
steeds.

Foto: GPD

Twee Koerillen terug
TOKIO - Russische onderhan-
delaars tonen bereidheid om
Japan twee van de vier betwiste
eilandjes in de Koerillen-keten
terug te geven. Dit is gisteren ge-
meld door Japanse correspon-
denten in Moskou. Zij citeerden
Japanse functionarissen, die mo-
menteel in Moskou met hun
Russiche collega's overleg voe-
ren over de voorwaarden voor
een vredesverdrag tussen de bei-
de landen.

De voormalige Sovjetunie en Ja-
pan hebben na de Tweede We-
reldoorlog nooit een vredesver-
drag gesloten wegens een territo-
riale ruzie over de vier eilandjes
ten noorden van Hokkaido, Ja-
pans noordelijkste eiland. Japan
noemt deze eilandengroep hard-
nekkig haar 'Noordelijke Territo-
ria', de Sovjetunie heeft ze altijd
met 'ZuidelijkeKoerillen' aange-
duid.

Het overleg dat momenteel in
Moskou wordt gevoerd is ter
voorbereiding van het bezoek
van de Russische president Bo-
ris Jeltsin aan Japan, dat voor
september dit jaar is voorzien.

Jeltsin heeft voorgesteld dat het
overleg over de eilanden geba-
seerd moet zijn op de principes
van 'recht en rechtvaardigheid',
een uitspraak die Japanse func-
tionarissen van harte hebben
toegejuicht.

In Japanse kranten wordt al ge-
concludeerd dat Japan de twee
dichtstbijzijnde eilandjes terug-
krijgt, wellicht al in september.
Japan heeft van haar kant ver-
klaard niet kinderachtig te zul-
lenzijn over de details van het te
sluiten vedesverdrag, zolang Ja-
pan uiteindelijk maar haar Noor-
delijke Territoria in hun geheel
terugkrijgt.
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Auto's
Gebrs. DOMINIKOWSKI
autobedrijf biedt aan: Opel
Manta 400 Irmscher 2.4 L
136 PK wit '87; Opel Rekord
Caravan 2.0 S 5-drs. LPG
'85; Rekord 2.0 S 4-drs
roodmet., '84; Opel Ascona
1.6 5-drs rood '84; Kadett
Caravan Van grijs kent. wit
'86; Opel Kadett Caravan
Diesel 5-drs. rood '83; Opel
Kadett 1.6 5-drs. bruin '83;
Kadett 1.3 bruinmet. '81;
Golf CL div. extra's antr. '88;
Golf GTI-look wit '86; VW
Passat 4-drs. groenmet. '84;
Mercedes 190 E '87, 190 E
automaat '84; Ford Siërra
2.0 GL 4-drs. blauwmet.
LPG '87; Ford Escort 1.3,
1.6, '83/'B4/'B6/'B7; Orion 1.3
4-drs wit '84; Fiesta 1.1 an-
traciet '84; Mazda 626 GLX
2.0 12V groenmet. '88;
Mazda 626 diesel HB wit '84
Mazda 323 GLX 3-drs.
blauwmet. '88; Fiat Ritmo
blauw '84; Seat Ronda 1.6
GLX goudmet. '84; Renault
9 GTL blauwmet. '84; Re-
nault 11 GTX 5-drs. blauw-
met. '84; Citroen Axel 1.2
TRS rood '86; Nissan King-
cab Diesel '86; Nissan Sun-
ny Diesel 4-drs. zilvermet.
'88; Nissan Cherry blauw-
met. '82; Talbot Solare 1,6
SLX rood '82; Ford Escort
Van grijs kenteken, wit '82;
Honda Accord autom. 4-drs
groenmet. '81. Div. inruilers
va. ’ 1.000,-. " Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski Locht
38, Kerkrade. 045-420209.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
ESCORT 1.3 L, 5-drs. '83

’ 6.750,- p. mnd. ’ 174,-;
Escort 1.3 GL sportvlgn.
schuifd. ’5.750,- p. mnd.
’150,-; Gotf LX 1.6 zeer
mooi '83 ’6.950,- p. mnd.
’175,-; Golf GTi 1.8 zeer
mooi t. '80 ’ 4.950,- p. mnd.

’ 130,-; Subaru Mini Jumbo
De Luxe '83 ’3.950,- per
mnd. ’ 104,-; Citroen GSA
Break '83 ’2.950,- p. mnd.
’78,-; Golf D '80 ’2.950,-
-p. mnd. ’78,-; Panda 45
sunr. '82 ’2.950,- p. mnd.
’78,-. 100% Financ. mog.,
alles APK, div. inruilers.
Math. Koenen, Handelsweg
12, Susteren. 04499-3398.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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 i LX '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 W88;
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 1.8 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.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Cont. geld bet. wij voor AU-
TO'S vanaf bwj. '81. 045-
-414372/06-52981872.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063

Bedrijfswagens
Mercedes 309 D lang, i.z.g.
st, autom.; Mitsubishi L3OO
2.5 D, lang. hoog '87; Kadett
1.6 D Combo '86 en 87. Au-
tobedrijf AD VAN NEER,
Zandweg 160, Heerlerbaan
(naast vroedvrouwenschcol)
Tel. 045-416023.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
" Tel. 045-244242.

Draagkrachtige
Bedrijfsimperiaals

* Voor elk type combi-, bestel en personenwagen
* onwrikbare bevestiging op de auto

* voorzien van anti-slip kunststofbekleding
* Perfecte bevestigingsmogelijkheden

* gratis twee spanbanden bij elke imperiaal

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel.: 045-716951.

Motoren en scooters
Honda Night Hawk 450 1983 ’ 4.200,-
Honda Night Hawk 750 1984 ’ 6.200,-
Honda 750 Sabre 1985 ’ 5.500,-
Honda 750 Magna 1984 ’ 5.200,-
Honda750 80l rfor 1981 ’ 3.250,-
HondalOOOHurrycane /. 1987 ’ 7.250,-
HondaSßlloo 1983 ’ 5.500,-
Honda Inter Septor 1000 1984 ’ 5.200,-
Honda V.F.R. 750 1986 ’ 7.200,-
Yamaha F.Z. 750 1986 ’ 7.200,-
YamahaFJ. 1100 1985 ’ 6.250,-
Yamaha Haritage 650 1983 ’ 5.400,-
Kawasaki L.T.D. 750 1983 ’ 4.250,-
Kawasaki L.T.D. 1100 1984 ’ 6.250,-
Suzuki 750 DR Big off road 1989 ’ 7.700,-- 04702-1566.
Te koop HONDA CB 750 KZ
bwj. '80, motor verkeert in
zeer goede staat, pr.
’5.000,-. Tel. 046-580198,
na 18.00 uur.
«M.H11..1111 111l1.. .1 ..■

Caravans
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS v.a. bwj. 1980. Tel.
04492-5296.
Nu VOUWWAGEN voordeel
.bij H. Stassar, Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200
Te k. TRAVELSLEEPER
merk Trigano, i.z.g.st., vr.pr.
’2.000,-. Tel. 045-213228
of 231028
.I . : Minimin i urn iiiiiihiiiiii „ijijijiMii^.

Huw_/Kennis_n.

Voor een serieus contact
met een POOLSE man of
vrouw: Relatiebemidde-
lingsbureau Pollena, Post-
bus 106, 9400 AC Assen.

Baby en Kleuter
Te k. moderne KINDER-
WAGEN; orig. houten wieg.
045-251047, na 19.15 uur.

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

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

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Enorme sortering zonnehemels en banken vindt u bij

van Uden Expert.
Zonnehemel 10 lampen, 1.80 mtr. lamplengte met

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

Muziek

Super Aanbieding
uit onze midi-afdeling

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

KOOP BU DE MAN, DIE HET OOK BEDIENEN KAN!

Donderdag koopavond

Bel de Vakman
SCHILDERS kunnen nog j
behang en schilderwerk- ,
zaamheden aannemen. Tel. ,
045-210020. ,
NEW LOOK BV Schaes- i
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver- ■huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERU vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Erv. DAKDEKKERS kunnen
nog werk aannemen Voor al ,
uw bitumineuze, leien- en
pannendaken, lood- en j
zinkwerk. Tel. 045-452241.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’5O,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
GEVELRENOVATIES, uit-
kappen, stralen, voegen,
impregneren. 045-259492
of 0949-1612602966, Van
Leipsig.

(Huls)dieren
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252. .
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskrppen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America "Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer clan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Wegens omstandigheden af
te halen 2 TECKELS, 15
mnd. Tel. 045-218196.
Begripvol rustig tehuis gez.
voor onze 4 jr., goedwaakse
LABFtADOR, gratis af te ha-
len. Tel. 045-326546.
Te k. GOLDEN Retriever
pups, stamb. en pasp., ing.
en ontw., ouders HD vrij met
HD gar. Tel. 04998-73811.
Te koop witte HUSKY met
alle toebehoren voor ’ 350,-
Tel. 045-225108.

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

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.
Voor al uw 2e hands MEU- 'BELS ook antiek (veel keus)
Kouvenderstr. 208, H'broek.
Te koop modem 2-3-zits
stoffen BANKSTEL, i.z.g.st.,

’ 750,-. Tel. 045-229987.
OPRUIMING! Goedkope
bankstellen, kasten en veel
kleingoed. Oranjestr. 30,
Hoensbroek. 045-231437

T^widëë
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.
"i 1"."1 — ' 'Huish. artikelen
Te k. KOELKASTEN va.

’ 95,-; diepvrieskisten met
ladenk. va. ’ 195,-; was- en
droogautom. va. ’ 195,-;
centrifuges va. ’65,-; kook-
toest. va. ’75,-; KTVs va.
’95,-; video's va. ’195,-;
CD-spelers va. ’ 149,-;
compl. geluidsinst. va.
’95,- etc. Eigen techn.
dienst, alles met volle ga-
rantie. Vriesko, Sittarderweg
136, Heerlen. Tel. 045-
-727342. Tev. verkoop-
inkoop-opkoop.
USK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-diepvr. ’ 150,-; wasautom.

’ 175,-; 045-725595

Kunst en Antiek
Verzamelaar vraagt te koop
minstens 50 jaar oude TA-
PIJTEN, tel. 045-217356.
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels en inboedels. P.
Cortenraad, Riemst (B). 09-
-32.12261156.
Te k. heel mooi antiek rijtuig
type JACHTWAGEN enkel
en dubbelspan ’ 4.250,-.
Tel. 04702-1566.

Te koop gevr.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025-
Te k. gevr. GOUD en mun-
ten, de hoogste prijs. J.
Reumkens. Comeliusln. 28,
Heerlerheide. 045-228037.

Diversen
VÖÖ7 Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.
Gebit gebroken? Tandtechn
HOONHOUT voor nwe. ge-
bitprothese en rep. Ook 's
avonds na afspr. Akerstr. N.
328, H'broek, 045-228211.

Kachels/Verwarming
Kachels, inzethaarden. Op-
ruiming. Honderden guldens
voordeel. De KACHELSMID
Walem 21, Klimmen.

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

06-liJnen
Hoge nood

06-320.320.89 - 75 et. p/m

Meisje, 24 jr.
Zoekt gratis sex per telefoon

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

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

Heb je zin in een lekker
meisje of vrouw ,

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

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

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

haar privé op "06-320.320.86
(1 Gld p/m boven de 18 jr.)

PORNOFOON
06-320.320.76 (75 et p/m)

Verboden! Pomosex. Ik ben
Marleen en doe dingen die

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

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

vergaand, bloedstollend en
maximale porno? Dat hoor

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

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

06-96.45
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)
06-340.340.11

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

Joan? Bel dan snel (75 cpm)
06-340.340.10
Ik ben Romy

Bel mij alleen als niemand je
kan zien of horen en doe
precies wat ik je vraag...

06-320.331.04 -75 et p/m

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Grieks Intiem

Marcha v. achter 50 cpm
06-9618

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 Ct p/m

Sex voor twee
Direct kontakt met meiden,

vrouwtjes 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 Ct p/m
Onderdanige jongens bellen

met strenge mannen
S.M. voor twee
06-320.329.99 ■ 50 Ct p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18-50 et p/m

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

Vrijgezellen
Meiden willen ook weleens

een keertje
06-320.320.44 -50 cpm.

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

06-320.330.81 - 50 et p/m

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

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil
06-320.330.91 - 50 Ct p/m
Zoek je een lekkere knul?

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

**Gay Privé**
Wil jij snel een discreet

afspraakje maken met een
lekkere knul?

06-320.322.75 - 75 Ct p/m
Ook voor sexgesprek.

Honderden
adressen

Dames in heel Nederland
wachten op je thuis of ko-
men graag bij je langs, "niet
allemaal tegelijk natuurlijk
ze vertellen je zelf wie en
hoe ze zijn, ze geven ook
hun eigen telefoonnummer.
06-96.85 (’l,-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

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag

haar tel.nr. Bel:
06-9502 ■ 75 et p/m

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 vriend(in)
afspreeklijn 06-9503 75 cpm
Direkt een leuke meisje aan

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

"06-9510**
06-95.11

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

Evelientje
toen ze haar rokje .

liet zakken...!
06-9530 - 75 et p/n^_-;

privé sexkontakt;
Je krijgt direkt een heet ,

meisje of knul aan de lyn- j
Sex mee

06-9570 - 75 et p/rn,^.
Pascale bovenop de tafel ]

Keukensex
06-320.327.77 - 50 OP^)

Vrouwtjes
en schoolmeisjes zo^_fn ]
voor straks sexkontakt. ,

vraag naar hun telefoonnr "I3el nu 06-9661 - 75^t_flW.,
Lust live lekker i

Wij zitten 24 uur lang klaar
om jouklaar te maken.

50 et p/m 06-

-320.330.7jt
Vrouwtjes

en schoolmeisjes zoeken
voor straks sexkontakt,

vraag naar hun telefoonru-
Bel nu 06-9661 - 75_ctgW

Wie durft
! een stripspel te spelen met

CAROLIENTJE
06-350.222.23 - 50_£t_EÏIS-

VoorPiccolo's
zie verder pagina 24 __
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IPÉTlllÉfl Philips kleurentelevisie _..,' PhjMps stereo-kleurentelevisie M
PiS-p-^—- ||iu|| JL|L|[ J| pi nGR 1251/108

Phlhpskleurentelevisie 21 GR 9751/108 W\_ÜH Met 55 cm 'FSQ' Hißn-beeldbuis. 21 GR 2554/108 Met 55 cm 'FSQ' Hißri-beeldbuis. ______
_m ;^^»W^te. 40 Voorkeurzenders Voor VHF- UHF- Met 55 cm'FSQ'Hißri-beeldbuis. On On screen display. Stereo-versterker

Jww«""m«"mjß ;y m enS-kanalen Met *%êP%^ screen display. Met teletekst, sleeptimer 2 xIOW. 60 Voorkeurzenders. W\\\Philips Matchline 100 Hz HiFi-stereo kleurentelevisie afstandsbediening Xtf^l _■ en dubbelzijdig te j__r\_*\_*\ Sleeptimer. Teletekst. S-VHS aansluiting. LIJMAM Met Black Line 'FSQ' beeldbuis. Digitaal geheugen voor een TV-beeld met dubbele OW W " bedienen afstands- T ||UVI
_

Afstandsbediening.^* *^^%f\ mm
Mm scan frekwentie (100Hz). 60 Voorkeurzenders. Voorzien van pieture-in-pieture, menu BcïïJßïïTTTTTïïïï bedienin9- IWW%/■ I^s!fs_f m W^Uvoor het instellen en bedienen, on screen display, _#%#%^%#% -t-ti liM-U-1-lu** WE_H_S__________-__J__l *~*m ~t-w ~k** '__\__^_m matrix surround sound. HiFi stereo-versterker van "^tÉtÊtB "^**èiWÉli^ n^HQ^pyT^T klHfl 2x40 W, teletekst en twee afstandsbedieningen. Philips kleurentelevisie Philips kleurentelevisie V^ffl

B. Jf^p297— 25CE6.70/108 Philips «tereo-Meuient.levisie J5 ¥«r -1399- HSSS IdQQ. rü»^ M
I Philips kleurentelevisie Philips kleurentelevisie ■_tnqj^li',r:^:i»l

.tailWgga■ jffl| 28CE6290/108 28CE 6590/108.TUU(L.-dl____iW*l MêTTOc^ *m *%.*+. Met 70cm beeldbuis. PhHjps stereo-kleurentelevisie IM
Philips mini P*3** I^V¥i IÖÏJÏJr Met 70 cm ¥gwmif\f\ W\MÊ
CD-kombinatie met afstands- 11UI.HIM11 isüüSl ■J-J-HJj-Hlf 111,1 beeldbu'S \ IWÓWÓvT Pfl
hfirfipninK FW 2014 zS~\ ■«"Ta J^:lnF:T:^l'l * **■

UL...4 20 programmeerbare voorkeurzenders oeoiening rw -sul'» p*^ IJ.iflJdl' 1 JMeneen up/down zender-zoeksysteem. Eenvoudig aan te slui en. FTMisplay. Phjhpsop.afstand bedienbare S*J? — PrrMÉlilliriTiUH
WFWi Versterker van 2x30 Watt muziek- mdl HiFikombinatie F 291 «J^-l. I'ljfffl ■cm^mm '~

■■^ Dubbele cassettedeck met Dolby B.' rnülmi 0355-6*' vermogen, dubbel autoreverse cassette- Wil[ltTTDiiV>'^1 J 1 WM
WfÊM Afstandsbediening. _f±+\*\ , H"/';L^ 1 4Oftft deck, programmeerbare CD-speler, twee "*ilili3___________________-.

Inklusief 2-weg luid- fiQQ _ Lu*Prsck^n
e"

n iZHSf..- 3-wegbalreflex luidsprekerboxen en Bjf 1m1i.1."UL4 sprekerboxen. VWT Afstandsbediening. ■ ____-*/%#■ afsta^sbedle ning. 4 m _fy_r% fi£3_3_t_ I i?S!l Ml■ ■!■■ I l||iiiM | ' 1/||H|_ I _»*___. JiU W*W\r^^ ■___-_" u-r- tK-'B-liiliiriTiurJ -rul.l>_l____J l^wwi rPhilips HiFiset |J )1 if' " | ■■ I■! WW \W\vt_w_k
IV Philips tuner FT 650 _^| I^. [M É__________________________T _r^l

Digitale kwarts PLL-synthesizer/tuner. I^^^^^^^_ Philips compact disc auto- W^^^^_^^H^Ü^y JJJ■_______■ LGenMG. 3oVoorkeu,rendefS — lj-i I ■ reverse stereo-radiorecorder Philips Matchline Blackline M_h gm.nps st*PHl^| * HIT^ 11 i' W* W\\*T^Sï% AZ 8704 HiFi-stereo kleurentelevisie VW\A Uitgangsvermogen I hJ^jlHlsß Ba' ""aaM i1HJ !Zi !| Digitale radio met FM-stereo, LG, MG en 21 SL 5756/008■A 2x55W ■■■(■■■SS^^S^ZIZ _^2ÏÏ KG en 24 voor-keurzenders. 2xloW Met 55 cm "FSQ" Blackline beeldbuis.
|H>V Philips dubbel IgmXMjm^a. -^^g— MMH ■"J3Fil ■ _H .1 ■ Piekvermogen. 4-Bands graphic On screen display. 60 Voorkeurzenders.
II ! cassettedeck C^T«^lli^^_fl p^i M ■m^^^TÏHVI equalizer. Dynamic bass boost. Dubbel Matrix surround sound. Teletekst,
ÜB^ FC 660 W*-f_ T-i JSnnlMEllS !_-_____n_mi__9 ■..ï^ü^il^^^^^^'^Pßl m cassettedeck' waarvan deck B auto- automatische sluimerschakelaar en Afl

MW Deck A weergeven V4oJkl f _\h 1 _\J*jWE 'everse High speed dubbmg Meng- elektronisch A 0-kf\if\ W^Y
deck B autoreverse' iWEm WLW^- l~nf:;:1^Bi I j^^^^^_*j|ll mogelijkheidmet externe mikrofoon. kinderslot. TK^l^l — LL^Mfl opnemen/weergeven HfflHifrrtïpl ~ ■ \___^Y^^mm___W-WÊÊL^M Programmeerbare CD-speler. Digitale Afstandsbediening. IWW W"M Philips compact 2L_______^i== S_______HR_____________F^ I LIl E*l k" ■■1 f-f\_f\ ■■■■ miiiiim ■ MiUTi dto^iteFcDëM HWWWfI- mmmjtl^t^mmmLMm u'dsPrekerboxe" hHH- q^um^lkij wA {^^2h__Uli_____Jl^H <e ■ ■^^^^^^F*|MB ■ (2-wegsysteem). WWW«

'^— I ■ I m*\ i' I I aX\\Ja■MB^^^j Philips compact disc/radio- l^^aPhilips op afstand bedienbare H recorder AZ 8002 Bn 9|
midi HiFl-kombinatie F 297 mm*■■—■' Programmeerbare CD-speler. Radio met HB
Bestaande uit: j__\m FM-stereo, LG en MG. 2 x 8 W piek- _li^______s W IIPhilips tuner FT 297 /0r ~~~A vermogen. Vier luidsprekers. Dynamic
Digitale tuner met 29 voorkeurzenders. M bass boost. Cassette- gy jm Philips slimline HQ VHS-video- WJÊ
Philips versterker DFA 297 L*~ 'r~~~~*~^~~~^ jÉF mikrofoon. W^Ïwb i/R 502/01 ~
Digitale'bitstream'versterker met __ö_?"»to_^ ■ i niMI 1 ü — „ __k_ÉÉ
2 x 120W vermogen *»^«ï7Tnff!_________Ül»*S* Voorprogrammering van 8 programma s

Inclusief twee 3-weg basreflex luid- [ntroscan^Met in-ear' *%(*{% I I %/w" LJJJ
sprekerboxen en j*C%f\f\ hoofdtelefoon. /M^f- "^¥^^^^^^^W JjT li'iHJ^l'lfl.l'lafstandsbediening.!Xllll. *-*.**+-»*" Ull' _F_üé mnilllliliin«

~ |T| IOWW> pppHMHppH ■ PhilipsreceiverFß67s PVffffrvflllHfVTff9 -___#l?ill_l'W'^^ lii_tljJi-fiJL-iliL^J^_i_i_J| Kwarts PLL synthesizer/tuner met I*2 Uj____l iXÜLu _____!
ff^'HJ^TTTïïn digitaleuitlezing. FM, LG en MG. E_J_!l_lljlÏsJM'__7kÏ j_F^iT^n"tiMi*U**iXL*m WTf_m gMu^|||u|u| 3q Voorkeurzenders in willekeurige ■f/^rv4-_F'*11-P'll^ÉÉ'4

philips jftTTurS-_-_# /«■ volgorde op te roepen. Uitgangs- l^^^^9 _^ _ y _^H Afl|_f_^S \u_w_2_^_^_^_^t _^_Jf F vermogen 2x75 W. r"/\/> _^^V* VHtIf^WJ !.■ '^w i____T^___nß Afstandsbediening. jKVIU. m^ *\v^*C^ m~W\ WV_J3^ ■■ll..l..H_HH____________h^Mi WWWb __________________B__i.___________flÉ________--l



Kwartaalresultaat boven verwachting

Forse winststijging
voor British Airways

LONDEN - Voor de Britse
luchtvaartmaatschappij British
£rways (BA) is het derde kwar-
taal van het lopende boekjaar
«Pril tot en met maart) boven
'erwachting. verlopen. De winstvóór belasting kwam uit op hon-
|?erd miljoen pond sterling (323
"Uyoen gulden) na een winst van
wintig miljoen pond (64,5 mil-
joen gulden) in het derde kwar-jaalvan het boekjaar 1990/91. De
janungen van de kwartaalwinst

tussen de twintig en de
miljoen pond.

°e kwartaalomzet van BA nam106van 1,24tot 1,31 miljardpond

(f 4,23 miljard). Over de eerste i
negen maandenvan het boekjaar
was de omzet met 3,99 miljard
pond (f 12,88 miljard) vrijwel on-
veranderd. De winst vóór belas-- I
tingen over de eerste negen
maanden daalde yan 340 tot 285
miljoen pond (920 miljoen).

Het magere resultaat in het der-
de kwartaal van het voorgaande
boekjaar kan worden toege-
schrevenaan de Golfcrisis, waar-
door veel passagiers het lieten
afweten. In januari van dit jaar
boekte BA alweer 12,9 procent
meer passagiers dan in januari

vorig jaar. Over de eerste negen
maanden van het lopende boek-
jaar daalde het aantal passagiers
met zeven procent tot 18,24 mil-
joen.

De personeelskosten waren eind
januari van dit jaar 4,7 procent
hoger dan een jaar ervoor, hoe-
wel BA bijna elf procent minder
personeel had. De stijging van
de personeelskosten is een ge-
volg van de door cao-afspraken
sterk gestegen salarissen.
De beladingsgraad groeide in het
derde kwartaal van 67,3 tot 68,4
procent. In de eerste negen
maanden van het boekjaar nam
dieafvan 72.5 tot 71.3 orocent.

Vorig jaar meer
gas gewonnen

HAAG -De produktievan
10 .v°rïfi Jaar i*l ons land met
u biljard kubieke meter, of wel

toegenomen tot 82,4
Sta kubieke meter, aldus het

op de Mijnen.

|j5 hogere produktie houdt ver-
let met een toename van de

u.ftort. Uit gasvelden op het vas-"and werd 63,7 miljard kubjeke
1»7 r gewonnen, buitengaats

"' miljard kubieke meter.

van aardolie nam
JoT acht procent af van 3,99 mil-
JOe*1 kubieke meter tot 3,67 mil-
(jeJl kubieke meter. De olievel-
van °P de net Nederlandse deel
k: de Noordzee produceerdeny elkaar 2,53 miljoen kubieke

£0 afname van de produktie
Oe_.fi ver°and met de teruglo-

produktie in Schoone-
k. k en enkele olievelden op deNoordzee.

beurs

Vriendelijk
.ist^ERDAM - Het Damrak was
S.« ren weliswaar vry vriendelyk
'H,} maar de affaire liet, zeker
Og 0

aandelensfeer, te wensen over.
V*H bleven met net iets bo-
O-j^6^11 half miljard gulden zeer
h.t j, . Alleen in obligaties ging
bjj om en wel f 1,1 miljard
%„ n goed prijshoudende ten-
Oj) .'

Vs t,bo°fdmarkt was het handels-
«_t: J^°rsumij Wehry zeer vast. Het
«i_ w. t over een 70 procent gedaal-
s^ji^st in 1991 was al verwacht en
e" e_.n met de Detere vooruitzichten
tuj-i ** behoorlijk dividend lokte de
t>it je9elirig kopers naar de markt.
Oh f |idde tot een winst van f 4,70
Het\62>70.
it, hluehtvaartfonds KLM was f 1,30
A^old Stel op f 39,20. Grootgrutter
f 82 4nSpronS f L5O voorwaarts naar
%s en voor chemiereus DSM
We„ een winst van zes dubbeltjes
&stf gd °P f 107- Unilever werd
°1 h^ door de hogere dollar en

°P f l» 31 positie *>40 verstevigen
Bin„ °5.70. Verder bleven de bewe-

-11 b« de hoofdfondsen van
°& d

gbetekenis-»e lokale markt viel de sprong
Nr v? of ruim 7 Procent op f 900
*«er ne °P- KBB > die alvast een

Uityre Winst voor 1991 in het voor-
tui.0" heeft gesteld, ging deson-
„6fs w 4 vooruit naar f 73- Beleg-
%v "adden erger verwacht en
s*>o_t en moesten er nogal watt>e posities worden afgedekt,

ededeling van Nedap dat de
<i. v eencoupure wordt gesplitst in
1q =rhouding van 1 oud aandeel op
fof.ri Uwe stukken, leverde het

een winst van f B>6o8>60 °P f 338-- nbank Kempen trok f 0,50 of
f i ?£ent aan tot f 9,80 en ACF won
C.1" tot f 33,80. Op de parallel-
C"* mocht HCA f 1,30 vooruit
V- 49- In Free Record zat ook

Uziek- Het fonds werd f 1 ofHhf-? procent hoger gewaardeerd

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 46,80 f 46,70
ABNAmroA.inF. 80,10 80,10
AEGON 124,20 125,00
Ahold 80,90 82,40
Akzo 138,10 138,50
Alrenta 192,40 192,10
Amev eert. 57,10 56,50
Bolseert. 47,50 47,30
Borsumij W.eert. 58,00 62,70
Bührm.Tetc. 4330 43,90
DAF 24,70 24,80
Dordtsche Petr. 134,40 134,50
DSM 106,40 107,00
Elsevier eert. 107,40 107,00
Fokker eert. 28,80 29,00
Gist-Broc.cert 33,60 33,60
Heineken 172,20 172,60
Hoogovens nrc 50,70 50,70
Hunter Douglas 68,80 68,50
IntMüller 59,50 59,00
lntNed.Gr.c. 51,70 f 51,10
KLM 37,90 39,20
Kon.Ned.Papier 43,90 43,80
Kon. Olie 144,90 145,50
Nedlloyd 59,20 59,50
Océ-v.d.Gr. 68,30 68,70
Pakhoed eert. 47,00 47,00
Philips 32,10 32,20
Polygram 40,90 41,30
Robeco 97,50 98,20
Rodamco 54,60 54,50
Rolinco 9830 98,60
Rorento 7130 71,40
Stork VMF 44,50 44,50
Unilevereert. 18430 185,70
Ver.BezitVNU 81,60 82,00
VolmacSoftw. 2830 28,50
VOC nrc 43,50 43,60
Wessanen eert 85,70 86,40
Wolters-Kluwer 67,60 67,60
Avondkoersen Amsterdam
KLM 39,20(39,20)
Kon.Oüe 145,50-145,80(145,50)
Philips 32,20-3230(32,20)
Unilever 185,70(185,70)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd - 49,40 49,40
ABNAmroHld.prf. 6,10 6,09
ABNAn.roHld.div. 45,00 44,90
ACF-Holdingc. 32,70 33,80
Ahrend Groep c. 129,80 129,70
AsdOptionsTr. 11,00 1030 b
Asd.Rubber 3,55 3,55
AntVerff. 420,00
AtagHold.cert 111,80 111,80
AthlonGroep 48,50 48,50
Athlon Groep nrc 47,00 46,50 a
Autlnd.R'dam 90,00 90,00
BAM Groep 8830 88,50
Batenburg 124,50 124,50
Beers 120,70 120,70
Begemann 109,20 108,00
Belindo 347,00 349,00
Berkels Patent 1,15 1,14

Calvé-Delft pref 807,00 807,00
Calvé-Delftcert 1165,00 1190,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 340,00 340,00
Content Beheer 24,60 24,60
CreditLBN 32,70 32,70
Crownv.G.cert. 129,00 129,00
CSM 91,00 9130
CSMdiv.9l/92
CSMnrc 91,20 91,30
CSMnrcdiv.9l/92 86,00 f
DAF eert 18,70 18,80
Delft Instrum. 27,00 26,00 a
Desseaux 40,80 41,00
Dorp-Groep 41,00 41,00
Draka Holding 22,50 22,50
Econosto 30,80 30,70
EMBA 214,00
Eriks Holding 83,30 82,80
Flexovitlnt. 60,00 60,00
Frans Maas eert 81,00 81,50
Gamma Holding 103,50 103,00
Gammapref. 5,65 5,65
Getronics 33,30 33,30
Geveke 41,50 41,30
Geveke div'92 38,70 38,80
Giessen-deN. 98,00 98,00
Goudsmit 37,00 37,00
Grolsch 185,00 184,50
GTI-Hoiding 217,00 218,00
Hagemeyer 137,50 137,80
idemdiv'9l 135,00 135,00
HALTrust B 14,20 14,40
HALTrust Unit 14,30 14,40
HBG 205,00 207,00
HCS Technology 1,00 0,95
Heineken Hold. 157,20 157,80
Hoek'sMach. 249,80 249,80
Holl.SeaS. 0,46 0,44 e
HoU.Kloos 460,00 460,00
HoopEff.bank 7,60 7,70
HunterD.pref. 2,80
IHCCaland 60,30 60,00
Kas-Associatie 38,50 38,20
Kempen & Co 9,30 9,80
Kiene's Suikerw 840,00 900,00 b
Kondor Wessels 29,80 30,20b
KBB 69,00 73,00
Kon. Sphinx 53,00 52,90
Koppelpoort 390,00 390,00
Krasnapolsky 195,00 195,00
Landré &Gl. 50,20 50,50
Macintosh 42,60 42,40
MaxwellPetr. 116,50 116,50
MoearaEnim 1168,00 1200,00
M.EnimOß-cert. 15400,00 15400,00
MoolenHolding 36,20 36,20
MulderBoskoop 55,00 a
Multihouse 5,40 5,20
Mynbouwk.Werk. 360,50 360,50
Naeff 525,00 f
NAGRON 51,90 51,80
NIB 600,00 600,00
NBM-Amstelland 9,00 9,10
NEDAP 329,50 338,00
NKF Holding 200,00 200,00
Ned.Part.Mij 55,60 55,50
Ned.Springst 7000,00

Norit 24,00 23,90
NutriciaGB 151,00 152,50
NutriciaVB 159,50 161,00
Nutricia VB div92
Njjv.-TenCate 100,10 101,00
o__vdGr.div92 66,50 67,50
Omnium Eu. ope 8,50a 8,50 a
OrcoBank eert. 6930 69,80
OTRA 341,00 342,00
Palthe 65,00 66,00
Philips div.'92 31,80 32,00
PirelliTyre 20,50 20,50
Polynorm 138,00 137,50
Por.el.Fles 146,00 146,00
Randstad 45,80 45,50
Ravast 26,40 25,00f
Reesink 75,50 75,50
Samas Groep 40,00 40.20
Sarakreek 1530 1530
Schuitema 1600,00 1600,00
Schuttersveld 50,50 50,30
Smit Intern. 44,00 45,00
Stßankiersc. 1530 15,80
Stad Rotterdam c 4630 45,00
TelegraafDe 91,00 90,50
Textielgr.Twente 91,00 91,00
Tulip Computers 2330 2330
Tw.Kabel Holding 121,50 121,50
Übbink 73,10 73,50
Union 68,10 67,00
Un.Dutch Group 2,90 2,95
VereenigdeGlas 524,50 525,00
Vertocert. 28,00 28,00
VolkerStevin 58,50 5830
Vredestein 14,80 14,80
VRG-Groep 42,80 ,42,00
Wegener 62,00 62,00
WestlnvestF. 18,50 18,60
WestlnvF.wb 116,00 116,00b
WoltersKluwer 263,00 263,00
Wyers 33,00 33,00

Beleggingsinstellingen
ABNAmroAand.F. 80,50 80,00
ABN Amro Amer.F. 69,50 68,70
ABN AmroEur.F. 72,50 73,10
ABN AmroFarEF. 54,00 54,00
ABN AmroLiq.Gf. 161,70 161,70
ABN AmroNethF. 83,50 8430
ABN Amro Obl.Gf. 175,50 175,60
Aegon Aandelenf. 3430 34,30
Aegon Spaarplus 530 5,30
ABN Belegionds 61,40 61,40
ALBEFO 51,60 51,60
AldollarßFs 26,60 26,60
Alg.Fondsenbez. 234,00 234,00
Alliance Fund 10,60 10,60
Amba 11,30 11,30
Amro Nortb Am.F. 65,60 6630
Amvabel 82,70 83,70
Asian TigersF. 61,90(1 62,50
Asian Select.F. 56,10 56,10
AustroHung.F. 4,60 4,60
BemcoRentSel. 56,00 56,00
Bever Belegg. 330 3,20
CLNObI.Div.F. 109,70 109,70
CLNObLWaardef. 11330 113,30

Delta Lloyd Inv. 29,00 29,00
DP America Gr.F. 36,90 3730
DpEnergy.Res. 39,10
EGFlnvestm. 134,00 134,00
EMF Rentefonds 67,60 67,60
Eng-Holl.Bel.Tl 1030 1030
Envir.GrowthF. 52,20 5230
Esmeralda part. 35,30 3530
Eur. Ass.Trust 6,10 6,50
EMS Growth Fund 104,30 104,30
EMS Income Fund 105,20 105,40
EMS Offsh. Fund 103,30 103,30
EOE Dutch SUF 313,00 313,00
Eur.GrowthFund 4930 49,90
Euro SpainFund 7,50
FarEastSeli. 57,00 55,70
Gim Global 52,50 5230
Groeigarant 1,57 1,56
Holland Fund 7130 71,80
Holl.Eur.Fund 47,50 47,50
Holl.Obl.Fonds 124,00 124,50
Holl. Pac. Fund 100,40 100,80
HolLSeLFonds 82,70 82,70
Innovest 78,90 78,50
Interbonds 505,00 505,00
Intereffekt 500 31,00 3130
Intereffektwt 104,00 105,00
Investapart. 71,50 71,80
ISHimal.Funds 7,50
JadeFonds 156,00 156,00
JapanFund 20,50 20,10
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr.s 9,00
Mal.Capita)F.s 730 7,20
MeesOblDiv.F. 116,10 11630
Mexico IncomeF. 2130
MXIntVentures 9,50 9,50
Mondibel 7630 7630
Nat.Res.Fund 1150,00 1160,00
NedufoA 119,00 a 118,00
Nedufoß 119,00 119,00
NMBDutch Fund 44,60 44,70
NMBGeldmarktF. 5430 5430
NMBGlobalFund 45,40 45,40
NMBObüg.Fonds 36,00 36,00
NMBSpaard.F. 101,72 101,74
NMBRentegr.F. 11730 11730
NMBVast Goed F. 3730 3730
NewAsia Fund 6,00
Nomura Warr. F. 0,85 0,90
Obam, Belegg. 248,50 250,00
OAMFRentefonds 1135 1135
OrangeFund 2130 2130
PacDimensions 8830 89,00
Pac.Prop.Sec.F. 31,00 31,00
PiersonRente 112,80 112,90
Postb.Belegg.f. 57,00 57,00
Po_tb.Veim.gri. 53,80 53,80
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalent Bel. 150,00 150,10
RentotaalNV 35,40 35,40
RG America F. 102,60 103,60
RGDivirentF. 48,90 48,90
RGEuropeF. 97,80 97,80
RGFlorente 113,40 113,50
RG Pacific F. 9530 96,10
RG SP Groen 5430 54,30

RG SPBlauw 5130 5130
RG SP Geel 48,10 4830
RodinProp.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 77,30 77,50
Schrod.lnLPr.F 2930 2930
Sci/_echs 1430 14,50
Technology Fund 1930 1930
TokyoPacHold. 212,00 213,00
TYansEurFund 80,60 80,70
Transpac.F.Yen 313,00 315,00
Uni-lnvest 15,00f 14,80
Unicolnv.Fund 7730 7730
UnifondsDM 31,00 31,30
Vaste Waard.Ned 65,50 65,50
VastNed 112,30 112,50
VIBNV 57,00 56,70
VSB MixFund 52,50 5230
VSBRente Fonds 109,20 10930
WBO Intern. 68.00 68,00
Wereldhave NV 121,00 121,40
Yen ValueFund 8230 81,70
ZOMFIoridaF.J 4530 4530

Parallelmarkt
Alanheri 29,70 29,70
ABF 11130 111,00
Berghuizer Papier 48,70 49,00
Besouw Van eert. 4830 4830
Biogrond Belegg. 10,70 10,70
Comm.Obli.l 9730
Comm.Obl.F-. 98,10
Comm.Obl.F.3 98,10
De Drie Electr. 1230 12,90
Delta UDollarf. 6230 6230
Delta Lloyd ECU 63,00 63,00
Delta Lloyd Mix 60,30 60,40
Delta LloydRent 58,60 58,70
Delta Lloyd Vast 54,40 55,00
Dico Intern. 89,30 89,30
DOCdata 6,10 6,00
DutchTakeOv.T. 45,70 45,80
Ehco-KLMKleding 39,10 3930
E&LBelegg.l 67,80 68,00
E&LBelegg.2 73,70 73,80
E&LBelegg.3 105,90 105,90
EiLßelegg.4 77,10 7730
E&LKap.RenteF. 105,00 105,10
FreeRecord Shop 30,50e 31,50
GaiaHedgel 105,50
Geld.Papier c. 71,10 7130
German City Est. 42,50 4230
GoudaVuurvast 7730 77,50
Groenendijk 46,50 46,50
Grontmij 56,50 56,90
HCA Holding 47,70 49,00
Heivoet Holding 38,50 38,50
Hes Beheer 4130 4130
Homburg eert. 1,15 I,loe
Inter/ViewEur. 3,10 330
Kühne+Heitz 45,40 45,40
LClComput.Gr. 5,70 5,80
Melle,van nrc 35,60 36,00
Nedcon Groep 44,60 44,80
Nedschroef 85,00 84,70
NewaysElec. 7,40 7,40
New Eur.Htls DM 20,00 19,70
NewtronHold. 1.90 1.80

Pan Pac. Winkel 1130 11,00
PieMedical 4,80 4,90
Simac Techniek 13,10 13,10
Sligro Beheer 56,50 56,50
SuezGrFund 5230 53,00
VHS Onr.Goed 1,40 1,50
Vilenzolnt 4130 40,70
Welna 249,00 249,00
Wereldhave 4,30
Weweler 35,00 35,10

Wall Street
alliedsignal 49% 50
amer.brands 45Vs 45%
amer.tel.tel 37% 37%
amococorp 47% 47
asarco mc. 21% 22%
bethl. steel 13'/. 13
boeing co 48 47
can.pa.ific 17%
chevron 65% 65%
chiquita 37% 38
chrysler 16% 15%
citicorp 16% 16%
cons.edison 28% 28%
digitequipm. 56% 56%
dupont nemours 47% 46%
eastman kodak 46% 47%
exxon corp 58% 58%
ford motor 34 34V.
gen.electric 77Vi 77
gen. motors 34% 35%
goodyear 60% 61%
hewlett-pack. 62% 62
int.bus.mach. 89% 90%
int.tel.tel. 59Vi 59Vi
kim airlines 21% 22
mcdonnell 69% 68%
merckco. 153% 153%
mobiloil 65% 63%
penn central 26% 26%
Philips 18% 18%
primerica 41% 40%
royal dutch 81% 81
sears roebuck 44 44%
sfe-south.pac. 12% 12
texacomc. 60% 61
united techn. 50% 51%
westinghouse 18% 19%
"whitmancorp 14 14
woolworth 30 30

Advieskoersen
amerik.dollar 1,720 1,840
austr.dollar 135 137
belgirank(lOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,450 1,570
deensekroon (100) 27,50 30,00
duitsemark (100) 110,00 114,00
engelse pond 3,09 3,34
finsemark(100) 39,85 4235
franse frank (100) 31,40 34,15
gneksedr. (100) 0,85 1,05
iersepond 2,85 3,10
itaüire (10.000) 13,80 1530
jap.yen(10.000) 136,00 142,00
joeg.dm.t/m 100 - -

Noorsekroon (100) 27,10 29,60
oost.scl_.ll. (100) 15,75 1635
port.escudo(loo) 1,19 137
spaanse pes.(100) 1,70 1,86
turksepond (100) 0,0265 0,0425
zweedsekr. (100) 29,45 31,95
zwits.fr. (100) 12335 127,75
Wisselmarkt
amenk.dollar 1,78745-1,78995
antill.gulden 0,9845-1,0145
austr.dollar 13405-1,3505 .
belgirank(lOO) 5,4635-5,4685
canad.dollar 1,51325-1,51575
deense kroon (100) 28,995-29,045
duitse mark(100) 112,5450-112,5950
engelse pond 3,2255-33305
franse frank (100) 33,005-33,055
gneksedr. (100) 0,9220-1,0220
hongk.dollar(100) 22,7750-23,0250
lerse pond 2,9950-3,0050
ital.lireüO.ooo) 14,925-14,975
jap.yen(10.000) 140,880-140,980
nwzeel.dollar(loo) 0,9627-0,9727
noorsekroon (100) 28,655-28,705
oostenr.sch.UOO) 15,9910-16,0010
port. escudos(100) 13870-1,3270
spaanse pes.(100) 1.7815-1,7915
surin.gulden 0,9820-1,0220
zweedsekr. (100) 3032530,975
zwitsirank(lOO) 125,630-125,680
ecu. 2,2965-23015

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9_3=loo)
algemeen 201,90 202,50
idexcl.kon.ohe 196.80 19730
internationals 203,40 20430
lokale ondernem. 202,10 20230
idfinancieel 147,50 146,70
id niet-financ. 255,20 25630

CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 287,50 288,40
idexcl.kon.ohe 264,60 265,30
internationals 301,80 30330
lokale ondernem. 271,30 271,60
id financieel 217,40 216,20
id niet-financ. 324,00 325,40

CBS-stemmingsindex (1990= 100)
algemeen 12130 121,90
intemation 133,40 133,90
lokaal 119,00 119,70
fininsteU 129,10 128,50
niet-financ 11730 118,00
industrie 125,60 125,80
transp/opsl 135,40 136.70

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,120-20,720,vorige
19,750-20,350,bewerkt 22320 laten,
vorige 21,950laten.

Zilveronbewerkt 205-275, vorige 200-_7O
bewerkt 320 laten, vorige 310 laten.

Dow Jones

Industrie 3.251,57

+ 6,49

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

aegn c apr 125,00 144 4,00 a 4,00
ah c apr 85,00 524 I,lob 1,70
akzo pjul 145,00 174 12,00 1130
akzo p094 135,00 220 11,50 1130a
csm c mei 90,00 148 2,70 2,80
dM pfeb 175,00 229 1,00 0,50
dsm capr 105,00 195 4,00 4,60
dsm capr 110,00 166 1,70 2,00
dsm cokt 105.00 263 6,50 a 6,40
dsm cjan 115,00 435 3,20 3,20
coc c feb 290,00 420 6,60 7,20
coc c feb 295,00 565 3,00 3.30
coc c feb 300,00 1037 1,20 130
coc cfeb 305,00 150 0,40 a 030
coc c mrt 300,00 200 3,60 4.00
coc pfeb 290,00 284 0,80 0,70
coc pfeb 295,00 590 230 1,70
coc pfeb 300,00 145 530 4,50
coc pmrt 290,00 412 230 2,00
coc pjul 280,00 545 3,50 3,30
fokker capr 30,00 625 1,40 1,50
fokker p apr 2730 510 I,ooa 0,70
ing c apr 50,00 566 2,70 2,20
ing c jul 50,00 598 3,10 2,80
ing cjul 55,00 207 0,80 0,80
ing cokt 55,00 153 130 1,10
kim c apr 40,00 402 1,40 1,80
nedl capr 55,00 913 6,50 6,70a
nedl papr 60,00 359 2,70 2,70
nedl papr 65,00 202 630 b 5,80b
nlv c mei 99,00 750 2,00 a 2,00
phü cfeb 32,50 1015 0,60 0,80
phü c apr 30,00 181 3,20 3,40
phil capr 32,50 1163 1,60 1,70a
phil c apr 35,00 1044 0,60 0,70
phil cjul 35,00 177 130 1,50
phil cokt 35,00 179 230 230
phü c093 30,00 146 6,80 7,00a
phil c095 20,00 154 1430 14,70
phil c 096 35,00 246 8,00 8,00
phil papr 30,00 150 0,70 0,70
phü papr 32,50 268 1,50 1,50b
phil p093 30,00 232 2,50 2,50
ohe capr 150,00 168 2,70 2,70
ohe pokt 140,00 230 4,50 4,20
obe pokt 150,00 263 1030 9,30
tops c feb 560,00 146 5,50 830a
tops cfeb 580,00 146 0,60 1,00
tops pfeb 560,00 284 4,00 2,80
wes capr 90,00 157 I,ooa 1,10

a=laten g=bieden + ei-div.
b=bieden ti laten+ei-div.
_=ei-claim k gedaan.h
d en-dividend I gedaan-g
e=ge_B__n+bieden vk slotkoers vorige dag
I- gedaan - laten sk-slotkoers gisteren

Bonden halen loonsverhoging van 4,5 procent binnen

Principe-akkoord
over cao Heineken

Van onze redactie economie

Il JRECHT — De directie van Heineken Nederland en de vak-. ttden hebben in de nacht van maandag op dinsdag in princi-
overeenstemming bereikt over een nieuwe, eenjarige cao

l-.?r e 4-000 werknemers die onder het contract vallen. Dejj?en gaan met 4,5 procent omhoog, de vut-leeftijd blijft 60
C* en Heineken blijft de Ziektewet-uitkeringen en de eerste
v cc jaar van de wao-uitkeringen aanvullen tot 100 procent

1111 het inkomen.

1^ bonden hebben de volledige
g nsverhoging binnengehaald die

hadden geëist. Afgesproken is
w* werknemers er met ingang
_}..

1 januari van dit jaar 4,5 pro-
](w loon bij krijgen, zodat detrJlSVerhoging voor de gehele con-
H- geldt. Niettemin
liy^de een woordvoerder van de
Vri triebond FNV de verbetering
t)e lonen 'wat magertjes, gezien
LS°ede financiële resultaten van
de en de inspanningen die

Werknemers daar mede door de

reorganisatie van Heineken voof
hebben moeten leveren.

Ook op het gebied van de aanvullin-
gen op de Ziektwet- en wao-uitke-
ringen hebben de bonden succes
geboekt. Aanvankelijkwilde Heine-
ken de huidige aanvullingspercen-
tages handhaven. Daardoor zouden
de feitelijke uitkeringen by verla-
ging van de wettelijke uitkerings-
percentages omlaag gaan. Heineken
blijft echter de uitkeringen aanvul-
len tot 100 procent, zo is overeenge-
komen. Het concern heeft zich
voorts verplicht om voor gedeelte-
lijk arbeidsongeschikten werk bin-
nen of buiten het bedrijf te zoeken.
Een ander veel besproken onder-
werp betreft de vut. De partijen zijn
overeengekomen dat Heineken-
werknemers tot 1 januari 1997 op
60-jarige leeftijd kunnen uittreden.
De directie van Heineken heeft vol-
gens de bonden erkend dat de af-
spraken over normbezetting na de
reorganisatie niet overal gehaald
zyn, waardoor de werkdruk is toe-
genomen. Afgesproken is dat op
plekken waar dat nodig is die druk
zal worden verminderd. De verla-
ging van de premie voor de particu-
liere ziektekostenverzekering komt
voorts geheel ten goede aan de
werknemers. De premie voor het
collectieve contract is met 7 procent
gedaald. Als mocht blijken dat de
premie nog verder daalt, dan zal
ook die daling ten goedekomen aan
de werknemers.

De vakbonden zullen het pakket
met een positief advies voorleggen
aan hun leden. Een woordvoerder
van de Industrie- en Voedingsbond
CNV toonde zich 'heel tevreden'
met het principe-akkoord. Ook de
Industriebond FNV is, op de loons-
verhoging na, zeer in zijn nopjes
met hetresultaat.

economie

Bonden wijzen gedwongen ontslagen af
Ruim 200 banen weg

bij staf van Hema
Van onze redactie economie

DEN HAAG - Op het hoofdkantoor
van de Hema in Amsterdam worden
ruim 200 van de 600 banen ge-
schrapt. Dit heeft de directievan de
KBB Holding (o.a. Byenkorf, Pra-
xis en Hema) maandagavond aan de
vakbonden meegedeeld. Om het so-
ciaal plan te financieren wil de di-
rectie onder andere een loonoffer
vragen van het voltallige personeel
van deKBB. De betrokken vakbon-
den zyn hier fel tegen gekant.

„We hebben zondag een loonsver-
hoging afgesproken van 4,5 pro-
cent, en dan is het raar om er een
dag later 1 procent vanaf te halen,"
aldus woordvoerder A. van Winden
van de Dienstenbond FNV. Ook
eventuele gedwongen ontslagen -die de Raad van Bestuur van het
KBB niet uitsluit - worden door de
bonden afgewezen.

Het Koninklijk Bijenkorf Beheer

beschikt over 25 miljoen gulden
voor het opzetten van een zoge-
naamd 'transfer-bureau' dat zich
gaat bezighouden met afvloeiings-
regelingen en het zoeken van ande-
re banen. De ruim 200 mensen
worden zo snel mogelijk bij dit bu-
reau ondergebracht, zodat zij niet
meer onder de Hema-organisatie
vallen. Het loonoffer van het perso-
neel zou naast de 25 mihoen nog 5
miljoen gulden moeten opbrengen.
De bonden hebben voorgesteld om
dit geld uit dereserve van het pen-
sioenfonds van het bedrijf te halen.

De ontslagen in de Hema-staf ko-
men voor devakbonden niet als een
verrassing. Van Winden: „Er wer-
ken gewoon te veel mensen op het
hoofdkantoor, dat was al een paar
jaar duidelijk. Maar wij vinden het
jammerdat deHema hier in het ver-
leden niets aan gedaan heeft. Zij
had bijvoorbeeld het natuurlijk ver-
loop van personeel niet aan kunnen
vullen. Maar volgens mij hebben
een paar mensen aan de top dit al-
tijd tegengehouden."

Akzo investeert
in Delfzijl

DELFZIJL - Akzo wil voor 38 mil-
joen gulden in het zoutbedrijf van
Akzo in Delfzijl investeren. Dat
heeft het bedrijf gisteren bekendge-
maakt.
Akzo gaat de pompstations voor de
zoutwinning in Heiligerlee en Zuid-
wending volledig vernieuwen. Ook
gaat het concern het pekelbuffer-
bassin en de pekelzuiveringsinstal-
laties in Delfzijl renoveren. De pro-
jecten moeten eind 1993 gereedzijn.
Akzo laat tevens een schip van 3500
ton bouwen door scheepswerf Bo-
dewes in Hoogezand. Het schip
moet in het eerste kwartaal van
1993 in de vaart komen en gaat tus-
sen Akzo in Delfzijl en de vestiging
in Rotterdam heen en weer varen.

Verlies Delft
Instruments

in 1991 groter
dan verwacht

DELFT - Het verlies van Delft
Instruments (medische appara-
tuur, defensiesystemen) zal,
naar de raad van bestuur nu
verwacht, over 1991 uitkomen
op circa 50 miljoen gulden. Dit
ligt f 16 miljoen boven de uit
september daterende progno-
se. Oorzaak zijn aanvullende
voorzieningen voor reorganisa-
ties en afwaardering van acti-
va.

De teruggang van deresultaten
komt door Amerikaanse over-
heidsmaatregelen die vorig
jaar tegen de onderneming
werden getroffen nadat Delft

Instruments illegaal nachtkij-
kers aan Irak had geleverd.
Daarmee ontweek de onderne-
ming het internationale han-
delsembargo tegen Irak dat
vanwege de Golfcrisis tegen
het land was uitgevaardigd.

De Verenigde Staten stelden
hierop een boycot tegen Delft
Instruments in, die inhield dat
geen enkel Amerikaanse be-
drijf zaken mocht doen met de
Nederlandse onderneming.

Op 5 september, bij de bekend-
making van de halfjaarcyfers,
deelde het bestuur mee over de
eerste zes maanden f 17 mil-
joenverlies te hebben geleden
en werd aangekondigd dat
over geheel 1991 op f 34 mil-
joen verlies moest worden ge-
rekend. De omzet over het hele
jaar is gedaald van f 360 mil-
joen tot f 190 miljoen.

munt uit

Aandelen
In de investeringsmaatschappij
Omnium Europe hebben de
Zwitserse Devin Développe-
ments Industriels en> Fédéra-
tion Romande des Syndicats
Patronaux beide een belang
tussen de 5 en de 10 procent.
Eenzelfde belang wordt gehou-
den door Picodona in Panama.
Een belang tussen 15 en 20 pro-
cent in Omnium bezitten Prim-
west Holding op de Nederland-
se Antillen en AFI Holding
Corporation in Panama. Het
Akzo Pensioenfonds heeft een
belang van 6,21 procent in het
op de Amsterdamse beurs ge-
noteerde beleggingsfonds Paci-
fic Dimensions.

Nederland slaat
in EG goed figuur
met werkloosheid
BRUSSEL - De werkloosheid in
ons land is in het afgelopen jaarmet
7 procent afgenomen. Dat blykt uit
cijfers die de EG-commissie giste-
ren in Brusel verstrekt heeft. Neder-
land boekt daarmee een goed resul-
taat. Want in de gehele Europese
Gemeenschap is de werkloosheid
vorig jaar gestegen.
Aan het eind van het afgelopen jaar
was 8,9 procent van de Europese
beroepsbevolking werkloos. In ons
land ligt dat percentage op 7. In het
voormalige West-Duitsland ligt de
werkloosheid nu evenals in Portu-
gal op 4 procent. Luxemburg (2
procent) kent het laagste werkloos-
heidspercentage van alle EG-lan-
den. In Spanje is 16 procent van de
arbeidsbevolking werkloos. In Bel-
gië, Denemarken, het Verenigd
Koninkrijk en Italië ligt de werk-
loosheid tussen de 8 en 10,5 pro-
cent.
In de gehele Gemeenschap be-
draagt het aantal werklozen nu 13
miljoen mensen.

United Airlines
De Amerikaanse luchtvaart-
maatschappij United Airlines
wil in de periode 1992-1995
slechts 156 nieuwe vliegtuigen
laten afleveren in plaats van de
eerder beoogde 278. De beper-
king omvat onder meer 44 toe-
stellen van het type Boeing 737
en zestig Boeing 7575. De
maatregel zal de kapitaaluitga-
ven over de genoemde periode
verminderen van 18,9 miljard
dollar tot 12,2 miljard dollar.

Computer
De Franse Cap Gemini Sogeti
(CGS), in Europa de grootste
op het gebied van computer-
diensten, heeft vorig jaar zyn
winst niet ongeveer tien pro-
cent zien dalen tot omstreeks
560 miljoen frank (185 miljoen
gulden). De omzet groeide met
9,3 procent tot 10,02 miljard
frank (3,3 miljard gulden).
CGS, met een vestiging in
Utrecht, heeft een bod van 500
miljoen kroon (150 miljoen gul-
den) uitgebracht op zijn
Zweedse branchegenoot Pro-
gramator.

Le Monde
Het Franse dagblad Le Monde
heeft vorig jaareen verlies gele-
den van 28 miljoen frank (9,24
miljoen gulden), dertien mil-
joen frank (4,3 miljoen) meer
dan was verwacht.

Unique
Het uitzendbureau Unique
Holdingheeft het adviesbureau
voor personeelswerving en -se-
lectie Staffpool overgenomen.
Unique zet jaarlijks300 miljoen
gulden om. Staffpool blijft zelf-
standig werken als bureau voor
het aantrekken van leidingge-
vend personeel.

GPA
Guinness Peat Aviation (GPA),
de grootste vliegtuigleasemaat-
schappij ter wereld, heeft in het
derdekwartaal van het lopende
boekjaar een recordwinst be-
haald van 73 miljoen dollar, 32
procent meer dan in het derde
kwartaal van het voorgaande
boekjaar.

" Gevonden brokstukken porselein uit een rond 1690 gezonken Chinese jonk, een vaartuig
oan veelal Chinese makelij. Het veilinghuis Christie's brengt op 7 en 8 april een bijzondere
lading Chinees export-porselein onder dehamer die afkomstig is 'van het drie eeuwen gele-
ien voor de Vietnamese kust gezonken vaartuig. Naast deze brokstukken bevatte de jonkzon 28 duizend voorwerpen, variërend van pronkgoed tot verbruiksgoed. Foto: ANP

Woensdag 12 februari 1992 "7limburgsdagblad

Porselein onder de hamer
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Consumentenorganisaties voorspellen bruin geverfd brood

’Normen Brussel tasten
voedselkwaliteit aan’

DOOR LOUIS BURGERS

Binnen elf maanden moe-
ten de grenzen tussen de
waalf EG-landen verdwe-en zijn. Dan moet de pre-
tentie van het 'Europa
y^-project worden waarge-
maakt. Na het Europa van
jte politici is het dan dePeurt.aan de burger, aan hetbedrijfsleven en de consu-ment. De theorie klinktveelbelovend: door het
jvegvallen van de grenzen

het vervoer goedkoper
w°rden, en kunnen produk-
ten in prijs omlaag. Maar isdat ook zo? En wat gebeurt
£r met de kwaliteit, bijvoor-
beeld van de levensaiidde-

Wat te denken van bruin geverfdorood? Of rood bijgekleurde
■uitw'i felgroene sperziebonen«. « En wanneer de smaakwat flauw blijkt, kan er ook nog
£en haast onbeperkte hoeveel-neid van de smaakversterker"atrium-glutamaat aan wordenwegevoegd.
Dit bozetoekomstbeeld schetsen
nf_ europese consumentenorga-
nisaties, verenigd in de BEUC.f-iJ vrezen dat het 'Europa
<.iYwiOJect voor de consumentr;Cht uitpakt. Er komt mogelijk
ma-. sin levensmiddelen,
iaar danvan een drastisch lage-re kwaliteit.

h<!».yees van de consumenten-bonden kan werkehjkheid wor-
tm- wanneer de Europese minis-
_«th e richtlijnen voor hetmik van kleurstoffen en con-serveermiddelen ongeWijzigd
fiwrnemen- Terwijl Nederland
r\ Duitsland en Denemar-
fen gebruik van kleurstof-v..,en, conserveermiddelen in
nWTel terugdringt, lijkt hetueuwe Europa de tegenoverge-ste de weg in te slaan.
SH,r.?S, co°rdinator Maartenttelaar van de Consumen.

nd m Den Haag moet .n'„ s
t
el worden opgebokst tegen

hann ,erke lobby van industrie,sS?i en landbouw. Bij het op-ie len van een richtlijn „wordtwei overlegd met vertegenwoor-
J^/f1 nationale overheden
conc. bedrijfsleven, maar de
aan Silment komt er nauwelijks3an te pas". De Consumenten-

bond verwacht dan ook dat het
ministerie van WVC de richtlijn
straks in de Europese Raad zal
tegenhouden.
De harmonisatie moet het vrije
verkeer in levensmiddelen mo-
gelijk maken. Daarom dienen de
produkten te voldoen aan een
aantal minimumeisen, teneinde
de concurrentie niet te verval-
sen. Uit de ontwerp-richtlijnen
blijkt echter dat 'Brussel' te vaak
koos voor een niveau onder dat
van zelfs de meest luchthartige
Europese staat.
Schuttelaar: „ Neem kleurstof-
fen. In Groot-Brittannië is het
gebruik een bepaald soort dop-
erwten knalgroen te kleuren. De
commissie heeft nu voorgesteld
om deze kleurstof voor alle

groenteconserven toe te staan.
En voor het gemak hebben ze
ook maar tal van andere kleur-
stoffen toegestaan voor gebruik
in conserven."

" Meer keus in de supermarkt, maar lagere kwaliteit?

Kippers
Dat geldt, zegt Schuttelaar, ook
voor vleeswaren. Daar mogen
ook weer - zelfs schadelijke -
kleurstoffen aan toegevoegd
worden. De laatste jaren is in
Nederland juist aan die praktijk
een eind gemaakt. Omdat - al-
weer - de Britten gerookte ha-
ring (kippers) bruin kleuren
zouden in de toekomst alle soor-
ten gerookte en gezouten vis een
bruine temt gegevenmogen wor-
den.

Wat voor kleurstoffen geldt, gaat
ook op voor conserveerstoffen
en smaakversterkers of dikma-
kers. Dergelijke stoffen zullen
straks in te grote concentraties
in allerlei soorten bewerkt voed-
sel gebruikt mogen worden. Met
andere woorden: bruin brood
mag gewoon bruin gekleurd
worden, zegt Schuttelaar, en dan
mag verpakt gesneden brood
ook nog eens met sorbinezuur
langer 'vers' gehouden worden.
Het kan ook anders. De slagers-
wereld vreest dat er straks twee
soorten gehaktballen zullen zijn:
een bal van hoge kwaliteit voor
de export en een mindere voor
binnenlands gebruik. Deze laat-
ste wordt immers toch langdurig
gebraden.

Dat klinkt heel anders dan in de
propagandawerkjesvan de Euro-
pese Commissie. Daarin wordt
gesproken over het waarborgen
van 'voedsel van hoge kwaliteit',
het vergroten van de keuzemo-
gelijkheden, en het 'beginselvan
het vrije handelsverkeer te ver-
enigen met dat van de gezond-
heid en de veiligheid van de
consument.

Door uitspraken van het Europe-
se Hof van Justitie zyn de gren-
zen voor consumptieprodukten
al geopend. Dat heet het Cassis
deDijon-arrest. Het sprak uit dat
alle in een lidstaat geproduceer-
de en verhandelde goederen ook
elders verkocht konden worden.
Zo mag Duitsland geen bier
meer weren dat niet voldoet aan
de eisen van de Duitse bierwet
(Reinheitsgebot), maar wel aan
bijvoorbeeld de Nederlandse of
Franse wetten. En in Italië kun
je tegenwoordig ook pasta (ma-
caroni, spaghetti) kopen die niet
uitsluitend bestaat uit durum
(harde) tarwe.

Vanaf 1 januari 1993 worden alle
grenzen per definitie voor alle
produkten geopend. Verpakking
en etiketteringvan voedingsmid-
delen moeten geharmoniseerd
zijn. Ingrediënten, uiterste con-
sumptiedatum, kleurstoffen en
onder meer conserveringsmid-
delen zijn vastgelegd.
Het moet leiden tot grotere di-
versiteit, meer concurrentie en
daarmee lagere prijzen. Maar dat
verplicht de EG ook tot het vast-
stellen van bepaalde minimu-
meisenvoor bijvoorbeeld levens-
middelen, zegt de Nederlandse
BEUC-voorzitter Anderson.

„Normen en kwaliteit moeten
van een behoorlijke niveauzijn,"
zegt hij. Volgens hem wil de EG
de kwaliteitseisen niet verlagen
door ze bijvoorbeeld aan te pas-
sen aan denormen die gelden in
lagelonen-landen, of door om
kostenredenen lagere kwaliteit-
seisen te stellen. Wel moet 'Brus-
sel' ervoor zorgen dat markten
niet kunnen worden afge-
schermd, doordat een bepaald
land erg hoge eisen stelt.
„Europa 92 is niet op voorhand
gunstig of ongunstig. Het een-
wordingsproces is ingezet, en
dat zal doorgaan. De consument
kan daar voordeel van hebben.
Wij moeten oppassen dat het
niet slecht uitpakt voor de con-
sument."

Sluitingen
chemicaliën

veiliger
Volgens een nieuwe regeling inac Warenwet moeten steedsmeer chemicaliën voor huishou-
S Sebruik een kinderveiligesluiting hebben. Ook een gelijk-tijdige driehoek in reliëf ish?,?^3^ ?odig °P vriJwel allebuishoudchemicaliën, waarop
«.£ ♦

waarschuwingstekstHet gaat om produkten alsspiritus, sommige ruitontdooiersen kwastreinigers.

ge Warenwetregeling veilige verpak-king huishoudchemicaliën is dezemaand in werking getreden. Produk-ten die al in de „handelskanalen" zijnmaar die niet voldoen aan de nieuweeisen mogen nog tot 1 november wor-denverkocht.

Geschillencommisie
voor klachten

treinreizigers

Treinreizigers
metklachten
over de
dienstverlening
vande.
Nederlandse
Spoorwegen
kunnen voortaan
terecht bij een
onafhankelijke
geschillencom-
missie. Die kan
bindende
uitspraken doen.

De commissie
behandelt alleen
klachten
waarover de
reiziger met de
NS niet tot een
vergelijk is
kunnen komen.

De Stichting

Geschillencommis-
sies voor
consumentenzaken
en de NS hebben dat
bekendgemaakt. De
stichting, een
samenwerkingsver-
band van
consumentenorgani-
saties en het
bedrijfsleven, kent
nu dertien
geschillencommis-
sies, onder meer
voor post en
telecommunicatie,
bankzakenen
reisorganisaties.
De Spoorwegen
vervoeren dagelijks

800.000 passagiers.
Vorig jaardienden
die in totaal 21.000
klachten in. Volgens
president-directeur
L. Ploeger van de
NS zal dat aantal
nog toenemen,
doordat het aantal
riezigers fors groeit.
Zon 20procent van
de klagers is niet
tevreden over de
manier waarop de
NS hun bezwaren
afhandelt. Zij
kunnen nu 'in hoger
beroep' bij de
geschillen-
commissie.

consument

Boeket als cadeau welpopulair
Nederlander koopt
minder bloemen

Nederlanders geven minder geld
uit aan bloemen en planten,maar ze kopen wel steeds duur-dere boeketten. Werd in 1990 per
hoofd van de bevolking nog 130
gulden besteed aan siergewas-sen, vorig jaar daalde deze uitga-ve tot 125 gulden. De laatste ja-ren geven mensen elkaar steeds
vaker een bos bloemen als ca-deautje, en dan het liefst eenhandgebonden boeket van rond
de vijftien gulden. Uit deze gege-vens kan worden afgeleid dat
veel Nederlanders vorig jaar
jninder bloemen voor zichzelfnebben gekocht,
ken en ander blijkt uit het jaar-
overzicht van BloemenbureauWolland. „Bloemen en planten
zijn luxe goederen," zegt J.W.
Anholts van deze organisatie.
»Als mensen moeten bezuinigen,
doen zij ditvaak op bloemen. Ditzou een verklaring kunnen zijnwaarom men er vorig jaar min-
der geld aan uitgaf." Hij voegt
nieraan toe dat de totale omzetvan de veilingen vorig jaarwel is
toegenomen, doordat Nederland
"leer heeft geëxporteerd.
De redactie van het vakblad

Bloem en Blad heeft onlangs on-
der vijftigbloemisten een enquê-
te gehouden over hun toekomst-
verwachtingen. Hieruit blijkt dat
de meeste bloemisten denken
dat het handgebonden boeket
dit jaareen klapper wordt. Op de
vraag wat zij het meeste vrezen,
luidde het antwoord: dat dit jaar
misschien debtw-tarieven in ons
land (op dit moment voor bloe-
men nog 6 procent) omhoog
gaan. In Frankrijk is vorig jaar
augustus de btw verhoogd van
13,1 tot 18,6. Het is de bedoeling
dat in de toekomst de btw-tarie-
ven in Europa gelijk worden ge-
trokken. In de meeste landen ligt
de btw rond de 6 procent.
Voor Nederland is Frankrijk de

tweede klant op het gebied van
export van bloemen en planten.
Toch blijkt uit de jaarcijfers van
het Produktschap voor Sierge-
wassen dat de export naar
Frankrijk na de verhoging van
de btw niet is afgenomen. Wel is
de jaarlijkse stijging procentueel
gezien lager dan in voorgaande
jaren.
Als in Nederland de btw op bloe-
men en planten wordt verhoogd,
zullen ook de prijzen voor de
consumenten stijgen. Dit zou
kunnen betekenen dat zij min-
der vaak een bosje bloemen
meenemen voor zichzelf. En dat
bloemen en planten zon luxe
worden, dat zij voortaan alleen
nog wordenverkocht als cadeau. " Nederlanders hebben vorig jaar minder geld uit gege-

ven aan bloemen.

Eerste witte
aubergines

Bij veiling de Kring in Bleiswijk
zijn voor het eerst witte aubergines
geveild. Aanvoerder van deze Ne-
derlandse primeur is de firma Goes
en Zn. uit Bleiswijk. Goes verkocht
de eerste witte vruchten voor de
prijsvan 10,20 gulden perkilogram.

De aubergine is een vrucht die van
origine afkomstig is uit tropisch
Azië. Deze langwerpige vrucht
wordt al vele jaren in- Nederlandse
kassen geteeld en haalde vorig jaar
een omzet van bijna zeventig mil-
joengulden. Ruim eenkwart van de
produktie wordt afgezet via de
Bleiswijkse veiling. Belangrijkste
afnemers zijn Duitsland, Frankrijk
en Engeland.
Met de teelt van de witte variant
trachten teler en veiling de afzet
van aubergines een extra impuls te
geven. Dit jaar zal de teelt van de
witte aubergines worden beproefd
op een oppervlaktevan vijfhonderd
vierkante meter.

Veel oude kaas
niet overjarig

DOOR MARTIN VAN HUIJSTEE

Ouderdom is niet meer wat het geweest is. Terwijl de ge-
middelde leeftijd van de mens almaar hoger wordt en het
aantal honderdplussers groeit, daalt de ouderdom van voe-
dings- en genotmiddelen. Als het om verse waar gaat is dat
natuurlijk prima, is het zelfs beter voor onze gezondheid.
Maar dat laatste gaat ook op voor heerlijkheden die nog
verrukkelijker worden naarmate ze ouder zijn. Kaas bij-
voorbeeld. Er zijn snoepers die een voorkeur hebben voor
piepjonge kaas, die na produktie slechts een maand rijpt.
Maar dekaas wordt pittiger en rijker van smaak als dierij-
ping langer duurt.

Na zeven maanden conservering
spreken we van extra belegen,
en na tien maanden noemen we
het oudekaas. Nog edeler is kaas
die met ere de naam 'overjarig'
draagt: ouder dan een jaar dus.
Dat is voor kaas een indrukwek-
kende leeftijd, en hij valt dan
ook in brokken uit elkaar. Je
kunt hem niet meer snijden,
maar dat hoort juistzo.
Wat we echter heden ten dageals
overjarigekaas aangeprezen krij-
gen, is nog uitstekend snijdbaar
en vertoont geen enkele neiging
tot brokkelen. Hoe kan dat?
Blijkbaar is het predikaat 'over-
jarig' een rekbaar begrip gewor-
den. Want de kaas heeft de struc-
tuur en de smaak van wat vroe-
ger oude kaas genoemd werd,
maar mist de zo karakteristieke,
door de hoge leeftijd uitgekris-
talliseerde zoutkorrels.

" Oude kaas moet
minimaal tien
maanden rijpen,
overjarige kaas
meer dan een
jaar.

Snijdbaar
'Het marktmechanisme', mom-
pelt de marketing-manager.
Maar dat is onzin. We vragen nu
juist om kaas die niet meer ge-
sneden kan worden, en we wil-
len daar de prijs voor betalen.
Die prijs is aanzienlijkhoger dan
die van jonge of belegen kaas.
De kaasmarkt is daarop nu juist
van oudsher gebaseerd. Bij het
ouderen en rijpen droogt de kaas
in, weegt dus minder per vo-
lume-eenheid en moet tegen een
hogere prijs verkocht worden.
Maar het aanbieden van nog
enigszinsvochtige, dus snijdbare
kaas voor een prijs van overjari-
ge lokt terecht protesten uit.
Het huwelijk tussen kaas en wijn
is reeds vele jaren hecht en we-
reldberoemd. Bij wijn ligt de
leeftijd tegenwoordig ook wat
anders dan vroeger. Jonge wijn
was wrang, zuur en vrijwel on-
drinkbaar. Pas na een jaarof zes
werd de wijn geschikt voor con-
sumptie, maar het was beter om
nog langer te wachten. Zo was
het tijdens het begin van deze
eeuw bij de gegoede burgerij ge-
woonte dat vader een vat wijn
kelderde als er een zoon geboren
werd. Wanneer zoonlief de leef-
tijd van 21 jaar bereikte en dus
als volwassen beschouwd werd,
proefden vader en zoon de eerste
wijn uit het vat en beoordeelden
ofhet een goed jaargeweest was.

Laboratorium
Wijn van vroeger werd niet 'ge-

maakt' maar ontstond bijna van-
zelf. De kunst van dewijnmaker
bestond vooral uit wachten. We-
tenschap kwam er niet aan te
pas. In onze tijd is het nobele
vak van 'vinificateur' pas na een
universitaire opleiding uit te oe-
fenen. De jongewijn wordt al bij
zijn chemische ontstaansproces-
sen in het laboratorium begeleid
en indien nodig bijgestuurd. Het
resultaat daarvan is dat wijn van
onze dagenreeds op zeer jeugdi-
ge leeftijd drinkbaar is, en al na
enkele jaren op zn best is.

Vroeger was een voortreffelijke
wijn dikwijls 'een toevalstreffer,
maar in elk geval was die wijn al
vrij bejaard. Tegenwoordig
wordt er zeer veel goede tot zelfs
uitstekende wijn gemaakt die al
na korte tijd verhandelbaar en
drinkbaar is. Dat is prettig voor
de wijnhandel: de voorraad ligt
minder lang in de kelder en kost
minder geld, de omloopsnelheid
is hoger en het geïnvesteerde ka-
pitaal wordt sneller terugver-
diend. Dus net zoals bij kaas,
maar in dit geval niet ten koste
van de kwaliteit.

Duizendjarig ei
Na kaas en wijn: aandacht voor
het ei. Het fameuze eendeëi uit
China, dat daar met trots de
naam 'duizendjarig ei' draagt.
Maar hoe bedrieglijk is die
naam! Zeker door slimme han-
delaars bedacht, want dat ei is
pas enkele maanden jong. Niet-
temin werd het ei in het Oosten
erg beroemd, want iedereen
weet dat een rauw ei slechtskor-
te tijd bewaard kan worden. Wie
dus kans zag de eieren zodanig
te conserveren dat ze lange tijd
goed bleven had zijn fortuin ge-
maakt.

Wel, het lukte de slimme Chine-
zen een geheimzinnig mengsel
samen te stellen uit as, zout,
kalk, modder en citroenthee. Als
de rauwe eieren hiermee inge-
legd worden, dringen na verloop
van tijd de chemische stoffen
door de eierschaal heen en pre-
pareren zowel het eiwit als de
dooier met een donkere, bruin-
groene kleur. De p'i-tan eieren
behoren ongekookt, dus zó uit
het conserveringsmiddel, te wor-1
den opgediend. Liefhebbers
smullen ervan en geloven gretig
dat ze hierdoor tot op hoge leef-
tijdvitaal enkrachtig blijven.
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MAGERE SPONTIN SIROOP DELICHOC COMPAXO MONA Vers van't mes of vacuüm
RUNDERLAPPEN Diverse soorten, AAC Melk of puur, AOC CER VELAATWORST GEZINSPUDDING verpakt, per kilo 11 QA
Per kilo "% CQQ bus 0.75 liter H-._£*S 150 gram J&TST C..C.0 Verpakt, 500 gram AQQ Diverse soorten, IQQ lA&GI*JLm+W7\J

LD.ZJIV CONIMEX KROEPOEK ARIEL COLOR QQQ baksoogram Nü 1.99 GEBAKKEN
RUNDERGEHAKT Naturel, hot of cassave, Pak 1.25 kilolOr99 Ö.99 JOHMA BONA LEKKERBEKJES
Perkilo 10 OO zak6ogram IQQ LENOR HUZARENSALADE TAFELMARGARINE Uit de verse visafdeling,iU"^ IJÏ' Aprilfris of zomerfris, fffi^ A*_r 369 Kuip 500 gram IOQ per 100 gram IyQ
KIPKARBONADE MAGGI JUS IAA navulpak, ÓQQ g W*« 1.Ö9 1./9
Ca. 2000 gram 1 A QQ Set a 3 zakjes._2^r I.SKJ 2x250ml KIP/KERRIE SALADE STEGEMAN CHICO SALUSTIANAS

ZZÏT^ BUITONI SANEX DOUCHE GEL Bakje 25° Bra"» r 329 G<>UDSALAMI Net 2.5 kilo AQQ
/'~V"~ \ PASTA & KAAS OIQ Flacon 450 ml fiAC Alll./C u».,n

Uit de bedieningsafdeling, T.^^
Pak 250 gram^4<r _t.iy J^9o O.ïJD g"WEHAND per 100 gram OAQ PREI

jd. N BUITONI Met gratis Sa^ex crème soap *RAADHAR! NO „ JM^_C.U9 Panklaar gesneden, I£QPAStS&SAUSAQQ P0mp250m.tw.v.f.4.95 ' A JOHMA EIERSALADE zak 500 gram 1.03
■l Pot4oogram^MT_t.yy PAGE PLUS

g Uit de bedieningsafdeling, ITALIAANS

JP " LIGA EVERGREEN TOILETPAPIER MINI FRITK
perlOOgram ICA KI.WIFRUIT ICQf» --- !Mr-\_rsS9 SSLI.79 »*-, STSS-J"69

€ / lL Rnrnriüu/iT «hiiwibic-h^»-.» w Peper mix of noot mix, BROODJE HAM OF
1 5TKRANSEN

I IA " BRUIN IAA SAMJ?°5 AMJ?°#MTJ= PerlOOgram IQO KAAS MET EEN8 StUkS
1 *<r 119 Verpakt heel &Z> 1.99 Assort. of aardbe.en 1.90 HEERLIJK KOP

/ >«r X.±9 verpaKt, neei *.^^ bakje 300 gram ACQ PINDA , S KOFFIE
GEGRILDE MILKA TABLETTEN >3^* _6>.*/^ Uit de notenbar, 2e kopje gratis

I CASSELERRIB Diverse smaken, *} AHf ■■ ■ ' gezouten of ongezouten, QAC L-i

R
Zuurstofarm verpakt, A £*A 2 x 100 gram.3_3ö'_£.*¥# ■ , / 500 gram ACA O.Z#Q

—"100 gram >0T _£.03 # £.03 f]
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Lage prijzen enwinkelgemakonder één dak.

|Ig| Provincie
jq2l Limburg
nxKiedeiing Gedeputeerde Staten maken bekend, dat opm 42/07-92 3 januari 1992 bij hen is binnengekomen de

aanvraag d.d. 20 december 1992 (ingeschre-
ven onder nr. Bv 103-92-288) van RUMAL
B.V. om een revisievergunning ingevolge de
Afvalstoffenwetvoor haar inrichting gelegen
aan de Graafschap Homelaan 144 in de ge-
meente Weert. De aanvraag en andere ter
zake zijnde stukken liggenter inzagevan 13
februari 1992 tot 14 maart 1992en wel: - in
het Provinciehuis te Maastricht (bureau Biblio-
theek) tijdens de werkuren; - in het gemeente-
huis van Weert tijdens de werkuren en boven-

" dienop werkdagen van 17.00 uur tot 20.00 uur- uitsluitend op telefonisch verzoek (04950-
-75281) - in de bode-unit van het gemeentehuis
op de 1e etage, alsmede tijdens de werkuren
na laatstgenoemde datum op deze plaatsen,
tot het einde van de termijn waarbinnen be-
roep kan worden ingesteld tegen de beschik-
king op de aanvraag. Tot uiterlijk 14 maart
1992 kunnen tegen het verlenen van de aan-
gevraagdevergunning gemotiveerde bezwa-
ren kenbaar worden gemaakt: - hetzij schrif-
telijk, bij-Gedeputeerde Staten, Postbus 5700,
6202 MA Maastricht, onder vermelding van het
nummer van de aanvrage; - hetzij mondeling
in persoon of bij gemachtigde, tijdens de open-
bare zitting in het gemeentenhuisvan Weert
op 6 maart 1992 om 14.30 uur. Degene die
een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Alleen degenen, diebezwaren hebben inge-
bracht op de wijze als bovenomschreven en
een ieder die aantoont, dat hij daartoe rede-
lijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen be-
zwaren tegen de ontwerp-beschikking indie-
nen en zijn latertot het instellen van beroep
gerechtigd.

Bedrag Terugte Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve
in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarrente

5000 48 mnd. 13877 Ï7Ï 15095 18,7
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14.3 366,84 16,1
30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622,29 15,2

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max. tarief looptijd

11.000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 85
18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25.000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 6235.000 700 1.09 13,9% 72 mnd. 16,5 80

■ ■■, :■ ;'-:: ■■'.; ";\ '■■■■ Z';\ ■■■■\-: .',■;■';■:■■-. '.':'..] - .'.': :■'; . .";■■■.■ ■; .''■■ ' " ... ■ . ,:.,:,.;:..;■■:.,._Zz\.:-;: ■■■:■■■■.■/■ .:-■■' -..ü,..:.:::..-:-.■.■.-...:'...:' :■...'.:. J.:'■'■■■-,,,..■.;:. ..;■...:-:-■.■.■....,...-:..■:■■.-. J .:.■■:■■..,. ■.. : "v ■.■,.,.,. V: ■ :.-:-.'y."'" ■ .":" ■■■'■■■'::--":':i'.■:■■■'"■■:■ ''i

Hl XV.

'I W\Ws*ï^**\ ii A*m 4P
HpPß^^^^^,^*W| EL----—■_■>—■«■

«-^fc^l^ r**-*-*—~" _____________________É \ -=__^^i..i.i«..i.ü.i......—...M..M1 Bmb

"^_l_____________________SP^ WtMm "^___Lsï__B____i .HPr^^
_e__.v_.i__i ■j&' :'^^_iii *-***7 w.

I SAAt» 1 f>-ii I | I
wW.Atéi' JE Itv ' ___fl

De nieuwe Saab 900SAero met 'LightPressure Turbo'en standaard ABS+3.

Zelfs deallernieuwste ismeteenklassiek.
De Saab 900 onderscheidt zich van de massa door
zijn tijdloze verschijning - echt een 'modern classic.
Hoe modern deze klassieker is ziet u goed aan de
nieuwe 900 S Aero: een nieuwe uitvoering met een
geavanceerde motor en een 'snelle' aankleding.

De 2.0 liter 16-kleppenmotor met Light Pressure
Turbo levert 145 pk/ 107 kW; evenveel als onze eerste,

wereldveroverende turbo's. Maar met één belangrijk
verschil: deLight Pressure Turbo komt al in nét boven
het stationair toerental. Het krachtige vermogen is
daardoorvrijwel meteen beschikbaar. Ideaal dus voor
een sportieve en vooral veiligerijstijl. Anderszins kunt
uer ook heel 'schakellui'meerijden, want bij slechts een

teentje gas hebt u al 80% van het maximum koppel.
De Aero heeft een Airflow Set ter verbetering

van de wegligging en vermindering van de lucht-
weerstand bij hogere snelheden, elektrisch bediende
spiegels en ramen, centrale deurvergrendeling, licht-
metalen velgen, met leer bekleed sportstuur en dito
versnellingspook, getint glas, elektrisch verwarmde
stoelen... allemaal standaard. En zoals elke Saab heeft
hij ook standaard Saab ABS+3, net beste ABS-

remsysteem ter wereld.
Zie de Saab 900 S Aero als een uiting van

enthousiasme voor een concept dat alle trends heeft
doorstaan. Waar anderen afhaakten, ging Saab door.

Waar anderen gedateerd raakten, zette Saab nieuwe
uitdagingen neer. En waar anderen een klassieker
erbij nemen, koopt u gewoon de nieuwste Saab. U
bent van harte welkom voor een proefrit.

Saab 900 SAero vanaff. 60.950,-, Saab 900 Svanaf

’ 55.450,-, Saab 900i16 vanaff. 51.450,- (prijzen
mcl. BTW, excl. kosten rijklaar maken).
U leastal een Saab 900 vanaff. 1.392,- (op basis van
48 maanden, 20.000 km per jaar, excl. BTW). Voor
meer informatie: SaabLease,

telefoon 076 - 793222. fSSIR

Heerlen, AutomobielbedrijfKompier-Heerlen b.v., Akerstraat 150, 045-717755. Service dealer: Maastricht, AutomobielbedrijfKompier-Maastricht b.v., Galjoenweg 45, 043-632547. Roermond, AutobedrijfBoy Heynen, Wilhelminalaan 5, 04750-276* '"
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Nederland 2
09.00 Liegbeesten en apekoppen.

Afl.2.
09.30 De Beer van Bern. Afl.2.
10.00 Landen in Europa. Afl.B.
10.30-11.00 (TT) Aarde. Mens en mi-

lieu, afl.B.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.15 Matinee Klassiek. Tsjechische
klassieke muziek.

15.00 TROS/Telearchief. 8-delige se-
rie programma's met beelden uit ou-
de Polygoon-journaals. Afl.2.

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

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

16.35 Bekijk het maar met Bereboot.
Poppenserie. Afl.: Kado-eiland (3);
Casper and his friends, tekenfilmse-
rie.

17.11 De tv-dokter. Medische tips van
Ferdinand Zwaan. Herh.

17.12 Santa Barbara.
18.00 "" Journaal.
18.20 Popformule plus. Popmuziek

met Martijn Krabbé.
19.10 Candid Camera. Amerikaanse

grappen met de verborgen camera.
Presentatie: Dom DeLuise.

19.36 Dierenmanieren. Dierenmaga-
zine. Presentatie: Léonie Sazias en
Martin Gaus.

20.15 Aktua nieuws.
20.17 (TT) Love letters. Spelpro-

gramma voor aanstaande bruidspa-
ren met Linda de Mol.

21.47 Sjans. 13-delige comedy. Afl. 1:
De ontmoeting. De vriendinnen Pa-
mela en Karin ontmoeten in een vrij-
gezellenbar Sjaak en Willem. Om
een goede indruk te maken, ver-
fraaien ze echter allemaal hun ach-
tergronden.

22.16 De tv-dokter. Medische tips van
Ferdinand Zwaan.

22.17 Binnenlandse zaken (14). Ac-
tueel-humoristisch programma met
satirische inslag.

22.46 TROS Aktua. Actualiteitenru-
briek.

23.15 TROS Triviant. Spelprogramma
met Tineke Verburg.

00.00-00.05 Journaal.

Duitsland 1
Ogi* Tagesschau.
5^3 Dynasty.Serie.
M\'rZl *" Let's move. Fitness.loS? Ta9es*chau.
lo'_ic Pv9meeën in Cameroun.
linK ?DF-ir"fo Arbeit und Beruf.
1 '22 Ta9esschau.

"U3■ Ewiger Rembrandt. Duitsespeelfilm uit 1942.«f> Urnschau.
i^«f Persoverzicht.
13 n*

Ta9esschau.
13Ür ARD-M'ttagsmagazin.
i/aÜ Wirtschafts-Telegramm.JJOO Tagesschau.
143 n Sesamstrasse.

"J0Es war einmal... Amerika. Te-kenfilmserie.
Phiiipp. Afl.: Strasse der Amei-

]|.oo Tagesschau.
.1,1 S'"9 Pong- Kindermagazine.
*"» Traumberufe. Zangeres, dan-

-16 I6Sl6S,en actrice Ute Lemper.16*S Ja9esschau.
16 ,„ "utter & Sohn. Afl.Der Unfall.

Serie TUd° "Urn jeden Preis-

!?"?° Pynkt 5 - Landerreport.
17IIvrii WF-Studio.
en n ar? Nest Afl.: Die Hamburger

18 an u Penner
18 45 d

W Und Heute- Actualiteiten.
20 on !!raxis Bülowbogen. Serie.
on ie Ia9esschau.
21 04 RD-Brennpunkt.
21 0". la9esthemen-Telegramm.Ia9esthemen-Telegramm.

lanH r?ncntsta9- Tv-spel. In een
roer w 9erecntshof is alles in rep en
komt ersla99ever Friedrich Gebel
zaatK J b'J een Proces wegens
bn^Deschadi9ing en belediging. Hijdeze eveneens betrokken te zijn bij

22 'Jn aak.
23 00 Ia9es*hemen.

Jonas g- Satire met Bruno

tè°vrM(TT) Die kleine D'ebin. La peti-
van '®use- Franse speelfilm uit 1988
Gain glaude Miller. Met: Charlotteansbourg, Didier Bezace, Simon*Ha Brosse e.a.oo'q_Lla9esschau.n'2" l*°° Zuschauen - Entspan-
Falkêns?0 nken- Winterbilder: Am

Duitsland 2
09.00 Tagesschau.
09.03 Dynasty. Serie.
09.45 ZDF-Olympia-Studio.
10.00 Biathlon. 10 km individueel

voor mannen vanuit Les Saisies.
Voorts: Rodelen: 3e en 4e run voor
vrouwen vanuit La Plagne.

12.15 Skiën. Combinatie afdaling voor
vrouwen vanuit Meribel.

13.00 IJshockey. Noorwegen-Cana-
da, samenvatting vanuit Meribel.

14.30 Noordse ski-combinatie. 15
km individueel voor mannen, finale
vanuit Courehevel.

16.00 Hardrijden op de schaats.'
1500 meter voor vrouwen vanuit Al-
bertville. (Omstreeks 16.00 Heute).

17.30 Heute.
17.40 Hotel Paradies. Serie. Afl.: Be-

such aus der Vergangenheit. Met:
Grit Boettcher, Klaus Wildbolz, Pa-
trick Winczewski e.a. (om 18.05 Lot-
totrekking).

19.00 Heute.
19.20 Doppelpunkt. Live discussie-
programma over driehoeksverhou-
dingen.

20.10 ZDF-Olympia-Studio. Nieuws
en uitslagen, gepresenteerd door
Dieter Kürten. Met om 20.15 IJshoc-
key: GOS-Tsjechoslowakije, recht-
streeks verslag vanuit Meribel.
Commentaar: Marcel Reiff; samen-
vatting van Frankrijk - Zwitserland.
Commentaar: Günter-Peter Ploog.
(Ca. 21.40 Heute-joumal).

23.00 Derrick. Misdaadserie. Afl.: Kal-
kutta. Met: Horst Tappert, Fritz Wep-
per, Hermann Lenschau e.a. Het
laatste levensteken van Anita Wen-
ger is een noodkreet vanuit een sjie-
ke bar. Enige minuten later wordt zij
onder mysterieuze omstandigheden
overreden. Derrick is ervan overtuigd
dat het hier niet om een verkeerson-
geluk gaat, maar om moord. Herh.

00.00 Mem lieber John. Amerikaanse
serie. Afl.: Hausbesuche. Met: Judd
Hirsch, Isabella Hofmann, Jane Carr
e.a. Als John op het punt staat om uit
te gaan, staat zijn oude vriend Ken
voor de deur die door zijn vrouw het
huis uit is gezet. Hij vraagt John een
verzoeningspoging te ondernemen,
maar dit heeft niet veel resultaat.

00.25 Heute.

TV FILMS VIDEO
TV FILMS VIDEO
Duitsland 1
9e°R«iW-i9e'Rembrandt. Gezapi-gemafiïbHrandt-bio9rafie, in 1942SÏÏbLS? Hans steinhof-met

Nederland 1

a2J w
eP|n Panther strikes

serie mVJ fde d6el uit Pink panther-ter^aïï! Peter Sel-
Clou^ÏÏ 6 bo6k als de leukste-
2ün vonr m,°et het opnemen te9en
worden ?a'l?e Che' die 9ek is ge-aï in

e9n
7f were,d. Wil vernie,i"

Edwardc nJ6maakt door Blake
Down met Les|ey-Anne

Duitsland 3 West
tive bSnJer5é è Tan9er' Dete<>*e bvakkeert in de zomer van
raakt 69en 2ijn zin in Tanger enJak verwikkeld in duister complot,waartaj een familie betrokken is diè
RprtÏÏÏOl3O"B op de nan<jel heeft,gelijk onderhoudend, met Thier-vln A
6 Valeria Golino'Re 9jevar> Alexandre Arcady. Uit 1987

Super Channel
300 ToPPer returns. Laatste film

uit Topper-serie, en alweer raakt
Roland Young betrokken bij een
moordzaak. In 1941 gemaakt door
Roy Del Ruth, ook met Joan Blon-
den.

Duitsland 1
23.05 La petite voleuse. Innemend

drama van Claude Miller uit 1988,
gebaseerd op een scenario van
Frangois Truffaut. Charlotte Gains-
bourg is goed als eenzaam meisje
dat ongelukkig is in de liefde, dief-
stallen pleegt en in een keihard
tuchthuis terechtkomt. Verhaal
speelt aan het begin van deze
eeuw.

RTL plus
2.00 Odinochnoye Plavaniye. Cu-
rieus en propagandistisch Sovjet-
antwoord op Rambo, in 1986 gere-
gisseerd door Michail Tumani-
schwilli. Heldhaftige Russische
majoor schakelt dolgedraaide ClA-
agent uit en voorkomt daarmee de
Derde wereldoorlog.

" Charlotte Gainsbourg als Janine in 'La petite voleuse'. (Duitsland 1 - 23.05 uur).

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30 Olympische Winterspelen

1992. Studio Hilversum met o.a. te-
rugblik vorige dag.

10.00 Biathlon. Verslag van de 10 km
heren.

11.30 Rodelen dames. Derde en vier-
de run.

12.00 "" Journaal.
12.07 Skiën. Afdaling combinatie da-

mes.
13.15 IJshockey. Noorwegen-Cana-

da.
15.30 Noordse combinatie. Recht-

streekse beelden van de 15 km
Cross Country voor heren in Coure-
hevel.

15.55 Schaatsen. Rechtstreeks ver-
slag van de 1500 meter schaatsen
voor dames.

Ca18.15 Sesamstraat. Aflevering
'Luistervinken. Wie is de allerliefste
in Sesamstraat? Aansluitend: Jeugd-
journaal.

19.00 Winter bij de NOS. Hoogtepun-
ten van de Olympische Winterspelen
van deze vijfde wedstrijddag.

19.49 Uitzending van het GPV. Pro-
gramma in het kader van de zendtijd
voor politieke partijen in Nederland.

20.00 "" Journaal.
20.22 IJshockey. Sovjet Unie tegen

Tsjechoslowakije.
20.50 NOS Laat. Achtergronden bij

het nieuws met Maartje van Weegen.
21.02 IJshockey. (Vervolg) met om-

streeks 22.00 Bang om naar huis te
gaan, film van de Stichting tegen Kin-
dermishandeling. (Stichting Socute-
ra).

22.30 Studio Moutiers. Met o.a. de
belevenissen van de Nederlandse
deelnemers.

22.48 "" Journaal.
23.01 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie met Den Haag Vandaag.
23.28 Samenvatting Olympische

Winterspelen. Voorts aandacht voor
ander sportnieuws.

23.55 Computers in het primair on-
derwijs. Voorlichtingsprogramma.

00.05-00.10 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. 09.10
Schooltelevisie. 09.40 Cursus wiskun-
de. 10.10 Schooltelevisie. 11.40 Tele-
tekst. 11.50 Das Recht zu lieben, serie.
12.15 Kontraste. 13.00 Schauplatz
Düsseldorf: over woningzoekenden.
13.45 Der Krieg der Spediteure. 14.15
West 3 aktuell. 14.20 FensterPlatz.
15.25Landesspiegel over stadvernieu-
wing. 15.55 Sport Aktuell. 16.00 West
3 aktuell. 16.05 Sonne, Wem und harte
Nüsse, misdaadserie. 16.30 Schoolte-
levisie. 17.30 Engels. 18.00 Aktuelle
Minute. 18.01 Sesamstrasse. 18.30 Es
war einmal... der Mensch, tekenfilmse-
rie. 19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine 20.00 Mittwochs urn 8, talk-
show vanuit Haltern. thema: school-
voorzieningen. 21.30 West 3 aktuell.
21.45 WM-Wissenschaftsmagazin.
22.30 Rückblende: uitvinding van het
potlood 330 jaar geleden.. 22.45 Der-
nier été a Tanger, Franse speelfilm uit
1986 van Alexander Arcady. Met: Valé-
rie Golino, Thierry Lhermitte, Roger
Hanin e.a. De privédetective Richard
Corrigan leidt een slaperig bestaan in
Tanger. Daar komt verandering in door
een opdracht van een Zwitserse advo-
caat en een Italiaanse schone. 00.43
Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Das Wildgans Qigong (3). 08.30
Engels. 09.00 Schooltelevisie. 10.50
Programma-informatie. 16.00 School-
televisie. 17.00 Engels. 17.30 Sesam-
straat. 17.58 Zeit der Rosen, serie.
18.26 Das Sandmannchen, kinderse-

rie. 18.30 Südwest Journal aus Rhein-
land-Pfalz. 19.00 Sport-Oldies. 19.15
Nahanni, verslag van een kanotocht op
deze rivier in het noorden van Canada.
20.00 Guten Abend, amusementspro-
gramma. 21.00 Nieuws. 21.15 Ein
Fremder in der Stadt, tv-film van Fabri-
ce Cazeneuve naar de roman Un nou-
veau dans la ville van Georges Sime-
non. 22.15 Wetenschap: recycling.
23.00 Sommergewitter, serie. 23.45
Kontraste. Herh. 00.30 Laatste nieuws.
00.35 Non-Stop-Fernsehen, pro-
gramma-informatie.

RTL 4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Love boat.
10.00 Goede tijden, slechte tijden.
10.30 As the world turns.
11.15 De 64.000 Gulden vraag.
11.50 Mag het iets meer zijn?
12.15 Teletekst.
12.30 Heimatmuseum. Miniserie.
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 Sons and daughters.
15.35 The bold & the beautiful.
16.00 Telekids. Kinderprogramma,

gepresenteerd door Anniko van San-
ten.

16.30 Happy Days. Amerikaanse se-
rie.

17.00 Vijf Uur show. Gevarieerd ma-
gazine. Presentatie: Viola Holt.

18.00 Zes uur nieuws. Presentatie:
Jeroen Pauw.

18.20- Prijzenslag. Presentatie: Hans
Kazan.

18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
Presentatie: Manon Thomas.

19.00 Rad van fortuin. Presentatie:
Hans van der Togt. .

19.30 Avondnieuws en weer.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Voetballen. Rechtstreekse re-

portage van de wedstrijd Portugal -
Nederland.

22.20 Het leven gaat door. Over chi-
ropractie. Centrale presentatie: Jaap
van Meekren.

23.20 Carol & Company. Amerikaan-
se comedyserie.

23.45 Laatste nieuws. Presentatie:
Loretta Schrijver.

00.00 Onopgeloste mysteries. Ame-
rikaanse serie.

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

01.15 The Oprah Winfrey show,
Amerikaanse talkshow, (herh.).

02.00 Teletekst.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.
08.30 Treff am Alex.
08.55 Highway to heaven. Serie.
09.45 The bold and the beautiful.

Serie.
10.10 Dr. mcd Marcus Welby. Serie.
11.00 Lieber Onkel Bill. Serie.
11.30 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogramma.
12.30 Sledge Hammer. Serie.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. Serie.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield Story. Serie.
15.05 Dallas. Serie. Afl.: Aller guten

Dingen sind....
15.55 Chips. Misdaadserie. Afl.: Am

Scheideweg. Herh.
16.45 Riskant!. Spelprogramma met

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

met Harry Wijnvoord.
17.45 Durchgedreht. Videoshow.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Zurück in die Vergangenheit

(Quanturn Leap), serie. Afl.: Der Kla-
vierspieler.

20.15 Die Heimatmelodie. Volksmu-
ziek.

21.15 Gottschalk. Personality-show
met Thomas Gottschalk.

22.15 Stern tv. Magazine met Günt-
her Jauch.

22.50 Der flotte Dreier. Presentatie:
Erika Berger.

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

Delta Einheit.
00.50 Kampf gegen dieMafia. (Wise-

guy), serie. Afl.: Spiel mit dem Feuer.
01.40 Twilight zone. Afl.: Strasse der

Schatten.
02.00 lm Alleingang. Russische

speelfilm uit 1986 van Michail Tuma-
nischwili. Met: Michail Noshkin,
Alexander Fatjuschin, Sergej Nassi-
bow e.a. Herh.

03.20 Millionenraub in San Francis-
co. Amerikaanse speelfilm uit 1965
van Ralph Nelson. Met: Alain Delon,
Ann-Margret, Van Heflin e.a.

05.05 After hours.
05.35 Ein Vater zuviel. Herh.

" Ute Lempér in 'Traumbe-
rufe'. (Duitsland 1 - 15.30
uur).

televisie en radio woensdag

Nederland 1
'3-00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.16.00 "" Journaal.

"6.05 Torn en Jerry. Tekenfilmserie.'6.20 (TT) Servicesalon. Gevarieerd
["iddagprogramma. Presentatie o.a.
Mieke Lamers.

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

J7.40 Trekking giro- en bankloterij.
'8.00 Boggle. Woordspel. Presenta-re: Hans Schiffers.8-30 Spaanse peper. Serie portret-

ten van Spaanse steden.Afl.: Sevilla.'9.00 Woensdagavond met Van Wil-
denburg. Praatprogramma gepre-
senteerd door Hans van Willigen-
burg.

20.00 (""+TT) Journaal.
'"■2B Pink Panther strikes again.Amerikaanse speelfilm uit 1976 van
Wake Edwards. Met: Peter Sellers,
Herbert Lom, Colin Blakely e.a. De
ex-chef van Clouseau, Dreyfus, ont-snapt uit de inrichting en zweert Clou-seau te zullen doden.""15 Megabreinfinale. Quiz met Erik

Muiswinkel.«.00 Brandpunt politiek café. Ach-tergrondinformatie.
"35 Mancuso FBI. Amerikaanse po-

""eserie. AfL.De rechtszaak. Mancu-so onderzoekt een mislukte aanslag°P een vrouwelijke rechter.

"" Journaal.

" Peter Sellers. (Nederland
1 - 20.28 uur). ■

België/TV 1
-15.55 Schoolslag. Spelprogramma

met Michel Follet.
16.30 Samson. Samson en Gert bele-

ven dolle avonturen met tekenfilms.
17.30 The bold and the beautiful.
17.55 Journaal.
18.00 Tik Tak. Af1.43.
18.05 Plons en de waterrat.
18.10 De snorkels.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren. Afl. Bronwyn raakt over
zijn toeren.

19.25 Programma-overzicht en me-
dedelingen.

19.30 Journaal en sport.
20.00 Tatort. Duitse misdaadserie.

Met: Karin Anselm, Christoph M.
Ohrt, Maja Maranow, Rolf Becker.
Afl.: Dader en slachtoffer. Commissa-
ris Wiegand gaat naar de flat van Ute
Bernett nadat buren kreten in haar
apartement hebben gehoord. Ute
ontkent echter dat er iets is gebeurd,
maar Wiegand vermoedt dat er meer
achter steekt.

21.30 Married with children. Come-
dyserie. Al nodigt Steve uit voor een
spelletje poker. Steve verliest 300
dollar.

22.00 Alle 5. De verwondering van
Kris Smet, Nathalie Demedts, Ste-
phan Mores, Luk de Koninck en Jo
de Poorter. Aansl.: Paardenkoersen.

22.30 Vandaag en sport.
22.55 Incredible. Talkshow met Feli-

ce.
23.25-23.30 Coda. Mark Insingel leest

voor uit eigen werk. Vandaag: Vecht
desnoods voor vrede.

België/TV 2
18.55 Journaal.
19.00 Vakwerk. Programma rond ar-

beid.
19.30 Capitol. Afl. Beth vertelt Jordy

dat tussen hen alles voorbij is.
19.53 Benny Hill. Komische sketches.
20.00 Tennis. Rechtstreekse reporta-

ge Belgian Indoor Championship.
21.30 Journaal en sport.
22.00-23.00 Tennis. Vervolg.

Sat1
06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Bezaubemde Jeannie. Amerikaanse
serie. Herh. 09.00 Sat 1 Bliek. 09.05
Die Holle von Okinawa. Oorlogsfilm uit
1951 met Robert Wagner. Herh. 11.00
Die goldene Hitparade der Volksmusik
met Ramona Leiss. 11.55 Glücksrad.
Herh. 12.35Tip des Tages. 12.45 Tele-
Börse. (13.00 Sat 1 Bliek). 13.35 Unter
der Sonne Kaliforniëns. Amerikaanse
familieserie. 14.30 Bezaubemde Jean-
nie. Amerikaanse serie. Herh. 15.00
Sat 1 Bliek. 15.05 Falcon Crest. Ameri-
kaanse familieserie. 16.00 Booker.
Amerikaanse misdaadserie. Herh.
17.00Sat 1 Bliek. 17.05 Geh aufs Gan-
ze. Prijzenspelprogramma. 17.45 Re-
gionalreport.lB.ls Bingo. 18.45 Guten
Abend, Deutschland. 19.20 Glücksrad.
20.05 WetterNews. 20.15 Scharzwald-
melodie, Duitse Heimatfilm uit 1956.
22.00 AKUT. Politiek magazine. 22.35
Schreinemakers live. Satirisch cabaret-
programma. 23.35 Sat 1 Bliek. 23.40
Olympia-Club. 23.55 Bob & Caroline &
Ted & Alice. Amerikaanse sexfilm uit
1968. 01.55 Golf: PGA-tournooi.o2.ls
Programma-overzicht/Teletekst.

Radio 1 radio7.07VARA Radio I woensdageditie
(7.30 en 12.30 Nws.) 12.55 Mede-
delingen t.b.v. land- en tuinbouw.
13.10 TROS Aktua. 13.32 Journa-
listenforum. 14.05 TROS Klanten-
service. 16.05 RadiOlympia (17.30
Nws). 18.30 Tijdsein. 18.57 EO-
Metterdaad hulpverlening. 19.04
Hans Brinker. 20.04 Langs de lijn,
sport en muziek. 23.06Met het oog
op morgen. 0.02 Volgspot. 1.02
Nocturne. 2.02 Clair-Obscur. 4.02
Nachtexpress. 6.02-7.00 De och-
tendshow.

Radio 2
7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 Geloven in muziek.
19.04 Water en vuur. 20.04 Coun-
try style. 21.04 Late date.
22.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 Praise in the morriing. 7.04
Ronduit music time. 9.04 Vrouw
zijn op drie. 10.04 Jan en alleman.
10.57 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 11.04 Country trail. 12.04
Gospel Holland. 13.04 De moord-
lijst. 14.04 Nozems-a-gogo. 17.04
Koning Zzakk in Muzykland. 18.04
De avondspits. 19.04 Krapuul de
lux. 20.04 La stampa. 22.04-24.00
Stompin'.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.55

Het levende woord. 8.00 Nws. 8.04
Platennieuws door Frank Schoon-
hoven. 9.00 Musica Sacra. 10.00
Het concert: Muz. voor symf. ork.
en viool. 11.15 In de schaduw van
de meesters. 12.00 Barokmuziek.
12.30Stemmen. 13.00Nws. 13.04
4-Luik. 14.00 De oratoria van G.F.
Handel. 14.30 Jazzspectrum.
15.30 Moet je horen. 16.00 Jacco's
keus. 17.00 Forum. 19.00 Kleine
zaal. 20.00 Nws. 20.02 Forum.
20.15 AVRO-Concertavond: Muz.
voor kamerork. en viool. 22.00
Opera magazine. 23.00-24.00
Voor het stil wordt en wat later.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 IKON vroeg. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Waters-
tanden. 9.30 De schatkamer. 10.00
Oud plaatwerk. 11.00 De duvel is
oud. 12.00 Nws. 12.05 Bonnefooi.
12.30 De spiegel. 13.00 Nws.
13.10 Actuele Zaken, met om
14.00 Het minderheden-nieuws-
overzicht. 15.00 Ca va? Frans voor
beginners. 15.30 Mythen en be-
wustzijn. 16.00 Schlagerfestival
met Dennie Christian. 17.00 Die-
renmanieren, Martin Gaus. 17.40
Kamerbreed extra. 17.55 Medede-
lingen en schippersberichten.
18.00 Nws. 18.10 Basicode 3 -magazine. 18.20 Uitzending van de
cd. 18.30TROS Perspectief. 19.00
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Turks. 19.30 Nieuwsen actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en
het Berbers. 20.15 Nieuws en ac-
tualiteitenrubriek in het Chinees.

20.30-21.00 Grieks voor begin-
ners.

België/RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.25 Full house,
serie. 13.00 Nieuws. 13.35 L'héroique
monsieur Boniface, komedie uit 1967
met o.a. Fernandel, Andrex en Liliane
Bert. 15.05Amateurfilms. Vandaag: Le
temps qui passé. Herh. 16.10 Clips a la
une. 16.35 Nouba nouba, kinderpro-
gramma. 17.25 Force de frappe, serie.
18.25 Full house, Amerikaanse serie.
19.00 Ce soir. 19.30 Journaal. 20.05
Juridisch magazine. 21.15 Seul face au
crime, Frans/Italiaanse tv-film. 22.50
Filmrubriek. 23.10 Laatste nieuws.
23.30 Beursberichten. 23.35-23.45 Ka-
tholiek magazine.

België/Télé 21
15.20 Vidéothèque, serie over het me-
dium tv. 16.50Genesis, muziekspecial.
17.40 Nouba nouba. 18.30 Katholiek
magazine. 19.00Radio 21. 19.30 Jour-
naal en weerbericht. 20.00 Challenge:
Tennis: D.i.C. è Forest National.Com-
mentaar: Michel de Ville en Gaëtan
Vigneron. 23.00Weerbericht en beurs-
berichten. 23.05-23.30 Ce soir, actuali-
teiten.

TV 5
07.00-11.55 Ochtendprogramma's.
16.05 Nieuws. 16.15 Plein cadre: L'U-
nion Soviétique. 17.15 Culinair magazi-
ne. 17.40 Cursus Frans. 18.00 La
compète, tekenfilm. 18.30 Nieuws.
18.50 Affiches en Clin d'oeil. 19.00
Bergsportmagazine. 19.30 Zwitsers
nieuws. 20.00 Doping in de sport.
21.00 Nieuws. 21.30 Les bons bour-
geois, toneelstuk. 23.35 Nieuws. 00.00
Literair magazine. 00.50-01.00 1,2,3
Théatre.

RAI UNO
06.55 Ochtendprogramma's. 14.30
L'albero azzurro. 15.00 Ragazze e ra-
gazzi. 15.30 Lavoro news. 16.00 BIG!
17.55 Oggi al parlamento. 18.00 TGI
flash. 18.05 Occhio al biglietto. 18.30
Ora di punta. 19.35 Una storia di Enzo
Biagi. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 lo e mia sorella, film.
22.30 Questa è RaiUno. 22.45 TGI li-
nea notte. 23.00 Mercoledi' sport.
00.00 TGI notte - Che tempo fa. 00.30
Oggi al parlamento. 00.40 Mercoledi'
sport. 01.30 Appuntamento al cinema.
01.40 Mezzanotte e dintomi. 02.10 I
nuovi centurioni, film.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news.
10.05 Kilroy, discussieprogramma.
10.50 Culinaire tips. 11.00 Nieuws.
11.05 Playdays. 11.25 Pingu, animatie-
serie. 11.35 Quiz. 12.00 Nieuws. 12.05
Olympics '92. 13.00 Nieuws. 13.05
Pebble Mill, talkshow. 14.00 Nieuws.
14.30 Neighbours. 14.50 Olympics '92:
ijshockey, biathlon, rodelen voor vrou-
wen en kunstrijden op de schaats.
16.50 Bananaman, tekenfilm. 16.55
Caterpillar trail. 17.10 Fiddley foodle
bird, kinderprogramma. 17.20 The way
to Sattin Shore, 5-delig verhaal. 17.35
Bucky O'Hare, serie. 18.00 Jeugdjour-
naal. 18.05 Archer's Goon, serie (slot).
18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws.
20.00 Wogan, talkshow. 20.30 TheBrit
Awards: uitreiking van de jaarlijkseprij-
zen van de Engelse platenindustrie.
22.00 Party Political Broadcast. 22.10
Nieuws. 22.40 Populair wetenschappe-
lijke serie. 23.10 Sportsnight met bok-
sen, Olympische Winterspelen, cricket
en voetbal. 01.10-01.15 Weerbericht.
03.00-03.15 Serie over de nieuwe toe-
lagen voor gehandicapten.

BBC 2
07.45-08.10 Open university. 09.00
Breakfast news. 09.15 Het Britse parle-
ment. 10.00 Schooltelevisie. 11.40
Around Scotland. 12.00 Schooltelevi-
sie. 14.20 Pigeon Street, kinderserie.
14.35 Rupert, kinderserie. 14.40
Schooltelevisie. 15.00 Nieuws en
schooltelevisie. 15.15 Bitten by the
bug: de insectenwereld. 15.30Reviving
antiques. 15.35 Landbouwmagazine.
16.00 Nieuws. 17.00 Quiz. 17.30 Na-
tuurdocumentaire serie. 18.00 Paper
maker. 18.10 Verslag opgraving Tyran-
nosuarus Rex. 19.00 Olympics Today,
overzicht van de belangrijkste gebeur-
tenissen. 20.30 Def II: Racisme en in-
tegratie in Groot Brittannië. 21.10
Timewatch over het superkanon, dat
Irak aan het bouwen was. 22.00 Prime
suspect, Amerikaanse speelfilm uit
1982 van Noel Black. 23.30 Uitzending
Liberaal Democraten. 23.40{vlewsnight
00.15 Media- en cultuurmagazine.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Watersport.
09.00 Spaans voetbal. 09.30 Dans-
wedstrijden. 10.30 Eurobics. 11.00
Voetbal: Peru-Colombia. 12.00 Snook-
er league 1992. 14.00 IJshockey.
15.00 Eurobics. 15.30 Voetbal: Brazi-
lië-Paraguay. 16.30 Voetbal: Uruguay-
Ecuador. 17.30 Skiën voor mannen:
slalom Heavenly Valley. 18.00 Atletiek.
19.30 Paardesport. 20.30 Voetbal: Uru-
guay-Chili. 21.30 Skiën. 22.30 IJsra-
cen. 23.30 IJshockey: Los Angeles-
Pittsburgh. 01.30-02.00 Watersport.

Eurosport
06.00 Aujourd'hui les jeux (om 6.30
IJshockey; 7.30 Skiën: slalom heren;
8.30 Kunstrijden op de schaats). 09.20
Biathlon. Aansl. Rodelen. 10.50 Skiën.
13.30 IJshockey: Canada - Noorwe-
gen. 13.45 Samenvattingen en uitsla-
gen. Aansl.: Noordse combinatie skiën.
16.00 Hardrijden op de schaats. 18.30
Skiën. 19.00 Samenvattingen en uitsla-
gen. 19.30 Hardrijden op de schaats.
20.10 IJshockey: GOS - Tsjechoslowa-
kije. 22.45 Skiën. 23.00 La ruée vers
lor. 00.00 Skiën: Freestyle. 00.30 La
ruée vers lor. 01.00 IJshockey. 02.00
La ruée vers lor. 03.00 IJshockey.
05.00 Skiën.

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

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

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

België/BRF
6.35 Radiofrühstück (7.15 Wun-
schkasten; 8.30 agenda). 9.00
Nieuws. 9.05 Musikexpress. 10.00

Gut Aufgelegt. 12.00 Musik bei
Tisch (met om 12.00 agenda voor
Duitstaligen in Brussel; 12.15
agenda voor het Ostkanton; 12.30
BRF Aktuel). 13.00 Frischauf.
14.00 Nieuws. 14.05 Musikzeit
heute: Lieder, Chansons & Folk.
15.00 Nachmittagsstudio. 16.05
BRF-Intemational. 17.05 Oldiekis-
te. 18.10BRF Aktuell. 18.40-20.05
Orgel- en koormuziek.

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

WDR 4
405 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (Elk half uur weerbericht;
elk uur nieuws). 8.55 Overpeinzing.
9.05 Der Musikpaviljon. 12.00
Nieuws. 12.05 Zur Sache. 12.07
Gut Aufgelegt (13.00 Mitmen-
schen). 14.00 Nieuws en Stichwort
Wirtschaft. 14.07Auf der Promena-
de. 15.00 Café Konzert. 16.00
Nieuws. 16.05 Oude en nieuwe
carnavalsschlagers. 17.00Nieuws;
Der Tag urn fünf. 17.07 Muslk-
Express (18.00 nieuws; 19.00 Auf
ein Wort; 19.30 Ohrenbar). 20.00
Nieuws. 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.00 Musik zum
traurnen (22.00 nieuws).
22.30-04.00 ARD Nachtexpress.

Super Channel
06.30 US market wrap. 06.40 Finan-
cieel nieuws. 07.05 Business view.
07.30 News focus. 08.25 Supersports
news. 08.30 Hello Austria Hello Vien-
na. 09.00 The mix. 09.30 Super shop.
10.00 videoclips. 11.50 Music news.
12.00 Super shop. 12.30 Toeristisch
magazine. 13.00 Japan business to-
day. 13.30 Wetenschappelijk magazi-
ne. 14.00 All mixed up. 14.50 Music
news. 15.00 Bekende muziekartiest se-
lecteert videos. 16.00On the air. 17.50
Music news. 18.00 Wyatt Earp, wes-
ternserie. 18.30 I spy, detectiveserie.
19.30 Actueel magazine. 20.00 Prime
sport. 21.00 Toeristische tips. 21.30
Business weekly. 22.00 BBC world
news. 22.30 Supersports news. 22.45
Financieel nieuws. 23.00 ■ Topper re-
turns, speelfilm. 00.40 Music news.
00.50 Blue night. 01.20 Super shop.
01.50 The mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simbne. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Post mo-
dern. 01.00 Kristiane - Backer.
03.00-07.00 Night videos.
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Nic. Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaalbouw. On-
derd. v. alle merken. Stationsstr. 8-10
Kerkrade. Tel. 045-455088/452501.

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

Techn. buro Jos Smeets b.v.
Kampstr. 4 Geleen. 046-743865.
Frigo-metal b.v. 043-216616.
Fort Willemweg 53-59 Maastricht.

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

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

Geevers carrosseriedelen
Originele onderdelen alle Europ. auto's,
Imitatie alle pers.auto's. Nuth,
mermiekstraat 1.045-244242.

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

Autobanden van Son
Accu's, banden, schokdempers,
autowasserette, balanceren, uitlijnen.
Haefland 16 Brunssum. 045-253741.

é

Bij Donny kijken is kopen!
U moet bij Donny zijn voor: bestellers,
bedrijfsauto's en bussen, groot of klein.
Steeds 25 a 30 stuks gesloten bestellers,
bussen en minibusjes, stationcars en
kleine bestellers, open laadbakken en
meubelauto's. Ook diverse luxe auto's.
Donny Klassen b.v. In- en verkoop.
Meerssenerweg 219 Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-634915.

Auto Konings b.v.
Mgr. Vranckenstraat 20 Sittard.
Tel. 046-516046.

mazoa
Hensgens b.v. automobielbedrijf
Kruisweide 3, Nieuwstadt. 04498-53055.

ONZE TROTS UW RIJPLEZIER

Autosport Brouns
Schelsberg 175, Heerlen.
Tel. 045-725507.

Automobielbedrijf Ton Schuijren
Rötscherweg 60 Landgraaf. 045-313588

Uw specialist voor autoleasing.
- Vraag vrijblijvend offerte.

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

Autorijschool Sjef Dörenberg
Bovag erk. motor- en autorijschool.
Tevens voor uw automaat- en vrachtw.
opl. Al meer dan 25 jr. uw vertrouwd
adres. Sparstr. 7 Heerlen. 213735.

Sjaak Huisman 045-423728
Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520,
Heerlen. Kaderschool, rijksgediplomeerd
voor auto en motor.

Verkeersschool Leo Cremers
F.A.M.-erk. motor, auto, vrachtauto,
bus, aanhangw. opl. Alle chauff.dipl.
Reeweg 139 Landgr. 319474-312558.

Auto/motorrijschool Sturmans
Rdr. Hoenstraat 181, 6433 EE
Hoensbroek. Tel. 045-220166.

Autorijschool Ger Scheyen
BOVAG-erkend. Tel. 045-415601.
Al 29 jaar een begrip.
J. v. Maerlantstr. 21, 6416 TV Heerlen.

Autosch.herstelbedrijf Jo Koenen
Verlengde Klinkertstraat 22, Hoensbroek.
Tel. 045-215450. Focwa-lid.

Autoschadebedrijf Pierre Smits
Wijngaardsweg 54c Heerlen. Tel.
045-214018. BOVAG-lid.

Autop Autoverhuur Sittard B.V.
Verh. van pers.auto's, bestelauto's, bus-
jes, kampeerauto's en autoambulance,
leasing, long-rent en groepsvervoer.
Geerweg 2A Sittard. 046-522424.
Zandstraat 58 Montfort. 04744-2345.

Garage Veneken B.V.
Verhuur van persw., bestelauto's en
busjes, jong wagenpark, 25 stuks.
Heesbergstr. 60 Heerlen. 045-412641.

Babyhuis Petra
Kwaliteit en service en betaalbare prijzen.
Adres: Kerkstraat 67 promenade
Brunssum. Tel. 045-252269.

Hollanders-Nieuwsma verhuur
Nijverheidsstraat 20 Hoensbroek.
045-218888. Verhuur van materialen en
machines voor het maken van een oprit
en het bouwen van een huis.

Willems Bouwservice Geleen
Alle kl. bouwkundige werkzaamh. In- ■braakschade, deuren hangen, metsel-
werk. Haesselderstr. 1. 046-743791.

Zeecontainers
te koop/te huur 3-6-12 mtr. vanaf depot
Bom. Piet Schouten 01720-34031. Na
18.00 uur 045-324091.

Kwaliteitdak. Tel. 424050
Voor al uw pannendaken, platte- en
leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en
dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopgave.

G. Heutmekers b.v.
Groothandel in dakbedekkingsmaterialen,
lood en zink. Sluisweg 4 Bom.
Tel. 04498-53100.

Zuiddak b.v. Landgraaf
Bit. en kunststof dakwerk, shingles en
dakterrassen. Verk. dakrollen, isol. en
daktegels. Indus.térr. Strijthagen.
Ampèrestraat 5. Tel. 045-314218.

Drukkerij Greven B.V.
Voor al uw handels-, reklame- en fam.
drukw. Drukk. Greven b.v. 045-327158.
Vogelzankweg 244 Landgraaf.

Drukkerij „Lanteern"
Uw adres voor alle fam.-, handels- en
verenigingsdrukwerk. Hei-Grindelweg 43
(t.o. Groene Ster-terrein)
6414 BC Heerlen. Tel. 045-213105.

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

SPIR/U.
Huis-aan-huis verspreiding
Voor reclamedrukwerk en weekbladen.
Fabriekstraat 7 Horst. Tel. 04709-84222.
Fax: 04709-84333.

f V Vkp4 ■ N VAKMUMOia O_.*■»«■ MOTS L

/ lT~"^ GLAS HERSTELLEN
L—^ ) GRATIS BELLEN
/ L-^_- 06-0226688

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

Bosman Sittard. 046-515852
Handelsstraat 32, Handelscentrum Ber-
gerweg. Leveringen van zand, grind,
teelaarde, cement, betontegels, sierte-
gels, maaskeien, klinkers, bielzen enz.
Ook op zaterdag geopend.

DAEMEN'S
HOUTWARENFABRIEK

■INGERSBOR6ERWEG 7
6387 JN ÜBACHSBERG

045-751253

Het zagen van emballage en pallethout.
Fabricage van gereedschapstelen en
houtdraaiwerk. Rooien van bomen.
Goedk. stookhout. Te koop gevraagd
populieren. Fax 045-753754.

M. Ramakers. Tel. 04406-12352
Sanitair, cv., gas, water, ontkalken van
leidingen en geisers.
Koningswinkelstraat 13 Valkenburg.

kellepF
keukens - inbouwapparatuur- aanrecblbladen

Keukenstudio Alwin v. Balkom
Holzstraat 36, 6461 HP Kerkrade.
Tel. 045-461127.

Keukenfabriek Brouns-Heynen
Wij maken en ontwerpen uw keuken,
badkamer geheel naar uw wensen en
worden ruw op maat gemaakt.
Ook voor renovatie. Vraag vrijblijvend of-
ferte: 045-455633 of 750283.

Bosch keukenstudio A. Eggen
Akerstraat Noord 160, 6431 HR
Hoensbroek. Tel. 045-213027.
Levering Bosch inbouwapparatuur.

@ i

Nijverheidsweg 17-18 Stem, industrieter-
rein „Kerensheide". 046-331367.
Voor complete install. van keukens -
sanitair - tegels - kastenw.

R en J Keukens 045-242602
Kwaliteitskeukens voor normale prijzen.
Tevens alle inbouwapparatuur.
Stationsstraat 294 Nuth.

Tomzon Keukens - Sanitair
Ook uw adres voor Svedex kasten.
Holdwarsweg 69 Geleen. 046-742516.
Nieuwstr. 25 H'broek. 045-211889.

Vossen Keukens
Vernieuwen van defecte werkbladen,
spoelunits, alle inbouwapparatuur als
koelkasten, ovens, kookplaten etc. m.
gar. Glaspaleis, Kerkplein en Eikender-
weg 77 Heerlen. 045-717555.

B & M Koeriers-Sneltransport
Nu gebeld wordt direct besteld. Laag in
prijs door geheel Europa.
Tel. + faxnr. 045-464021.

H. Hoeppermans CV.
Sanitair, cv., dakwerk, gas, water,
wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8
Heerlen. Tel. 045-713265.

tortmrs
onroerendgoed

L.W. Lenders Makelaar o.g. Bedrijfsma-
kelaardij, tax. Adres: O.L. Vrouwepl. 25
Voerendaal. Tel. 045-750612.

Veldman naai- en breimachines
Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100.
Hoensbroek, Kouvenderstr. 68,
045-213538. Geleen, Raadhuisstr. 14,
046-746480, Anker, Bernina, Husqvar-
na, Lewenstein. Rep. alle merken, geen
voorrijkosten. Roermond, Neerstraat 62,
04750-31012.

Catering Service
Restaurateur/traiteur Latten b.v.
Thuis en uit serveren al 25 jaar.
Munstergeleen. 046-515841.

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

Formido
Het adres voor wand- en plafondsyste-
men. Hoofdstraat 66 Hoensbroek.
Tel. 045-214507.

„Marjoleins" natuurcentrum
De speciaalzaak bij uitstek in vitamines,
homeopatische geneesmiddelen en na-
tuurvoeding. Geleenstraat 59 Heerlen.
045-713024.

fcpfo/cfuicc 5DnTh
Kasteelstr. 52, Brunssum
Wasechte strijktransfers voor textiel. Elk
strijkijzer voldoet. Bel voor gratis demon-
stratie tel. 045-255665.

N.K. Verweijst 045-213760
Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij
onst. uw riool en afvoer met de mo-
dernste app. Tev. dakgootbekl. met on-
derhoudsvr. alu. plaat in div. kleur.

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

LfIUMEM
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING

Beitel 110a, 6422 PB Heerlen, postbus
21099, 6369 ZH Simpelveld.
Tel. 045-423848/442129.

MICA Zonwering
Rolluiken * jaloezieën * zonneschermen.
Vraag vrijbl. prijsopgave. Showroom:
Sittarderweg 116 Heerlen.
Tel. 045-721658.

Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uw rollui-
ken of onderdelen, kunststof schroten,
service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ
Kerkrade. 045-413049.

■

Math. Linssen. Tel. 045-241587.
Bergerw. 20 Nutti. Onderh. cv. Ontkalk
waterleid., geiser, boiler, gas-wate''
install. Erk. schoorsteenveger.

G.V.L. Restauratie. 045-226000
Stralen van meubels, autoplaatwerk, vel'
gen, chassis, etc. Spec gevelreiniginfl-
renov., kelderafdichting, voegw., vocht'
wering. 10 jr. schrift, garantie.

____** tm^_\\-

Bude Taxi. Tel. 04405-1603.
Klimmen.
Rolstoel/kleinbus vervoer.

Wf _\W >^i

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

lU_Ub_mm__l__________________l \^-^^

Moberts Verhuizingen b.v.
Internationaal verhuis- en transport^'
drijf, kantoor- en projektverhuizinfl
Adres: Kissel 56 Heerlen. 045-722828.

Reparatie van
zitmeubelen!,
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Reparatie en herstofferen van zitmeubelen is een a

appart! Arnoldussen verwerkt hiervoor o.a.
kegelveren. paardehaar en geplozen crine

Dat 2eyt al genoeg!

ARNOLDUSSENI
INTERIEURS - OBJECTEN - MEUBILAIR

l SIRemigiusslram 226369 EM Simpelveld Te1.045-44253?

(bELJ "'T?
y ROLLUIKEN \

Spotgoedkoop
Heroal rolluiken in alu. en pvc, zon"
schermen, vertikale jalouzieën. 'e

g
045-458226, Maria Gorettistr. IjS1jS
Kerkrade.

Venetïan falinds
Kerkrade fcV

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

■ s

Uw servicebeleid begint bij de
servicepagina van het Limburgs Dagblad.

Meer weten?
045-739380
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Van onze correspondente

lege
_ In een oPen,:>are raadsvergadering heeft het col-

ove 1 ■^leerssen gisteravond de geheimhouding prijsgegeven
Hif f afsPraken tussen BenW, de officier van justitie en de
ten ?auderende aannemers, die opzetgelden (twee ton) gebruik-
hiert de b?uw van het gemeentehuis. De aannemers hebben

et "datief genomen om een einde te maken aan de
Vo/~furende discussieen negatievepubliciteit en om de schadede bedrijven en de gemeente zoveel mogelijk te beperken.

DEN HAAG/HEERLEN - De gemeentepoli-
tie van Heerlen heeft ten onrechte geweigerd
s nachts het licht in de celvan een arrestant
te doven. De Heerlense politie is hiervoor
berispt door de Nationale Ombudsman. Deze
achteen door de arrestant ingediendeklacht
gegrond.

Pc man, afkomstig uit Arnhem, was van 29
Januari tot 13 februari 1991 ingesloten in een
cel van het politiebureau in Heerlen. Zijn
herhaalde verzoek om 's nachts het hcht in

cel te doven, werd op twee keer na
steeds geweigerd. De Arnhemmer klaagde

Politie mocht licht
in cel niet aanlaten

dat de Arnhemmer 'het licht dusdanig fel
vond dat hij daardoor minder goed kon sla-pen. In tegenstelling tot wat de Heerlense
politie aanvankelijk beweerde, staat volgens
de Ombudsman ook vast dat de arrestant di-
verse malen over de nachtverlichting heeft
geklaagd en niet slechts één keer.

Ook verwerpt deOmbudsman de opmerking
van de politie dat het laten branden van de
verlichting intern was voorgeschreven. De
voorschriften spreken slechts van een con-
trole van de arrestanten tenminste eenmaal
per drie uur.

Maastricht volgtpraktijk elders:

’Elektronische parkeren
heeft zeker ook nadelen’
MAASTRICHT - Het elektronisch
parkeersysteem waarbij een soort
creditkaart met ingebouwde chip
als parkeerschijf wordt gebruikt,
diezichtbaar voor de autoruitwordt

College geeft openheid van zaken in aannemersaffaire

Identiteit van
dode vrouw bekend
HELDEN - Het recherchebijstands-
team heeft aanwijzingen omtrent de
identiteit van het stoffelijk overschot dat
afgelopen zaterdag in de bossen bij het
NoordlimburgseGrashoek werd aange-
troffen.
Over de identiteit wil de politie echter
geen informatie verstrekken voordat de-
ze met zekerheid is vastgesteld en na-
dat de familie van het slachtoffer in
kenns is gesteld.
Ook zijn bij sectie door het Gerechtelijk
Geneeskundig Laboratorium in Rijswijk
enkele verwondingen op devrouw aan-
getroffen, maar de doodsoorzaakis nog
niet definitief vastgesteld.B en W Meerssen zwichten

gehangen, heeft de aandacht van
het Maastrichtse gemeentebestuur.
Dat deelt wethouder Armand Cre-
mers (van verkeer) mee als reactie
op wat raadslid John Geelen van
Groen Links daarover heeft opge-
merkt in de gemeenteraad. Het
raadslid vroeg nader onderzoek
naar de mogelijkheden van deelek-^
tronische parkeerkaart voor de
gemeenteMaastricht.
Het ziet er echter niet naar uit dat
dit systeem op korte termijn eenrol
zal spelen in het parkeerbeleid van
deze gemeente. Naast talrijke voor-
delen, zoals betalen voor parkeren
zonder pasmunt of ticket en dat
voor de werkelijke parkeerduur,
zijn er ook nadelen verbonden aan
de elektronische parkeerkaart. Die
vertegenwoordigt, zeker wanneer
die nieuw is of nog maar weinig ge-
bruikt, een waardevan wellicht tus-
sen de 50 en 100 gulden. Omdat de
kaart in de auto moet worden ach-
tergelaten, zichtbaar voor de voor-
ruit, zodat de parkeerwachter die
kan controleren, wordt de wagen
een stuk inbraakgevoeliger.
Een ander nadeel is dat niet op de
kaart kan worden aangegeven op
welk tijdstip men ter plaatse met
parkeren is begonnen. Dat maakt
de kaart onbruikbaarvoor het regu-
lerend systeem met lang en kort
parkeren.

Tweemaal ongeluk
op zelfde plein
KERKRADE - Vcor de tweede keer
binnen een etmaal is op het Dr Acken-
splein in Kerkrade een voetganger door
een personenauto aangereden. Deze
keer betrof het een 81-jarige Kerkraad-
se die aan het ongeval een lichte her-
senschudding overhield.
Een halve dag eerder werd op dezelfde
plek een wandelaar van achteren aan-
gereden door een auto. Volgens de
Kerkraadse politie is het louter toeval
dat het ongeluk zich op dezelfde plaats
binnen 24 uur heeft herhaald.
De politie kent de exacte toedracht van
het ongeluk nog niet en is daarom op
zoek naar getuigen. Deze kunnen bel-
len naar het Kerkraadse bureau:
__?467666.

niet kan verdragen, iets onoirbaars
heeft bekokstoofd." In feite hebben
B en W de voorwaarde van geheim-
houding geaccepteerd om zodoende
toch een ton voor de gemeente bin-
nen te halen. Dat er steeds sprake is
geweest van tweehonderdduizend
gulden werd gememoreerd door de
oppositiefractie Lokaal Democraten.
Omdat echter geen rechter hier een
uitspraak over heeft gedaan, is de
hoogte van de opzetgelden ook niet
bewezen.

ITide*.v? coUege en aannemers is in-gen? buiten medeweten van de
elt enteraad overeengekomen datdyj! aam.emer afzonderlijk twintig-
b^end gulden aan de gemeente zou
eerdff"' De officier van justitie (die

’ slnn,?611 scnikking van ieder
konlv. '" aanb°od) is daarmee ak-wa gegaan. Met de betaüng zou
bespLcl\uld zijn kwijtgescholden. De

(-nadigde relatie tussen beide par-
I steld m

U daarmee geheel zijn her-
I de h t

aar er was ook de v°orwaar-
mnr>K* de regeling niet openbaarCht worden gemaakt.

vo
e
orawemers die beducht waren

Ve n lv
vo°rtduren van de negatie-

Der?' teit en schade voor deres-
bedrijven en hun werk-

kentfrS' nebben de vorige week te| IcqJjl^11 gegeven dat zij de overeen-
I VoonÜ, willen handhaven maar de| willen3^6 van geheimhouding te,

vn vallen. De regeling mag
als vit u , niet worden uitgelegd"et bekennen van schuld.

Uiteraard was er heel wat kritiek van
de kant van de oppositie die onde-
mocratisch handelen van het college
bleven verwijten. De raad werd im-
mers volledig buiten de inhoud van
het akkoord gehouden, terwijl deze
toch vooral een controlerende func-
tie heeft. De coalitiepartyen CDA-
WD en de oppositie Lokaal Demo-
craten, PvdA en de pas uit de coalitie
gestapte Partij Nieuw Meerssen ston-
den vijandig tegenover elkaar. Beide
raadsdelen eisten het succes van de
uiteindelijke openbaarmaking voor
zichzelf op.

Hoewel er duidelijke nadelen aan
het systeem zitten, blijft het ge-
meentebestuur echter de praktijk
met deze methode elders in de ga-
ten houden.

Definitief geen
asielzoekers

Auto's rijden
in op fietser
MAASTRICHT - Een 19-jarige inwoner
van de grensplaats Veldwezelt heeft op
de Via Regia, die naar de grensover-
gang leidt, in de nacht van maandag op
dinsdag angstige momenten beleefd.
Toen hij omstreek 2.30 uur over deze
weg naar huis fietste, kwamen plotse-
ling twee auto's over het fietspad aan-
gereden, waarvan er een de fietser van
opzij toucheerde en de ander de achter-
kant van de fiets raakte. Daardoor
kwam de jongemanten val, waarna de-
ze tot zijn schrik bemerkte dat beide
voertuigen waren gekeerd om opnieuw
op hem af te komen. Hij sprong daarom
ijlings in het struikgewas naast het fiets-
pad vanwaar hij zag dat beide auto's
over zijn fiets reden en in het duister
verdwenen. De fiets werd daarbijzwaar
beschadigd. De onfortuinlijkeBelg deed
aangifte bij de politie van Maastricht.

Onoirbaar
Kaïlln,.verklanng zei burgemeester
ren l^n01- aa-: "Lezing en lukte-
dot-n , c°mmentaren zou bijnastie!^ermoedeil dat iets ern-
iets ht^t e hand is' dat dit college

geregeld wat het daglicht

Eerder op de dag hadden gedepu-
teerde staten van Limburg te kennen
gegeven dat zij het gemeentebestuur
van Meerssen niet konden verplich-
ten de informatie over de aannemers-
affaire openbaar te maken.

Raad Heerlen hield
twee vergaderingen

PositieZuidgeest niet in gevaar bij debat

VALKENBURG - Het ministe-
rie van WVC ziet af van alle ver-
dere pogingen om toch nog een
asielzoekerscentrum in te rich-
ten in het klooster Ravensbos.

Blijkens een gisteren uitgegeven
verklaring heeft het ministerie
nog altijd gehoopt dat de paters
Oblaten alsnog bereid zouden
zijn om het klooster te verhuren
of te verkopen voor de opvang
van asielzoekers, hoewel de
overste van het klooster al in een
vroeg stadium heeft laten weten
tegen de komst van asielzoekers
te zijn, mede vanwege de ligging
bij het kleine Arensgenhout.

De hoop van het ministerie was
gebaseerd op vermeende onder-
handelingen tussen de gemeente
Valkenburg en het klooster. Om
aan alle onduidelijkheid een ein-
de te maken heeft WVC een brief
aan de paters Oblaten gestuurd
met het verzoek om vóór 1 fe-
bruari tereageren. Op die brief is
geen antwoord gekomen. Dat
was voor het ministerie aanlei-
ding om af te zien van het voor-
nemen om een asielzoekerscen-
trum in Valkenburg te vestigen.
Op dit momentverblijven er wel
nog asielzoekers in hotel Corona,
maar daaraan komt volgens
WVC op 1 juni een einde.

■MAASTRICHT - Bij een verkeerscon-
trole op de Boschstraat werden maan-

"dagnacht vier inwoners van Keulen
tussen 16 en 22 jaar, aangehouden
omdat zij een verboden wapen in de
auto hadden. Toen de bestuurder zijn
papieren uit het dashboardkastje haal-
de, zagen de politie-agenten een op
een vuurwapen gelijkend voorwerp. La-
ter bleek dit een in Nederland verboden
verfpistool te zijn.
De Keulenaren vervoerden ook nog een
honkbalbat, een spuitbus met CS-gas
en een geringe hoeveelheid cocaïne en
hashish. Zij werden overgebracht naar
het bureau.

Wapen bleek
verfpistool

" Roel Dorren, Bas van Wersch en Roy Spork van de Simpelveldse Jozefschool hadden wethou-
der Ber Frijns speciaal toestemming gevraagd om de laatste vissen uit de vijver achter het
gemeentehuis te halen. Daar wordt momenteel druk gewerkt aan de herinrichting van het ter-
rein, waardoor een van de vijvers moet verdwijnen. „Wat we vangen brengen we naar het stuw-
meer in Kerkrade", aldusRoel. Veel vis vingen de scholieren niet: de visverenigingen waren hen
al voor geweest. Voor de Simpelveldse jeugdwas het plezier er niet minder om.

Foto: KLAUSTUMMERS.

(ADVERTENTIE)
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VERANTWOORD SLAAPCOMFORT
Heerlen, Bongerd 29, 045-71 7324
Geleen, Roadhuisstr 8, 046-743030

Gepakt na gebruik
gestolen Visa-card
HEERLEN - Een 35 jarige Heerlenaar
is maandagmiddag gepakt toen hij bij
een juwelierin Hoensbroek een horloge
en «en collier wilde kopen op een ge-
stolen Visacard. De kaart stond inmid-
dels al vermeld als ontvreemd. De man
bekende zondagnacht ingebroken te
hebben in een restaurant in Weiten,
waar hij ervan door ging met een pol-
stasje met diverse creditcards, drank en
sigaretten.
Gebruikmakend van de Visa-card had
de man al eerder een fototoestel ge-
kocht in Nuth. Met de Mastercard pro-
beerde de dader nog geld uit de auto-
maat van een bank te krijgen, maar de
kaart werd door de automaat 'opgege-
ten.

veroordeeld zouden zien. Hij was
hun een doorn in het oog.
Doordat ook hij onder verdenking
was komen te staan, had hij louter
uit eigen belang de verbalisanten
hele verhalen verteld. 'Als ik zei dat
ik moe werd, kreeg ik te horen dat
ik dan voor moord zou worden ver-
oordeeld.

HeerW u ~,De gemeenteraad van
keer vLc leftIeft gisteravond twee
raadslertf erd- TerwÜl de meeste«ng dei^ T de reguliere vergade-
te burli-! al weer aanhadden, klop-
2«n ha?!"eester Piet van Zeil methamer een extra sessie bijeen.
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ütieeheetminuten eerder had de coa-
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Gegijzelde getuige
stemt in met eed

heren botsen, rinkelen deruiten in
het stadhuis.

Burgemeester Piet van Zeil be-
streed dit ook nfet. „Soms vliegen
de spaanders er vanaf. Maar het
gaat erom dat de uitkomst van het
collegeberaad werkbaar is, daar
moet u ons op beoordelen."
Hij reageerde daarmee op onge-,
meen felle kritiek van Rein Hum-
mel van Heerlen-Noord, die Zuid-
geest een 'ongericht projectiel' en
'aangeschoten wild' noemde. Hum-
mel noemde een aantal voorbeelden
van het afgelopen half jaar waarin
Zuidgeest niet goed gefunctioneerd
zou hebben.

Daaronder ook de recente 'stad-
huiskwestie', die de directe aanlei-,
ding vormde voor de extra raads-
vergadering.

Zuidgeest las op 30 januari tijdens
een commissievergadering een ge-
typte verklaring voor, waarin hij in
bedekte termen wethouder Savels-
bergh beschuldigde achter zijn rug
om met de architect alternatieve
plannen uit te werken. Onder grote
politieke druk trok Zuidgeest die
verklaring vrijdag in en bood zijn
excuses aan.

Hummel en SPer Jan de Wit vroe-
gen met grote nadruk of het door
Zuidgeest in zijn gewraakte verkla-
ring genoemde 'mogelijke tekort'
van twee miljoen van de verbou-
wing wèl of niet reëel is. Van Zeil
gaf geen rechtstreeks antwoord,
maar zei slechts dat er momenteel
allerlei berekeningen plaats vinden.

De PvdA en het CDA deden niet
aan de discussie mee. De kleinste
coalitiepartner VVD echter sprak
zich fel uit tegen de houding van
Groepering Heerlen-Noord.

„Dit zijn Hoensbroekse taferelen,
wijkpolitiek. Heerlen-Noord wil al-
leen rollende koppen, en handelt uit
persoonlijke rancune tegen Zuid-
geest en PvdA-fractievoorzitter Arie
Kuijper. We kunnen ons beter bezig
houden met zaken die echt belang-
rijk zijn," zei Wil Houben.

Er zou hem op bureau ook veel in
de mond zijn gelegd. 'Dan is het
hier een goede gelegenheid het nog
eens heel precies te zeggen', moe-
digde rechtbankpresident mr Wort-
mann hem aan. Met het uitgebreide
proces-verbaal vóór zich vroeg de
rechter of het waar was, dat D. te-
gen Van V. zou hebben gezegd op
.Schormans te hebben geschoten.
'Ik weet niet zeker of D. het mij
heeft gezegd', luidde het antwoord.
'Hoe is het dan bij de politie op pa-
pier gekomen?, luidde de volgende
vraag. 'Onder druk van de omstan-
.digheden', reageerde Van V.

De terechtzitting nam gisteren acht
uur in beslag. De helft van deze tijd
bracht de rechtbank door in de be-
slotenheid van haar raadkamer.
Donderdagmiddag wordt de behan-
deling voortgezet. Dan komen ach-
tereenvolgens officier van justitie
mr H. Smalburg en raadsman mr
H. Ruysink aan het woord. De
rechtbank wil die middag echter
ook getuige Van V. nog in de
rechtszaal terugzien.
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Officier wijzigt
eis drastisch
ROERMOND - Officier van justitie mr
J. Laumen heeft in een en dezelfde
strafzaak twee verschillende eisen ge-
deponeerd. Vroeg hij enkele maanden
geleden drie maanden gevangenisstraf
onvoorwaardelijk tegen een Turkse in-
woonster van Venlo wegens vermeen-
de handel in drugs, gisteren bij de
voortzetting van de zaak liet hij de
rechtbank in Roermond weten de stra-
feis te herzien in drie maanden voor-
waardelijk. De officier deed dat na
ruggespraak met hulpverleners in Ven-
lo, die hadden gewezen op de traumati-
sche angst die de vrouw aan een ver-
hoor door de politie had overgehouden
en de twijfel die was gerezen over haar
betrokkenheid bij de deal. De behande-
ling van de zaak moest in november
worden uitgesteld omdat de vrouw voor
het hekje was flauwgevallen. Gisteren
was zij niet aanwezig.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Zonder waar-
schijnlijk in te zien welke vertragin-
gen en procedureel ongerief inmid-
dels door zijn toedoen waren ont-
staan, verloste de 19-jarige Bruns-
summer G.J.v.V. de Maastrichtse
rechtbank gistermiddag om half
één uit een moeilijk parket door er
na anderhalve dag in toe te stem-
men beëdigd te getuigen in de straf-
zaak tegen zijn plaatsgenoot P.D.
(35). Deze staat thans terecht op de
beschuldiging in augustus van vo-
rig jaarde 33-jarige Heerlenaar Nico
Schormans te hebben vermoord.

Na de belofte te hebben afgelegd,
ontsloeg derechtbank Van V. uit de

litie had verklaard, kon hij zich nu
weinig meer herinneren. In het gun-
stigste geval luidde zijn antwoord
'dat zou kunnen.

gijzeling die hij maandag had opge-
lopen door hardnekkig beëdiging te
weigeren. De verklaringen die hij
uiteindelijk dinsdagmiddag onder
ede aflegde, waren vrij summier en
verhelderden allerminst de achter-
gronden van de strafzaak. Rechters,
officier en raadsman werden niet
veel wijzer van hetgeen de kroonge-
tuige had te zeggen.
Bij herhaling beriep hij zich op zijn
'verschoningsrecht', daarmee doe-
lend op het zwijgrecht dat hem toe-
komt als nauw bij de zaak betrok-
ken persoon.

Daarnaast bediende hij zich vaardig
van een gróte collectie omtrekken-
de bewegingen. Van hetgeen hij
maanden geleden tegenover de po-

Hij gaf toe de politie op het spoor
van de moord op Nico Schormans
te hebben gezet omdat hij vermoed-
de dat daarbij gebruik was gemaakt
van een geweer dat kort tevoren
nog aan hem had toebehoord. Door
het te ruilen voor een witte motor
was het in handen gekomen van
P.D.
Getuige Van V. wilde echter aller-
minst beweren dat D. ook de moor-
denaar van Schormans was ge-
weest. Tijdens verhoren door de
politie had hij wel de indruk gekre-
gen 'dat ze mijnheer D. erg graag
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dat door het felle licht zijn nachtrust ernstig
werd verstoord. De psychische druk waar-
aan hij in de cel blootstond, zou daardoor
zijn verhoogd.

Het staat nu volgens de Ombudsman vast
'dat het in ieder geval niet onbegrijpelijk is'

Vis verdwijnt uit vijver



t
Bedroefd, maarblij datzijn lijden nu is geleden,
delen wij u mede dat, op 66-jarige leeftyd, na
een liefdevol en zorgzaam leven, voorzien van
de h.h. sacramenten, is overleden, mijn lieve
man, onze vader, schoonvader, opa, broer, zwa-
ger, oom en neef

Huub Horbach
echtgenoot van

Betsie Jager
Heerlen: Betsie Horbach-Jager

Landgraaf: Ruud en Marion
Horbach-Vroomen
Renée,Robin

Heerlen: Marion en Tjeerd
Greveling-Horbach
Barry

Heerlen: Wies en Jan
Quijs-Horbach
Linda, Remy

Heerlen: Wiel en Alie
Leenders-Jager
Familie Horbach
Familie Jager

Heerlen, 10 februari 1992
Corr.adres: Reggestraat 3, 6413 WE Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 14 februari om 11.00 uur in de
parochiekerk H. Moeder Anna te Bekkerveld-
Heerlen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden
op de algemene begraafplaats Akerstraat, in-
gang Groene Boord.
Voor vervoer per bus vanaf de kerk, heen en te-
rug, is gezorgd.
Byeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis donderdag om 18.30 uur in voor-
noemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heer-
len, alwaar dagelijks bezoekgelegenheid is van
18.00 tot 19.00 uur.
Liever geen bezoek aan huis.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving
Het laatste levensblad is gevallen;
het was goed samen te zijn.

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat
wy haar zo lang in ons midden mochten heb-
ben, geven wij u kennis dat heden, voorzienvan
de h.h. sacramenten, vredig is ingeslapen, onze
lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Maria Hubertina
Augustus

echtgenotevan wijlen

Mathijs Hubert Lemmens
Zij overleed in haar 85e levensjaar, na een lief-
devolle verzorging in huizeFranciscus.

Munstergeleen: Frits lemmens
Lily Lemmens-Stevens
Mare, Jacqueline en Arjan
Frank

Geleen: Leny Tijssen-Lemmens
Harry Tijssen
Maureen
David en Nancy

Elsloo: JessieDriessen-Lemmens
Chris Driessen
Leon, Sonja en Mitchel
Raymond en Peggy

Stem: Paul Lemmens
Leny Lemmens-Dukers
Audrey en Sven
Daisy en Coen

Spaubeek: Irene Lemmens
Familie Augustus
Familie Lemmens

6191 AD Beek, 11 februari 1992
Huize Franciscus, Maastrichterlaan 30
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
zaterdag 15 februari om 10.00 uur in de St.-Mar-
tinuskerk te Beek, waarna aansluitend de be-
grafenis op de Nieuwe Hof.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Vrijdagavond om 18.40uur wordt derozenkrans
gebeden en aansluitend de h. mis gelezen in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van uitvaartcentrum Daemen, Prins Maurits-
laan 5 te Beek; bezoek dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.

T 1
Hoe wreed de dood kan zijn, dat weten we nu.
Bid met ons om aanvaarding en berusting, nu
wij geschokt zijn door het overlijden van mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, zus, schoonzus, tante, peettante
en nicht

Lies Thijssen_
echtgenote van

Piet Pluijmen
Zij overleed, geheel onverwacht, op de leeftijd
van 69 jaar, voorzien van het h. oliesel.

Ransdaal: P. Pluijmen
Klimmen: Harry en Marlies

Pluijmen-Mous
Übachsberg: Tiny en Ger Mom-Pluijmen

Freek, Loes
Übachsberg: José en JanPieters-Pluijmen

Carlo
Bocholtz: WilmaenJan

Nicolaye-Pluijmen
René, Sandra
Familie Pluijmen
Familie Thijssen

6311 AM Ransdaal, 10 februari 1992
Rootveldstraat 24
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden
zaterdag 15 februari om 11.00 uur in de paro-
chiekerk H. Laurentius te Voerendaal, waarna
aansluitend de begrafenis op de r.-k. begraaf-
plaats te Ransdaal.
Er is gelegenheid tot schriftelijke condoleance
achter in de kerk vanaf 10.30 uur.
Rozenkransgebed, met aansluitend avondwake
ter intentie van de overledene, vrijdagavond om '18.45 uur in voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in een der rouwkamers van
de begrafenis- en crematievereniging Voeren-
daal,Kerkplein 43, Voerendaal, alwaar gelegen-
heid tot afscheid nemen dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Intens verdrietig, maar ook dankbaar voor het
vele goeds datzij ons heeft gegeven, delen wy u
mede dat op 69-jarige leeftijd is overleden, voor-
zien van de h.h. sacramenten der zieken, onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma, overgrooto-
ma, zuster, tante en nicht

Corry Veldhuizen
weduwe van

Chris Roijen
Landgraaf: Johnen Efi Roijen-Hosek

JohnyenKarin, Maxine
Maurice en Mireille
Iris en Jaap

Dalen: Con en NannieRoijen-Struijs
Sjefen Lammie
Brigitte

Spaubeek: Elly en Fer Wachelder-Roijen
Nancy, Ayla
André en Chantal le

Heerlerheide: Albert enEls
Roijen-ten Lohuis
Maik
Linda

Nootdorp: Sjefen SilviaRoijen-Bindels
Bob
Barry

Soest: Ed en HettyRoi jen-Niessen
Djordy
Mitchel
Familie Veldhuizen
Familie Roijen

10 februari 1992
De Ruyterstraat 19, 6414 SE Heerlen
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van
het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake heden, woensdag 12 februari, om
19.00 uur in dehierna te noemen kerk.
In de Christus Koningkerk te Nieuw-Einde-
Heerlerheide, zal de plechtige uitvaartdienst
worden gehouden op vrijdag 14 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 de
gemeentelijke begraafplaats aan deKampstraat
te Heerlerheide.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

~. INa een moedig gedragen ziekte is toch nog on-
verwacht van ons heengegaan, voorzien van de
h. sacramenten, op de leeftijd van 86 jaar, mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Funs Limpens
echtgenoot van

Tien van Oppen
Hulsberg: T. Limpens-Van Oppen
Hulsberg: Albert en Antoinette

Limpens-Heynen
Hulsberg: Guus en Anny

Limpens-Hilkens
'Hulsberg: Annie en Fon

Willemsen-Limpens
Schimmert: Sef en Irene

Limpens-Thewissen
Hulsberg: Miets en Wiel Mulder-Limpens

Valkenburg
a/d Geul: Bertien en Jan

Eussen-Limpens
Walem: Janen Anny Limpens-Dullens

Puth: Wies enPiet Kicken-Limpens
Beek: Jeu en Mar jo

Limpens-Lemmens
en alzijn kleinkinderen
Familie Limpens
Familie Van Oppen

6336 XH Hulsberg, 10 februari 1992
Ravensbosstraat 22
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 14 februari om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Clemens te Hulsberg, waarna
begrafenis op de algemene begraafplaats Wis-
sengracht.
Samenkomst in de kerk om 10.30 uur alwaar
gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Avondwake donderdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de
rouwkapel van het bejaardencentrum "Pan-
huys" te Hulsberg. Gelegenheid tot afscheid
nemen dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u éen kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

* IDankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat he-
denvan ons is heengegaan, voorzien van deh.h.
sacramenten, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader, grootvader, overgrootvader,
broer, zwager, oom en neef

Hub Dicteren
weduwnaarvan

Mia Limpens
op de leeftyd van 76 jaar.

In dankbare herinnering:
Drunen: Bep en Toon

Beurskens-Dieteren
Monique enFerry
Charell,Rochel 1

Hoensbroek: NicoDicteren
Familie Dicteren
Familie Limpens

10 februari 1992
Montfortstraat 80
6433 JK Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 14 februari om 11.00 uur in de Christus-
Koningkerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgd door
de begrafenis op de centrale begraafplaats aan
de Randweg.
Byeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Donderdag as. om 18.30 uur, tijdens de avond-
mis in voornoemdekerk, biddenwij mede voor
zijn zielerust.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele Hoofdstraat 100, Hoens-
broek; bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

f IVeel te jong, met nog zoveel plannen, is geheel onverwacht, in de
leeftijd van 55 jaar,van ons heengegaan, mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Guus Kitzen
weduwnaarvan

Margriet Wouters
echtgenootvan

José Meurders
Heerlen: JoséKitzen-Meurders

FransKitzen
Anita en Thijs Adriaans-Kitzen
Familie Kitzen
FamilieMeurders
Familie Wouters

10 februari 1992
Oude Kerkstraat 84b, 6412 XX Heerlen
Liever geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op vrijdag 14 februariom 11.00 uur in de H. Hart van Jezuskerk te Schandelen, waarna aan-
sluitend begrafenis op de begraafplaats te Elsloo.
Voor vervoer naar het kerkhof en terug is gezorgd.
Vooraanvang van de h. mis is er gelegenheidtot schriftelijk condole-
ren, achter in de kerk, vanaf 10.40 uur.
Rozenkransgebed, waarna aansluitend avondwake, wordt gehouden
op donderdag 13 februari as. om 18.10 uur in de dekenale kerk van
St.-Pancratius te Heerlen.
Guus is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum v/h
Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen, ingang St.-Antoniusweg; ge-
legenheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 19.30 tot 20.00
uur.
Zij die geen kennisgeving ontvingen, gelieven deze advertentie als
zodanig te willen beschouwen.

Bedroefd en verslagen geven wij kennis van het onverwachte overlij-
den van onze collega

Guus Kitzen
Met veel respect zullen wij aan hem blijven denken. Zijn doorzet-
tingsvermogen en optimisme zullen ons altyd tot voorbeeld zijn.
Zijn familie en vrienden wensen wij alle sterkte toe bij het dragen en
verwerken van dit grote verlies.

Directie en medewerkers
P.I. Overmaze
Maastricht

t :;
Na een leven datwerd gekenmerkt door eenvoud, goedheidbezorgd-
heid, eerlijkheid en liefde, is plotseling van ons heengegaan, in vast
geloofsvertrouwen, myn lieve man, onze zorgzame vader, schoonva-
der, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

JozefSmulders
echtgenootvan

Susanna Amade
Hij overleed in de leeftijdvan 69 jaar.

Geleen: Susanna Smulders-Amade
Almere-Buiten: Rob en Trudie

Geleen: Melthyenßuud
Linsey '

Utrecht: Hub enEls
Zoetermeer: Albert enBelinda

Tilburg: Arnold en Dizy
Maastricht: Ronald en Vindy

Familie Smulders l
Familie Amade

6163 LP Geleep, 10 februari 1992
Antracietstraat 17
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op vrydag 14 fe-
bruari as. om 13.30 uur in de kerk van de H.H. Engelbewaarders te
Geleen-Lindenheuvel, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op de algemene begraafplaats Vouersveld te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Avondmis tot intentie van de overledene, donderdag 13 februari om
19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het mortuarium van Dela,
Vouershof 1 te Geleen; bezoek dagelijksvan 18.00 tot 19.00 uur.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen, gelieveu dezeannon-
ce als zodanig te beschouwen

Enige en algemene kennisgeving

t ï
Met grote droefheid, doch ook met grote dankbaarheid jegens O.L
Heer haar als moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder te r
hebben gehad, geven wij kennis datvan ons is heengegaan, voorzien
van de h.h. sacramenten, in de leeftyd van 91 jaar,

Stanislawa Dybiona X
weduwe van i

StanislawKosicki J
In dankbare herinnering:

Heerlen: haar kinderen «
klein- enachterkleinkinderen■ Ml

8 februari 1992 W
Corr.adres: Limburgiastraat 134, 6415 VXHeerlen
De plechtige uitvaartdienst en de begrafenis hebben in besloten fa- D
miliekringplaatsgevonden. Fr

', _Jk

t
Na een zorgzaam leven is heden, stil en beschei-
den, zoals zij was, toch nog onverwachtvan ons
heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Mien Willems
weduwevan

Joep Thoren
Zy overleed in de leeftijd van 80 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken, in het St.-
Jozefziekenhuis te Kerkrade.,

Kerkrade: Kees Thoren
Bep Thoren-Saive
Manon en Peter

Kerkrade: Annette Gerris-Thoren
Pierre Gerris
Mare en Ruud

Kerkrade: Harry Thoren
Reny Thoren-Eijer
Jelske

6471 AZ Kerkrade, 10 februari 1992
Bockhoutstraat 6
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrydag 14 februari as. om 11.00uur in de
dekenale kerk van de H. Lambertus te Kerkra-
de, Markt, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de algemene begraafplaats
Schifferheide.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Avondmis tot bijzondere intentie van onze dier-
bare overledene, zal worden gehouden op don-
derdag 13 februari om 19.00 uur in voornoemde
dekenalekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streek-
mortuarium, gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerk-
rade-Chevremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met droefheid namen wij kennis van het overlij-den van

Sieger Zuidersma
vanaf 1971voorzitter van het optochtcomité

van dev.v. De Haverbüle
Zyn energieke en enthousiaste inzet voor hetcarnavalsgebeuren zullen wij niet vergeten.
Ons medeleven gaat uit naar zyn echtgenote enfamilie, die wij veel sterkte toewensen.

Stichting optochtcomité
v.v. De Haverbüle
Munstergeleen

tAnna Yerna, oud 83 jaar, echtgenote van Nic
Beltgens. 6214 RX Maastricht, Ambachtsweg 13.

De uitvaartdienst zal plaatshebben op donderdag
13 februari om 13.30 uur in debasiliek van St.-Ser-
vaas, Vrijthof-Maastricht. Er is geen condoleren.

t Maria Schurgers, oud 65 jaar, echtgenote van
Pierre Stessen. 6227 SB Heer-Maastricht, Jo-

seph Ramaekersstraat 11.De eucharistievieringzal
worden gehouden op donderdag 13 februari om
11.30 uur in de parochiekerk van St.-Petrus Ban-
den te Heer. In de kerk gelegenheidtot schriftelijk
condoleren

tLam Lardenoye, oud 77 jaar, echtgenoot van
MiaLeenders. 6221 TT Maastricht, Bloemenweg

31.c. De eucharistieviering zal worden gehouden
op donderdag 13 februari om 9.30 uur in de paro-
chiekerk van Don Bosco te Maastricht-Akerpoort.
Er is geen condoleren.

tJan Fürrer, oud 81 jaar, echtgenootvan Doortje
Tibojong. 6215 BP Maastricht, Herculeshof 42.e.

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 14
februari om 14.00 uur in het gebouw van de Pink-
stergemeente Immanuël, Brusselseweg 500 te
Maastricht. Er is geen condoleren.

tCorry Heemskerk, oud 40 jaar, echtgenote van
Ben Franssen. 6241 DE Bunde, Rustenburg-

straat 21. De uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 13 februari om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Agnes te Bunde. Gelegenheid
tot schriftelijk condoleren achter in de kerk.

...

t
Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden
mochten hebben, maar ook bedroefd om het
scheiden, delen wy u mede dat, na een werk-
zaam leven, in Gods vrede is overleden, onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Maria Neven
weduwevan

Hendrik Arnold Creusen
Zij overleed in de leeftyd van 74 jaar.

Passart: Annie Kapper-Creusen
HenkKapper
Henk en Christine
Anita

Passart: Tillie Wouters-Creusen
HubWouters
Sandra
Familie Neven
Familie Creusen

Heerlen, 11 februari 1992
Corr.adres: Eikstraat 60, 6413 RV Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 15 februari as. om 11.00 uur in
deparochiekerk van St.-Josephte Heerlen, Pas-
sart, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Byeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondwake tot intentievan onze dierbare over-
ledene, vrijdag 14 februari as. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Zy" die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met grote verslagenheid hebben wy' kennis ge-
nomen van het plotseling overlijden van onze
vriend en collega

Piet Schaeken
Piet, je opgewektheid en spontaniteit zullen
steeds in onze herinnering blijven.
Annie enkinderen, veel sterkte in deze voor jul-
lie zo moeilijke dagen.

I Personeelsvereniging
Centrum Vakopleiding Geleen

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze zeer gewaardeerde
collega

Piet Schaeken
Je collegialiteit en inzet zullen wy missen.

Directie enpersoneel
Centrum Vakopleiding Geleen

Rectificatie
De uitvaart vari

Piet Schaeken
zal plaatsvinden donderdag 13 februari as. om
10.30 uur in de Catharinakerk te Grevenbicht,
gevolgd door de begrafenis te Schipperskerk.
Avondwake woensdagavond om 19.00 uur in
voornoemde kerk.

I - *^\

f ;
Bedroefd, maar dankbaarvoor alles wat hij voo
ons heeft betekend, hebben wy afscheid genö'
men van mijn lieve man, onze zorgzame vader-
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef ij

Jean Joseph (Sjeng)
Scheeren

echtgenoot van f
Maria Catharina Flachs

Hij overleed in de leeftijd van 68 jaar.
Kerkrade: M.C. Scheeren-Flachs

Landgraaf: Annie Franssen-Scheeren
Piet Franssen
Armand, Monique

Schinnen: Bep Scheeren
AndréDicteren
Ili

Beek: Frans Scheeren j.
Marlies Scheeren-Wiertz
Ron, Mare I

Weert: Piet Scheeren I
Magda Vanhommerig I

Kerkrade: Jac. Scheeren
Hanneke Scheeren-de Haan j
Thijs, Josine I

Groningen: Jo Scheeren
Familie Scheeren .
FamilieFlachs

6463 CXKerkrade, 6 februari 1992
St.-Pieterstraat 136
Ingevolge de wens van de overledene, heeft »e
crematie, op dinsdag 11 februari jl. in het ere- j
matorium te Heerlen, in besloten familiekrin»
plaatsgevonden. Ij.

' -^'

De grote belangstelling, de vele troostrü^ j
woorden, bloemen, brieven en h.h. missen, bU t
het heengaan van myn lieve man, onze zorgz3'
me vader, schoonvader, opa, broer en zwager

Eduard Kickken
hebben ons zeer getroffen. Al deze blijken val^
medeleven en de wetenschap dat hij door zovf-',
len werd geacht, hebben ons gesterkt dit grote
verlies te dragen.

J. Kickken-Mertens
kinderen enkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvindel 1

op zondag 16 februari om 10.00 uur in de par°'
chiekerk H. Remigius te Klimmen.

Dankbetuiging j
Voor devele blijken van medeleven in de voT\. *van bloemen, condoleances, h.h. missen, U| ?grote belangstelling tijdens de ziekte en een v°'' 1
le kerk bij de uitvaartvan mijn lieve man, onZ 1zorgzame vader, schoonvaderen opa

Huub Beijer
zijn wy u bijzonder dankbaar.
Het heeft ons diep ontroerd en het is voor on j
een grote troost en steun te weten dat hy oo> I
voor anderen veel heeft betekend.

M. Beijer-Boerakker
kinderen enkleinkinderen ,

h
Heerlen, februari 1992
Wij nodigen u uit om samen met ons de p\edc&'
ge zeswekendienst te vieren op zaterdag 15,'’'bruari om 17.30 uur in de parochiekerk Heilré
Geest te Meezenbroek. 1}' 1Vervolg familieberichten

zie pagina 16
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|AALS - Niet PvdA-wethouder
John van Dijk uit Brunssum,
!Jaar zijn Tilburgse collega van
LDA-huize P. van Hassel hadv°lgens de Vertrouwenscommis-
Sle uit de gemeenteraad burge-
meester van Vaals moeten wor-
?en. De Vertrouwenscommissie

Vaals had Van Hassel eerste
op haar voordracht,

jftaar gouverneur Emile Masten-broek zette Van Dijk één op zijn
%tje voor minister len Dales
Jan Binnenlandse Zaken. Dales
&am de keus van de Limburgse
L°n_missaris van de Koningin
°ver. Van Dijk is per 1 maart be-noemd.
uaarmee passeren Mastenbroek

en Dales voor de tweede keer in
korte tijd de Vertrouwenscom-
missie bij benoemingen in Zuid-
Limburg. Eind vorig jaar werd
namelijk al PvdA'er Henk Riem
tot burgemeester van Brunssum
benoemd. De Vertrouwenscom-
missie had unaniem burgemees-

Brunssum waren overigens al in
handen de PvdA.

De voorzitter van de Vaalse Ver-
trouwenscommissie, PvdA'er
Hans Jussen wil niet ingaan óp
het aan Mastenbroek uitgebrach-
te advies. CDAer Lambert Jae-
gers doet dat evenmin. Wel her-
haalt hij zijn al eerder als fractie-
voorzitter van het CDA geuite
boosheid over de gang van za-
ken. „Uit het informele circuit
hadden we al in een zeer vroeg
stadium vernomen dat Van Dijk
burgemeester moest worden.
Dan heeft een lange procedure
met een vetrouwenscommissie
natuurlijk geen zin. Laat de gou-
verneur dan meteen zeggen wie
hij als burgemeester wil benoe-
men en ons niet in de maling
nemen."

ter Hub Strous (CDA) van Voe-
rendaal voorgedragen.

Mastenbroek, zelf CDAer, wil
meer PvdA-burgemeesters in
Limburg. De PvdA is wat burge-
meestersposten betreft onderbe-
deeld in dezeprovincie. Vaals en

Onrust bij CBS
In Heerlen moeten tenminste 120 banen weg

DEN HAAG - Volgens minis-
ter len Dales van Binnenland-
se Zaken is uitgangspunt bij
de Grote Efficiency Operatie
(GEO) bij de rijksoverheid dat
zwakke regio's als Limburg en
het noorden niet meer dan
evenredig mogen worden ge-
troffen. De bewindsvrouw
zegde dat gisteren toe aan het
Limburgse CDA-Kamerlid
Walter Paulis.
Ondertussen dreigen echter nog
steeds het hoofdkantoor van de Al-
gemene Inspectiedienst (AID, 90
werknemers) in Kerkrade en het
Voedselvoorzienings In- en ver-
koopbureau (VIB, 100 werknemers)
in Hoensbroek door de GEO uit
Limburg te verdwijnen.

Bij het CBS in Heerlen zullen door
die operatie in ieder geval meer dan
100 banen verdwijnen en in Kerkra-
de bij Defensie nog eens een vijftig-
tal arbeidsplaatsen.

-Jl c:-.iii c.ii _i_jp _ji_.i lid ui| IO

gekomen, want in de praktijk blijkt nog maar al te vaak het tegen-
deel. Nemen we als voorbeeld het Maaswater, dat regelmatig
vanuit Wallonië zwaar vervuild het meetpunt in Eijsden passeert.
Over een aanpak van deze ernstige milieuproblematiek, waarbij
het ene land het andere land met zijn afvalwater opzadelt, zouden
tussen bevriende, min of meer beschaafde, staten als Nederland
en België toch behoorlijke afspraken moeten kunnen worden ge-
maakt. Althans, dat zou je zo denken.
Maar zo eenvoudig ligt het allemaal niet. De vervuilde Maas
maakt onderdeel uit van een ingewikkeld onderhandelingspakket
tussen Wallonië, Vlaanderen en Nederland. Kort gezegd komt het
hier op neer: Luik, enige jaren geleden tot 'zeehaven' gebombar-
deerd, wil via het Albertkanaal een betere verbinding met Antwer-
pen e de Westerschelde. Vlaanderen vindt op zijn beurt dat
Nederland te weinig doet om Antwerpen via de Westerschelde
beter bereikbaar te maken. Dat zou moeten gebeuren via de aan-
leg van het zogenaamde Baalhoekkanaal door Zeeuws-Vlaande-
ren en het verder uitdiepen van de Westerschelde. Ons land heeft
daar echterweinig belang bij, gelet op de concurrentiepositie van
Rotterdam. Wij zijn daarentegen wel gebaat bij schonerMaaswa-
ter, dat in de buurt van de Biesbosch wordt opgeslagen en daarna
gebruikt wordt als drinkwater. Aan dat schone water kan Wallonië
wat doen door tussen Luik en Eijsden een waterzuiveringsinstallatie
te bouwen. Hiermee is de cirkel dus weer rond.
Minister Maij (Verkeer en Waterstaat) voelt niet veel voor juridische
acties tegen België in verband met de vervuiling van de Maas. Dat
is vanuit haar standpunt geredeneerd wel begrijpelijk. België zou
dan immers bij de rechter van Nederland een betere toegang tot
de Westerschelde kunnen eisen. En daar zit Maij nu juist niet op te
wachten. Veel verder dan wat vage beloften om aan te dringen
op betere, geïntegreerde controle- en meetsystemen in België
kwam de minister maandag in de Kamer dan ook niet. Voor een
schone Maas is echter heel wat meer nodig. Ons land zal zich dan
moeten houden aan eerder met België overeengekomen procedu-
res. Zolang dat niet het geval is zal het vervuilde Maaswater nog
tot in lengte van jaren bij Eijsden het daar aanwezige meetpunt
passeren.

P.S,

Er zijn \<orïge week in Maas-
tricht allerlei handtekenin-
gen geplaatst onderverdra-
gen die binnen niet al te
lange tijd moeten leiden tot
iets dat een 'Verenigd Euro-
pa' heet. Een en ander wil
overigens nog lang niet zeg-
gen dat dit Europees Utopia
n firht fifin «.tnr. nirhterhii i .

Actie voor snelle fusie
bloemenveiling geslaagd

Oproep door tuinders positief ontvangen

Van onze correspondente

I^ERLEN - De spannings-
i^e bij het Centraal BureauJ de Statistiek (CBS) stijgt
h^ de dag. De statistiekenfa-
Ïj3 gaat fors bezuinigen.
jwl CBS moet met ruim 10
i^cent minder mensen gaan
%> n' *n e vestigingen in
H r̂len en Voorburg verdwij-

* voor 1994 in totaal 325
|jjjwen-, waarvan tenminste 120
jiJL:eerlen. De onzekerheid en

i^otivatie op de meeste be-
idde afdelingen is groot,
l^p op 1 april maakt de di-
jöfLle bekend wie precies zijn
i, 'iaar functie kwijtraakt.
ÏSQthSfL^ige ambtenaren kunnen aan
1% jn<ivan de voorlopige voorstel-
Ify,^ zien dat hun werk verdwijnt.
TtJ| en - vooral bij de ondersteu-nen 6 diensten - wachten in span-
JISjS °P de formele aanwijzing. „Je
'"..lp dat mensen zich ongelukkig
W i-en reikhalzend uitzien naar

om ergens andersCae slag te gaan", zei CBS-direc-
tf *»" van Tuinen laatst in eenk'Ofteelsblad. Het is niet uitgeslo-
Ioq?^ Personeel van Heerlen naar
j Durg wordt overgeplaatst.
Isï^ "Medewerker WillemPeeters in
lij l n noemt de onrust 'logisch',
fet^eft als kaderlid van de ambte-

to ond Abvakabo alverscheide-
He?°eilijke gesprekken gehad met
IsLfen die bijna zeker weten dat
°eK an aat verdwijnen.

%r!.L S Peeters, evenals zijn collega
tj^huijsen van de bond CMHF,
(£romstandigheden tevreden over
ftg/^nier waarop wordt gesnoeid,
t^oiedezeggenschap bij de afslan-
|èf| ls volgens Moolhuijsen prima
vli?e^' e bonden hebben meer

Vijj e^ dan de ministeries zouden
_^leiri. en drietal commissies be-
Jy. at de hele procedure. De aan-
Itjjj. Van directeur-generaal Abra-
Ijf se verdient wat hem betreft alle

Pi f*rdt een grootaantal maatrege-
liogf^omen om ontslagen zoveel

5 hjk te voorkomen. „Maar het
*ÖS |}^ meevallen", voorziet de
feor " lrectie. De rek is er bij vorige
5e sanisaties al uitgehaald. Het la-

verloop in Heerlen
1 de afslanking extra moeilijk.

r
e
het CfiS is dit de zoveelste
n e^e ree^s bezuinigingen.

X de Jaren tachtig het aantal
t en met meer dan 20 pro-
-glieP> is de 'lucht' er hele-

j^j Uit: bezuinigen op het perso-
den h ekent nu dat een aantal
le^ domweg geschrapt gaat wor-■ onn a*van ee'vee* statistieken
[h.'Hd wordt ver-
*.(} rd- Diverse maandstatistie-

worden kwartaalstatistieken en

Van onze verslaggever

" Bij hetCBS in Heerlen verdwijnen 120 banen.
er zal meer danvoorheen met schat-
tingen in plaats van tellingen wor-
den gewerkt.

Volgens de directieleden W. de
Vries en H. van Tuinen heeft het
CBS een aantal pijnlijke keuzes
moeten maken. Het meest getroffen
door het snoeimes zijn de onder-
wijsstatistieken: daarop wordt 38
procent bezuinigd. Goede tweede
vormen de landbouwstatistieken
met 20 procent, gevolgd doorbalan-
sen (18 procent), rechten en veilig-
heid (17 procent) en verkeersstatis-
tieken (14 procent). Zelfs in het
milieu is gekapt: 6 procent.

Archieffotoj DRIESLINSSEN

ROERMOND - Ruim 75 Lim-
burgse bloementelers hebben
positief gereageerd op de op-
roep van een actie-comite, dat
een fusie tussen de bloemen-
veiling ZON in Grubbenvorst
en een viertal andere veilingen
in de regio wil afdwingen. Om
een verregaande samenwer-
king tussen de veilingen te
bewerkstelligen, wil het comi-
té een nieuwe vereniging op-
richten, waarvoor zich nu alzon veertig procent van de in
totaal 180 benaderde telers
heeft aangemeld.

Volgens de actievoerende bloemen-
telers moet er snel een fusie komen
tussen de veilingen ZON in Grub-
benvorst, VON in Bemmel en een
tweetal veilingen in Duitsland om
de afzet van bloemen tegen redelij-
ke prijzen veilig te stellen in de toe-

komst. Door een fusie denken de
telers grotere handelaren en expor-
teurs, die hun inkopen nu nog vaak
doen in Aalsmeer, naar deze regio te
lokken. De bloementelers strevennaar een fusie binnen zes maanden.
De komende jaren zou er voorts ge-
werkt moeten worden aan de reali-
satie van een centraal veilingcom-
plex.

De nieuwevereniging van bloemen-
telers, waarvoor nog geen naam is
bedacht, wil de veilingbesturen on-
der druk zetten om de fusiegesprek-
ken te bespoedigen. Volgens de
telers hebben deze gesprekken de
afgelopen periode te weinig resulta-
ten opgeleverd en dreigt er een
'leegloop' van kopers te ontstaan in
dezeregio.

Voorzitter Landbouwschap gaat in op ’Mineraal Centraal’

Mares wil geleidelijke
afbouw landbouwsteun

Moeite
Een van de initiatiefnemers, chry-
santenteler Twan Leurs uit Belfeld,
liet gisteren weten dat de respons
op de oproep tot nu toe niet tegen-
valt. „We verwachten de komende
weken nog meer positieve reacties
van telers. We hebben de indruk dat
veel collega's achter onze actie
staan, maar zich nog niet de moeite
hebben genomen om het aanmel-
dingsformulier voor de nieuwe ver-
eniging terug te sturen." Volgens
Leurs vindt een eerste ledenverga-
dering medio maart plaats, waar-
voor het actie-comité een grote
opkomst verwacht.

Het ziet er wel naar uit"dat de 'pijn'
van de afslanking redelijk evenre-
dig over de de beide vestigingen
Heerlen en Voorburg wordt ver-
deeld. 'Heerlen' moet ongeveer 120
van de 1200 arbeidsplaatsen inleve-
ren en 'Voorburg' verliest zon 160
van de bijna 1600 banen. Daarmee
is het aantal van in totaal 325 te
schrappen plaatsen overigens nog
niet gehaald. Over een aantal gaat
het CBS nog met het ministerievan
Economische Zaken onderhande-
len.

Actie Vlamingen
tegen studenten
uit Nederland

HASSELT - Vlaamse studenten
van de universiteiten van Brus-
sel, Diepenbeek (bij Hasselt),
Gent, Kortrijk en Leuven zijn
gisteren een gezamenlijke actie
begonnen tegen de toeloop van
Nederlandse medicijnen-studen-
ten in Vlaanderen.

Vooral aan de Katholieke Uni-
versiteit van Leuven en aan het
Rijksuniversitair Centrum in
Antwerpen is de toeloop van Ne-
derlandse geneeskunde-studen-
ten dit academiejaar spectaculair
groot geweest.

De stormloop van Nederlanders
op de Vlaamse universiteiten
zorgt voor praktische proble-
men. De auditoria zijn overbe-
volkt en er doen zich problemen
voor bij het organiseren van de
practica, zo zeggen de Vlaamse
studenten.

Ze wijzen er verder op dat er
veel te weinig plaatsen zijn waar
men zich, na de artsenstudie,
kan specialiseren.
De Vlamingen voeren verder aan
dat er op den duur geen werk
meer zal zijn voor artsen. In Bel-
gië neemt de artsenpopulatie al
beangstigend grote vormen aan.

BAEXEM - De voorzitter van het
Landbouwschap en de Katholieke
Nederlandse Boeren- en Tuinders-
bond, drs Jef Mares, vindt dat de
Europese steun aan boeren via de
weg van geleidelijkheid moet wor-
den afgebouwd. Hij noemde het
'volksverlakkerij' om de Europese
landbouwprijzen dermate te verla-
gen dat de boeren een ondersteu-
ning nodig hebben die, zijns in-

res zijn gehoor voor. Om een con-
stante kwaliteit tekunnen waarbor-
gen zou de mest van een keurmerk
moeten worden voorzien.

Fel haalde Mares uit naar minister
Bukman die bij de opening van de
landbouwbeurs in de RAI de boe-
ren had verweten dat ze te traag in
milieu investeren. Mares op zijn
beurt betichtte de minister van
laksheid en onduidelijkheid. Of-
schoon Bukman beloofde een groen
label voor emissiearme stallen te
zullen invoeren, waardoor inves-
teerders de eerste jarenvan aanvul-
lende investeringen gevrijwaard
blijven, is die groene label er nog
altijd niet.

Evenmin is er duidelijkheid ten
aanzien van de regelgeving. „Wie
wordt er nog wijs uit? De regelge-
vingsdrift van de overheid is van
dien aard dat je je afvraagt of goed
ondernemerschap nog mogelijk is.
Boeren zijn genoodzaakt om een
goede secretaresse te nemen dieeen
en ander voor hem uitvogelt. Ech-
ter: een secretaresse mag wel mooi
maar niet te duur zijn."

Ondanks alle onduidelijkheid durf-
de de voorzitter van de kring Lim-
burg van de Nederlandse Organisa-
tie van Pluimveehouders, Toon van
Rens, te voorspellen dat de pluim-
veebedrijven in 1995 zo emissiearm
zullen zijn 'dat het niets meer uit-
maakt of zij in de bebouwde kom of
midden in de Peel zijn gevestigd.

Demonstratie
Een delegatie van Limburgse bloe-
mentelers bezoekt vandaag overi-
gens de grootscheepse demonstra-
tie van Duitse bloementelers in
Düsseldorf. Deze telers pleiten
eveneens voor een fusie op korte
termijn en willen dat benadrukken
door te demonstreren tijdens een
vergadering van de betreffende vei-
lingbesturen in de Duitse stad.

Parketpolitiescheidt getuige en agressieve verdachte

Mishandeling ambtenaar
in Melick blijft mysterie

ziens, groter dan de bezuiniging zal
zijn.
„Anderzijds is hét voor de door-
snee-Europeaan niet meer te prui-
men dat tweederde van het Europe-
se budget wordt uitgegeven aan de
landbouw in de vorm van subsidies
voor produkten die jeaan de straat-
stenen niet kwijt kunt."
Mares deed deze uitspraak gisteren
tijdens de algemene vergadering
van de kring Limburg van de Ne-
derlandse Organisatie van Pluim-
veehouders in Baexem.

Uitvoerig ging Mares in op 'Mine-
raal Centraal', het alternatieve plan
van het Landbouwschap voor het
plan van de minister van landbouw
om de mestregelgeving aan te
scherpen. Een commissie, onder lei-
ding van de oud-voorzitter van de
hoofddirectie van Melkunie Hol-
land, Rien Timmer, is druk doende
om dit plan op korte termijn zoda-
nig uit te werken dat het 'naadloos
op het ministeriële plan kan aan-
sluiten. Volgens Mares is het 'een
groot misverstand te veronderstel-
len dat het plan van hetLandbouw-
schap bedoeld is als een bliksemaf-
leider om de snode plannen van de
regering om afstand te houden.

Mares benadrukte 'dat alles op alles
moet worden gezet om inkrimping
van de veestapel te voorkomen. De
export van stapelbare mest zal moe-
ten worden verdrievoudigd om in
1995 650.000 ton buiten Nederland
te kunnen afzetten, zo rekende Ma-

Douaniers ingezet
voor opsporing

drugs en EG-fraude
DEN HAAG - Tachtig douane-
ambtenaren zijn deze week be-
gonnen met een opleiding in Els-
peet ter voorbereiding op de uit-
breiding van douane-taken in de
havens van Amsterdam, Rdtter-
dam en op de luchthaven Schip-
hol.
Na 1992 zullen aan de buitengren-
zen van de EG controletaken van
de douane worden versterkt. Aan
de binnengrenzen verdwijnen
echter taken.

ook hij niet precies weet waarom de
ambtenaar is afgetuigd. „Intuïtie
zegt me , dat op de achtergrond van
deze zaak een derde belanghebben-
de is, die wel een reden heeft. Het
kan best zo zijn dat de dader van de
mishandeling door verdachte G.
met een onwaar verhaal is misleid",
aldus mr Eland, die daarmee de
woede van de vervaarlijk blazende
verdachte opwekte..

„Wanneer ik vandaag of morgen
weer een agressief feit pleeg, zal ik
tot voor de rechtbank volhouden
dat ik opdracht kreeg van de offi-
cier van justitie in Roermond", al-
dus G. ten afscheid. De parketpoli-
tie hield opnieuw een oogje in het
zeil tot G. de rechtbankgebouwen
aan de Pollartstraat had verlaten.
De politie in Eindhoven is inmid-
dels ingeseind over de mogelijke
uitlopers van deze strafzaak.

Uitspraak volgt over veertien da-
gen.

Vervolg van pagina 1 In totaal moest de organisatie te-
rug met 1700 arbeidsplaatsen tot
een bestand van 5100 douaniers.
Aan de buitengrens zullen vanaf
1993 600 extra douane-ambtena-
ren worden ingezet, waarmee het
totaal daar komt op 3300.

Ook van enige relatie tussen Hee-
mels en Van L. en G. is niets geble-
ken. Van L. hield onder ede en
ondanks bedreigingen in de afgelo-
pen weken aan zijn adres vol dathij
door G. voor het karwei was inge-
huurd. G., tegen wie officier van
justitie mr J. Eland gisteren op-
nieuw zeven maanden cel wegens
uitlokking eiste, bleef erbij dat er
een complot tegen hem is gesmeed.

„Ik heb meer dan 35 veroordelingen
wegens mishandeling en dergelijke
achter de rug. Ik mag dus best in
staat worden geacht mijn eigen
boontjes te doppen en heb geen
kleine schrieleverslaafde nodig heb
om iemand in elkaar te laten slaan",
voerde G. aan. Verdachte maakte
zich tijdens de getuigenis van de
man die hij betaald zou hebben
voor de klus in Melick, zo kwaad
dat de parketpolitie Van L. uit voor-
zichtigheid ver van G. hield en na
zijn verklaring snel buiten gezichts-
bereik bracht. Mr Eland gaf toe dat

s~^~~-__J^an onze verslaggever
MOND - Na ruim vijftien

°' Veel sPeurwerk van de
'«_hth en twee zittingen van de
tee(j in Roermond is nog
l°ofH I"et duidelijk waarom het
fetjj Van de sociale dienst van de
J. j,ente Melick en Herkenbosch
»iet r^els op 15 november 1990
!etuigdn honkbalknuPPel werd af-

wiste..
r Uit 1?verklaarde de daderH. van

* *aat mdhoven, die als getuige in1. g**van devermeende uitlokker
ii\s ' rrt Mierlo van deze mishande-ld rde rechtbank in Roer-
t'gehi,Weid verhoord, dat hij was
cern ï

om te voorkomen dat'Uh^f de vestiging van een gok-
louu door G. in Melick kon tegen-.. Ben- Een reden echter waarvoor
Hn e- nooit enig bewÜs heeft"L, n vinden. Er is en was geen
f 2pl? in diericnting aanhangigeits bekend bij de gemeente.

Directeur Douane mr H. Haver-
kamp maakte gisteren in Elspeet
bekend dat de douane vorig jaar
164 kg heroïne in beslag nam,
2.477 kg cocaïne, 33.649 kg hasj en
21.974 kg marihuana.

Volgens oud-premier Biesheuvel
kan er nog dit jaar met België een
verdrag worden gesloten over het
tegengaan van de vervuiling van de
Maas. Biesheuvel onderhandelt na-
mens Verkeer en Waterstaat al ja-
renlang over de Waterverdragen
tussen Nederland en België.

LUIK - De Greenpeace-woord-
voerder: „In België wyst men met
een beschuldigende vinger naar Ne-
derland. Enkele Waalse politici
menen dat een Nederlandse tank-
wagen, die illegaal in de Maas zou
hebben geloosd, verantwoordelijk
is voor de vervuiling van afgelopen
maand. Bovendien verschuilen zij
zich achter het argument dat zij nog
geen officiële klacht van de Neder-
landse ' waterleidingbedrijven heb-
ben gekregen."

Greenpeace België spant zich al ge-
ruime tijd in om de Waalse politici
van de noodzaak te overtuigen actie
te ondernemen tegen giftige lozin-
gen in de Maas.

„Indien in de monsters methylpyri-

’Tankwagen uit
Nederland

loosde illegaal’

dine wordt aangetroffen, zou daar-
mee de verklaring over de Neder-
landse tankwagen onderuit worden
gehaald. Hopelijk dwingt dat de
autoriteiten het lozingsprobleem
eindelijk eens serieus te onderzoe-
ken."
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tßernard Crolla, oud 61 jaar, echtgenoot van Li-
sette Wellens. 6217 VP Maastricht, Pancerstraat

14. De uitvaartdienst zal plaatsvinden, heden
woensdag 12 februari om 12.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw van Goede Raad, Malpertuis-
Maastricht. Geen condoleren.

t WilhelminaLitjens, oud 64 jaar, echtgenotevan
Huub Quax. Burg. Murisstraat 72, 6231 GM

Meerssen. De eucharistievieringzal worden gehou-
den, heden woensdag 12 februari om 10.30 uur in
de parochiekerk van St.-Jozef Arbeider te Meers-
sen-West. Gelegenheid tot schriftelijk condoleren
in de kerk.___________________________________________________________________________________________

tWiel Pollen, 74 jaar, weduwnaar van Helena Jo-
hanna Lamberta Dewinden en weduwnaar van

Anna Maria Catharina Stappers, Pr. Beatrixstraat
2, 5953 LL Reuver. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden op donderdag 13 februari 1992
om 10.30 uur in de Fatimakerk te Reuver-Offen-
beek.

tJet Vallen, 56 jaar, echtgenote van Seg Cox, Jan
Amentstraat 25, 6041 BD Roermond-Leeuwen.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 14 februari 1992om 10.30uur in de paro-
chiekerk van de H. Jozef teLeeuwen-Roermond.

tGertruda van Ooi, 85 jaar, echtgenote van wij-
len Joannes Maassen, Voortstraat 11, 6051 JP. Maasbracht. De plechtige uitvaartdienst zal wor-

den gehouden op donderdag 13 februari 1992 om
11.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart van
Jezus te Brachterbeek.

DEN HAAG - Gemeenten moeten
grotere vrijheid krijgen om een ei-
gen onderwijsbeleid te voeren. Die
grotere vrijheid betekent wel dat de
invloed van gemeentebesturen op
het openbaar onderwijs in hun
plaats kleiner wordt. Het bestuur
van het openbaar onderwijs moet
worden, overgeheveld van de ge-
meente naar aparte stichtingen.
Dat staat in een advies van de Raad
voor het Binnenlands Bestuur
(Rbb) aan minister Ritzen van on-
derwijs. De Raad doet enkele aan-
bevelingen in het kader van allerlei
veranderingen die met name in het
basisonderwijs plaatsvinden. De
huidige bewindslieden Ritzen en
Wallage streven ondermeer naar
schaalvergroting en een grotere
zelfstandigheid voor scholen.
De Rbb meent dat het in die ont-
wikkeling past dat er op lokaal ni-
veau een onderwijsbeleid gevoerd

kan worden. Om te voorkomen dat
het bijzonder onderwijs in de knel
raakt, is het nodig dat de gemeente
afstand neemt van het bestuur van
het openbaar onderwijs. De Rbb ad-
viseert om stichtingen in het leven
te roepen die het bestuur op zich
nemen.
De raad meent dat het rijk gemeen-
ten ook financieel in staat moet stel-
len om een eigen beleid te voeren.
De zogenoemde overschrijdingsre-
geling, die bepaalt dat bijzonder en
openbaar onderwijs evenveel geld
moeten krijgen, moet volgens de
Rbb zo geïnterpreteerd worden dat
gemeenten geld kunnen besteden
aan scholen die daar de meeste be-
hoefte aan hebben.
Een wijziging van de Gijpndwet is
volgens de raad niet nodig om ge-
meenten een sterkere positie te ge-
ven in het onderwijsbeleid. Dat zou
onnodige vertraging opleveren.

Limburgs Dagblad

officiële mededeling

Laat u niet misleiden: Als u prijzen vergelijkt, kunt u het beste kijken naar wat het normaalkost, want aanbiedingen -w^. . mffC"alleen deze week" zijn alleen lokkertjes. Voor de rest betaalt u gewoon het volle pond. Bij Aldi vindt u geen lokkertjes. wVlll ICrpCCll gewassen, 1 kilo m*dJ
De prijzen in onze advertenties en in onze winkels gelden week-in - week-uit en zijn meestal nog lager dan de lokkertjes m m j
van anderen. Echt vergelijken bespaart u veel. ■ . KlWI S Italiaanse, kilo, ca. 15 a 16 st 1* Is

—f Onmerkeliike verschillen —s gn itstzzs?"* **---*^ (WÈ,
f^---^——-^—------------*-* **»***/"*w

0
I ■"■_________^\ S^g_y want de voorraad is beperkt. S^ok Kl\

in aeliikoaende verpakkingen. Sauzen MMUm^^^lil UUIIJIS. l/*/W**»*W *w
mTJ ____ *+ I , Unox, in makkelijk ritsblik. XWilrJktTïïJ'/WE ~_

1 * - ■ " ] Hier enkele voorbeelden: | Voor macaroni, IQQ Vaf%&£&^£/ShöïTV spaghetti of rijst/nasi. 400 gr. iivv 5^ /^ÊËtmKËr2k
is er met en zonder garantiezegel Rodiaz Sherry met IllinQVlßcS 01 KippG " Rundvlees of _^^_^<2* _-»^^

la garantiezegel. ylees boUÜIOXI .. . J*!^fa .n_ -^/-/ih «--ju* flfl#H#f JVTUU i^ÉPDENOMINACION DE ORIGEN", wwhi,w_a .w^wi.ht... k-011 W of/ff//f£/£ HêBDOK PUttiD AAT'MKI. /4«tó^-f^iieen waarborg voor originaliteit Cream, is er met verschillende vleesgewichten met * r i^^!
en kwaliteit Medium Dry van ca. 55 tot 75 gram per pot. yg -^-^ y jees Leren schoen met veel zijverstevigingen voor extra stabiliteit. s_ --^' -jT*W

ofFino .-- Bij ALDI is het vleesgewicht — -**
Het pompsysteem garandeert . ..-r-r^y ■'"" f^-,^^^^^^^

ALDI verkoopt originele sherry Pale Dry, 4QR 75 gram en duidelijk CQ een perfecte indiv.duele pasvorm, -fQQ Cf)*
met garantiezegel. 0,7 Itr. TiC/U vermeld op het etiket. 340 ml. liW Maten 38 t/m 44,5. l4vl¥V s==^

7~~77 T" Beschuit... /^T^i.^^ Wandklok Jeansjack I jfjl
LWarte DeSSenneKtai ~ , ZWcHte bessen- Er ajnroUen van _05 en 125 gram. Lang niet in alle gevallen / 7 MjMffÊ/^k "Junghans". Voor meisjes "*’?*

nolrtar "T arrnna" Staat dit vermeld °P de verpakking. h gT*NL IliS^l ■Él_l Met n,oderne wijzerplaat. en jongens. j "*ik
io ar TTiPt PWn Pn *.nVn lieKiai, LagOlla . ltoer.Viii.. I r*li ■~§ ffll Rond model, doorsnede Van puur katoenen #-.%*»*__.lsermet_.ö/o en.iU/0

„„,„>,♦,„, ALDI verkoopt 125 gram BeSChUlt AA \ ?; VB ï;«! |ü| ca. 25,5 cm of ca. 30 cm. denim, 14,5 oz. fefcvruchtensapaandeel. Het verschil met 30^o vruchten- en vermeld dit Rol 13 stuks. Q9 \ 1 Ij \\WI m diverse kleuren. 3 verschillende
is duidehjk te proeven. sapaandeel. duidelijk op de verpakking. 125 gram. iVU W^r Met quartz-uurwerk modellen. , rfÈm |
httmi _. v i__ AAA en batterij. Maten: 116 t/m 176. ÜïALDI verkoopt zwarte bessennektar 'M yU __——-——n *%"met 30% vruchtensapaandeel. 1 liter UiUV n. . " " rT^TJtahrië^arJ^e. ■/' ,- J|

.„ BoterhaitlZakjeS .. . Boterhamzakjes \ JUf
, , —

verschülen in dikte of maat. Er zijn "Delta". ~J| IQQfi* OQ QO*

ËD^^LhJm.
diktes van 6en 9 micron en maten t sluitcliDS H| KÊ iWaWÜ \J-JvJ\J rstonewashedoiw^^j

DaUavilUUll ■ i i van 17 x24 cm. en 19 x25 cm. 9 micron dik en jl
Badschllim Bij ALDI 9 micron dik en T9x2scm. -ißk /T H I MVA hflHiflQ nflmOQQlïnQ fTj

Er zünflakons met slechts "Lavati" 19 x25 cm. Dus sterken groot. RoTüoO. 7Q \Mll_ "^l3B,
15 a 20% wasaktieve stoffen. stvks. ilv >, "/ |JS in diverse uni-kleuren en streepdessins ■ N
ALDI verkoopt badschuim met 28% wasaktieve _rs=ssr^^v^^lil^^ jr^-^^x "Firenze". Voor dames en heren. \w'-' s
28% wasaktieve stoffen, dus met stoffen, ■ 3"^'^^^-X- "_■_■;''«■ ff ; 90%o1?,!06"/ 1? Polyr.,ide- Bk V.'. ♦">;/" .^B-*<#

j "i v A AA (J&^ „,' '' JA * \^^__^__&_«^/ / §!■ Gewicht: ca. 380 gr./m2.4 modellen, *i^—TT7- t»W*/
reüd

1endewerkS 1 liter 010\) LL^ f^^^T V^'^i I* Cm' 'ang' S'M'L e"XL ''h:iK^^&r^

—"—, "~M° i \l||| Tanga-, mini-, rio- of heupslips. .
Aluminium folie... - _uau__.ub Margannes en ****-mof / rrü«6Qfi'4_iu_UU»u_u -mLT7 ni . voor keukengebruik, AA M V^-v HOnfHkll^Pn Verpakking: per 3 stuks. Ua^V
is er in verschillende diktes n.l. 11 en "Delta". H__UV__in__l6___ puur plantaardig, QQ -: ft\ nüüIU^UOOCII
13 micron. Dit bepaalt de sterkte. L 3 AAQ "°*vaimcö'" 250 gram m*QV §. .W, Hiji^^^] UA^neliflSBij ALDI 13 micron dik, dus sterk. Rol 25 meter UiUv zijn er van dierüjke Margarine "Buttella" .-m ' gr-*^ nereiloMP''

en plantaardige vetten. voor tafelgebruik, *A ~W Ci_# Perfecte pasvorm. Maten: S, M, Len X 1"

~ ~ Plantaardige vetten puur plantaardig, uUU | veerkrachtig-wasbaar' >—«. —«¥^TUSHP 7AK_ir_PKIPC_ T* bevatten meervoudig 500 gram IVW /Vulling: 700 gram gesiliconiseerde holle /X J. W1199UC ___OJ\UVCI\JCa ii i IISSUe onverzadigde vetzuren Halvarilie "Hella" liliHHßf' r . polyester vezel. In draagtas verpakt. / \/^V ? P^zijner zakdoekjes die beter zijn voor puur plantaardig, CC QQO* & \ f!___ 13of "Doncel" de gezondheid. f» -B Q3 \)\)Q I , M

T /^w^r^
4 haflB- g?i. uv Dieetmargarine "Dieelella" BadkamertaPÜt /C""^ / "/(WpMTvg ; ALDI m herafeluitbare Bij ALDI zijn deze puur plaritaardig. met extra "1* /V ¥ 2s'fl \^\T r,rk°°Pt margarines en vielme^oudig motieven/ I M ?S \If M nllACrPltllOPr 41aags, 10x10 lUU halvanneop onverzadigde vetzuren. ILU in diverse kleuren. / .

fT^^ dllvijlvllllfcvl dus sterk. stuks. IiVV puur plantaardige basis: 500 gram IIVV Anti-slip onderkant. 6**~~-~-'-***«* 't "7 AF* Diverse uni-kleuren CQQL-J&lk "l Wasbaartot3o"C. . 1 ’,^0 Per 2 stuks. OaöO
1\ op sodabasis, __„„A JBp3H| 6"DGlig6

ÉJJ4 ZtmaLv°v°a_het XZÜFZr Chocolade- Theedoeken Planten in t Al 'M Schroevendraaierset I
B^^*^ I verreweg de meeste W^ ]IQOPI awtinn- Ü.«al' tÖfra COttfl \ l\ //ko**'*" JSI 1 schroevendraaier, 4 x 100 mm.falleS ; f „nprvlalrtpn «ft* j£"W^ IIaRCI A,me,mg-"A65 "' o_^.^«^ VSK 1!/^ |^-^ f 1 schroevendraaier, 5,5 x 125 mm.LSnSer kunststofoppervlakten, h T^o^ 11. *?„„.„■ Per 2 stuks, -^S^V;^^ I llf I 1 kruiskopschroevendraaier, maat 1L^SL tPPPI .en elaSWerk. «SÉÉ h9%S$ melkof Puun - *_-+ \- f?\k Exotische planten. V-^^^\|i>f/' ~ 111 I 1 kruiskojschroevendraaier; maat 2
RffTß m LCëU 6. _— yj| k^Ü^K Zl MM f / Diverse cactussen " m W .^' Ii II I 1 geïsoleerde schroevendraaier, 4 x 100 mf'
IW_Wr 1 Hk W IM wm 4 AA IiVV '''■■■<'J^^W en tillandsia's. I\^Ë iifeC'' ''iïl IK 1 spanningzoeker, 3x 60 mm.

wil 11 1 liter X# ' v __«^I^B [s^«:«^ Doosje UU 1/ I L J i^^fc^ ;^ > fl HÉÉ \|Bf I f p

5 IM% ALDI Hnpl^An S f w / t 3^ ___.*"«1, ■ \mm I r tf7 Tij^aitikelen verkopen wij üjdeüjk. UUCIVCII L--—"—*■* QO* l ' H^T I l !! iiK=a=^-«=«=_^-K, Q /Ufln de consumentengids van M^y Advies: neem wat extra, want de voonaad is beperkt. fffgl!0 * si!-^!U^^ ... - HwO V^^/ [C, T; \^t ti * "*—— Q. §-J

I "' ' d twee merken met fIL TTI AAIV\aVA AVOm A7DOn -^*"'*^^^^*^^^^'^___^ * Deze artikelen wij tijdelijk, mochten zij ondanks zorgvtddige planning te snel uitverkochtzijn, vragen wij u hiervoor nw begT"*

""svnthetisch wasaktieve O V iUclöOlC CICIIIC_LCCp <^> ■^'■■.■^^■■■■■■■■■■^■Hl^synincu-A-u
-^ Mild en verzorgend. AAA * «HP W m mstoïfen met het predtkaat J^ In handige pompflacon. 4 98I^T_____llPrLtJ _f I ____k 1 L'beste koop. J&^ 4 verschülende frisse geuren. "ri^vr^__jy^ V P BOM HnM____■__§!l iW^MmmmL ti_kC_V^ Vriendelijk voor de huid, O QQ I Beiden: 100% katoen en 100 gram per doek. I W 1 ?L^ PV-Vf ■T^iVSlüi ____

Qj%« ' (PH-neutraal), 500 ml. UiVV De dessins zijn op elkaar afgestemd. L^^j |^^^_^^^^^^^^^^^^fl^^H
ALDI-Markten in uwbuurt: Pey-Echt, Houtstraat 27. Roermond, Lindelaan 65. Valkenburg, Koningswinkelstraat 2. Maastricht, Volksplein 34b. Geleen,Annapad 2/ J.Kleynenlaan 38. Sittard, Bergstraat 14 / Leyenbroekerweg 1.Vaals, Wilhelminaplein 39. HeeHe ,j
Willemstraat 109/ Corisbergweg 199 / Corneliusplein 1.Kerkrade, Niersprinkstraat 4a / Carboonstraat. Hoensbroek, Kouvenderstraat 69. Schaesberg, Hoofdstraat 128. Stem, Raadhuisplein 36. Elsloo, Koolweg 61. Totaal meer dan 250ALDI-Markten in NedejjglV
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Het gemis en verdriet zullen altijd blijven.
Uw overweldigende blijken van medeleven bij
het heengaan van mijn lieve man

Hein Kegel
waren voor mij een grote steun en troost.
Hiervoor wil ik u hartelijk danken.
Een bijzonder woord van dank aan dr. Linden
en zusters en broeders van het Groene Kruis.

Nora Kegel-Hertlin
Februari 1992
De zeswekendienst wordt gehouden op zater-
dag 15 februari om 18.30 uur in de kerk van de
H.H. Martelaren van Gorcum aan de Sittarder-
weg te Heerlen.

Dankbetuiging
Langs deze weg betuigen wij onze op-
rechte dank aan de familie, vrienden,
kennissen, buurtbewoners en de „Ver-
enigde Zangers" voor de condoleances,
heilige missen, bloemen, zang en uw
aanwezigheid bij het afscheid van mijn
lieve echtgenoot

Jo Hambuckers
De plechtige zeswekendienst zal plaats-
vinden op zaterdag 15 februari as. om
19.00 uur in de St.-Jozefkerk te Kaalhei-
de.

Familie Hambuckers
kinderen en kleinkinderen

’Grotere vrijheid
gemeenten bij

onderwijsbeleid’

GEMEENTE SCHINNEN
BEKENDMAKING

De burgemeester van Schinnen
brengt ter openbare kennis dat met
ingang van 13 februari 1992, gedu-
rende één maand ter secretarie, af-
deling Ruimtelijke ordening en
Volkshuisvesting (kamer 2.06), voor
eenieder ter inzage ligt het bestem-
mingsplan "Bovenste Puth/herzie-
ning Steenstraat 16".
Gedurende bovenvermelde termijn
kan eenieder bij de raad van deze
gemeente schriftelijke bezwaren in-
dienen tegen dit plan.
Bezwaarschriften dienen gericht te
worden aan de gemeenteraad van
Schinnen, postbus 50, 6365 ZH
Schinnen.
Schinnen, 12 februari 1992

De burgemeester voornoemd,
F.I.J. Loefen

GEMEENTE SIMPELVELD
ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN

"BANEHEIDE 1992"
De burgemeester van Simpelveld
maakt ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 23 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening bekend,
dat met ingang van 13 februari 1992
gedurende één maand ter gemeen-

tesecretarie, afdeling Grondgeb'^
zaken, sector Administratie, vot'
een ieder ter inzage ligt het on
werp-bestemmingsplan "Banehe 1";
1992" met bijbehorende gebrul»
voorschriften en toelichting.
Het plangebied omvat de kern Ba
neheide en zijn directe omgeyl"Het plan voorziet in een geünjj0
meerde regeling voor de ëe"etkern Baneheide en de daarbinj16
gelegen agrarische en woonbel^
gen.
Gedurende bovengenoemde te
mijn kan een ieder schriftelijk D

de gemeenteraad bezwaren inCll
nen tegen het ontwerp.
Simpelveld, 12 februari 1992

De burgemeester voomoen1

A.J.M.G. Teheux

*
14 februari

Valentijnsdag
De dagvoor de liefste

wensen.
Ook via een piccolo

vanaf/ 13.25
Voor meer info

045-719966 ___



HOENSBROEK
Slotgebouw, Kasteel Hoensbroek.
Expositie 'Zilver in Beweging. T/m
23/2. Expositiezolder van het Slotge-
bouw. Tentoonstelling met werken op
papier van Lou Heynens. T/m 28/2,
open dag. van 10-12 uur en 13.30-17
uur.

BRUNSSUM
Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Werk
van tien Poolse grafici. T/m 28/2, open
ma t/m vr 10-12, 14-17en 19-21 uur (m.
u.v. woensdagavond), zo 15-17 uur.

VOERENDAAL - Cor Jegersen
Annie Custers ontvingen in Voe-
jrendaal uit handen van de schei-
dende pastoor Pörteners de
'koninklijke onderscheiding Pro
Ecclesia et Pontifïce.
Cor Jegers is vanaf 1976 lid van
het kerkbestuur en draagt zorg
voor het kerkhof. Hij heeft niet
alleen de administratie onder
Izijn hoede, maar hij verricht on-
jder meer ook onderhoud op het
kerkhof.

|Annie Custers ontving de Pro
jEcclesia, omdat zij reeds 53 jaar
huishoudster is, waarvan 39 jaar
bij pastoor Pörteners die naar
Obbicht vertrekt.

Pro Ecclesia’s
in Voerendaal

LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Exposi-
tie van Jan Peterson. T/m 23/2, open
vr 17-20 uur, za en zo 14-17 uur.

bioscopen
HEERLEN

Royal: Frankie & Johnny, wo en P
do 20.15 uur. Rivoli: Hot Shots, |
wo en do 19 en 21 uur. Maxim. f
Harley Davidson and the Marl- I
boro man, dag. 19 en 21 uur. De jj
Reddertjes in Kangoeroeland, &
wo 14 uur. H5: Shattered, dag. §■
14.30 19 en 21.30 uur. The Ad- ffdamsFamily, dag. 14.15 18.45en |
21.15 uur. Don't teil Mom theba- j
bysitter 's dead, dag. 18.30 en 21 |
uur, do ook 14 uur. Fievel in het j.
Wilde Westen, wo 14 uur. Rico- j?
chet, dag. 18.30en 21 uur, do ook |
14 uur. Bingo, wo 14 uur. Curly fSue, dag. 14 18.30 en 21 uur. |

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

MAASTRICHT
Mabi: Frankie & Johnny, wo en |
do 21.15 uur, wo ook 14.30 uur. f
The Addams Family, wo en do I
21.15 uur, wo ook 14.30 uur. Toto |
le Heros, dag. 21.15 uur. De Red- I
dertjes in Kangoeroeland, wo |
14.30 uur. Hot shots, dag. 21.15 f
uur, wo ook 14.30 uur. Ciné-K: |
Jungle Fever, dag. 21 uur. |
Cinema- Palace: Harley David- |
son and the Marlboro Man, dag. C
19 en 21.30 uur. Don't teil Mom |
the babysitter 's dead, dag. 18.45 |
en 21.30 uur, wo ook 13.45 uur. f
Fievel in het Wilde Westen, wo &
14 uur. Bingo, wo 14 uur. Rico- f
chet, wo en do 18.30 uur. The |
Fisher King, wo en do 21.30 uur. 1
Lumière: Merci la vie, dag. 20
uur. Blde Runner, dag. 20.30 h
uur. La doublé vie de Veroni- j
que, dag. 22 uur.

GELEEN
Roxy: Curly Sue, dag. 20.30 uur. 1
The Fisher King, dag. 20.30 uur. fï

SITTARD
Fomm: Hot Shots, dag. 20.30 }
uur, wo ook 14uur. The Addams T
Family, dag. 20.30 uur. De Red- :>
dertjes in Kangoeroeland, wo 14 |
uur. Filmhuis Sittard: La Sta- |tione, wo 20.30 uur. [
ir

ROERMOND
Royal: Thelma & Louise, dag. I
20.30 uur. De Reddertjes in Kan- |
goeroeland, wo 14.30 uur. Roya- I
line: Hot Shots, dag. 20.30 uur. |
Bingo, wo 14.30 uur.Filmhuis |
Roermond: La Statione, do 20.30 |
uur. i

Milieuzorg maakt
kisten overbodig

Bedrijfsleider PKF/Steijn ligt wakker van ontslagenEnkele tientallen werknemers van de pallet-
en kistenfabrikant PKF/Steijn zullen in
maart de zorg voor ons milieu met het ver-
lies van hun baan moeten bekopen. Razend-
snel doorgevoerde wetgeving zet tuinders
aan om vanaf dit jaar hun groenten en fruit
te verpakken en vervoeren in milieuvriende-
lijk plastic en karton en niet meer in de hou-
ten kistje voor eenmalig gebruik van PKF/
Steijn in Swalmen. Het bedrijf had meer dan

de helft van het marktaandeel.
„Men sprak er al tien jaar over, maar negen
jaar is er niks gebeurd. Nu is het dus zover,"
zegt bedrijfsleider Jacq Ottenheijm. Vorig
jaar, toen er nog 52 miljoen kistjes zijn ge-
maakt, ging het al elke maand slechter. Maar
van onrust in het bedrijf was weinig sprake.
„Er was steeds genoeg werk en ze moeten
gedacht hebben: het zal zon vaart niet lo-

pen. Ja, misschien is dat wel Limburgs."

DOOR GEERT DEKKER werd samengevoegd met groen-
tekistjesmaker PKF, sinds '87
eigendom van KNP.
„Het is tien jaar lang een goede
business geweest," aldus Otten-
heijm, „alleen heeft de houtin-
dustrie nooit iets aan haar imago
gedaan. De plasticindustrie deed
dat beter. ledereen heeft altijd
een vraagteken gezet bij een
kreet als 'milieuvriendelijk plas-
tic', maar als je ziet hoe daar nu
over gedachtwordt..."

Niet alleen de kistjesfabricage,
ook de palletfabriek kreeg een
klap. PKF/Steijn leverde altijd
op maat en had het produktie-
proces daarop ingesteld. Maar
vanaf vorig jaar werken de be-
langrijkste afnemers in de che-
mische industrie met nog maar
een paar standaardmaten. Weg
concurrentievoordeel.
Aan de cijfers is niets meer te
veranderen, zegt Ottenheijm.
„Waar ik nu dus wel van wakker
lig, zijn de sociale gevolgen van
deze operatie. In maart zullen we
moeten beslissenwie kan blijven
en wie weg moet. Dat is heel
pijnlijk."
Dit jaar zullen er nog 35 miljoen
kistjes van PKF/Steijn komen,
maar na het eerste kwartaal van
volgend jaarvalt het doek defini-
tief.
„De vraag waar je dan die dertig
jaar mee bezig geweest bent
komt natuurlijk wel eens op

SWALMEN - De groente- en
«yitkistjes van PKF/Steijn zijn
r^et geschikt voor recycling. Zenebben een kleurrijke opdruk,

met moeilijk verwijderba-rs nietjes in elkaar en hebbeneen bodem van hardboard. Na
gebruik is het alleen maar afval,n dat is niet meer van deze tijd.
jj°earijfsleider Jacq Ottenheijm
*an niets anders doen dan berus-
ten in dat gegeven. „We moetenn°g bly zijn dat we vorig jaarzijn
°Xergenomen door KNP," zegt
JHJ> „anders was het nu uitgelo-pen op een faillissement." Dat
voorkomen faillissement heet nu

'herstrukturering'. Zestigvan de honderdtien arbeidsplaat-en bij de vestigingen in Swal-nien en Venlo gaan verloren, in
worden de produktie-

nailen gesloten en in Venlo"ordt de fabricage van pallets
gemoderniseerd.

e 55-jarige Jacq Ottenheijmwerkt dertig jaar op de lokatie in
Begonnen als verte-genwoordiger voor houthandel

JT.'fro, klom hij langzaam in de
jnerarchie tot hij in 1984 'plant-
manager' werd, in dienst van hetlamüiebedrijfSteijn. In '85 werd
n j°uthandel opgeheven, waar-na de palletfabriek overbleef. De
lamiiie steijn verkocht haar bc-
*" vorig jaar aan KNP. Steijn

"Defabricage van pallets bij PFF/Steijn in Swalmen. De vestiging wordt volgend jaargesloten. Foto: JEROENkuit

keuring aan hebben gegeven.
Wat hij zelf na volgend jaar doet,
weet hij niet. „Maar het mes zal
er overal in moeten, van boven
naar beneden."

Rest de vraag wat het groteKNP
bezielde om een bedrijf te kopen
dat na een jaar gehalveerd moet

maar ik heb hier altijd met ple-
zier gewerkt en ben goed be-
taald. Bovendien is dat nu hele-
maal niet aan de orde: ik heb nu
deplicht om dit allemaal goeden
netjes af te handelen."

Hij is blij met het goede sociale
plan, waar ook de vakbondenen
de ondernemingsraad hun goed-

vreden' met Steijn, zegt Van Es.
Bij de vorig jaar gesloten koop
was immers ook HollandKarton
inbegrepen, met een vestiging in
Zoeterwoude. Dat bedryf is in-
middels met succes onderge-
bracht by de KNP-divisie Mas-
sief Karton, wèl een van de
kernactiviteiten van de onderne-
ming.

in de theaters
HEERLEN:- wo. 12/2:toneelgroep Amsterdam
met de voorstelling 'Vastgoed B.V.'
van David Mamet.

MAASTRICHT:
- wo. 12/2:lunchconcert met Albert
Adams, viool en Marjolein Bakker,
piano (12.30 uur).

AKEN:
- wo. 12/2:Scherz, Satire, Ironie und
Tiefere Bedeutung, Christian Dietrich
Grabba.

Tenzij anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20.00 uur.

worden. Een kat in de zak?
„Nee," zegt woordvoerder J. van
Es, „we wisten dat er iets zou
veranderen in metname deDuit-
se milieuwetgeving, maar dat het
zo snel zou gaan, hebben we niet
voorzien. We gingen er vanuit
dat het in 1995 of 1996 zou ge-
beuren."
En nog steeds is KNP 'niet onte-

HEERLEN
Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein
19. De Collectie, keuze uit de kunst-
collectie 1950-1991. T/m 10/5, open di
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur.
Galerie 't Wevertje, De Wever Zie-
kenhuis. Expositie met aquarellen en
olieverf van Joop van Rees. T/m 29/2.

SCHIMMERT
Galerie Hof van Oensel, Haagstraat 5.
Werk van harke Kazemier, Kaete van
Breda en Joop Crompvoets. T/m 29/2,
open do t/m zo 14-17 uur.

" Annie Custers en Cor Jegers tonen de Pro Êcclesia.Foto: CHRISTA HALBESMA

SITTARD
Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2.
Tentoonstelling 'Bauhausler'. T/m
16/2, open di t/m vr van 10-17 uur en
za en zo van 14-17 uur.

journaal
" E>e jubilarissenbekijken hun cadeaus. Foto: CHRISTA HALBESMA

schapshuis Mariagewanden.

" Wie deel wil nemen aan de
carnavalsoptocht van de CV De
Wespelle in Rimburg, kan zich
aanmelden bij Jo Logister, Gre-
melsbrugge 12, ©321654.

" Deelnemers aan de kindercar-
navalsoptocht te Treebeek "kun-
nen zich dagelijks tussen 18 en
20 uur aanmelden via
©045-271382.

Bijeenkomst
ouderen in

MeezenbroekS H,L?N -De docenten Hei-
het w Übf en Jef Wishaupt van
tamHerlT Kreativiteitscen-gïSldSS d,6 werden
den 315 Jubüarissen. Bei-verenden JaSr aan het Centrum!

Jubileum
docenten

HEERLEN - Een bijeenkomst
voor en over ouderen. In ge-
meenschapshuis 't Leiehoes aan
de Limburgiastraat in Heerlen
wordt dinsdag 18 februari vanaf
13.30 uur via een tweetal lezin-
igen aandacht besteed aan het
iouderenwerk in de wijken Mee-
zenbroek, Schandelen en
iSchaesbergerveld.

Centraal staan activiteiten die de
ouderen zelf kunnen ontplooien.
Daarom zijn de 55-plussers van
jharte welkom bij het sympo-
sium.

Na inleidingen van Vera van
Crughten, oud-medewerker van
het RIAGG en lid van de Senio-
renraad Maastricht, en door op-
bouwwerker Ger Boekee van
Zymose, volgt een optreden van
troubadour J. Meessen. Met een
forumdiscussie wórdt de middag
afgesloten.

Door een technische fout ont-
brak deze informatie in het arti-
kel 'Ouderen in de wijk ontwa-
ken' dat we gisteren publiceer-
den.

Lachende Ezel

LANDGRAAF

" Het IVN De Oude Landgraaf
houdt op donderdag 13 februari
vanaf 20 uur een filmlezing in
het clubgebouwvan de speeltuin
aan deBeatrixstraat te Nieuwen-
hagen. De entree is gratis.

" Onder de titel: 'Blijft sociale
zekerheid zeker?' houdt de
PvdA Landgraaf een reeks van
vier bijeenkomsten in het Grand
Theater te Waubach. De eerste
bijeenkomst vindt donderdag
om 20 uur plaats.

" Rubens Poppentheater geeft
zaterdag om 14 uur een voorstel-
ling in het Grand Theater te
Waubach.

Bonnefantenmuseum, Dominikaner-
plein 5. Expositie 'Hemel & Aarde -Werelden van verbeelding. T/m 23/2.
Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Expositie met werk van André Wilhel-
mus en Blandina van Rijsewijk. Van
15/2 t/m 21/3, open di t/m za van
13.30-17.30 uur. Gouvernement, Lim-
burglaan 10. KeuzeWerk 5, foto-expo-
sitie. T/m 21/2, open op werkdagen
9-17 uur. Galerie Anny van den Bes-
sela*, Tafelstraat 6a. Expositie van
Carina Canton. T/m 15/3, open vr t/m
ma van 13-17.30 uur. Galerie Wanda
Reiff, Rechtstraat 43. Expositie van
Rob Scholte en Henk Visch. T/m 22/2,
open do t/m za van 11-17 uur. Galerie
Dis, Tafelstraat 28. Werk van Frans
Dicker. T/m 16/2,open wo t/m zo 13-18
uur. Galerie Schuwirth en Van Noor-
den, Rechtstraat 64. Stockexpositie.
T/m 23/2, open do t/m za van 14-18 uur.
Galerie Henn, St. Nicolaasstraat 26c.
Installaties van Ona B. T/m 15/2,open
wo t/m za 16-20 uur. Galerie In Situ,
Aylvalaan 10. Expositie 'Multiples/
Grafiek. T/m 22/2, open wo t/m za van
14-18 uur. KCL, Hoogbrugstraat 72a.
Werk van Suet Fun Chan. T/m 26/2,
open ma t/m vr 9-17 uur. Galerie
Wolfs, Hoogbrugstraat 69. Schilde-
ryen en aquarellen van Peter Cox.
T/m 8/3, open wo en vr van 14-18 uur,
do 18-20 uur, za 10-17 uur en zo 13-17
uur.

MAASTRICHT

een informatiebijeenkomst
plaats over de cursus recreatie-,
sportleider-a, die in maart van
start gaat. Voor meer informatie:
Hans Janssen afdeling Sport en
recreatie, ®045-764559.

" De Vereniging tot Samenstel-
lingen VNB houdt dit jaar weer
een serie bedevaarten. Voor in-
formatie kan men terecht bij
mevrouw Peeters, ©414050 of bij
de heer Berendse, &218658.

BRUNSSUM

" In de ontvangsthal van de Wo-
ningvereniging Brunssum,
Dorpstraat 121, worden tot 20
maart werkstukken van Jenny
Roos tentoongesteld. Menkan er
op werkdagen van 9 tot 12 uur
terecht.

" Liefhebbers van Origami kun-
nen donderdag van 20 tot 22 uur
terecht in De Kepper. Voor in-
formatie: Peter Kleinjans
&271717.

" Het Romboutscollege,
Schoolstraat 16, houdt zaterdag
van 10 tot 13 uur open dag.

" Bij Benedyczak, Meezenbroe-
kerweg 8, kunnen donderdag
tussen 14 en 18.30 uur pakketten
voor Polen worden afgegeven.
Voor informatie: 5724484.

" In de Luciushof, Putgraaf 3,
vindt donderdag om 19.30 uur

HEERLEN

Schuttersge Internationale Bond vangsboogschutters heeft onder-
Ron« Kg6n verieend aan M.«ouschen sr (goud) en p
£ioum en J. Rouschen (brons).Andens een feestvergadering van

bertnc w °gschutteriJ St. Hu-sch^H Haanrade werd ook af-scheid genomen van J. v d

VAALS
De Kopermolen, Von Clermontplein
11. Werk van Boris Birger. Van 28/3
t/m 26/4.

" In het kader van het 11-jarig
bestaan van de CV De Lotbroe-
kers wordt zaterdag een galazit-
ting gehouden in het MFC Ge-
brook. Zondag is er een feestmis
met aansluitend koffietafel en
huldiging van de jubilarissen.De
jubileumreceptie vindt zondag
vanaf 18.11 uur plaats en aanslui-
tend is er bal.

" De CV De Vlavreters uit Wel-
ten/Benzenrade houdt zondag
vanaf 11.11 uur een Herren-Siet-
zung in Auberge de Rousch. Pas
om 13.11 uur zijn ook vrouwen
welkom.

" Ten bate van de optocht en
het jeugdcarnaval houdt de CV
De Nach-uule uit Nuth zaterdag
en zondag de Sporthalfeesten in
De Keelkamp. Zaterdag is er om
14.11 uur een kindermiddag met
verloting van een mountain-
bike. Vanaf 20.30 uur wordt er
een Beierse avond gehouden.
Zondag kan men vanaf 11.11 uur
komen frühschoppen en om 20
uur vindt er een bonte gala-zit-
ting plaats. Maandag om 19.30
uur wordt het feest afgesloten
met een kienavond.

" De oud-prinsen van de CVDe
Klotsköp houden zaterdag het
Oud-prinsenbal in gemeen-

S 2. de Jaarvergadering van«e Khmmender Nachtegalenwerden de oud-leden RosineWeusten, Nancy Senden, Saskia"eugels en Vivian van Hoof be-noemd tot ere-lid.

Ereleden
HEERLEN - De Reformatorische kerkgemeenschap in Heerlen
houdt vanaf 1 maart alle diensten in de kerk aan het Tempsplein.
Momenteel wordt daar de laatste hand gelegd aan de werkzaamhe-
denaan de kerkzaal. Op 23 februari is de laatste dienst in dekerk aan
de Burgemeester Waszinkstraat. Dat gebouw is verkocht aan een fo-
tobureau, dat er een studio van zal maken.

Reformatorische kerk verhuist

Mogelijk nog dit voorjaar krijgt
Heerlen er een nieuw beeld bij.
Op het Emmaplein, bh de Aker-
straat, wordt de lachende ezel
verwacht. Dit symbool van het
Heerlense carnaval wordt ge-
maakt door CyrielJLaudy.
Hij kreeg de opdracht van de
Junior Kamer Land van Herle,
die op deze manier een jonge,
nog onbekende kunstenaar een
kans wil geven. Tevens moet de
binnenstad op deze manier ver-
fraaid wordejn. De gemeente
Heerlen heeft verklaard positief
te staan tegenover het initiatief.
Wie een replica van het beeld
wil, kan dat krijgen tegen een
vergoeding van 330 gulden per
stuk. Aanvragen indienen bij de
Junior Kamer, Postbus 91, 6400
AB Heerlen.

carnaval
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[belangrijkel
imededeling! i

Door de vele aankopen in de laatste maanden van
onze unieke leegverkoop hebben wij gemeend u een

goede "after sales-service" te moeten geven.
HEEFT U VRAGEN, SERVICE OF GARANTIE NODIG?

Dan zijn wij op de volgende data geopend:
donderdag 13 feb., donderdag 20 feb. en

donderdag 27 feb. van 13.00 t/m 21.00 uur.
Lokatie: HET TWEEDE KLOKKEN PAND!^^^__ _i_. il ""'J «_ ________*f!fflfl^_3

Iienke_lenüWefM?K6 PR,jZ/N' Jg&***~

s.l^^^^^SfiJl NED.jUWELEN^CENTRUM^
Marktstraat 33H, Kerkrade,Tei. 045-453098. W

Bedrag in terug ta mnd. bedrag effektieve mnd. bedrag volgens eflekiieve HuiSbOZittCFS, QX\TB I3Q6 ISS.GIlhanden betalen in volgens minimum jaarrenie wenelipt maximum jaarrente ytsntiar t-avatiokrtcton
6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7% krediel looptijd in

12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5% bedrag maanden
18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1% 1e hyp. 2e en 3e hypoth.
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2% «n. ,-lOx 180» -ion»
35.000,- 64 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8% — — — i^-
50.001,- 84 mnd 915,07 14.0% 933,79 14.8% 10MQ,- - 117,- 127,- 149,-
1 '...... 15.000,- 125,- 181,- 195,- 228,-

1 »!"!"] :\ "*>] 'J Ai I '] AM 'A 'AA »] I -~l i Ai 25-°°°.- 209>- 302*- 325.- Mv
m" -^^^^^„4^,4^^...........^^^" 40.000,- 334,- 484,- 520,- 610,-Krediet U betaalt rente volgens min. tarief Theor. rente volgrens max. tarief Theor. 75000. 625'- 908- 976- 1144.limiet permaand per maand elf, jaarreme looptijd per maand ett. jaarrente looptijd ioooOO- 833- 121o" 1301-* 1525-

6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd Ent
11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd | Eff. jaarreme 1ehyp. in voorbeeld 9.2%. 2e en 3e Hyp. 13,5%
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd I M^J^Ü^ii^iimi^iM35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74nwid 1.283% 16.5% 81 mnd I |l\?/ir llMHMII50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd I IMIL " JIMSlill

VLOT GEREGELD. Ook bezorgenwij het geldkosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen IE 9
lopen?Dal hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. C£EIdBEB3SHierboven vindt uenkele voorbeelden van min. en max. tarievenvoor pers. leningen en
doorlopende kredieten. Andere bedragen en boptijden (12 t/m 120 mnd) zijn ookmogelijk.
Leningen vanaf/. 1000,-tot ’.200.000,- zijn mogelijkZÓNDER onderpand of borg. pjfffffl? Wmf
Desgewenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijdenmeestal kwijtschelding.

f GROTE SPOEDVERKOOP 1
donderdag 13 februari van 11.00 tot 18.00 uur

m de GROTE HEGGE te THORN
Wegens annulering exportorder USA. 600 stuks 1e keus

handgeknoopte Perzische, Oosterse en moderne tapijten (Nepal, Tibet)

I MET KORTINGEN TOT 70% I
Schrifteijké garantie en ruilrecht door Boutique de Teheran

(Weert, Roermond. Maastricht)

I LET OP: DEZE AANBIEDING IS SLECHTS 1 DAG I
Wij accepteren ook American Express, Diners Club en Visa

Nr. Kvk 14690

____V Afl Im* TV J I _« L _____i —* 1 _l __j i "^ ____/ !___)■ !___■ 1 _■ I TT i lal __■ " ■ ■ ________ I
I B_H_-_-_-----------_--_---l J______________HM_______M.._______.-.^^

I ________________________________________________________________ jüüüüüüüüüüHiüüW

,__H __r

...fl ___r

_^fl

I too^ïïïitis! *a-rter 2e stuk gro"^
fl__fl __r

____! __■ _____! ___! ________

Beek: Winkelc. Makado; Heerlen: f kWAxi kW k Cf t*\
Klompstr. 5-7 (winkelc); Kerkrade: / #W\ 'fnll K lt \

Markt 2; Maastricht: Brusselse Poort 55 - ..-._ ..... ■ ■«%#*■« ____■__■_-_■-_"« «"_-■ ■%■ Wijcker Brugstraat 32-36 MEER MODE VOOR MINDER GELD HRE337
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CÖ GEMEENTE GELEEN
De burgemeester van Geleen
maakt, ter voldoening aan het
bepaalde In artikel 22 van de
Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, bekend, dat de gemeen-
teraad in zijn vergadering van
20 januari 1992 heeft besloten
te verklaren dat een bestem-
mingsplan wordt voorbereid
voor:
a. de locatie hoek Daniker-

straat/Beatrixlaan;
b. een terrein aan de Oude

Postbaan;
c een terrein in het Bee-

kerveld,
een en ander zoals nader aan-
geduid op de bij deze besluiten
behorende situatietekeningen.
Voorts heeft de gemeenteraad
bepaald dat voornoemde .besluiten in werking treden op '13 februari 1992.
Met ingang van 13 februari
1992 liggen voornoemde be-
sluiten voor eenieder ter inza-
ge ter gemeentesecretarie, ka-
mer 235.

Geleen, 12februari 1992
De burgemeester van Geleen,

namens deze,
het hoofd van de afdeling

Stadsontwikkeling,
J. H. M. G. BECKERS.

TOEKOMST VOOR
EEN KIND

Terra des Hommeshelpt
kinderen innood, ongeacht
geloof,ras of politieke
overtuiging. In kleinschalige
projekten krijgen kinderen
onderdak,scholing en
medische verzorging.

O
terre des hommes
hulpaan kinderen in nood

070-3637940
GIRO 646900
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PRIJS IS EXCLUSIEF KOSTEN RUKLAAR MAKEN. AFGEBEELD DE SWIFT 1.0 GL. UW SUZUKI-DEALER KAN EEN GUNSTIGE FINANCIERING VOOR U REGELEN"

Uit onderzoek van het Amerikaanse Environmental Protection Agency kwam on- I

langs naar voren dat de Suzuki Swift 1.0 de zuinigste benzine-auto ter wereld is-

En daar zijn we best trots op, want de Swift 1.0 heeft economische voordelen

zonder de daarbij behorende nadelen want er is op niets bespaard. De Swift 1.0

wordt aangedreven door een krachtige, compacte 1-liter motor die weliswaar .
weinig benzine gebruikt maar toch sportieve prestaties levert. Hij trekt snel op

en heeft een flinke top. Het uitrustingsniveau van zelfs het eenvoudigste model,

de Swift 1.0 GA (dat is de voordeligste Swift die we hebben), is voor-

treffelijk te noemen. Dat blijkt uit het feit dat zaken als bijvoorbeeld mP?.-^'
een waarschuwingssysteem voor als u uw licht aan laat staan, een midden-

console, een houder voor frisdrankblikjes en een afsluitbaar dashboardkastje

standaard zijn. Dus kom de Swift 1.0 bij ons bekijken. Hij staat voor u klaar.

Handgeschakeld of met automatische transmissie. Als GA of als GL.

$ SUZUKI
ttmKmij^^^ÊÊtmÊm*mm*wm*-*-*-*mm*-*-M-m-*-*-*-m
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Van onze verslaggever

ËERLEN - De gemeenteraad van Heerlen heeft gister-
Vond zonder veel discussie ingestemd met de ontwikke-vn S van het grensoverschrijdend industrieterrein Lang-eld. Nog deze maand volgt een eerste gesprek met de

semeente Aken.

beAer Ha«s Goijen noemde het
lüa yYenterrein zeer interessant,
oipb . rong erop aan dat de buurge-
op d Kerkrade en Simpelveld
2ijnae hoogte worden gehouden,
sloot Arie Kuijper
'egn.2.0*1 daarbÜ aan- „Door over-
ders t SlmPelveld en de actievoer-
en >"' nJe misverstanden uitslui-

üe oZ^- herhaalde °ok de sugges-
gren w^ze van experiment eenj^nsoverschrijdende Milieu Effect
te (MER) op het terrein uit* v°eren.

daa?pr, JacQues de la Haye bleek"" rel 0p tegen: „Het is betreu-

renswaardig dat op deze manier een
belemmering wordt opgeworpen.
De discussie met Aken wordt al
vooraf belast."

Wethouder Hub Savelsbergh be-
handelde het onderwerp MER om-
zichtig, maar weersprak Kuijper
niet, toen deze concludeerde dat de
MER als leidraad wordt gebruikt in
de gesprekken met Aken.

Ten Esschen

Boete voor nemen
verboden afslag

men het tunneltjes onder de
Keulse weg door en rijden dan
rechtsaf de autoweg richting
Maastricht op. Eigenlijk moet je
een ingewikkeldere route ne-
men.

Voor de eerste overtreding ont-
ving hij een accept-giro met een
boete van 35 gulden, het tweede,

Van onze verslaggeefster

HEERLEN - „Ik wil nou
precies weten wat de boete
!S voor het verkeerd af-
slaan", zei een 38-jarige man
uit Geleen gisteren in het
kantongerecht van Heerlen.
E>e Geleendenaar moest voor de
kantonrechter verschijnen, om-
dat hij tweemaal een verboden (
afslag had genomen. i»Ik doe dit voordurend en ik;weet natuurlijk dat het verboden'js. Maar honderden anderen
«oen het ook. Het bespaart ge-:
Woon tijd", aldus de man.

Werknemers van het ABP- ne-

hangen. Ik wil best betalen,
maar om meer duidelijkheid te
krijgen in de zaak heb ik van de
politie het advies gekregen om
voor het kantongerecht te ver-
schijnen", zei de verdachte.

Kantonrechter H. van Oppen en
officier van de justitie K. Jans-
sen konden wel lachen om de
klacht van de man. Toch eiste
Janssen een boete van 120 gul-
den. De kantonrechter was mil-
der en bleef bij een boete van 70
gulden.
„TJ bent in de war gebracht met
het advies om voor het kanton-
gerecht te verschijnen. Dus ik
hou het maar op een straf van
twee keer 35 gulden", aldus Van
Oppen.

geheel identieke geval, leverde,
een boete op van 70 gulden. En
dat verschil begreep de Geleen-
denaar niet.
i
„De politie kwam er niet uit of
de afslag nu binnen de bebouw-
de kom ligt of erbuiten. Daar zou
de hoogte van de boete vanaf

Van onze correspondent

DEN HAAG/SIMPELVELD - Om-
wonenden van een varkensfokkerij
aan de Kromstraat in Huls-Simpel-
veld dringen aan op onmiddellijke
sluiting van die veehouderij. De
■overlast van de varkens, dieop kor-
te afstand van een aantal burgerwo-
ningen gestald zijn, is volgens de
buurt onaanvaardbaar.

Het verzoek om sluiting kwam aan
de orde tijdens een hoorzitting van
de afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State in
Den Haag.

De voorzitter van die afdeling, dr-
G. Veringa, boog zich dinsdag op

verzoek van de eigenaar van de vee-
houderij, H. Ploumen, over de hin-
derwetvergunning voor devarkens-
mesterij. In die vergunning, die is
afgegeven op 10 december 1991, is
precies vastgelegd hoeveel dieren
Ploumen in zijn bedrijf mag hou-
den.

Ploumen is nu naar de Raad van
State gestapt omdat hij 220 biggen

Verzet

meer wil houden dan dat het colle-
ge van B en W hem in de vergun-
ning toestaat. De veehouder meent
op grond van oude rechten dat te
mogen. Maar daar zal de Raad van
State hem dan wel eerst toestem-
ming voor moeten geven.

" Dat het Rubens Poppenthea-
ter vanmiddag optreedt in het
Heerlense café De Nor is leuk,
maar niet zo bijzonder. Opval-
lend is wel dat de opbrengst
van de uitvoering 'Flierejluiter,
rammelzak en het dingedong-
ding' ten goede komt aan Uni-
cef. Als het om half drie van-
middag een volle bak wordt,
dan krijgt Unicef 350 gulden
overgemaakt. „We willen dat
vanavond telefonisch doorge-
ven aan het televisieprogram-
ma voor Unicef." Of dat ook
lukt, kunt u zelfop de buis zien.

Unicef
Ten Esschen krijgt voorlopig geen fabrieken

Heerlen geeft steun
aan terrein Langveld Sneeuw

Het gemeentebestuurverzet zich te-
gen de uitbreiding. Omdat de vee-
houderij nu al zeer dicht bij een
aantal burgerwoningen ligt verbie-
den B en W iederevorm van uitbrei-
ding van het bedrijf van Ploumen.

De buurtbewoners vinden datPlou-
men zijn veehouderij moet sluiten.
Indien de Raad van State aan dat
verzoek geen gehoor geeft dan zal
Ploumen zijn werkzaamheden lang-,
zaam moeten afbouwen, zo menen
ze. De vergunning die Ploumen
voor zijn bedrijf had eigenlijk nooit
verleend mogen worden is de stel-
ling van de buurtbewoners.
De voorzitter van de afdeling voor'
de geschillen van bestuur van de
Raad van State, dr G. Veringa, zal in
deze zaak met spoed een uitspraak
doen.

" Wat waren we toch optimis-
tisch een paar weken geleden,
toen we vol geestdrift aankon-
digden wat er dit jaar zoal op
televisie aan sportevenementen
te bekijken viel. En wat zijn we
nu al moe van al dat kijken,
terwijl er toch echt pas vier da-
gen Albertville voorbij zijn.
Langzaam maar zeker begin-
nen we er naar te verlangen
dat we gewoon zélf een beetje
aan wintersport kunnen gaan
doen. Gewoon op ons eigen
sleetje die besneeuwde berg af.
En dan hoeft het helemaal niet
zo snel als die gasten daar in
Frankrijk. Weken geledenal in-
formeerden we voorzichtig bij
de gemeentenof hun plannen al
klaar waren om ons het nodige
schaatsplezier te verschaffen.
Weken verder hebben we zelfs
nog geen scheve schaats gere-
den en moeten wij ons tevreden
stellen met de jammer genoeg
ook nog tegenvallende resulta-
ten van Yvonne, Christine, Lia,
Henna, Sandra en Carla. Al-
hoewel, wat is tegenvallend? Is
een vierde, vijfde of zesde
plaats dan al helemaal niks
meer op de Olympische Winter-
spelen?

" Burgemeester Jo Smeets en Gerrie Knetemann met de Tourstempel. Foto: FRITS widdershoven

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Schutters boosopDré Boumans

"Lachen is gezond, dat wisten
we al. Maar lachen is zelfs ge-
zonder dan een biefstuk, zo le-
zen we in een Frans tijdschrift.
En de Amerikaanse dokter Ru-
binstein beweert dat lachen
goed is voor de bloeddruk. De
arts Boris Cyrulnik stelt dat
moeders die hun baby's aan het
lachen maken, een sneller,
groeiend kind zullen hebben.
We gaan nog even verder. Een
Amerikaanse journalist dieeen
week wegens rugklachten in het
ziekenhuis heeft gelegen, is van
mening dat hij zo snel is opge-
knapt, omdat hij in die week
veel naar films van de Marx
Brothers heeft gekeken. U weet
dus wat u te doen staat. And
two hardboiled eggsl

Het agendapunt 'Structuurvisie Be-
drijventerreinen' werd ook door de
verzamelde raad aangegrepen om
de lokatieTen Esschen-Noord voor-
lopig door te strepen als mogelijke
lokatie voor een bedrijventerrein.

Een motie van Groen Links om te
studeren op beperkte woningbouw
langs de Esschenweg sneuvelde.
Wethouder Savelsbergh beloofde
dat eerst de wensen van de bewo-
ners van het gehucht op een rijtje
gezet worden.

Tour drukt stempel
op Valkenburgse post

Kneteman is vertegenwoordiger
van ARC Sport and Events, het
bureau dat door betaling van
350.000 gulden aan de Tourorga-
nisatie de komst van de Tour de
France naar Valkenburg moge-
lijk heeft gemaakt.

VolgensKneteman is het de eer-
ste keer dat een Nederlandse
gemeente een Tourstempel gaat
hanteren. „De filatelisten zullen
"wel uit hun dak gaan," schertste
hij.

Minuten

Zenuwen

" Nu we het toch over schaat-
sen hebben: eigenlijk is het hele-
maal niet zo slecht dat er, zoals
gisteren, eens een dagje rust ge-
noten wordt. Dat geldt trou-
wens niet alleen voor de spor-
tievelingen zelf, maar ook voor
de verslaggevers ter plekke.
Want zij maken tijdens deraces
immers al heel snel duidelijkof
er kans op eremetaal aanwezig
is. Bij de 500 meter dames afge-
lopen maandag wisten we in
elk geval al na honderd meter
dat Aaftink zo goed als geen
kans had op een plak. Heinze
liet ons weten dat ze die eerste
honderd meter binnen de elf
minuten had afgelegd. Tja, dan
ben je toch echt wel kansloos.
Eerlijk gezegd, wij hebben zelfs
de indruk dat onze niet-schaat-
sende collega's die 500 meter
nog binnen elf minuten kunnen
afleggen.

kenburg en de data van aan-
komst en vertrek van de Toure-
tappes zijn verwerkt. De eerste
gefrankeerde enveloppewerd als

monster zonder waarde door
burgemeester Jo Smeets over-
handigd aan oud-wielrenner
Gerrie Kneteman.

VALKENBURG - Het logo in
de frankeermachine van de ge-
meente Valkenburg is gisteren
verwisseld: de aandacht wordt
verlegd van het 950-jarig be-
staan, waarvan de viering deze
week ten einde loopt, naar de
komst van de Tour de France in
Valkenburg op 11 en 12 juli.
Alle uitgaande post krijgt een
.stempel waarin het logo van de
Tour de France, de naam Val-1

Leraren oefenen omgaan
met moeilijke kinderen

Actieberaad
Natuurbehoud

Strijthagen
tUuï£?R^ - De stichting Na-aCd o°Ud belegt van-derint^ ac^ uur een actieverga-
Scha^K Zaal het Streeperkruis inhagfn Natuurbehoud Strijt-
VaSd *erzet zich tegen het plan

beeWn".661116 om in het Strijtha-
leKgen een vakantiepark aan te

Hond vergiftigd
na uitlaten

S?n N
u?tBSOEK " Een 48-Jarige

tfaßTY.ii:. H°ensbroek werd maan-
toer, „- £ onaangenaam verrastdool n h?nd' die uitgelaten werdVeJi.^n dochter. thuiskwam methorf?^^verschijnselen. De
<*ZÏTuerbrandingen aan tongCa

dholte opgelopen te hebben,
door ,fag.van de hond gespoeldv^r de dierenarts.
een^fJ16 dierenarts had de hond
<k' lilrt zuur- mogelijk 'caustic so-
dinel» ' waardoor de verbran-
tussp» arfn ontstaan. Op de pad
Aierhnf Y3ll Hovell tot Wester-

**> i£Len de Allee' waar de hond
koüetio ten ' werden later kleine
°ntbr£.-. gev°nden. De bolletjes

HolïniiddeUyk b« het
*if __Het ls nog niet bekendDeJiS-f 6 bolletJes bevatten.

«ler <£n u" VanYan de nond had al eer-
dier __rL ;°nd verloren, doordat het

6 verbrandingen in de
öe ziekl lhad oPgelopen.

beterende h
h°anl ls n°g met aan de

HEERLEN - De Vrijwilligerscen-
trale uit Heerlen weigert principieel
Kerkraadse vrijwilligers over te ne-
men. Dit zegt Kees van Kemenade
van de bemiddelingscentrale in
Heerlen als reactie op het einde van
de Kerkraadse centrale.
Van Kemenade: „Wij moeten uit de
krant vernemen dat de centrale in
Kerkrade wordt opgeheven en dat
wij dat werk eventjes overnemen.
We nemen alleen Kerkraadse vrij-
willigers voor werk in Heerlen aan.
Alleen als de gemeente Kerkrade
daar geld voor geeft, zijn we bereid
om in Kerkrade iets op poten te zet-
ten." Volgens Hub Kreuzen van het
SCEW, dat de vrijwilligersbemidde-
ling in Kerkrade verzorgde, is er
echter geen sprake van dat al het
werk automatisch wordt doorge-
schoven naar de centrale in Heer-
len. „Vrijwilligers die zich nog
aanmelden verwijzen we door naar
mogelijke organisaties in Kerkrade.
We houden alleen geen lijstenmeer
bij van vraag en aanbod. De centra-
le in Heerlen heeft een veel ruimer
aanbod. We hebben in het verleden
dan ook regelmatig mensen met;
vragen doorverwezen naar Heer-
len."

Vrijwilligers
Kerkrade niet
naar Heerlen

" Een beetje carnavalist begint
nu toch wel de eerste tekenen
van zenuwen te vertonen. In
vrijwel alle plaatsen is inmid-
dels de nieuwe prins bekend.
Waar het nu in dekomende we-
ken écht om gaat is de afwer-
king van het geheel. Zittingen,
proclamaties, recepties en aan-
verwante carnavalszaken; 't is
allemaal mooi, maar het wordt
de hoogste tijd om zelf in aktie
te komen. De eerste auwwiever-
bals staan voor de deur en na-
tuurlijk is men in tal van
plaatsen al volop bezig met de
voorbereidingen op de optocht.
Waarbij het aanbeveling ver-
dient in te spelen op plaatselij-
ke situaties, dat verdient toch
wel de voorkeur. U hebt vanaf
vandaag nog achttien dagen de
tijd.

Wintersport

Biefstuk

" Zeg, ben jij ook al op winter-
sport geweest? Nee, joh. Ik moet
van mijn homeopaat mijn ge-
zicht wassen met van die eifce-
schorszeep.

in gesprek

Overheek
Ik kan me best voorstellen dat en-
kele Klimmense politici aandringen
op een snellere aanpak van het Wo-
ningbouwplan Overheek. Men is al
een jaarof 15 bezig met de voorbe-
reidingen en dan wordt het toch wel
tijd dat er gebouwd wordt. Dat is
inderdaad in het belang van onze
Klimmense woningzoekenden.
Ook heb ik begrip voor de actie van
de bewoners van Overheek die plei-
ten voor een spoedige aanleg van
een voetpad. Ik ben voorzitter van
deWerkgroep Verkeer van de basis-
school Ummer Clumme en ik durf
te stellen dat de Overhekerweg voor
voetgangers één van de gevaarlijk-
ste wegen van heel Klimmen is.
KLIMMEN Harry van Aken

De cursus is een onderdeel van
ihet zorgbreedtebeleid van de
overheid. De overheid wil de ko-
mende jaren de toestroom van
het VSO naar het VO stimuleren.
Om de leerlingen van het VSO zo
goed mogelijk op te vangen in
het 'normale' voorgezet onder-
wijs, zijn er landelijk cursussen
gestart voor docenten van beide
scholen. De 23 Limburgse cur-
sisten worden aanstaande don-
derdag in de Thermenschool in
Heerlen beloond met een diplo-
ma.

„Kinderen met omgangsproble-
men worden vaak afgeschilderd
als hopeloos en niet geschikt
voor het voortgezet onderwijs.
Maar als je de achtergronden be-
studeert, dan zie je vaak dat de
leerlingen wel te helpen zijn,"
vertelt Reubzaet. -De cursisten
krijgen veel oefeningen uit de
praktijk. Aan de hand van een.
gedragslijst kunnen ze dan een
omgangsmethode uitkiezen en
het probleem uitspitten.

Het project is niet alleen gericht
op de deelnemende leraren. Op
lange termijn moeten ook lera-
ren die niet deelgenomen heb-
ben aan de cursus bekend zijn
met de 'omgangstechnieken. De
cursisten van het VO hebben
dan ook de taak om al het geleer-
de over te brengen in eigen krin-

Bezuinigingen
Streekgewest
noodzakelijk

HEERLEN - „De cursisten
leren hoe ze om moeten
gaan met 'moeilijke' leerlin-
gen. Met het positieve ge-
volg dat de leraar nu voor
zijn klas staat met het ge-
voel dat hij zijn leerlingen
meer geeft en helpt," vertelt
S. Reubzaet, projectleider
van het Regionaal Samen-
werkingsverband Voortge-
zet Speciaal Onderwijs/
Voortgezet Onderwijs Oos-
telijke Mijnstreek. Hij heeft
het over de cursus die twee
jaar geleden in het leven is
geroepen door de RSV.

gen. Zij worden hierbij gesteund
door een ambulante begeleider
van het VSO.

„Ik begeleid kinderen in het
voortgezet onderwijs, die op pe-
dagogisch en didactische niveau
een achterstand hebben. Dank
zij het project is het onderlinge
contact met de scholen sterker
geworden," vertelt de ambulante
begeleider R. Pastoor van de Co-
riovallum Heerlen(VSO/MLK).

Een themagroep bestaande uit
docenten is inmiddels bezig om
een soort draaiboek te maken
voor scholen, die te maken heb-
ben met ambulante begeleiding.i
„De samenwerking begint nu
pas zijn vruchten af te werpen.
De scholen zijn op een goede
manier bezig met ambulante be-
geleiding," aldus Pastoor.

De 'normale' middelbare scholen
zijn zeer tevreden over de sa-
menwerking met de ambulante
begeleiders. „We kunnen nog
veel leren van de ambulante be-
geleiders. Als we ooit problemen
krijgen met 'moeilijke' kinderen,
hebben we in elke geval een me-
thode klaar liggen," zegt J. Sij-
ben van het Deltacollege in
Brunssum.

De bedoeling van deze cursus
was, meer inzicht tekrijgen in de
problemen van jongeren die Van
het speciaal onderwijs overge-
stapt zijn naar het reguliere
voortgezet onderwijs. Voor dit
doel keerden 23 leraren van 15
verschillende Limburgse scho-
lengemeenschappen terug naar
de schoolbanken. De deelne-
mende scholenzijn onder, andere
de Heerlense Thermenschool
LOM, Coriovallum MLX, Delta-
;college in Landgraaf en het
Kerkraadse Lambertuscollege.

HEERLEN - NaBrunssum wil ook
de gemeente Heerlen bezuinigen op
het Streekgewest. B en W hebben
dit in een brief gesteld die Bruns-
sum begin december al aan het
Streekgewest stuurde. Daarin kon-
digde Brunssum aan dat die plaats
vanaf 1993 minder geld aan het.
Streekgewest zal geven.
Tegelijk kondigde Brunssum toen
al aan met de zeven andere Streek-
gewest-gemeenten te gaan overleg-
gen over bezuinigingen op het
Streekgewest, om te komen tot een'
gezamenlijk bezuingingsplan. Heer-
len is deeerste gemeentedie daar.op
heeft gereageerd.

ANS zijn het vervolgens onderling
snel eens geworden. Ik heb alleen
bemiddeld, de gemeente heeft geen
directe inbreng gehad. Trouwens,
het ANS-gebouw is niet eens van de
gemeente."
M_g Theunissen, een van de betrok-ken schutters, bevestigt de lezingvan Boumans. „Zo is het precies ge-gaan. We zijn nu druk bezig de
ruimte op te knappen."

" Dré Boumans.

j^ê^oV|^tvereniging„ «. boos op de

**B S Va°aonrmos ge leden ve"
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h
tf zelfs het gevoel dat de

ons nfS P/s hun bhCns egden', nadat ze van Bou"ïdate r̂hen ering haddSn #&y eï aan meuwe accom-
stroat, ZOU helPen", zegt Grun-tSV?°rZltter J- Gerats g„En datW^)l wij m uiterste nood zittenleden nauwS

de wetbo.uder liggen de za-
te kon t nvoudlg.er- -De gemeen-evp°n hooguit bemiddelen. Deö»irStroatledeil wilden zo snelhebTfk i ?eeJ °,nder dak en daarin

?^ffdaad be:middeld." Bou-oüdl rf f kw,am op het ldee van de
VieT tletsenkelder onder het Ad-
UE«rJ." Studiecentrum (de voorma-mavo Lichtenberg),oumans: „De schutters en het

Buurt wil sluiting
varkensfokkerij

Afstand tot woningen Huls-Simpelveld te klein
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\^^^%o_, Tandtechnische praktijk
W(W HOONHOUT
Voor reparaties en nieuwe gebitsprotheses s
Bij inlevering van deze advertentie, GRATIS controle aan uw
gebitsprothese en GRATIS gebitsprothesereiniger.
Akerstraat Nrd. 328, 6431 HW Hoensbroek Tel. 045-228211.

Lo V-P-

-[ 3Kreisburo vanhulst
I is daadwerkelijk
| het meest kompleet!

Als grootste reisburo-organisatie van
Zuid Nederland bieden wij u een

totaal-aanbodaan reizen van vele
| gerenommeerde touroperators.

Verre Reizen
Arke reizen Amerika / California met

o.a. San Francisco, Yosemite
National Park, Grand Canyon,
L.A. Disneyland /
Rondreis Western Highlights
16 dagen /LG
vanaf 3095,- p.p.

I Holland Int. Kenya/incl. AmboMarasafari/
| Verlenging Severin SeaLodge
| 17 dagen/VP-HP
| vanaf 3391 ,- p.p.

Reisburo
van Hulst Bangkok/ rondreis Noord-Ttiailand

24 dagen /VP

.--^mmrmrf^m Phuket strandvakantie
23 I Vertrek: 4 oktober 1992

BWffi 9 (md. vervoer Schiphol v.v.)
mp_VLw*wE**m vanaf 4995,- p.p.

| HOT Rorida / Orlando
Inc. magie verrassingspakket/5 dgn
toegang Disney, onbeperkt
Disneyvervoer, Early Bird ontbijt,
1 uur eerder toegang tot deparken,
7 dgn toegang tot Typhoon Lagoon,
Discovery Island, Pleasure Island etc.
Disney Hotel Port Orleans/ LG
vanaf 2722,-p.p.
(kinderen t/m 17 jaarkorting)

! Neckermann Nederlandse Antillen Curacao/
Hotel van der Valk
9 dagen/LG
vanaf 2096,-p.p.

Aruba / Hotel Manchebo beach
9 dagen/LG
vanaf 2115,-p.p. -

#

I I Unitravel Indonesiërondreizen/
j west-, midden- en oost Java en Bali

16 dagen/VP
vanaf 4195,- p.p

| mm__* a v«4/ V_lZ_V

i3-* reisburo vanhulst
het mestkompletereisburo!

" BEEK BRUNSSUM GELEEN| Winkelcenter Makado Kerkstraat 240 Markt 114. 046-378585 045-259292 046-749755

| GULPEN HEERLEN KERKRADE. Rijksweg 25 O. Nassaustraat 4 Theaterpassage 17
I 04450-1275 045-715555 045-464800

J MAASTRICHT SITTARD VALKENBURG
I Kesselkade63 MarW37 Th. Dorrenplein 10
" 043-212741 046-512960 04406-16161

Epilepsie?
Zet jezelfnietbuitenspel

Er overpraten met /Bejyoor informatief
eikaarhe.pt. Word .id.^^^
EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

f\ -^ _?\ <^>7 Postbus 9840,
3506 GV Utrecht

EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ

Door contact op te nemen met
*/\ zijnregionale dagblad!

s' Daar weten2e allesover de
> mogelijkhedendiefabrikanten

s' rfï biedenoro roet hunadvertentie-
s' 1/0' materiaalte adverteren. En ever
*_\0& *^ devoorwaarden waaraanvenH" uw advertentiemoetenvoldoen

l| *Jt om voor een tegemoetkoming in
e£l' 'lip deadvertentiekosteninaanmer-

uM I' king te komen. Dit Co-adverteren
Jo* verhoogt heteliect vtn* uw eigen
O reclame-campagne!

ffr j«s Meer weten?
rto' Slll Bel Cebuco 020-6242316 en wij

CW _, 't}) sturen ude brochure
* flj ** 'Succesvol Co-adverteren. Oi

tIQ gi\& 1 neem contact op mei een
* AfiP d%&' dagblad in uw omgeving.

/IC)W>^ni Coy jjjrach/erteren
y' Mfie»Gr3_i ver^°°9 <*e werking van

Ml§zSsm uwreclamegulden

I Fiat komt
jmet 'n nieuwe
jWIR-premie.

IVIET veel ophef werd hij indertijd afgeschaft. Die goeie, wij u een financiering* over 24 maanden tegen niet minder U kunt ons natuurlijk ook bezoeken op de Bedrijfsauto RA/
ouwe WIR-premie. Menig zorgvuldig doorgerekend dan 0,0% rente. En dat maakt uw investering meer dan (stand nr. A317). En als wij u alvast wat voorinformatie

toekomstplan behoorde opeens tot de onmogelijkheden. de moeite waard. mogen geven: deze premie zal op 31 maart worden afgeschaft.
En de grijze haren rezen ondernemend Nederland te berge. ► Of uw voorkeur nu uitgaat naar een compacte Uno

Maar Fiat biedt een goed alternatief. of Tipo Van of één van de 150 basisuitvoeringen van de _______F_______n______l_______r

Want koopt unu een nieuwe Fiat bestelwagen, dan bieden riante Ducato. De Fiat dealer vertelt ver graag alles over. J__.C_n DTOK tCllipCrcJllTlCnt.

ii__B--wBWmSfM&

j Fiat financiert uw nieuwe bestelwagen tegen 0% rente.
*Op basis van financial lease. Vraag de dealer naar de voorwaarden.

I
I.
| VERZEpRINGEN

» AANSPRAKELIJKHEID*- f.fen groep j**°°«aanfrakeliJk te
vcDTCL-coiMr-^^ \/r_r_D stellenvoor schade die met opzet door
VtKZtKtKIfNli VUUK die groep werd toegebracht. VerderPARTICULIEREN AANGEPAST worden verlies, diefstal of vermissing

van geld en waardepapieren niet lan-
Vanaf 1 januari '92 is een belangrijk ger meer vergoed. Belangrijk zijn nog
deel van het Nieuw Burgerlijk Wet- deverhoging van deverzekerde bedra-
boek van kracht geworden. De prak- gen tot f 1 miljoen en de vereenvou-
tische gevolgen voor de verzekeringen digingvan de premiestelling (automa-
komen hoofdzakelijkneer op een aan- tische opname zonder toeslag voor het
passing aan de sedert jaren gebrui- als particulier houden van huisdieren
kelijke rechtspraak. Belangrijk is wel en het bezitten/verhuren van maximaal
de verruiming van de wettelijke vijf woonhuizen),
aansprakelijkheid, ondermeer door de De bestaande polissen worden niet
verdergaande slachtofferbescherming. dooreen nieuwe polis vervangen, om-
Er zijn twee nieuwe bepalingen van dat de nieuwe voorwaarden automa-
belang. Zo is het mogelijk iemand die tisch voor alle polissen gelden.

\mBoerenßond
BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAM BU ONS

14februari Valentijnsdag
Wens je vriend(in) het allerbeste.

Al vanaf ’ 13.25 plaats je een piccolo
Il Voor meer info 045-719966 |

__Bv'-____r ■■■■ f'.$1
'■"'■jM m*^j*± ■B ■ .__>ü-k -_-_-_r mar -_-__i -_-_-_--l -_->^ ___ ■jB ***<l----l ■ v* ■

!vfl I I ".y_m

vil va(i3^_____H_Wi^l^^l__f*!^______l*' ''""Vipiil fffTirmwui .m ' ~' itr^'- iKSifc.

IX'jüüi ■ v'^^_^_Ün _h^Üj____ -Jf-f-J-BiJI--- :: L^^

'£_■ kaas, gekookte ham, mms. ,/ \.' jÊÊÊk. " W^^^^m^^Ê i>&■ leverworst, Jam en j', ' &*% t " ~ %^®_?fc i 1mm boter' o tzn w ******' #&BHr Tussen-

|l {Middageten: JjP^^',*'.s. m?!^^ I '|:|:1 Pommes Frites g Q/J M HHH W^l' Jj rood of wit \
::::s | r\ume -t- www. [ n ■$» i

M/Hef grootste ivoonwa/en/.u/s van^lte/JTen omgeving?
?. '.^Fooeninastiiden: maTwo\ltUlo-18.30 uur. nBBB_I-BBB| j"" lT' '"'" rr—»

::::_fl do. 10.00-20.30 uur, vrij. 10.00-18.30 uur, 11. tiyssv /Rv®^ r- /f '~t i
vM\ zat. 9.00-14.00 uur, lange zat. 9.00-18.00 uur. I UUÖ^Ps*^ rX*COt<^f^ \:$» Lange zat. van april tot september 9.00-16.00 uur 'h£___^_____^^ !MM M_______fl_l_l '

?l»l bij autobaanknooppunt Aken. Tel. 09.49.2405.6020. —gj Lj.^j^^ S

’ ■L^^^^J2^^»^^K^^___________________________! Z^_L__iil If m\m*t*mmmL^*. wM M/



Basten), Winter (voor Rijkaard)
en Van 't Schip (voor Gullit).

Opstelling Nederland: Van
Breukelen; Blind, Van Tiggelen,
Ronald Koeman en Erwin Koe-
man; Van 't Schip, Winter, Wou-
ters en Witschge; Bergkamp en
Kieft.

Zie verder pagina 22

" Dick Advocaat pleit
voor Johan Cruijff

Bosz, Fraser en Taument zullen
echter wel op de bank beginnen.

Voor het ontbrekende drietal uit
Milaan spelen Kieft (voor Van

Vikingen op scherp
Koss en Karlstad klaar voor gevecht met Oranje Feyenoorders

beginnen op bank
FARO - Bondscoach Rinus Mi-
chels heeft voor de vriendschap-
pelijke interland tegen Portugal,
vanavond in Faro, drie spelers
van Feyenoord geselecteerd.

DOOR GOVERT WISSE

Liebestraum Erwtensoep
in plaats van

interview
DOOR GOVERT WISSE

grens (1:6) niet, maar zit er wel tege-
naan.
Karlstad moet men tot dusverrewel
op zijn woord geloven, omdat do-
pingcontroles bij hem tot nog toe
negatief zijn uitgevallen. In Noor-
wegen bestaan zelfs zogenaamde
vliegende controles, waarin atleten
onverwacht tijdens hun training
worden opgezocht om een plasje in
te leveren. Deze worden uitgevoerd
op last van het Noors Olympisch
Comité en de sportfederatie. Twee
dagen na het Europees Kampioen-
schap is dat voor het laatst gebeurd
bij Karlstad.■ALBERTVILLE - Eerst was het

een nierontsteking, toen een
aandoening aan de alvleesklier
en/of de twaalfvingerige darm.
Gistermiddag na aankomst in
Albertville meldde de Noorse
coach Hans Trygve Kristiansen,
dat Johann Olav Koss het afgelo-
pen weekeinde met een gal-
steenaanval het ziekenhuis in
werd gedragen. De wereldkam-

Woen lijkt de laatste dagen nog het meest op een
medische encyclopedie. Een ding is in-

middels wel duidelijk: Koss zal morgen gewoon
starten op de vijf kilometer.

hoop op olympisch goud niet verlo-
ren. De Noorse coach: „Johann is
ijzersterk. Ik ben niet pessimistisch,
hoewel hij natuurlijk niet de meest
ideale voorbereiding achter de rug
heeft".

zii°fS wilde gisteren, toen hij evenJn neus liet zien op de ijsbaan in
niet veel kwijt. „Ik voel

goed. Ik heb erg veel pijn gehad,
Va nu heb ik nergens last meerEM' .Eigenlijk heb ik er nooit aan
VerK

ljfeld
' dat ik zou starten- Het

0 Daast me, dat er zo veel ophefver me is gemaakt".

Uitleg
De Noorse stayer is van plan om
vandaag andere schaatsers, onder
wie de Nederlanders, tekst en uitleg
te geven. „Ik heb niks misdaan en
niks te verbergen, maar ik kan me
voorstellen, dat sommigerijders na
alle publicaties vragen hebben. Ik
zal ze eerlijk antwoord geven," al-
dus de Noor, die afgelopen zaterdag
bewees, dat hij ondanks de specula-
ties niet uit zijn evenwicht is ge-
bracht. In Inzell noteerde hij tijdens
een testrit 6.57,54 op de vijf kilome-
ter. Een tijd, die er zijn mag in een
trainingswedstrijd. Karlstad is klaar
voor de strijd met de zwijgzame Ne-
derlandse concurrentie.

Bos weer
volop in
training

ALBERTVILLE - Met uitzon-
dering van Thomas Bos en Ro-
bert Vunderink zijn alle Neder-
landse deelnemers aan de
Olympische Winterspelen nu in
Albertville. Beide stayers arrive-
ren maandag. Drie dagen later
komen zij in actie op de tien kilo-
meter, het laatste schaatsonder-
deel.Bos is hersteldvan griep en
heeft de trainingen in Davos her-
vat. Vunderink traint sinds vori-
ge week in Inzell.

Mocht Koss te zeer verzwakt zijn
om de Vikingenaan goud te helpen,
dan hebben zij in Geir Karlstad nog
een sterke troefkaart in handen. De
veteraan lijkt ondanks de wilde ver-
halen rond zijn persoon niet dezelf-
de fout te maken als vier jaar gele-
den in Calgary. Toen werd zijn
naam - ten onrechte - in verband
gebracht met de anabolenhandel
van Goeljajev en Krosby. Karlstad
raakte zo van de kook van alle nega-
tieve publiciteit, dat hij kon fluiten
naar medailles.

Thnor Oystin Endsjö, de arts van het
avo

OI
H

olymPisch team, zette gister-ond het licht al op groen voor
kp Su bloedonderzoek jn hetj zie-ve_li is van Albertville heeft, zo
dat h

rde de dokter» aangetoond
in t patient na de galsteen-aanval
is h Zell Senezen is- Volgens Endsjö
va ir

Wel onzeker of de conditie
nJ? Koss na alle heissa niet is aan-getast. ;

Onderzoek

Dinsdagmiddag 14.00 uur, Al-
bertville. In een voormalige
winkel in sanitair, die nu
dienst doet als ontmoetings-
ruimte voor NOC-sponsors,
vindt de eerste olympische
persconferentie van de Neder-
landse mannenschaatsploeg
plaats. Achter de tafel Falko
Zandstra en consorten plus be-
geleiders. Aan de andere kant
een batterij verslaggevers, foto-
grafen en snorrende NOS-
camera's. Verderop, in een keu-
kentje, staat honderdvijftig li-
ter erwtensoep, die chef d'equi-
pe Egbert van 't Oever speciaal
voor deze gelegenheid uit Ne-
derland heeft laten aanrukken,
te pruttelen.

Het brouwsel zal echter nauwe-
lijks aangeroerd worden. Want
op een enkeling na stappen de
Nederlandse journalisten snel-
ler dan in de bedoeling ligt
weer op. Geïrriteerd, boos en
teleurgesteld. De geplande ver-
halen voor de krant van de vol-
gende dag gaan niet door.
Het is al jaren gebruik, dat
u.ak voor een belangrijke wed-
strijd nog wat individuele ge-
sprekjes plaatsvinden tussen
de schaatsers en de mediaver-
tegenwoordigers. Op deze rege-
nachtige dinsdag wordt met
een mooie traditie gebroken.
De schaatsers hebben er geen
trek in. „Jullie weten toch alles
al."

Er mogen alleen wat obligate
en algemene vraagjes gesteld
worden. Dat gaat dan onge-
veer zo: „Falko, sta je onder
druk?" Falko: „Nee, hoor. Ik
voel me prima." Leo Visser en
Bart Veldkamp liggen op dat
moment dubbel van het lachen.
De pers reageert verontwaar-
digd, maar de schaatsers hou-
den voet bij stuk. Geen aparte
gesprekjes.

De irritatie groeit, als een ver-
slaggever van deze krant een
vraag stelt aanBart Veldkamp
over het hoe en waarom van
zijn curieuze tien kilometer tij-
dens het EK. Bondscoach Ab
Krook komt snel tussenbeiden.
„Dat is een onzinnige vraag,
daar wordt niet op geant-
woord. Veldkamp is nu bezig
met zijn voorbereiding op de
vijfkilometer. Heb je geen bete-
re vraag?"

Met de voorzitter van de Neder-
landse Sport Pers (Johan Wol-
dendorp) voorop, volgen daar-
na luide protesten tegen de
malle en ongebruikelijke gang
van zaken. Woldendorp: „Dit is
geen manier van* werken."

Krook: „Goh, ik had nooit ge-
dacht, dat jullieer zo over zou-
den vallen." Chef de mission
Ard Schenk probeert vergeefs
te bemiddelen. „Dit is jammer
allemaal. We hadden het nog zo
gezellig gemaakt met de erw-
tensoep van Egbert."

ans Trygve Kristiansen heeft zijn

medaillestand
erdeling olympisch eremetaal na dev'erde dag.

goud zilver brons

GOS 3 , 2Oc,stenri jk 2 2 3"island 2 2 1

fe Staten 1 o 0Ch? and 0 1 1
'fanknjk 0 1 0Zwatserland o 0 1canada 0 0 x

Nadat hij vorig jaar door een rug-
blessure, veroorzaakt door een val
van een trappetje, niet voorin heeft
kunnen meerijden, is Karlstad nu
terug aan het front. De Noorse 'die-
sel' straalt weer de power uit van
vroeger jaren. Helaas voor de Noor
is hij vlak voor de zestiende Winter-
spelen opnieuw in opspraak ge-
raakt. Ditmaal wegens de brief die
hij op zak heeft bij de dopingcon-
troles en waarin door dr. Helge Of-
tebro, arts van het Noors dopingla-
boratorium, gemeld wordt, dat
Karlstads verhouding epitestoste-
ron-testosteron aan de hoge kant is.

Hij overschrijdt de toelaatbare

Brief

AC Milan op weg
naar halve finale

d t^N ~AC Milan heeft een belangrijke stap gezet op weg naar
de «"

e ein<lstrijd van het Italiaans bekertoernooi. De koploper in
meto"6 versl°eg in de eerste wedstrijdvan de kwartfinales Torino
hoi** j " Baresi scoorde voor derust. Simone bepaalde in de tweede"ent de eindstand op 2-0.

BRUSSEL - Jan Siemerink heeft
zich in het met 1,5 miljoen gulden
gedoteerde tennistoernooi van
Brussel via een zege op de Frans-
man Arnaud Boetsch verzekerd van
een treffen tegen de Zweed Stefan
Edberg. Siemerink won in deeerste
ronde met 6-3 7-6. Edberg, die het
afgelopen weekeinde de eerste
plaats van de wereldranglijst kwij-
traakte aan de Amerikaan Jim Cou-
rier, kwam met grote moeite een
ronde verder. Hij won met 6-4 4-6
6-4 van de Spanjaard Bruguera.

Siemerink
tegen Edberg

Normale uitslagen bij ijshockey

Finland aan kop
" De Liebestraum van Liszt stond voor
negenduizend enthousiaste toeschouwers
in Albertville garant voor het goud van
het GOS-paar Natalja Mistsjkoetionok
en Artoer Dimitrijev in het paarrijden.
De grandioze vrije kür leverde een
staande ovatie op voor het duo uit Sint
Petersburg. Het harde werken van de
21-jarige Mistsjkoetionok en de drie jaar
oudere Dimitrijev werd beloond. In de

zomer trainden ze zesendertig uur in de
■week, in de winter iets korter. Met -zeven
keer 5,9 voor de artistieke impressie be-
loonde de jury in ruime mate de presta-
ties van de twee. Het zilver kwam even-
eens bij een paar uit de Gemenebest van
Onafhankelijke Staten terecht: Elena
Betsjke en Denis Petrov. Het Canadese
koppel Isabelle Brasseur en Lloyd Eisler
greep het brons. Foto: epa

die ui + ~ De drie wedstrijden,
vanëff fren ln Meribel voor groep A
hooi? °lvmPische ijshockeytoer-
malo V eJ, n gepeeld, kenden nor-
SenL Slagen- De verschillen tus-StaWBrZlJ^s Finland, de Verenigde
Veliil tn Zweden en de respectie-
Wd f tegenstanders Polen, Duits-
Sroot waren eenvoudig te

de6?JiitSMrs hielden de marge tegenAmerikanen hog het meest bin-
doortrlf?erken- Het bleef bij 0-2
to ï. i„fffeis van Mclnnis en Dona-
Prohio , be§on de dag met een
op rii ~e overwinning van 9-1tandl ke Polen- De Periodes-naen waren 4-0, 1-0en 4-1. Makela
ten nne maakten twee doelpun-

m|tFRn,nen' dif de eerste wedstrijdWoLl Van Duitsland hadden ge-
metKn;uPlaatsten zich daardoor
de L«6V ?St

T
e doelsaldo bovenaanranglijst. In de laatste wedstrijd

ih do T?/11 met ?"3 Van Italie"Pas
We?lffase' toen het al V-l voor
den h Tf^P1°en Zweden was, kon--11 ac Italianen nog wat terugdoen.
Itand:
Zwed^ 2 2 0 0 4 14- 2
Ver ctat 2 2 0 0 4 14- 5Öiüfen 2 2 0 0 4 8-3Itaië*1 2 0 0 2 0 1-7
t>olen 2 0 0 2 0 6-136n 2 0 0 2 0 3-16

Van Gennip
loot Hunyady

ALBERTVILLE - den in Collalbo. Van
Yvonne van Gennip Gennip en Hunyady
treft vandaag op de vormen het vijfde
olympische 1500 me- paar.
ter Emese Hunyady.
De Oostenrijkse is Niemann lootte de
de enige die de Duit- zesde rit met Sandra
se Gunda Niemann Voetelink. Lia van
de laatste jaren op Schie, die het toer-
de middenafstanden nooi teleurstellend:
heeft verslagen. Dat op de drie kilometer
gebeurde een maand opende, start in het
geleden tijdens we- vierde paar tegen de
reldbekerwedstrij^ Noorse Else Ragni

Yttredal. De vierde
Nederlandse, Carla
Zijlstra, rijdt tegen
Jasmin Krphn. Zij
vormen het twaalfde
koppel. "Ritten-indeling:
1. Börner-Prokasjeva, 2
Garbrecht-Dascalu, 3
Hashimoto-Bauanova,
4. Yttredal-Van Schie, 5
Van Gennip-Hunyady, 6
Niemann-Voetelink,
7. Zuckerman-Chong, 8
Liu-Docter, 9. Kae
riayma-Wasilewska, 10
Zhang-Uehara, 11. Poloz
kova-Belci, 12. Krohn
Zijlstra, 13. Hordobetiu
Lapoega, 14. Laszlo-Feli
cetti, 15. Egyed-Hoiseth
16. Warnicke-Kim, 17
Song-Blair.

Roda JC bijna
rond met duo

Koster-Versluys
KERKRADE - Naar verwachting
nog deze week zullen Adrie Koster
en Ad Versluys een nieuwe tweeja-
rige verbintenis tekenen met Roda
JC

Het bestuur van deKerkraadse club
buigt zich vanavond over de laatste
details die een contractverlenging
nog in de weg staan.

De verwachting is dat beide partijen
snel tot een akkoord zullen komen,
waarna later deze week een en an-
der bekrachtigd kan worden met
een handtekening." De Duitse verdediger Georg Holzmann is eerder bij de puck dan de Amerikaan Shawn

McEachern. Foto: EPA

Fan AA Gent
overleden aan
verwondingen

GENT - Een 25-jarige supporter
van de Belgische eersteklasser AA
Gent is overleden aan de verwon-

dingen die hij vorige week opliep
bij een vechtpartij met aanhangers
van Lokeren.
Het slachtoffer werd na afloop van
de wedstrijd aangevallen door een
aantal Lokeren-fans, die op weg wa-
ren naar het station. Hij werd
zwaargewond in het universiteits-
ziekenhuis opgenomen, waar hij
twee dagen geleden bezweek.
Het onderzoek naar de toedracht is
nog niet afgerond.
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Sittardia naar
halve finale

FARO - Dick Advocaat presenteerde zich in het vlieg-
tuig tussen Schiphol en Faro, waar vanavond tegen Por-
tugal wordt gespeeld, voor het eerst als bondscoach van
Oranje. Hij vond de belangstelling wat overdreven. Waar
alle interesse voor Advocaat vandaan komt, wist hij zelf
ook niet. Advocaat deed het bovendien voorkomen alsof
de vragen rond het aanstellingsbeleid van de KNVB
overdreven waren. Zoeken naar moeilijkheden. „Laten
we toch blij zijn dat er rust en duidelijkheid is rond het
Nederlands elftal. Daar is toch iedereen mee gebaat? Ik
ga er ook geen stennis over maken. Ik denk dat het een
hele goede zaak is dat Cruijff zich straks met het Neder-
lands elftal gaat bemoeien". Meer wilde hij er niet over
kwijt.

Alle begin
is moeilijk
NEWCASTLE - Wim Jansen
maakte als coach van Feyenoord
in zijn eerste wedstrijd een fout-
je. Ineens speelde zijn ploeg met
een buitenlander te veel. Ook
Kevin Keegan zal zijn eerste dag
als coach niet licht vergeten. De
uiterst populaire oud-internatio-
nal kwam bij zijn debuut als
manager van Newcastle United,
voorlaatste in de Engelse tweede
divisie, bij het bekendmaken
van zijn elftal slechts tot negen
namen. De andere twee was hij
vergeten....

Van onze correspondent *.

WAALWIJK - VGZ/Sittardia
heeft zich met een ruime 14-25
overwinning op Tachos ée'
plaatst voor de halve finale van
het nationale bekertoernooi. Al
vroeg in de wedstrijd namen de
Sittardenaren een 3-6 voor-
sprong, die in het verdere ver;
loop van de eenzijdige parU)
alleen maar groeide. De Sittard'
se verdediging had weinig Pro'
blemen met het vaak chaotische
aanvalsspel van Tachos en de
weinige steken die vielen wer-
den knap opgeraapt door doel-
man Dick Mastenbroek.
Tegenslag voor Sittardia was he
wegvallen van centrale opbouw*
Remco Vijgeboom die al na tien ml'
nuten met een dijbeenblessure na»
de kant moest.

In de tweede helft, begonnen me
een 7-12 stand, was Sittardia op
nieuw oppermachtig en met <*
scherpschietende Consten in een
hoofdrol (11 doelpunten, waarvan
strafworpen) haalden de gasten oP
vallend gemakkelijk het eindsig'
naai: 14-25. Ook Hermes wist zich te
plaatsen voor de halve finale do"
een 19-16 zege tegen Aalsmeer 4.

Met Blauw Wit en Hirschman^
V&L heeft Limburg nog twee ka*1'

didaten voor de halve finale. Mor
genavond treedt V&L aan in Aals'

meer, terwijl Blauw Wit vanavond
al in eigen hal (De Haamen, 20.">
uur) kampioen E&O ontmoet. In <*
competitie verloren deLimburger*
tweemaal fors van E&O en met nf'
me de uitwedstrijd (21-13), toen &
Emmenaren er op uit waren Blau*
Wit te vernederen, staat de pl°s?
van Peter Verjans nog duidelir*
voor ogen. Bij Blauw Wit ontbreek
doelman Jacques Josten wegen»
een blessure.

het Nederlands elftal". De sterk ver-
beterde aanbieding die de KNVB
hem zondag deed had meegespeeld.
„Maar was niet doorslaggevend",
zei hy.

Advocaat deed alsof het helemaal
niet vervelend was dat Cruijff het
overneemt als de wereldtitelstrijd
begint. Hij stelde nadrukkelijk tot
het WK bondscoach te zijn. Niet tot
en met. Martin van Rooijen, voorzit-
ter van het sectiebestuur betaald
voetbal, verklaarde maandag dat
Advocaat - naast Cruijff - zo mee
mag. „Daar hebben we over gespro-
ken", aldus Van Rooijen. „Dat is
helemaal niet aan de orde geweest",
aldus Advocaat.

VandenStock
des duivels
BRUSSEL - Constant Vanden-
Stock stormt niet vaak direct na
afloop van een wedstrijd de
kleedkamer binnen. Maar als de
voorzitter van Anderlecht het
doet, laat hij de muren van de
catacomben trillen. Afgelopen
zondag gebeurde dat weer eens.
VandenStock was razend over
het spel van de Brusselse club in
de uitwedstrijd tegen Club Brug-
ge, die door 'zijn' Anderlecht
met 2-0 werd verloren. „Ze heb-
ben", brieste de steenrijke bier-
brouwer, „als een stelletje koor-
knapen, een groepje eerste
communicantjes gespeeld. Dat
kan ik niet aanvaarden".

Duideüjk is dat erkende persoon-
lijkheden in het Nederlandse voet-
bal (Wim Jansen, Leo Beenhakker,
Rinus Michels) hoog opgeven van
de capaciteiten van de Hagenaar,
die vroeger als een soort van terriër
twintig jaarbetaald voetbal speelde.
Voornamelijk als middenvelder.

Het is frappant dat Advocaat voor
het Nederlandse elftal koos. Enkele
weken geleden verklaarde hij nog
dat er in de kwalificatie voor geen
enkele trainer eer te behalen viel,
daarnu al zeker is dat Johan Cruijff
bij de eindronde de verantwoorde-
lijke man is. Nu zegt Advocaat: „Ik
denk dat mijn naam is gevestigd als
het Nederlandse elftal zich met mij
kwalificeert voor het wereldkam-
pioenschap". Hij is de baas tegen
Engeland, Polen, Turkije, Noorwe-
gen en San Marino.

Onlangs verklaarde Advocaat ook
in zichzelf meer een clubcoach te
zien. En Feyenoord en Real Madrid
zijn toch niet de eerste de beste
clubs? Advocaat: „De beslissing is
erg moeilijk geweest. Ik heb lang
getwijfeld.
Het ene moment speelde de opstel-
ling van Feyenoord door mijn
hoofd, het andere moment die van

DOOR FRANS DREISSEN

’Bond moet bewijzen dat atletes gemanipuleerd hebben’

Jos Hermens
maakt overuren

" IJSHOCKEY - Entreekaartjes
voor het halve finaleduel Agpo
Trappers-Meetpoint Eaters van
vrijdag aanstaande zijn vandaag
en morgen tussen 19.00 en 20.00
uur aan de kassa in Glanerbrook
verkrijgbaar. Het gaat om losse
of gecombineerde verkoop met
een busreis. Meetpoint Eaters
heeft 350 kaarten in de voorver-
koop. De wedstrijd van vrijdag-
avond is reeds uitverkocht.
Supporters zonder geldig toe-
gangsbewijs hoeven de reis naar
Tilburg niet te maken.

" HOCKEY - Rob Bianchi ver-
laat hoofdklasser SCHC aan het
einde van dit seizoen. De voor-
malige hockeybondscoach, die
eerder actief was bij Kampong,
heeft een tweejarig contract ge-
tekend bij overgangsklasser La-
ren, waar Peter de Leeuw tus-
sentijds vertrokken is.

alles wat ex-DDR is", aldus Her-
mens.

Hermens wil er slechts mee bena-
drukken dat er tal van mensen zijn
die Krabbe in een kwaad daglicht
willen stellen. Dreigbrieven aan het
adres van de tweevoudig wereld-
kampioene bevestigen dat. Dan nog
blijft het een raadsel hoe er met de
urine van de drie atletes geknoeid
kan zijn. Volgens Hermens zijn tal-
loze theorieën denkbaar.

„De meiden hebben hun plasje ge-
daan en vanaf dat moment zyn.er al
fouten gemaakt. De dokter heeft
daar met de urjne rondgelopen, ter-
wijl dat helemaal niet mag. De fles-
sen zijn niet verzegeld en de spullen
hebben vier, vijf dagen onbewaakt
rondgelegen in Zuid-Afrika".

De urinestaaltjes werden in een ver-
zegeld leren etuitje opgeborgen
voor transport. „De verzegeling en
het etui zijn echter overal te koop.
Het etui is ook open te maken. Dat
kunnen we bewijzen", zegt Her-
mens. „Ik ken de waarheid niet.
Maar ik vind in elk geval dat de atle-
tes niet mogen worden opgehangen
door deze duistere en ondoorzichti-
ge affaire".

BRUGGE - EenKroaat voert de
Belgische topscorerslijst aan. Jo-
sipWeber, uitkomendvoor Cerc-
le Brugge, scoorde dit seizoen al
twintig keer. De Fries Foeke
Booy is op de schutterslüst van
onze zuiderburen de best geklas-
seerde Nederlander. De spits van
Club Brugge, wegens een zware
blessure geruime tijd uitgescha-
keld, neemt met veertien treffers
de tweede plaats in.

Kroaat topscorer
in België

Fortuna-reserves
met negen man

VORST - In het Belgian Indo<?£tennistoernooi in Vorst is Torn NUF
sen met Cyril Suk in de eerste ro^de van het herendubbel uitgescha'|
keld. Het Nederlands/Tsjechisch ,
koppel verloor met 4-6, 6-3 en 6-.]
van het Zweedse duo Bathnl3^
Bergh.

Nijssen gaat nu naar Stuttgart o 1;
aan de kwalificatie voor het enke
spel mee te doen.

Anique Snijders bereikte in Poft tged de tweede ronde van een i*l
tienduizend dollar gedoteerd toe
nooi. De Geleense versloeg Jasm1"
Angeli uit Italië met decijfers 7-5e
6-3.

Zweden wippen
Nijssen-Suk

SITTARD - Fortuna Sittard 2 heeft
het topduel tegen koploper PSV 2
met 1-2verloren. De Sittardse ploeg
moest de strijd met negen spelers
beëindigen omdatDoufikar wegens
neerleggen van de tegenstander en
Losada wegens natrappen uit het
veld werden gestuurd.

Aanvankelijk waren de ploegen aan
elkaar gewaagd, maar in de zeven-
tiende minuut was het De Jong die
raak schoot voor de gasten: 0-1. In
de tweede helft kreeg Fortuna een
licht overwicht, maar de voorwaart-
sen lieten het afweten. In de slotmi-
nuut verhoogde De Mol voor PSV
de score naar 0-2, maar voordat de
scheidsrechtervoor de laatste maal
had gefloten reduceerde Vergoos-
sen nog tot 1-2.

Het reserveteam van Roda JC be-
hield door een 1-3 overwinning op
TOP 2 de aansluiting met de koplo-
pers. In een pittig maar sportief
duel waren de Kerkradenaren
agressiever. Vlak voor rust nam Ro-
da door een afstandsschot van Van
der Luer de leiding: 0-1. Ook na de
hervatting bleef Roda JC de betere
ploeg en het was Ogechukwu die
met een kopbal de voorsprong ver-
grootte: 0-2. Geen minuut later was
de spanning terug doordatVan Lith
voor de thuisclub scoorde. Maar het
was in de 85e minuut Stefan Jans-
sen die aan alle onzekerheid een
einde maakte en de zege veilig stel-
de.

res. divisiec
Fort. Sittard 2-PSV 2 1- 2
RKC 2-RBC 2 4- 2
TOP 2-RodaJC 2 1- 3
Vitesse 2-DenBosch 2 4- 2
PSV 2 14 11 3 025 37-10
Vitesse 2 14 8 6 022 34-16
Fort. Sittard 2 14 10 1 3 2146-12
RodaJC2 10 8 1 1 17 29-13
RKC 2 14 8 1 5 17 39-33
MW2 15 5 4 6 14 33-27
VW2 14 5 1 8 11 18-23
RBC 2 14 3 5 6 11 21-32
TOP 2 13 3 3 7 9 14-25
Den Bosch 2 15 4 1 10 9 16-44
Willem 11 2 14 3 2 9 8 11-26
Eindhoven 2 14 2 3 9 7 17-34
Helmond Sp. 2 11 2 1 8 5 13-33
Programma: Donderdag: 13febr. 19.30uur:
VW 2 -RKC 2
Roda JC 2 -Helmond Sp. 2
Willem II 2 -RBC 2
Programma:Dinsdag 18 febr. 19.30 uur:
Fort. Sittard 2-RKC 2
Eindhoven 2 -Den Bosch 2
TOP2-MW2
Helmond Sp. 2 -WV 2
Roda JC 2 -PSV 2
RBC 2 -Willem 112

" PAARDESPORT - Paul Schoc-
kemöhle heeft een boete van 5500
gulden gekregen van de tuchtcom-
missie van de Duitse Ruiter Vereni-
ging. Hij werd schuldig bevonden
aan het toestaan van verboden bar-
reren door zijn werknemer, sprin-
gruiter Gerardus Krijnen.

Benfica ontdekt
weer GOS-speler
LISSABON - Benfica blijft de
voetbalvelden in het GOS af-
schuimen. Nadat de Portugese
kampioen eerder al de interna-
tionals Kulkov en Yuran onder
contract nam, heeft het nu ook
Alexander Mostovoj aangetrok-
ken. De nieuwste aanwinst uit
het Gemenebest van Onafhanke-
lijke Staten ging een driejarige
verbintenis aan met de club uit
Lissabon.

" BASKETBAL - In de basket-
bal eredivisie duelleren de beste
zes ploegen om een goede uit-
gangspositie voor de" play-offs.
Selex BSW en Pro Specs lever-
den gisteravond voor een volle
bak slag in de Weerter sporthal
Boshoven. De ploeg van coach
Van Kempen verloor in een bij-
zonder aantrekkelijk duel met
102-107.

van uitgaan dat ze tegen mij de
waarheid hebben verteld. Dat ze on-
schuldig zijn. Trouwens, ze wisten
dat ze gecontroleerd zouden wor-
den. Dan ga je toch geen domme
dingen doen".

Over de hele affaire hangt een waas
van geheimzinnigheid. Jos Her-
mens heeft zelfs het vermoeden dat
de Stasi erachter zit. „Die is name-
lijk nog steeds actief in Duitsland".
Volgens Hermens zouden ook ani-
mositeiten tussen Oost en West een
rol kunnen spelen.

„Het is bekend dat in de voormalige
DDR stelselmatig werd gedoopt.
Nu probeert men in Duitsland met
een schone lei te beginnen en daar-
om is er een heksenjacht bezig op

HEERLEN - Jos Hermens is niet
te benijden. De manager van de drie
van manipulatie verdachte atletes
Krabbe, Breuer en Molier, maakt
vele overuren achter zijn bureautje
in Nijmegen. „Het is hiereen gekke-
huis de laatste dagen". Hermens
weet onderhand ook niet meer hoe
hij de situatie moet interpreteren.

„Bij de dopingcontrole in het Zuid-
afrikaanse trainingskamp is veel
mis gegaan. Er zijn fouten gemaakt
die internationaal niet door de beu-
gel kunnen. Aan de anderekant kan
ik ook niet hard maken dat de atle-
tes niet hebben geknoeid tijdens de
urine-afgave. Ik moet er gewoon

Tyson schuldig bevonden
ZEIST - De KNVB heeft de
wedstrijd in de kwartfinales van
het toernooi om de KNVB-beker
tussen Feyenoord en Ajax ver-
plaatst van woensdag 26 februari
naar zondag 8 maart. Voor de
competitieduels Feyenoord-Wil-
lem II en Fortuna Sittard-Ajax
die dat weekeinde zouden wor-
den gespeeld, zullen andere data
worden vastgesteld.

Fortuna-Ajax
uitgesteld

BEEK - W Neerbeek, uitkomend
in de tweede klasse van de afdeling
Limburg, heeft het contract met
Frans Verhage met een jaar ver-
lengd.

trainerscarrousel

Sterke start
Rolf Gölz
BEZIERS - Rolf Gölz is de Ron-
de van de Middellandse Zee op
indrukwekkende wijze begon-
nen. De Duitser van de ploegvan
Ariostea won de eerste rit over
154 kilometer van Perpignan
naar Beziers met niet minder
dan 22 minuten en 47 seconden
voorsprong. De voormalige na-
tionale kampioen ontsnapte in
de beklimming van de col du
Feuillat na ongeveer 45 kilome-
ter. Er werd nimmer serieus
jacht op hem gemaakt door het
bijna 200-koppige veld met 25
ploegen.

Profbokser
Emmen stopt
DEN HAAG - John Emmen, de
Nederlandse kampioen bij de
professionals, stopt met boksen.
De 33-jarige Tilburger nam het
besluit omdat de motivatie tot
trainen is verdwenen. Emmen
bokste sedert 1985, toen hij na
tien amateurjaren overstapte
naar de profs, twintig partijen
waarvan hij er slechts drie ver-
loor. Eind vorig jaar bokste
Emmen een spraakmakendepar-
tij tegen de Engelsman Frank
Bruno, die op dat moment weer
voor het eerst in de ring kwam
na een blessure. Ondanks strijd-
haftige taal vooraf hield Emmen
het slechts één ronde vol.

Procedurefouten
Vier advocaten zijn continue bezig
met de zaak. Zij richten zich vooral
op procedurefouten. „Je kunt uit-
gaan van het verhaal dat de atletes
hebben gemanipuleerd, maar dat
zou de dokter net zo goed gedaan
kunnen hebben. Je moet omge-
keerd redeneren. Het feit ligt er. Het
is aan de Duitse atletiekbond om te
bewijzen dat de meisjes, waar de
dokter oog aan oog, knie aan knie
bij heeft gestaan, iets verkeerds
hebben gedaan. Dat bewijs is er niet
en dus zal elke burgerrechter ons in
het geüjk stellen".

Zou dat gebeuren, dan zou dat een
mogelijke vrijbrief kunnen zijn
voor bedriegers. Als er ook maar
een procedurefoutje kan worden
nagewezen zou de bedrieger vrijuit
gaan. Dat is waar de atletiekbond
nu bang voor is. „De zaak ligt bij de
bond. Die moet maar beslissen",
vindt Hermens.

sport in cijfers
ATLETIEK
Osaka, indoorwedstrijden. Mannen. 6°
m horden: 1. McKoy 7,47 seconden, *"Pierce 7,83, 3. Watanabe 7,89. 60 m: "Fredericks 6,53, 2. Mitchell 6,57, 3. SuZU'
ki 6,72. 400 m: 1. Saito 48,14, 2. Matsuna-
ga 48,79, 3. Vu Jun 49,02. 800 m: 1. Jin-»1
1.52,61, 2. Ono 1.53,23, 3. Konno 1.53,5°-
Hoog: 1. Conway en Sotomayor 2,31
meter, 3. Nonaka 2,15. Hinkstapsprong-
1. Yamashita 16,70 m, 2. Conley 16,53, ':
Anzai 15,85. Polsstokhoog: 1. Serge'
Boebka 5,90 m, 2. Vasili Boebka 5,70, 3-
Bright 5,60. Vrouwen. 60 m: 1. Torrenee
7,17, 2. Drechsler 7,23, 3. Ito 7.40. 400 *"1. Yuquin 55,13, 2. Amano 56,87, 3. Hir»'
no 57,95. 800 m: 1. Crooks 2.11,74, *"Tokuda 2.12,69, 3. Hashimoto 2.13,04-
Ver: 1. Drechsler 6,77 m, 2. Braun 6,35-
-3. Kawazu 6,11. Hoog: 1. Henkei 2,03rrt,
2. Kostadinova 2,00, 3. Costa 1,94.

TENNIS
Brussel, 1,5 miljoen gulden, mannefl
eerste ronde: Siemerink-Boetsch 6"*
7-6, Patrick McEnroe-Tsjerkasov 6-4 1-b'
Masso-Champion 6-2 6-1.
Vrouwen, eerste ronde: Langrova-
Probst 6-4 1-6 7-6, Monami-Temesvafl
6-2 6-1.

Hermens betreurt dat de affaire (de
controle vond op 23 januari plaats)
al enige tijd sleept. „De bond had de
zaak al eerder moeten onderzoeken.
Dan hadden we kunnen zeggen: er
is geen grond op door te gaan op de
beschuldiging. Er valt immers toch
niets te bewijzen. Nu ligt de zaak in
de hele wereld op de stoep. Dat is
beslist niet goed voor mijn naam",
aldus Hermens. Hij vindt het ook
triest hoe de atletiek wordt aange-
pakt. „In de tennissport wordt nooit
gecontroleerd. In het wielrennen
straft men betrapte renners met
twee maanden. In de atletiek met-
een vier jaar bij het minste of ge-
ringste. De controle is heksenjacht.

We willen allemaal schone sport,
maar als jeerin zit weet je dat scho-
ne sport haast onmogelijk is".

In afwachting van de resultaten van
nader onderzoek zijn Krabbe,
Breuer en Molier geselecteerd voor
de Duitse ploeg, die op 22 februari
in Parijs aan een zeslandenwed-
strijd deelneemt.

Eerder

VOETBAL
Asuncion, Olympisch kwalificatietoer-
nooi voetbal, Zuidamerikaanse zone:
Groep B: Uruguay-Argentinië 2-1 .l-I''
33. Latorre 0-1, 42. Sarelegui 1-1, 6Z'
Dorta 2-1. Toeschouwers: 10.000. „
Eindstand: Groep A: 1. Colombia 4-7
(9-1), 2. Paraguay 4-5 (8-2), 3. Brazilië 4-9
(4-4), 4. Peru 4-2 (6-12), 5. Venezuela 4-1
(1-9). Colombia en Paraguay naar finale-
ronde.
Groep B: 1. Ecuador 4-6 (11-3), 2. Uru-
guay 4-6 (7-3), 3. Argentinië 4-5 (4-3, *■Chili 3-1 (2-7), 5. Bolivia 3-0 (1-9). ChiH'
Bolivia niet meer gespeeld. Ecuador e"
Uruguay naar finaleronde, waarvan d*
beste twee landen zich plaatsen voot
Barcelona.

WIELRENNEN
Beziers, Ronde van de Middellands^Zee, eerste etappe Perpignan-Bezier*
over 154 kilometer: 1. Gölz 4 uur, 3 Wj'
nuten en 54 seconden (gemiddelde snej'
heid 37,859 k/u), 2. Fidanza 22.47, 3-
Nijdam 22.51, 4. Van Brabant, 5. ArgeP'
tin, 6. Veenstra, 7. Brochard, 8. Weltz, »"
Boucanville, 10. Zanatta.

" De Ameri-
kaanse oud-
wereldkampioen
in het zwaarge-
wichtMike Ty-
son is door de
juryvan de
rechtbank in In-
dianapolis
schuldig bevon-
den aan ver-
krachting. De
twaalfkoppige
jury, bestaand
uit achtmannen
en vier vrouwen,
hadvoor de uit-
spraak negen
uur bedenktijd
nodig. Meteen na
het oordeel werd
de bokser onder
politiebegelei-
ding afgevoerd.
Tyson wordt er-
van verdacht
een 18-jarige
deelneemster
aan deBlack
MissAmerica-
verkiezing in een
hotelkamerver-
kracht te hebben.
In afwachting
van de uit-
spraak, op 6
maart, is Tyson
voorwaardelijk
opvrije voeten
gesteld. De rech-
terkan een
maximale straf
van zestig jaar
opleggen,maar
de verwachting
is dat Tyson acht
tot twaalf jaar
celstrafzal krij-
gen. Foto: AFP

Bobby Robson
in ziekenhuis
EINDHOVEN - Bobby Robson,
trainer/coach van PSV, is giste-
ren opgenomen in het St.-Anna-
ziekenhuis van Geldrop. De
Engelsman heeft darmklachten.
Robson wordt behandeld door
clubarts dr. Wolff. De kans be-
staat dat hij moet worden geope-
reerd. Elftalbegeleider Frank
Arnesen en trainer Huub Ste-
vens van het tweede elftal zijn
voorlopig verantwoordelijk voor
de hoofdmacht van PSV. De ver-
wachting is, dat Robson over
drie of vier weken weer aan het
werk kan.

" Jos Hermens gelooft in de onschuld van Krabbe, Breuer en Molier. Foto: soenarCHAMID
sport kort
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Dick Advocaat pleit
voor Johan Cruijff

Nieuwe bondscoach wil rust rond Oranje Harder trainen
niet altijd goed
UTRECHT - Harder trainen re-
sulteert lang niet altijd in beter
presteren. Soms is zelfs het te-
gendeel het geval. Waar ligt de
grens tussen zinvolle, opbou-
wende training en schadelijke,,
afbrekende overtraining? In-
spanningsfysioloog en oud-top-
zwemmer Kees Vervoorn stelde
zich die vraag vier jaar geleden.
Gisteren presenteerde hij een
voorzichtig antwoord; een eerste
antwoord. De gevolgen van zwa-
re training zijn te zien in de hor-
moonspiegel. Aan de hand van

veldonderzoeken bij marathon-
lopers, roeiers en ongetrainde
vrijwilligers, die in het laborato-
rium stevig werden belast, stelde
hij vast dat ondermeer de hor-
moonspiegel en de veranderin-
gen daarin goede diensten kun-
nen bewijzen bij de bepalingvan
de individuele grenzen in het
trainingsproces. Net zoals ge-
wicht, hartslag, verzuringsgraad
en subjectief welbevinden van
de atleet daar iets over zeggen.
Vervoorn haastte zich te verkla-
ren dat de resultaten van zijn
promotieonderzoek een extraa-
tje is, bruikbaar in de praktijk
omrust en belasting op elkaar af
te stemmen, ter voorkoming van
overtraining en blessures.



i ebeslïssïn^ovëïTïê^proTëswïu^v^Hgëï^
en. Het goud was een gezamenlijke 'gift' van de concurrenten

j^n de Italianen. Alle favorieten hadden meegedaan, de een
ets meer dan de ander. Girardelli, Mader, Eberharter, Was-ser, Accola en Strolz, niemand bleef achter. Allen werkten. oorbeeldig mee om Polig aan de titel te helpen. En zijn debu-
rende landgenoot Martin aan het zilver en de Zwitser Locheraa* het brons.

VAL D'ISERE - Een spekverkoper uit
het Zuidtiroolse Vipiteno werd voorlo-
pig spekkoper in Val d'lsère. Josef Po-
lig (23), een bescheiden Italiaanse sub-
topper, viel het olympisch skigoud in
de combinatiezomaar in de schoot. Hij
zal nog wel debehandeling van het pro-
test van de Franse ploegleiding moeten
afwachten. Die had geconstateerd, dat
Polig en zijn 'zilveren' landgenoot
Gianfranco Martin tegen de reclame-
voorschriften van het Internationale
Olympische Comité hadden gezondigd.

LA PLAGNE - De Oostenrijkse
sleetjes gaan bij de vrouwen in
La Plagne het hardst. Dat bleek
in het eerste deel van de strijd
om de Olympisch rodeltitel een-
zitters. Na twee van de vier
manches worden de eerste drie
plaatsen bezet door Oostenrijkse
deelneemsters. Doris Neunen
heeft debeste kansen op de gou-
den plak. Ze suisde naar bene-
den in de totaaltijd van 1.33,354.
Haar zus Angelika Neuner deed
het iets langzamer (1.33,529). De
derde plaats was voor hun land-
genote Tagwerker, die 1.33,781
achter haar naam kreeg.

Zusjes snel
met slee

rieten. Girardelli opende maandag
de afdaling met een val in de Co-
lumbine-bocht van de Bellevarde.
Günther Mader had na zijn brons
op de afdaling zondagavond kenne-
lijk te diep in de champagnefles
gekeken en werd pas nuchter toen
hij op dezelfde plek als Girardelli
zijn neus in de sneeuw duwde.
Accola (vijfde), Wasmeier (zevende),
Strolz (dertiende) en Eberharter
(achttiende) bleven overeind, maar
klaagden steen en been over de
kwaliteit van de piste. Accola, de
nummer één in de wereldbeker, die
drie uit drie scoorde dit seizoen in
de combinaties, lag in winnende po-
sitie na de eerste dag.

LA PLAGNE - Dat de veilig-
heidsbeambten van de Winter-
spelen hun vak verstaan, hebben
heeft lOC-voorzitter Samaranch
aan dènHjve ondervonden. Toen
hij samen met COJO-chef Bar-
nier naar het rodelen wilde gaan
kijken, werd hij tegenhouden
door een politieman. Omdat ze
hun speciale toegangspassen
niet bij zich hadden, weigerde de
man hen door te laten. Sama-
ranch liet de agent fijntjes we-
ten, dat hij de grote baas van het
lOC is en Barnier legde uit, dat
het 'zijn' Spelen zyn. De man in
uniform was echter niet te ver-
murwen. De twee dropen af en
keerden onverrichterzake terug
naar het hotel.

Samaranch
druipt af

bed 'aan was 'er uren later nog
den Usd van- HiJ had er ëeen wo°r-
_en H°°r en stond te hakkelen te-
2ich °Pdringende Pers- Hy Liet
cri gewillig meesleuren door jan
seft van de televisie en be-
w e nauwelijks wat hem over-

hel oug. die 's zomers in de win-
tj^ V_an zün moeder in Vipiteno,
spek- ometer van de Brennerpas,
Pioe YerkooPt> was olympisch kam-
hele n dat te^Ül hij eigenlijk
Zij 'naai me^ tevreden was over
sftQ Prestaties in de kersversesj^j Uw- „Mijn eerste manche in de
niet Was bedroevend, de tweede
da i: Veel beter. Alleen over mijn af-utlS was ik tevreden."
De ,in
■tiet " Voor de realiteit verloor hij
Va,, Ult net oog. „Ik was er absoluut

i overtuigd dat Strolz kampioen
iedlWorden'" bekende hij. Dat was
fe n en in het bewolkte Val d'lsè-
de' "e Oostenrijker had in de twee-"cni?ancne van de slalom op zyn
Zq *n naar benedenkunnen gaan,
de r?P°sant was zijn voorsprong na_iï_ir. under van Accola in de eerste
10q1°°P- Maar de bijna-dertiger ver-
acht zelfbeheersing bij de ge-
van p,dat ny zÜn olympische titel<-algary ging prolongeren.

De boerenzoon uit Davos, brons in
Calgary 1988 en zilver op het WK,
was dinsdag de eerste afvaller. Bij
het vijfde poortje van de slalom
gleed hij weg, krabbelde terug,
maar liep de onherstelbare achter-
stand van acht seconden op. We-
reldkampioen Eberharter was de
tweede. Hij miste een kippstang en
werd gediskwalificeerd. Wasmeier
was de derde. De Duitser ging als
een houthakker door de poortjes,
werd nog vijfde in de eindrang-
schikking, maar was hels. „Zon
slechte piste ben ik in mijn loop-
baan nog nooit tegengekomen,"
brieste hij. „Dit was onwaardigvoor
een olympische wedstrijd."

Achterstand

olympischkort\ " KLACHT - De internationale
biathlonbond heeft bij de organisa-
tie van de Winterspelen een protest
ingediend over de erbarmelijke ka-
mers in het Olympisch Dorp. Ze
zijn te klein en de prijs is te hoog,
maar het meeste ergert de bond
zich aan het feit dat de hotelmana-
ger al weken spoorloos is.

Blunder
Ti —
dcc? meter voor de finish, op dat
HQ ..^/i het parcours waar hij alle
■tiaak? eden acnter de ruS had,
-tVa ■ voor een skiër met zijn

een kaPitale blunder. Hij
Poort- ü

r concentratieverlies een
PispK*.' Polig was °P slaS Olym-
2e_d kfmP10en- Op basis van de
vijfd Plaats in de afdaling en de
Ma~T de slalom. En Gianfrancohad zilver.

MERIBEL - De Oostenrijkse fa-
voriete Sabine Ginther is voor de
Olympische Winterspelen en de
rest van het alpiene skiseizoen
uitgeschakeld. De 22-jarige Ti-
roolse heeft bij een zware val tij-
dens de trainingvoor deafdaling
van de combinatie in Meribel de
tweede lendenwervel gebroken.
Vandaag wordt ze naar een zie-
kenhuis in Innsbrück gebracht.
Gintherwerd gezien als kandida-
te voor eremetaal op afdaling,
slalom en combinatie.

Sabine Ginther
uitgeschakeld

Vy i^Pische combinatie werd in
*War+i," re ëeregisseerd door eenartK«ker meteen hekel aan favo-

Hubert Strolz, goud en zilver (super
G) in Calgary, brons op het WK
1991, was de enigevan de favorieten
die zijn kansen wel benutte. De sti-
list bedwong de Bellevarde en no-
teerde de snelste tijd in de eerste
manche van de slalom. „Ik had de
titel op zak," kreunde hij ontgoo-
cheld na zijn stommiteit in de twee-
de manche.

Ontgoocheld

" GEDOOFD - Veiligheidsagenten
hebben de olympische vlam in Les
Arcs gedoofd. De gastoevoer werd
afgesloten om brand te voorkomen.
Door windstoten met kracht tien
dreigde het vuur over te slaan naar
de naburige woningen.

" SPONSOR - Coca Cola heeft zijn
contract als hoofdsponsor van de
Olympische Spelen met vier jaar
verlengd. De firma zal vertegen-
woordigd zijn op de Winterspelen
van Lillehammer 1994 en Zomer-
spelen van Atlanta 1996. Voor Al-
bertville betaalde de drankengigant
zeventien miljoen gulden.

" SNEEUW - Op de hoger gelegen
olympische locaties is gisteren vijf-
tien tot twintig centimeter sneeuw
gevallen. Franse weerkundigden
hebben gewaarschuwd voor kleine
lawines op steile hellingen. Voor
vandaag zijn lichte regen en sneeuw
voorspeld boven 1800 meter.

ALBERTVILLE - Frankrijk kent
Sandra Voetelink niet van het ijs,
maarvan het water. De mineraalwa-
terfirma Evian lanceerde een recla-
mefilmpje, waarin Voetelink de
hoofdrol vertolkt. Met andere 'wa-
ters' vecht Evian een harde strijd
uit. Het management van Evian
zocht een meisje, dat fris, natuurlijk
en elegant is. Mike Seresin, een En-
gelse reclame-cineast, trof Voete-
link. De ontmoeting vond vorige

Vrolijk blondje
met kleine neus
en vlezige lippen

Waubachenaar: ’Startproblemen opgelost’
Martin Franken
houdt vinger aan
olympische pols

cijfers winterspelenRODELEN

1. Ofner 228,5 (afstanden 89,5 + 90 m),
2. Mikata 226,1(89,5 + 87,5), 3. Guy 222,1
(87,5 + 85,5), 4. Sulzenbacher 221,6(87 +
85,5), 5. Mantila 216,7 (88,5 + 85,5), 6.
Ogiwara 215,3 (86,5 + 85,5), 7. Kreiner
214,8 (88 + 86), 8. Pohl 212,5 (84,5 +
84,5), 9. Lundberg 211,9 (85 + 85), 10.
Dufter 210,8(86,5 + 85).

Biathlon, vrouwen, 7,5 kilometer: 1.
Restzova 24 min. 29,2 sec. (drie strafron-
den), 2. Misersky 24.45,1, (2), 3. Belova

Rodelen, vrouwen, stand na twee manc-
hes: 1. Neuner 1 min. 33,354 sec, 2. Neu-
ner 1.33,529, 3. Tagwerker 1.33,781, 4.
Erdmann 1.33,886, 5. Weissensteiner
1.33,942, 6. Myler 1.34,023, 7. Terwillegar
1.34,218, 8. Kohlisch 1.34,278, 9. Jakoets-
jenko 1.34,312, 10. Goebkina 1.34,448.

IJSHOCKEY
Groep A,Finland-Polen 9-1 (4-0 1-0 4-1),
Verenigde Staten - Duitsland 2-0 (0-0 1-0
1-0).

SKI
Noordse combinatie, 70-meterschans:

COURCHEVEL - De Franse fa-
voriet Fabrice Guy ligt na het eer-
ste onderdeel van de Noordse
combinatie, het schansspringen,
op de juistekoers voor de gouden
medaille. Weliswaar moet hij nog
twee deelnemers voor laten gaan,
maar de algemene verwachting is,
dat Guy vandaag zal toeslaan op
zijn specialiteit, de 15 kilometer
skilopen.

„Het ging niet helemaal naar
wens," zei de 23-jarige Guy na de
drie sprongen, waarvan de
slechtste mocht worden ge-

************************************************

maand plaats in Davos, waar de
Noordhollandse met de Nederland-
se allroundploeg op trainingskamp
was. Seresin was bijzonder content.
Twee weken later ging in Heerhu-
gowaard de telefoon. De auditie was
geslaagd. De opnamesvoor de com-
merical vonden plaats in Chamo-
nix.

Aan de fysieke voorwaarden vol-
doet Voetelink (21) ruimschoots.
Dat was ook L'Equipe opgevallen.
Gisteren omschreef het Franse
sportdagblad haar als een 'vrolijk
blondje met een kleine neus en vle-
zige lippen.' Sandra Voetelink zelf
vindt haar debuut als 'actrice' best
aardig, maar 'het schaatsen blijft
toch hoofdzaak. j. I
24.50,8 (2), 4. Alexieva 24.55,8(0), 5. Ada-
mickova 24.57,6(0), 6. Schaaf 25.10,4(1),
7. Briand 25.29,8 (2), 8. Blagoeva 25.33,5
(2), 9. Burlet 25.50,5 (4), 10. Kesper
25.57,3 (2).

Alpiene combinatie (afdaling en sla-
lom), mannen: 1. Polig 14,58 punten
(8,26 afdaling + 6,32 slalom), 2. Martin
14,90(5,20 + 9,70), 3. Locher 18,16(15,90
+ 2,26), 4. Crétier 18,97 (13,05 + 5,92), 5.
Wasmeier 32,77 (9,58 + 23,19), 6. Ghedi-
na 38,96 (17,13 + 21,83), 7. Furuseth
40,47 (40,47 en 0), 8. Gigandet 41,21 (6,52
+ 34,69), 9. Ishioka 51,83(44,04 + 7,79),
10. Arnesen 51,93(18,76 + 33,17).

I

schrapt. „Maar ik heb goede
hoop, dat ik de achterstand goed
kan maken." Voor Guy bleven
'jumps' van 87,5 en 85,5 meter
staan. Hij start 42,7 seconden na
de Oostenrijker Klaus Ofner, die
met sprongen van 98 en 98,5 me-
ter de lijst aanvoert, vóór de Ja-
panner Reiichi Mikata, die tot
87,5 en 89,5 meter kwam en zes-
tien seconden achterop raakte.

Guy neemt
hoge vlucht

06.00-06.30 Euro: aujourd'hui les jeux, 1magazine met interviews.
06.30-07.00 Euro: ijshockey, samenvat-
ting.
07.00-07.30 Euro: aujourd'hui les jeux.
07.30-08.00 Euro: ski combinatie slalom
mannen.
08.00-08.30 Euro: aujourd'hui les jeux,
magazine.
08.30-09.20 Euro: kunstrijden paren.
09.20-10.50 Euro: biathlon mannen, ro-
delen vrouwen.
09.30-10.00 Ned. 3: terugblik op de vori-
ge dag.
09.45-17.30 Dld. 2: biathlon mannen, ro-
delen vrouwen, ski combinatie afdaling
vrouwen, ijshockey Noorwegen-Cana-
da, samenvatting, Noordse ski-combi-
natie mannen, schaatsen 1500 m. vrou-
wen.
10.00-11.30 Ned. 3: biathlon mannen.
10.50-12.00 Euro: ski freestyle.
11.30-12.00 Ned. 3: rodelen vrouwen.
12.00-13.30 Euro: ski combinatie afda-
ling vrouwen.
12.05-13.00 BBC 1: ski combinatie afda-
ling vrouwen.
12.07-13.15 Ned. 3: ski afdaling combi-
natie vrouwen.
13.15-15.30 Ned. 3: ijshockey Noorwe-
gen-Canada.
13.30-13.45 Euro: ijshockey Canada-
Noorwegen.
13.45-16.00 Euro: La rue vers I'or, sa-
menvattingen, uitslagen, Noordse com-
binatie ski mannen.
14.50-16.50 BBC 1: ijshockey Canada-
Noorwegen, biathlon mannen, Noordse
combinatie, rodelen vrouwen, kunstrij-
den paren.
16.00-18.30 Euro: schaatsen 1500 m
vrouwen, ijshockey Frankrijk-Zwitser-
land.
17.30-18.00 Sportnet: ski reuzenslalom
mannen.
18.30-19.00 Euro: ski combinatie afda-
ling vrouwen.
19.00-19.30 Euro: La rue vers I'or, sa-
menvattingen en uitslagen.
19.00-20.00 Ned. 3: hoogtepunten van de
dag.
19.00-20.30 BBC 2: overzicht van de be-
langrijkste gebeurtenissen van vandaag.
19.30-20.00 BRT 1: sport.
19.30-20.10 Euro: schaatsen 1500 m
vrouwen.
20.10-22.45 Euro: ijshockey GOS-Tsje-
choslowakije.
20.10-23.00 Dld. 2: nieuws, uitslagen, ijs-
hockey rechtstreeks GOS-Tsjechoslo-
wakije, samenvatting Frankrijk-Zwit-
serland.
20.22-20.50 Ned. 3: ijshockey GOS-Tsje-
choslowakije.
21.02-22.30 Ned. 3: ijshockey Frankrijk-
Duitsland.
21.30-22.30 Sportnet: ski olympische
special.
22.30-22.45 Super: sportnieuws.
22.30-22.50 Ned. 3: Studio Moutiers, be-
levenissen van de Nederlanders.
22.30-22.55BRT 1: sport.
22.45-23.00 Euro: ski combinatie afda-
ling vrouwen.
23.00-00.00Euro: La rue vers I'or.
23.32-23.55 Ned. 3: samenvatting van de
dag.
00.00-00.30 Euro: ski freestyle.
00.30-01.00 Euro: La rue vers I'or.
01.00-02.00 Euro: ijshockey wedstrijd
van de dag.
02.00-03.00 Euro: La rue vers I'or.
03.00-05.00 Euro: ijshockey wedstrijd
van de dag.
05.00-06.00 Euro: ski combinatie afda-
ling vrouwen. .

" Martin Franken, Lim-
burgse olympiër.

duidelijk," aldus Franken. „Dui-
zenden mensen en enorm veel
vlaggen hebben de afgelopen da-
gen voor een heel gemoedelijke
sfeer gezorgd. Ook de meer dan
achtduizend veiligheidsagenten
die in het begin met strakke ge-
zichten rondliepen, zijn een stuk
vriendelijker geworden. Ik kom
net van een persconferentie. De
Nederlandse journalisten waren
wat ontgoocheld dat er geen mo-
gelijkheid was om individueel
met de sporters te praten, waar-
door er een wat matte sfeer heer-
ste. Maar na de eerste aanloop-
moeilijkheden loopt nu alles
perfect."

" onze sportredactie
£|?URCHEVEL - Martinranken uit Waubach is tij-
j*ens de olympische Win-cJsPelen het verlengstukvan IOC-lid Anton Geesink.j^oewelde voormalige judo-*a op de Spelen alomtegen-
woordig is> dient FrankenJ; enorme informatie-
ter m voor Geesink te fïl-
Ee >-en VOor te Dewerken-, baan die de medewer-hf_f/an het Limburgs Dag-
Vf» 1 veel werk > maar ook«ei bevrediging schenkt.o* wist van tevoren dat
va op de Spelen eenan de belangrijkste taken

vervullen en dat hijJJU by het lOC eveneenseen belangrijke functieiaa voorgedragen. Toch
WIïreft alles wat ik t°t nu
str. * meeëemaakt, mijn""outste verwachtingen."

artin Franken mag zich al een«tal jaren de persoonlijk secre-d"rf noemen van het enige Ne-2ndfe lOC'lid- Vanaf het
dat Geesink in 198?pvolger van Kees Kerdel opge-na^e^,Werd in het Internatio-Pral, °lyn]Plsch Comité, wastan_?. .n hd van Geesinks 'denk-.ln Albertville zit hij voor■et eerst dicht bij het olympi-

Co.f uUUr °f liever gezeëd in
een dorpje zon 50kilometer verder en 1600 meter

bekijken. Aan de hand van die
rapportage wordt in overleg met
lOC-voorzitter Samaranch, in-
dien nodig, actie ondernomen
om misstanden te verbeteren.

„Wij zijn erg tevreden over die
manier van rapporteren tot nu
toe," is Geesinks beoordeling.
„Wij hebben zelf niet zoveel gele-
genheid om aanwezig te zijn by
diverse wedstrijden, alleen 's
ochtends even. Er is maar weinig
vrije tijd en soms moetje die ge-
bruiken om naar een persconfe-
rentie te gaan."

Een visie die volledig onder-
schreven wordt door Anton Gee-
sink. „In het begin waren er wat
moeilijkheden. Bijvoorbeeld het
feit dat ons kantoor niet in het-
zelfde gebouw zit als derest van
het lOC. Nu hebben we extra
mogelijkheden gekregen zoals
directe telefoonverbiningen en
faxen. Verder is Albertville niet
echt een ideaal wintersportoord.
Het ligt ongeveer driehonderd
meter boven dezeespiegel, zodat
je goede sneeuw wel kunt verge-
ten. Toen we net in Albertville
waren, regende het daar flink.
De ijsbaan is dan ook niet echt
goed, hoewel de tijden wel mee-
vallen. Maar daar heb ik niet
zoveel verstand van. Albertville
lijkt op dit moment meer op
Leusden dan op de locatie van
de Winterspelen."

Martin Franken zit al ruim een
week op zijn locatie en geniet
met volle teugen. „Ik heb hier
vrijwel dezelfde faciliteiten als
de lOC-leden," verklaart hij.
„Een auto met chauffeur staat
klaar als ik daar om vraag, en ik
kan onaangekondigd naar alle
sportwedstrijden. Op de locaties
is het echt prachtig, een gewel-
dig mooie omgeving en een hele
goedesfeer. Het is hier subliem."

Sfeer

Feest
".Albertville viert feest, dat is

Taak
De taak van Geesink tijden de
Spelen, en in diens kielzog ook
van Franken, is om alle rappor-
ten dieelke dag door dertig lOC-
functionarissen uitgebracht wor-
den over diverse activiteiten, te " Fabrice Guy vliegt naar een goede uitgangspositie op de Noordse combinatie.

Woensdag 12 februari 1992 "23
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" JosefPolig
slalomt door de
'poort' van de

olympische hemel.

Restzova wint
ondanks missers
LES SAISIES - Anfissa Restzo-
va heeft in Les Saisies op de 7,5
kilometer biathlonvoor vrouwen
ondanks strafrondjes de gouden
olympische weg door de sneeuw
gevonden. De 27-jarige deel-
neemster uit het GOS hield na
de combinatie van skilopen en
schieten (geknield en staand)
slechts 5,7 seconden over op
nummer twee, de Duitse Antje
Misersky. Jelena Belova, even-
eens uit het GOS, greep het
brons.

Subtopper krijgt goud cadeau van falende favorieten
Josef Polig valt omhoog

winterspelen 1992

winterspelen op tv
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06-lijnen
TopSex!

Volle Bolle! 06-
-320*325*25

*** 50 cpm ***
06-9665 - 75 et p/m
Hete meisjes

willen sexkontakt.
Nu met nummer.

S&M Bizarbox
Dien live je meesteres!

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

75 cpm 06-320.320.65

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

06-320.325.00
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

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

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

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

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

dijen! Nu 50 cpm
06.320.323.46

Live-sex
Onweerstaanbare vrij-

partijen of sm. Kies wat je
wilt 06-320.330.65 0,75 cpm

de wiplijn
leder op zn beurt 75 et p/m

06-9555
Lesbische meisjes 18 jr. Na
de les wordt haar lijfje door
mevrouw verwent. 75 cpm
06-320.330.92

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

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

Een rijpe dame geeft sexles
aan haar buurmeisje 50 cpm

06-320.320.39
Meisje 18

je kunt van meisje op meisje
Kies maar! 75 cpm

06-320.320.52
Lesbische

vrouwen 30
75 cpm - 06-320.320.37

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

Willen door jou uitgekleed
worden. 06-

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

Je ziet 'm er dwars
doorheen. 75 cpm

06-320.330.93
Tante Nel!

houdt het liefst van Grieks!
Ze is rijp en ervaren! 75 cpm

06-320.327.17
Claudia 38 jr. live

opgenomen toen ze alleen
bezig was op bed. 50 cpm.
06-320.323.56

Ruige straatsex!
Vuurrode lippen! 75 cpm
06-320.320.77

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

CREET AFSPRAAKJE OF
EEN LEKKER SEX-

GESPREK (ca 75 cpm)

06-96.97
LifeSM

Geknield vertelt ze,
terwijl ze het ondergaat.
06-320.340.69, 100 cpm

Ze lacht
als een jongen met haar

danst, maar dan voelt ze...
06-320.323.85, 100 cpm

Jan logeert bij de buurvrouw
Plots zit ze
Naakt

op zijn schoot
06-320.330.51, 100 cpm

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

SM Limburg ....325.18
Jack Off Privé.oo tot 02.00 u.
v. Hasseltkade 40 (100 mtr.

v. Markt) Maastricht.

OP STRAAT
ZOENEN IS
IN CHINA
OM HET

WERKKAMP
VRAGEN.

GIRO 454Q00

é
AMNESTY

INTERNATIONAL

Kontakten/Klubs
Nu weer nieuwe meisjes bij

Privé Yvonne
Knappe sexy meisjes in nylonkousjes.

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

p^u^f .......—...... ..................... ALAAF
Club Merci

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

Voor iedere gast een leuke attentie.

üClub 2000!!
Gemaskerd topless bal

14, 15 en 16 februari. Rijksweg Nrd. 22, Geleen.
Tel. 046-742315. 5 nieuwe meisjes aanwezig.

Porky's Pretpark!!
NIEUW KELLY, JENNIFEREN SABINE !!!
S 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11-19 uur.

Privéclub Amorosso
hier leert ieder vogeltje fluiten, met nieuw:KATJA.

Rijksweg Zuid 105, Geleen, tel. 046-756335.
Geopend: ma.-vr. 12.00-24.00 uur, zat. 13.00-20.00 uur.

Paradiso privé 045-317032
Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 uur.

Vele nieuwe leuke dames aanwezig.

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

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

(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom.
"Simpley the Best"

!Bij Angel! Privé en escort
met 3 bloedjonge meisjes vanaf (20 jaar) met (DD-cup)

wij zijn voor alles in o.a. live, strip- en Vib-shows,
trio's, SM, slavin, alléén mog. en nog "1000 en 1 mog.

!Gespierde Boy!
5 knapperige mooie jongensvanaf (19 jr).Wij zijn voor

alles in, óók voor dames, heren en (echt)paren. Bel voor
info bij lAngel en Boy!
S 045-274587

"ook voor SM-liefhebbers", leuk jong meisje/jongen welkom

Wij zijn in topconditie
Tel. 045-232069 / 212570

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608

Manuela, Rosita, Gerda, Marjan verwennen U in de

Riversideclub
A2, afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak, 100 mtr
voorbij Camping de Maasterp. Open van ma. t/m vrijd. van

14.00 t/m 2.00 uur. Creditcards accepted. 04755-1854.

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
© 045-428849.

Totale Ontsp. Massage
door 1 of 2

Jonge meisjes
045-353489.

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

Nieuwe meisjes in
Club Rustica

v.d. Weijerstr. 9, Kerkrade.
Tel. 045-412762, open ma

t/m vrij 11-24 uur.

Nieuwe meisjes
Peggy Privé en Escort

ma-vr 11.00-22.30, wo tot
19.00 uur. Tev. Thaise

massage. Tel. 046-374393.

Sacha's Escort ,
va. ’ 100,- all in.

Tel. 06-52980255.

Escort Service
voor een leuk meisje bij u. thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.

Tel. 045-422685
Club Brasil

Ontspanning, privéshow op
aanvr. Intern gastvrouwen.

13.00 tot 02.00 u.
v. Hasseltkade 40 (100 mtr.

v. Markt) Maastricht.

Shirley privé
en escort, 045-727538

Videoclub
uw vertrouwd adres voor

een leuke film en een leuke?
045-718068, meisje aanw.

Buro Sittard
S 046-523203.

Nieuwe inschr. gevr.

Donna
privé en escort, nieuw!
slavin. Tel. 045-727158

Love escort
g 045-320905
Buro Geleen

Bern. in adr. 046-748768.
't neusje van de zalm
fruitig zonder poespas

kom maar !

LYDIA
046-749662, 11-23uur.

Privé
Heerlen-centrum van 11.00
tot 18.00 uur. 045-714707

Villa Liberta
Paren en alleenstaanden-

dub. Woe. en vrij. paren en
alleenstaanden. Zat. alléén

paren. Ontmoet mooie eroti-
sche mensen in een vrien-

delijke omgeving. Geen ver-
plichting. Maaseikerweg 24,

300 mtr. v.a. A2richting
Susteren v.a. 21.00 uur

04499-4928.

Monique
is er weer!

*****
Maastricht Privé

Jodenstraat 2
043-254183.

Buro Geleen
Met nieuw SM adres

en slavin. 046-748768
Nieuw dagelijks van 14.00-

-4.00 uur Club
"La Belle"

Vele leuke dames aanwezig
overdag V2uur ’ 100,- all-in
Kerkrade-Spekholzerheide.
Graverstr. 13. 045-416143.

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257

Volslanke
j. vrouw, ontv. privé v.a.

10.-17. U. Tel. 043-473309.

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

Privé Daisy
Nieuw: Melanie, voor eroti-
sche bodymassage. Tel.

045-229091

SM Rachel
Fantasie wordt realiteit-

SM zoals 't hoort!
Tel. 045-274810..^

Escort
nu vanaf....? 045-42885&,

Privé en escort
Anita

Tel. 045-352543,^

Apart Apart
heren, grijp u kans bij

Chantal, deze week op z"
Frans. 045-213457.

--.

- Vervaardigd uit het
allerbeste leersoorten "fiowïiMo^^- Voor dames, heren en o_Tj? _/ «-* Wyckerbrugstraat 38A
kinderen /y /7Vs4 6221 cd Maastricht, tei. 043-210426

** m*wm<*^*^mW' **mmw*mm**f Donderdags koopavond tot 8 uur| schoonon b.v. Maandags tot 1 uur gesloten
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