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P.C. Hooft-prijs voor A. Koolhaas
DEN HAAG - De P.C. Hooft-prijs 1992 voor verhalend proza is
toegekend aan Anton Koolhaas (79) voor zijn gehele oeuvre. Dat
heeft het bestuur van de prijs gisteren bekendgemaakt.

Volgens de jury, onder voorzitterschap van Kees Fens, nemen de
dierenverhalen van Koolhaas een unieke plaats in de wereldlite-
ratuur in. De jury roemt het taalscheppend en taalvernieuwend
vermogen van de auteur in verhalen en romans.

De prijs omvat een geldbedrag van 75.000 gulden. Verder stelt
het ministerievan WVC 50.000 gulden beschikbaar voor de uitga-
ve van een boek." Anton Koolhaai
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Computervirus
slaat 6 maart
Wereldwijd toe

- Een viruspro-
ehl] ma dat bekend staat als 'Mi-
c0)-n gel°'treftmih'oenen personal
tiWUters in de gehele wereld op 6
ccii, de geboortedag van de 16de
2egd

Se schilder* Dit is gisteren ge-
&Ute °P een conferentie over com-

püt
virvs 'infecteert' personal com-

pe ,rs er* houdtzich vervolgens sla-
%l tot de inwendige klok de
Joh i\Van 6 maart bereikt, aldus
Atr/ 1 T^Afee. de voorzitter van de
""iKt aanse ■**>ond van computervi-
teit ners* Hi

**
geldt als een autori-

i*us
op het gebied van computervi-

Vir^n,Naar zÜn schatting heeft het■Wst ln april vorig jaarvoor het
2typH

ontdekt is in Nederland en
hard 6rl alle gegevens van de
help schiJf zal wissen, over de ge-
ïw Gereld ongeveer vijf miljoen

otlal computers aangetast.

het weer

LATEROPKLARINGEN
kend ?ar het oosten wegtrek-
fle o!>K.oufront veroorzaakt in
Woiti tend eerst nog veel be-
°chtl len re Sen- Later in de
gen VT ■ komen er opklarin-
fla„ e" ls het droog. In de mid-
föS d,fZe «Pkl^ingen
Iken cm door stapelwol-
Uit ' Waarvan een enkele kanIDc _°eien tot een lokale bui.
ftaar h

'"d draait geleidelijk
Worrt* West-zuidwesten en
loonT matiS- De temperatuur
Vatfn„°Ltot 9 graden en daaltonacht naar 4 graden.

Heto«7 informatie betreffendebeUe^^Lhnburg kunt u Moedig
Kaland sprak in Stem op een
bijeenkomst van partijgenoten van
de vereniging van bestuurders van
provinciale en gemeentelijke instel-
lingen, die meestal besloten verga-
deren, maar gezien de actualiteit
stond Kaland toe dat de vergade-
ring ook door buitenstaanders werd
bezocht.
Hij werd door de aanwezigen be-

" groet als 'de moedige man die zelfs
weerstand durfde bieden aan pre-
mier Lubbers.' Kaland benadrukte
dat zijn visie op de problemen bin-
nen de huidige coalitie gedeeld
wordt door de CDA-Eerste-Kamer-
fractie.

George Bush doet mee aan verkiezingen
WASHINGTON - De Ameri-
kaanse president Bush heeft zich
gisteren in Washington officieel
kandidaat gesteld voor de presi-
dentsverkiezingen op 3 novem-
ber. Hij vertrok direct na die
aankondiging naar de staat New
Hampshire, waar dinsdag een
belangrijke voorverkiezing
wordt gehouden. Vice-president

Dan Quayle wordt opnieuw zijn
running mate.

Omgeven door een juichende
menigte Republikeinse suppor-
ters zei Bush gisteren: „Ik wil u
blijven dienen als president, ook
dekomende vier jaar. Ik ben hier
gekomen om belangrijk werk te
doen, en ik wil dat werk afma-

ken."
Het was geen verrassing dat de
president zich kandidaat stelde.

Hij heeft nooit onder stoelen of
banken gestoken dat hij een
tweede termijn in het Witte Huis
wil, en hij heeft zelfs al een ver-
kiezingsfonds van 11 miljoen
dollar opgebouwd.

Recalcitrante CDA-senator kleineert in Stem coalitiegenoot

Kaland voorspelt
val van kabinet

Van onze parlementaire redactie

STEIN/DEN HAAG - Binnen
de regeringscoalitie van CDA
en PvdA is gisteren grote op-
schudding ontstaan door de
uitspraak van de CDA-fractie-
voorzitter in de Eerste Kamer,
Kaland, in het voorlichtings-
blad van het Nederlands
Christelijk Werkgeversver-
bond dat het kabinet waar-
schijnlijk de rit niet uitzit. Op
een bijeenkomst in Stem her-
haaldeKaland gisteravond dat
het met het huidige CDA-
PvdA-kabinet verkeerd moet
aflopen, omdat de partners bij
het politieke touwtrekken niet
meer ongeveer even sterk zijn.

De PvdA staat er door hetweglopen
van massa's leden niet best meer
voor. Het gevolg is dat de sterke
partij de zwakkere voortdurend om-
ver trekt.

Kaland verklaarde in het interview
met het NCW dat hij zo veel discus-
siepunten ziet waar PvdA en CDA
anders over denken 'dat het zo niet
kan doorgaan.' Ook zegt hij: „Als
het op doormodderen uitdraait, kan
het kabinet beter stoppen."

PvdA-fractieleider Wöltgens eiste
onmiddellijk dat de CDA-leiding
zich hiervan distantieerde. CDA-
fractieleider Brinkman en CDA-
minister De Vries namen gister-
avond dan ook afstand van de uitla-
tingen van Kaland en.benadrukten
dat het kabinet Lubbers-Kok tot de
verkiezingen van mei 1994 moet
aanblijven. ■
Het streven naar solidariteit is vol-
gens Kaland te veel doorgeschoten
in ondermeer de gezondheidszorg,
de sociale uitkeringen, de volks-
huisvesting en de studiefinancie-
ring. Brinkman heeft in zijn 'Texel-
se rede' gedachten uitgesproken die
in de Eerste-Kamerfractie van het
CDA allang leven, aldus Kaland.
CDA-fractieleider Brinkman distan-
tieerde zich gisteravond echter van
de opmerkingen van zijn collega in
de Eerste Kamer. „Ik blijf erop ver-
trouwen dat het kabinet erin slaagt
ook in zwaar weer zijn werk af te
maken", zo liet Brinkman via zijn
woordvoerder weten. Het CDA gaat
ervan uit dat deze woorden van
Brinkman coalitiegenoot PvdA te-
vreden zullen stellen.
De CDA-fractie in de Eerste Kamer
onder leiding vanKaland bracht het
kabinet al tweemaal tot het uitspre-
ken van het 'onaanvaardbaar': in de
kwesties van de aaw en het huur-
waardeforfait. Recentelijk nog zorg-
de Kaland voor grote opschudding
door zijn felle kritiek op de uitvoer-
baarheid van het plan-Simons.

OLYMPISCHE
WINTERSPELEN '92

Yvonne tuimelt van troon
ALBERTVILLE - Yvonne van Genmp is ook de tweede

van haar drie olympische titels kwijt. Na haar teleurstel-
lende prestatie op de 3.000 meter ging h«t gisteren of
de 1.500 meter helemaal mis. Al vroeg in het begin var
haarrit tegen de Oostenrijkse Emese Hunyady kwam df
'Koningin van Calgary; ten val. Het goud was voor d<
Duitse Jacqueline Bomer;. Tweede werd haar landgeno
te Gunda Niemann en derde de Japanse Seiko Hashi
moto. Beste Nederlandse was Carla Zijlstra met cci
neaende plaats. ft Jacauelme Bomer

Britten
bijzonder
actief in
badkuip

LONDEN - Britten bren-
gen in totaal bijna een jaar
van hun leven door in bad.
Ze zitten niet alleen, maar
bedrijven activiteiten als
zelf-hypnose en seks.

Dit blijkt uit een onderzoek
dat gisteren is gepubliceerd
door een bedrijf in badarti-
kelen. Een aantal dierenlief-
hebbers neemt zijn huisdier
mee in bad. Konijnen, Perzi-
sche katten en moeras-
schildpadden dobberen
gezellig mee, zo registreerde

het bedrijf, dat 2.500 Britten
ondervroeg.
Anderen laten het badderen
graag vergezeld gaan van

een goed glas en/ofeen siga-
ret. Liefst veertien procent
van de 'badgangers' hangt
aan de telefoon en vier pro-
cent bedrijft de liefde.
Maar de meesten trekken
zich het liefst terug in een
fantasiewereld - 68 procent
zegt in bad te dagdromen.
En als de verbeelding ont-
breekt zijn er nog altijd boe-
ken.
Meer dan de helft van de
Britten leest in de tobbe, zo
heeft het onderzoek aange-
toond.

Asielzoekers Schinnen
op Limburgse podia
DOOR LAURENS SCHELLEN

SCHINNEN - Een tiental Afri-
kaanse vluchtelingen die op twee
na allemaal verblijven in het Schin-
nense asielzoekerscentrum (AZC),
gaat als muziek- en dansband op
toernee langs Limburgse en moge-
lijk ook andere Nederlandse podia.

Na vorig jaar december met de re-
petities te zijn gestart, heeft de
groep, die als The African Tusa
Baya Musical Dancing Group door
het artiestenleven gaat, inmiddels al
een viertal live-optredens aclater de
rug.

De tien asielzoekers, van wie de
18-jarige danseres Janet Howard de
enige vrouw in het gezelschap is,
zijn afkomstig uit Liberia, Ghana en
Oeganda.

De bandleden hebben zonder uit-
zondering een muzikale achter-
grond, terwijl sommige van hen ook
professionele ervaring in hun va-
derland hebben opgedaan.

Zie verder pagina 9

" Afrikanen hopen
op showcarriëre

CDA en PvdA
voor levering
onderzeeboten

DEN HAAG - In kabinetskring is
twijfel ontstaan over de vraag of de
levering van militair materieel aan
Taiwan inderdaad verboden moet

Aanleiding vormt zware
druk die vanuit de Tweede Kamer,
de vakbonden en de werven RDM
en Wilton-Fijenoord wordt uitgeoe-
fend om de order voor de levering
van een aantal duikboten goed te
keuren. Tot gisteren weigerde het
kabinet dat. Er werd voorrang gege-
ven aan goede betrekkingen met de
Volksrepubliek China.

„De race is nog niet gelopen", aldus
een direct-betrokkene gisteren. „Ik
sluit niet uit dat het vrijdag in het
kabinet toch nog een heel pittige en
langdurige discussie wordt. Het kan
best zijn dat een besluit tot een late-
re datum wordt uitgesteld. Het
wordt nu veel meer een discussie
over de vraag hoe de BV Nederland
er niet armer van kan worden."

De Nederlandse industrie dreigt
voor miljarden guldens aan civiele
orders mis te lopen, als de regering
geen toestemming geeft voor de
bouw van de onderzeeërs voor Tai-
wan, zo heeft de Industriebond
FNV gisteren voorspeld. De bond
heeft daarom samen met het CNV
erop aangedrongen dat het kabinet
groen licht geeft aan de werven
RDM en Wilton-Fijenoord voor de
bouw en levering van de onder-
zeeërs. Het gaat om vier onderzee-
boten met een mogelijke vervolgor-
der van nog eens zes. De waarde
loopt uiteen van 2,5 tot 7 miljard
gulden. Er is werkgelegenheid mee
gemoeidvoor 10.000 tot 30.000 men-
sen.
Naar aanleiding van de uitlatingen
van Van den Broek en Andriessen
in de Kamer, is gisteren uit diverse
hoeken de druk op het kabinet ver-
groot om de Taiwanese order toch
goed te keuren. Zowel binnen de
CDA- als de PvdA-fractie in de
TweedeKamer zijn inmiddels stem-
men opgegaan om toch mee te wer-
ken aan de order. Er wordt daarbij
op gewezen dat ons land eigenlijk
niets moet hebben van het ondemo-
cratische regime in China. Boven-
dien is de handel met dat land de
laatste acht jaar teruggelopen.

Zie ookpagina 5
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l'LimburgsDagblad ""

de duidelijke krant
Nü twee we^gntfis^^

Ja, dieduidelijke krant wil ik hebben! [|L <»._.
I Noteer mij als abonnee. 1 Ir "" i, **|r^

Naam: * ff*. | -
Adres: I \^ .
Postcode/woonplaats: "!
Telefoon: (voor controle bezorging)

I giro/banknummer:
I De eerste twee weken ontvang ik de krant gratie. 13-2

O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch,
I ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus
I D automatisch perkwartaal ’ 82,35
| D automatisch per maand ’ 27,45
| O Stuur mij een acceptgirokaart voor betaling
| D per kwartaal ’83,35

D p>er maand ’ 28,45

De afgelopen drie maanden heb ik geen L.D.(proef)-abonnement gehad.
Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar: vtA.

Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen

l ofbelgmtts 06*1829911

se ziekenhuis. De slachtoffers zijn de 17-jarige S. G. en de 21-ja-
rige C. R., beiden uit Krefeld (D). De mannen waren in dienst
van een koeriersbedrijf. De chauffeur van de vrachtwagen, een
26-jarige inwoner van Roosendaal, bleef ongedeerd. De vracht-
wagen werd nauwelijks beschadigd. De auto van beide slacht-
offers was rijp voor de sloop. Foto: jeroen kuit

" Twee jonge Italianen zijn gisterochtend om het leven geko-
men bij een frontale botsing op de St.-Wirosingel in Roermond.
De twee reden met hun Ford Escort met hoge snelheid langs een
rij stilstaande, voorgesorteerde auto's en schoven onder een te-
gemoet komende vrachtwagen. Een van de jongemannen was
op slag dood, de ander overleed een uur later in het Roermond-

Groetjes van
uw cartoonist
op skivakantie

...Schwèèèster!...

.(ADVERTENTIE)

KIBBEUNG MET
We hebben ook allerlei gebakken visjes..,--,,,.,

voor u. Zuurstofarm verpakt, dus handig om c ~
mmee te nemen. Lekvrij. En luchtjesvrij.

(
, -iL^ÉtBijvoorbeeld kibbeling met saus. . |H

De hele week in de aanbieding /; fSen vrijdag gratis proeven! v\< , - V^

met gratis +\ f\f\ ■><-" -%3|lr
ravigottesaus, "^^100 gram -259Xi-^y^y l -*^|
Aanbieding is geldigtot en met zaterdag | wT\ s
15 februari a.s. \J*\ IJ
Albert Heijn, Schlffelerstraat 8, Brunssum; Walstraat 71, Sittard.

Twee doden na botsing
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verder in

SITTARD - In theater Sirkel
aan de Putstraat treedt zaterdag
de muziektheatergroep 'Wakzi-
nes' op. Drie heren en twaalf in-
strumenten testen eikaars
macht, emoties en zwakke plek-
ken. Aanvang 20.30 uur. Zondag
vertelt Luc de Jaegher, in het-
zelfde theater, om 14.30 uur een
nieuw spannend verhaal. En
woensdag vanaf 22 uur zal de
Emiel van Egdom Band swin-

gende jazzbrengen in het Sirkel-
theater.

In theater Klein Carré, Leyen-
broekerweg 138, is zaterdag een
voorstelling te zien van Sugar
and Spice van Nigel Williams,
gespeeld door het Vrij Theater
uit Den Haag in een regie van
Rubi Hendriks. Aanvang 20.15
uur.

MAASTRICHT - De pianiste
Tonie Ehlen geeft zaterdag op
het Intropodium, St.-Maartens-

poort 2, een concert. Het pro-
gramma bevat twee composities
van de Limburgers John Slan-
gen en Robert Heppener. Verder
zal zij werken ten gehore bren-
genvan Ligeti, Heinz Holliger en
Peter Maxwell Davis. Het con-
cert begint om 20.30 uur.

De voorstellingen 'Koud Hier' en
'Vrouwentongen', gespeeld door
het Maastrichts theaterensemble
Het Vervolg in het Generaals-
huis aan het Vrijthof worden
vanavond, vrijdag en zaterdag

wegens succes geprolongeerd
Aanvang steeds om 20.30 uur.

In de aula van de scholenge-
meenschap Stella Maris in
Meerssen vindt zondagmiddag
om 14.30 uur de eerste van de
reeks cabaretvoorstelling 'Tien
keer Meerssen' plaats onder re-
gie van Thei Dols. De andere
voorstellingen van deze werve-
lende show met dansers, solisten
en koorworden gegeven van 19
tot en met 23 februari steeds om
20 uur. Zondag 23 februari ook
om 14.30 uur.

In de Concertzaal van het con-
servatorium aan de Bonnefan-
tenstraat 15 wordt morgen vanaf
20.00 uur een Schubert-avond
gegeven. Mikhaïl Bezverchnij,
Sofia Schapiro en Alexander Pe-
trasch musiceren.

In het kader van het kleine zaal
circuit vindt vanavond om 20.30
uur in deToneelacademie aan de
Lenculenstraat de voorstelling
'Alleen in mijn gedichten kan ik
wonen' plaats, te brengen door
de Gebroeders Flint. Morgen-
avond speelt Toneelgroep Am-
sterdam eveneens in de zaal van
de academie het stuk 'En een
kleine jongen zal ze hoeden.
Aanvang ook om 20.30 uur. Ver-
volgens is er maandag de voor-
stelling 'De ondergang van de
Titanic' te zien, te spelen door
Fact. Aanvang 20.30 uur.

" Wakzines, zaterdag in Sirkeltheater.

kunst

Medaille
DOOR JOS FRUSCH

Niet de Russische langlaufster
Ljoebov Jegorova maar de jonge
Franse regisseur Philip-pe Décou-
flé heeft in mijn ogen de eerste
goudenOlympische medaille ver-
diend.

Nooit eerder immers zijn de Spe-
len op een zofantasievolle, avon-
tuurlijke, gedurfde en verrassen-
de wijze geopend als afgelopen
zaterdag in de bergen van Al-
bertville. Een bewijs hoe meesle-
pend, contrastrijk en overweldi-
gend kunst zijn kan. Een meisje
van elf dat helemaal in haar up-
pie deMarseillaissezingt, een 'le-
vende' mobile van slagwerkers,
dansers in kleurrijke futuristi-
sche kostuums, middeleeuwse ta-
ferelen, acteurs die buitelend
aan elastieken de hemel worden
ingeschoten. Een spectaculair,
suggestief schimmenspel vol
lichteffecten dat oog en oor van
fantastische indrukken voorziet.
Maar nooit bombastisch wordt,
ondanks de bijna 4000 medewer-
kers. Een evenement kortom, dat
door de kunstzinnige dimensie
uitgetild wordt boven de 'gele-
genheidswaarde' die het in feite
slechts bezit.

Kunst speelt ook op ander gebied
een belangrijke rol bij de Olym-
pische Winterspelen. Voor spor-
ten waarbij een bepaald gevoel
voor esthetiek en uitstraling een
rol speelt, heeft de muziek een be-
langrijke functie gekregen. Een
competitie paarrijden zonder
choreografische elementen die
nauw aansluiten bij en het ka-
rakter treffen van de muziek,
kan sinds de onvergetelijke show
van Torvill en Dean op Ravels
Bolero niet meer zegevierend
worden afgesloten. De artistieke
impact heeft het van de puur
sportieve prestatie gewonnen.
Dat hebben ook Natalja Mistsj-
koetionok en Artoer Dimitrijev
bewezen. Overigens: zij vertoon-
den kun kunsten niet op DE Lie-
bestraum, maar op EEN Liebe-
straum van Liszt. De derde
namelijk met de wondermooie
tekst 'O Heb solang du lieben
kanst'.

Ook bij skiballet - nu nog een
olemonstratiesport - heeft mu-
ziek een duidelijk functie, al
heeft deze discipline te kampen
met de weinig elegante, bepaald
niet sierlijke indruk die de deel-
nemers met hun onhandige ski-
uitrusting maken. Ze slagen ér
slechts zelden in de sfeer van de
muziek in boeiende beelden te
vertalen.

Zelfs heeft muziek zijn intrede
gedaan bij het ijshockey. Maar
de verfoeilijke gewoonte om tij-
dens dooie wedstrijdmomenten'
het orgel te molesteren om de toe-
schouwers in de juiste stemming
te brengen, zou met onmiddellij-
ke ingang verboden moeten wor-
den. Verschrikkelijk hoe banaal
hier met muziek wordt omge-
sprongen.

Wist u trouwens dat het Frans,
ministerie voor Cultuur aan de
componiste Ida Gotkovsky in het
kader van de Olympische Spelen
een compositie-opdracht heeft
verstrekt? Dit werk, Oratorio
Olympique, is aan de vooravond
van de officiële opening tijdens
een galaconcert in première ge-
gaan. Op zich niets bijzonders,
ware het niet dat deze compositie
is geschreven voor groot ge-
mengd koor en harmonie-orkest.
Een doorbraakdus, omdat blaas-
muziek hier wordt verkozen bo-
ven symfonische muziek.

Wat in Nederland maar niet wil
lukken, wordt in Frankrijk blijk-
baar heel normaal gevonden. Nu
is Gotkovsky wel een componist
met wereldfaam die past bij een
evenement met een dergelijkeuit-
straling. Nog even doorwerken
Hardy, Rob, Kees, Johan, Hans,
Riek...

'Indonesië, 'tprachtig rijk van Insulinde' dankbaar onderwerp

Uitgevers springen massaal
in op thema boekenweek

AMSTERDAM - Uitgevers in
Nederland zijn massaal inge-
sprongen op het thema van de
Boekenweek 1992: 'Indonesië,
't prachtig rijk van Insulinde'.
Nieuwe uitgaven en tientallen
herdrukken van bekende en
minder bekende werken staan
op stapel. Ter gelegenheid van
de 57e boekenweek, die van 11
tot en met 21 maart wordt ge-
houden, zijn door de Stichting
Collectieve Propaganda van
het Nederlandse Boek (CPNB)
eenmalig drie bijzondere wer-,

ken uitgegeven. J
Het boekenweekgeschenk is dit
jaar geschreven door A.F.Th, van
der Heijden: 'Weerborstels', een
boekje dat overigens niets van doen
heeft met het gekozen thema. Wel
zeer duidelijk in het verlengde van
het thema is de essay van de Indo-
loog A. Alberts 'Twee jaargetijden
minder. De CPNB koos voor deze
auteur, omdat hij door kenners en
critici wordt geprezen, maar nog
steeds geen bekendheid geniet bij
het grote publiek: „Hij wordt enigs-
zins veronachtzaamd en daar moet
nu maar eens een einde aan ko-
men," meldde Henk Kraima, direc-
teur van de CPNB.
'Weerborstels', het gratis boeken-
weekgeschenk van de boekverko-
pers, verschijnt in een oplage van
548.000 exemplaren. Volgens Krai-
ma is dit wederom een record-aan-
tal. Elk jaar weer blijken boekver-
kopers achteraf te weinig exempla-
ren te hebben besteld. Sowieso is
de verkoop van boeken in Neder-
land stijgende. Was sinds 1970 een
kentering merkbaar, de teruggang
is nu alvoor het tweedejaar gestopt
en vanaf 1991 is de verkoop weer
groeiende. 'Twee jaargetijden min-
der' van Alberts haalt een oplage
van 54.500 exemplaren en kost tij-
dens de boekenweek f4,95.

Een zeer bijzondere uitgave is het
eenmalig tijdschrift 'Nusantara', ge-
heel gewijd aan de Indonesische en
Nederlands-Indische literatuur,

naar een idee van E. du Perron. In
een oplage van 180.000 exemplaren
stelden de auteurs Margaretha Fer-
guson, Henk Maier en Kees Snoek
deze kleurrijke uitgave samen. Het
blad is tijdens en na de boekenweek
te koop voor één gulden.

CPNB-directeur Kraima verheelde
overigens niet de problemen waar-
mee Indonesische auteurs vandaag
de dag te kampen hebben. Hij
noemde met name Pramoedya
Ananta Toer, die onder huisarrest is
geplaatst. Ook stond hij stil bij de

gevangen gezette recensenten van
diens werk en de verkopers van zijn
werk. Kraima: „Ananta Toer is uit-
genodigd om gedurende de boeken-
week in Nederland te zijn, maar het
ziet er niet naar uit dat hij deze uit-
nodiging kan aanvaarden."

Ter 'gelegenheid van de boeken-
week houdt de CPNB in samenwer-
king met het Leids Literatuurfesti-
val donderdag 12 maart (20.15 uur)
in de Stadsgehoorzaal Leiden een
bijeenkomst rondom de schrijfster
Hella Haasse en het Indischeaspect

van haar werk. Dat Haasse een bij-
zondere band heeft met Neder-
lands-Indië blijkt uit de boeken die
zij schreef waarin dit land, de cul-
tuur en de overweldige natuur er-
van een belangrijk aspect vormen.
Gesproken zal worden Over 'Oe-
roeg', het boek dat haar tot een be-
kend schrijfster maakte, 'Krassen
op eenrots', het verslag van een reis
naar Indonesië', en 'Heren van de
thee', haar recent verschenen boek:
een roman over het leven van de
theejonkers uit de Preanger in de
19e eeuw.

" AuteurA.F.Th, van der Heijden signeert een exemplaar van 'Weerborstels', het boekenweek -
geschenk 1992. Foto: ANP

recept

Tomaten gevuld
met hammousse

DOOR HUUB MEIJER

Deze gevulde tomaatjes kunt u als
lunchhapje of als voorgerecht ser-
veren. Snijd grote stevige tomaten
invieren ofkleinere exemplaren in
tweeën. Vul ze pas op het laatste
moment met de mousse omdat de
mousse anders vocht uit de toma-
ten onttrekt en slap wordt.

Benodigdheden voor 4 personen: 4
stevige tomaten, peper en zout, 75
g ham, Vi 1 sour cream, 1 tl mos-
terd; bieslooksprietjes.

Was de tomaten, halveer ze of snijd
ze in vieren. Neem depitjes er met
een lepel uit, laat ze even omge-
keerd staan en kruid ze daarna aan
de binnenzijde met peper en zout.

Snipper de ham zeer fijn. Roer de
sour cream met de mosterd los en
meng er de zeer fïjngesnipperde
ham door. Proef of er nog peper of
zout moet worden toegevoegd. Vul
de tomatenhelften of kwarten met
mousse en gameer met bieslook.
In plaats van sour cream'kunt u
ook 1 dl slagroom met de mosterd
stijfslaan en de ham hierdoor men-
gen.

Jard van Nes
zingt doorleefd

DOOR PETER P. GRAVEN

MAASTRICHT - Zangeres Jard
van Nes is op haar best in die mu-
ziek, waarbij een expressieve, dra-
matische aanpak wordt verlangd.
Dat bleek ook in de Redoutezaal
van de oude Stadsschouwburg van
Maastricht, waar de vooraanstaande
en internationaal gelauwerde mez-
zosopraan dinsdagavond een liede-
renrecital gaf, aan de vleugel alert
begeleid door Roger Vignoles.

Eerst zong Jard van Nes zeven lie-
deren van W.A. Mozart, in een over-
duidelijkeromantische verpakking;
qua dynamische aanpak kregen de
muzikale juweeltjes beslist te veel
van het goede. Het lied Dans vn
bois solitaire,had meer wegvan een

oratorium-aria en bij Der Zauber
heb ik eerder aan Schumann d-**l
aan Mozartzitten te denken.

Alleen Abendempfindung weer-
klonk grotendeels in die lichtvoe"
ge en intieme rococostijl, die orüo
makelijk aan de muziek van T\[Componist van het Afgelopen J 3*

verbonden schijnt te zijn.

Dat de liederencyclus Zonder Zo
van Moessorgski een gevoelig:
donkergekleurde verklankii»
kreeg, zal wel niemand verba^LiDe zangeres vertolkte de ë^..naar binnen gekeerde, troostel°
klinkende monoloog dramatisch ê
laden, zonder hierbij de Russisc 9
zwartgalligheid te overdrijven.

Bijzonder fraai klonk de liederency
clus Les nuits d'été van Berlioz- j
een zichtbaar doorleefde interpre
tic, en geheel boven de mate
staande, gaf Jard van Nes het co'|
trast tussen rust en hartstocjj|
waarop de Franse componist vi
cyclus muzikaal gebouwd hee
meer dan het bekende volle pono*

Dat bleek vooral uit de wijze wa-^op ze het als een barcarolle wieg
de Sur les lagunes muzikaal afëe
tegen het poëtische Le spectre de ,
rosé. „,

Geen liederenrecital zonder 1-
Schubert. Het enthousiast reayfi
rend publiek werd met een twee
toegiften beloond, waarvan An Mj^,
via de muziek van de ongekroon
keizer van het kunstlied wel r
best typeerde.

boekkort
DOOR FRANS BUDÉ

Sterker nog dan in zijn vorige
bundels gaat Miei Vanstreels
(Godsheide, 8., 1951) in op het
confronterende aftakelingspro-
ces dat het leven van hoogbe-
jaarden vaak zo afschuwelijk
naargeestig maakt.

Lag in 'Dromen op de Col d'As-
pin' het accent vooral op het ver-
vreemdende dat de ziekte van
Altzheimer zo kenmerkt, in
'Laatste berichten' confronteert
de dichter de lezer rechtstreeks
met het definitieve van de dood
die in bijna alle gevallen als een
uitweg,zo niet als een bevrijding
wordt gezien. 'Nooit geweten dat
Hij/ zo teder kon zijn// wie mij
vindt/ zal denken/ dat ik slaap',
legt de dichter éénvan de gestor-
venen in de mond.

'Laatsteberichten' is in die reeks
het sterkst. In de afdeling 'Onge-
lovige gedichten' blijft de dich-
ter al te oppervlakkig mijmeren.
De gedichten zweven, zonder in-
druk na te laten, voorbij. Miei
Vanstreels blijft pp zijn best in
de directe uitdaging met de
dood. Zijn wielren-gedichten el-
ders in de bundel blijken slechts
lichte vooroefeningen. Het be-
schrijven van het echte eindpar-
cours, als de laatste Ronde is
ingegaan - in het zicht van die
eindstreep is Vanstreels een
moeilijk te overtreffen kam-
pioen.

Laatste berichten - Miei Van-
streels. Dé Beuk, ’ 17,50.

Russische dichters uit een al drie
eeuwen bloeiend poëziebestand:
die samen te brengen in een
twee-talige editie, samen met
een vakkundige inleiding by het
werk van alle 28, dat is waar de
samenstellers Marja Wiebes en
Margriet Berg buitengewoon
verrassend in geslaagd zijn.

Ga maar na: waar tot voor kort in

Nederland nauwelijks aandach
was voor deze omvangrijke pe-
riode in de Russische dicht-
kunst, hebben de samensteller»
niet alleen een representatie
overzicht van deze tijdsspanne
weten te presenteren, maarV0
al ook een duidelijke proeve van
bekwaamheid afgelegd als he
om vertalen gaat.

Al is het natuurlijk, voor Wie
geen Russisch beheerst, onmo-
gelijk om het tegendeel te beW-U'
zen. Maar aan de ritmische
kracht en de duidelijke souple-3'
se die de vertalingen uitademen,
kun je merken dat dat in elk ëe'
val goed zit. Met links het orig^
neel en rechts de Nederlandse
vertaling ontvouwt zich een
schitterend panorama met een
divers uitzicht op een al te lans
verborgen gebleven cultuur'
goed.
Dankzij Berg en Wiebes kan
voortaan ook in de Hollandse
doorzonkamer genoten worden
van wat zij voor ons hebben
opengelegd. Een staaltjevan har-
monieus vakmanschap met een
al even opvallende bijdrage van
de vormgevers.

Van Derzjavin tot Nabokoy-
Russische poëzie uit dr'e
eeuwen. Vertaald door MarJ*
Wiebes en Margriet Berg. Pl*9"
tage / G & S, ’ 49,50.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. genoeg! 6. huidmondje; 9.
iem. met abnormaal sterke fantasie; 10.
viseter; 11. twist; 12. onbeweeglijk; 14.
nauwkeurig; 17. bijtend, scherp; 19. ver-
zameling v. gescgreven stukken; 20.
vluchtheuvel; 22. afdruk v.e. fotografische
opname; 23. openbare betrekking; 24.
boerenplaats; 25. loot; 27. prisma
(meetk.); 28. afgeknipt stukje; 30. roem,
«er; 32. vr. munt; 35. sneeuwschaats; 37.
zachte, koele wind; 38. krijgsmacht te
land; 39. zweefrek; 40. leesteken; 41. inte-
rest.

Verticaal: 1. breekbaar; 2. halfgod; 3. *relddeel; 4. zaaddoos (plantk.); 5. ow**
haard; 6. inhoud v.e. ei (uitgestorte). j
nonsens; 8. palmsoort; 13. telwoord;; ff
apparaat; 16. zitplaats i.e. stadion e*
17. afleiding, ontspanning; 18. verWiK^
ling; 21. kostuum; 22. hoofddeksel; fa
onderhuids vet; 28. middagslaapje; f.j
zware golf, breker; 30. lekkernij; 31- -J
dovend middel; 33. start; 34. pape9a"
naam; 35. niet breed; 36. denkbeeld- -8

Oplossing van gisteren

Donderdag 13 februari 19922
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Verbod
ÏVe fstaansrecht van de vliegbasis
(e p> |£e staat na het ongeluk met
fc>ee~t volop ter discussie. Burge-
rt- Lemstra van Hengelo sluit
«V6nPzamenlijke actie van de
\ j e gemeenten voor sluiting
Hat (i vf**egbasis niet uit. Hij vindt
-ic^.jY'jf gemeentenrond de basis
Set) J 1 en Haag sterk moeten ma-
■>et vl °or een wettelijk verbod op
i*en "egen met F-16 straaljagers bo-
Coc „ oonwijken, nu gebleken is

gevaarlijk dat is.
e T\'aBeliiwntSe gemeenten staan bijna

■''ftsrii bloot aan gevaren, zoals
IH bleek toen de F-16 midden
■tortt w°°nwyk Hasseleres neer-
fee Kr aar*-)-j is ook de uiterst gif-eer» a*?dstof hydrazine ontsnapt.
kridV "f16 neeft 26 liter van deze
Sen -■-*{» i -Ü zien als noodrantsoen.

'S door het vliegtuig ver-
'tt0o ' ,een ander deel is wegge-
■"e gr * De met hydrazine vervuil-
lraven

n zal moeten worden afge-
eferiQ* -Aanvankelijk meldde

v*-.s tl dat de tank onbeschadigd
teruggevonden.

*>der pagina 5J6 stelthoge"^Haan piloot

Finkensieper
zit weer vast
NterJi! I De 59-Jarige ex-psy-

ecteur van de Heldring-
6n in Zetten- dr H.O.Th.

È6tMH K?er> heeft zich gisteren
y ■ een huis van bewaring,
fln. gratieverzoek was afge-

fat*. w at heeft de persraadsheer

' Ari;tgerechtshof in Arnhem, mr
%SH s,ten. gistermiddag desge-s*-> bevestigd
'tlb-
Ps gp"siePer is meteen in hechte--enlan?men en zal na verloop van
bfacht maandenworden overge-
?ngse*-tnaar een inrichting voor
6t zii» en ergens in Nederland.

,il Arnk advocaat, mr E. Sutorius
velke ftem ' zal overlegd worden
'°hikt gevangenis het meest ge-:egd daf' .Sutorius heeft steeds ge-
bied* ZlJn cllënt door zi Jn voorge-
ls VeHKms ln geen enkele gevange-vej*hg zou zijn.
(Hp *e^Sof?er moet een straf van vijf
/kgen dagen uitz*itten voor het'^shan^ ontucht met en seksuele
'■Nrn, ,ng van aan zi--n zorg toe-'-^B i^de Pupillen in de inrich--6-^tstl Zetten. In 1989 werden de"■'"'end aanklachten tegen hem inge-,
tó nadat Annie Bijnoord, nui^eun-r°erster van het Landelijk
Sr KUn Zetten in Amsterdam,
'ijf i Ü 'Krassen' over haar ver-Hi.k?■ Heldringstichtingen had■-^oüceerd.

Bloedbad in Kashmir
CHANERI - Pakistaanse soldaten
hebben gisteren op ongewapende
militante moslims gevuurd om hen
te weerhouden de bestandslijn met
het Indiase deel van Kashmir over
te trekken. Daarbij zijn minstens 10
doden gevallen en 150 activisten ge-
wond geraakt. Ook is Amanullah
Khan, de voornaamste organisator
van de mars en de leider van het

Bevrijdingsfront Jammu-Kashmir,
met ongeveer 150 volgelingen opge-
pakt. Pakistaanse functionarissen
hebben dit bekendgemaakt.

Pakistaanse en Indiase autoriteiten
hadden buitengewone maatregelen
genomen om de deelnemers aan de
mars tegen te houden, omdat zij
vreesden voor een uitbarsting van

geweld indien de activisten zouden
slagen in hun opzet zich te voegen
bij hun geestverwanten in het In-
diase deel van Kashmir.

In India meldden autoriteiten dat
Indiase soldaten het vuur hadden
geopend op activisten die ondanks
de maatregelen in Pakistaans Kash-
mir de bestandslijn hadden bereikt

" en die wilden overschrijden. Er
werden geen mededelingen gedaan
over eventuele slachtoffers.

De Pakistaanse premier Nawaz
Sharifriep India op tot onderhande-
lingen over een regeling voor het
omstredenKashmir. Hij zei dat zijn
troepen uiteindelijk niet bij machte
zullen blijken militante moslims te-
gen te houden.

Zie verder pagina 5

" Geschil over Kashmir
loopt weerhoog op

" Met bruut geweldvernielen demonstranten de barrière die
het Pakistaanse leger bij de bestandslijn met het Indiase deel

van Kashmir heeft opgeworpen. De protestmars zou later ont-
aarden in een bloedbad. Foto: epa

Telefoneren in
Nederland veruit
het voordeligst

STRAATSBURG - De Neder-
landse telefoontarieven zijn de
laagste van Europa. Zowel lokale
als interlokale gesprekken zijn
nergens goedkoper. Ook wat de'
internationale gesprekken be-
treft, rekent de PTT tarieven die

slechts in enkele andere EG-lan-
den worden geëvenaard.
De kosten van een aansluitingen
de abonnementsgelden zijn in
Nederland ook voordeliger dan
in de meeste Europese landen.
De PTT heeft dezer dagen even-
wel de abonnees laten weten dat
de Europese tarieven dichter
naar elkaar toe worden gebracht.
Elders gaat men minder betalen;
"in Nederland daarentegen zal
meer betaald moeten worden.

Twentse gemeenten overwegen actie voor sluiting vliegbasis

Geen mankementen aan F-16's
"an onze redactie binnenland

&GELO Er zijn geen
Bkfnische afwijkingen gecon-

leerd aan de F-16's op de
■Cëbasis Twenthe. Dat heeft
Ug onderzoek uitgewe-
ia-j * ongeval met de straal-
DP H*" e dinsdag neerstortte
"""tei-i Woonw-tJ*i Hasseleres in
&ldi *° staat dan ook op zich,
(LUs een woordvoerster van

Vllegbasis.
'Sterlas*. ~.en werd een 'rustpauze' inge-

"-"■W°i°r ■Dasiscommandant F. Vo-
■ro-i* maar vandaag worden de

tre oefenvluchten hervat. Gis-
Kte rden tevens de 13 toestel-
OHg ,r^g op de vliegbasis die na het
'üeua, 1 van dinsdag tijdelijkwaren
Ue,, erd' °P de luchthavens
%nWarden en Volkei. In totaal
Sets de basis Twenthe 40 straalja-
aton'^an het type F"l6(twee squa-ls) gestationeerd.

-"^ gezinnen in de Dinant
luif j^-'sstraatkampen na het onge-
"W , ernstige emotionele proble-

-*=ev9**g van de crash, Bij ten
Be^ . persoon zijn de ervarin-
V de Tweede Wereldoorlog
SWht en gekomen. Het Bureau
Hik f"rrnu*lp van de maatschap-
en e^dienstverlening houdt ern-Ik-en'ng met de mogelijkheid

Vee^ mensen psychische
'aten b«

Z*c^ pas **ater zuHen open-
>v6r r bestaat met name zorg
'6U »?uderen met oorlogservarin-
((.'«aatschappelijk werker Eskes
Kb dat de vragen om begelei-

**- ftog weken zullen doorgaan.

binnen/buitenland

Mr Van Vollenhoven hekelt huidige wetgeving

'Meer rechten voor fietsers'
APELDOORN - „De fietser
jttoet niet langer de dupe zijnan het recht van de sterkste innet verkeer. Hij moet dezelfde
echten krijgen als het andere

verkeer." Dat zei mr Pieter vanollenhoven, voorzitter van de
jtead voor de Verkeersveilig-
eid. gistermiddag op een sym-

P°sium in Apeldoorn. Volgens
■an Vollenhoven verhoogt de
Uidige wetgeving de onveilig-

tleiQ van de fietser.

Onder de jaarlijks 50.000 gewon-
Qeti in het verkeer zijn 11.500

fietsers. Van henworden er 3.000
in het ziekenhuis opgenomen.
Maar uit onderzoekvan de Stich-
ting Wetenschappelijk Onder-
zoek Verkeersveiligheid (SWOV)
blijkt dat slechts één op de ne-
gen gewonde fietsers in de statis-
tieken terechtkomt. Dat zou
betekenen dat het werkelijke
aantal slachtoffers na een valpar-
tij met de fiets rond de 100.000
ligt. Jaarlijks vinden zon 300
fietsers de dood in het verkeer.

De fïetsindustrie moet meer on-
derzoek verrichten naar de vei-

ligheid van de fietser. In de auto-
industrie gebeurt dit al jaren.
Volgens Van Vollenhoven moet
meer aandacht worden besteed
aan bijvoorbeeld betere jasbe-
schermers. De huidige fietsver-
lichting moet nog veel minder
kwetsbaar en derhalve betrouw-
baarder gemaakt worden, aldus
Van Vollenhoven.
Ook pleitte Van Vollenhoven in
zijn toespraak voor betere fiets-
paden. Het wegdek zou vaak te
wensen overlaten. Losliggende
stoeptegels en gaten in het asfalt
zijn vaak de oorzaak van een on-

vrijwillige buiteling van de fiet-
ser. Ook zouden er meer vrije
fietspaden moeten komen.
Van Vollenhoven somde nog een
aantal punten op die de veilig-
heid van fietser moeten vergro-
ten. Zo moet het praktijkexamen
van het verkeersdiploma op de
basisschool weer in ere worden
hersteld en zouden fietsen die
niet aan de veiligheidseisen vol-
doen, sneller in beslag moeten
worden genomen.

Op elke honderd Nederlanders
zijn er tachtig fietsen. Als ver-
voermiddel komt de fiets na de
auto op de tweede plaats. In 1989
fietsten de Nederlanders met zn
allen 12,7 miljard kilometer. Van
alle verplaatsingen gebeurde
bijna 26 procent met de fiets.
Ook hier staat de auto met 35
procent bovenaan.

Bush roept wereld op voorbeeld te volgen

VS willen produktie
cfk's sneller staken

WASHINGTON - De Amerikaanse
president Bush heeft gisteren ge-
zegd dat Amerika per uiterlijk 31
december 1995 een eind zal maken,
aan de produktie van chemicaliën
die de ozonlaag aantasten, de zoge-
naamde cfk's.
Amerika is één van de onderteke-
naars van het Protocol van Mont-
real, dat een eind van de produktie
van cfk's in het jaar 2000 voorstelt.
Maar Bush zei dat de VS die datum
vijf jaar naar voren halen. Hij riep

andere landen op het Amerikaanse
voorbeeld te volgen.
De maatregel van de president volgt
op een rapport van de Amerikaanse
ruimtevaartorganisatie NASA,
waarin staat dat de ozonlaag boven
Europa en Amerika veel sneller aan
het verdwijnen is dan tot voor kort
was aangenomen.
De NASA noemde dat alarmerend
nieuws, omdat er een verband is
aangetoond tussen het verdwijnen
van de ozonlaag en het voorkomen
van bepaalde typen huidkanker en
oogziekten, alsmede schade aan
planten en plankton.
Het is het NASA-rapport, aldus gis-
teren William Reilly, hoofd van de
federale milieudienst EPA, dat de
president ertoe heeft gebracht de
stopzetting van de produktie van
cfk's te bespoedigen. Reilly ontken-
de dat de aanstaande presidentsver-
kiezingen bij het besluit een rol
hebben gespeeld.
Uit eenrapport dat gisteren is uitge-
bracht, blijkt dat het vooral het
Amerikaanse militaire apparaat is
dat verantwoordelijk is voor het ge-
bruik van cfk's. Deze stoffen wor-
den ondermeer toegepast bij het
schoonmaken van elektronische
componenten van wapensystemen.
Volgens het rapport, dat is samen-
gesteld door twee milieugroeperin-
gen, is het Pentagon verantwoorde-
lijk voor het gebruik van tweederde
deel van de cfk's die in Amerika
worden toegepast.

Moskou berust in uiteenvallen Rode Leger

Rusland formeert
eigen legermacht

MOSKOU - Rusland zal binnen-
kort de oprichting van een eigen
leger aankondigen, waarschijnlijk
kort na de bijeenkomst van de lid-
staten van het Gemenebest van
Onafhankelijke Staten (GOS) mor-
gen in de Witrussische hoofdstad
Minsk. Daarmee lijkt Moskou zich
neer te leggen bij het uiteenvallen
van het ex-Sovjetleger, dat al op
springen stond nadat afzonderlijke
GOS-staten, met name Oekraïne, al
eigen legers hadden opgezet.

Volgens kolonel-generaal Dmitri
Volkogonov, een adviseur van de
Russische president Jeltsin, zal de-
ze waarschijnlijk na de top in Minsk
een decreet hierover afkondigen.

„Rusland heeft meer dan eens ge-
zegd dat het niet de eerste zal zijn
om eigen strijdkrachten op te zet-
ten", zei Volkogonov gisteren te-
genover de krant Nezavisimaja
Gazeta. „Maar na de ontmoeting in
Minsk is het moment gekomen dat
we de oprichting van een Russisch
leger moeten aankondigen."

Voor het grootste deel zal het nieu-
we Russische leger uit vrijwilligers
bestaan, zei Volkogonov. Als de
plannen voor een strategisch pact
met de Verenigde Staten doorgaan
zal het-niet meer dan 1,5 miljoen
man hoeven te tellen. Het zal ge-
vormd worden door een landleger
(waar de luchtmacht onder valt),
een marine, en troepen van het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken.

De militaire commandantenvan het
GOS hebben bij Jeltsin op deze
stap aangedrongen, zodat Rusland
ontwapeningsverdragen met het

Westen kan sluiten. Omdat het geen
leger heeft, is Rusland juridischniet
bevoegd het START-verdrag over
beperking van het aantal strategi-
sche wapens en het Akkoord van
Parijs over conventionele ontwape-
ning te ratificeren.

De leiding van het vroegere Sovjet-
ministerie van Defensie heeft zater-
dag al met het plan ingestemd.
Volgens dat scenario zal Rusland
zich het leeuwedeel van het ex-Sov-
jetleger toeëigenen. Niet alleen
neemt het de troepen op Russisch
grondgebied over, maar ook de
manschappen die nog in Duitsland,
Polen en de Baltische staten zijn
gelegerd.

Explosie HIV-virus
GENÈVE - De laatste acht maan-
den zijn wereldwijd meer dan een
miljoen mensen met het HIV-virus
geïnfecteerd. De Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO) heeft dat
gisteren in Genève meegedeeld.
Meer dan de helft van de nieuw
geïnfecteerden komt uit Afrika, een
kwart uit Azië en eenzesde deel uit
Latijns-Amerika. Volgens de WHO
zijn sinds het uitbreken van de ziek-
te tussen de 10 en 12 miljoen men-
sen besmet geraakt, onder wie ruim
een miljoen kinderen. Naar schat-
ting anderhalf miljoen mensen heb-
ben ook daadwerkelijk aids, het
laatste stadium van het HIV-virus,
gekregen. De WHO gaat ervan uit
dat in 2000 tussen de 30 en 40 mil-
joen mensen het HIV-virus zullen
meedragen.
Volgens de WHO is het opvallend
dat volwassenen in de meeste geval-
len (zelfs 90 procent) besmet raken
met het virus door heteroseksueel
geslachtsverkeer. Dit bevestigt de
trend dat aids niet alleen in ontwik-
kelingslanden, maar ook steeds
vaker in westerse industrielanden
door seksuele contacten tussen
mannen en vrouwen wordt overge-
dragen, zo meldde de WHO giste-
ren. Op elke tien nieuwe gevallen
van besmetting gaat het in één ge-
val om een kind, geboren uit een
seropositieve moeder.

Van den Broek:
'Geen onderzoek
slachting Timor'

DEN HAAG - Minister Van den
Broek (Buitenlandse Zaken) heeft
gisteren opnieuw laten blijken wei-
nig te voelen voor een internatio-
naal onderzoek naar de Indonesi-
sche moordpartij op Oost-Timor.
Pas als de speciale vertegenwoordi-
ger van de VN-secretaris-generaal
verslag heeft gedaan van zijn be-
zoek aan Indonesië, is de minister
bereid te zeggen of hij nog behoefte
heeft aan een internationaal onder-
zoek.
Onmiddellijk na de slachting vroeg
de geheleKamer de minister aan te
dringen op een onpartijdig en onaf-
hankelijk onderzoek onder auspi-
ciën van de Verenigde Naties.
Een speciale vertegenwoordiger
van VN-secretaris-generaal Bou-
trous Ghali, Amos Waco, bezoekt
momenteel Indonesië. Hij spreekt
met leden van de onderzoekscom-
missie die de Indonesische regering
zelf heeft ingesteld, en kan ook nog
anderen horen.
Maar wat Waco doet is niet het in-
ternationaal onderzoek waarom de
Kamer heeft gevraagd. Waco, aldus
minister Van den Broek, wil ophel-
dering krijgen over het Indonesi-
sche onderzoek.
Volgens het leger kostte de schiet-
partij negentien mensen het leven.
Later kwam een Indonesische on-
derzoekscommissie tot de conclusie
dat minstens vijftig mensen werden
doodgeschoten, maar mensenrech-
tenorganisaties schatten het doden-
tal op 180.

punt uit
Familie

De Iraakse president Saddam
Hoessein heeft zijn schoonzoon
Hoessein Kamel Hassan be-
noemd tot zijn persoonlijk ad-
viseur. Voorheen was Kamel
minister van Defensie, maar op
6 november werd hij ontslagen
en vervangen door de vroegere
gouverneurvan Koerdistan, Ali
Hassan al-Majid, verantwoor-
delijk voor het gebruik van gif-
gas tegen de Koerden en tij-
dens de bezetting van Koeweit
de belangrijkste bestuurder
daar. Saddams halfbroer Wat-
ban is minister van Binnen-
landse Zaken, terwijl halfbroer
Barzan, na moeilijkheden we-
gens zijn bloedige optreden
tegen tegenstanders van hetre-
giem, Iraks vertegenwoordiger
bij de Verenigde Naties gewor-
den is. Saddams zoon Qusay is
verantwoordelijk voor de mili-
taire beschermingvan de presi-
dent. De andere zoon Uday is
eigenaar van de krant Babil.

Sikhs
In de Indiase deelstaat Punjab
zijn gisteren zes mensen ge-
dood toen militante Sikhs een
bus overvielen, de passagiers
naar buiten sleepten en het
vuur op hen openden. Drie
mensen raakten zwaar gewond.
De aanslag vond plaats in het
dorpje Mandikalan, 190 kilome-
ter ten noordwesten van New
Delhi. De daders wisten te ont-
komen op een motorfiets. On-
der de zes dodelijke slachtof-
fers waren vier hindoes.

Mishandeling
Amnesty International heeft de
Israëlische premier Yitzhak
Shamir gisteren gevraagd in te
grijpen om een einde te maken
aan het martelen en mishande-
lenvan gevangenen. De oproep
volgde een week nadat een Pa-
lestijnse man in Israëlische
gevangenschap was overleden.
De internationale mensenrech-
tennorganisatie vroeg Shamir
ook om een onafhankelijk on-
derzoek naar de dood van Mus-
tafa Akawi, die vóór zijn dood
heeft gezegd door zijn onder-
vragers te zijn gemarteld, in te
stellen.

Kliniek
De Sint Maartenskliniek in Nij-
megen is gestart met een Nij-
meegs centrum voor Motoriek
en Cognitie (NMC). Daar kun-
nen patiënten terecht voor de
diagnose van milde vormen
van een hersenbeschadiging.
Zij kunnen zich hiervoor ook
kort laten behandelen in het
centrum. leder jaarhebben cir-
ca 100.000 mensen te maken
met een lichte beschadiging
van de hersenen. Dit kan het
gevolg zijn van een ongeval,
een infarct,een bloeding of een
tumor.

Vrijen
Campagnes die ervoor moeten
zorgen dat jongeren veiliger
vrijen hebben slechts ten dele
succes. Jongeren weten steeds
beter dat het veilig moet, maar
ze doen het niet echt veiliger
dan voorheen. Daarom start de
SOA Stichting (bestrijding van
seksueel overdraagbare aan-
doeningen) binnenkort een
nieuwe campagne voor veilig
vrijen.

Mestopslag
Nederlandse boeren kunnen
binnenkort subsidie krijgen op
de bouwvan mestsilo's. De Eu-
ropese Commissie in Brussel
heeft zich gisteren akkoord
verklaard met een subsidiere-
geling dieNederland wil invoe-
ren. Volgens een woordvoer-
ster van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij in Den Haag zal de
subsidieregeling binnenkort
worden opengesteld. De subsi-
die geldt voor veehouders die
minimaal voor een half jaar
mestopslag bouwen. Op de op-
slagcapaciteit van de zeven-
tiende tot de 31ste week kan
subsidie worden verkregen, op-
lopend van vijf gulden tot der-
tig gulden per kubieke meter.
De subsidie geldt met terug-
werkende kracht vanaf 1 janua-
ri vorig jaar.

Wetgeving
Minister Hirsch Ballin van Jus-
titie stelt de Tweede Kamer
voor om te proberen het traject
van afhandeling van een wets-
voorstel door de Tweede Ka-
mer te verkorten. In verband
daarmee stelt hij de Kamer
voor om snel na indiening van
een wetsontwerp bij de Twee-
de Kamer een mondeling over-
leg te beleggen tussen de be-
trokken Kamercommissie en
de bewindspersoon. In een
brief aan de Tweede Kamer
stelt minister Hirsch Ballin dat
op die wijze voor de schriftelij-
ke voorbereiding op de uitein-
delijke mondelinge afhande-
ling van een wetsontwerp door
de plenaire vergadering veel
minder tijd nodig is dan mo-
menteel het geval is.
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_C_fesj»^ Z_s j331" king zorgeloos
IMBlaNr kijken en luisteren met
fiSss^ het GarantieplanvanVogelzang

U denktover deaanschaf vaneen nieuwe televisie, een CD speler voor een gering bedrag, een garantiecertificaat. Bij onderstaande aanbiedingen
of misschien wel uw eerste camcorder. U verwacht dankwaliteit en staat ditbedragvermeld. De eerste 2 jaarna aankoop genietu eenvolledige garan-

duurzaamheid van uw aankoop. Natuurlijk stelt u ook hoge eisen aan tic, dus geen arbeids- of onderdelenkosten. Vanaf het derde tot en met het zesde
denazorgvan uw aankoop. Correcte service is danvan het grootstebelang. jaarbetaalt u alleen een vast tarief voor debehandeling van uw toestel. Kortom,

Deze zekerheid krijgt unu aangeboden in de vorm van het unieke "Zes jaar met het "Zes jaar garantieplan" hoeft u niet voor onaangename verrassingen
garantieplan" van Vogelzang. Bij aankoop van uw nieuwe toestel ontvangt u, te komen staan. De specialisten van Vogelzang vertellen u graag meer!

__^_^_,__ l\/P—___H___MHWMT 6jaargarantie

wjj o carahto-un mogelijkheid7s,- I »!__
*_i_P WM^m^W^mmm mogelijkheid 100,- _ _ ~ _ _ __ I IB ll MM

WÊÊÊ&mM -WwWffifö— ■ ■wfWMM_r_»TWJT_,___>_" pMM-ivV MM _____________B_\_—ll

«__llllfii ËmM^-**-» 1 W\' PWfZt CP#_*7/_°* Digitale Pure-A geïntegreerde verster- gitale bronnen, DAC-direct aansluiting

PS^^-^^_ly_3^B_i'\ W«sX\ *WII#*I <&%&* WiU&m ker metK 2interface. Luxe uitvoering en voor 2 paar luidsprekers. Inklusief
AW^^^^Êm^^^WmmWÊ WË%wÊÊÊÈk */___* ___ met 2 x 100 Watt vermogen (8 Ohm), afstandsbediening. Art.nr. 12791

_l!__ -OI- "ll^Vjll I 'Mil' *WXus wKQÏQBw Opt. Super A met GM driver voor klas- OUDE VOGELZANGPRIJS 2799,-
-jÉÊÈ3 mWsËÊÊw WÈk se A geluid met lagevervorming en bc* VOGELZANGPRIJS

Kleine 8 mm videocamera, weegt dichtsbijzijndebeginpositie. Snel opna* UguuGh s__W^ll_v GGJrL'T^B^fii^^_____****ni4r~,r~ 1 I 1

sche witbalans, automatische tegen* vision A9. Faden naar wit behoort ook WM iËm\ zrr=r~Ja^Bgß^!E^#^Ft.'*; 1■*> I%ïf^|
unieke extra funkties zoals blank tape standsbediening voor optimaal bedie- JVC AV.S 280 STEREOKLEUREN TV keurinstellingen voor kleur, kontrast, etc. in een geheugen kunnen Lg^J-l^.lTgi-'^ggg.****^
ïSirr^dSte vïnïïï Z Szangprijs 2° Fantastische beeldkwaliteit dankzij een horizontaal oplossend ver- worden opgeslagen. Teletekstontvangst met geheugen voor 64 pa- jgjj=| T^g!"""!! <***S
zoekt. Edit erase, waarmee ude band mogen van 630 lijnen. Flat square beeldbuis van 70cm (66 cm eff.). gina's. Super VHS aansluiting en afstandsbediening. Mn, urn JÉJj____ ___£_S_PL *_1)

■ 1 qqq Stereo geluid middels 2-weg systeem van 2x 15Watt en surround OUDE VOGELZANG-
off 60,- per maand lo"o mogelijkheidvan 4 luidsprekers. Synthesizer tuner metS- en hyper- PRIJS 2299,- Wm \

-va.—— —r- band met geheugen voor 48 voorkeurzenders. Video Status Memo- VOGELZANGPRIJS _^_L^_i^__'PH I UPS jjtik ry, zichtbaar op beeld, waarmee voor verschillende bronnen voor- OF F 60,- PER MAAND *Jmm "T%wf %lW —j^

Ü^StZm^ZlS- VOgSSijs' 14203 JlLjlfllSfSw. 100,- éA digiiate^m^rJffl*

ORUnCHO jfö, 6 jaxgarantie - WÊmW ' **** ' SJIfcSt ë4+A&^ËsP?' teipiek„ IéB! lefoonaansluiting. An.nr. 13370 lE^
wAh mogelijkheid 100,- HilCi lül KENWOOD DP 3030 CD SPELER KENWOOD KX-W 4030 DUBBEL

■■ _U^_^_B_B_i_l ziekstukken, afspelen in willekeurige autoreverse, volledig elektronisch
Bniimii ~,,, ..., iiip-SimZiSmiZZZIIS PHILIPS 21 GR 9751 KLEUREN- ter controlled teletekst met een geheu- NOKIA KLEURENTELEVISIE Heeft 60 voorkeurzenders, teletekst, volgorde, programmeren met een mv- gestuurd, automatische bandsoortin-llllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll-Bllllllllllllllia TELEVISIE gen voor driepagina's, S-VHS aanslui* 6363 VT 2 SCART-aansluitingen (met S-VHS), ziekkalenderop 20 nummers, tijdsaan- stelling, versnelde CD-opname, snel-

GRUNDIG VS-902 PDC VHS VIDEO- in het geheugen van devideorecorder Stereokleurentelevisie met55 cm Flat ting. Inklusief afstandsbediening. Am». De keuzemenu's op het 63 cm beeld- regelbare hoofdtelefoonaansluiting en duiding voor verstreken en resterende kopiëren van bandopnamen, mm. 1404
RECORDER ' Verder kunt unu bij buitenlandse films Square beeldbuis, on screen display, 13552 scherm in kombinatie met de TV-muis, een extra luidsprekeraansluiting. 2x 30 tijd, herhaalmogelijkheden, etc. Top- BNS El 4LUIDSPREKERS
Gründig brengt als eerste een video- de Nederlandse ondertiteling opnemen 60 voorkeurzenders, sleeptimer, af- OUDE VOGELZANGPRIJS 1599,- maken de bediening van de meest ge- Watt versterker. Art.nr. 10073 kwaliteit 1 bit D/A omzetter, digitaal Kleine kompakte 2-weg luidspreker.
recorder op de markt met PDC Dit als dezevia teletekst weergegevenkan neembare luidsprekerboxen, compu- VOGELZANGPRIJS kompliceerde funkties tot kinderspel. VOGELZANGPRIJS filter met8-voudigeoverbemonstering. Heeft een frekwentiebereik van
staat voor Program Delivery Control worden. De VS 902 heeft 49 voorkeu* 1 OQQ 1 7QO Uitgebreide afstandsbediening, waar* 50*20.000 Hz.
wat inhoudt dat de videorecorder een zezenders, digitale autotracking en ver- OF F 40,-PER MAAND !,->_.-S7Z7 OF F 55,-PER MAAND Xf && mcc ook het uitgangsniveau regelbaar OUDE VOGELZANGPRIJS 1995,-
-totale kontröle uitvoert over de gepro- schillende zoekfunkties. Inkl. afstands- „._. *„„ nuninc ### is. An.nr. 14432 VOGELZANGPRIJS
grammeerde programma's. Wanneer bediening.An.nr. 11145 TELEFUNKEN Wr/ SIBiBO 1 A QCj
een programma later begint stelt dede* VOGELZANGPRIJS _■—■_. waud,o vidcq syst^m qfF 45,-PER MAAND ±Hr%7*y
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HiFi stereo videorecorder met 4DX derslot, Scart-aansluiting. Inklusief af- PLANAR STEREO KTV tekst. Kabelband tuner met makkelijke TELEVISIE 100 HZ 25 ML 8966/008 kend geluid door versterker met 80 S__P' tWË
koppen 2snelheden, perfekt stilstaand standsbediening met LCD scherm. Prachtig vormgegeven Telefunken afstemming voor de zenders. Het ap* Uitgerust metBlacklme Invar beeldbuis Watt muziekvermogen en afneembare m _1.1111111PilWHl^
hppiri shnttip knnn timpr vnnr 8 nrn- A-inn2_ kleurentelevisie met de luidsprekers paraat is uitgevoerd met kinderslot en in FSQ uitvoering. 100 Hz techniek luidsprekers. Aansluiting voor bur* .lc.TnD,,4,.,,n AiFrTnDAoiiucDCTCDi/cDStïSS VOGELZANGPRIJS opgesteld aan de zijkanten. Het appa- wordt geleverd met infrarode afstands* zorgt voor een stabiel beeld dat rustig round Soundluidsprekers, 2x Scart, S- JnLE0

p
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Vlieger Tim Saft houdt
trauma over aan crash

Van onze
correspondent

ENSCHEDE - DeHengelose vlieger
Tim Saft heeft eenenorm trauma
opgelopendoor de
crash van zijn Fl6...Hij heeft een halfuur in de
veronderstelling
geleefd dat erburgerslachtofferswaren gevallen,
nadatzijn vliegtuigwas neergestort. Hijh.eeft, hangende in2«n parachute
toegezien dat zijnkist' in een
Woonwijk terecht«wam. Jekunt jenietvoorstellenwatvoor eenenormespanning zoietsteweeg brengt. Hijzal met dat traumamoeten leren leren,
kantjekomt er nietvanaf', zegt

commandantFred
Tiggelman van het
315-squadronvari de
vliegbasis Twenthe,
waarvan Saft sinds
oktober 1990 deel
uitmaakt.

De hoofdpersoon
werd zorgvuldigvan
de media
afgeschermd. Om de
pilootbuiten schot
te houdenwerd hij
dinsdagavond op
een geheime
'schuilplaats'
ondergebracht.
Tiggelman: „Ik moet
voorkomen dat die
'kerel' op watvoor
manier dan ook
schade oploopt.
Daar komt bij dat de
onderzoekscommis-
sie ongestoord haar
werk moet kunnen
doen om depreciese
oorzaakvan het
ongeluk te
achterhalen. Het is
geen guldenregel

datwij gecrashte
vliegers verbieden
mededelingen te
doen, maar in dit
gevalwilde ik het
persé niet hebben.
lemand diezon
ervaring heeft
meegemaaktkun je
niet meteen aan
allerleivragen
blootstellen".

Nadat Saft was
gecrasht stelde hij
de militairebasis
volgens de
procedure direct
telefonisch op de
hoogte. Vervolgens
belde hij zijnvrouw
Ineke dat hem niets
was overkomen. Al
snel daarnakwam
van Tiggelman de
geruststellende
mededeling dat er
(wonderwel) geen
dodelijke
slachtoffers of
gewonden waren
gevallen.

Techniek
„De techniek is er voor de piloot,
het is niet zo dat hij er voor de
techniek is", zegt de woordvoer-
der. Daarbij wijst hij erop dat de
boordcomputers kunnen bepalen
of bepaalde manoeuvres kunnen
worden uitgevoerd. „U moet het
vergelijken met een vrachtwagen,
die niet sneller kan rijden dan
waarop hij is afgesteld. De F-16 is
zo afgesteld, dat het vliegtuig be-
paalde patronen die te zwaar zijn,
niet uitvoert."

De F-16 wordt, net als moderne
passagiersvliegtuigen, bestuurd
via het 'fly-by-wire'-systeem. Dat
houdtin dat vleugelflappen en het
roer niet meer mechanisch (met
de hand) bewogen worden, maar
dat de computer bepaalt wat de
beste mogelijkheden zijn. „Het
betekent dat het vliegen in een
F-16 eigenlijk heel eenvoudig is,
omdat depiloot niet meer hoeft te
weten hoe detechniek werkt."
Toen Nederland tijdens het kabi-
net-Den Uyl, samen met België,
Noorwegen en Denemarken, be-
sloot de F-16 aan te schaffen als
opvolger van de roemruchte Star-
fighter, reageerde dè Luchtmacht
enthousiast. De zwaarbewapende
en wendbare F-16 kwam geheel
tegemoet aan de NAVO-eisen
voor Nederland en was zijn tijd
ver vooruit.
Tot diep in de jaren '90 zou het
vliegtuig het voornaamste lucht-
verdedigings- en aanvalswapen
zijn. De bouwer, General Dyna-
mics, kreeg een order van 213
vliegtuigen die gedeeltelijk door
Fokker gebouwd werden. Vanaf
de indienststelling hield de
Luchtmacht rekening met - wat
versluierd heet - een fors percen-
tage 'vredesverliezen'. In 1979
werd nog uitgegaan van zon der-
tig ongelukken,, later werd ge-
dacht aan vredesverliezen van
rond twintig procent van alle
F-16's.
De berekening liep over de perio-
de tot 1990, omdat in 1979 niet te
voorspellen was tot wanneer de
F-16 in dienst zou blijven. Inmid-
dels is gekozen voor modernise-
ring van de vliegtuigen om ze tot
het jaar 2010 in de lucht te hou-
den.
Het ongeluk van dinsdagochtend
in Twente was het 25e met een
F-16. Daarmee steeg het verliescij-
fer tot iets boven de tien procent.
Dat is in ieder geval nog steeds
aanzienlijk gunstiger dan de 44
(van de 138) Starfighters die in 22
jaar tijd verongelukten. Tegen-
woordig geldt de F-104G Starfigh-
ter juist als een van de veiliger
toestellen.

Professor W.J. Oosterveld, ver-
bonden aan de medische faculteit
van de Universiteit van Amster-
dam, zei in 1983 dat desoriëntatie
een belangrijke oorzaak is van
veel vliegtuigongelukken. Een pi-
loot die zijn instrumenten niet
vertrouwt, loopt de kans recht een
wolk in te vliegen en er op de kop
weer uit te komen.

Daarom adviseerde hij alle vlieg-

gegevens in de computer te stop-
pen. „De enige taak die de mens
dan nog heeft, is de supervisie.
Dat is ook de enige taak die hij
aankan", aldus de hoogleraar die
onderzoek verricht naar het even-
wichtsstelsel. „Van nature is de
mens niet geschikt om in de lucht
te zitten. Vogels horen daar thuis,
zoals vissen in het water en de
mens met beide benen op de
grond."

Geschiedenis
Het conflict over Kashmir kent
een lange en bloedige geschiede-
nis. De ruzie begon in 1947 toen
met het vertrek van de Britten
uit Brits-Indië twee nieuwe sta-
ten ontstonden: het overwegend
hindoestaanse India en het isla-
mitische Pakistan. Béide landen
meenden evenveel recht te heb-
ben op Kashmir, maar New Del-
hi dwong het gebied tot aanslui-
ting bij India.

Een gewapend conflict brak uit,
met Indiase troepen aan de ene
kant en een coalitie van Kash-
miri-strijders en het Pakistaanse
leger aan de andere. In januari
1948 kwam het na interventie
van de Verenigde Naties tot een
staakt-het-vuren en een be-

standslijn. India kreeg het
leeuwendeel van het gebied tij-
delijk toegewezen, maar moest
beloven dat de bevolking van
dat deel zich via eenreferendum
zou kunnen uitspreken over de
toekomst van hun land.
Die volksraadpleging vond ech-
ter nooit plaats. Pakistan kreeg
van de VN de westelijke strook
toegewezen, Azad (Vrij) Kash-
mir, dat over een-beperkte mate
van autonomie beschikt.
Begin 1957 werd het door New
Delhi bezette deel officieel een
van de Indiase deelstaten, een
besluit dat door Islamabad nooit
is erkend. In augustus van dat
jaar leidde het meningsverschil
tot een nieuwe oorlog die door
bemiddeling van de Sovjetunie
eindigde in de wapenstilstand
van Tasjkent. New Delhi behaal-
de bij die onderfiandelingen een
diplomatiek succes door te wei-
geren te praten over Kashmir,
'een binnenlands probleem.

De situatie bleef gespannen en
escaleerde vanaf medio 1988
toen opstandelingen van het Be-
vrijdingsfront Jammu en Kash-
mir (JKLF) hun verlangen naar
onafhankelijkheid kracht pro-
beerden bij te zetten met een
serie aanslagen op Indiase (lees:
hindoestaanse) regeringsfunctio-
narissen. New Delhi werd de ji-
hadverklaard, de heilige oorlog.
De separatisten kregen bij hun
acties steun uit Pakistan, zo be-
weerde New Delhi, in de vorm
van wapens en training van de
guerrillastrijders.

binnen/buitenland
Niet de machine, maar de mens vormt de zwakke schakel

F-16 stelt hoge
eisen aan piloot

Vijfentwintig F-16 jachtvliegtuigen verloor de Koninklijke
Uichtmacht tot nu toe. De (voorlopig) laatste in de seriekwam
dinsdagochtend neer in een dichtbevolkte wijk van Hengelo,
ïelukkig zonder menselijk leed te veroorzaken. De piloot wist
sich met zijn schietstoel te redden, terwijl zijn vliegtuig bijna
in zijn eigen achtertuin terechtkwam. In dit geval was detech-
niek oorzaak van het ongeval, maar vaker nog maakt de mens
sen fout.
roch: hoe veilig is deF-16? En: wat doet de piloot alshij in het
richt van een dorp of stadswijk de macht over zijn machine
freigt te verliezen? Op die laatste vraag geeft de luchtmachts-
taf een haast vanzelfsprekend antwoord. Een piloot blijft zitten
Eolang hij maar enigszins het vliegtuig onder controleheeft. En
Wj probeert bevolkingsconcentraties te vermijden.

DOOR LOUIS BURGERS

P*EN HAAG - Hoe vreemd
net ook klinkt: niet de ma-
chine, maar de mens vormtac zwakke schakel in de ul-ueme oorlogsmachine, die

heet. Het paradepaardvan de Nederlandse lucht-macht beschikt over een
cockpit met zeker vijfhon-
cterd instrumenten, die de
Puoot tegelijkertijd in de ga-
ten moet houden. Daarnaast
"^schikt hij over een motor
jue in de F-16 enorme krach-ten veroorzaakt. Door deWendbaarheid van het toe-
stel kan de jachtvlieger ookn°g eens volstrekt gedes-
oriënteerd raken.

*j?n vlucht in de F-16 stelt het li-naam van de (meest jonge) pilo-n bloot aan onwaarschijnlijk
grote krachten. Het is, in de ware

11 van het woord, een 'slopende
'nachine' zoals Henk Themmen,
£e vroegere testvlieger van Fok-
Rer. het vliegtuig omschreef.

Themmen noemde de F-16 het
W°ISte toestel dat hij kent. Het
s ,^ft vliegtechnisch onwaar-
col".nJke Prestaties door dembinatie van aërodynamische
ormgeving, elektrische besturing
*** supermotor. Het is een 'lucht-

,,,fPen dat ook nu nog zijn tijd ver
is.

Wn^: "De wervels van de piloten
kr T.en door de enorme zwaarte-punten in de F-16 zodanig bc-. st, dat de meeste vliegers al opJongeleeftijd rugklachten krijgen.

Langer dan tien jaar moet je er
niet mee bezig zijn. Het draait
vooral om de plotselinge versnel-
lingen waardoor je ondanks een
speciaal drukpak bont en blauw
terugkeert."
Kapitein Aad Fokkema van de
Luchtmachtvoorlichting, beves-

tigt het beeld dat een F-16 piloot
aan de strengste eisen moet vol-
doen. Minder dan tien procent
van de kandidaten komt door de
strenge keuring. Daarna volgt een
bijzonder zware opleiding. Kapi-
tein Fokkema ontkent echter dat
de techniek van het jachtvliegtuig
zo geperfectioneerd is, dat de
mens het niet kan bijbenen.

" De F-16 levert
vliegtechnisch
onwaarschijnlijke
prestaties door de
combinatie van
aërodynamische
vormgeving,
elektronische
besturing en een
supermotor.
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Taiwan
Het kabinet lijkt door de
knieën te zullen gaan voor
de druk van de communisti-
sche Volksrepubliek China
om geen duikboten te leve-
ren aan Taiwan. Als tegen-
prestatie wordt er 'gemikt'
op een 'intensivering' van
de 'economische samen-
werking' met China, zowel
op het gebied van handel

als van investeringen. Er wordt, zo is bekendgemaakt, 'getracht'
daarvoor garanties van de Volksrepubliek te krijgen.
Veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugde leven, denk
je dan. Vertegenwoordigers van de regering van Taiwan hebben
er meerdere malen hun verbazing over uitgesproken dat de Ne-
derlandse regering meer waarde hecht aan vage beloftes van
Peking dan aan keiharde orders uit het kapitaalkrachtige Taipei.

De Volksrepubliek is weliswaar een enorme potentiële markt, maar
een markt waar weinig of niets aan te slijten valt. De handelscijfers
van de laatstetwaalf jaarbewijzen dat. Taiwan, door ons land di-
plomatiek niet erkend maar voor vrijwel alle EG-landen een leven-
dige handelspartner, staat daarentegen bij wijze van spreken met
het chequeboek in de hand.
Het is vreemd dat de invloed van een achterhaald en onderdruk-
kend communistischeregime op Den Haag voldoende groot is om
orders uit Taiwan tegen te houden.
Wij moeten ons blijkbaar aan de afspraken met China houden,
terwijl Peking toezeggingen op het gebied van handelsuitbreiding
ongestraft kan negeren. En aantoonbaar hééft genegeerd.
De FNV heeft becijferd dat de Taiwanese duikboten-order goed
zou zijn voor minimaal tienduizend manjaren werk. Er is een be-
drag van zon 2,5 miljard gulden mee gemoeid. Bovendien zou
Taiwan opteren voor nog eens zes boten, waardoor de totale
waarde van de order zou kunnen oplopen tot bijna zeven miljard
gulden. In datgeval zou de opdracht dertigduizend manjaren wer-k
opleveren.
Taiwan heeft bovendien via zijn vertegenwoordiger in Den Haag
al vaker aangegeven dat er in de komende jaren voor honderden
miljarden guldens aan civiele opdrachten zal worden besteed, on-
der meer de bouw van een nieuwe luchthaven en projecten op het
gebied van de waterbouwkunde.
Je vraagt je af of Nederland het zich kan permitteren om op deze
wijze te zwichten voor de oude, verstokte partijbonzen in Peking.

Taalles minderheden
DEN HAAG - Het CNV en de christelijke werkgeversorganisaties NCW
en NCOV hebben de handen ineen geslagen om minderheden les te gaan
geven in de Nederlandse taal. Zo moeten hun kansen op de arbeidsmarkt
worden verhoogd. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het minderhe-
denakkoord dat in september vorig jaar in de Stichting van de Arbeid
werd gesloten. Over vier tot vijfjaar moet de werkloosheid onder de etni-
sche minderheden zijn teruggebracht tot hetzelfde niveau als dat van de
rest van ons land. Dat betekent dat 60.000 arbeidsplaatsen moeten wor-
den geschapen voor minderheden. Cao-afspraken en de inspanning van
de regionale bureaus voor de arbeidsvoorziening dreigen onvoldoende
zoden aan de dijk te zetten. Er zijn vacatures voldoende, maar het scho-
lingsniveau schiet tekort.

India en Pakistan kunnen zich geen (nucleaire) oorlog permitteren

Geschil over Kashmir
loopt weer hoog op

DOOR KEES VAN DAM

HEERLEN - Het tussen
Jndia en Pakistan opgedeel-
de Kashmir bepaalt de toch
al problematische relatie
tussen beide landen al ja-
ren. Geheel volgens de tra-
ditie loopt ook begin dit
jaar de spanning weer hoog
op tussen New Delhi en
Islamabad. Het lijkt echter
onwaarschijnlijk dat het
tussen beide landen tot een
derde oorlog om Kashmir
komt.

Eind januari trokken Indiase
hindoe-fundamentaliaten in een
karavaan van tweehonderd
auto's naar de door moslims ge-
domineerde deelstaat Jammu-
Kashmir, om daar ter gelegen-
heid van de Dag van de Repu-
bliek in de hoofdstad Srinagar
als teken van hindoestaanse su-
prematie de Indiase vlag te hij-
sen. Botsingen tussen hindoes
en moslims kostten tientallen
mensen het leven. Pakistaanse
Kashmiri proberen thans de be-
standslijn tussen beide landen
over tetrekken. Dit als teken van
solidariteit met hun militante
broeders, die in Jammu-Kashmir
strijden voor onafhankelijkheid
of aansluiting van het gebied bij
het Pakistaanse deel van Kash-
mir.

Bloedig
Wat was begonnen als een tame-
lijkkleinschalige opstand, groei-
de de afgelopen twee jaaruit tot
een van de bloedigste burgeroor-
logen van dit moment. Maar
liefst zesduizend mensen kwa-
men om het leven tijdens botsin-
gen tussen de separatisten en het
Indiase leger.

Volgens de mensenrechtenorga-
nisatie Asia Watch is de Indiase
regering verantwoordelijk voor
de escalatie. De organisatie pu-
bliceerde vorig jaar een rapport
waarin staat dat speciale veilig-
heidstroepen op grote schaal de
mensenrechten schenden. Het
leger mishandelt en executeert
ongewapende burgers en steekt
huizen in brand als collectieve
straf voor vermeende steun aan
de separatisten, aldus dit rap-
port.

De rebellen op hun beurt maken
zich schuldig aan het plegen van
bomaanslagen op burgerdoelen
en intimidatie van buitenlandse
journalisten en zakenlieden.
New Delhi heeft zon 200.000 sol-
daten gelegerd in Jammu-Kash-
mir, maar zij slagen er geen
moment in de rust te herstellen.

Kernbom
De bekentenis van de Pakistaan-
se minister van Buitenlandse
Zaken vorige week dat zijn land
nu net als aartsrivaal India over
een. kernbom beschikt, werpt
een bijzonder licht op de kwes-
tie-Kashmir. Maar dat het tot een
(nucleair) treffen komt tussen
beide landen lijkt onwaarschijn-
lijk. New Delhi en Islamabad
kunnen het zich vanwege hun
belabberde economische situatie
simpelweg niet veroorloven ten
strijde te trekken.

Desondanks zit bij de Verenigde
Staten de schrik er goed in. De
directeur van het Amerikaanse
ontwapeningsbureau (ACDA),
Ronald Lehman, bezocht vorige
week New Delhi. Hij sprak zich
uit voor een nucleair bestand
tussen India en Pakistan, omdat
de twee landen blijven weigeren
het non-proliferatie verdrag te
ondertekenen, ter voorkoming
van de verspreiding van kernwa-
pens.

India lijkt daar vooralsnog bitter
weinig voor te voelen. In tegen-
stelling tot Pakistan dat enige
maanden geleden samen met de
VS het voorstel deed een confe-
rentie te beleggen om van Zui-
doost-Azië een kernwapenvrije
zone te maken. China en Rus-
land hebben inmiddels hun deel-
name aan zon conferentie toege-
zegd, India nog altijd niet.

(ADVERTENTIE)
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Onderwijs werkt. Stichting
Terre des Hommes biedt
kinderen dekans een
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«sterai vriesvak^ , -ML^Cf £ê*T H*o *_L_7_7 Kompleet Ult9evoerd met dlverse re 9alen. Hoek-
Getieel kompleet met bijpassend werkblad en 3&3? F""l' ,-xA „,,„„, %^l^*» kasten, licht* en kroonlijsten, werkblad en spoelbak,
spoelbak. Afm: 330 cm. elektrische inbouwoven . '^ ffJJSSfUr deur. 12 couverts en "" h°9e h3ngkaSten mA«^socm^
A£M- , OOOkQm enTSPc^et9r''lflraafiVT^ RVS binnenwerk. 6 ateprogr„ 2iD£9f AüQ

SSSSr Sauna»*
Ark -?oï ' *erKtllad en *-Poe-Da*-* thermostaat en oven-verlichting. De bijpassende ovenverlichting. De bijbehorende kookplaat is Afm 55° cm é*% mw /iS WMArm. _ix_7 cm. kookplaat is uitgevoerd met een snel- en drie uitgevoerd met een tweedelige pannendrager en ~ m ~rm— sLrM %M IA4998 «rto-^,sr*»-^ mOivv.

/LH' TVVM aMvü. HMs UxSC/% J#Tt7. H 4* &%y&% fraaie eiken keuken in landhuisstijl ceheei
nostalgische Witte hoekkeuken uitgevoerd ' ' kompleet met bijpassend werkblad en spoelbak.
met diverse open regalen, extra hoge hangkasten, 'HOm bï_dt U ITIPPr " Hom 'everï d'rekt van fabriek naar Afm:27ocm.

Ksaas_-"_T_^ -EF— OfiQA
/)sU£*- M. MM WjkQ ■ B|i Hom kooOt U zonder risico en met een ■ Hom bieat U een gratis verzekerings- Hits X Lrt/_f

M-y^fl/, , 01^1 I*Mrï pnma sen/ice- certificaat voor een perfect aflevering van iy*_/É_rt_r_/ ■ Hom is landelijk erkena installateur. uw nieuwe keuken (Vraag naar de Hom-Plus- TTrcTcM^rrTTTlir^cMm, admuCM -. D:n.A*«' V V» ■ Hom plaatst uw keuken geheel volgens uw Garantie) KEUKENSUPERS IN: ANTWERPEN(B), ARNHEM, BREDA,
moderne strak witte hoekkeuken Geheel wensen en afi^^"- ■ vanaf slechtsfis- Perweek kunt uai m het DEN BOSCH-ECHT* eindhoven,cenkibi, hasseltibi,
kompleet met diverse voorraadkasten, hoekkast, 100 ■ T^^^Ten inbou*aPParatuur b«it Komen van uw droomkeuken. wraag s";!?E2!^Ï!J?LNÏÏÏ_,E. ='»,cm hoge hangkasten, moderne schouw, werkblad, d,rekt ultvoorraaa- naar °n" comfortabele manier van betalen» Ï^n^i^rotordam, schelleibi,
spoeu^k, licht-en kroonlijsten Afn, 2^x2socnr COEDKOPER DAN ANDEREN - GEGARANDEERD GOEDE SERVICE!

I&TOT- WW Cl %Jkmm*\ U _■■ ___Ip___. _______ __H,__. KHT Loperweg 8 __«/

>_^ _/_7_7^ _■ Ik. _■ ,__. Maastricht tot 60%~*" V If-rV* _i >_k Sdafiefweg 66-70 043-623365 """WW/U
fraaie eigentijdse hoekkeuken waarbij de ■ I I J _^ nillll KSat 0.750-33051 korting
deuren zijn vooraen van houtkleurige grepen en l_j_r_i^_lAl I __l V I heerlen op meime wmteunodeiienziiwanden. inklusief werkblad, spoelbak en bijpassen- II || ■■ Heerlerbaan 273 045-419990 keukens die tijdelijk m onze
de licht* en kroonlijsten. Afm: 280x160 Cm. ■■ I ■■ AV V_| ■I Kr SinAHO showrooms nebben gestaan.■ V WW^m\ WM Mt Berge-weg 51/55 046-511775 Kom " "ijken, het scheelt U

/"_££-*-- #1__/-_) 1^ ,____iI 111 venlo Roermondsestraat 7 077-518613 duizenden guldens'

IMKM l_i _^ V A I WIJ ZIJN OOK 0P ZONDAG OPEN! ECHT Lopenpveg 8 04734-86188
M mWm~MM M H^ IH Hi I in GENK Hasseltweg 178 België »an SITTARD Bergerweg 51/55■/l**' *^f *^W* > 'B*B''' ■■■■■ Hkl 12 00-18 00 uur iel 095211355576

_ Als u ons voor 12 uur _
■-*tj mLmburSsDagblad J I

l§lDirrnlO\ 's ochtends belt, staat uw - Dul

"^ ;?__ PICCOLO de volgende dag al f\/IIZ T_f_o____—■ II 111 i — J |-_X*__-i #
in het Limburgs Dagblad. vTJ"! I 77ÜÜ

Hf JÊËÊÊ jMmmWÊMMMmmmmmmmm^ÊÊiÊU^ WÈÊÊÊ
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HijWil U Beschermen.
Wat veiligheid betreft kan de Peugeot Een ander voorbeeld: bij een frontale optimale bescherming en veiligheid te bieden.

106 gezien worden als de nieuwe norm in zn botsing van 50 km/uur kan het stuur hooguit De 106 is verkrijgbaar in 4 uitrustings-
klasse. Allereerst dankzij de stevige carrosserie, 3 centimeter naar u toe schuiven. Dit ligt fors niveaus, met 3 typen motoren, infraaie kleuren,
met speciale versterkingen onderlangs. onder denorm van 12,7 centimeter. Reeds vanaf 21.150,-.

Maar ook door veiligheidsmaatregelen Ook een goede wegligging is voor de De Peugeot 106. Test hem maar. Hij staat
als een kooiconstructie, een T-bar constructie veiligheid van groot belang. De lange wiel- bij ons klaar voor een proefrit,
in de portieren en energie absorberende basis, de grote spoorbreedte en onafhankelijke *pv
kreukelzones. Voorzieningen die het inzitten- wielophangingstaan hiervoor garant. " J/ J_ _JC_TX_C_) X IUÖ.
Den-compartiment optimaal intact houden Kortom, de Peugeot 106 is gebouwd T~J< Tl «" t^t^t «T1 A/f A aT-tt"^
als het erop aankomt. om onder alle mogelijke omstandigheden J_.tl.iN _VAljKAJv__,._o IV_A_\.lJJ_.

PRIJZEN INCL. BTW. EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. AFGEBEELD; DE PEUGEOT 106 XSI. METAALI.AK TEGEN MEERPRIJS

HEERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS B.V, SCHELSBERG 45, TEL: 045-720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL: 045-460500. MEERSSEN, AUTOBEDRIJF
SEEGERS 8.V., ST JOSEPHSTRAAT 44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPER B.V, WINDRAAK 29, TEL: 046-521944.

m PEUGEOT _^J
__■ DYNAMISCH OPWEG.

Limburgs Dagblad



Massaal ontslag
british Aerospace

{JENDEN - Het Britse concern Bri-
**■ Aerospace gaat dit jaar nog

i fts 2.350 banen schrappen. Hier-s is besloten wegens de interna-
lale vermindering van de militai-
uitgaven en de economische

Cessie, zo heeft het concern giste-
Pla meegedeeld- Het aantal arbeids-
-0 atsen nam vorig jaar al af met"geveer 3.000 tot 20.000.

IBM verziekt
markt gebruikte

computers
- De slechte situatie

Oqw **e automatiseringsmarkt laat
v *"■ haar sporen na op de markt. 0r gebruikte grote computers. De

chtige IBM, die jaren probeerde
j. attten af te houden van tweedé-
"j-JI?*s apparatuur, is zich steeds
ha er gaan bezighouden met de
is h*^ 'n *^eze aparaten. De oorzaak
Put gigantische hoeveelheid com-
Uiti S *^e ne* concern terugkrijgt
jjg-*casecontracten.
l ' faillissement van het Ameri-
j: anse computerleasebedrijf Atlan-_ -*n 1990 is een direct resultaat
fh

*eest van het optreden van IBM
J Ye leasemarkt. „The Big Blue",
.als het grootste computerconcern„r, wereld wordt genoemd, tracht
l '■""■'uikte apparatuur kwijt teraken
tei"^en de marktprijs, zo zei giste-
ler *d ' ■^"ctor> directeur van Cömpu-
y Brokerage Association Inferna-
le t?al (Cobra), een onafhankelijke
j^Kelaar in gebruikte computers.
v-J? 1" e oneigenlijke concurrentiemroebelt IBM volgens Actor de
Pit en teidt tot een geweldige
y^Ozenslag in de sector. De klanten
Corri er niet bi

-*
gebaat, want een

o "--Puter is geen staaf goud die te-** een bepaalde prijs van eigenaar
(*jgSe-*t en waarbij geen verdere
j**, nstverlening nodig is.
lt* .Vervangingsmarkt wordt steeds

eir*er: IBM heeft b y klanten een
het Verzadig-*ngspunt bereikt. Dat
he c°ncern daardoor problemen
w .-*■- gekregen blijkt volgens Actor
-Sn hrt d.e slechte cijfers over 1991.
»Al t

"-^drukking in de markt is:
den" niest, worden wij verkou-

beurs

Gezapig
gist UAM ~ JHê^Damral^wS
e 6n en prijshoudend gestemd. In
nlarkSezapige sfeer kabbelde de
dag ■ *-ai_zaam voort op de maan-
lt0? lngeslagen weg van lichte
l*wSstlJgingen. Wel moest in de
ter .̂Van de dag hier en daar wat
v olgln worden prijsgegeven als ge-
rtjgg van lichte winstnemingen,
I2x o e stemmingsindex kon op
hol', net niveau van dinsdag vast-
Wa* De EOE-index stond eendrt Punt af op 295,69.

a ari
markt is volgens handelaren toe

ker een. neerwaartse correctie, ze-
°Hs Bez*en de ontwikkelingen op
Was Ringende beurzen, maar daar
tftërWSlSteren n°ë niet veel van te
ko n r ' °nder de hoofdfondsen
aa^Prsumij Wehry nog f 2 verder
°ok „ en tot f 64-70- Phiüps lag
k\vart° ec^ met een avance van twee
Vor; tot f 32,70. Het havénfonds
Uaar vier dubbeltjesomhoog
nievv 4* Ahold zag de komende
6en , zegeltjesactie beloond met
83 3n %dere winst van krap flop f
tn' u* Zwak in de markt lag DAF
Ver?f£n verlies van f 0,80 op f 24.
<*>ntß= aar Amev zag zich f 1,30
las H? °P f55*20 en Hunter Deug-
de ]„?ok f 1,20 weg naar f 67,30. Op
o&ni e markt verraste Kiene metBa&!Uw f2O winst op f 920. HCS
gen , cc" stuiver op fl. Daarente-
-2 ontB Textielgroep Twente zich f
VidstT!n °P f 89* Delft Instruments
benL, verlies tot twee heitjes teC*en °P f 25.50* KBB moest f 1keidi n,aar f 72- °P de parallelmarkt
tot fi?e, Berghuizer Papier f 3,70
*■"■«_ 1--

op het bericht over een
199] ,T yk mindere winststijging intiitzi^ 311 aanvankelijk in het voor-

aS gesteld. Het uitstel van
chin» " van een nieuwe papierma-ganl ln verband met de slechtezaken b« de Finse groot-
evP„ celhouder Enso Gutzeit vielClunin in goede aarde.

Hnnfdfondsen vk <*kHOOiaiOnasen v.k. s.k.
ABNAmro 46,70 46,70
ABNAmroA.inF. 80,10 80,20
mfmf 'S_ 'S_Ahold 82.40 8330
Akzo 138,50 139,40.
Alrenta 192,10 192,10
Amev eert 56,50 55,20

R°ISCertw „ ' SBorsumijW.cert. 62,70 64,70
Buhrm.Tet.c. 43,90 43,80
DAF 24'80 24'00
Dordtsche Petr. 134,50 135,00
DSM -07*00 106.10
Elsevier eert. 107,00 106,90
Fokkercert. 29,00 29,00
Gist-Broc.cert. 3, 3,7
Heineken 12,6 100
Hoogovensnrc 50, 5,
HunterDouglas 68,50 67,30
S,r fd XInt.Ned.Gr.c. 51,10 5,0

'«X „X,Kon.NedPap*er 43,80 4390
S* 14W» 14'«
n Ir S SvV^'C ?' 'Pakhoed eert. 4, ,
P^m ' 'Polygram 41,30 41,30
Robeco 98,20 98,50

str ss s
Rorento 7140 7160

ft^VMF 44,50 «iTO
S '5-05Ver-BezitVNU 2,00 ,

VolmacSoftw. , 28^0,
"°C - X oI'SS

Avondkoersen AmsterdamAvonoKoersen Mmsieraam
ABN AMRO Hold. 46,60(46,70)
Akzo 139,70-139,90(139,40) ,
KLM 39,30-39,60 (39,30) . '.
Kon.Ohe 145,70-146,80(145,60)
Philips 32,60-32,90f(32,70)
Unilever 185,50-186,90(185,50)
„■„„„, ~„rf„Io„Binneni. aandelen
Aalbertslnd 49,40 49,90
ABNAmroHld.prf. 6,09 6,06
ABNAmroHld.div. 44,90 44,80
ACF-Holdingc. 33,80 33,70
AhrendGroepc. 129,70 130,00
AsdOptionsTr. 11,00 11,00
AsAßubber 3,55 3,60
AntVerff. 420,00 420,00
AtagHold.cert 111,80 112,50
AthlonGroep 48,50 48,00
Athlon Groep nrc 47,00 46,00
Aut.lnd.R'dam 90,00 90,00
BAMGroep 88,50 88,00
Batenburg 124,50 122,00
Beers 120,70 120,00
Begemann 108,00 106,00

(W n,lftr,rt 119000 lmnnC-dvé-Delftcert 190.UU 177,00
f Cu^lutotem. 600 6000

340,00 340,00

SnLBN W' 2CreditLßN ii,iv 32,10
Crown v.G. eert. 1,0 1,0
CSM 91,31) 91,50
CbMdiv.9l/92 -
CSMn div 91/92 Of "*nrcd.v.9l/92 "ï,ssn"£?* »"«" 8,80

Instrum-. * 25,
»«" 4- 40,
nlPfH ï „ W S-iï»"*<-***"<:' 2,
E"nosto , 30,40

IriksHoldine 8280 8280SSS* '«00 600S^rl" eert «150 Kf"sJ"a"ert„ ,K ,^*_Smprof *' tt"ff- $GevekT -4 30 4150
««^ «fa «■»
GiessendeN M 9800Goudse 37 00 37 00Sols! 184 0 1450
GHlMdiiii 21800*21750Hrgemeye"8

8 8"agemf^ 35'^luemaivai ud,w uo.üu

ffiai. Ss s"G 20,0 208,30

»«^f ,5' .^SsMach 49 5 5
«oUSeaS 044 e 04«oU.Seaa ,«e
HoonEffhank 770 770

£ïï£* K2S
n7r' o'so ,

SsSuikerw 90000b 92000KoXwesse" 3020 b 3050wesseis w ju,ou

Kon Snhinx 290 5200
KooDeboort 39000 39000_Sffir »« 195
Landré&Gl' 5050 5200Kosh 42 40 4200ftiaxwell Petr 11650' 116MMoearaEnim' 120000 120000SmoZert 1 40000 154 00
ModnHoldmg '20 80
Muteßo koop 'te -
Mute 20 510e ZboS Werk 360 0 360 0

525OOf
nAC-RON 5180 51703''m 31,'

NIB 600,00 600,00
NBM-Arastelland 9,10 9,10
NEDAP., 338,00 345,00
NKFHolding 200,00 200,50
Ned.Part.MiJ 55,50 56,00

I Ned.Springst. 7000,00 -

.Norit 2*--90 23-90
NutriciaGß 152,50 153,50
NutricjaVß mm ,6200
Nutricia yfi div92 '. '.
N«v-TenCate 101,00 102,20océvdGr.div92 67,50 67,30
ornmumE BMa BMa
orco Bank eert. 69,80 69,90
OTRA 342 M mm
"* -«MM «M»
Philips div.'92 32,00 32,30
Pirelli -■"_. 205(1 2030
Pol 13750 ,3700
Po /cel j^ H6OO ,4600
to^taa 4550 4520
Ravast 2500 f 25M
Reesjnk 76M
Samas*--"ep 40,20 40,40
Sarakreek 15'20 14'5°

1600'00 1600-00
Schuttersveld 50,30 50,50
SraltlntOTn- 45-00 «-00
st.Bankiers c. 15,80 15,70
StadRotterdam c 45'00 45'50
TelegraafDe 90,50 90,10
T«W»r-T««»»« 91'°° 89,00
"iP Computers 23,90 23,50
Tw.Kabel Holding 121,50 122,00
Übbink 73'50 73'50
Unlon 67-00
Un.Dutch Group 2,95 2,95
Vp-wnirf*.Ola-i W'ion *i99nnEt „ iJjStatoT 40 . 480"eSp Z Z
Wegener 62'00 62-50
WestlnvestF. 18,60 18,50
Westlnv.F.wb 116,00 116,00
WoltersKluwer 263,00 263,00

,-- t „"Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 80,00 80,50
ABN AmroAmer.F. 68,70 69,00
ABN AmroEur. F. 73,10 73,00
ABN AmroFar EF. 54,00 54,10
ABN AmroLiq.Gf. 161,70 161,70
ABN AmroNeth.F. 84,20 84,20
ABNAmroObl.Gf. 175,60 175,60
Aegon Aandelenf. 34,30 34,30
Aegon Spaarplus 5,30 5,35
ABNBeleg.fonds. 61,40 61,50
ALBEFO 51,60 51,60
AldollarßFs 26,60 26,60
Alg.Fondsenbez. 23400 23300
AUianceFund 10,60 10,60
Amba 1130 1140
Amro NorthAm.F. 6620 66,80
Amvabel 83,70 84,00U Asian TigersF.' 62,50 63,20
Asian Select. F. 56,10 57,30
Austro Hung. F. 4,60 4,70
BemcoRentSel. 56,00 56,00
Beverßelegg. 3,20 3,20
CLN Obl. Div. F. 109,70 109,70
CLNObl.Waardef. 113.30 113.40

Delta Lloyd Inv. 29,00 29,00
DP AmericaGr.F. 37,20 37,40
Dp Energy.Res. 39,10 -
EGFlnvestm. 134,00 134,00
EMFRentefonds 67,60 67,70
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10,20
Envir.Growth F. 52*1 51,70
Esmeralda part. 35,30 35,40
Eur.Ass.Trust 6506,50
EMS Growth Fund 104,30 104,30
EMS IncomeFund 105,40 105,70
EMSOffsh.Fund 103,30 103,40
EOE Dutch St.IF 313,00 314,00
Eur.Growth Fund 49,90 49,90
Euro SpainFund 7,50 7,60
Far]jJtSelF 5570 MM
Groeigarant 156 1,56
Holland Fund

,
71,80 72,00

Holl.Eur.Fund 4750 47,00
Holl OblFonds 12450 12450Hol!.Pac.^nd 10080 10050
Holl.Sel.Fonds 82,70 82,70
lnnovest 78-50 78-50
Interbonds 505,00 505,00
Intereffekt 500 31,20 31,20
Intereffekt wt 105,00 104,50
Investapart. 71,80 71,80lSHim^.Funds 7,50 8,10

f"^ '56,00 155,30
Japan Fund, 20,10 20,10i*!,in/i aini,,f mnnnnS-fr s 5:
SaS' 730_ s^bSivi 11^ 11
MexicoIncomeF. 21,50 -MXIntVentures 9,50 -

b Mondibel 76,20 76,30
Nat.Res.Fund 1160,00 1170,00

SSSs_l_l 'S
nmbGeldmarkt f. 54,20 54,21
NMBGlobal Fund 45,40 45,30
NMBOblig.Fonds 36,00 36,00
NMB Spaard.F. 101,74 101,75
NMBRentegr. F. 117,20 117,30
NMBVast Goed F. 37,20 37,20
New AsiaFund 6,00 -Nomura Warr.F. 0,90 0,90 a
Obam, Belegg. 250,00 250,90
OAMFRentefonds 11,25 11,20.

' OrangeFund 21,20 21,20
Pac.Dimensions 89,00 90,00
Pac.Prop.Sec.F. 31,00 31,80
Piersonßente 112,90 112,90
Postb.Belegg.f. 57,00 57,00
Postb.Verm.gr.f. 53,80 53,80
Prosp.lnt.HlP $ 3,90 -Rentalen! Bel. 150,10 150,20
RentotaalNV 35,40 35,40
RGAmericaF. 103,60 105,00
RG Divirent F. 48,90 49,00
RGEuropeF. 97,80 98,00
RGFlorente 113,50 113,50
RG Pacific F. 96,10 96,40
RGSPGroen 54,30 54,40

RGSPBlauw 51,30 51,40
RGSPGeeI 48,30 48,40
RodinProp.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 77,50 77,50
Schrod.lnt.Pr.F 29,20 29,20
Sci/Techs 14,50 14,50
Technology Fund 19,20 19,20
Tokyo Pac.Hold. 213,00 210,00
TransEur.Fund 80,70 80,10
Tïanspac.F.Yen 315,00 308,00
Um-lnvest 14,80 14,80
Unicolnv.Fund 77,30 77,30
UnifondsDM 31,30- 31,30
Vaste Waard.Ned 65,50 65,50
VastNed 112,50 113,00
VIBNV 56,70 56,70
VSBMixFund 52,50 52,70
VSB Rente Fonds 109,20 109,0
WBOlntem. 68,00 67,90
Wereldhave NV 121,40 121,40
YenValueFund 81,70 82,10
ZOMFlorida F.s 45,30 45,30

Parallelmarkt"""*<>*m

-J^nhm 2,7 ,0
ABF.. „. "^ ""■J»Berghuizer Papier 49,0 4,
BesouwV^ eert. 48,0 4,5, 10,90
?mm-°bF' 97-?°Comm.Ob.F.2 98,10 -
ssïbï ss »DeltaLLDollarf. .6220 6310
Delta Lloyd ECU 63J» 63,10
Delta Lloyd Mix 60,40 60,60
Delta Lloyd Rent 58,70 58,70
Delta Uoyd Vast 55,00 55,30
Dico Intern. 89,30 89.50

E^Sng fE&LBeiegg.i 68,00 68,10
E&LBelegg.2 73,80 73,90
E&LBelegg.3 105,90 105,90
E&LBelegg.4 77,20 77,20
E&LKap.Rente F. 105,10 105,10-
FreeRecord Shop 31,50 31,50
g"»-**-*1 '^ „ ~
Geld.Papier c^ 71,20 71,10
German City Est. 42,20 42,00
GoudaVuurvast 77,50 76,50
Groenendijk 46,50 46,80
Grontmg 56,90 57,10
HCAHolding 49,00 49,30
Heivoet Holding 38,50 38,50
Hesßeheer 41,30 41,20
Homburgcert. I,loe 1,00
Inter/View Eur. 3,20 3,20
Kühne+Heitz 45,40 45,60
LClComput.Gr. 5,80 5,80
Melle.vannrc 36,00 39,00
NedconGroep 44,80 44,50
Nedschroef 84,70 84,70
NewaysElec. 7,40 7,40
New Eur.Htls DM 19,70 19,70
NewtronHold. 1.80 1.80

r, n ~, i „., ~„„PanPac Winkel 1,00 1,20
PieMedical 4,90 4,80
SimaeTechniek 13,10 13,20
ShgroBeheer 56,50 56,30
SuezGr.Fund 53,00 5,
VHSOnr.Goed -1,50 1,50
Vilenzo Int. 40,70 40,50
Welna 249,00 249,00
Wereldhave 4,30 -
Weweler 35,10 35,10
Wall Street, " „ ell,alliedsrgnal 50 50/
amer.brands 45/ a 45/2
amer.tel.tel 37% 38
amococorp 47 4%
««o me. 22% 22%
bethlsteel 14
b°emgco 47 46%
an-pacific 7% -

chevron 65% 65V-*
chiquUa 3 38%

£* f*
v %«»«d on » 2T%

*f*e,u^ 56% 59%
fSTTi- S a?v«*«nkodak 4% «
exxon corp 8% 8%
ordmoor 34% %

IZtrf vm wgen. motors 35% 35%a=u "ï s
int.bus.mach. 90% 92%
mUeIM 59%- 60%
klmairhnes 22 22

f* fV2

' % '»*"blloil 63% 63%

—a
h ««*°^dut". * °iV4

b"c; 44.;2 "£'"°"--MC- '2 '2fte
nxac.o"c, ~6' f'°d"ted'^n

o
51A 52 U

"^"f0"^ l\» IS/?womTrth P
nwoolworth Sti

Advieskoersen
amerik.doUar. 1,7 5 1855

"£■*>«" -2 }»m .\ !oMdjWhr 46 5 0
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Vakbond tegen inleveren voor ziekteverzuim

Werkgevers: overleg
in bouw-cao vordert
DEN HAAG - „In het overleg over
de bouw-cao (240.000 werknemers)
zjjn in de nacht van dinsdag op
woensdag vorderingen gemaakt."

H. Barth, voorzitter van het Alge-
meen Verbond Bouwbedrijf
(AVBB), zei dat gisteren vooraf-
gaande aan het jaarcongresvan zijn
organisatie in Den Haag. Het AVBB
is de overkoepelende organisatie
van bouwwerkgevers. De Bouw- en
Houtbond FNV echter deelt aller-
minst het optimisme van AVBB-
voorzitter Barth: „Hij doet het voor-
komen alsof er een oplossing in het
verschiet ligt", aldus een woord-

voerder van de bond. „Maar wat nu
op tafel ligt is volstrekt onvoldoen-
de om tot een cao te komen".

De voorstellen van het AVBB lig-
gen volgens de FNV-man nog onge-
wijzigd op tafel. Zolang dat zo is,
valt er met debonden niet verder te
onderhandelen.

De FNV-bond zal zich beraden op
„een andere toonzetting" in de be-
sprekingen. Als hetkomende week-
einde het derde informele gesprek
niet tot hervatting van de cao-
onderhandelingen leidt, dan zullen

er volgens de woordvoerder vrijwel
zekere acties in de bouw komen.

Grootste struikelblok waren tot
dusver de afspraken die de werk-
gevers in de cao willen opnemen
om het ziekteverzuim te verminde-
ren. Zij willen de aanvullingen op
de ziektewetuitkeringen gedurende
de eerste zes weken van de ziekte

■verlagen, zodat zieke werkgevers|nog slechts 80 procent van hun loon
ontvangen. Ook zouden werkne-
mers bij iedere ziekmelding een
atv-dag moeten inleveren, met een
maximum van vier per jaar.De bon-
den hebben de voorstellen steeds
onaanvaardbaar genoemd.

In het najaar sloten werkgevers en
vakbonden een akkoord om in de
cao-onderhandelingen afspraken te
maken over het terugdringen van
het ziekteverzuim. Volgens Barth is
er echter sprake van een „loos ak-
koord". Tot nu toe is in geen enkele
cao sprake van werkelijke maatre-
gelenom het ziekteverzuim tegen te
gaan, constateerde hij.

economie

Combinatie goed voor 31e plaats

ING en BBL denken
aan samenwerking

- B-ank Brussel Lambert (BBL) en de Internationa-
-e Nederlanden Groep (ING) zijn met elkaar in gesprek over
Mogelijke vormen van samenwerking. Dat heeft de directie-
voorzitter van BBL, Theo Peeters, dinsdag tijdens de aandeel-
houdersvergadering van de bank bekendgemaakt, aldus het
?elgische persbureau Belga. Een woordvoerder van ING
"eeft de besprekingen bevestigd.

.jjlgens Peeters is het overleg metJ^* „pas begonnen en heeft hetï°8 niet tot resultaat geleid." Voor-~^er Jacques Thierry van de raad
an bestuur voegde toe dat dit
°°gste bestuursorgaan van de

bank zich in maart over de kwestie
zal buigen. Volgens een woordvoer-
der van BBL is ING niet uit op een
controlerend belang. Via dochte-
ronderneming De Vaderlandsche
beschikt ING al over een deelne-
ming van 5,86 procent in BBL.
ING is volgens Peeters niet de eni-
ge verzekeraar die wil samenwer-
ken met BBL. Sinds september
vorig jaar onderhandelt de Belgi-
sche bank met de verzekeraars
Royal Beige en Winthertur over een
actieve samenwerking op het ge-
bied van bankverzekeringen. Deze
besprekingen zijn volgens de direc-
tievoorzitter „vergevorderd, maar
eveneens nog zonder resultaten".
Winterthur heeft momenteel een
belang van 4,78 procent in BBL,
maar wil dit verhogen tot ongeveer
10 procent. Royal. Beige beschikt
over een deelneming van 9,33 pro-
cent. Andere grootaandeelhouders
in BBL zijn: Groupe Bruxelles
Lambert (11,28 procent) en de fami-
lieholding SBH Investment (7,53
procent).

BBL had eind 1990 een balanstotaal
van omgerekend ongeveer f 120 mil-
jard, terwijl over dat jaar een winst
werd behaald van circa f 250 mil-
joen. De Belgische bank was eind
1990 volgen The Wall Street Journal
81ste op de wereldranglijst. In die-
zelfde rangschikking prijkt NMB
Postbank Groep (de bank binnen
de ING) op een 51ste plaats meteen
balanstotaal van ruim f 180 miljard.
De combinatie ING-BBL zou eind
1990 goed zijn geweest voor een
31ste plaats op de ranglijst.

Treuhand sluit
regiokantoren

BERLIJN - De Duit-
se Treuhandanstalt,
de organisatie die
het bedrijfsleven in
het voormalige Oost-
Duitsland moet sa-
neren en privatise-
ren, gaat dit jaar zes
van de 15 regionale
kantoren min of
meer sluiten wegens
de succesvolle voort-

gang in de verkoop,
sanering of sluiting
van bedrijven.
Volgens Treuhand-
president Birgit
Breuel zullen deze
zes kantoren zich al-
leen nog bezighou-
den met het beheer
van onroerend goed
en de administratie-
ve begeleiding. Van

de in totaal ongeveer
12.000 ondernemin-
gen heeft de Treu-
hand er inmiddels
5.000 verkocht en
900 gesloten, zodat
er nog 6.000 bedrij-
ven in de boeken zit-
ten die gesaneerd of
verkocht moeten
worden.
Buitenlandse aanko-
pen maken op dit
moment 12,5procent
uit van de totale in-
vesteringen tegen
vier procent vorig
jaar.

Belang Optimix
in fonds Rodamco
AMSTERDAM - Het beleggings-
fonds Optimix heeft in de loop van
vorig jaaropnieuw een belang opge-
bouwd in het vastgoedfonds Ro-
damco. Het gaat om een deelne-
ming van 4 procent, zo laat het
fonds in zijn jaarverslag over 1991
weten. „Op grond van besprekin-
gen tussen het ABP en Rodamco
hebben wij een klein belang geno-
men", staat er in het jongstejaarver-
slag.

Intussen hebben die besprekingen
tussen ABP en Rodamco geleid tot
een deelneming van het ambtena-
renpensioenfonds in het vastgoed-
fonds van 12,5 procent per 1 maart
1992. En ook het Pensioenfonds
PGGM toont sinds eind vorig jaar
interesse in samenwerking met Ro-
damco.
In februari 1991 sloot Optimix-
directeur R. Hazewinkel hernieuw-
de participatie in Rodamco voorlo-
pig nog uit. „Wellicht dat we weer
interessekrijgen als dit fonds wordt
overgenomen, maar dat zie ik op
korte termijn nog niet gebeuren",
zei Hazewinkel destijds.

In februari 1990 had Optimix zijn
Rodamco-stukken verkocht in ver-
band met de sterk verslechterde
prognoses voor het vastgoedfonds.
Dat was ruim voor het moment
waarop Rodamco aankondigde
(september 1990) de inkoop van ei-
gen aandelenrondom de intrinsieke
waarde in verband met een ove-
raanbod van aandelen te staken.

Berghuizer
De Berjjhuizer Papierfabriek
verwacht voor 1992 een resul-
taat dat fors lager zal zijn dan
in 1991. Vorig jaar werd een
winst behaald van f 24,9 mil-
joentegenover f 19,7 miljoen in
1990, zo maakte de onderne-
ming gisteren bekend. Dit be-
tekent een winstgroei van ruim
26 procent. Voor dit jaar is di-
rectie somber. De overcapaci-
teit in de markt zal onvermin-
derd aanhouden.

Tjoeroeg
De beleggingsmaatschappij
Tjoeroeg Beheer heeft hoger
beroep aangetekend tegen de
uitspraak van de rechtbankpre-
sident in Amsterdam van 9 ja-
nuari, waarin de eis tot intrek-
king van een circulaire van de
Amsterdamse effectenbeurs
werd afgewezen. Daarin werd
de leden aangeraden niet meer
te bemiddelen in transacties
met aandelen Tjoeroeg. Tjoe-
roeg, waarvan de aandelen op
de incourante markt worden
verhandeld, heeft volgens de
uitspraak in het kort geding ge-
zondigd tegen de Wet Effecten-
handel. Bovendien waren er
volgens de rechter aanwijzin-
gen dat Tjoeroeg banden heeft
met de destijds als beurslid ge-
schorste en vorig jaar failliet
gegane Rotterdam Investment
Group (RIG) en met de Cana-
dese effectenzwendelaar Irving
Kott.

IMF
Wit-Rusland heeft het lidmaat-
schap aangevraagd van het In-
ternationale Monetaire Fonds
(IMF), zo heef het fonds dins-
dag meegedeeld. De vroegere
Sovjet-republieken Rusland en
Azerbajdzjan deden dat vorige
maand al.

Puma
De resultaten van de Duitse fa-
brikant van sportartikelen
Puma zijn vorig jaar duidelijk
verbeterd. Het concern boekte
winst na een verlies van 9,4
miljoen markin 1990. De omzet
viel iets hoger uit dan de in
1990 geboekte 548 miljoen
mark.

munst uit
Groeifonds

Het ABN Amro Liquiditeiten
Groeifonds heeft in het eerste,
verlengde, boekjaar een specta-
culaire groei gekend. Bij de
beursintroductie eind oktober
1990 was voor ruim f 370 mil-
joen ingeschreven. Daarna ver-
viervoudigde het fondsvermo-
gen ruimschoots tot ruim f 1,6
miljard per 31 december 1991,
zo heeft het fonds bekendge-
maakt. Het aantal geplaatste
aandelen steeg van ruim 2,5
miljoen bij het begin tot meer
dan 10,4 miljoen.

'Toegangskaan tot de wereld'

(ADVERTENTIE)

Een personal phone
voor de prijs van een

autotelefoon!
MM NOKIA CITYMAN 100PPERSONAL

a^\ rvini^l/V "T PHONE Met de Citymanvan Nokia.een potta-
INILJIx.I^\ ble telefoon in zakformaat, hoeft u niet langer

Jög! ,o_\ opkantoorofindebuurtvanuwautoteblijven.
Pw—)l. U neemt hem gewoon mee in uw colbertzakof
_(§__\ in uw attachékoffer. Technische specificaties:

~fc Bpiij\ Heeft" geheugens, batterij goed voor 7 uur
HgBS, stand bV of ruim ■ uur gesprekstijd. 4-Tal

W\3>\ oplaadmogelijkheden: via de desktop lader,si-
Bj?_rG>^. garettenaansteker in de auto, neüader in elk
J^^s<_i3l\\ stopcontact, complete auto-installatie. Laatste

|*V\ nummer herhalen, ingebouwde doorschakel-

PROFESSIONEEL PRIJS 4995,-
UmmUmWsmW VOGELZANG m*%ApAC
~■ A ppncugciriMFFi PPH<; ,jfc«J«J^

Meerprijs NOKIACITYMAN 190P 500,-

-uocEunnc
PROFESSIONEEL

Kruisstraat 12, 6411 BT Heerlen. Tel. 045-740382. Fax 045-742528.
Openingstijden ma. t/m vr. 09.30-18.00 uur.

(ADVERTENTIE)

* r_-_____TTiifl
48 maanden (20.000 km per jaar) EXCLUSIEF BTW.

AUTOBEDRIJF HARRY SCHOBBEN
TEGELSTRAAT 3. BRUNSSUM, TEL. 045- 250675

Donderdag 13 februari 1992 "7

" Een medewerker van de PTT legt de laatste hand aan
een tentoonstelling over de telefoonkaart, die vandaag ge-
opend wordt. Het kaartje wordt in ons land steeds meer
gebruikt als betaalmiddel in telefooncellen. Tegelijk is het
een reclamemedium, want je kunt allerlei teksten op het
plaatje drukken. Omdat er nu al duizenden verschillende
kaartjes bestaan, hebben ze ook verzamelwaarde. Foto: ANP
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f'P steunt u het WNF met de bescherming ï 1 Ml^S^ H dubbelnaads stikwerk. _>CQ
van de Afrikaanse olifant. ,_.lJlr 299:: ZmmwAWCT X a jgß

Dekbedovertrek. Strijkvrij. 100% katoen. Dessin: mar- Philips telefoon met 10geheugens TD 9041. Moge- Westbound denim shirt In stone-bleached indigo All Season Synthetisch Dekbed. Het dunne gedeelte Classics dames Longblouse. Sportief met opgestil**-
mer. In de tinten: rosé, bleu en paars. lijkheid voor hetprogrammeren van een nummer tijdens denim. Maten M-L-XL ideaal voor de zomer, het dikke gedeelte voor borstzakken. 50/50 Polyester/viskose. In de kleuren^'200x200 -89^70.-,240x200 S9:-79- /IQ gesprek. Ook geschikt voor teleshopping. [Q WCk lente/herfst, samen ideaal voor m\ _)Q koraalrood, blauw en groen. lA*
140x200 _S9^ Ht7r 79^ \Y*r S°-£S ■>✓." de winter. Div. maten. Vanaf 159< IjLsT Maat 38 t/m 46. 49^ *t<*/'

r : -*-*
Aanbiedingen geldig l m zaterdag IS februari of zolang de voorraad strekt. V x^C WJf V V V Vfll X__- 11l I I I -*J

... — ———.. ,—.,.- „, , — ,_, , , , ~„,,.,,..,——, ■ (______
.^^■■_■■____■_■_■■■ ■ ,_^H___________________gil^ IM________________________________________________

Voor onze kleine vriendjes! —■— ___P-i~rTV — I .—■■■■■■■■■■■■■■ i
ENDE

Woensdag 19 februari, RPÜ UBWijngrachttheater, w^^'^yrrMw __■ ■uÉ||BMi|UUiiAH
Kerkrade /^-'"'/'j} ~%% IHBIBBfff H I
Aanvang: 14.00 uur ' -4 -~"-—~___J
Jeugdtheater voor kinderen vanaf 6 jaar. mé|^mm ffi^^M^lj|j||||| I;
Het stuk „De Maan en de Muizenkoning" is gebaseerd op het ■-:'"" ■ iIEAM ■UJÉ|
vele malen bekroonde kinderboek .kinnetjeLic in het holst ■ iNHHHHP IHHH I ivan de nacht" van Imme Dros. _B__S2__i. H^^^^^^^^^jMj^m ffimjUj^H ;

JP^H BB| M^^^p_ros«iS~ram
____ I 'Het verhaal gaat over Annetje Lic, die bij haar oma logeert. _^_PH BSgaßttfcM--^ A Jtlwl^^M I 'Ze weet niet hoe lang ze moet blijven en weet ook niet waar -^ ' _^__i ■

haar mama is. Ze wordt ziek en in het holst van de nacht, «| *' ._^g wWßSfip-' WmfIf|^|SS| ,_i_l __P_^PPPiPi^fflP_^i^ff^P^ißvan onder haar donsdeken maakt ze een droomwereldwaarin 55SP*^ Jl||s|f§|p§ *^^^^S_S plë_3_3_MH < .ze verschillende figuren ontmoet. p_fg"~^f^-''^^ ilp^*»*'®) I I (
Een schitterendebelichting schept steeds een andere stemming, \\ -^fe^S^^l-^MI: „J** ____!_! >{^L__S I 'terwijl de geheimzinnige, droevige sfeer, afgewisseld met I BÖB^—-*y%-_. "~" '""^^-^^^S!^^ ,yl_il u*j|*m| ■
momentenvol aandoenlijke humor het geheeltot een sublieme Hp§»~-f ■ s^^___^M^^Ssasfcl':^---__. <ri_M| PM I ■^jWlwWli'FP H-fIP *PWf SPP I 1
kindervoorstelling maken. ■ W" >^fl H^ndl '!g_So_~::mj_É_BßHlMlM j ■■:,:!;

__^^H_P^^ \ y*-*"-***. i'^TWr'-. :^________E__p^ v- p_H

VRIENDENPRIJS ’ 4,- P.P. IC *£$%St jM WW&t |BHi__li_i ■ I !p—H-T-1,__,--_ >** TK_-' * s^*i_>S?*-ï^-^£i i __9SSB.^__ -: __i,___B__^lS*-OTr'J _^ v»Wfc^_r^^ '*'■"'- AtëÈF**^ ':: -------~ ■ ■ TÏ*:::SV '-J^i."-. -"SS ÏMP_<*fflK/* ::'^WB :: p—H IpMla-itTr- -—B:-jfl<3«Ls>^. ——__—————— 1—T■■■ _TTI .I—l

Op vertoon van uw vnendenpas en bij inlevering van B^ÉÉlP^lllf^r^rl^ " v%v liS_li_londerstaande bon betaalt u geen zes maar slechts VIER gulden. ■■P'n' '^KUlfi Tl I^P^#S:::;:;*^^ p_MI I'Kaartverkoop aan dekassa van het Wijngrachttheater. WY'' ' ''tm ■ 'j 1 il ÏTlTnrii^_ZrfJÏ 11 «IbPH ! __■_ 1

BON: De Maan en de Muizenkoning I ll___l \wmMÉvÉm^&Z , ' lt' IH ül ÜË I
Pasnummer: wjÊMo*^^: y J| >pM|HM|H|>|HHI I (
Aantal personen: (max. 4) ,__SSSI»-T '""~~~"——.2%. $Ê^^r?&&i I 11i W I.___^^___^_tV**_tK * \. / -..^W W-Ws ' ?^Ê^^cP*¥^^ATTATA^^^^*^m\A^trTTff_fffl^TTl ___i_i

hfc^^^^ cccJJU I'Alcohol en verkeer datkun je niet maken. __________ M W/A S_* 11p_r p__^ mM^~~m\m\.Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van _b_BL__i P !die mensen die vinden datzij zelfwel zullen

":"r,«_r*m DEZE MIELE AFWASAUTOMAAT NEEMT 7500 i
__^r_l2__r KEER DE KOMPLETE AFWAS VAN U OVER. j
Worden er Wel jaarlgksbijna 500 mensen Voorperfekte reiniging met lage verbruikskosten heeft Me/e afwasautomaten ontwikkeld met een grote technische voorsprong. Ook deze Miele Briljant SC is geboü-'

s» ' voor minimaal 7.500 vlekkeloos reinigende afwasbeurten. Een kenmerk voor dekwaliteit en lange levensduur van Miele afwasautomaten. De verbruikskosten zijn daarbij opvallend lo°*

Daar moet Wat aan Veranderen. Het waterverbruik is teruggebracht totnog slechts 17liter (bij het meest gebruikte programma voor normaal vervuild serviesgoed en bestek).
s?iL?^ EENS WAT VAN VOOR ZE Het waterverbruik is dan ook aanmerkelijk minder dan gemiddeld bij de handafvvas nc^dig is voor eenzelfde hoeveelheid serviesg^
INSTAPPEN want .... . ,

(30 tot 55 liter). Die waterbesparing bedraagt in een gemiddelde huishouding (met gemiddelde afwasgewoonten) tussen 4.000 en 10.000 literper '\° j

ri_V^vJrHJL tIM VCXIV—CX L)l\.L J\UIMJjt KS**-^*'' Mede daardoor is ook hetstroomverbruik meestal minder dan bij dehandafwas: perafwasbeurt nog maar 1,2kWh stroom (bij hetmeest gebruikte proqro^ j

j voor normaal vervuild serviesgoed en bestek). De zeer effektieve isolatie waarborgtminimaal warmteverlies en zorgt tevens voor een zeer laag geluidsni^ \

(_4 mmlmmWW//// Uniek is de gepatenteerde, uitneembare bestekschuiflade waarmee ook deze Miele Briljant SC is uitgerust voor een optimaal reinigt' -
A/ BB^^lli^rto^ederland ■__■_-__«-__■■ resultaat van het bestek.

«,_-* —... . I m\\\mmmmmmmmmmm\WmmWmW£// tTa om^orf meT'a9e kosten en elke dag exfra vrije tijd toe. M^U^ÊêW __ _K__ _ I ___^
' Voor meer informatie en dokumentatie zorgt uw Miele-handelaar ofMiele Nederland b.v., Postbus 166, 4130 ED Vianen. "■

Telefoon: 03473-78887 (afd. consumentenbelangen). BV \S QSQf\ DSl&ï'B
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asielaanvraag daadwerkelijk ge-
honoreerd wordt, ambiëren de
AZC-bewoners een professione-
le muziekcarrière in ons land.

"et muziek- annex dansgezel-schap, onder aanvoering van de
""■"■--jarige Ghanees David John-son, verzorgt zijn optredens
voorlopig nog gratis. De Neder-landse wetgeving staat asielzoe-
kers immers niet toe een beroepmt te oefenen. Maar als hun

„De mensen dieaan de Pietersstraat
zullen worden gehuisvest zijn be-
slist geen mensen met enorme pro-
blemen", benadrukt Gybels. „Het is
niet de bedoeling dat daar verslaaf-
den of criminelen komen te wonen.
Het is de lichtste vorm van hulp aan
thuislozen, een huisvesting met
hoogstens ondersteuning van maat-
schappelijk werk, gezinsverzorging
of kruiswerk. Bovendien zullen die
mensen daar in principe een half
jaarworden ondergebracht."

De aanleiding tot de breuk is het op-
treden van de actiegroep tegen de
komst van de ATC-beurs in het
MECC op 18, 19 en 20 februari. Met
name Groen Links en het Vredesbu-
reau hadden stelling genomen tegen
deze beurs, waarop vluchtbegelei-
dingsapparatuur gepresenteerd
wordt, omdat de kans zou bestaan
dat er ook wapensystemen te koop
worden aangeboden. De SP-afdeling
Maastricht noemt dit voorbarig.

SP Maastricht uit
'Stop Wapenhandel'
MAASTRICHT - De Socialistische
Partij Maastricht heeft zich uit de ac-
tiegroep Stop deWapenhandel terug-
getrokken. De partij-afdeling heeft
bezwaren tegen het functioneren van
de actiegroep, waarvan ook Groen
Links en het Heerlense Vredesbureau
deel uitmaken. Wat de Maastrichtse
socialisten betreft, is het afgelopen
met de actiegroep en gaan ze even-
tueel alleen verder, als de noodzaak
daartoe blijkt.

In Heerlen en Hoensbroek bestaan
al dit soort voorzieningen. In een
concept van de brief die de buurt-
bewoners binnenkort ontvangen,
schrijven B en W dat zich daar nog
nimmer een situatie heeft voorge-
daan waarin een bewoner voortijdig
moest vertrekken.

Nadat eerst de noodzakelijke proce-
dureszijn afgewikkeld moet het aan
de Pietersstraat 6 gelegen voormali-
ge café eerst worden verbouwd. Als
dat voorspoedig verloopt, kan de
opvang eind dit jaar klaar zijn, liet
wethouder Thei Gybels gisteren bij
de presentatie van het plan weten.

yan onze verslaggever

Warme dag

Rijkspolitie Limburg geeft
douaniers geen garanties

Dreigend conflict tussen stafen politiek over banen

omdat buurtwoners lucht hadden
gekregen van de voornemen. „Met-
een doen dan allerlei indianenver-
halen de ronde en daaraan willen
we een eind maken", aldus Gybels.
„We hadden aleen briefklaarliggen
om de buurt te informeren, die gaat
nu versneld de deur uit."

Volgens de gemeentelijke plannen
zal Woningvereniging Schaesberg
het pand verhuren aan hetregionale
project Begeleid Wonen. Die sluit
vervolgens met de thuisloze een
huur- en begeleidingscontract voor
een half jaar. Dat kan maximaal
twee keer voor eenzelfde periode
worden verlengd. „Maar dat ge-
beurt alleen in uitzonderingsgeval-
len", verzekert Gybels.

De wethouder zei veel waarde te
hechten aan begeleid-wonenprojec-
ten. „Als we dit soort 'voorzieningen
niet inrichten, krijgen we later veel
grotere problemen."

der bekend dan de bedoeling was,
Landgraaf maakte de plannen eer-

VGUVB eist
meetgevens van
vliegveld Beek

HELDEN - De Duitse politie heeft
gisteren in Hagen een verdachte aan-
gehouden, die in verband wordt ge-
bracht met de dood van een vrouw,
wier stoffelijk overschot afgelopen
weekeinde in de bossen nabij Gras-
hoek (gemeente Helden) werd aan-
getroffen. Het slachtoffer heeft de
Duitse nationaliteit, is 39 jaar en af-
komstig uit hetDuitse Gevelsberg. De
vrouw was vijf tot zeven maanden
zwanger. Zij werd sinds 20 november
vorig jaar vermist vanuit Eindhoven,
waar zij toen verbleef. Over de aard
van de verwondingen wil de politie
om recherche-tactische redenen nog
steeds niets kwijt. Het onderzoek
wordt voortgezet in samenwerking
met de Duitse autoriteiten.

Verdachte in zaak
Helden opgepakt

Diefstal in
ziekenhuis
HEERLEN - Een 31-jarige vrouw uit
Kerkrade is in het De Weverzieken-
huis betrapt op diefstal. Tegenover de
politie verklaarde de vrouw dat ze al
eerderop die middag vier andere pa-
tiënten had bestolen.

BEEK - De vereniging geen uit-
breiding vliegveld Beek (VGUVB)
eist van minister Maij-Weggen dat
zij alle meetgevens van het Fano-
mos geluid-en vliegtuigroutebewa-
kingssysteem rond de luchthaven
Maastricht afgeeft. Om deze eis
kracht bij te zetten, heeft de
VGUVB beroep aangetekend bij de
Raad van State.

Van onze verslaggeefster

De vrouw had een vriendin in het zie-
kenhuis bezocht en liep vervolgens
enkele kames binnen waar op dat
moment niemand was. Na een korte
inspectie van kasten en kleren vond
ze een gouden ring, een weinig geld
en twee bankpasjes. De vrouw be-
kende verslaafd te zijn aan verdoven-
de middelen.

De bewindsvrouwe heeft begin ja-
nuari besloten bepaalde meetgege-
vens niet aan de vereniging af te
geven omdat deze metingen onjuist
en onvolledig zouden zijn. Boven-
dien vreest Maij-Weggen dat de
VGUVB deze meetgegevens tegen
de luchthavengebruikers zal hante-
ren, waardoor voor hen onevenre-
dig nadeel zou ontstaan.

Mobilisatie krachten
voor behoud casino

De VGUVB vraagt zich af hoe, na
het oordeel van de minister, deze
gewraakte gegevens ten nadele van
de luchthavengebruikers gebruikt
kunnen worden. Bovendien maakt
de weigering om alle gegevens van
het geïnstalleerde meetsysteem ter
beschikking te stellen volgens de
VGUVB de interpretatie van de uit-
gevoerde waarnemingen door ob-
jectieve deskundigen onmogelijk.
De vereniging doek hiermee op de
Technisch Physische Dienst van
TNO in Delft, die zij hiervoor heeft
ingeschakeld.

Voor de vereniging is het echter
volstrekt onduidelijk en onbegrijpe-
lijk waarom de meetgegevens, ook
al zijn zij onjuist en onvolledig, niet
ter beschikking worden gesteld.

De VGUVB is dan ook van mening
dat de ministeriële beslissing in
strijd is met de Wet Openbaarheid
van Bestuur en bovendien de alge-
mene beginselen van behoorlijk
bestuur schendt.

Daarin bevonden zich geld en enkele
persoonsbescheiden. De man be-
dreigde zijn slachtoffer met een mes.
Een half uur later beroofde hij in zijn
woonplaats een vrouw van haar
handtas met daarin een bedrag van
circa honderd gulden.

MAASTRICHT - Voor de rechtbank
in Maastricht eiste officier van justitie
mr L. Ummels woensdag vijftien
maanden onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf tégen de 26-jarige Kerkra-
denaar 8.W., die zich had schuldig
gemaakt aan twee gevallen van
straatroof. Op 9 november dwong hij
op klaarlichte dag in Heerlen een
voorbijgangster haar tas af te geven.

Celstraf geëist
tegen straatrover

Over veertien dagen volgt de uit-
spraak van de rechtbank.

MAASTRICHT - Voor de rechtbank
Maastricht heeft officier van justitiemr
L. Ummels woensdag gevangenis-
straffen van respektievelijk achttien
maanden onvoorwaardelijk en vijftien
maanden waarvan vijf voorwaardelijk
geèist tegen twee Kerkradenaren,
L.E. en F.S., die gedurende enige tijd
heroïne en cocaïne zouden hebben
verhandeld. De officier rangschikte
hen onder de zogeheten huisdealers.

'Huisdealers'
voor rechter

Ook legt de minister met haar be-
slissing het vonnis van de Haagse"rechtbank en een uitspraak van de
Kroon naast zich neer. In beide ge-
vallen werd de vordering van de
vereniging, waarin zij alle meetge-
gevens opeiste, toegekend.

" De temperaturen
liepen gisteren in
Zuid-Limburg op
tot boven de 12 gra-
den en in Noord-
Limburg was het
zelfs nog een tikje
warmer. Het blijkt
de warmste dag te
zijn geweest in dit
nog prille jaar. De
zon liet zich niet of
nauwelijks zien,
maar desondanks
was het aardig
wandelweer. Zo
dacht ook deze moe-
der met twee kinde-
ren op Schrievers-
heide in Heerlen.
Foto: KLAUS
TUMMERS

Onderhandeling
koerm.? !Pns van de rijkspolitie in
fcaan V wil daar niet exact °P in-
de 2='{. 00r het district Limburg is
heel», t

met geregeld omdat er nog
°Ver ri onderhandeld moet worden
en daa^26 Sn andere lopende zaken
Üit m om ook beschouwen wij op
niet ai,

11* de douaniers nog lang
£aksDo]it*a»pirant'wachtmeester der

Conflict
'n T70?rdvoerder van de rijkspolitie
Wetpn^B Uet g^teren desgevraagd
■deliiv ln tegenstelling tot de lan-bijT? euforie op dit punt, 'de zaken
de hZ district Limburg niet zo voor
gear-n ggen cri niet zonder meer■-cepteerd worden. De staf ligt

16 dwars vanwege slepende
de **■*"

rond de reorganisatie vane r-Okspolitie in Limburg.
Fe>nenïd Van der-Leeden van de alge-
PolitL 1"3? 1̂6 van het korps rijks-te m Den Haag is verbaasd. „De
da^nWordt.vandaag bekrachtigd en
Van h6f Z^n de douaniers in dienst
kunn '.nünisterie van justitie en
Jachee"ri v!S.straks snel worden gede-
Politif- ■ de landgroepen van de
ste tPi-

ln Llmburg* Volgens de laat-
Politil gen kunnen met name deWeg'poepen in Zuid-Limburg van-
künnfi Werkdruk groeien en daartn US een deel van de doua-
Voorii ui e °Pleiding heen", aldus deWbn I' die denkt dat de staf in
achtf>r TJ? de d°uaniers als wisselgeld
kenTf u hand houdt om andere za-■ctl te bereiken

ÏW amers volgen momenteel in
Heen °nd de door de Politieschooloktnien ontwikkelde cursus, die in

1" WOrdt afgesloten * Vandaag
it- t~J; m Den Haag de overgang van
2esti 75 douaniers (inclusief de
öeri-u1 douaniers in Limburg) naar
Van h

poütie door h°ge ambtenaren
Da., .? ministeriesvan Justitie en Fi-

bekrachtigd.

detiandeltike convenantbepaalt dat
len aniers met gedwongen kun-
gas Worden om buiten Limburg te
wf werken. Dat betekent dus dat
Wnheer de staf van het «üsctrict
confl- g dwars ligt er een ernstig
lie-s ,ontstaat. De beide ministe-
ge*TiJ°elen zich gebonden aan diebloten convenant

Sociaal plan Emery
Afkoopsom voor ontslagen personeelgevoi2S,Chol!ngsoPeratie is een direct

Va"en van fS* dat met het weg"
douan*Jl ■a* binnengrenzen 1100ViS"» 1»» overbodig worden.
<-*er dat .r aJn er middels 750 on-
lieuvve " k

rest wordt nog een
Geldden -"-inf^n gezocht.Overigens

ha=' u- , d°uaniers aan voor
Sroen 1 J3de "Jkspolitie. Van deze
lecteerd er uiteindelük 75 gese-

Emery heeft beloofd het personeel
weer terug te nemen als het bedrijf
binnen vijfjaar terugkeert in Beek.
Die kans wordt overigens erg klein
geacht.

Bedrijven in Beek en omgeving,
maar ook concurrent TNT in Keu-
len worden benaderd om personeel
over te nemen.

HEERLEN - Bij het eind deze
maand van Beek naar Brussel ver-
huizende vracht- en expeditiebe-
drijf Emery Worldwide is gisteren
een sociaal plan totstandgekomen.
De overeenkomst geldt voor 19
werknemers die worden ontslagen.
Het sociaal plan pakt volgens on-
derhandelaar Eric Aarts van deVer-
voersbond CNV nogal duur uit voor
het verliesgevende bedrijf. Volgens Aarts deed directeurKoos

van Velsen van Emery pas water in
de wijn na een flink aantal moeiza-
me onderhandelingen. Een con-
cept-sociaal plan wees Aarts vrijdag
nog van de hand als zijnde veel te
mager. Alle betrokken Emery-
medewerkers zijn CNV-lid.

LD stopt procedure
in aannemersaffaire

*sSrEN
t

" J?e verklaring vanMeert eSter Karel MaJ°°r van
fair« n over de opzetgeldenaf-
Ui-nK 1S voor de redactie van het
b mburgs Dagblad aanleiding destnr^PSprocedure in deze zaak te
,j

oPpen. Via de Raad van State wil-
-IU--.W* redactie de hoofdofficier van, =>utie te Maastricht dwingen be-
W e maken welk bedrag de aan-C? die betrokken zijn bij dewestie hebben betaald om stra/-

vervolging te voorkomen. Dinsdag-
avond liet de burgemeester van
Meerssen weten dat dat 20.000 gul-
den per aannemer is. Daarmee,
vindt de redactie dat aan haar eis
van openbaarheid voldaan is.

De fractie van de Lokaal Democra-
ten in de Meerssense raad gaat door-
met de procedure. De raadsleden
willen van de Raad van State te ho-
ren krijgen of het college zijn boek-

je te buiten is gegaan het gaat daar-
bij om de politieke consequenties
van de handelwijze van het college.
Ook handhaaft de fractie van de Lo-
kaal Democraten het bezwaar inge-
diend bij het college zelf. Daarover
vindt vandaag (donderdag) om 16
uur een hoorzitting plaats yoor de
Adviescommissie voor de beroep-
en bezwaarschriften van de ge-
meente Meerssen. Het bezwaar van
het Limburgs Dagblad tegen de be-
slissing van het college van Meers-
sen om niets openbaar te maken, is
ingetrokken.

Zie ookpagina 11

" Stempel'geheim'
werkt averechts

En hij voegt eraan toe: „Als ik lees
dat Maastricht eigenlijk geen acqui-
sitie heeft gevoerd doch slechts een

Het is, zegt hij, destijds toege-
wezen als motor voor de toe-
ristische ontwikkeling.

VALKENBURG - Het Hol-
land Casino hoort in Valken-
burg en nergens anders. Net
als het ABP en het CBS in
Heerlen en Nedcar in Bom.
Dat is de mening van de Val-
kenburgse WV-president
Fons Vijghen. „De minister
komt toch ook niet terug op
zijn besluit om het ABP maar
weer terug te halen naar het
noorden. Heel Zuid-Limburg
zou in verzet komen," merkt
hij op. Een soortgelijke rede-
nering hanteert hij ten aanzien
van het casino in Valkenburg.

Vijghen herinnert eraan dat in de
zeventiger jaren een grote solidari-
teit in Zuid-Limburg bestond bij
het aanwijzen van Valkenburg als
casinostad naast Zandvoort. Zijn
voorganger Eugène Schoonbrood
had zich daar sterk voor gemaakt.
Instellingen als Provinciale WV en
Kamers van Koophandel steunden
hem. Zon solidariteit kan er vol-
gens hem nu ook komen. „In het
samenwerkingsverband Heuvel-
land hebben de gemeentenvan zui-
delijk Zuid-Limburg samen ook
geijverd voor de komst van het be-
zoekerscentrum in Gulpen. En des-
tijds heeft heel Limburg toch een
front gevormd om Maastricht aan
de universiteit te helpen".

Volgens deValkenburgse VW-pre-
sident moet toch zeker een minister
van Economische Zaken ook nu ge-
voelig zijn voor de argumenten die
tot de stichting van de casino's in
Nederland hebben geleid. Ze waren
niet bedoeld om een hoop winst te
maken, maar als extra stimulans in
toeristenplaatsen. „Dat primaire
doel zal de minister toch belangrij-
ker vinden dan een hoger rende-
ment van een casino in Maastricht.
Al moet ik dat hoger rendement
trouwens nog zien."

lokatie heeft aangewezen voor het
casino, dan kan ik me voorstellen
dat ook Maastricht mee zal doen."

Volgens hem is het wegvallen van
de 'toeristische motor' erger dan al-
le andere consequenties in Valken-
burg. De VWzelfraakt een belang-
rijk lid kwijt en vooral een goed
betalende " adverteerder in de ver-
schillende brochures als het casino
vertrekt. Daar is echter wel over-
heen te komen. „Bovendien is er
misschien een overeenkomst te
sluiten over continuering van die
samenwerking".
Het casino is als de krachtige motor
voor het uitbouwen van het toeris-
me nauwelijks vervangbaar, zo
meent hij. „Er is geen alternatief. Er
is nu eenmaal maar een stichting in
Nederland die casino's exploiteert.
Door een vertrek van het casino
verdwijnt de stimulans voor inves-
teerders om nog wat in Valkenburg
te ondernemen".

Die weken duren erg lang: de levering
blijft steevast uit. De vermoedelijke
dader, waarschijnlijk afkomstig uit
Heerlen, is bekend bij de rijkspolitie in
Schinnen. Het korps verzoekt men-
sen die zijn benadeeld of die denken
te maken te hebben met de man,
haar daarvan in kennis te stellen via
tel. 04492-1555.

Oplichter leurt
met naamplaatjes
SCHINNEN - In de regio Heerlen en
Schinnen heeft een oplichter ruim 50
slachtoffers benadeeld. Daarmee
moet de man al 1.000 gulden hebben
verdiend met zijn 'handel' in naam-
plaatjes. Zijn presentatie ziet er dan
ook professioneel uit. De nep-verko-
per komt bij zijn slachtoffers aan de
deur om naamplaatjes aan te bieden.
Daarbij toont hij zes verschillende
modellen, die 15, 20 of 25 gulden
kosten. Wie een plaatje bestelt moet
vooruit betalen. De 'levering' volgt
dan na twee weken, zo wordt beloofd.

De VW heeft het gemeentebestuur
van Valkenburg met klem verzocht
om al het mogelijke te doen om het
casino te behouden.

Emery heeft geen collectief ontslag
aangevraagd, omdat het om minder
dan twintig werknemers gaat. Het
twintigste personeelslid werd al per
1 december op staandevoet ontsla-
gen.

Wie langer dan Vijfjaar bij Emery in
dienst is, krijgt als afkoopsom een
maandsalaris voor ieder gewerkt
dienstjaar. Wie korter in dienst is
krijgt 0,8 maansalaris per dienst-
jaar. Verder worden sollicitatiekos-
ten vergoed en wordt de ploegen-
toeslag tijdens de opzegtermijn in
twee termijnen afgebouwd. Een be-
paald aantal resterende vakantieda-
gen wordt in loon uitgekeerd. Bo-
vendien heeft Emery hulp toege-
zegd bij het vinden van ander werk.
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j^RLEN/ROERMOND- De
Sn het district Limburg«r*1 de rijkspolitie weigert opt moment zestien Limburgse

die een opleiding
e<?--»Sun tot P°-*itiewachtmeestern baan te garanderen.

Vervolg van pagina 1
SCHINNEN - „Ons repertoire
bestaat uit een mengeling van
f«nkaanse muziek en dans. Als
lnstrumenten gebruiken we uit-sluitend conga's en drums. Nee,geen gitaar of saxofoon. Te wes-
ters, weet je," licht Eric Aga (28),een van de conga-spelers van degroep, toe.

In een reactie toont AZC-direc-
teur Wil Hendrix zich bijzonder
verheugd over de podium-initia-
tieven van zijn bewoners.Afrikanen hopen

op showcarrière
Thuislozenproject in
centrum Schaesberg„Prachtig. Muziek is internatio-

naal en zorgt voor een stuk ont-
spanning. Bovendien kun je er
gevoelens van verdriet en liefde
in kwijt. Zeker voor een vluchte-
ling enorm belangrijk."

Het'eerstvolgende optreden van
The African Tusa Baya Musical
Dancing Group vindt overigens
volgende week zaterdag plaats in
Maastricht. Plaats van handeling
is cultureel café Thembi in
Randwyck.

LANDGRAAF - Landgraaf gaat ze-
ven thuislozen huisvesten in een
pand aan de Pietersstraat in Schaes-
berg. De maatregel is een onderdeel
van het voornemen van het Streek-
gewest Oostelijk Zuid-Limburg om
de circa achthonderd thuislozen in
de regio soelaas te bieden.

die zijn verhuisd, komen voor
elk concert speciaal over," waar-
mee danser Mike Femmy (26)
aangeeft datzijn groep een hecht
gezelschapwil blijven. Omdat de
groep dringend behoefte heeft
aan extra percussie-instrumen-
ten en kostuums, laat hij weten
dat giften tijdens optredens bij-
zonder welkom zijn.

Hoewel twee van de tien bandle-
den inmiddels vanuit Schinnen
elders in Nederland zrjn onder-
gebracht, blijft de groep in haar
oorspronkelijke samenstelling
optreden. „De twee bandleden



t
Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij ons heeft omringd, delen wij u me-
de dat, geheel onverwacht, van ons is heenge-
gaan, mijn lieve man, vader, schoonvader,
schoonzoon, onze opa, broer, zwager, oom en
neef

Simon Marcus
echtgenootvan

Elly Schurer
Hij overleed op 10 februari 1992, na een kort-
stondige ziekte, op 63-jarige leeftijd.
Wij bevelen hem in uw gebeden aan.

Trenton, U.S.A.: Elly Marcus-Schurer
Camarillo,U.S.A.: Lisette Janssen-Marcus

Jim
Daniélle, Logan-Ann en
Sonia
Familie Marcus
Familie Schurer

Correspondentieadres: Kruisbergstraat 3
6444 BC Brunssum
Een herdenkingsdienst zal worden gehouden
op zaterdag 15 januari as. om 19.00 uur in de
parochiekerk St.-Joseph, Gregoriuslaan te
Brunssum.

t
Wij geven u kennis dat, na een liefdevolle ver-
zorging in bejaardencentrum Ter Eyck te Heer-
len, op 91 jarige leeftijd, voorzien van de h.h.
sacramenten, van ons is heengegaan, onze lieve
en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en
overgrootoma

Wilhelmina
van den Bosch

weduwe van

Jan Sijstermans
Heerlen: Mathieu Sijstermans

Lieske Sijstermans-Dewaide
Heerlen: Gerda Stoffelen-Sijstermans

Sjo Stoffelen
en haarklein- en
achterkleinkinderen

Heerlen, 11 februari 1992
Corr.adres: Hudsonstraat 19, 6413 TD Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 15 februari om 12.30 uur in de
parochiekerk H. Cornelius te Heerlerheide-
Heerlen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden
op de algemene begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed vrijdag om 18.00 uur in de
kapel van huize Ter Eyck aan de J. Franklin-
straat 30.
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.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

f
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingenwaarvan zij in dit leven heeft mo-
gen genieten, en geheel vol overgave aan de
Heer, heeft na een leven van hard werken af-
scheid moeten nemen, mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Lisa Stevens
echtgenotevan

Jacob Kuckelkorn
Zij overleed in de leeftijd van 83 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken, in het St. Jozef-
ziekenhuis te Kerkrade.

Kerkrade: J.Kuckelkorn
Landgraaf: MichelKuckelkorn

Armelies Kuckelkorn-Fuhren
Kerkrade: Maria Housen-Kuckelkorn

JozefHousen
Bocholtz: JoKuckelkorn

Finy Kuckelkorn-Reisinger
Kerkrade: TheoKuckelkorn

haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Stevens
Familie Kuckelkorn

6463 EB Kerkrade, 11 februari 1992
Toupsbergstraat 42
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 15 februari a.s. om 10.00 uur in
de parochiekerk St. Petrus-Maria ten Hemelop-
neming te Chèvremont, Nassaustraat, waarna
aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Onze dierbare overledene zal bijzonder worden
herdacht tijdens de Lourdes-noveen op vrijdag
14 februari om 19.00 uur in voornoemde paro-
chiekerk.
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-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Dankbetuiging
t

In plaats van kaarten
De overvolle kerk, de vele troostrijke brieven,
condoleances, bloemen en heilige missen die
wij mochten ontvangenbij de uitvaart en de be-
grafenis van onze lieve vader, schoonvader,
grootvader en overgrootvader

Ger Maes
waren voor ons een grote steun en troost.
Het is voor ons een bevestiging dat hij door zo-
velen werd gewaardeerd.
Wij danken u allen hartelijk hiervoor.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Heerlen, februari 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 15 februari as. om 18.30 uur in
de parochiekerk van St.-Martinus te Weiten-
Heerlen.

"-.^.^■■.^■■■■■.^P^P^P^P^M^^^^BM^^Mißl^^^^BMMl^^MßßßM^^M—

t
Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden
mochten hebben, maar ook bedroefd om het
scheiden, delen wij u mede, dat na een werk-
zaam leven in Gods vrede is overleden, mijn lie-
ve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader, broer, zwager, oom en
neef

Hubert Schölgens
echtgenoot van

Cilie Postma
Hjj overleed in de leeftijd van 66 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Kerkrade: C. Schölgens-Postma
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Schölgens
Familie Postma

6464 XE Kerkrade, 12 februari 1992
Platanenstraat 7
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 15 februari a.s. om 13.00 uur in
de parochiekerk St. Petrus-Maria ten Hemelop-
neming te Kerkrade-Chevremont, Nassaustraat,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvin-
den op de begraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentievan onze dierbare overle-
dene vrydag 14 februari a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
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 grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het plotselinge overlijden van ons
lid, oud generaal

Hubert Schölgens
Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit
verlies.

Bestuur en leden
schutterij St.-Michael
Chevremont

Onverwacht overleed ons zeer gewaardeerd be-
stuurslid

Hubert Schölgens
Zijn vriendschap, behulpzaamheid en inzet zul-
len wij zeer missen.
Zijn vrouw, kinderen en verdere familie betui-
gen wij onze deelneming en wensen hen veel
sterkte.

Kon. Harmonie St. Philomena
Chevremont

Enige en algemene kennisgeving
t

Wij geven u kennis dat, na een liefdevolle ver-
zorging in de Lückerheidekliniek te Kerkrade,
op 85 jarige leeftijd, voorzien van de h.h. sacra-
menten,van ons is heengegaan, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa en over-
grootopa

Franz Schweden
echtgenoot van

Gertrud Lennartz
Kerkrade: Gertrud

Schweden-Lennartz
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

6465 BM Kerkrade, 8 februari 1992
Lourdesstraat 28
Volgens de vooraf te kennen gegeven wens van
de overledene, hebben de uitvaartdienst en de
crematieplechtigheid, op woensdag 12 februari
1992, in besloten kring plaatsgevonden.

I t
Je zult nooit meer moeder zeggen,
althans niet meer tegen haar.
Nooit meer een warme handdrukvoelen,
nooit meer zien, haar lief gebaar.
Voor hen die nog een moeder hebben,
wees steeds lief en goed voor haar.
Want eens, jammer dat men
het moet zeggen,
eens is je moeder niet meer daar..

Na een druk, werkzaam en liefdevol leven, dat
getekend werd door oprechte levensvreugde,
eenvoud en grote hulpvaardigheid is toch nog
onverwacht, na een zeer zorgzame verzorging in
het bejaardencentrum Heereveld van ons heen-
gegaan, voorzien van de h. sacramenten, op de
leeftijd van 85 jaar, onze altijd zeer liefdevolle
en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

MariaKatharina
Debie
weduwe van

Hendrik Doek
In dankbare herinnering:
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
FamilieDebie
FamilieDoek

Landgraaf, 11 februari 1992
Bejaardencentrum Heereveld
Corr.adres: mevr. L. Franken-Doek
Kempstraat 24, 6443 VH Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 15 februari a.s. om 11.30 uur in
de H. Hart van Jezus-kerk, gelegen aan de
Hoogstraat 139 te Nieuwenhagerheide, waarna
aansluitend de crematie plaats vindt in het cre-
matorium te Heerlen, om 13.00 uur.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Moeder is opgebaard in rouwcentrum Linde-
man, Beuteweg 32 te Landgraaf. Bezoektijden
dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze aankondiging als zodanig
beschouwen.

. t 'Dankbaar voor het vele goede dat hij ons heeft gegeven, delen wij u
bedroefd mede, dat vol vertrouwen op Gods goedheid van ons is
heengegaan, onze stiefvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Mathij s Hubertus
(Thieu) van Mulken

weduwnaar van

Elisa Maria Gerardina Derhaeg
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed hij op 78-jarige
leeftijd.

Berg a/d Maas: Familie Van Mulken
Berg a/d Maas: Familie Stienen-Derhaeg

6129 BN Berg a/d Maas, 11 februari 1992
Kerkstraat 2
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op zaterdag 15
februari om 10.30 uur in de parochiekerk St. Michael te Berg a/d
Maas, waarna aansluitend de begrafenis op het parochiekerkhof al-
daar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren vanaf 10.00 uur.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis gehouden in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen van de dierbare overledene dage-
lijks van 18.30 tot 19.00 uur in de rouwkamer van Uitvaartcentrum
Daemen, Heirstraat 41 te Elsloo-Stein.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als kennisgeving te beschouwen.

■4- Jan Blokker, oud [
" 60 jaar, weduwnaar ,

van Mia Koch. 622*
CE Maastricht, Je"'
chostraat 46. De eu-
charistieviering z?
plaatshebben op vrij-

dag 14 februari in het
crematorium Neder*
maas, Vouershof 1 te
Geleen. Er is geen
condoleren.
4* Ton van Engelsho-
l ven, oud 49 ja*

echtgenoot van Tiw
Timmers. 6211 N°
Maastricht, Hertog-
singel 178. Eucharis-
tieviering in de Si
Lambertuskapel, vic'
tor de Stuersstraat 1'
te Maastricht op zater-
dag 15 februari om
10.30 uur. Gelegen-
heid tot condoleren
na afloop van de cre-
matieplechtigheid. „
4- Theresia Cn>ts'

I oud 87 jaar, wedu-
we van Louis Smids ,
Maastricht. PolvertO"
renstraat 6. Cola-
dres: Slagsteenstraa-
8, 6247 CS Rijckhol^
Eucharistieviering J"

de parochiekerk van
de H. Theresia * ;
Maastricht op vrijdaë ,
14 februari om H*ÜU

uur. Schriftelijk col-- [
doleren in dekerk^

t -
Dankbaar dat we haar zo lang in ons midden
hadden, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat na een rijk leven in Gods
vrede is overleden onze lieve moeder en oma

Johanna Laven
weduwe van

Herman Vermeeren
Zij overleed, voorzien van de sacramenten, in
de leeftijd van bijna 75 jaar.
Herzogenrath (Dld.): Anne-Marie Vermeeren

Andy en Bernd
Albershausen (Dld.): Petra Vermeeren en

Wolfgang Schick
Familie Laven
Familie Vermeeren

6466 GN Kerkrade, 11 februari 1992
Drievogelstraat 54
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op zaterdag 15 februari a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk St. Martinus te Kerkrade-Spek-
holzerheide, waarna aansluitend begrafenis op
het kerkhof aldaar.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Vrijdag 14 februari zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondwake om
19.00 uur in bovengenoemdekerk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Daar het ons onmogelijk is iedereen per-
soonlijk te bedanken voor het medeleven
bij het overlijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Fina Bremen-Meyers
willen wij u op deze wijze hartelijk bedan-
ken.
Uw blijken van medeleven, in welke vorm
dan ook, zoals bloemen, condoleances, een
woord of een brief en vooral uw aanwezig-
heid, waren voor ons een grote troost.

Kinderen en kleinkinderen
Bremen

De plechtige zeswekendienst wordt gehou-
den op zaterdag 15 februari as. om 19.00
uur in de St.-Gregoriuskerk te Brunssum.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming ons betoond bij het overlijden en de be-
grafenis van onze lieve moeder, schoonmoeder
en oma

Martha Hedwig
Godderij-Kozlowski

betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen

Februari 1992
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 16 februari as. om 11.30 uur in de deke-
nale kerk van de H. Gregorius de Grote in
Brunssum.

Op 16 februari is het eenjaar geleden dat wij af-
scheid hebben genomen van onze onvergetelij-
ke moeder, schoonmoeder en oma

Mia
Ophelders-Houben

Tot intentie daarvan zal de plechtige jaardienst
worden gehouden op zaterdag 15 februari as.
om 19.00 uur in de St.-Laurentiuskerk te Spau-
beek.

Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van deelneming,zowel per-
soonlijk als schriftelijk, voor de vele bloemen,
h.h. missen en uw overstelpend medeleven bij
het overlijden en de begrafenis van onze lieve
en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Josephine Maria
Schreurs-Sluij smans

betuigen wij u allen onze oprechte dank.
Kinderen Schreurs-Sluijsmans

Margraten, februari 1992
De Haymestraat 1
De plechtige zeswekendienst, waartoe wij u al-
len beleefd uitnodigen, zal worden gehouden op
zaterdag 15 februari 1992 om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Margarita te Margraten.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder Per'
soonlijk te bedanken voor de overweldig-311'
de belangstelling en het betoonde medeleven
tijdens de ziekte, het overlijden en de begra'
fenis van mijn lieve vrouw, onze moeder e *"

schoonmoeder li

Mia Sangers-WillemS ï
betuigen wij langs deze weg onze oprecht j

dank.
)

Chel Sangers en kinderen ,(
Heerlen, februari 1992 *
De plechtige zeswekendienst zal plaatsv^ i
den op zondag 16 februari om 11.00 uur in A 'i
St.-Corneliuskerk te Heerlerheide.

-**■*■

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoo^ i
lijk te bedanken voor de vele blijken van mcd :<
leven ons betoond bij de crematie van o°z &
lieve moeder en oma -*1\Martha Cregten

weduwe van \
Jan van den Berg i

betuigen wij u onze hartelijke dank.
Kinderen en
kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden geho^
den op zondag 16 februari as. om 9.45 uur "bejaardentehuis Op de Toren te Nuth. I

Dankbetuiging
Voor uw gewaardeerde blijken van deelneml^bij het overlijden en de begrafenis van onze pav
en opa

Chris Schürmann ,
betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
Brunssum, februari 1992
1 s

De zeswekendienst wordt gehouden in de k&P'
van bejaardenhuis Huize Louise te Brunssu C
op zaterdag 15 februari om 18.00 uur. r-

Dankbetuiging
Langs deze weg betuigen wij onze opreed
dank aan de familie, vrienden, kennissen e
KSV Simson voor de condoleances, heiligernlj-,|j
sen, bloemen en uw aanwezigheid bij het a \
scheid van mijn lieve man, onze vader, schoo
vader, groot- en overgrootvader

Anton Heinz \
Mevrouw M.M.E.Heinz-Prochno^ E
kinderen, klein- en ■<
achterkleinkinderen "

Landgraaf, februari 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden geh°itl &
den op zaterdag 15 februari as. om 19.00 uur
de dekenale kerk van de H.H. Petrus en Pai»u ■.
te Schaesberg, Hoofdstraat. J

I —*y

I \
Dankbetuiging

In plaats van kaarten
Langs deze weg betuigen wij onze hartelijjf t

dank aan familie, vrienden, kennissen en buul^
bewoners voor de vele blijken van medelev^en belangstelling diewij mochten ontvangen »]

de begrafenis van onze moeder, schoonmoede
en oma

Maria
Closset-Keulartz

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinde
op zondag 16 februari as. om 10.00 uur in a n
kerk van de H. Gerardus-Majella te Heksenberë''

Kinderen en . I
kleinkinderen ,-"—g

De plechtige jaardienst voor onze dierbare P f
en opa L

Guus Baltus
zal plaatshebben op 16 februari in de Lamb e
tuskerk te Oirsbeek om 11.00 uur.

Kinderen en kleinkinderen

Vervolg familieberichten
zie pagina 12

t
Trachten naar wat is vervlogen?
Waarom? Het einde had toch zin.
Achter denu gesloten ogen
wacht een oneindig groot begin.

Dankbaar voor het vele goede dat h^j ons tij-
dens zijn leven heeft gegeven, hebben wij af-
scheid genomen van onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

Frederik Willem
Barwasser

weduwnaarvan

Anna Maria Muijlkens
Hij overleed, voorzien Van de sacramenten der
zieken, in de leeftijd van 80 jaar.

Landgraaf: Fieny Amkreutz-Barwasser
Hub Amkreutz
Myriam en Huub
Eric en Bianca
Peggy enPatrick

Kerkrade: Wiel Barwasser
Ingrid Barwasser-Kuckelkorn
Claudia en Robert
Richard
Familie Barwasser
Familie Muijlkens

Kerkrade, 11 februari 1992
Vroenstraat 97 K. 421
Corr. adres: Groot Nullandstraat 47
6462 SW Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden
op zaterdag 15 februari as. om 13.00 uur in de
parochiekerk H. Maria Goretti te Kerkrade-Nul-
land, waarna aansluitend crematie in het crema-
torium te Heerlen.
Samenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condo-
leren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium
v.v. is gezorgd.
Vrijdag 14 februari zal de overledene bijzonder
worden herdacht tjdens de avondwake om 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
Afscheid nemen dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur in het streekmortuarium, gelegen op het
terrein van de Lückerheidekliniek, St.-Pieter-
straat 145 te Kerkrade-Chevremont.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Met grote droefheid geven wij u kennis dat, op
93-jarige leeftijd, toch nog onverwacht uit ons
midden werd weggenomen, voorzien van de
h.h. sacramenten derzieken, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Wislawa
Mendel-Pluska

weduwe van

Czeslaw Mendel
Heerlerheide: T. Mendel

J. Mendel-Lipowicz
Tereska
Erwin en Désirée, Tim
Ilonka

11 februari 1992
Bejaardenhuis Huize Elvira
De Gijselaar 10, Amstenrade.
Corr.adres: Bonifaciusstraat 5
6413 GL Heerlen
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van
het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake vrijdag om 18.30 uur in de kapel
van het bejaardenhuis.
In de St.-Corneliuskerk te Heerlerheide zal de
plechtige uitvaartdienst worden gehouden op
zaterdag 15 februari om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
gemeentelijke begraafplaats aan deKampstraat
te Heerlerheide.

t
Groot was het kruisje
toen wij het ontvingen,
maar hoe deden wij
het met zorgen omringen;
wij stelden geen vragen
maar telden de dagen,
totdat onze vreugde
de angst zou verdringen.

Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden
hadden, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat, voorzien van de sacra-
menten, na eenrijk leven, in Gods vrede is over-
leden, in de leeftijd van 86 jaar, onze lieve, zorg-
zame vader, schoonvaderen opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Cornelis Hendrik
(Hein) van de Berg

weduwnaar van

Ida Lina Grawe
Maastricht: M.van de Berg

A. Selbeck
Taco en José
Sjoerd

Kerkrade: A.Righetti-van de Berg
R. Righetti

Kerkrade, 10 februari 1992
Corr.adres: Angelastraat 6, 6462 CG Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op zaterdag 15 februari as. om 11.00 uur in de
parochiekerk St.-Catharina te Kerkrade-Holz,
waarna aansluitend begrafenis op de algemene
begraafplaats te Kerkrade.-Chevremont.
Samenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condo-
leren.
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats
v.v. is gezorgd.
Vrijdag 14 februari zal vader bijzonder worden
herdacht tijdens de avondwake om 19.00 uur in
bovengenoemde kerk.
Afscheid nemen dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur in het streekmortuarium, gelegen op het
terrein van de Lückerheidekliniek, St.-Pieter-
straat 145 te Kerkrade-Chevremont.

| Indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te| zenden, gelieve dan deze annonce als zodanig te
j beschouwen.

Donderdag 13 februari 1992 "10Limburgs Dagblad



invloed op het aanbestedingsbe-
leid van de provincie en een aan-
tal gemeenten. Hem wordt ver-
weten Baars te hebben bevoor-
deeld door informaties te ver-
strekken en te bevorderen dat
deze onderneming bij inschrij-
vingen werd ondergebracht in
de groep geselecteerde bedrij-
ven. Dat zou hem herhaalde ma-

Zijn strafzaak had aanvankelijk
afgelopen dinsdag moeten die-
nen voor de rechtbank, maar
werd die dag uitgesteld tot 24
maart vanwege het uitlopen van
de Heerlense moordzaak Nico
Schormans.

Het dempen van delen van de Eem-
en Waalhaven is nodig vanwege de
modernisering van de Rotterdamse
haven en vormt een onderdeel van
het Havenplan 2010.

Het is in Limburg in ruime mate
voorhanden en biedt een veel goed-
kopere oplossing dan opspuiten
met zand.

In die tijd was D. in dienst van
de provincie Limburg en fun-
geerde hy als hoofd van het Bu-
reau Economische Infrastruc-
tuur en Toerisme. In die hoeda-
nigheid had hij, aldus de officier,

Maastricht - De vijftig-
jarige P.D. uit Eijsden moet
«nsdag 24 maart voor de
rechtbank te Maastricht ver-antwoording afleggen overnet aannemen van steekpen-
"ngen in de jaren 1984 tot
■1986. De officier van justitie
beschuldigt hem ervan in diePeriode in totaal 35.000 gul-en te hebben aangenomen

Baars Aannemings- en

°v, wetende, aldus de tekstvan de dagvaarding, 'dat dit
jSeid hem werd gegeven omm strijd met zijn plicht te be-

Speciale maatregelen zijn dan no-
dig om te voorkomen datverontrei-
nigende stoffen weglekken.

Volgens havenwethouderR. Smit is
het in voorbereiding zijnde bouw-
stoffenbesluit het probleem, omdat
dat van de mijnsteen een afvalpro-
dukt maakt en het daardoor niet
zonder meer kan worden gestort.

Volgens commercieel-directeur W.
Scholten van het Gemeentelijk Ha-
venbedrijf wordt samen, met de
DCMR gekeken of het vanuit mi-
lieutechnisch oogpunt mogelijk is
de mijnsteen te gebruiken.

Aannemers
burgse aannemers lange tijd
Het lijkt wel alsof vijf Lim-

de baas zijn geweest in
Meerssen. Eerst bepaalden
ze zelf hoeveel de aan-
neemsom van het nieuwe
gemeentehuis in die plaats
mocht bedragen, waarbij ze
zeker 125.000 en misschien
zelfs 200.000 gulden boven
de reële kosten uitkwamen.

Toen datontdekt werd, bleken ze, na inschakeling van de hoofdof-
ficier van justitie te Maastricht, wel bereid een deel terug te beta-
len, maar verbonden daaraan de voorwaarde dat de transactie
geheim moest blijven. Het college van Meerssen en de hoofdoffi-
cier gingen daarmee akkoord. Onbegrijpelijk eigenlijk, want ze
hadden op hun vingers kunnen natellen dat er een ongewoon gro-
te belangstelling zou bestaan voor de 'straf' die de aannemers
zouden krijgen.
Nu het college van Meerssen eindelijk openheid van zaken heeft
gegeven en bekend heeft gemaakt dat de aannemers 20.000 gul-
den elk hebben betaald, blijkt dat weer na uitdrukkelijke goedkeu-
ring, ja zelfs op initiatief van deaannemers te zijn gebeurd. Daarbij
breekt ons de klomp. Heeft het college van Meerssen dan hele-
maal geen eigen mening in deze? Heeft het helemaal niets te ver-
tellen in zijn eigen, duurgebouwde, huis? Hoe is het mogelijk dat
hetcollege de aannemers die strafbare feiten plegen, gehoorzaam
volgt terwijl de eigen raad - overigens de echte baas in een ge-
meente - allerhande kronkelwegen moet bewandelen om de
naakte waarheid te weten te komen.
Het 'grote geheim' van de Meerssense aannemersaffaire mag
opgehelderd zijn, wat blijft is de kwalijke liefdesrelatie tussen poli-
tiek en bouwwereld in Limburg en misschien wel ver daarbuiten.
En wie in die relatie de broek aan heeft mag duidelijk zijn.

Belofte minister na werkbezoek aan Venlo

'Kaalpluk-team' gaat
drughandel bestrijden

W.D
"rüHh ,7 <")m in Venlo een einde te maken aan de overlast door
'oliti n is sluitinë van coffeeshops alleen nietvoldoende. De
ichter h3^ voora^ moeten proberen om de drug-organisaties die

n c?(feeslloPs schuil gaan, op te rollen. Minister Hirsch
ustitie) zei dat gisterenna afloop van een werkbezoek aan

'CBS totaal uitgekleed'
Directie over bezuinigingsopdracht:

Van onze redactie economie nog eens 25.000 banen bij de rijks-
overheid geschrapt moeten worden.
Wat De Vries betreft wordt daarbij
ditmaal aan het CBS voorbij ge-
gaan.

HEERLEN - Volgens directeur
Willem de Vries is verder bezui-
nigen op het CBS in de toe-
komst onmogelijk. „Het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek
is door de Grote Efficiency Ope-
ratie al totaal uitgekleed." In
totaal moeten voor 1994 325 ar-
beidsplaatsen weg, waarvan
minstens 120 in Heerlen. „Met
minder mensen kunnen we het
absoluut niet meer doen", aldus
De Vries.

Voor het CBS is dit de zoveelste
van een hele reeks bezuinigingen.
Nadat in de jaren tachtig het aantal
CBS-banen met meer dan 20 pro-
cent terugliep, is de 'lucht' er hele-
maal uit: bezuinigen op het perso-
neel betekent nu dat een aantal
taken domweg geschrapt gaat wor-
den en datvan heel veel statistieken
de onderzoeksfrequentiewordt ver-
minderd. Gedwongen ontslagen
worden zoveel mogelijk voorko-
men.

Minister Dales van Binnenlandse
Zaken kondigde dinsdag aan dat

Je ï-n*
ten. va

mster heeft hoge verwachtin-
eam. n een zogenaamd 'kaalpluk-
aar "atln de tweede helft van dit

' '"oord Politieregio Limburg-
-1Wh 11 de slag gaat- Speciere-
lict h6U{"s gaan zich bezighouden

*eerde bestriJding van georgani-
rf-Win Iïllsdaa<*-~ Uiteindelijk doel isüedenien flnan<--ieel volledig uit te
"elden 0r beslag te leggen op alle
Wai met drughandel, fraude,
liver„ e*cetera zi Jn 'verdiend. Op
ksvol plaatsen in de land is al suc-
■eëxri 11161 deze 'kaalpluk-teams'
")g*Penmenteerd.

ëemeente Venlo heeft de afgelo-
lhODs aanden al diverse coffee-
**Uch«- gesloten na aanhoudende
teel t over overlast. „Ik heb daar
Sn v;speet voor", zei Hirsch Bal-
lrgani ar het helPt niet lang* Detenant s openen gewoon weerandere coffeeshop, waardoor de

problemen niet worden opgelost,
maar verplaatst. Daarom is het zaak
de organisaties achter de drughan-
del bloot te leggen."
De minister maakte zelf een wande-
ling langs een aantal coffeeshops in
de Venlose binnenstad. „Ik had al
gehoord dat het erg was. Nu heb ik
met eigen ogen gezien dat het geen
overdreven verhalen waren. Er lig-
gen in Venlo opvallend veel coffee-
shops op een kluitje. Dat is ook
slecht voor het imago van Venlo als
winkelstad. We moeten ervoor wa-
ken dat de bonafide handel wordt
weggedrukt door de malafide han-
del."

" Minister Hirsch Ballin
wandelde langs de coffeeshops
in het centrum van Venlo.

Foto: JEROEN KUIT

DOOR WIM DRAGSTRA
ting gehouden. De Weerterheide
is nu aleen militair oefenterrein.
Als het gebied tot COT wordt in-
gericht, zal het gebruik echter
veel intensiever worden.

De AbvaKabo heeft enige kritiek op
het afslankingsplan. Volgens kader-
lid W. Peeters wordt vooral in het
uitvoerende werk gesnoeid en blijft
de 'overhead' gespaard. De organi-
satie dreigt op die manier topzwaar
te worden, meent Peeters. Hij vindt
dat na afloop van de Grote Efficien-
cy Operatie moet worden gezocht
naar een beter evenwicht in de or-
ganisatie.

Ook volgens Victor Moolhun'sen,
voorzitter van de hoofden van
dienstcommissies, is na deze opera-
tie de rek er totaal uit. Opnieuw
bezuinigen kan niet meer: „Als bin-
nen enkele jarennog een afslanking
over het CBS heen komt, kunnen
we beter de pijp aan Maarten ge-
ven."

Stempel 'geheim'
werkt averechts

Indruk van 'gesjoemel' moest weggenomen worden
tnÏÏ 1 H ÂG -De Stichting Na-
h ui-en Milieu vindt dat het mi-
WeTJ?euVan Defensie nu al de
a eerterheide moet schrappen
(Cn^°.mpagnies Oefenterrein
«Üet^- S Defensie het nu nogooi .uilB acht de Weerterheide°* echt als COT in te richten, isderftfn 6n,kele reden te veron-erstellen dat daar over vijfjaarwel behoefte aan zal zijn

'Weerterheide status van oefenterrein ontnemen'

Over die nota van het ministerie
van Defensie wordt vandaag in
de Tweede Kamer een hoorzit-

De behoefte aan oefenruimte
voor Defensie zal de komende ja-
ren alleen nog maar verder afne-
men, schrijft de Stichting Na-
tuur en Milieu in een commen-
taar op de de Evaluatienota
Structuurschema Militaire Ter-
reinen.

Defensie heeft voorlopig nog af-
gezien van definitieve inrichting
van de Weerterheide tot COT
omdat daar op dit moment nog
geen behoefte aan bestaat.

Hendrik-prijs
voor Van Riel

Herinrichtingfaculteit moet 1 september gereed zijn

Fusie-overeenkomst UTP
en 'Nijmegen' getekend

achtergrond

HEERLEN - Twintigdui-
zend gulden betalen de vijf
aannemers die bij de Meers-
sense opzetgeldenaffaire be-
trokken waren. Met het
noemen van dat ene bedrag
heeft het college van Meers-
sen voldaan aan iets wat van
meerdere kanten werd ge-
vraagd. Namelijk het geven
van openheid. Niet alleen de
redactie van het Limburgs
Dagblad vond dat, maar ook
steeds meer raadsleden in de
Meerssense raad. Maar er
was heel wat voor nodig om
het bedrag genoemd te krij-
gen. HASSELT - De Hendrik-prijs van

het Vlaams/Nederlands literair tijd-
schrift Appel is dit jaar toegekend
aan Eduard van Riel uit Oostmalle.
De prijs "wordt vrijdag 21 februari
aanstaande uitgereikt in galerij
Theelen van Het Belang van Lim-
burg in Hasselt. Voor de twaalfde
editie van deze onderscheiding ont-
ving Appel liefst 69 inzendingen.

Meerssen is bekend (of berucht?)
geworden door de opzetgeldenaf-
faire, maar wat in Meerssen ge-
beurd is, is niet uniek. Dezelfde
praktijken zijn ook elders in Lim-
burg voorgekomen. Daarvan lagen
en liggen (nog) geen bewijzen op ta-
fel. Maar in Meerssen wel en daar-
om was de zaak van zo groot be-
lang.

dat niet te doen werd de indruk ge-
wekt dat er 'afspraakjes' gemaakt
kunnen worden tussen aannemers,
bestuurderen van gemeenten 'en
hoofdofficieren van justitie. Dat in
Meerssen zo fel is gereageerd op de
kwestie komt voornamelijk omdat
die indruk al langer en in meer
plaatsen bestaat. Daarom was op-
heldering in deze zaak alle moeite
dubbel en dwars waard.

dat dit college iets heeft geregeld
dat het daglicht niet kan verdragen,
iets onoirbaars heeft bekokstoofd,"
zei hij dinsdagavond.

Niet de transactie zelf, maar het feit
dat het stempel 'geheim' er op
stond was onoirbaar. Er was iets
ergs gebeurd - de gemeenschap was
opgelicht - en daarom had diezelfde
gemeenschap er recht op te verne-
men wat er afgesproken was. Door

Het feit dat de gemeente Meerssen
voor twee ton werd opgelicht was
op 22 mei 1990 ernstig genoeg om
bij de hoofdofficier van justitie een
aanklacht in te dienen tegen deaan-
nemers. En zou dat eind 1991 niet
ernstig genoeg zijn om de gemeen-
teraad en de hele gemeenschap te
informeren over de hoogte van het,
bedrag waarvoor getransigeerd
werd?1> mr

l' [°ede bnlfl>~ 9nder het motto 'Het
acuiteitT ' ZlJn sinds gisteren de

godgeleerdheid van deicbN)^universiteit te Nijmegen
s§ie en!,, universiteitvoor theo-
é«- MttPa.Storaat in Heerlen (UTP)Usie-ovlre ondertekening van de
*« bestnf.enk^ st door de betrok-imen^rS

f
C°Ueges is een Periodelelen Wlef °^erleg en onderhan-

'- ?°»is-ter ,de KUN ' UTP d«

" Wie ,1 le
T
ke bisschoppencon-

s dsteri| van Nederland en het mi-

/haPpena^ot^ en Weten-

W Mgr E. Beel, voorzitter van het Curatorium van de UTP, zet
zijn handtekening onder defusie-overeenkomst.
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!^erdhiS 6!n faculteit der god-1 met
t
twee lokaties, in

'Urgse n,a
en ln Heerlen. De Lim-ChSeh kfS Ter,ZOrgt de weten-

.6n voor .°,pl«ding van studen--8 & ttffi21 Ch
u

S de eerste drie jaar;
\ £ hVf\ de voUedige o^ferBcS_fn. JHr> P,laats' De accenten;eaandI r.M?eerlen geeft sPecifie--1 Drale i,

a
o
Cnt aan missionaire en pas-
mS T NiJmegen aan mt

1 maLWHten^apsbeoefenSg.r°egH^aart draagt de UTP het be-egdi gezag over aan deKUN NH-ov^' alle
H

stude^en van de
f^n Vo' fmeCle alue Personeels--1 l°ten «£■£ * sePtember wordt bc-' e KUNe/ïTpPerS°nee!SJ eden van■ '°rden iJ?Z gePlaatst kunnenven in de nieuwe formatie.
Doelmatig
/den af )bai glng bijna vijf jaar ge-n h6t rollen- De minister1 a <Ue H J T'\S stelde een commissie
'a« dl doelmatigheid en kwaliteit>HderLi glsche hogescholen
dviSP«S *oeP nam* Deze commissietTlseeerd dat Amsterdam- *«’"

Ut**ht (KTUU), alsme-
e ban^ genen Heerlen een nauwe-
«m Maan m°esten gaan. Amster-
'« han;* Jmegen en Heerlen namen"eöf-r^u schoen op en spraken op 13of^ber 1989 de wil uit te komen
"Wn ,!leve samenwerking. Ze
"b laLZe,**f bereid tot een fusie als-W<ü l?k niveau geen samenwer-ssverband zou ontstaan. Nog

Het is bijna grappig om burgemees-
ter Majoor van Meerssen zich nu in
verbazing te horen afvragen of eriets ernstigs gebeurd is. „Alle com-
mentaren doen bijna vermoeden
dat er iets ernstigs aan de hand is,

Uit de boeken van de failliete aan-
nemers Schreurs blijkt dat inder-
daad 125.000 gulden als opzetgeld is
uitgekeerd. Daarvan uitgaande be-
paalde de hoofdofficiervan de justi-
tie de 'boete' op 25.000 gulden elk.
Uiteindelijk is dat 20.000 geworden.
Daarmee heeft Meerssen tenminste
de helft van de geleden schade te-
rug.

In het algemeen kan aan de grootte
van de transactie tussen justitie en
een overtreder van de wet worden
afgeleid hoe zwaar de overtreding
was. Maar in dit gevalwist niemand
of de aannemers wel behoorlijk in
de buidel hadden moeten tasten of
niet. Er is nog steeds sprakevan dat
de gemeente Meerssen voor 200.000
gulden de boot is ingegaan.

In plaats van een diepe stilte stak er
een storm op, omdat de publieke
opinie het niet pikte dat niet be-
kend gemaakt zou worden hoe
zwaar de aannemers hadden moe-
ten boeten voor hun zonden.

Zes aannemers maakten in 1989 de
fout de aanneemsom voor de bouw
van het nieuwe gemeentehuis van
Meerssen met zon 200.000 gulden te
verhogen. Dat werd bekend toen
één van hen, Schreurs uit Sittard,
failliet ging en de 'opzetgelden' ge-
woon in de boekhouding stonden.
De burgemeester van Meerssen
deed aangifte van een strafbaar feit,
maar trok die aangifte in toen aan-
nemers en de gemeente tot een ak-
koord kwamen over de afhandeling.
Hoofdofficier van justitie,mrFrans-
sen was het ook eens met die rege-
ling. Onderdeel daarvan was echter
geheimhouding, omdat de aanne-
mers een halt wilden toeroepen aan
depubliciteit over de kwestie. Maar
als iets averechts gewerktheeft, dan
is het wel deze overeenkomst ge-
weest.

geen tien dagen later verscheen het
standpunt van de bisschoppen. Zn"
wilden het aantal instellingen voor
wetenschappelijke theologische op-
leidingen verminderen tot drie. Nij-
megen, Utrecht en Tilburg mochten
blijven bestaan, Amsterdam enHeerlen zouden met één van deze
drie moeten fuseren.
Een fiks geschil was geboren. De
perikelen leidden ertoe dat de

KTUA niet langer deelnam aan de
fusiebesprekingen met Nijmegen
en Heerlen en dat zij zich oriënteer-
de op samengaan met Utrecht. De
KUN en de UTP vervolgden, on-
danks protesten van studenten en
verzet van de bisschoppenconferen-
tie, hun gezamenlijkereis. Die werd
vanmiddag met de ondertekening
van het fusieformulier door beide
besturen officieel.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)

( Is uw Communicatie
f gebaseerd op

alleen maar gebaat bij commercials en onderscheidende
Horen, Zien enKrijgen! videoprogramma's.
Uw marktbewerking immers is
gericht oprespons. Bel even, uf vraag onze uitgebreide

brochure.
Een audio-visual is een perfect middel om Wij nemen dan graag vrijblijvend kontakt
dat doel te bereiken. met u op en laten u kennis maken met het
AVS weet dat en is gespecialiseerd in verschil tussen 'Horen, Zien en Zwijgen'
resultaatgerichte dia-presentaties, en 'Horen, Zien enKrijgen.

Audio 11 iiil ii ii ii i JKT ,
Mauritslaan 111 -Geleen lp

Postbus 62-6160AB Geleen T*^r* wuwm

Telefoono46-787700 . /,. ... , cFaxo46-750196 AXIUIO VlSUal SeiYICCS (AVS behoorttot deADB-Groep.)

Vijf jaar geleden verliet de Eijs-
denaar eigenerbeweging de pro-
vinciale dienst en nam hij een
functie aan in het bedrijfsleven.
Thans is hij opnieuw in Zuid-
Limburg in overheidsdienst,
echter niet bij de provincie.

len bedragen van rond 1600
gulden hebben opgeleverd. D.
wordt voorts beschuldigd van
het plegen van belastingfraude
in 1985.

Havens dempen
met mijnsteenVerdachte na zes

jaar voor rechtbank

Ambtenaar beschuldigd van omkoping

ROTTERDAM - Rotterdam wil de-
len van de Waal- en Eemhaven
dempen met mijnsteen uit Lim-
burg. Het Gemeentelijk Havenbe-
drijf onderzoekt samen met de
Dienst Centraal Milieubeheer Rijn-
mond de bruikbaarheid van het
materiaal.

Donderdag 13 februari 1992 " 11

vorderen dat opdrachten aan
Baars werden gegund.

Limburg



Groot is de leegte die hij achterliet.
In onze herinnering leeft hij voort.

Op 16 februari is het een jaar geleden dat wij
plotseling afscheid moesten nemen van mijn
lieve man, onze zorgzame vader en schoonvader

Lei Janssen
Mevrouw M. Janssen-Ploumen
en kinderen

Valkenburgerweg 36
6361 EC Nuth
Gaarna nodigen wij u uit tot het bijwonen van
de jaardienst, welke zal worden gehouden op
zondag 16 februari 1992 om 10.00 uur in de St.-
Bavokerk te Nuth.

Voor uw blijken van medeleven na het overlij-
den en voor uw aanwezigheid bij de uitvaart-
dienst en begrafenis van mijn onvergetelijke
moeder en schoonmoeder

Anna
van Duinhoven-Albert

zeggen wij u hartelijk dank. Het is ons gebleken
dat zij door velen buiten ons, geliefd en geres-
pecteerd werd.

Annie en Ger
Droomers-van Duinhoven

Hoensbroek, februari 1992
De zeswekendienst zal gehoudenworden op za-
terdag 15 februari a.s. om 19.00 uur, in de grote
St. Jan te Hoensbroek.

Daar het onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor het medeleven ons betoond bij
de ziekte, het overlijden en de crematie van
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonva-
der, groot- en overgrootvader

Huub Herpers
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Mevrouw G.J. Herpers-Loock
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Landgraaf, februari 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 15 februari as. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Bernadette te Land-
graaf-Abdissenbosch.

„Out of sight, but never out of mmd!"
Op 13 februari 1992 is het één jaar geleden dat
wij afscheid moesten nemen van mijn innigge-
liefde man en onze lieve, zorgzame vader

Ger Lodder
Wij nodigen u uit tot het bijwonenvan de plech-
tige eerste jaarsdienst, welke wordt gehouden
op zondag 16 februari as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Andreas te Heerlerbaan.

Mien Lodder-Prevo
Frank en Dionne
Ellen en Jos
Luc

Heerlerbaan, februari 1992

Wij willen u allen bedanken voor het medele-
ven, de bloemen en de h.h. missen die wij
mochten ontvangen bij het overlijden en de-cre-
matie van onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma

Els Schröder-Vinken
Familie J. Schröder
en kinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op zater-
dag 15 februari as. om 18.00 uur in de kerk van
de H. Antonius van Padua te Kerkrade-Bleijer-
heide.

tLambert van Oyen, oud 77 jaar, echtgenoot van
Mathilda Hamelinck. Maastricht. Corr.adres: Je-

kerweg 57, 6212 GA Maastricht. De crematieplech-
tigheid zal plaatsvinden vrijdag 14 februari om
11.45 uur in de aula van het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen. Gelegenheid tot
schriftelijk condoleren in het crematorium.
tAngela Adams, oud 94 jaar, weduwe van Jan

Claessens. 6226 TW Maastricht, Kasteel Peters-
heimstraat 45a. Corr.adres: Gentenlaan 10c, 6217
VN Maastricht. De eucharistieviering zal gehouden
worden op vrijdag 14 februari om 14.00 uur in de
parochiekerk van de H. Antonius van Padua te
Nazareth. Gelegenheid tot condoleren.

tTheo Roosebeek, oud 62 jaar, echtgenoot van
Tiny Lebon. 6227 TJ Heer-Maastricht, Lorentz-

straat 9. De eucharistieviering zal gehouden wor-
den op vrijdag 14 februari om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Petrus Banden te Heer. Er is geen
condoleren.

tLiza Schols, oud 70 jaar, weduwe van Jean
Bosch. 6241 CB Bunde. St. Agnesstraat 33. Corr.

adres: Bernhardlaan 11, 6226 BH Maastricht. De
eucharistieviering zal gehoudenworden op vrijdag
14 februari om 11.00uur in de parochiekerk van de
H. Walburga te Amby. Er is geen condoleren.

Twee eigen activiteiten
van bisdom Roermond

Vastenactie en 'Week voor Missionaris '

MAASMECHELEN - Een deel van de kleuterschool in Eisden-
Maasmechelen is dinsdagavond door brand verwoest. Toen de
vuurhaard zich uitbreidde, deed zich ook nog een ontploffing
voor. Enkele klaslokalen werden totaal vernield. Door de ravage
was het onmogelijk de kleutertjes gisteren in de school op te van-
gen. Er zou voor bijna een half miljoen Belgische frank schade
zijn. Het parket van Tongeren heeft een onderzoek ingesteld om
na te gaan of er sprake is van brandstichting.

Dode vrouw
aangetroffen

BLADEL - Een gezinshulp
heeft gistermorgen in haar
woning in Bladel het stoffe-
lijk overschot gevondenvan
de 84-jarige M. van Bommel.
Omdat er sporen van braak
zijn gevonden, vermoedt de
politie dat er sprake is van
een misdrijf.

De vrouw, die alleen woon-
de, is dinsdagavond door de
gezinshulp naar bed ge-
bracht. Het stoffelijk over-
schot vertoont uiterlijk geen
verwondingen. Vandaag
wordt sectie verricht. De po-
litie weet niet of er uit de
woning iets wordt vermist.De berichten over een nieuw offensief komen na eerdere aanwij-

zingen dat Saddam zich steeds minder aantrekt van de VN-reso-
luties die vorig jaar een einde maakten aan de Golfoorlog.

NICOSIA - Het sji'itischeverzet heeft gisteren zware gevechten
gemeld in het zuiden van Irak, waarbij het leger tanks en vlieg-
tuigen zou hebben ingezet tegen de moslim-rebellen.
Een Iraakse verzetszender in Iran meldde dat troepen van Sad-
dam Hoessein enkele dagen geleden de aanval hebben ingezet in
het moerasgebied ten noorden van Basra. Het radiobericht kon
niet door onafhankelijke bronnen worden bevestigd. Diplomaten
in Bagdad en reizigers die in Irak zijn geweest, hebben gezegd
dat het Iraakse leger begin januari is begonnen met het sturen
van versterkingen naar het zuiden.

Hevige strijd in Zuid-Irak

Brand in kleuterschool

Wij willenook ruimte voor pro-
jecten met een kerkelijke iden-
titeit. De collectegelden moe-
ten niet enkel aan sociaal-eco-
nomische projecten worden
besteed."

DOOR JAN VAN LIESHOUT sieburo Roermond de collectes
voor de Pauselijke Liefdewer-
ken niet langer rechtstreeks
aan Rome af, maar aan 'Mis-
sio', zoals ook de andere bis-
dommenvan Nederland doen.

tegen de wil van de bisschop
van Roermond contacten met
het Bureau voor Internationale
Solidariteit (BIS) bleven on-
derhouden.

Het bisdom Roermond bleef
echter een eigen Vastenactie
voeren en een eigen 'Week-
voor de Missionaris' houden.
Om die reden reclameerde pa-
ter Karel Veerkamp, die in
1981 confrater Piet Nelen als
directeur van het BIS is opge-
volgd, op onze berichtgeving.

ROERMOND - Het bisdom
Roermond houdt dit jaar
nog een eigen Vastenactie
en een eigen 'Week voor de
Missionaris. In een histori-
sche schets van het 20-jarig
pontificaat van mgr dr J.M.
Gijsen, zaterdag in deze
krant, stond vermeld dat
het bisdom Roermond weer
meedoet met de landelijke
Bisschoppelijke Vastenac-
tie en de 'Week voor de
Nederlandse Missionaris.

Het BIS werd in 1975 opge-
richt door pater Piet Nelen, die
kort te voren was ontslagen als
directeur van het Diocesaan
Instituut voor Internationale
Solidariteit (DIVIS). De re-
demptorist had de bisschop
van Roermond in een krante-
ninterview vergeleken met de
farizeeërs uit de tijd van Jezus
van Nazareth 'die ook verstrikt
zaten in wetten en voorschrif-
ten' en 'het systeem belangrij-
ker vonden dan het doel.

Eerst vorig jaar droeg het Mis-

Deze informatie was gebaseerd
op mededelingen van de pers-
chef van het bisdom Roer-
mond. Deze verkeerde in de
veronderstelling dat de ge-
sprekken die erover zijn ge-
voerd, waren afgerond. Dat
blijkt echter (nog) niet het ge-
val. Daarom zal het bisdom
Roermond ook dit jaar een ei-
gen Vastenactie en een eigen
'Week voor de Missionaris'
houden. „De wil tot eenheid is voor

honderd procent aanwezig,"
verklaarde de perschef van het
bisdom Roermond, Ad Jansen.

Bestemming
„Maar de eenheid mag niet ten
koste gaan van medezeggen-
schap over de bestemming van
de collectegelden. Meedoen en
verder zwijgen is niet accepta-
bel.

Synode
Tijdens de bijzondere synode
die in januari 1980 de Neder-
landse bisschoppen in Rome
samenbracht en was bedoeld
om de 'communio' tussen de
Nederlandse bisschoppen te
herstellen, kwam de bisschop
van Roermond met de andere
bisschoppen overeen dat hij de
samenwerking met de Pause-
lijke Missiewerken, de landelij-
ke Bisschoppelijke Vastenac-
tie en de 'Week voor de Neder-
landseMissionaris' zou herstel-
len.

Contacten
In 1977 brak mgr Gijsen met
de Nederlandse Missieraad, die
in de Nederlandse kerkprovin-
cie gelden voor de Pauselijke
Missiewerken inzamelt; in 1978
met de Bisschoppelijke Vaste-
nactie Nederland te Amers-
foort en met het Centraal Mis-
siecommissariaat te Oegstgeest
dat de 'Week voor de Neder-
landse Missionaris' organi-
seert, omdat deze instituten

Via het BIS werd in Limburg
verder gecollecteerd voor de
Pauselijke Missiewerken, de
landelijke Bisschoppelijke
Vastenactie en voor de 'Week
voor de Nederlandse Missiona-
ris.

Gesprekken
De adjunct-directeur van de
Bisschoppelijke Vastenactie
Nederland te Amersfoort, drs
Piet Kuijper, en de directeur
van het Centraal Missiecom-
missariaat te Oegstgeest, dr
Wiel Creemers, beaamden, des-
gevraagd 'dat met het bisdom
Roermond oriënterende ge-
sprekken zijn gevoerd, maar
dat nog geen conclusies zijn
getrokken en nog geen beslis-
singen zijn genomen.

Donderdag 13 februari 1992 " 12Limburgs Dagblad

i

_________________________ ______! _______________________! ________ __________ _______ ___i I

********************************************************************************** ******* WmUmUmUmUUummw*^

tot romantisch-kiassiek. <^^^Mw Ij *ft* lWffif||^Plifl leggers. Keus uit verscW-
Maar wees er nu wel te ;f ■ . ; "">''*- Wiip 'en'*'e ■c'euren streeps*o'-
snel bij, want aan alles * >;:te 2_+2-zits _.. ,rj
komt een eind en J* 2 |lH_fl
OP = OP! ' 1 . — 1 239-V lif*P

P "■""*■"■ -^« n «. ijiïil!S: .!!:" *JL«."~-, Ï$ÊÊ^ ~^^^S___iw ■ £■„ ■' ■ 'f^^^B

▲ ▲
Royale, kubistische hoekset. Uitermate geschikt voor het moderne interieur. Romantisch-kiassiek model met een prettige 'hoekzif door de hoge arm-
Optimaal zitkomfort door de dikke kussens. Bekleding van rundleer. PWf!__ ■e99er*i- Extra elegant door de kleine pootjes. Bekleed met dekoratieve weef-

3+2-_HsJBSO;- |£fl_Jfl **■ 2i+2-zits_49o;- H53

dikke kussens voor per- ' 1 f'^^/^T -MM - i I hoge rug en lendenste^fekte zit. De enigszins 111~-«. ê/^L^''' De brede, overbloesef1-1ronde zi|kanten geven her *~ ||||| ir""*-** |ïr^ '' armleggers lopen door
geheel een apart cachet. j^^s^&iSi^—si^W- ip»!?pppwp '''''^^^^^^K^-m\Wmmm\\, de rug. Bekleed me-
ieren bekleding. * |p| ;p rundleer

■HH \ UÉr ■ -é_J%' ' 3+2-zits -00*43+2"zits El___?9| JwPb. WÈÊÈ nooor ___7l_
42W- pMMiSI l__ J I - -.. ■ .^~~---*-~~*~*~*~*~~*-*^ | 3890;-

mvt^v^h | 2-zits bank in stof KCTfI
2i+2-zits Wfi,- (j Ifr>>H if^^igli * , v _^3 -1395"/- J££^

Exclusief en betaalbaar zitkomfortB _^--^**_i^^.

Moderne, ranke bijzet fauteuil met ___T I_F __! B "%i^^__^^ Moderne bijzetfauteuil met stoi+e
rondom goede steun. Geschikt Mr WW I I I fl HH .___ bekleding. Rank kuipmodel n* ~voor elk interieur. Leren bekleding. , rondom goede steun door de o'

ln de Cram& 178 - Woonboulevard Heerlen - Telefoon (045)-754208 kussens en hoge armlegger.. _^

m- mm mm. gp

De plechtige eerste jaardienst voor mijn
lieve man, vader, schoonvader en opa

Jo Nijdam
zal plaatsvinden op zondag 16 februari
as. om 10.00 uur in de St.-Lambertus-
kerk te Kerkrade-Centrum.

M. Nijdam-Leufkens
kinderen en
kleinkinderen

Op 12 februari is het eenjaar geleden dat wij af-
scheid namen van hem die ons zo dierbaar was,
mijn zorgzame man, pap, schoonvaderen opa

Martien van den Heuvel
De plechtige eerste jaardienst zal plaatsvinden
op zondag 16 februari as. om 11.00 uur in de
kerk van de H. Bernadette in de Baandert te Sit-
tard.

G. v.d. Heuvel-Jetten
kinderen en kleinkinderen

officiële mededeling

GEMEENTEBESTUUR VAN
VAALS

BEKENDMAKING
De burgemeester van Vaals maakt
ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 22 van de Wet op de Ruimte-
lijek ordening bekend, dat de Raad
van die gemeente in zijn vergade-
ring van 27-1-1992 heeft besloten te
verklaren dat wordt voorbereid de
wijziging van het bestemmingsplan
voor een drietal percelen, Prins
Bernhardlaan 113a, Harles 3 en Sef-
fenterstraat 33.
Het voorbereidingsbesluit en de
daarbij behorende tekeningen lig-
gen vanaf 14-2-1992 ter gemeentese-,
cretarie, afdeling Grondgebiedza-
ken, von Clermontplein 15 te Vaals
voor eenieder ter inzage.
Vaals, 13 februari 1992
De burgemeester voornoemd, wnd.
L.J. Hoogland

Het is een jaar geleden dat wij afscheid moesten
nemen van mijn man, vader, schoonvader en
opa

Henk Wennekes
De jaardienstzal worden gehouden op zaterdag
15 februari as. om 19.00 uur in de kerk van O.L.
Vrouw Maagd der Armen te Hoensbroek.

Mevrouw F. Wennekes-Kerpentier
kinderen en kleinkinderen

Met een gevoel van grote dankbaarheid hebben
wij uw medeleven ervaren tijdens de ziekte en
bij de uitvaart van mijn lieve vrouw en dierbare
moeder

Mia
Drummen-Splitthoff

Arthur Drummen
John

Hoensbroek, februari 1992
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 16 februari as. om 11.00 uur in de Grote
St.-Jankerk te Hoensbroek.



Bisschop Bar bezoekt zondag Maastricht

Tekort priesters in
byzantijnse kapellen

Van onze verslaggever

MAASTRICHT/ROTTERDAM -Omdat hij het verbindings-
streepje is tussen de negen ka-
tholieke, slavisch-byzantijnse
gemeenschappen en de Neder-
landse bisschoppen bezoekt
Ronald Philippus ('Flip' voor
vrienden) Bar, bisschop van Rot-
terdam, op zondag 16 februari
Maastricht. In de H. Geestkapel
aan de Kesselskade woont hij de
volgens de byzantijnse ritus te
vieren mis bij, aanvang half elf.
Tijdens de liturgie worden Sa-
scha Teunissen, dirigent van het
Maastrichts Slavisch Koor, en
Harry Sterenberg uit Nunhem
bevestigd als respectievelijk le-
zer en kluizenaar.

Juist door zijnverleden als mon-
nik - mgr Bar was benedictijn in
Chevetogne, België - is de nu
63-jarige bisschop van Rotter-
dam zeer vertrouwd met het wel
en wee van de kleine, maar hech-
te kapellen in Nederland waar
katholieken zich thuis voelen in
de slavisch-liturgische geloofs-
beleving.

Mgr Bar: „Ik denk dat deze vie-
ring in het Kerkslavisch voor
nogal wat Nederlanders een reë-
le steun is geworden voor hun
geloof; als ergens een byzantijns
koor komt zingen is de belang-
stelling vaak ook groot. De eigen
liturgie is inderdaad cerebraler,
rationeler en, niet van nature,
maar wel in de praktijk, minder
mystiek."
Probleem is echter het dreigend
tekort aan priesters die de ziel-
zorg voor de negen gemeen-
schappen, uiteenlopend van
Alkmaar tot Maastricht, overne-
men van de capucijners van het
klooster Pokrov in Den Haag.
Momenteelzijn er nog twee 'her-
ders': pater Antonie en pater
Gabriel. Beiden zijn 'de laatste
der capucijners', de kloosterorde
die veertig jaar geleden door
Rome is aangewezen voor de
geestelijke opvang van Russi-
sche vluchtelingen. Nu Rome
niet langer priesters beschikbaar
stelt, heeft bisschop Bar er een
zorg bij.

BORN - Hoe groot is hetgevaar van dagelijks over-
scherende militaire vliegtui-gen voor de bevolking van
de Maasdorpen Obbicht,
Grevenbicht, Urmond en an-dere Limburgse plaatsen inde buurt van een militaire
Vliegbasis, waar met de re-
gelmaat van de klok Phan-toms, F's-16 en andere 'vlie-
gende forten' overvliegen?
■Na de enorme ravage diedinsdagochtend in Hengelo
Veroorzaakt werd door een F16-straaljager die op een
Woonwijk neerstortte, staatde straaljager opnieuw terdiscussie. Ook in Limburg.

DOOR GRAZIELLA RUNCHINA

9 Agenten van de
gemeentepolitie van
Hengelo bekijken de
wrakstukken van de
neergestorte F-16.
Angst voor een der-
gelijk ongeval in
Limburg lijkt niet
echt te leven onder de
bevolking.

Foto: ANP

Weinig angstgevoelens in
Limburg na ramp Hengelo

Alleen burgemeester van Bergen bezorgd over militaire vluchten

£je Tweede-Kamerfractie vanGroen Links spreekt van 'vlie-gende doodskisten'en vindt datoe toestellen voorlopig maaraan "de grond moeten blijven.ue fractie pleit er verder voor
oat de vliegroutes van dergelij-
ke vliegtuigen niet meer over
oichtbevolkte gebieden mogen
-■open.

Ook in het Noordlimburgse

"■-■tergen maakt de burgemeester
bezorgd over het neerstor-Jen van de F-16 in Hengelo. Deburgervader van het Noordlim-ourgse plaatsje heeft inmiddels

contact opgenomen met het ge-
meentebestuur van Hengelo om
2lch te mengen in een discussie
°ver de gevaren van demilitaire
vliegtuigen. Ook Bergen onder-vindt veel overlast van de nabij-gelegen Duitse vliegbasis Laar-bruch.

" Bisschop Bar woont in de
H. Geestkapel in Maastricht
zondag een bijzondere mis
bij. Foto: DIJKSTRA

zegt hij: „Ik vermoed dat een
combinatie van een westerse pa-
rochie en de toestemming om in
de andere, dus byzantijnse ritus
te celebreren in ieder geval hulp
zou kunnen bieden. Sommige
priesters zouden dan moeten wo-
prden gevraagd om zich daartoe
te bekwamen. Tot heil van beide
zou zo ook de wisselwerking tus-
sen de twee werelden kunnen
worden bevorderd."

En hiermee zit bisschop Bar op
zijn, uit Chevetogne meegeno-
men stokpaardje. Dit klooster
wil het kruispunt zijn voor de
Oosterse en Westerse kerk, wat
ondermeer tot uiting komt in de
liturgische zang. Afwisselend
wordt er in het slavisch-byzan-
tijns en in het Latijn gezongen. *Terugblikkend op zijn lange pe-
riode als monnik wil bisschop
Bar kwijt: „Ik heb er geleerd om
te leven in eenkerk waarin meer
dan één gebedsstijl kan zijn. Dat
werkt relativerend naar alle zij-
den, maar bevordert ook de
trouw aan en het juiste inzicht in
de eigen traditie."

Over een mogelijke oplossing

Vast staat dat de slavisch-byzan-
tijnse traditie hem op zondag 16
februari overbekend in de oren
zal klinken. Deze bijzondere mis
begint om half elf.

(ADVERTENTIE)
I

( ZALIGE BRUNCH
MET SCHITTEREND
UITZICHT!

»£ Elke zondag van 12.00
n/^T^^r—Y tot 14.30 uur een zalige brunch

d~T/*/ -\ A met allerlei heerlijke warme en
\_r\Jr' 1 I koude gerechten-

Slechtst 32.50 p.p.
Kinderen tot 12 jaarbetalen f 1.- voor iedere 10 cm van
hun lengte. Het schitterende uitzicht is gratis en het
gebruikvan het binnenzwembad ook! Maak er een feeste-
lijke zondag van en kom naar ons prachtig gelegen hotel in
Epen. Graag wel even reserveren!

©
GOLDEN TULIP ZUID LIMBURG

Julianastraat 23a, 6285 AH Epen. Tel.: 04455-18 18.Fax: 24 15

vond anderhalf jaar geleden
plaats in het Noorbrabantse Bu-
del bij Weert.

nieuwd wakker worden ge-
schud om op de gevaren gewe-
zen te worden is altijd een
goede zaak, al is dit natuurlijk
weer het rampzalige gevolg van
die toestand in Hengelo. Het be-
kende 'de put dempen als het
kalf verdronken is-syndroom
dus."

plaatselijke bevolking.
Het gemeentebestuur in Bom
heeft in ieder geval nog geen te-
lefoontjes gehad van verontrus-

.te burgers die dehete adem van
een neerstortende straaljager in
hun nek voelen na de affaire in
Hengelo. Ook Roermond, vlak
bij de Duitse vliegbasis Brug-
gen, kent volgens de voorlich-
ters van de gemeente nog geen
verhevigdeangstgevoelens.

Pauline Vandehoek uit Greven-
bicht, ex-actievoerster tegen de
overlast van de vliegtuigen uil
Kleine Brogel, merkt echter op
dat de angst nog duidelijk leeft.
„De laatste jaren is de overlast
weliswaar een stuk minder ge-
worden," zegt ze. „Maar her-

*°e vliegtuigen die voor deover-
-"ast zorgen in de gemeenteBomn omgeving zijn afkomstig van
£e basis Kleine Brogel in het
«elgische Helchteren. Omdat
."et hier niet om Nederlandse
vhegtuigen gaat, is het Neder-landse ministerie van defensie
niet verantwoordelijk voor deoverlast die door deze vliegtui-
hr*

1
-*,

wordt veroorzaakt. Dit
o-JJkt telkens als burgers zich,na al een lange weg te hebben
oewandeld, tot het ministeriew.enden met klachten over denuider die ze ondervinden, ver-
olgens worden doorverwezen"aar België om daar weer bot tevangen.

meer over Nederlands grondge-
bied mogen vliegen. Het was de
bedoeling dat de toestellen,
voordat ze de Maas bereikten,
moesten draaien om zodoende
op Belgisch grondgebied te blij-
ven. In de praktijk blijkt echter
dat hier nog niet veel van .te-
recht is gekomen. Indien de pi-
loot de bocht namelijk enkele
seconden te laat neemt, kan niet
meer worden voorkomen datde
toestellen tot boven de kerkdor-
pen van de gemeente Bom
komen en daar voor de nodige
overlast zorgen.

„Belgische straaljagers scheren
met oorverdovend lawaai over
de Maasdorpen," zegt meneer
Sanders uit Grevenbicht.
„Vooral in de zomer loopt het
de spuigaten uit, het gevaar is
volgens mij vooral aanwezig
omdat ze zo laag vliegen."
In België en Duitsland is de mi-
nimale vlieghoogte 150 meter,
in Nederland geldt voor militai-
re toestellen een minimale
hoogte van 300 meter. In de
praktijk blijkt echter dat in
Limburg wegens de ligging
vaak een stuk lager wordt ge-
vlogen dan officieel is toege-
staan.

Vlieghoogte
De luchtmachtvan onze zuider-
buren heeft in het verleden veel
straaljagers verloren. Enkele ja-
ren geleden werd schertsend
gesproken van de 'vallende
ziekte' van de Belgische lucht-
macht toen de ene na deandere
F-16 crashte. Een van die cras-
hes met een Belgische F-16

Officieel is na bemiddeling tus-sen deBelgische en Nederland-se hichtmacht enkele jaren gele-
vtn j?fSesPr°ken dat de püotenvan de Belgische vüegbasis niet

Overlast
De angst voor het neerstorten
van een dergelijk vliegtuig, die
in principe blijft bestaan zo lang
een toestel in de lucht is, blijkt
nog niet echt te leven onder de

jn de Verenigde Staten kan men nog een aardige cent verdienen door links en rechtsWoed af te staan. Ook in Duitsland en België worden de halve liters van dit levensbelang-
rijke vocht op commerciële basis geworven. Een Duitse bloeddonor krijgt bijvoorbeeldongeveer 70 mark voor een donatie. In Nederland blijft bloed een gift, die een volwasseneMaximaal drie a vier keer per jaar voor de medemens af kan staan. Wij kennen hier eengedegen en veilig systeem voor werving en verwerking van bloed, waarbij de complexi-
teit van het produkt steeds meer vragen oproept. Over wat bloed is, wat men ermee kan,mag en moet doen gaat het symposium ter gelegenheid van de opening van het nieuwegebouw van de bloedbank in Maastricht aanstaande vrijdag.

Symposium in Maastricht over bloed

Kostbaar levenselixer
met besmette naam

" De directeurvan de bloedbank in Maastricht, drD. van Rhenen. Foto: frits WIüdershoven.

DOORANGELI POULSSEN ciënt mogelijk gebruikt. De rode
bloedcellen, worden het meest
toegediend. Dat is wat men
krijgt bij bloedarmoede of bij he-
vig bloedverlies. Plasma, wordt
alleen toegediend als men echt
veel bloed heeft verloren, bij-
voorbeeld na een ongeluk. En
verder is er nog de zogenaamde
roomlaag, waarin allerlei cellen
zitten die voor een gewone trans-
fusie niet absoluut noodzakelijk
zijn. Uit deze laag worden bij-
voorbeeld bloedplaatjes gehaald
voor leukemiepatiënten. Het
plasma kan gebruikt worden
voor allerlei andere produkten,
zoals voor het winnen van eiwit
in een houdbare vorm.

S"ICHT - Aan de noord.
kenh "et Academisch Zie-kenhuis Maastricht is een ge-bouw verrezen met de myste-rieuze naam 'Drie.X. In dat£kW Z«n de bloedbank, dewombosedienst en een laborato-oÏÏL VO£r kHnisch g^etischZl «Ht?k gevestiSd* In de ste-voor^1"6 "lmtes' wordt er dusvoornamelijk met het produktWoed gewerkt. De laatste tijd isnet imago van deze rode vloei-stot waarvan ongeveer 5 literaoor onze aderen stroomt, danig_££Vl°ld- H°ewel er altijd alol eS„beStonden die via bloedovergedragen konden wordenzoals hepatitis B of syfilis, heeftW.k°Pkom.st van het aids-virustoch relatief meer paniek ge-

„Er wordt niets weggegooid. Wat
er over is van de 'roomlaag' kan
gebruikt worden voor weten-
schappelijk onderzoek. Maar ei-
genlijk is er in deze maatschap-
pij weinig geregeld met de be-
trekking tot de inspraak die
bloeddonors en patiënten heb-
ben ten opzichte van het pro-

dukt bloed. In bloed is veel in-
formatie opgeslagen, denk maar
aan de erfelijkheidsfactoren.
Wellicht eist de ontvanger ooit
het recht orri te weten wat' voor
bloed hij krijgt of wil de gever
weten wat voor onderzoek er
met zijn bloed wordt verricht.
Nu wordt het bloed absoluut
anoniem behandeld. Het maakt
voor de iqegassing helergaal niet

uit of het van een vrouw of man,
blanke of zwarte is. Wanneer we
het recht op privacy nader gaan
bekijken, ook voor bloed, on-
staan er wel zeer interessante
kwesties en daar gaat onder an-
dere vrijdag het openingssympo-
sium over. Op het symposium
zullen zowel de ethische als ook
de gezondheidsrechtelijke en
technische aspectenvan het wer-

een halve liter kun drie mensen
helpen, zonder dat het je eigen
gezondheid schaadt. In Heerlen
en Brunssum is er een eigen
bloedafnamedienst in het zie-
kenhuis en de mensen uit Maas-
tricht kunnen naar ons nieuwe
gebouw komen aan de Joseph
Bechlaan bij het AZM," besluit
de directeur in zijn nog naar
nieuwbouw geurend kantoor.

ken met bloed uitgebreid wor-
den besproken," vertelt Van
Rhenen.
Eenieder die nu naar de bloed-
bank gaatkan naast een medisch
onderzoek en een gedegen test
van het gegeven bloed, verwach-
ten dat zijn 'gift' met uiterste
zorgvuldigheid en discretie
wordt behandeld. „Wij hebben
nog veel bloeddonors nodig. Met

Het bloed wordt na de afgifte ge-
test - sinds 1991 wordt er ook op
hepatitis C getest - en vervolgens
gesplitst in drie delen. Op deze
manier wordt het bloed zo effi-

gel ingesteld dat mensen die in
de zogenaamde risicogroep val-
len, geen bloed kunnen geven.
Het gaat dan om mensen die ho-
moseksuele contacten hebben
gehad, drugs hebben gespotenof
seksuele contacten met iemand
uit Afrika hebben gehad, sinds
1980. Wanneer we bloed afne-
men bij mensen die niet in die
groep vallen, kunnen we on-
danks de testen niet 100% zeker
zijn dat het produkt niét besmet
is met het aids-virus. Dit kan
men namelijk pas minstens een
half jaar na de besmetting me-
ten. Maar de praktijk wijst uit
dat er nooit meer een aidsbe-
smetting via bloedtransfusie is
voorgekomen sinds we zijn gaan
testen. Dus niemand hoeft zich
zorgen te gaan maken."

Roomlaag
»We testen sinds 1985 op hetaids-virus, vertelt dr D. van Rhe-nen, directeurvan de bloedbank*.__»aarbij hebben we de maatre-
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Vier dossiers vermisten
nog steeds niet gesloten

ROERMOND
Royal: Thelma & Louise, dag.
20.30 uur. Royaline: Hot Shots,
dag. 20.30 uur. Filmhuis Roer-
mond:La Statione, do 20.30 uur.

SITTARD
Forum: Hot Shots, dag. 20.30
uur. The Addams Family, dag.
20.30 uur.

GELEEN
Roxy: Curly Sue, dag. 20.30 uur.
TheFisher King, dag. 20.30 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Frankie & Johnny, do
21.15 uur. The Addams Family,
do 21.15 uur. Toto le Heros, dag.
21.15 uur. Hot shots, dag. 21.15
uur. Ciné-K: Jungle Fever, dag.
21 uur. Cinema- Palace: Harley
Davidson and the Marlboro
Man, dag. 19 en 21.30 uur. Don't
teil Mom the babysitter 's dead,
dag. 18.45 en 21.30 uur.Ricochet,
do 18.30 uur. The Fisher King,
do 21.30 uur. Lumière: Merci la
vie, dag. 20 uur. Blde Runner,
dag. 20.30 uur. La doublé vie de
Veronique, dag. 22uur.

Royal: Frankie & Johnny, do
20.15 uur. Rivoli: Hot Shots, do
19 en 21 uur. Maxim: Harley Da-
vidson and the Marlboro man,
dag. 19 en 21 uur. De H6: Shatte-
red, dag. 14.30 19 en 21.30 uur.
The Addams Family, dag. 14.15
18.45 en 21.15 uur. Don't teil
Mom the babysitter 's dead, dag.
18.30 en 21 uur, do ook 14 uur.

Ricochet, dag. 18.30 en 21 uur,
do ook 14 uur. Curly Sue, dag. 14
18.30en 21 uur.

bioscopen
HEERLEN

Jaarlijks worden er in Nederland 3500
burgers vermist. Een deel van hen duikt

gezond en wel na verloop van tijd weer op.
Een korte liefdesaffaire, overspannenheid of
gewooneen vlucht voor de beslommeringen

van alle dag, zijn de meest voorkomende
redenen. Een niet onaanzienlijk deel van de

tijdelijk vermisten verkiest de vrijwillige
dood en een handvol wordt gevonden als

slachtoffer van een ernstig misdrijf. Jaarlijks
blijven er in Nederland twintig tot

vijfentwintig namen over van mensen die
'echt' verdwenen zijn en waarvan niemand
ook maar een idee heeft wat er gebeurdkan

zijn, zegt de CentraleRecherche
Informatiedienst die devermissingen in

Nederland registreert. De lugubere
ontdekking van een slordig begraven lijk
van een op dat moment onbekende in de
bossen van Grashoek-Helden afgelopen

zaterdag, zorgt onmiddellijk voor activiteit
op het vermistenfront. Een

vermisten zorgen dergelijkevondsten als in
Helden voor nieuwe emotie of soms juist

hoop eindelijk zekerheid tekrijgen.

computer-uitdraai wordt in afwachtingvan
deconclusies van de anatoom-patholoog
gereed gelegd. Voor nabestaanden van

HEERLEN:

DOOR ROB PETERS

journaalkort

streeksgewijs

- vr. 14/2:liederenrecital 'Und trotzdei»
gab es immer noch Kabaret' met Egi-
dius Pluymen en Gisela Douwes (20.30
uur).- zo. 16/2:Peter Zegveld met het jeugd-
toneel 'Trappelzak'. Voorstelling voor
kinderen vanaf acht jaar (14.30 uur).
- ma. 17/2:ensemble Opus One brengt
het dansprogramma 'Visions and Voi-
ces from a Storyteller.

" Angelique Hendrix (19) uit Stem is sinds 13 juli 1990
spoorloos. Foto: PETER ROOZEN " Tekening van J. Jacobs uit Weert, die op 10 juli 1989 niet

terugkeerde van een bergwandeling in Oostenrijk.

verde niets op. Een jaar later
werd een nieuwe poging om ge-
tuigen te vinden op verzoek van
de moeder ondernomen, maar
ook die bleef vruchteloos.

HELDEN/HEERLEN - Het
stoffelijk overschot in Helden
blijkt dan wel geen 'bekende'
vermiste provinciegenoot te zijn,
maar een Duitse vrouw. Een
vondst daarentegen wel die her-
inneringen oproept aan de ont-
dekking van het lijk zonder
hoofd in het tien kilometer ver-
der geleden Sevenum in mei veri
leden jaar. Een zaak overigens
die nog steeds niet is opgelost.

iemand gezien te hebben die ge-
lijkenis vertoonde, kwam er wei-
nig binnen en Jacobs is in elk
geval niet opgedoken." Ook de
poütie in de hoofdstad verwacht
er nog weinig van.

dochter dieper fiets zou terugke-
ren van familiebezoek in Elsloo,
spoorloos was. Mede op grond
van ambtelijke informatie over
de situatie in het gezin, bleef de
poütie in Stem lange tijd geloven
dat het meisje na ruzie gewoon
was weggelopen. „Ze komt van-
daag of morgen wel terug",
kreeg de moeder herhaaldelijk te
horen. Medio augustus 1990 be-
sloot de Steinder politie een op-
sporingsbericht uit te brengen.

Weertenaar J. Jacobs keerde op
10 juli 1989 niet terug van een
wandeling in zijn hotel in het
Oostenrijkse Spital Pyhrn. Aan-
genomen werd dat hij was geval-
len tijdens een hevig noodweer.
Zijn stoffelijk overschot werd
echter ook na een uitgebreide
zoekactie niet gevonden en de
zaak werd gesloten. Tot begin
1991 een vluchtige kennis van
Jacobs de man gezien meende te
hebben in Amsterdam en het on-
derzoek werd heropend. Een ge-
tekend portret werd in de hoofd-
stad verspreid maar zegt de
politie in Weert nu: „Behalve een
handvol mensen dat meende

Marjo Winkens werd in 1975
toen zij op weg was van Sittard
naar huis, door onbekenden op-
gewacht en meegenomen. Haar
helm werd langs de rijksweg in
Reuver gevonden, maar verder
ontbreekt tot op de dag van van-
daag elk spoor. Marino Vrieze-:
laar kwam in datzelfde jaar na
een avondje stappen niet meer.
Zijn verdwijning werd eerst na
enige tijd serieus genomen.

Het resultaat was niet groots.
Een handvol getuigen meende
het meisje na die 13de juligezien
te hebben. Nader onderzoek le-

Stein
„Wij hebben geen idee wat er
met Angelique Hendrix is ge-
beurd. Aanvankelijk hadden wij
zo onze twijfels, maar inmiddels
zijn diéwel verdwenen", zegt ad-
judantLeppink van de Steinder
politie. Op 13 juli 1990 meldde de
moeder van Angelique dat haar

hopeloos verouderd. Het meren-
deel van de vermisten is na pu-
blicatie van het opsporingsbe-
richt in alle stilte teruggekomen
of begraven.
Op dit moment zijn er behalve
de bijna klassieke verdwijningen
van Maijo Winkens (17) uit
Schimmert en Marino Vriese-
laar (15) uit Geleen in 1975, in
Limburg nog twee echte 'myste-
ries. Het gaat om de 19-jarige
Angelique Hendrix uit Stem die
op 19 juli 1990 verdween en de
42-jarige huisvader J. Jacobs uit
Weert die op 13 juli 1989 in Oos-
tenrijk niet terugkeerde van een
wandeling. Beide verdwijningen
vertonen enige gelijkenis. Ener-
zijds omdat in beide gevallen het
idee leefde dat de vermisten
weer snel zouden opduiken an-
derzijds omdat zowel het meisje
als de man door getuigen gezien
zouden zyn lang na hunverdwij-
ning.

Navorsing en navraag leert niet
alleen dat op dit moment nog
vier Limburgers echt als vermist
te boek staan, maar ook dat de
verdwijningen allemaal langer
dan twee jaar geleden hebben
plaatsgevonden. Een lijvig ar-
chiefdossier met een trieste lita-
nie van foto's en namen van
vermisten, zoals die in de krant
ooit werden gepubliceerd, blijkt

- vr. 14/2:Barokmuziek, kamermuziek'
avond met werken van J.S. Bach en
G.F. Handel.
- zo. 16/2:Salomon Klezmorim, koffie-
concert met Jiddische volksmuziek (1*
uur).
- wo. 19/2:American Dance Theatre
met de nieuwe produktie 'Manhatten
Moves.

- vr. 14/2 en za. 15/2:'Dozen', een solo-
programma van Herman Lutgerink (*-»
uur).

- do. 13/2:liederenrecital 'Dahmals,
Heute' (Wenn eena jeborn wird) wet
Egidius Pluymen en Gisela Douwes.
- vr. 14/2:theatershow 'Volle vaart
door Vos en Vesuvia.

SITTARD:

- za. 15/2:'La Traviata', opera van Gui-
seppe Verdi gebracht door Stichting
OperaZuid.- zo. 16/2:'The Good Thing', concert
met Mathilde Santing, Astrid Seriese e»
Julya Lo'Ko.- di. 18/2:toneelgroep de Tijd brengt
'Torquato Tasso', toneelstuk van J"*
Goethe.
- wo. 19/2:ensemble Ad Libitum met
lunchconcert (12.30 uur).- wo. 19/2:'Waardenburg en De Jong
met een theatershow.

- vr. 14/2:Berdien Stenberg met con-
cert 'De Toverfluit'.

KERKRADE:

- za. 15/2:dansgroep Krisztina dë Ch&-
tel met de nieuwe produktie 'Weep Cry
and Tangle'.
- zo. 16/2:concert door Harmonie/fanfa-
re St. Jozef (11 uur).
- zo.- 16/2:concert door het Orlando
Kwartet.

MAASTRICHT:

wo. 19/2:theatergroep Teneeter
brengt de voorstelling 'De maan en de
muizenkoning' (14 uur).

HOENSBROEK - Het St Christoffel Artiesten Team uit Hoensbroek
houdt op zondag 16 februari een wandeltocht. De opbrengst van de
tocht gaat naar Unicef, de organisatie van de Verenigde Naties die
zich inzetvoor hetkind. Er wordt vertrokken om 13.00 uur vanaf café
Windroos aan de Akerstraat 150in Hoensbroek. Er kan gekozen wor-
den tussen een tocht van 5 en 10 kilometer. Een ideale repetitie voorde carnavalsoptocht? Inschrijving kost f15,-, kinderen tot 12 jaar
f12,50. Opgeven kan bij ®213386.

Wandeltocht voor Unicef

ROERMOND:
- ma. 17/2:kamermuziekavond wet
Guarneri Trio.

Avond over landbouw zonder gif
HEERLEN - De Vereniging Ekologische Leef- en Teeltwijze (Velt)
houdt zich bezig met een miüeuvriendelijke manier van landbouw.
Dit is landbouwwaarbij geen gif wordt gebruikt.
Velt houdt op maandag 24 februari een bijeenkomst in café Nor aan
deGeerstraat 302 in Heerlen. De avond is bedoeldvoor alle geïnteres-
seerden. Niet alleen beroepslandbouwers, maar ook hobbyisten met
een eigen groentetuintjezijn welkom. Velt hoopt op deze avond een
eigen afdeüng voor Zuid-Limburg te kunnen oprichten. De aanvang
van de informatieavond is om 20.00 uur.
Inüchtingen: Wilma Peeters ©04459-2007.

WEERT:
- vr. 14/2:'Frühling in Wien', met het
Johann Strauss Orkest onder leiding
van André Rieu (20.15 uur).
- di. 18/2:vrolijke, barokke, wilde
chaos door Bert Visscher in 'Don Chaot
en de foute architect' (20.15 uur).
- wo. 19/2:kamermuziek door Han de
Vries, Jacob Slagter en Rudolf Jansen
met werken van Reinecke, Schumann,
Kahn en Jenner (20.15 uur).Mensen die kleding en /of speelgoed wiüen afstaan kunnen tot 26 fe-

bruari terecht bij de speelzaal, Amonieterf 165 te Heerlen, van 9 tot
15 uur.

Kempke houdt kledingbeurs
HEERLEN - Peuterspeelzaal 'tKempke te Rennemig/Heerlerheide,
houdt op 7 maart een kinderkleding- en speelgoedbeurs. Met de op-
brengst van die beurs wil de peuterspeelzaal dit voorjaar nieuw bui-)
tenspeelgoed kopen.

- do. 13/2, vr. 14/2en di. 18/2:'Die Affa-
re Rue de Lourcine', Eugène Labiche.- vr. 14/2 en di. 18/2(19.30 uur):'Wiener
Blut', Johann Strauss.
- wo. 19/2:concert door het Nederlands
Radio-Philharmonisch Orkest onder lei-
ding vanEdo De WaartenRudolf Buch-
binder, piano (Eurogress).

AKEN:
- za. 15/2, (19.30 uur) zo 16/2 (15 uur)e»
wo. 19/2 (19.30 uur):Scherz, Satire, Iro-
nie und Tiefere Bedeutung, Christian
Dietrich Grabbe.

vol geld- en promotiegeüe een-
lingen.

Gelukkig zijn er mensen, ver-
enigd in de stichting Natuurbe-
houd Strijthagen, die ervoor
vechten dat dit gebiedvoor u be-
houden blijft.
NUTH J. Krutzen
(Door redactie ingekort)

Tenzij anders aangegeven beginnen alle
voorstellingen om 20.00 uur.

HEERLEN

" In de Stadsschouwburg geeft'
beeldend kunstenaar Peter Zeg-
veld zondag een jeugdvoorstel-
üng van het geluidstheater Trap-
pelzak. Aanvang 14.30 uur, en-
tree fl 7,50.

" CV De Knoeverleëre uit Wei-
ten houdt op vrijdag 14 februari
vanaf 20.11 uur een TropicalPar-*
ty in café Donners. Entree fl 5,-.

" In het Socio-project in Eygels-
hoven vindt zaterdag vanaf 20
uur de Laura carnavalsavond
plaats. Entree aan de kassa fl 9,-.

" Zymose start dinsdag om
11.15 uur met een cursus zelfver-
dediging voor vrouwen. De les-
sen worden geggeven in het
Missionair Centrum. Deelname
fl 30,-. Aanmelding: ©727257
(len Kleijkers).

" In het Laurentiushuis te Voe-
rendaal wordt zaterdag van 14.11
tot 17 uur het kindercarnaval
van CV De Naate gehouden. En-
tree fll,-.

Ja, de wolven huilenweer en wel
in de gemeenteLandgraaf. In dit
geval echter geen prachtige die-
ren, maar ordinaire geldwolven,
te weten de bestuurderen van
deze gemeente, die er niet voor
terugdeinzen prachtige natuur te
verkwanselen aan nóg grotere
geldwolven. Ik heb het over het
unieke en landschappelijk zeer
waardevolle natuurgebied Strijt-
hagen.

In plaats van deze parel te koes-
teren en zich bevoorrecht te voe-
len dat zon gebied in hun ge-
meente ügt, blijven deze üeden
zoeken naar projectontwikke-
laars die dit gebied zullen ruïne-
ren door er een bungalowpark te
bouwen. Vooral het CDA en de
PvdA doener allesaan dit te rea-
üseren, op sünkse en vaak zeer
leugenachtige argumenten en
voorwendsels.

Carmelhof
In een artikel in het LD van za-
terdag 8 februari over de met
sluiting bedreigde Carmelhof in
Landgraaf komt de zinsnede
voor uit,een interview met de
voorzitter van de bejaardensoos:
„Een ding weet ik zeker. Nie-
mandvan onze mensen, waarvan
de meesten tussen de 60 en de 80
jaar zijn, zal verkassen naar het
Streeperkruis."

" Het gouden paar Loo-Lemmens.

"In het Golden Tuüphotel
wordt dinsdag om 20 uur een in-
formatieavond over Transceden-
te Meditatie gehouden. Informa-
tie: ©03200-15011.

" Groepen en wagens die op 2
maart wiüen deelnemen aan de
optocht te Schinveld, dienen
zich zo spoedig mogeüjk aan te
melden bij Ed Theunissen,
Nieuwwijkstraat 22, &251983.
Motorvoertuigen moeten voor-
zien zijn van een geldig kente-
ken- en verzekeringsbewijs.
Deelname is voor eigen risico.
De kinderoptocht op zondag
gaat dit jaarook door.

HOENSBROEK

" In Ons Huis wordt maandag
van 14 tot 16 uur het spreekuur
burgerraadsüeden gehouden.

Landgravers, kom hier massaal
tegen in het geweer. Dit gebied
is van en voor u en mag niet ver-
woest worden. Door hier 251
bungalows neer te zetten zal een
van de mooiste natuurgebieden
van Nederland, met zijn stilte,
unieke flora en fauna, totaal ver-
nield worden, dit in tegenstelling
tot de uitspraken,van deze be-
stuurderen. Dit gebied is het
meer dan waard om ervoor te
vechten en het zodoende te spa-
ren.

Gouden paar
BRUNSSUM - Het echtpaar Christien en Hub Loo-Lemmens viert
op Valentijnsdag, vrijdag 14 februari, het gouden huwelijksfeest. De
dankmis wordt om 15 uur opgedragen in de Fatimakerk te Bruns-
sum. Gelegenheid tot feliciteren is van 19 tot 20 uur in gemeen-
schapshuis De Henkhof, Clemensweg 1 te Merkelbeek.

BRUNSSUM
"In dr Brikke-oave wordt
maandag om 20 uur een informa-
tiebijeenkomst gehouden over
Transcedente Meditatie. Inlich-
tingen: &03200-51011.

" Krocké, Walendowski en
Roos zijn in gemeenschapshuis
In 't Ven in Brunssum gehul-
digd. Het gebeurde tijdens de
receptie van prins Henri I van
CV de Klotsköp. Krocké kreeg
de de onderscheiding voor zijn
bijdrage aan het carnavalsgebeu-
ren, Walendowski voor zijn be-
moeienissen met het partner-
schap Alsdorf, 'opperklotskop'
Roos is 22 jaarbestuurslid.

KERKRADE
# Het Bureau Sociale Begelei-
ding houdt maandag van 14 tot
16 uur spreekuur voor ex-mijn-
werkers in het CMW, Kloosterra-
derstraat 20.

exposities

HEERLEN
Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisple
19. De Collectie, keuze uit de kun!
collectie 1950-1991. T/m 10/5, open
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 ut
Galerie 't Wevertje, De Wever Zi
kenhuis. Expositie met aquarellen 'olieverfvan Joop van Rees. T/m 29/:

HOENSBROEK
Slotgebouw, Kasteel Hoensbroel
Expositie 'Zilver,in Beweging. T/i
23/2. Expositiezolder van het Slotg'
bouw. Tentoonstellingmet werken o
papier van Lou Heynens. T/m 28/
open dag. van 10-12 uur en 13.30-1
uur.

BRUNSSUM
Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Wer
vantien Poolse grafici. T/m 28/2, ope
ma t/m vr 10-12, 14-17 en 19-21 uur (n
u.v. woensdagavond), zo 15-17 uur.

LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Expos
tic van Jan Peterson. T/m 23/2, ope
vr 17-20uur, za en zo 14-17 uur.

SCHIMMERT
GalerieHof van Oensel, Haagstraat
Werk van harke Kazemier, Kaete va
Breda en Joop Crompvoets. T/m 29/
open do t/m zo 14-17 uur.

Deze uitspraak schijnt aanlei-
ding geweest te zijn tot de sug-
gestie dat het Streeperkruis eni-
ge bemoeienis gehadzou hebben
met de moeiüjkheden van de
Carmelhof. Het kerkbestuur van
Leenhof, eigenaar van de Car-
melhof, wenst zich met klem te
distantiëren van deze suggestie.
Volgens zijn mening heeft bo-
venstaande uitspraak geen ande-
re dan een algemene zin: voor de
bejaarde mensen is het moeilijk
denkbaar dat zij zich naar welke
andere lokatie zuüen begeven
die te ver of te moeilijk bereik-
baar is voor hen. Het is te betreu-
ren dat bij wijze van voorbeeld
daarbij een bekende en goed be-
faamde lokatie, met grote bete-
kenis voor het verenigingsleven
van Schaesberg, met name ge-
noemd werd.
LANDGRAAF A. Custers

Pastoor Leenhof

Bovendien zijn er van zulke par-
ken reeds meer dan genoeg in
Limburg en zijn directe omge-
ving. Het realiseren van zon
bungalowpark in uw Strijthagen
zal enkel en alleen een prestige-
object betekenen voor een hand-

KERKRADE - Tijdens de jaarvergadering van het Schalmeikorps
'86 Kerkrade heeft voorzitter D. Pelzer om gezondheidsredenen zijn
functie neergelegd. Hij is benoemd tot ere-voorzitter.

Schalmeikorps

Er is nog geen nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap. Wie dit
ambt wil gaan bekleden kan zich aanmelden bij de secretaris,
®452342.
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in de theaters:

Ook defiets van Angelique is nooit meer gevonden

Limburg

in het nieuws

in gesprek

Striithagen



Nieuw milieuplan binnenkort van kracht

Kerkrade gaat bedrijven
intensiever controleren

'Behoud Strijthagen'
zet tegenoffensief in

voor. „Op 12 maart beslist de ge-
meenteraad over de plannen.
Het wordt dus een korte, maar
hevige strijd."

LANDGRAAF - Een stortvloed
aan bezwaarschriften, affiches,
handtekeningen en een prijs
yoor de leukste anti-vakantie-
Parkbijdrage in de carnavalsop-
tocht: daarmee gaat de stichtingNatuurbehoud Strijthagen pro-pren te voorkomen dat in het
ptrijthager beekdal een bunga-lowpark wordt aangelegd.

dingvan de beek gevaar liep. De
gemeente doet nu alsof deRaad
tegen de rest van de plannen
geen enkel bezwaar had, maar
zover is de Raad nooit geko-
men."
Om de waterstaatkundige be-
zwaren te weerleggen, heeft de
gemeente een onderzoek laten
uitvoeren door CSO Adviesbu- Lisboa

reau voor Milieuonderzoek. Ook
daarvan deugt volgens Natuur-
behoud Strijhagen weinig. Baur:
„Het heeft er alles van dat de
conclusies al bij voorbaat vast-
stonden."
Natuurbehoud Strijthagen deed
een oproep om massaal bezwaar-
schriften in te dienen, als de
gemeenteraad instemt met de
plannen. „Wij zorgen voor voor-
gedrukte bezwaarschriften", zei
Baur. „U hoeft alleen een hand-
tekening te zetten."
Op die manier kunnen de plan-
nen bovendien vertraagd wor-
den, voorspelde Baur. „Dat kan
de projectontwikkelaar nou juist
niet hebben. En hij zou niet de
eerste zijn die om die reden af-
haakt."

Ongeveer honderd tegenstan-
ders van het vakantiepark had-
?en zich gisteravond verzameld
JJ1 zaal het Streeperkruis in
schaesberg. „De tijd dringt",
kfeld voorzitter Paul Baur vanNatuurbehoud Strijthagen hen

Baur zei nog volop mogelijkhe-
den te zien om het vakantiepark
tegen te houden. „De Raad van
State heeft in november 1990 een
eerder bungalowpark tegenge-
houden omdat de waterhuishou-

KERKRADE - De gemeente Kerk-
rade gaat een stringenter milieube-
leid voeren. Met name de bedrijven
in de gemeente zullen intensiever
worden gecontroleerd op hinder-
wetvergunningen en afvallozingen.
Het plan zal vier formatieplaatsen
opleveren, maar onduidelijk is nog
of hiervoor nieuwe arbeidskrachten
worden aangetrokken. De gemeen-
teraad zal binnenkort instemmen
met het nieuwe milieuplan. ■
Een Nijmeegs onderzoeksbureau
heeft naar aanleiding van het lande-
lijke milieubeleid een lokaal plan
VoorKerkrade opgesteld.

Kerkrade zal in eerste instantie de
zogeheten basismilieutaken uitvoe-
ren. Daarbij hoort de achterstand
die de gemeente moet inlopen op
het gebied van de hinderwetver-
gunningen. Van ongeveer veertig
procent van de Kerkraadse bedrij-
ven heeft de gemeente de vergun-
ningen en meldingen niet bijge-
werkt, zo laat Evert Steynebrugh,
hoofd van de afdeling milieu, we-
ten.

Verder gaat de gemeente intensief
controleren welk afvalwater en che-

misch afval de Kerkraadse bedrij-
ven verlaat.
Naast deze basistaken wil de ge-
meente andere taken uitvoeren.
Daaronder vallen het controleren
van het bodem-, grond- en opper-
vlaktewaterwater en maatregelen
op het gebiedvan geluidhinder, ver-
keer en vervoer en voorlichting.

Evert Steynebrugh zegt dat het
stringente milieubeleid Kerkrade
vier arbeidsplaatsen zal opleveren.
Hij verwacht niet dat deze op korte
termijn met nieuwe krachten wor-
den opgevuld. Steynebrugh denkt
aan een interne oplossing.
Het nieuwe plan zal tevens eenma-
lig werk opleveren voor zeven
mensjaren. Dit betreft voornameüjk
het inlopen van de achterstand bij
de hinderwetvergunningen. Deze
werkzaamheden zullen worden uit-
besteed aan een extern bureau.
De extra kosten van de nieuwe ta-
ken zijn voor een deel opgenomen
in de gemeentebegroting. Het aan-
vuüende geld kanKerkrade verkrij-
gen op grondvan landelijkeregelin-
gen, het Nationale Milieu Beleids-
plan en het Bijdragenbesluit
Uitvoering Gemeentelijk Milieube-
leid.

Heerlen krijgt een
Technisch College

MTS en Streekschool Beroepsbegeleidend Onderwijs fuseren " Vanuit de gemeente Land-
graaf probeert de stichting
Vriendenkring Kinderwerk
Lisboa Portugal al vijf jaar
lang het lotvan kinderen uit de
sloppenwijken van de Portuge-
se hoofdstad te verlichten. Door
middel van allerlei acties
bracht de Vriendenkring voor
dat doel al bijnaanderhalfmil-
joen gulden bij elkaar. Genoeg
is dat echter niet, nog steeds le-
ven veel Portugese kinderen
onder erbarmelijke omstandig-
heden. Om daar verandering
in te brengen, zoekt destichting
zeker tien nieuwe vrijwilligers.
5045-3 1.10.83.

Op visite bij politie
Valentijn
" Morgen (vrijdag) is het Va-
lentijnsdag. De uit Amerika
overgewaaide dag is er voor het
aanhalen van vriendschaps-
banden. Een verre vriend (ons
allen welbekend want hij is be-
ter dan een slechte buur) zou
wel eens verrast kunnen wor-
den op een kaartje en misschien
dat een aardige vriendin een
boeket bloemen mag verwach-
ten. Aangezien we momenteel
aardig wat ongehuwd samen-
wonen heeft Valentijnsdag ook
wel eens het karakter van een
alternatieve trouwdag. Man-
lief, of liever gezegd, partner-
lief neemt bij deze gelegenheid
een bloemetje mee. Al met al
goede dagen voor de bloemen-
man en de 'kadoshops', waar
dan ook driftig het benutten
van Valentijnsdag gestimu-
leerd wordt. Maar eigenlijk zou
jejevrienden het hele jaar door
aandacht moeten schenken, in
plaats van op die ene 14de fe-
bruari.

Regionaal
Sc? fusie tussen MTS en Streek-n°°l zou volgens Reumkens een

minister mag zijn eigen dromen
hebben," zei MTS-directeur Creu-
sen gisteren, „maar voor ons is niet
duidelijk wat het voordeel voor
leerlingen of leraren is als bijvoor-
beeld een gezondheidszorgoplei-
ding onder één dak gebracht wordt
met een technische studie."

In Zuid-Limburg echter zou maar
plaats zijn voor éénROC en volgens
de Heerlense MBO-bestuurders is
dat een te grootschalig idee.

eerste stap kunnen zijn naar de vor-
ming van een Regionaal Opleidings
Centrum (ROC) in Heerlen. Volgens
Ritzen moeten dat grote concentra-
ties middelbare beroepsopleidingen
worden, die extra financiële midde-
len toegewezen krijgen.

w^er dan te verhuizen blijft de
<>an ec*^ter in zijn oude behuizing
tjj de Schimmelpenninckstraat,
U,:„ an ten behoeve van de vor-w'nS van het Technisch College zou
is r^n uitgebreid. Maar die lokatie
{j Principe toebedacht aan het
seert dcollege' dat met deLTS fu-
sch *°* een Dre(*-*e scholengemeen-
venap- Het idee van het 'doorschui-ven maa*^t deel uit van de afspra-
-o^l die het provinciebestuur

"■^
ar>gs heeft gemaakt met minister

Wa van Onderwijs, over de voor-
j, arden voor nieuwbouw voor de
uBeschool Heerlen.

BBK wenst onderzoek
Muziekschool Rodahal

'Muzisch centrum nog niet vanzelfsprekend'

Van onze verslaggever

Blinden

Vrienden
" Laatst hoorden we een oude
wijsheid over vrienden, die ons
in het kader van Valentijnsdag
wel aardig leek: 'Vrienden zijn
net als boeken. Als jeze niet re-
gelmatig wat aandacht geeft,
keren ze je de rug toe.

Valentijn (2)
"Nu we het toch over Valen-
tijnsdag hebben kunnen we
misschien meteen wat regelen
om wat meer vriendschap tot
stand te brengen tussen Hub
Savelsbergh en Jos Zuidgeest.
Beide Heerlense wethouders
moeten toch enkele gemeen-
schappelijke trekjes hebben
waarop een eventuele vriend-
schap gebaseerd kan worden.
Altijd die ruzie, dat is toch ook
niets. Misschien kan Savels-
bergh morgen bij Zuidgeest in.
de tuin gaan werken bij Schif-
felerhof en alvast wat gaan
spitten zodat de aardappelen
er snel in kunnen. Zuidgeest
zou dan op zijn beurt Savels-
bergh moeten meenemen naar
een voetbalwedstrijd waar Hub
als scheidsrechter optreedt en
Zuidgeest als grensrechter. Ach
laat ook maar dat wordt toch
niets. Misschien veelbeter als ze
elkaar gewoon een kaartje zou-
den schrijven. Dat kan toch?

sprake is van ruim 25 straatgroepen,
maar dat er slechts veertig uur per
week begeleiding kan worden gege-
ven. Wethouder Hub Bogman zegt
dat het niet zinvol is alle groepen één
uur per week begeleiding te geven.

Kerkrade presenteert nota jongerenbeleid

Straatgroepjongeren
krijgen inloopruimtes

ha^KRADE - De Belangen Be-
Vest mg Kerkrade (BBK) vindt de
in jismgvan een muzisch centrum
Wh r^rade nog niet vanzelfspre-eerit e PartiJ van Jo Bok wil dat
*-»ekl ?ndtsrz°cht wordt of de mu-

school niet ondergebracht kan

worden in de Rodahal nu deze op-
geknapt gaat worden.
De Rodahal krijgt dit jaar een op-
knapbeurt. In het voorjaar hoopt de
gemeente de verbouwplannen rond
te hebben. In mei of juni 1993 moet
de evenementenhal gereed zijn om
onderdak te kunnen bieden aan het
Wereld Muziek Concours volgend
jaar zomer.
Kerkrade heeft tevens het plan om
naast het Wijngrachttheater een
muzisch centrum te bouwen waarin
onder andere de muziekschool on-
dergebracht gaat worden. Bok
denkt dat het centrum welücht
overbodig wordt nu de kleine zaal
van de Rodahal vrijkomt en daar de
zaal van de muziekschool gevestigd
kan worden.

Tijdens de begeleiding vanuit het
straathoekwerk zal onder andere
aandacht worden besteed aan spij-
belgedrag, vandalisme, alcoholpro-
blemaüek, gokverslaving, werkloos-
heid en vrije tijdsbesteding.

Politiezet boze
cliënt LIASS

buiten de deur
de ERLEN - Een man uit Kerkra-
tie l

s Sjsterenochtend door de poli-
antoor van het ziekenfonds

tt\M- u**t gezet. De man probeerde
■**i-ke °fh hulp af te dwinëen biJ het
rw* onds* De discussie over een
dat *:ngsverschil, liep zo hoog op
de net LIASS de politie inschakel-

Foyer
Wethouder Hub Bogman: „Bij het
Wijngrachttheater is behoefte aan
een verbeterde foyer en een tweede,
kleinere zaal. Als we er te veel ande-
re zaken bij halen, dan is de Roda-
hal by het volgende WMC nog niet
klaar. Maar ik zal de suggestie van
de heer Bok wel oppakken."
Bok heeft tevens gevraagd te bekij-
ken of de boyenruimte van de Ro-
dahal als expositieruimte kan die-
nen.

Werk aan weg
leidt tot

ongelukken
st^GRAAF - Op de Hoog-
land Nleuwenhagerheidestraat in
keer aaf zijn dinsdag vijf ver-
is e^s°ngelukken gebeurd. Daarbij
gera jï 15-jarig meisje licht gewond
?elfd Gisterochtend zijn op de-
digj e P|ek verkeersüchten bescha-
ion^ e daders. twee 17-jarige
daarK-S_ Ult Lar>dgraaf, werden

Q1 dij door de politie betrapt.

üe j-
■"itig t ader wenste een behande-
t-iku ondergaan in het Duitse kli-
ty.ie Aachen. Het ziekenfonds
verg de echter om aan de man het
hu-|£cdmgibrmuüer voor zieken-
L,iA<ïSsten te geven. Volgens het

i
kan de Kerkrader ook in

d-jj. Rland behandeld worden, zon-
gen Ir3* daar Duitse geneeskundi-
Het TaTn.te Pas komen,

heeft inmiddels aan de
een sade5ade.r het advies gegeven om
t(* die fteli*-ke Dezwaarschrift in

KERKRADE - Kerkrade gaatklein-
schalige inloopruimtes creëren voor
"straatgroepjongeren in de wijken
Heilust, Rolduckerveld, Kaalheide,

tief Jongerenbeleid uitgebracht, sa-
men met de poütie, het Sociaal Cul-
tureel en Educatief Werk en het
jongerenadviesbureau JEM.

gaan vertonen. De jongeren zuüen
veertig uur per week begeleid wor-
den. In de raadscommissie Welzijn
werd echter benadrukt dat men geen
te hoge verwachtingen van het plan
mag hebben.

Chevremont en Terwinselen. Door
de inloopruimtes zelf te beheren
moeten de jongeren positief gedrag

Kerkrade heeft in verschiüende wij-
ken te maken met straatgroepen.
Jongeren uit deze groepen zorgen -
vooral in de zomer - voor overlast in
de vorm van vernielingen, geluids-
overlast, het verspreiden van afval.
De bovengenoemde instanties heb-
ben de prioriteit gegeven aan straat-
jongeren in wijken Heilust, Kaalhei-
de, Chevremont, Rolduckerveld en
Terwinselen. Kerkrade erkent dat er

Schrijven
" Trouwens wie schrijft die
blijft en Amnesty International
blijft schrijven. Vorige maand
werden brieven geschreven
voor een gevangene in Enge-
land en in Israël. Deze maand
(februari dus) schrijft Amnesty
voor een gevangene in Haïti en
in Saoedi-Arbaiëen Sri Lanka.
Een schrijfavond is al voorbij
maar op 18 februari wordt er
op vier verschillende adressen
en tijdstippoen geschreven en
op 21 februari en 27 februari
weer. Wie er meer over wil we-
ten kan bellen met mevrouw F.
Schoen, telefoon 045-422632.

De Kerkraadse politiek reageerde
gisteren gematigd positief op de no-
ta. Wiel Eydems van Groen Links
wüde benadrukken dat er ook een
stuk voorüchting aan derden nodig
is om begrip voor de jongerenen het
jongerenwerk te creëren. JoBok van
de BBK noemde het echter symp-
toombestrijding, omdat de oorzaak
van het probleem vaak thuis ügt. „Je
moet er inderdaad geen te hoge ver-
wachtingen van hebben", reageerde
wethouder Bogman.

" Drie brugklasleerlingen
van het Lambertuscollege in
Kerkrade zijn gisteren op
visite geweest bij de politie
in dezelfde plaats. Het drie-
tal had een in december vo-
rig jaar gehouden verkeers-
posterwedstrijd gewonnen.

Roy Offerbeek uitKerkrade,
Barry Hermans uit Oi'rs-
beek en Melanie Junggeburt
uit Heerlen kregen een uit-
gebreid kijkje achter de
schermen van de politie. Ze
kregen een rondleiding van
Jos van der Meer van de
surveillancedienst, waarbij
ook even op een echter poli-
tiemotor geklommen mocht
worden. Naderhand maak-
ten de jongelui nog een rit
in een surveillancewagen
mee. Foto: KLAUS TUMMERS. De gemeente heeft een nota Preven-

Drukke route nu
stuk fietsveiliger

Officiële ingebruikname door wethouder " Dan nog een mededeling van
min of meer huishoudelijke
aard. In Kerkrade bestaat al
vanaf 1980 een blindensocièteit.
Slechtziende en blinde mensen
komen daar bij elkaar om erva-
ringen uit te wisselen en activi-
teiten te ontplooien. ledere
derde dinsdag van de maand
van 19 tot 22 uur komt men bij
elkaar in het gebouw aan de
Sint Pieterstraat 3 in Chevre-
mont-Kerkrade. De blindenso-
cièteit heeft als naam 'De
Vriendenkring' en er worden
feestavonden georganiseerd,
uitstapjes, informatieavonden
en er worden lezingen gehou-
den over voor blinden en slecht-
zienden belangrijke onderwer-
pen. Wie er meervan wil weten
moet contact opnemen met A.
van der Stap (045-457436) of
mevrouw A. Brouwers
(045-417349).

HEERLEN - De drukke
Koumenweg, de verbindings-
weg tussen Heerlen en
Hoensbroek, is een stuk veili-
ger voor fietsers nu er een
fietspad langs die weg is aan-
gelegd. Gistermiddag stelde
de Heerlense wethouder Je-
roen Gessel het nieuwe fiets-
pad officieel in gebruik.

De Koumenweg, die vlak
voor de gemeentelijke herin-
deling nog door het gemeen-
tebestuur van Hoensbroek

" Wethouder Jeroen van
Gessel beleeft plezier aan
het openingsritje met de
tandem.

Foto: KLAUS TUMMERS

open werd gesteld, vormde
een gevaar voor fietsers aan-
gezien dié van dezelfde rij-
weg gebruik moesten maken
als het snelverkeer. De ver-
keersintensiteit van de weg is
echter erg hoog en varieert
van 6.500 tot 14.000auto's per
dag. Vooral veel vrachtver-
keer maakt van de weg ge-
bruik om bij het industrieter-
rein De Koumen te komen.
Het nieuwe fietspad is uitge-
voerd in beton en vormt een
onderdeel van nieuwe fiets-
routes in de gemeente Heer-
len. De kosten van het pad
bedragen 800.000 gulden. Het
ministerie van Verkeer en
Waterstaat heeft een bijdrage
geleverd, de rest kwam van
de gemeenteHeerlen.

ber, ~"-% u
e denkt dat de ongelukken

ten r?e
ibeurd. doordat automobilis-

te waren ingesteld op de tijde-
sinrf Verkeersüchten. Deze staan
straat maandag°chtend op de Hoog-
be f Nleuwenhagerheidestraat.
-iehK°ngens die de verkleerslichten
den gemolesteerd, zullen wor-
Van Voorgeleid aan de hulpofficier",l Justitie.

Donderdag 13 februari 1992"15

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

{^"ERLEN - De MTS en de Streekschool voor Beroepsbege-
-I(iend Onderwijs in Heerlen fuseren op 1 augustus tot het

U^hnisch College'Heerlen. Het nieuwe instituutzal 3500 leer-
i tellen en 200 medewerkers. Bestuursvoorzitter Reum-

" e^s maakte gisteren bekend dat het Technisch College bereid
Oov

gebouwen van de Hogeschool Heerlen te betrekken, als
* anderen zullen bijdragen in de meerkosten. Die wordenseschat op vijf miljoen gulden.

oostelijke mijnstreek
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ALpBERTVILpLE - Arie Koops haalde
vanzelfsprekend de dubieuze omstan-
digheden aan waaronder de 1.5Q0 meter
was afgewerkt. Maar dat was niet meer
dan de logische reactie van een zwaar
teleurgestelde bondscoach, die een ver-
klaring zocht voor het falen van zijn
pupillen. Zijn voornaamste troef
Yvonne van Gennip struikelde zelfs
over haar eigen benen en typeerde
daarmee de huidige stand van zaken
binnen het Oranje-schaatsen.

Ard Schenk constateerde reeds voor de
1500 meter met enige spijt in zijn stem dat

; er nog geen vreugdetranen geplengd waren
het Oranje-kamp. Gehuild werd er gisteren wel, van verdriet wel te
rstaan. Negende (Zijlstra); zestiende (Van Schie) en achttiende

y°etelink) werden de dames van Koops in de eindrangschikking.
8n Gennip besloot na haar val de race maar niets eens uit te rijden

11 trok gelijk het trainingspak aan.

Dergelijke teksten zullen de stem-
ming in het Oranje-kamp er be-
paald nietvrolijker op maken. Lia
van Schie is simpelweg uit vorm,
Sandra Voetelink komt kracht te-
kort op het Franse werkijs en
Yvonne van Gennip durft al ner-
gens meer op te hopen. „Ik houd
er rekening mee dat me op de vijf
kilometer wel weer wat anders
overkomt."

Alleen Carla Zijlstra, de positivo
van de kernploeg, die gisteren
dolblij was met haar persoonlijk
record, zit niet bij de pakken neer.
„Mijn beste afstand moet nog ko-
men."

weg terug te zijn. Een uurtje later
betrad de geklopte favoriete Gun-
da Niemann de perszaal en sloeg
elke bodem onder de redenering
van de Drentse coach vandaan.
„Of ik op slechter ijs gereden
heb? Ach wat, daar moet je niet
óver zeuren. Dit hoort bij schaat-
sen. Bomer was vandaag gewoon
de beste."

JL 11**-6 medaillekansen zijn reëel,"
ktlst*---teerde Koops enkele we-
~ ft terug nog. Na drie afstanden
L9*1 de Nederlandse dames ech-
h<J}°.g steeds met lege handen en
Bof 1 e *^u:*tse concurrentie twee
i uden, twee zilveren en een
(. °-*izen plak in de prijzenkast
v §en. De grootste > pessimist
Itit*. e S^teren al een vergelij-
l9ftf me^ e Winterspelen van
je *in Sarajevo, waar geen enke-
!j. Nederlandse schaatser het po-

Ulr> wist te bereiken.

Rampjaar
j-, °r een herhaling van dat ramp-
-jp^ hoeft niet gevreesd te wor-
j^ Met Zandstra, Visser, Veld-

V 0 P en Ritsma moeten de
OKofnaaniste Oranje-troeven nog
kp .y*3 komen en hun recente
'jjj staties zijn te imponerend om
tir, Dertville niet in succes uit te
SSL^en. Of de dames van Koops
*-0 j . nog een 'ceremonie prote-

-6' m°ëen beleven is twijfel-

DOORALBERT GEESING
de poort van Oranje, maarzelfs voor
een onbenullig oefenpotje als gis-
teravond voor drieman en een paar-
dekop in Faro, koos Michels op-
nieuw heel bewust voor de 'ouwe
hap. De wedstrijd in het piepkleine
stadion zou een prima gelegenheid
zijn geweest om Taument, Bosz en
Fraser een eerlijke kans te geven.
En niet als invaller, zoals nu het ge-
val was.

?ortugal-Nederland 2-0 (1-0) - 3. Oceano
[-0, 79. Brito 2-0. Scheidsrechter: Vega
Spanje). Toeschouwers: 3500. Gele
taart: Leal en Joao Pinto I (Portugal).
Portugal: Vito Baia, Joao Pinto I (83.
Paulo Souisa), Leal, Peixe, Helder, Pau-
o Torres, Vitor Paniera, Oceano (28.
Paulinho), Figo, Rui Barros (60. Joao
Pinto II), Dom'ingos (60. Brito). *
Nederland: Van Breukelen (46. Menzo),
Blind (78. Fraser), Van Tiggelen, Ronald
Koeman, Erwin Koeman, Van 't Schip,
Winter, Wouters (46. Bosz), Witschge
!46. Taument), Kieft, Bergkamp (46. Vis-
caal).

Nederlaag maakt duidelijk dat Michels op verkeerde spoor zit

Oranje gooit er met de pet naar
ob teleurstelling richt zich vooral
cjg £vonne van Gennip. Zelfheeft
jje/laarlemse voortdurend geroe-
te rile^ *n medailles te geloven.
t-J 1korte terugblik naar de ach-L ogende wedstrijden bewijst
de doelgericht Van Gennip naar
<j. orympische mijl toeleefde. Bij
tLeerste internationale confron-
bj6

e Van het seizoen, in Berlijn,
ty* ei: ze 3,83 seconden achter op
it_j nares Gunda Niemann. In het
g. |aanse Collalbo had ze de mar-
de teruggebracht tot 2,82 secon-
ve„' **-n tijdens het EK in Heeren-
S6.n scheidde nog slechts 1,83.. onde hagj. van (je Duitse kam-yioene.

FARO — De vaderlandse voetbal-
trots kijkt allang niet meer op een
zwakke vertoning meer of min-
der. Europees kampioen of niet,
sinds het najaar van '88 gooit
Oranje zijn naam met de regel-
maat van de klok te grabbel. Zo
ook gisteravond in de oefeninter-
land tegen Portugal, vbor de ty-
uitzending waarvan RTL 4 vier
ton op tafel moest leggen. In ruil
daarvoor zagen de kijkers een
zwalkend Nederlands elftal dat
volkomen terecht met 2-0 verloor.

Bont

eren hadden de rollen voor
''"H Krrs* omgedraaid moeten zijn,
gfa *an Gennip weten. „Ik wilde
C ?" Ik dacht: Op dte 1500 meter
I.H >,Je tekker alles uit de kast ha-

W reeds na 30° meter lagen
te ' Plannen in duigen. Ze haak-
an<i et naar ene been achter het
""»Hp te en belandde in de kussens
kleff de baan. Totaal verbluft
t6tl *ze een moment op het ijs zit-
h_t' 'y^ weet bet echt niet meer;
t^ ||jkt wel of het niet meer

**-*'' sprak ze later vertwijfeld

Overbodig
De ingelaste interland maakte eens
te meer duidelijk, dat Michels op
het verkeerde spoorzit. Er moet een
frisse wind door Oranje, dat zicht-
baar behoefte heeft aan een nieuw
elan. Aan Michels zijn dit soort sug-
gesties nauwelijks besteed. Dat
moet althans worden opgemaakt uit
zijn woorden voor het duel met de
Portugezen. „Zestien van de twintig
tickets zijn vergeven, zodat er dus
nog maar vier overblijven," rekende
hij snel voor. „Dat is weinig." Maar
genoeg voor een bondscoach, die al-
tijd en overal op zeker speelt en de
moed mist om verantwoorde risi-
co's te nemen. Het Nederlands elftal
zou er alleen maar sterker van wor-
den.

" Bep van Klaveren

Bep van
Klaveren
overleden

Nu zijn oefenwedstrijden nooit het
stokpaardje geweest van Neder-
landse internationals. Negen van de
tien keer gooien ze er met de pet
naar, maar zo bont als Oranje het
gisteravond maakte, is niet vaak
vertoond. De ploeg speelde zonder
spirit en bezieling, en legde zo wei-
nig snelheiden diepgang in de aan-
val dat anderhalfuur voetbal welge-
teld een scoringskans (Winter)
opleverde.

d 0 Ps Was ier plekke het liefst
stcw et ijs gezakt. „Een valpartij,
*°tlk stom' stom. Op dat moment

ook mij de moed in de
*-*§ n-?nen'Ik ben een **aar lang 'De"
ti6S |*-' die meiden om toppresta-
%„ ? leveren. Dan valt zon uit-typ heel zwaar." Zijn hoopvolle
"i v r voor de dag van morgen
klï o^"Seten die uitslag, dan de vijf
g-jj-'^ter maar" - misten vervol-
Koot,elke overtuiging.
g_g Ps klampte zich vast aan het
■-ijn n dat de omstandigheden
is .beiden hadden genekt. „Dit
liet °neerlijk. Dat Niemann hier
Wor w-*nt en dat Hunyady achtstea*> dat zegt mij genoeg."

w^ten werd gemakshalve dat
lijriilares Jacqueline Börner on-
vierd t>i* j het WK op de miJ 1 als

finishte en daarmee reeds
af na haar ongeluk, op de

Dat was deels een gevolg van de
vroege openingstreffer van Oceano.
Al in de derde minuut mocht hij
een hoekschop van Paulo Torres
ongehinderd met het hoofd verlen-
gen: 1-0. Daarna konden de erkende
sluipschutters zich naar hartelust
uitleven in de counter. Het leverde
npg voor derust menige hachelijke
situatie op voor het doel van Van
Breukelen, maar pas elf minuten
voor tijd de tweede treffer. Menzo
stak amper een hand uit toen Cesar
Brito verrassend uithaalde.

Het trainersduo Michels-Advocaat
kreeg daarmee de rekening gepre-
senteerd voor de on-Nederlandse
speelwijze. Net als anderhalf jaar
geleden in Porto koos Michels voor-
een behoudende aanpak, zonder
echte vleugelspitsen. Ook destijds
kwam Oranje lelijk op de koffie. Op
aandrang van het trio Gullit-Van
Basten-Koeman haaldeMichels ver-
volgens bakzeil en stelde hij het
concept bij. Rare wezens als voet-

ballers soms zijn, draaiden diezelf- j
de spelers medio oktober vorig jaar
ineens bij en werd Huistra de dupe '.
van het zwabberbeleid rond de na- :
tionale ploeg.
Van het eens zo gestroomlijnde
voetbal, waarmee het Nederlands
elftal bij het EK van vier jaar gele- ;
den furore maakte, is niets meer
over. Toch zal het elftal dat Michels
in Zweden voor ogen staat, vrijwel
identiek zijn aan dat' van toen.

Sindsdien hebben slechts drieß
'nieuwelingen' zich een min of meerM
vaste positie in Oranje verworven:|
Danny Blind, Dennis Bergkamp en
Richard Witschge, beiden 22 jaar.
Dat zegt meer over het conservatis-
me van Michels dan over het gemis
aan kwaliteit achter de generatie
Gullit-Van Basten. „
Het talent (Taument, Numan, Frank
de Boer, Roy) staat te dringen voor

Witschge bleef echter volstrekt on-
zichtbaar en Erwin Koeman wist
niets beters te bedenken .dan net
over de middenlijn voorzetten te
versturen richting Kieft en Berg-
kamp. Daar win je echter niet de
wedstrijd. Wel in het strafschopge-
bied van de tegenstander. Oranje
kwam er zelden of nooit.

Frisser
Dat bewees het eerste kwartier van
de tweede helft toen Oranje met de
invallers Bosz, Taument, Viscaal en
Menzo een stuk frisser en gretiger
oogde dan in de overbodige eerste
helft. Althans wat Oranje betreft.

# Richard Witschge wordt onderuitgehaald door Peixe, terwijl Joao Pinto I (rechts) toekijkt.

McEnroe te sterk voor Krajicek
Geduld beloond

ALBERTVILLE - Niemand
j

e*d nog rekening met haar.
s a£*-iueline Bomer was
„ aatsgeschiedenis. Snel op-
f komen, vlug afgeschreven,n Albertville keerde ze met dejjr^-ten medaille op de 1500

eter terug in de schijnwer-
l9t)n ?orner werd in februari
ö.a,J in Calgary wereldkam-

bij de allrounders. Zesaanden later raakte ze zwaar-

gewond bij een auto-ongeluk.
Ze werd aangereden tijdens
een fietstraining.
Na vijftien maanden maakte
de 26-jarige Duitse een voor-
zichtige rentree, volhardend en
geduldig. Ze overtrof in Al-
bertville de stoutste verwach-
tingen. „Ik kan het niet gelo-
ven," lachte ze na afloop. „Ik
heb het laatste anderhalf jaar
veel tijd en energie geïnves-
teerd. Ik had nooit verwacht,
dat het op deze manier zou
worden beloond."

ROTTERDAM - Bep van Kla-
veren is op 84-jarige leeftijd in
zijn woning te Rotterdam over-
leden. Van Klaveren, bijge-
naamd 'The Dutch Windmill',
werd in. 1928 te Amsterdam
olympisch bokskampioen in
het vedergewicht. Geen andere
Nederlandse bokser heeft ooit
een gouden olympische me-
daille veroverd. In 1931 werd
hij Europees kampioen in het
lichtgewicht. Zeven jaar later
was hij Europa's sterkste in het
middengewicht. Hij behaalde
ook in de Verenigde Staten
schitterende .overwinningen.
Bep van Klaveren kreeg nooit
een kans zich de sterkste van
de wereld te tonen. De Ameri-
kanen gunden de Nederlander
geen titelgevecht.

Steffi Graf vierde haarrentree na
82 dagen afwezigheid wegens
ziekte met een niets aan duide-
lijkheid te wensen overlatende
6-0 6-0 tegen de JapanseRika Hi-
raki.

Schapers wees de Amerikaan
Derrick Rostagno in drie sets te-
rug. Paul Haarhuis had een bye
in de eerste ronde en treft de
Zuidafrikaan Christo van Rens-
burg.BRUSSEL - Richard Krajicek

heeft zijn rentree op de tennisba-,
nen in Brussel niet kunnen vie-
ren met een overwinning. De
Hagenaar verloor in drie sets van.
zijn vroegere idool John McEn-
roe: 6-3 5-7 2-6. I

Zweed Joakim Nyborg: 6-7 7-5
6-2.
In het toernooi van Memphis
speelt Michiel Schapers vandaag
in de achtste finales tegen de
Australiër Jason Stoltenberg.

Eerder op de dag verloor Andre
Agassi in de tweede ronde van
Alexander Volkov (6-7 3-6). De
Kroaat Goran Ivanisevic reken-
de in een partij vol emoties af
met de Zwitser Jakob Hlasek
(3-6 3-6). Ivan Lendl versloeg de
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sport
Val Yvonne van Gennip typerend voor gestuntel Nederlandse schaatssters

'Ik weet het echt niet meer' " Van haar
voetstuk gevallen:

Yvonne van
Gennip.

DOORWYBRENDEBOER
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jipiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

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

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandagt/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schadevan welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: C«bucoSummoScanner) D79

,

Bent u:
21 jaaren ouder -

minimaal 5 uur per week beschikbaar

Heeft u:
een brede belangstelling

sociale vaardigheid

Wilt u:
uw tijd zelf indelen

graag met mensen omgaan

Dan:
is enquêteren iets voor u.

Enquêteurs van het NIPO houden wekelijks vraag-
gesprekken met de Nederlandse bevolking over tal

van onderwerpen voor verschillende
opdrachtgevers.

Bent u geïnteresseerd, schrijf dan voor informatie
naar: Nipo, Barentszplein 7,1013 NJ Amsterdam,

t.a.v. Fieneke Cannemeijer.

Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het marktonderzoek b.v.

_E_SS-H________il__H__L-59_iI
Vraagt nette

Buffetbediendes
va. 25 jaar, zonder ervaring onnodig te reflekteren.

Aanmelden vrijdag en zaterdag van 20.00 - 22.00 uur.
Beitel 90, Heerlen.

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, L.D., Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.
Gevraagd voor chinees-Indisch-Japansrestaurant

Serveersters en kelners
voor het weekend. Gegadigden kunnen zich

HEDENAVOND .
voorstellen tussen 19 en 21 uur.

Chinees-Indisch-Japans restaurant Tong Ah, Willemstraat
97-99, Heerlen.

Voor direkt gevraagd
Metselaars en klinkermetselaars

Voor div. langdurige objecten in Duitsland.
Goede sociale voorzieningen.

Te bevr.: 0949-220354051 PKB BOUW in Köln.
Fa WGW Bouw. Voor direct Cafetaria/Snackbar zoekt
§*LY-..v,°2r Dultsland MET- parttime MEDEWERKSTERSELAARS, betontimmerlie- is tot 25jr. voor maandag

0^^""??- 045' en/of woensdag plus 1 öf 2231336/230477. Hommer- afwisselende dagen. Tel.terweg 77, Hoensbroek. 045-213451.
, . TAXICHAUF- MEISJE gevraagd voor pri-FEURS (m). Pers. aanm. véwerk. Intern mogelijk. Tel.Hompertsweg 12, Landgraaf 045-721759.

CHAUFFEURS fulltime M/V Nieuw te openen lunchroom/gevr. voor taxi-bedrijf. Soll. restaurant in centrum Val-na 18 uur. Keekstr. 46, Hrl. kenburg zoekt nog enkele
POMPBEDIENDE / Kassier MEDEWERKERS in vaste
gevr. parWfulltime, dag- en dienst (jaarbetrekking). Zelf-
nachtdienst. 045-413977. standig werkende kok met
HULPEN gevr. voor alle erv

h
arin*->; . ferling kok;

voorkomende hotel werk- f^^*81* V"Lin
d
n
e

zaamheden. Bellen na
ir nn ...ir n__m« i**>na*; Spreekt U een van deze va--18.00 uur 04406-12095. c£ture

_ ... M 044Q6
_

HULP in de huishouding ge- 10000 na 17.00 uur.
vraagd voor bej. dame, 3 uur _---_♦_, *;-, o-*» *, ~»_«_-^s-
per week. Tel. 045-453039. Kaffßr.Vm 20, Jr*zelfstandig
zz werkend, salon ervanng
Wolf Europabouw vraagt vereist. Leerling kapster t/m'voor Duitsland BETONTIM- 17 jr. Schriftelijk soll. met fo-MERLIEDEN en metselaars to. ÜBACHS Haarverzor-
Tel. tot 13.00 uur 045- ging, Vrangendael 81, 6137
214500 na 13.00 uur 04405- BA. Sittard.
1236 of 045-319271. .; ::- ::- .... :.. . . ■~■;■■■;,- :
Schoonh.salon in Kerkrade Personeel aanbod
hSranc^SoHo45P3A520^E) Meisje 22 jaar zoekt werk.hulpkracht 5011.045-352044 Lj

_
fst W^KELVERKOOP..

Gevr. RECEPTIONISTE Tel. 045-219392.voor receptie en baliewerk — ■

op recreatie-oord. Aanmel- Te huur gevraagd
den: Gasthuis 102, 6268 NN .",;,;, -;: - ■ -Bemeten, maak afspraak HELP!!
04407-1321 of 2327. Nette student zoekt drin-*
KAPPER of kapster gevr. gend woonruimte in
voor vrijdag en zaterdag. MaastrichtBellen na 18.00 uur 046- To,„"n ,m( „,m745614. Tel* 05780-14611 / 21008.

Te huur gevr. woonruimte
regio Beek voor ARTSEN-
GEZIN per '1.3.1992. Huur
tot ’ 900,- mcl. 071-760519.

OG te huur
Te huur excl. PRIVÉCLUB/
Parenclub in Zuid Limburg
geheel ingericht, 15 kamers
alle met voorzieningen, bub-
belbaden, ligbaden, massa-
gekamers, SM-kelder, sau-
na, diverse bars, zalen, gro-
te parking, privéwoning met
tuin. Moet u beslist zien (ho-
ge borg vereist) 045-462982
Te huur te Kerkrade mooi
etage APPARTEMENT met
ligbad, aparte keuken en 2
slpks. Huursubs. aanw.
Voor werkende mensen
’670,- per mnd. Borgsom

’ 1.000,-. Tel. 04492-1822.
BEEK, Oranjesingel. Geheel
gerenoveerd luxe 4-kamer
appartement, per 1-3-92,
huurpr. ’835,- per mnd.
excl. Borg ’ 1.500,-. Inl. Ho-
tel Landgoed Schoutenhof
Epen, tel. 04455-2002 dhr.
Ruud Keyenberg.
Te huur gemeubileerde
BOYENWONING ’ 540,-
-per mnd. all-in. Te bevr.
Holzstr. 95, Kerkrade.

Kamers
KAMER in centr. Heerlen
(studentenhuis) ’ 335,- all-
in p.mnd. Tel. 045-421524.
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.
Kamer te huur aan de markt
in SITTARD. Direkt te aan-
vaarden, tel. 045-724690

bouwmat./machines
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens:
weg 18, Geulle. 043-641044
Kunststof kozijnen, div. oc-
casion ramen en deuren,
isoglas. EUROPLAST tel.
043-632925.
Te k. zware MOTORZAAG
Stihl 064, 1 jaar oud; lint-
zaag 380 Volt bladlengte 5
mtr. Tel. 045-243181, na
17.00 uur.

Transacties
FRITURE-INVENTARIS te
koop. Tel. 045-214246
Goedlopend PRIVÉHUIS
to.a. Br.o.nr. B-0426 LD.,
Postbus 2610, 6401 DC,
Heerlen.
FRITURE Snacks over te
nemen Tel. 09-32.
11753227 of 754579.

Onroerend Goed
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
p3el de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
Kerkrade-

Eygelshoven
halfvrijstaand woonhuis
Ind.: hal, toilet, kelder, grote
woonkamer, keuken met lu-
xe installatie, bijkeuken, 3
slpks., compl. badkamer..
Zeer goed onderhouden.
Koopprijs ’ 145.000,- k.k.

8.0.G. Kerkrade,
tel. 045-455432.

15 jaar vaste rente! 8,6% of
8,8% (pensioenfonds). Bel.
045-712255. Na kant.uren
Dhr. J. Wetsels 045-440731
STIENST.RA Hypotheek
Service.
Vooroorlogs WOONHUIS
met' spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
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.
OPGLADBEEK (België)
woonhuis te koop. Open be-
bouwing, 46 are grond. Inl.
0932-11842127.

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
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966. .

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Alischalmer, Forddextra 3-
schaar WENTELPLOEG.
04498-54836, na 19.00 uur.

Speciale AANBIEDING. Te koop stalen LEGBORD-
Nieuw buro's en directie STELLING 30, 40 en 70 cm
stoelen Rock Type 295 adv. diep met 5 legborden, v.a.
’395,- nu ’195,-, Rock ’75,- p.mtr.; Pallet stelling,
Type 4050 adv. ’495,- nu in staat van nieuw, 80 en
’295,-. Zeer mooie lederen 110 cm diep. Zeer interes-
en gestoffeerde directie santé prijs. Rockmart, Kissel
stoelen tot 40% korting. Le- 46a, Heerlen. 045-723142.
deren conferentie fauteuils ~ . r.,^,-,-, -. ■ ._ .van ’795,- voor ’435,-. Met een PICCOLO in het
Conferentie fauteuil code Limb-Jrgs Dagblad raakt u
240 adv. ’ 375,- nu ’ 245 - uw oUlie spulletjes t snelst
Alles uit voorraati leverbaar. Kw|Jl* Plcco|o's doen vaak
Rockmart Kissel 46A, Heer- l?0,"!6/^;- r̂obeer m"r\
len. 045-723142. Tel. 045-719966.

Auto's
■ *

Sportwagen oce. show

______-3_&a___H

35 - 40.000,-
Nissan 300 ZX turbo T-roof, div. ace 1988

Prijsklasse: 30 - 35.000,-
Toyota.Mß2 I.6Twincam rood 1989
Toyota Celica 1.6LB STi zwart 1990
Nissan 100 NX, 8.000 km., rood 6-1991

Prijsklasse: 20 - 30.000,-
Nissan Sunny 1.6 coupérood 1989
Toyota Celica 2.0 LB GTi beige-metallic 1986
Porsche coupé 2.0 924 goudmetallic 1983
Toyota Corolla 1.6 GLi graymetallic 1991
Toyota Celica 1.6LB ST wit 1987
Renault R 19i 1.7TXE donker gray 1990
Mitsubishi Colt 1.5GLXi rood 1989

Prijsklasse: 10 - 20.000,-
VWGolf 1.6Csport groenmetallic 1988
Opel Kadett 1.3 GL Sport rood 1988
Toyota Corolla 1.3 Sport grijsmetallic 1989
Mitsubishi Cordia 1.6 GSR zwart 1986
MazdaRX7 2.2zilvermetallic 1979
Opel manta GSi irmscher, 58.000 km, wit 7-1988

Prijsklasse: tot 10.000,-
Toyota Celica LB 2.0KT wit 1983

Komen spoedig binnen:
Buick Regal 2.8 coupé gray 1989
NissanSunny 1.6GT beige 1990

Toyota Mengelers
Baanstraat 129, Schaesberg. Tel. 045-318888.

Alfa 75
Twinspark

2.0i, 1990, 1e eig., schade-
vrij, rood, 59.000 km., sport-
vlgn. trekhaak, ’31.950,-.

Inruil, financiering mog.

' y oF=»E=i_e

gußÜmjff
Haefland 2, Brunssum

Tel. 045-257700

VANDAAG LAATSTE KANS
Opgave advertentie kan tot 12.00 uur.
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Wilt u ook iemand verrassen op
VALENTIJNSDAG?

Plaats dan een piccolo!
Al vanaf ’ 13,25 staat u erbij.

Opgave geschiedt via alle kantoren
van het Limburgs Dagblad.

MEER INFO? 045-719966
Contante betaling vereist. Legitimatie verplicht.

MAZDA 626 GLX 2.2i, bwj.
'90. Tel. 046-334411.
VOLVO 340 GL, automaat,
bwj. '90, in staat van nieuw.
Tel. 046-334411.
Te koop gevr. AUTO'S, be-
drijfsauto's en schadeauto's.
Wij betalen ’ 500,- tot
’20.000,-. Ook 's avonds.
Tel. 045-423199/427835.

' Te k. VW GOLF D, bwj. '88,
1vraagprijs ’ 13.500,-. Tel.
045-222198 b.g.g. 231738.
Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-

-■voor uw auto! 045-411572.
Te k. gevr. AUTO'S van alle
bwj. (ook sloop) ook busjes.
Tel. 045-323732.
Te koop PEUGEOT 104 ZS
coupé 1.4, "slechts nog 3 in
Nederland", elektr. getinte
ramen, grand comfort pak-
ket, auto is geheel origineel,
tel. 046-514925.
RENAULT 5 TL, bwj. '85, nw
model, i.z.g.st., zeer zuinig,

’ 6.450,-. Tel. 045-453572.
Fiat UNO, bwj. 1986, nieuw
mod. '87, APK '93, ’ 5.500,-
Tel. 045-751387.
Te k. HONDA Integra, 5-drs,
bwj. '86, als nw, ’11.950,-.mr. evt. Tel. 045-316940.
AUDI 200 turbo Quattro, m.
'86, ABS, airco., sch./kant.
dak ’ 15.950,-. 046-529307
BMW 325ibwj. '87 veel ex-
tra's, Alpina uitv., lederen
bekleding. Tel. 045-321919.
BMW 520i, 6 cyl., bwj. '84, 'div. extra's, i.z.g.st., iedere
keur, toegest. 045-232321.
Te k. CITROEN BK 16 TRS,
bwj. eind '83, APK dcc. '92,
i.z.g.st., pr.n.o.t.k. Heerler-
weg 78, Voerendaal.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te koop FIAT 127, oktober
'83, pr. ’ 1.500,-. Lodewijk-
str. 16, Heerlen.
Ford FIESTA 1100 L, type
'80, APK, ’1.350,-. Tel.
045-726112.
Ford TAUNUS 1600 GLX 4-
drs., LPG-install. APK gek.
8-10-92, in stv.nw., bwj.
'82, ’ 2.250,-. 045-323178.
Te k. Ford TAUNUS 2.0 ghia
bwj. 9-'Bl, APK, div. extra's,
i.z.g.st, vr.pr. ’3.500,-. Tel.
045-222364.
Ford FIESTA XR2, bwj. mei
'90, km.st. 37.000, kl. zwart,
sportvelgen en vele extra's.
Tel. 04454-5327.
Te k. Ford SCORPIO bwj.
'86, kl. blauw, LPG, trekh.,
ABS, APK. Tel. 045-421423
ESCORT 1100 de luxe bwj.- '83, kl. wit, met veel extra's,. APK, pr. ’4.850,-. Ariens-

" str. 2, Kakert-Landgraaf.- Te k. zeldzaam mooie Ford
i ESCORT, bwj. '83, div. ex-■ tra's, ’ 4.750,-. 045-218925- Te k. Ford ESCORT Laser- 1300 i.z.g.st., APK, bwj. eind
5 '84, ’5.000,-. 045-416917.

" Te k. Honda CIVIC 1.4 GL,

' 16 klepper, bwj. '88, kl. rood.

" Tel. 04406-16769.
- Te k.z.m. MERCEDES 280. C coupé (zeer lichte schade)
t '79. TeL 04492-5473.

" Nissan PATROL bwj. '86,
1 grijs kenteken, 55.000 km.. Tel. 045-321919.
i Te koop Opel MANTA, bwj.
) '79, R. Visserstraat 7A,

Heerlen.

Winkel & Kantoor
i"

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit. Nieuwe bureaus in diverse kleuren en
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu-
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-
ten v.a. ’255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’95,-. Diverse
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’150,-. Laden-
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4
laden v.a. ’150,-. Tekening ladenkasten A 1en AO v.a.

’ 595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ’ 75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
Burostoelen v.a. ’5O,- per st. Nieuwe burostoelen met
zeer hoge korting, tekentafels A 1en AO van ’ 675,-. Flip-
overs-Wipeborden-Rolblokken. Steekwagens luchtbanden
’109,-. Industrie boormachines 16mm 220 Volt ’425,-.
Verder nog 1001 artikel teveel om op te noemen. 1000m2
showroom 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad leverbaar.
Ook verhuur bedrijfsinventaris.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9-18.30 uur. Zat. 10.00 tot 16.00 u.

LUCAR Kerkrade biedt seri-
euze prijzen voor Jeep,
pers.wagens, bestelauto's.
Contant geld. 045-456963.
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.
INKOOP auto's. Betalen
hoogste prijs. 045-416239
tot 21.00 uur ook zondags.

LOVEN
EZ__Z__J HEERLEN BA

Verbouwjngsopruiming!!!!
Extra korting en hoge inruilprijzenlü!

Eigen financiering.
Mazda 626 Sedan, 2.0 GLX met stuurbekr. '88; Mazda 62'
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda 626 HB 2.2iLX met div. optie:
'88; Mazda 626 HB 2.0 GLX met stuurbekr. '88; Mazda 62
HB 2.0 GLX met LPG '88; Mazda 626 HB 1.8 GLX 88
Mazda 626 HB 2.0 GLX 9-10-'B7; Mazda 626 HB 2.0 GU
diesel '86; Mazda 626 coupé 2.0 GLX '87 en '88; Mazdi
929 coupé 5-11-82; Mazda 323 F coupé 3 x '90; Mazd;
323 Sedan I.3LX '86 en'B7; Mazda 323 Sedan I.SGLX '86
Mazda 323 HB 1.3 LX autom. '87; Mazda 323 HB 1.3 U
autom.,, 5-drs. '89;. Fiat Uno 45 '87; Honda Civic autom. '82
Lancia VlO touring '86; Mitsubishi Galant 1.8 GL '88; Mil
subishi Colt 1.5 GLX '87; Nissan Cherry HB 1.5 GL '8£
Nissan Micra 1.2 '89; Peugeot 405 SRI 9-10-'B7; Peugec
309 XE '88; Peugeot 205 GR 1.6 autom., met stuurbekr. ei
schuifd. 6-11-'B7; Suzuki Alto autom. '84; Toyota Corolli
1.3 '86; VW Golf 1.3 '86; VW Golf 1.6 '87; VW Jetta I.Bi 4
drs. 13-10-'B9; Volvo 340 L '85; Volvo 340 GL '88; Fon
Fiesta 1.1 '86; Ford Fiesta 1.6 diesel '86; Ford Siërra 2.i
Laser '85; Ford Siërra Stationwagon 2.3 diesel '83; Fon
Scorpio 2,0imet LPG '87; Opel Kadett 1.2 S '85 en '8e
Opel Kadett 1.3 S '86 en '88.

Diverse goedkope inruilauto's:
Honda Civic 1.3 autom. .'B2, ’5.500,-; Hyundai Pony I.'
'82 ’2.750,-; Mazda 323 HB autom. '78 ’1.500,-; Fon
Taunus Combi 1.6 L '80 ’ 2.500,-; Mazda 626 1.6 LX Se
dan '84 ’4.950,-; Opel Kadett 1.3 N '80, ’2.750,-; Ope
Kadett 1.2 N met LPG '80 ’2.750,-; VW Golf diesel '8:
’5.750,-.

Palemigerboord 401, Heerlen. Tel. 045-722451.
Te koop Opel KADETT bwj.
'79, APK 11-'92, ’1.750,-.
Zien is kopen. 04499-4529.
Te koop Opel KADETT D
1.2 S, bwj. '80, APK 1-93.
Tel. 045-228398.
Te koop Opel KADETT HB,
APK 3-93, nwe. banden,
bwj. '80, i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.600,-. Tel. 045-224044.
Opel KADETT 1.3 bwj. 5-'B2
2-drs., zeer mooi, prijs

’ 3.250,-. Tel. 046-522689.
Te koop PEUGEOT 505
GRD, bwj. '83, APK gekeurd
grijsmetallic, veel extra's,
’4.300,-. Te1.04406-41522
Mooie SKODA 120 L '84,
APK 7-92, i.z.g.st., vr.pr.
’2.250,-. Tel. 045-225913.
Te k. zeer mooie Toyota
CARINA bwj. '79, APK, s-
speed. M. Trompstr. 24,
Landgraaf. TeL 045-410754
Toyota COROLLA DX mo-
del '82, 2-drs., zeer mooi en
goed, ’1.950,- met APK.
Wilhelminastr. 56, Nieuwen-
hagen.
VW GOLF diesel met rev.
motor, bwj. '81, grote ach-
terlichten, APK '92, i.stv.nw.

’ 2.950,-. TeL 045-323178.
VW GOLF C, bwj.'7B, pr.n.o.
t.k. Tel. 045-275205
VW GOLF diesel, 120.000
km, 1987. Volvo A. Klijn, De
Koumen 5, Hoensbroek-
Heerlen, 045-220055.
VOLVO 480 turbo, d.grijs-
met., '88, 1e eig. Volvo A.
Klijn, De Koumen 5, Hoens-
broek-Heerlen, 045-220055
Autocentrum VEENSTRA:
BMW 318 it. '88 ’19.750,-;
Mazda 626 LX 1.8 stationcar
t. '89 ’20.500,-; VW Golf
1800 GT BBS-uitv. '88
’23.500,-; VW Polo Fox
Coupé 13i '89 ’14.900,-;
VW Golf 1300 CL '87
’13.900,-; Mazda 626 LX
5-drs. '89 ’20.900,-; Maz-
da 626 GLX 2.0, autom. '88

’ 18.500,-; Mazda 323 GLX
1.5 '87 ’11.500,-; Fiat Tipo
1600 DGT '88 ’16.500,-;
Honda Civic 1.5 GL '88
’16.900,-; Ford Escort
1600 i type '88 ’14.250,-;
Ford Escort 1400 CL '87
’12.250,-; Ford Siërra 2.0
stationcar '86 ’13.900,-;
Ford Siërra 1.6 CL 3-drs. t
'88 ’14.900,-; Opel Kadett
1.3 GL 4-drs. '87 ’ 14.250,-;
Opel Corsa 12S 4-drs. '86
’8.750,-; Opel Ascona 1.6
S 4-drs. '87 ’ 12.500,-; Vol-
vo 340 '84 autom. ’ 4.750,-;
Lada 2105 1.2 '88 ’ 5.900,-.
Bovag-garantie, inruil, fi-
nanciering. Autocentrum P.
Veenstra, Valkenburgerweg
13 Voerendaal. 045-752999
I — ' '

Autobedrijf John KOULLEh
biedt aan ANWB gekeurde
auto's met 12 maanden voll
garantie en autopas. Ope
Veetra 1.8 S sedan blauwm
div. ace. '89 ’ 21.900,-; Aud
80 1.8 wit, 70.000 km. '8£
’22.300,-; Volvo 440 GLE
m. abs. stuurb., gekl. glas
enz. rood '90 ’26.950,-
Ford Scorpio 2.0 GL 5-drs
zilverm. 48.000 km '9(
’29.800,-; Ford Escort 1.4
CL groenm. 28.000 km '9'
’22.900,-; Ford Orion die
sei wit 1e eig. 82.000 kn
’15.900,-; Ford Escort t.C
CL rood nw.st. '8.
’13.500,-; Ford Siërra I.£
CL blauwm. '89 ’16.900,-
Ford Scorpio 2.0 ghia z.v
ace. '86 ’ 14.500,-; Ope
Kadett 1.6i sedan GL roo(: 52.000 km '90 ’22.800,-
Opel Kadett 2.0 GSi 16V wi
1e eig. '89 ’28.500,-; Ope

"Kadett 1.3 LS wit div. ace
'87 ’ 13.950,-; Opel Omeg<

1 1.8 LS blauw '88 ’16.900,-
Opel Omega 1.8 LS blauw
met. div. ace '88 ’18.900,--. Opel Kadett LS Hatchb
grijsm. '85 z. mooi ’ 9.950,-

-■Peugeot 405 GR rood elekti
ramen '89 ’19.900,-; Lan
cia Thema turbo IE griji

' 72.000 km '88 z. v. ace

’ 25.800,-; Mitsubishi Col

" Gl rood z. mooi '88 61.001
Ikm ’13.950,-; Citroen B)
1 luxe RE '88 ’13.900,-; Dai

' hatsu Charade special wi. '88 ’ 11.500,-; BMW 320i4
drs. verl., sportv. 82.000 km
groenm. nw.st. '8f
’19.800,-; Lada 1200 £
39.000 km wit, '88 ’ 4.500,-

-; Toyota Corolla GL blauw '81; ’9.900,-; Volvo 340 Gl se

' dan grijs '86 ’6.950,-; Mer
F cedes 200 D d.bruinm. nw

st. '83 ’ 10.950,-; Opel Re, kord autom. 2.0 S Berlin<: '82 ’ 3.950,-. Alle auto's bo; ven ’7.500,- met ANWE

" keuring en nationale auto

' pas. * 12 maanden voll. ga, rantie boven ’7.500,-
-* 100% financiering mog.

' Inruil auto/motor mogelijk. Autobedrijf John Koullen
j het adres voor de betere ge. bruiWe auto. Tel. verkool! 045-426995. Tel. werk
f plaats 045-424268. Loct, 17, Kerkrade.
; Wij geven het meeste voo. uw AUTO! U belt, wij komen
t 045-422610, ook 's avonds.
i Wij betalen ’ 500,- to
J ’20.000,- voor uw AUTC

' met vrijwaring. 045-423063
! Tek. BMW 518i, apart moo

' bwj. '87, donkerbl:metal. Ini; mog. Tel. 046-529076.. Te k. Opel ASCONA get
j uitgeb. ATS vlg., bwj. '76

APK, pr.n.o.tk. 045-445334

Toens Chrit
W^^UmMmW-- Zuut Abraham

X van harto Proficiat

* Pietro, P^l Mandy, Zn^SS , I1 mam, tante Tina, Luciano, "=-* . ~Jj Tamara en Stella. Jac. SalVinO
'n Bosje —-**| ■f- Monique
d van harte gefeliciteerd c<>

I^^^^^""''*'***********^*'---*---^* onder op de enveloppe n
7 Proficiat nummer uit de adverten'1
g Collegae v.d. echte Sara. te vermelden. ,

»' F. v. OPHUIZEN autohandel STATIONCARS: Volvo L

'" biedt aan: Audi 80 1.8 S m. GLe '89; Volvo 245 Van
11 '88; VW Passat C Diesel 5- Opel Kadett stationcar (
3 drs. '86; Nissan Bluebird 2.0 drs. LPG '85; Volvo i"

- LX '86; Opel Rekord 2.0 '78. Volvo A. Klijn, Of r*
;. GLS LPG '86; Audi 100 CC men 5, Hoensbroek-n»"
"! 5 E aut. m. '84; Ford Siërra len. Tel. 045-22005jL__---;
'■ 2.3 DL 5-drs. '84; Fiat Uno VOLVO 440 GL zwarte's\> 45 S 5-bak '85; Rover 3500 weinig km., 1e eig-, 1_frf1 Van der Plas '83; Citroen volvo A Klijn, De Kounj
1 Axel 12 TRS '85; Suzuki Bus 5, Hoensbroek-Heen-*1
" geel kent. '83; Mercedes 045-220055 __^^!? 200 D '78; Honda Accord ALFA 75 18 tirt~w£'' 1.6 EX '83; Ford Escort 1.6 extras Izast tel.7 D'Bs; Opel Kadett 1.2 S'B3; f?!^ 9 J3 Renault 20 D '82; Ford Es- ________ -zrf®■: cort 1.3 L RS uitgeb. '83; Te koop Alfa ROME-J^'" Ford Siërra 2.0 GL autom., üetta 2.0 Lusso, bwj. °7' .s» '83; Datsun Stanza 1.8 GL rood, in nw.st, veel ex*' ~d autom., '83; Audi. 80 LS '80; pr.n.o.t.k. Tel. 045-3^
;"' Renault Fuego GTL '83; na 18.00 uur.
'f Porsche 924 i.z. g.st. '76; — ~~~!l Volvo 343 GL aut. '80; Nis- 1 Sloopauto S^
'■ san Sunny.'B3; Opel Kadett -r ; ""TT^C.'1a Caravan 12 S '80; BMW 316 Te k. gevr. loop-, sloop ;
-: LPG '82; VW Jetta 4-drs 1.6 QrhflHpfllitO S
'- S '80; BMW 320-6 ’ 1.500,- OUI "*Ue , „rijs *■; Inkoop, verkoop financiering lk betaa' de ho°9***ieKM.-1* diverse inruilers. Akerstraat Limburg. Te1.045-js^>^
": Nrd 52C Hoensbroek. Tel. Te koop gevr. loop- s'°%
r* 045-224425. Geopend van en SCHADE-AUTO'S.
"- 10.00-18.00 uur, zaterdag 046-525759 -^s 10.00-17.00 uur. Te k. gevr. loop-T^pJ
i( Te koop gevr. AUTO'S en SCHADE-AUTO'S de ""$
0 bedrijfsauto's, schade/defect ste prijs van Limburg*
X geen bezwaar 045-720200. 046-519637/046-51292^
'it Auto onderdelen en accessoires^^
■ Startproblemen?
-? Kerp heeft voor elke auto, bus of 'vrachtwagen de juiste accu op
"é voorraadI!

~ Nu met 2 jaar volledige garantie.

j.

In de Cramer 31, Heerlen.
I Tel.: 045-716951. __^j j
<. Ink. verk. goede gebruikte Piccolo's in het i-'-T1 pi
ï, AUTOBANDEN Passartweg Dagblad zijn groot m g* (
s- 39, Heerlen. 045-222675. SULTAAT! Bel: 045-71^,
P —~
o (Brom)fietsen _____--''

De winterbeurt voor elk soort fiets, snel en vakkundig-
er Rijwielenspecialist in 't Station
' Heerlen, Stationsplein 2.
rTe k. BROMSCOOTER Te k. HONDA MT sjtd'
\ Vespa met versn. i.g.st. met verzekering; PeJfaJ ’ 650,-Torenstr 26 Oirsbeek 103 met sterwielen ’-*'_ je| 045-327843 -"',i Te koop mooie sportieve ' , ,—;—jTTTimbUfl I
r Vespa CIAO, bwj. '91. Tel. Piccolo s in het Li^f-1--045-243181, na 17.00 uur. Dagblad zijn groot in a ,
- ' SULTAAT! Bel: OtëAf^
l. Te koop SNORBROMMER, ~* (3, Vespa Citta, z.g.a.n. Tel. Voor Piccolo s . j

043-476353. zie verder pagina<-" ■

fchippendale* Ir r
De nieuwe Rover 114 GTa 16V is een knappe jongen met een gave >techniek. Zn hart klopt snel. Kan ook niet anders met 16 kleppen ,
die meer vermogen geven. En toch gedraagt hij zich uitermate
conect op de openbare weg. Dat komt door z'n subliem verende
onderstel voorzien van het Hydragas veersysteem. Tot in every
inch van het wortelnotehout is hij gentleman. Desondanks is het
geen dure jongen. T/l ___LOC

De Rover 114 GTa 16V voor Z !" 1/Jf"

i

M HEERLEN: Autobedrijf Balt 8.V., Kasteellaan 1,
Tel. 045-7215 41

SUSTEREN: Firma Moorthaemer, Oude Rijksweg Noord 16,Te1. 04499-1549

}*,



Lente in Albertville

andere sporters. Op de baan in
Albertville sprak de stayer met
enige collega's, onder wie Leo
Visser. Daarbij benadrukte
Karlstad nogmaals, dat hij voor
geen enkele dopingcontrole
hoeft te vrezen.

Nederlanders in eerste
groep op 5.000 meter Shorttrackers

zoeken ijs
net over de Italiaanse grens ligt.
Training in Albertville is voor de
Nederlandse shorttrackers nage-
noeg onmogelijk. Ook in de trai-
ningshal moet de baan worden
gedeeld met kunstrijders.Over het aanvangstijdstip valt

niets met zekerheid te zeggen.
Het officiële programma ver-
meldt 14.45 uur. Om 12.00 uur
komen de ploegleiders bijeen. Er
wordt een regenbui verwacht,
die de hele middag voortduurt.

ALBERTVILLE - Johann-Olavj^ossheeft kennis van de tijd vanart Veldkamp, als hy vandaagoor het eerst op olympisch ijs
I^schijnt. De Noor lootte op demo meter het derde paar met de'Weed Per Bengtsson. In het

.weede koppel treft Veldkamp
j«-Australiër Danny Kah. De Ne-erlanders schaatsen in de eerste'Ji ritten. Leo Visser vormt hetyjerde paar met de Noor Atle
*arvik, Falko Zandstra het vijf-e met de Duitser Markus Trö-
-s,er\,er\ Oud-wereldrecordhouder

eir Karlstad vormt het zevende,ai*° met Bronislav Snetkov(GOS).

peloton gisteren uitleg gegeven
over de brief, die hij sinds okto-
ber meeneemt naar dopingcon-
troles. In het doktersattest staat,
dat de hormoonspiegel van de
Noor bij zware krachtsinspan-
ning ernstig verstoord is. De ver-
houding testosteron-epitestoste-
ron is bij hem hoger dan bij

De Vries: „Dat betekent dat we
moeten trainen op een verwoeste
ijsbaan. Op deze manier was ik be-
ver langer in Nederland gebleven."

Chambéry, waar ook kunstrijders
oefenen, bleek geen ruimte meer
voor het Nederlandse vijftal. De
Vries zoekt nu ijsuren in Aosta, dat

ALBERTVILLE - De Nederlandse
shorttrackers zijn 'weggejaagd' uit
Chambéry. De selectie van bonds-
coach Jan de Vries trainde afwisse-
lend in Albertville en Chambéry. In

Bovendien is de vriescapaciteit van
de oefenbaan zo gering, dat gaten
niet snel hersteld kunnen worden.

Technologische
waanzin

ALBERTVILLE - Anton Gee-
sink hield het na de twaalfde rit
van de 1500 meter al voor gezien.
Het Nederlandse lOC-lid had
zich voorgenomen de verrichtin-
gen van de Nederlandse rijdsters
zo veel mogelijk te volgen. De
Utrechter deed niet meer dan
dat. Onmiddellijk nadat Carla
Zijlstra als enige een prestatie
van formaat had neergezet, liet
hij zich door zijn gesponsorde
wagen met chauffeur afvoeren.

Anton Geesink
snel vertrokken

Geir Karlstad heeft het schaats

1. Jeklic-Sato, 2. Kah-Veldkamp, 3.
Koss-Bengtsson, 4. Visser-Varvik, 5.
Zandstra-Troger, 6. Sighel-Radke, 7.
Karlstad-Snetkov, 8. Jarvinen-Itokawa,
9. Shirahata-Marshall, 10. Gustafson-
Hadschieff, 11. Kyncl-Tahmindjis, 12.
Cenanovic-Balo, 13. Flaim-Lamberton,
14. Dittrich-Wanek, 15. Schon-Green-
wald, 16. Oh-Sanarov, 17. Musil-Gan-
bold, 18. Saioetine-Liu.

cursief

Katarina

EHBO-bordje kapot. Verder schold
hij de Heerenveense burgemeester Reinders die Europees
kampioen Falko Zandstra kwam feliciteren, uit en zorgde
hij vervolgens op het parkeerterrein van het ijspaleis voor
een gevaarlijke situatie door met gierende banden weg te
rijden.

in de catacomben van Thialf een

ALBERTVILLE - De Nederlandse
schaatsbond pikt het agressieve ge-
drag van Bart Veldkamp niet langer.
De KNSB overweegt 'maatregelen te
nemen als de stayer in Albertville op-
nieuw over de schreef gaat. Tijdens
de Europese titelstrijd blijkt Veld-
kamp zijn teleurstelling over de mis-
lukte tien kilometer op eigen wijze te
hebben afgereageerd. Na het toer-
nooi, waarin hij vijfde werd, traptehij

Schaatsbond berispt Veldkamp
Stayer reageerde teleurstelling afmet agressiefgedrag

" Twee Noren (donkere outfit) trachten Eric Lindros, de grote man bij de Canadezen, klem te
zetten tegen de boarding.

olympisch kort

sJSchillende televisiemaat-
„■j,aPPyen hebben voor Albert-
■l w.ex"°*-l/mPische kampioenen
üialf7181 denomen. Zo mota
50
., Visser, Joan Haanappel en

Vlnh J°^ van Rostrum deel uits (jg w|^ei verslaggeverskorps van
l Cn en hebben de Duitse en

nadese tu-stations schaats-C r
a(s Er'**ard Keiler en Gae-

| -gez f°uc'ler achter de microfooni beu part-time journalisten
fbo^ e9en zii zich by"a onzicht-< var door de perszaal.

t Zo*/6^ 'cen*: een uitzondering.
| Dig-.1!0 de Amerikaanse tu-com-

sen htrice voor het kunstschaat-
te aar gezicht in de werkruim-
kaxt ari e internationale pers
nes (

2ten> «allen alle typemachi-. **'oons -^ gesprekken stil.
p;s ?nna Witt, tu-eeuoudig olym-
bii,/1 kampioene ("84 en '88;,
"ted *M*er *'aar na 'laar gouden
fa-.oaii mn Calgary nog altijde nd populair.

g-jT? de huidige kunstrij-konin-
"fon, n ats Kris£i Ydmaguchi,
9in ) en Nancy Kerri-
kge

gSen het in populariteit af
vt^n Duitse voorgangster.

<ja Witt, 26 inmiddels, enkele
Qi^*n Qeleden bij de trainingen
d0o~ Rijken, werd ze belegerd
2e[f *?tografen en tv-camera's.
%erd' lndt ze ac belangstelling
"^t-; kUen' maar °°k grappig.
<kJ,SCJlien m°et ik maar mcc-
cjat ,^e komende week. Ik geloof
9e, k nog steeds een hele aardi-

waardering krijg."

00r niets vielen Witt in het
-ais '-j k ku>alificaties ten deel
s-pr^ctloonheidskoningin' en 'ij-
tye Ses'* Zelfs de Italiaanse
har^?ter Al°erto Tomba kreeg
kho pinaen van de Berlijnse
Ca*Qne* Na zijn gouden slalom in
één rv had Tomba nog maar*} uens.
*-in 7®°ndje stappen met Kata-
ffet **itt," Hij kreeg zijn zin.
ge( erf

au°ndje uit moet vier jaar
%ole*n Veel indruk hebben ge-
Voorh °P de ualiaan. In een
den °eschouwing op zijn optre-
fier Albertville zei de skiër uit
-k-rw*0" ~Als ik win' wü ik
én u \^}tt geïnterviewd worden.n het liefst heel lang."

Hr omÜlenerwelmeer0mÜlen er welmeer-Dagelijks
vigyj en de verzoeken voor inter-
a-j0n ..en uitnodingen voor een
»riic. „uit met de nog altijd
Maar m ziinde Witt binnen,

'neen' ju^tluidt het antwoord
ten nC 't w^ de heren journalis-
Zegt ,van hun werk houden,"
Zelh tj L

CBS-verslaggeefster.
een plai/boy Alberto Tomba zal
Mnde» afspraakje moeten
7fledain°m 2^n eventuele gouden
n<x -J lUe te vieren, zo lietKatari-

Het gedrag is tevens de achtergrond
van de merkwaardige reactie van
Ab Krook naar aanleiding van een
vraag over Veldkamps tien kilome-
ter in Heerenveen. „We zijn met
Olympisch Spelen bezig. Het EK
ligt achter ons," antwoordde de
bondscoach tijdens de persconfe-
rentie deze week bot.

Veldkamp onderhoudt al langer een
gespannen relatie met de schaats-
bond. Zo moest hij dit najaar eerder
voor een perspresentatie van een
trainingskamp terugkeren en waren
er strubbelingen over de sponsor-
vergoeding. In het verleden sneu-
velden er wel eens schaatsen en
slijpblpkken als het Veldkamp niet
naar de zin ging.

Gespannen

scheurde op volle snelheid de hoek
om. Als er iemand op de fiets of lo-
pend was aangekomen, dan waren
er doden gevallen."

Thialf-directeur JanWagenaar heeft
geen officiële klacht ingediend.
Desondanks is de KNSB op de
hoogte van de gebeurtenissen in
Heerenveen. „Maar officieel weet ik
niets," aldus KNSB-directeur Jur-
jen Osinga. Wagenaar: „Veldkamp

Tsjechen ongeslagen

"COLUMBIA - Het aantal deelne-
mende landen aan de Winterspelen
is van 63 naar 62 gezakt. Alberto
Perez, de enige atleet vari Colum-
bia, heeft zich niet in Albertville
gemeld. Hij had ingeschreven voor

" DRONKEN - ln Albertville
wordt nog steeds gewacht op de
persoonsbeschrijvingen van de
deelnemers uit het Gemenebest van
Onafhankelijke Staten. De vracht-
wagen met de boekwerken kwam
niet verder dan de Poolse grens.
Daar raakte de chauffeur wegens
openbare dronkenschap zijn rijbe-
wijs kwijt.

" TRANSFERS- Twee spelers van
het GOS-ijshockeyteam zijn door
topclubs aangetrokken. Alexei Ko-
valev (18) speelt volgend seizoen bij
de New Vork Rangers. Alexei Jam-
nov vertrekt naar de Winnipeg Jets.

" AFGEWEZEN - Josef Polig en
Gianfranco Martin mogen hun me-
dailles houden. De skiërs, goedvoor
goud en zilver op het onderdeel
combinatie, droegen op hun kle-
ding te grote sponsorlogo's. De
maximaal toegestane afmeting is 50
vierkante centimeter. De reclame-
uitingen bij de Italiaanse equipe
waren 75 cm. Het protest van de
Franse ploeg is door de organisatie
afgewezen.

druk, in het olympisch dorp. Beiden
manifesteren zich als bekwame
kappers. Het duo kreeg gisteren een
speciale opdracht. Het gekrulde
rasta-haar van de vier leden van het
Jamaicaanse bobteam had enig on-
derhoud nodig.

" KAPPERS - Greg Harrell en
Herschel Walker, twee leden van de
Amerikaanse bobploeg, hebben het

de skicombinatie, maar kwam niet
opdagen.

winter spelen op tv
VANDAAG

Met Canada, dat lustig scoorde te-
gen het zwakke Noorwegen (10-0),
is Tsjechoslowakije nog zonder
puntverlies. In een onderling duel

de leiding door Kravtsjoek, maar
Lang en Augusta bezorgden de
Tsjechen nog in de eerste periode
de leiding.

Met nog slechts drie minuten enachttien seconden te spelen bezorg-
de hij de ploeg van Ivan Hlinka dezege.

doelpunten. Het Gemenebest nam
weliswaar in de dertiende minuut

MERIBEL - Tsjechoslowakije
heeft in Meribel voor een verrassing
gezorgd door in de derde speelron-
de voor groep B van het olympische
ijshockeytoernooi het beter geachte
GOS-team met 4-3 te verslaan.

tussen de mindere ploegen won
Frankrijk met 4-3 van Zwitserland.

De pas 21-jarige Robert Lang en
doelman Briza waren de uitblinkers
bij de Tsjechen. Lang maakte twee

Na de gelijkmaker van Joeskevitsj
in de tweede periode maakte Lang
na vijf minuten in de derde speel-
tijd zijn tweede treffer, waarop zes
minuten later Borstsjevski nog een
antwoord had. Voor de beslissing in
het hoogstaande duel zorgde Rosol.

Tiroolse zusje
koesteren geheim
LA PLAGNE - In huize Neuner
te Innsbruck was het gisteren
groot feest. Doris en Angelika
vormden samen de aanleiding.
De Tiroolse zusjes vochten op de
olympische rodelbaan in La
Plagne een ware familiestrijd uit.
Doris won goud, Angelika gleed
slechts 73/1000ste seconde trager
naar beneden en kreeg het zilver.
Het geheim achter het dubbele
succes ligt op een bouwvallig in-
dustrieterrein in Matrei. In een
afgedankte fabriekshal werden
de eerste vijftien meters van de
piste in La Plagne nagebouwd.
Daar hebben de meisjes weken-
lang hun starts kunnen oefenen,
zonder dat de concurrentie het
wist.

LES SAISIES - Mark Kirchner
was op de 10 kilometer biathlon
de te kloppen man. Liefst 93 te-
genstanders probeerden het,
geen van hen slaagde. De drie-
voudige wereldkampioen, pas 21
jaar, schoot zuiver en skiede het
snelst. Kirchner, sergeant in de
Bundeswehr en in de Duitse
ploeg getooid met de bijnaam
'De Dunne', mikte voor het eerst
deze winter elke kogel in de
roos. Zijn grootste concurrent,
landgenoot Ricco Gross, iwas na
tien kilometer bijna zestien se-
conden langzamer. Het brons
was voor de Fin Harri Eloranta.

Sergeant
schiet raak

Seksetest blijft
gehandhaafd
LA LECHERE - Een groot aan-
tal deelneemsters aan de Winter-
spelen heeft een petitie getekend
voor het behoud van de in Al-
bertville gebruikte seksetest.
Voor de aanvang van de Spelen
uitten Franse artsen kritiek op
de gehanteerde methode, omdat
die onbetrouwbaar zou zijn. Vol-
gens Michele Verdier, perschef
van het lOC, zijn alle deelneem-
sters thans zonder probleem ge-
controleerd. „Wij hebben veel
positieve reacties op de test ge-
kregen," aldus Verdier. „De
meerderheid van de deelneem-
sters heeft gevraagd om handha-
ving van de test. Wij zijn dan ook
van plan het onderzoek even-
eens in Barcelona en Atlanta te
gebruiken."

COURCHEVEL - Het Franse
rood-wit-blauw kon op de vijfde
dag van de Winterspelen einde-
lijk naar de top worden gehesen.
Bij de "prijsuitreiking van de
Noordse combinatie stonden Fa-
brice Guy en Sylvain Guillaume
op de plaatsen een en twee. De
winst van Guy was na vier sei-
zoenzeges geen verrassing, het
zilver voor zijn landgenoot des te
meer. Guy maakte in de loipes
voor de 15 kilometer skilopen
zijn bij het schansspringen opge-
lopen achterstand meer dan
goed. Het brons was voor de
Oostenrijker Klaus Sulzenba-
cher.

Frankrijk juicht
gecombineerd

ALBERTVILLE - Een onbe-
kende actiegroep heeft gepro-
beerd de rechtstreekse televisie-
beelden van de Winterspelen te
saboteren. Daartoe werden ka-
bels tussen Albertville en Mou-
tiers, waar het grote omroepcen-
trum is gevestigd, doorgesneden.
Snel ingrijpen van het Franse te-
lecommunicatiebedrijf voor-
kwam een blokkade. De groepe-
ring wilde met de aanslag protes-
teren tegen technologische
waanzin bij de Spelen.

Stijlvol over gruwelijke piste
Petra Kronberger jaagt op goud

MERIBEL - De Oostenrijkse
Petra Kronberger heeft een
voorschot genomen op,het goud
in de skicombinatie. Op de
moeilijke, 2200 meter lange af-
dalingpiste ging zij met een
gemiddelde snelheid van 109,8
kilometer per uur naar beneden
in 1.25,84. Zij bleek zichtbaar
geen psychologische gevolgen
te hebben ondervonden van het
zware ongeval van ploeggenote
Sabine Ginther, die in de laatste
training bij een val de tweede
lendewervel brak. De 22-jarige
Kronberger gleed ging in vlek-
keloze stijl omlaag.

Ook gisteren vonden weer enkele
zware valpartijen plaats op het gru-
welijke parcours, die meestal goed
afliepen. Alleen de 15-jarige Joego-
slavische Arijana Boras, die slechts
met speciale toestemming mocht
starten, moest met een ambulance
naar het dal worden gebracht.

Valpartijen

Als slalom-specialiste is Petra
Kronberger vandaag duidelijk in
het voordeel voor de eindzege in de
combinatie.

Zij besloot haar afdaling met een
voorsprong van bijna een halve se-
conde op de verrassende Ameri-
kaanse Krista Schmidinger. De
Duitse Katja Seizinger eindigde als
derde in 1.26,42.

)?UK,r-n-d Euro: aujourd'hui les
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T
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kt,8"21-50 Ned. 3: kunstrijden man-

2a/d;Zwedencd' 3: ijshockey °uits-
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.^005.-S2"l.uro:La oevers I'or.
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ne^0-06.00'Euro: kunstrijden man- " Petra Kronberger zweeftnaar een goede

uitgangspositie voor goud
op de combinatie.

(ADVERTENTIE)

Autoverzekering

'Beiaaff1

TJCVOCI
Wij zijn er zeker van u een autoverzeke-
ring aan te kunnen bieden met zeer
gunstige voorwaarden voor een premie
die meestal lager ligt dan u nu betaalt.
Neem vrijblijvend de proef op de som
en bel vandaag nog.

GEURTS ASSURANTIEËN
Nieuwstraat 22-24, tel. 045-211668/221090

VELD ASSURANTIEËN
Nieuwstraat 116, tel. 045-215458

HOENSBROEK

De vroege voorjaarsomstandighe-
den houden niet aan in de Haute
Savoie. Voor vandaag is slecht weer
voorspeld, met een sterk dalende
temperatuur, veel regen in Albert-
ville (gelegen op een hoogte van 300
meter) en een dikpak sneeuw in de
bergen. Vanaf 1200 meter wordt een
laag van een halve meter verwacht.
Tot aan het weekeinde blijft het
weer onstabiel.

Verantwoordelijk voor de aangena-
me temperatuur is de befaamde
föhn, een warme zuidenwind. Vier

ALBERTVILLE - Overvolle terras-
sen, t-shirts, zonnebrillen en ver-
koelende drankjes. Albertville leek
gisteren meer op een olympische
hoofdstad van de Zomerspelen dan
van de Winterspelen. De tempera-
tuur in de Alpenstad steeg 's mid-
dags tot boven de twintig graden.
Tijdens de 1500 meter voor vrou-
wen schommelde het kwik tussen
13,5 (begin) en 11,7 graden (einde).
Op 2100 meter hoogte in Tignes, het
domein van de freestyle-skiërs,
werd overdag de laagste tempera-
tuur gemeten: twee graden.

jaar geleden bij de Winterspelen in
Calgary kreeg de olympische fami-
lie met een soortgelijk fenomeen te
maken: de chinook. De temperatu-
ren haalden in Canada toen zelfs
waarden van omstreeks 25 graden.

winterspelen 1992
Donderdag 13 februari 1992 "19

Rittenindeling 5000 meter:

cijfers winterspelen
SCHAATSEN

Vrouwen, 1500 meter: 1. Bomer 2.05,87,
2. Niemann 2.05,92, 3. Hashimoto
2.06,88, 4. Polozkova 2.07,12, 5. Gar-
brecht 2.07,24, 6. Bajanova 2.07,81, 7.
Hunyadi 2.08,29, 8. Warnicke 2.08,52, 9.
Zijlstra 2.08,54, 10. Prokasjeva 2.08,71,
11. Uehara 2.09,33, 12. Yttredal 2.09,38,
13. Krohn 2.09,62, 14. Wasilewska
2.09,64, 15. Docter 2.09,66, 16. Van Schie
2.09,70, 17. Dascalu 2.09,87, 18. Voete-
link 2.10,31, 19. Kaeriyama en Belci
2.10,75, 21. Blair 2.10,89. Van Gennip
kwam ten val en finishte niet.

SKI

Noordse combinatie, 70-meterschans,
15 kilometer skilopen: 1. Guy 43.45,4, 2.
Guillaume 48,4, 3. Sulzenbacher 1.06,3,
4. Lundberg 1.26,7, 5. Ofner 1.29,8, 6.
Levandi 1.34,1, 7. Ogiwara 1.57,4, 8. Us-
tupski 2.28,1, 9. Elden 2.43,8, 10. Ape-
land 2.55,8.

Biathlon, mannen, 10 kilometer: 1.
Kirchner 26.02,3, 2. Gross 26.18,0, 3. Elo-
ranta 26.26,6, 4. Tsjepikov 26.27,5, 5. Ki-
rienko 26.31,5, 6. Steinigen 26.34,8, 7.
Zingerle 26.38,6, 8. Cyr 26.46,4, 9.
Roetsch 26.54,1, 10. Flandin 26.56,6.

Alpiene combinatie,afdaling, vrouwen.
1. Kronberger 1.25,84, 2. Schmidinger
1.26,36, 3. Seizinger 1.26,42, 4. Lee-Gart-
ner 1.26,49, 5. Gladisjeva 1.26,88, 6. Zei-
ler 1.26,90, 7. Bournissen 1.26,92, 8.
Loedemel 1.26,95, 9. Masnada 1.27,08,
10.Kawabata 1.27,13.

IJSHOCKEY
Groep B. Canada-Noorwegen 10-0 (3-0
3-0 4-0), Frankrijk-Zwitserland 4-3 (1-22-1 1-0). GOS-Tsjechoslowakije 3-4 (1-2
1-0 1-2).

Stand:
Canada 0 0 6 19- 3
Tsjechosl. 0 0 6 20- 8
GOS 0 1 4 19- 6Frankrijk 0 2 2 10-12Zwitserland 0 3 0 5-18
Noorwegen 0 3 0 2-28

RODELEN
Kodelen, vrouwen. 1. Doris Neuner
3.06,696 minuten, 2. Angelika Neuner
3.06,769, 3. Erdmann 3.07,115, 4. Weis-
sensteiner 3.07,673, 5. Myler 3.07,973, 6.
Kohlisch 3.07,980, 7. Tagwerker
3.08,018, 8. Jakoetsjenko 3.08,383, 9. Ter-
willegar 3.08,547, 10. Goebkina 3.08,746.

MEDAILLESTAND
goud zilver brons

Duitsland 4 4 2
Oostenrijk 3 3 4
GOS 3 1 2
Frankrijk 1 2 0
Noorwegen 111Italië 1 1 o
Verenigde Staten 10 0
Finland 0 12China 0 10
Canada 0 0 1
Japan 0 0 1Zwitserland 0 0 1 *,



Lichteiken TIENERBED met
2e onderschuifbed, 2 nwe
matrassen; twijfelaar, nw.
matras, 120 cm br.; 2-drs.
kleerkast. Tel. 045-750233.

Baby en Kleuter
Te koop BABYKAMER don-
ker eiken best. uit bedje,
commode, kast, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-244101.

BABY-ARTIKELEN te k. en
autostoeltje van 0 tot 5 jr.
’lOO,-. Tel. 04492-5511
tussen 17.00 en 19.00 uur.

ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in'
Chalet Treebeek. Toegang'
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.

Voor een serieus contact
met een POOLSE man of
vrouw: Relatiebemidde-
lingsbureau Polleria, Post-
bus 106, 9400 AC Assen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Nieuw het
Telebordeel

Meisjes doen wat jij wilt
geven ook hun geheime

nr. aan je door
06-320.320.85 - 75 et p«"

(boven de 18jr)___,

Hoge nood
06-320.320.89 - 75_cU_[E

Meisje, 24 jr.
Zoekt gratis sex per telefo->

of bij mij thuis.
06-320.324.96 (75_CpnV_-

Adressen
(n i e u w) van dames én^:ren privé, clubs en es*-~YZe vertellen zélf wat «1;
bieden hebben en _<L*
hun adres en tel.nr. Oe-*-"
75 et p/m ""PORNOFOON

06-320.320.76 (75jrtPg-
Verboden! Pornosex. Ik
Marleen en doe dingen°B

eigenlijk niet zijn toege-
staan! Doe je met me me»

(75 et p/m)
06-340.320jfl

Hot/Lips Livetapes! Ru*
vergaand, bloedstollena*
maximale porno? Dat no*'

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

06-340.340.40. e,
245 Hete Meisjes geveni
tel.nr. aan je door en w"1"
dan graag 'n (sex)afspra?,
met je maken (75 ctpW

06-96.45^
Zin in een Avontuur? V*
vrouwen & meisjes zijn
zoek naar een avontuurïï
sex/gebied! Heb jij ook»

(75 ct p/m)

06-340.3409^
Nu al: 610! Vrouwtjes ve^,
len wie ze zijn, wat ze ie

vinden en geven dan n
tel.nr. aan je door! (75 <V

06-340.3103
300 Meiden

zoeken een heet slipP-3'!
06-320.321.44 -jSOCjJ-V

Voor Piccolo's
zie verder pagina*»^

GOKNIETMETGAS!
Zuiver en betrouwbaar.
Industriële gassen en

butaan/propaan.
Kleine en grote vullingen

voor particulier en ondernemer.

Zonnebanken/Zonnehemels—- ——i—- . :■. * : ■ * ■ n-

Zonnehemels
Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nog
enkele showroom modellen met extra korting reeds v.a.

’ 895,- met Wolff lampen. Deskundige voorlichting bij VAN
ERP, Limbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531.

Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999.

Huishoudelijke artikelen
DE LAATSTE

Showroom keukens en sanitair
met kortingen tot 70%

(of tegen elk aannemelijk bod.)
TOMZON BV Keuken-sanitair

SHOWROOMVERKOOP:
Hofdwarsweg 69, Geleen.

MAGAZIJNVERKOOP:
Groenseykerstr. 26A, Geleen

INFO: 046 - 742516 of 046 - 751224.

Muziek

Orla Orgelshow !!!
Op zaterdag 15 feb. van 11.00 - 16.00 uur, demonstreert

MICHEL VONCKEN, de nieuwste Orla Orgelkollektie.

Muzlekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.

Maandag t/m zaterdag open, donderdag koopavond.
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’2OO,-
p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.
Te koop JUKEBOX Seeburg
bwj. '63P type Console, klein
defect f7OO- Torenstr 26
Oirsbeek.

lorensir-

Te koop Yamaha EMX 2300
STEREO-MIXER, 12 kan.,
in Flight-case, z.g.a.nw., pr
’3.500,-■Te1.04450-37Ï6i———-:

TV/Vldeo
7—r~~:.—'—:—-—.—i———êS s^ele^de Ss

.*, ,^Pi?of _T_iPs
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
ty's met gar. Reeds 25 jaar
fr-occasioncentrumGeel,|Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Kleuren TV's'B-12 kan. v.a.
-’65,-. AfsLbed. v.a. ’ 125,-
oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

■— . ■FotO/Rim
kÏii_/~»m a-t _r>^ —; „'' -_K^ 601- lncl* f 35-
70 MM. Als nieuw! Nu
’1.000,-. Tel. 045-727860,
na 18.00 uur.
Film overzetten op VIDEO
alle systemen v.a. ’ 1,60 p.
min. Studio Creaplan tel.
045-427117.

—— ,Te koop gevr.
_. ."" d/iumcv,T?imk,- 9evr- J"^^LOODSEN N^enhutene" u"*£- teL 01891-15603
0T 'üöb°'

ï°°r al u,w ?ude METALEN
F"?_J^Jf*J^'E'Methaalhandel, Kissel 12-
14, Heerlen 045-726392

<?ebr. SWINKELS zijn ver-'
huisd naar De Betel 74,
Heerlen. W.j betalen de
l^fte

t
Prl-S )^"* OUd

i-zer/metalen. 045-422025.
Teutonia KINDERWAGEN
z.g.a.nw. Belt u a.u.b. met°^ave van *"» en kL naar
04492-2166, na 17.00 uur.
,
Te kooP gevraagd spelende
en DEFECTE KTV'S v.a.
1982. Tel. 045-213432.
1 #*««»-.. ,♦_.-_.lomp-iiers

Te koop PC AT 286-16 MHZ
mc, keUrenmonitor, muis,
VGA-kaart, 31 Mb HD, 3,5"
drive . 1i44 Mb en 2 Mb in-
tem geheugen, pr. ’2.450,-
Tel. 045-426229 na 17.00u.——Kunst en Antiek———.Te k. GEVRAAGD antieke
meubels en inboedels. P.
Cortenraad, Riemst (B). 09-
32.12261156.:

r-arnauallarnavai
Te HUUR frituurwagens
compl. ingericht voor de car-
naval* Tel* 04754-85800.
Majuna b.v. Echt.

06-lijnen
■■■.■■■lM —_.—■■■■,, ■■—■■

Striptease Sexspel
Jij bepaalt wat zij uittrekt -100 et p/m

06-320.322.80
Qljnnprfipe Liften in haar korte rokje

Meisjes zoeken sexkontakt Manetje
06-320.320.36 - 75 et p/m 06-320.320.95 - 50 et p/m

Wonen Totaal

Küppersbusch
Keukeninbouw-apparaten

Perfectie in schoonheid en techniek.
Vraag uw leverancier of Hatos B.V.

Haarlem. Tel. 023-313684. Fax. 023-311479.
Massale magazijnverkoop van honderden nieuwe keukens

en inbouw-apparaten in onze keukenmagazijnen

SITTARD OF ECHT
waar alle showroomkeukens en inbouwapparaten welke in
de Horn-keukensupers zijn vervangen en in Echt en Sittard

worden verzameld en verkocht

tot 60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer. Elke dag superlageaanbiedingen in alle kleuren en afmetingen.

Hier enkele voorbeelden:
Moderne grijze hoekkeuken

kompleet met blad en spoelbak
Normale prijs ’ 8.443,-, Hom prijs ’ 6.598,-

Nu slechts ’ 1.998,-
-strakke linnen struktuur keuken

kompleet met blad en spoelbak
Normale prijs’ 8.087,-, Hom prijs ’ 6.498,-.

Nu slechts ’ 1.998,-.
eigentijdse moderne

design keuken
kompleet met blad en bak

Normale prijs ’ 5.613-, Hom prijs ’ 4.298,-

Nu slechts ’ 2.898,-
Etna inbouw gaskookplaat

met vonkontsteking, type 010 VBN
Normale prijs ’ 665,-, Hom prijs’ 469,-

Nu slechts ’ 248,-
Hom

Sittard, Bergerweg 51-53
(Industrieterrein Bergerweg Tel: 046-511775)

ECHT, Loperweg 8
Tel. 04754-86188

KWALITEITSKEUKENS, Te koop oud eiken SALON-
topkwaliteit voor een norma- TAFEL, 70x125 cm. Te be-
le prijs. R/J Handelsonder- vragen na 18.00 uur 045-
-neming, Stationstr. 294, 414013
Nuth. Tel. 045-242602. Pracht blank eiken BANK-
Voor al uw 2e hands MEU- STEL met rundlederen kuip-BELS ook antiek (veel keus) kussens 3-2-1 ’2.175,- inKouvenderstr. 208 H'broek. nieuwstaat. 045-323830.

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten

koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's
etc

WITTE HAL
SITTARD EN
MAASTRICHT

waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst

60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer,

Elke dag superlage aanbiedingen
OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
Zanussi Electronische

droogautomaat
Z2OO DPRE, 4/5 kg. inhoud, reverserende trommel

geen ’ 1.199,- of ’ 898,- maar

’ 598,-
Blue Air koel/vries kombi
RF 250, 250 liter inhoud, aparte diepvries

automatische ontdooiing
geen ’ 999,- of ’ 798,- maar

’ 498,-
Zanussi wasautomaat

ZE-84, 5/4 kg inhoud, monoknop bediening
geen ’ 999,- of ’ 748,- maar

’498,-
Bosch magnetronoven

HMT 721 A, 27 liter, 800 Watt, 4 standen, draaiplateau
geen ’ 899,- of ’ 698,- maar

’ 398,-
WITTE HAL

Sittard
Bergerweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162

Maastricht
Scharnerweg 66-70 achter Hom keukensuper 043-633162

Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur
met grote kortingen

IJSK. ’95,-; gasforn. ’95,- ■ , ~
diepvr. ’150,-; wasautom Kachels/Verwarming

’ 175,-. 045-725595. —— , _. _
-__

■ Kachels, inzethaarden. Op-
Piccolo's in het Limburgs ruiming. Honderden guldens
Dagblad zijn groot in RE- voordeel. De KACHELSMID
SULTAAT! Bel: 045-719966. Walem 21, Klimmen.

Motoren
HONDA 900 80l dor, bwj
'83, als nieuw. Tel. 045
321919.

Aanhangwagens
HONDENAANHANGWA-
GEN vr.pr. ’750,-. Tel. 06*
52107578.

Vakantie

London
met KLM Cityhopper vanaf

Maastricht Beek,
mcl. hotel v.a. ’ 376,-.
Vraag uw reisbureau
de London folder van

Cityhopper Tours
Of bel 020-6493295.

Te huur in ERMELO (Velu
we) stacaravans/bungalows
bosrijke omg. (ook in Zee
land). Tel. 02520-17129

Caravans
Ook voor uw tentreparaties
H. STASSAR Heisterberc
78 Hoensbroek 045-224200'
DETHLEFFS Caravans. Til*
temans Rekreatie, Haeflanc
19, Brunssum. 045-270388.
Te k. TRAVELSLEEPER
merk Trigano, i.z.g.st., vr.pr.
’2.000,-. Tel. 045-213228
Of 231028

(Hjuiskfferen
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven er
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Ae-hel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
BOEMERS, yorkshire-ter-
riers tekkels, maltezers wit.
Walem 11a, Schin op Geul.
Tel. 04459-1237.
DOBERMANN-KENNEL
pups gecomb. op schoon-
heid en karakter en kamp.
afst. Tel. 04492-2871.
Te koop Jack RUSSELS.
Pleinstraat 6, Kerkrade-
West. Tel. 045-413009.
Te k. GOLDEN Retrievet
pups, stamb. en pasp., ing.
en ontw., ouders HD vrij mcl
HD gar. Tel. 04998-73811.
SHIHTZU hobbyfokker heeft
jonge pups, iets aparts in
huis opgevoed, ing. en ontw.
tevens hondenhokken ren-
nen en voeders Tel. 06-
-52107578 of 043-472811.
DWERGPOEDELTJES te k.
Abricot met stamboom en
ingeënt. Graverstr. 24,
Kerkrade. Tel. 045-421767.
Te k. 2 jonge ST BERNARD
honden, reu. Haesenstr. 18,
Schaesberg.
Te k. 2 grijze roodstaart PA-
PEGAAIEN, Haesenstr. 18,
Schaesberg.

In/om de tuin
Te k. Schlemper HAND-
MAAIER i.z.g.st, scherpe
messen met opvangbak,
Slechts ’ 25,-. 045-219923.

Opleidingen
ANWB en Bovag érk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
Start zaterdagcursus chauf-
feursdiploma 28-3-92.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
Haal uw RIJBEWIJS voor
pers. auto in 3, 6 of 9 weken;
vrachtauto in 6 dgn. of 6 we-
ken. Examen in Heerlen,
Geleen of Maastricht. Ook
alle chauffeursdiploma's.
Bovag rijschool Th. van
Bentum, tel. 045-217487
Hoensbroek.
Uw RIJBEWIJS (A, B, C, D)
binnen 8 dgn. op de Ned.
Antillen via SDO (pakketten
v.a. ’ 3.400,- all-in) Bel voor
info. of kom langs: Beukels-
dijk 59, R'dam. Tel. 010-
-4761506 (niet geslaagd,
geld terug, vraag naar onze
voorwaarden).
S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
ties mog. Tel. 010-4626668
Of 4666535.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
HATÉ Verwarming 045-
-463441, onderhoud, repara-
tie, installatie. Ook ontkal-
ken van geisers en boilers,
24 uur service
Voor het plaatsen van
VLOEREN, wanden en pla-
fonds, bel 045-231025.
Erv. DAKDEKKERS kunnen,
nog werk aannemen Voor al
uw bitumineuze, leien- en
pannendaken, lood- en
zinkwerk. Tel. 045-452241.
Voorkom VERZEKERINGS-
PROBLEMEN. Ervaren ge-
specialiseerde vakfotograaf
komt aan huis uw kostbaar-
heden fotograferen. Ge-
heimhouding verzekerd.
Belt U voor een afspraak.
Henk Bonke 045-714700 na
19.00 uur 043-254194.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’5O,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
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Of u moet natuurlijk van
kaal houden.

A Houdt u van sober, dan vrezen -wij datu voor de Colt EXE En zelfs als het vriest, vindt ude elektrisch verwarmbare spiegels van een luxueus interieur en nodigt onmiddellijk uit tot plaatsnem-***
Special niet bepaald warm zult lopen. Want er zijn maar en de verwarmde voorstoelen ongetwijfeld overdreven. Het enige wat u zal bevallen is zijn prijs, want de Colt 'OA'

MITSUBISHI weinig auto's in zijn klasse zo royaal van extra's voorzien. Om nog maar niet te spreken over zijn uiterlijk. Aan de Colt Special hebben we ruim f3.00- voordeliger gemaakt.
U zou zich voortdurend ergeren aan het comfort EXE is te zien dat het geen gewone Colt is. En als dat nog geen doorslaggevend argument is om even langs

van bijvoorbeeld de elektrisch bedienbare ramen en spiegels en de Hij is voorzien van bescheiden spoilers, achter en opzij, die in te komen, hebben we ook nog de Colt GL EXE, met een kleine
centrale deurvergrendeling. de kleur van de auto zijn uitgevoerd Evenals de grille, voor- en ach- pakket extra's en een prijs van f27.995,-.

Bij elke bocht die u, dankzij de stuurbekrachtiging, met uw pink terbumpers en de spiegels. Kunnen we u misschien toch nog blij maken,

kunt nemen, zou u verlangen naar het rukken aan het stuur. Ook het interieur is verre van kaal. De Colt EXE is voorzien Mitsubishi. De Gestaalde Perfektie.

De Colt EXE Special met ruim f 3.000,-voordeel.
Afgebeeld isColt EXE 1.5GLXi f32.495,-. ColtEXE 1.5 GLXi Specialf 32.890,-. Prijzen afSassenheim,excl.kosten rijklaar maken.Incl. BTW, driejaar Multigarantie/Inter-Euro Service. Prijs- en modelwijzigingenvoorbehouden. Mitsubishi 1 )ealer Lease tel.: 02522-66399.

BEEK/GENHOUT N. GELISSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, POSTERHOLT TON HOOGENBOONL
Hubertusstraat49, tel. 046-371054. Locht 193,tel. 045-425555. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.
HEERLEN AUTO KLEUNEN, MAASTRICHT AUTO KLEIJNEN, SCHINNEN W. KEES,
Passartweg 35a, tel. 045-212035. Molensingel 1 (Wijk 29), tel. 043- 612323. Dorpsstraat 64, tel.04493-1721.
HORN HORNERHEIDE,
Heythuyseweg 10, tel.04758-2561.



, ARLES - Duitse wielerprofs heersen in de Ronde van de Middel-I i;ïndse Zee. Na Rolf Gölz met een lange ontsnapping in de eerste
j-'tappe,zegevierde gisteren Olaf Ludwig in een massasprint in de

" tweede rit. De Panasonicrenner ging in Arles drie Nederlanders
Vooraf: Jelle Nijdam, Michel Zanoli en Jean-Paul van Poppel. Inhet algemeenklassement bleef Rolf Gölz eerste. De wedstrijd ein-

zondag.

heeft hij ooit verklaard. „Het geld
stroomt binnen in miljoenen. Zo ver
kan ik niet eens tellen."

WASHINGTON - Mike Tyson,
dinsdag schuldig bevonden aan
aanranding, is nog geen arm man
maar hij raakt toch aardig door zijn
geld heen, aldus The Washington
Post. De krant heeft een onderzoek
ingesteld naar wat de oud-wereld-
kampioen in het zwaargewicht, die
in zijn carrière naar schatting 100
miljoen dollar heeft verdiend, het
laatste jaar heeft uitgegeven. De
krant komt uit op vijfmiljoen dollar
alleen al voor winkelen en honora-
ria voor advocaten.

KNVB schorst
twaalf spelers
ZEIST - De tuchtcommissie
van de KNVB heeft twaalf spe-
lersvoor éénwedstrijd geschorst
naar aanleiding van een gele
kaart. Het zijn: Bults en Netten
(BW/Den Bosch), Corstanje,
Wasiman en Willems (Eindho-
ven), Bosch (Emmen), De Visser
(Heerenveen), Plug en Van de
Zwaan (Telstar), Wiersma (Veen-
dam), Doesburg (Wageningen)
en Belfroid (VCV Zeeland).

In 1991 verklaarde Tyson dat hij
minder dan vijftien miljoen dollar
(een kleine 30 miljoen gulden) be-
zat. De affaire waarvoor hij de afge-
lopen veertien dagen in Indianapo-
lis voor de rechtbank stond gaat
hem minimaal twee miljoen dollar
aan honoraria voor advocaten kos-
ten. „Ik begrijp niets van geld",

DEN HAAG -
Jeugdtrainer Mark
Wotte zal FC Den
Haag tot het einde
van de competitie'
leiden. Het bestuur
van de club heeft
woensdag hoofdoe-
fenmeester Co
Adriaanse en assis-
tent René Notten op
non-actief gesteld.

Maanden geleden
maakte Adriaanse al
kenbaar na dit sei-
zoen niet langer bij
FC Den Haag te wil-
lenblijven. Hij werk-
te vier jaar in het
Zuiderpark. FC Den
Haag kwam de laat-
ste weken in ernstig
degradatiegevaar.

FC Den Haag zet
trainersduo

op non-actief
Dinsdag kwam
Adriaanse tot de
slotsom dat door-
gaan niet tot verbe-
tering van resultaten
zou leiden. Bestuurs-
lid Van Driel: „Hij
heeft het bestuur ge-
vraagd een ander
voor de groep te zet-
ten. Het bestuur
voelde daar eigenlijk
niet voor, maar een
dag later hebben de
spelers het vertrou-

wen in de trainer
opgezegd. Toen kon.
het bestuur geen an-
dere beslissing ne-
men."

Omdat Notten met
Adriaanse een zeer
hechte twee-eenheid,
vormde, kreeg niet
hij, maar jeugdtrai-
ner Mark Wotte de
opdracht het seizoen
met de A-selectie af
te maken.

Vermogen Mike Tyson
wordt steeds minder

Van onze correspondent
WILLY WINGEN

Limburgers lopen zich stuk op verdediging E en O

Blauw Wit uitgeschakeldsport kort

Van onze correspondent
MICHEL JANSSEN

Eerste ATB-club
in Limburg

LANDGRAAF - Limburg telt van-
af deze maand liefst acht wieler-
clubs. De eerste Limburgse ATB-
club Discovery uit Landgraaf heeft
bij de KNWU als tweede officiële
mountainbike-vereniging in Neder-
land een licentie gekregen. „De club
bestaat al drie jaar, maar nu zijn we
officieel bij deKNWU aangesloten,"
aldus secretaris Ruud Kreuwels.

Barcelona einddoel Postma
Toernooi Havanna en EK Boedapest tussenstations

Detari mist
kans met opzet
BOLOGNA - Lajos Detari, spe-
lervan de Italiaanse tweede-divi-
sieclub Bologna, heeft zondag
opzettelijk een doelrijpekans ge-
mist. De Hongaar zei na de 0-1
overwinning in en op Messina te-
genover een lokaal radiostation
dat hij in de slotfase de bal met
voorbedachtenrade hadterugge-
speeld op de doelman van de
tegenpartij. „Ik was geirriteerd
omdat mijn medespelers me in
het veld negeerden. Ik wil Bo-
logna zo spoedig mogelijk verla-
ten", aldus Detari die maandag
geschrokken op zijn eerdere uit-
spraken terug kwam. De Gazzet-
ta dello Sport schreef dat Detari
zijn eigen kansen op een aan-
trekkelijke transfer had geredu-
ceerd. „Wie wil een speler die
zijn eigen club verraadt."

De club heeft 150 leden, waarvan
een derigtal wedstrijdrijders. De
overige leden zijn recreatierijders.
Probleempunt met deKNWU is dat
wij geen licenties mogen verstrek-
ken voor wegwedstrijden. Veel van
onze renners zouden graag in weg-
wedstrijden hun conditie op peil
willen houden. Daarvoor moeten ze
nu naar een andere wielerclub over-
stappen."

zestien deelnemers zijn. „Triest
voor het worstelen, zeker als je be-
denkt dat deze sport bij de oude
Grieken al een Olympische discipli-
ne was," reageert Postma enigszins
teleurgesteld.

Een van de hoogtepunten voor deze,
nieuwe club wordt de organisatie
van het NK mountainbike op 20 en
21 juni in Landgraaf. De club hoopt
in de toekomst ook een wedstrijd
om de Gründig World Cup te kun-
nen organiseren.

Trainingsrit
in Heythuysen
HEYTHUYSEN - De eerste van
drie trainingsritten van de geza-
menlijkeLimburgse wielerclubs
vindt zondag 16 februari plaats
in Heythuysen. Starttijden: 10.00
uur, junioren en dames 55 km;
10.02 uur nieuwelngen en meis-
jes-junioren 35 km; 11.30 uur
A-amateurs 70 km; 11.32 uur B-
amateurs en veteranen 50 km.
Op de zondagen 23- februari en 8
maart zijn trainingsritten in res-
pectievelijk Obbicht en Maas-
tricht.

Beschuldigingen
sterker in geval
Katrin Krabbe

LANDGRAAF/HAVANNA - De
weg naar de Olympische Spelen in
Barcelona is voor worstelaar Arno
Postma lang en omslachtig en loopt
onder andere via Cuba. Daar be-
reidt de Simson-worstelaar uit
Landgraaf zich inmiddels voor op
een groot internationaal toernooi,
waaraan een tweeweekse trai-
ningsstage is gekoppeld. De presta-
ties die in Cuba geleverd moeten
worden, brengen Postma's eind-
doel, de Spelen, een stuk dichterbij.
Een goedeklassering bij de Europe-
se kampioenschappen, begin mei in
Boedapest, is de volgende grote
stap. Daar zal hij moeten pieken om
uitzending daadwerkelijk af te
dwingen.

EERLEN - Ondanks de goede
|j estaties van taekwondoka's tij-

WK en grote toernooien, dreigt
inRerland de Olympische Spelen
g.. arcelona te missen.

J de geselecteerde Europese lan-- «. is Nederland niet vermeld, wél
(ze \^e zes deelnemers), Duitsland
(dr Denemarken (vier), Rusland
tiple^ en Joegoslavië met twee deel-
sia ers* Mochten Rusland of Joego-
aj Vlë zich om politieke redenen
k. Jjpg voor medio februari terug-
Wo h' hoopt Nederlandse Taek-
j. ndo Bond nog enkele leden naar
g te mogen sturen. Oven-
den Wu-*en diverse Europese lan-
Uiti de Wereldbond in Korea om
Wr vragen over het gevoerde se->ctlebeleid opvallend is dat de
ty reldbond, welke gedomineerd
kla door Koreanen, landen in
2j- s^en heeft aangewezen waarin, JZelf geen wereldkampioen heb-ven.

OS-ticket voor
teekwondoteam

in gevaar

jp'gens Hannen staan er onwaarhe-
jj

n in- Hoofdredacteur Jo Gorissen
dr

e woedend gereageerd op het
publicatieverbod. „Leven

j-jj. hier soms in de voormalige
bl h z^n een onafhankelijk

3Q en we zullen ons door niets en
,-" e,^and laten stoppen. Het bestuururft de waarheid, die wij schrijven,s Woon niet onder ogen te zien."

De kans op uitzending naar de Spe-
len in Barcelona is groot, omdat

Postma in zijn categorie (vrije stijl,
90 kilogram) in Nederland veruit de
sterkste is, getuige het feit dat hij
vorig seizoen geen enkelewedstrijd
verloor. Vooral in het voorbije jaar
kreeg hij aansluiting met de wereld-
top.

Bij de Europese kampioenschap-
pen in 1991 eindigde de Simson-
atleet nog op de achtste plaats. Hij
is echter sterker geworden, mede
door een professionelere aanpak.
Training kreeg prioriteit boven
werk. Postma: „Als je tegen atleten
uit het Oostblok worstelde vroeg je
jevoortdurend af, waar zij die enor-
mekrachtsexplosie in het begin van
een partij vandaan haalden. Pas na
vier, vijf minuten kon je aanklam-
pen. Te laat, want de achterstand in
punten was niet meer goed te ma-
ken."
Postma zocht zijn heil derhalve in
meer krachttraining. Een reeks goe-

de klasseringen in internationale
toernooien was voor hem het bewijs
dat hij op de juisteweg zat. Dat was
het NOC ook niet ontgaan, want één
van de tweehonderd lease-auto's
(Audi 80) kwam bij Postma terecht.
„Dan heeft het NOC toch wel ver-
trouwen in je," meent hij. „Trou-
wens die auto heb ik heel hard
nodig. Alle centrale trainingen en
besprekingen worden immers in
het westen gehouden."

.Volgens Postma zou het NOC hem
graag naar Barcelona willen uitzen-
den. De eisen van het lOC zijn in de
ogen van Postma echter erg hoog.
Het Olympisch dorp barst in zijn
voegen, ook al omdat er steeds weer
nieuwe sporten in de Olympische
arena worden geïntroduceerd, uiter-
aard met een evenredig aantal nieu-
we deelnemers. Om aan die aanwas
paal en perk te stellen, mogen er bij
het worstelen per categorie slechts

Eisen
Toen Postma vier jaar geleden zijn
zinnen op Barcelona zette, was een
plaats bij de eerste acht van Europa
en de beste tien van de wereld vol-
doende. Nu de eisen aanzienlijk zijn
opgeschroefd, is het de vraag of de
kwalificatie nog haalbaar is. Postma
twijfelt daar niet aan. Hij ziet, mede
door een verre van simpel kwalifi-
catiesysteem, voldoende mogelijk-
heden om Barcelona te halen.
„Anders zou ik er acuut mee stop-
pen." Het verblijf op Cuba wordt
dan ook de eerste, maar wel heel
belangrijke-stap van dit jaar in de
richting van Barcelona.

BONN - De beschuldigingen aan
het adres van de Duitse atletes Ka-
trin Krabbe, Grit Breuer en Silke
Möller worden steeds ernstiger. De
voorzitter van de anti-dopingcom-
missie van de Duitse Sport Bond
(DSB), Hans Evers, verklaarde
woensdag voor het -sportcomité van
de Duitse Bondsdag dat een toeval-
lige vervalsing van de urinestalen
van het trio, afgenomen tijdens een
trainingskamp in Zuid-Afrika uit te
sluiten is. Bij controlevan de stalen
bleek, dat de urinemonsters van de
drie vrouwen identiek waren. Bo-
vendien zou het volgens het Duitse
persbureau SID gaan om urine van
een man. Sporen van een verboden
stimulerend middel werden overi-
gens niet aangetroffen.

WANROY - Zaterdag en zondag
worden in manége De Reebok
van rekreatiepark De Bergen in
Wanroy de nationale NKB kam-
pioenschappen indoor springen
ponyruiters gehouden. Zaterdag
vanaf 10.00 uur in alle catego-,
rieën de titelstrijd Beginners en
Licht, zondag vanaf 10.00 uur de
klassen Midden en Zwaar. In de
hoofdrubriek, klasse D-E Zwaar,
zal Limburgs kampioen Alexan-
der Croughs het op moeten ne-
men tegen Europees kampioen
Bram Landa. De uitslag zal zon-
dag rond 19.30 uur bekend zijn.

NKB-titelstrijd
in Wanroy

profsectie van de internationale
wielrenunie, is Buckler de béstge-
klasseerde Nederlandse formatie.
Het team van Jan Raas staat derde.
Alleen het Italiaanse Gatorade met
Bugno en Fignon, alsook het
Spaanse Once gaanBuckler vooraf.
Panasonic is vierde, PDM vijfde en
TVM negentiende.

, e gemiddelde snelheid lag giste-en boven de veertig kilometer per«ur. Dat moest organisator Lucien
tot tevredenheid stellen

aast dekoninklijke sprint in Arles.
**et humeur van de oud-Tourwin-
liM^ was dan ook aanmerke-
Jk beter dan na de eerste etappe.

was niet boos op winnaar Gölz,
j?kniet op de vedettenFignon, Le-
w_nd en Bugno maar wel op alleverjge renners ;Het heeft geen

Pas een wedstrijd in slakkegang te"Alden", vondAimar.

olz had vooraan weliswaar hard
«""etst, het peloton geloofde het"el en reed in een „snelheid" van 30
J?lometer per uur naar de eind-r-reep. Daardoor kon Gölz ruim 22jjjjnutenuitlopen en zich, een onge-
r~* voorbehouden, na de eerste dageds eindwinnaar noemen.

Buckler derde
ft de ploegenstand van de FICP, de

Het ploegenklassement bij de start
van het seizoen wordt opgemaakt
door de punten in de individuele
FICP-rangschikking van de tien
bestgeklasseerde renners uit iedere
formatie te totaliseren. De op deze
manier verkregen standenlijst telt
voor een startticket in de grote wed-
strijden. Tot de twaalf wereldbeker-
koersen, bijvoorbeeld, worden al-
leen de bestgeklasseerde vijfen-
twintig ploegen met ieder acht man
toegelaten. Alleen indien teams zich
afmelden, kan het deelnemersveld
(maximaal tweehonderd renners)
aangevuld worden met ploegen uit
het land waar de wedstrijd plaats-
vindt, mits zij tussen de 26ste en
40ste plaats gerangschikt staan.

" Olaf Ludwig
supersnel in
laatste meters.

Archief-
foto AP

Publicatieverbod
voor Damkrant

- Het bestuur van de
Dambond (PLDB) over-

ig ?egt een publicatieverbod van dej-j'triburgse Damkrant. Dat heeft
Jac Hannen

efJ edacteur Jo Gorissen mede-
«.ecleeld. De bondsvoorzitter is fu-
in k over ne* laa--s--e nummer waar-het bestuursbeleid aan de kaakWordt gesteld.

De stand: 1. Gatorade 4243,35 punten; 2.
ONCE 4182,20 p; 3. Buckler 3930,70 p; 4.
Panasonic 3866,40 p; 5. PDM 3858,30 p; 6.
Carrera 3846,25 p; 7. Ariostea 3782,10 p; 8.
GB-MG Boys 3770,10 p; 9. Banesto 3620,30
p; 10. Lotto 3170,30 p; 11. Z 2875,90 p; 12.
Motorola 2838,05 p; 13. Helvetia 2761,10 p;
14. RMO 2696,60 p; 15. Telekom 2681,55 p;
16. Tulip Computers 2601,70 p; 17. Lotus-
Festina 2577,75 p; 18. Clas 2546,50 p; 19.
TVM 2515,60 p; 20. Castorama 2302,10 p; 21.
Postobon 1489,60 p; 22. Seur 1443,30 p; 23.
Amaya 1298,40 p; 24. ZG-Mobili 1161,40 p;
25. Mercatone Uno 1082,20 p; 26. Artiach
1069,60 p; 27. Subara 812,60 p; 28. La Wil-
liam 811,90 p; 29. Jolly 605,70 p; 30. Coll-
strop 467,50 p.

" USHOCKEY - Door de tucht-
°mmissie van de ijshockey-

end is Mare de Hondt van Den.
-°osch geschorst tot maart 1995.~e Hondt heeft tijdens de wed-stryd Den Bosch-Eindhoven'

Tamme Engels-man geslagen.

"BILJARTEN - De confronta-e tussen Catenaccio en Tristar
erd door eerstgenoemde met°-u gewonnen.

BEEK - Blauw Wit is er niet
in geslaagd zich te plaatsen
voor de halve finale van het
nationale bekertoernooi. In ei-
gen hal verloren de Beekena-
ren met 22-24 van handbal-
kampioen E en O in een
wedstrijd die in feite amper
tien minuten duurde.

" TAEKWONDO - Door het°elgisch- en Nederlandse taek-
Wondodistrict Limburg wordtzondagavond in het cultureel
centrum Eisden (België) een
17

IftI" lnterland gehouden. Om
■00 uur wordt gestart met een

Programma van 15 full-contactPartijen.

Die miniwedstrijd speelde zich af
tussen de 50e minuut en het laatste
fluitsignaal van het slecht leidende
duo Duyndam-Helleman. Vijfen-
veertig minuten lang liepBlauw Wit
zich stuk op de stevige dekking van
de Emmenaren, die Remco Jongen
goed afschermde en Blauw Wit tot
individuele acties dwong.

sport in cijfers

HORECASPORT
Heerlen, vierde wedstrijd circuit sport-
man-sportvrouw van Limburg; snooker
heren: 1. Kazmierczak, 2. Roelofs;
snooker dames: 1. Fineken, 2. Cimmer-
mans; poolbiljart heren: 1. Essers; 2.
Schifferstein; poolbiljart dames: 1. Za-
blotny, 2. Starren. Stand heren na acht
disciplines: 1. Kazmierczak, 2. Luurs-
sen, 3. Schifferstein. Dames: 1. Beks, 2.
Zablotny, 3. Starren. Teams: 1. Match-
point Snookerteam, 2. Tisaco Pluim-
schutters, 3. Pavillon Kegelaars.

TENNIS
Brussel. 1,5 miljoen gulden. Mannen,
dubbelspel, eerste ronde: Fitzgerald/
Jarryd - Eltingh/Siemerink 6-2 6-0, Le-
conte/Lendl - Davids/Pimek 7-5 7-6,
Korda/Novacek - Ivanisevic/Patrick
McEnroe 7-6 4-6 6-3, Bathman/Bergh -
Nijssen/Suk 4-6 6-3 6-3.

VOETBAL
Italië. Nationale beker, kwartfinales,
eerste wedstrijd: Sampdoria - AS Roma
1-0.
Adana. Vriendschappelijke interland.
Turkije - Finland 1-1 (1-0).
Israël - GOS 1-2 (1-1).
Griekenland - Roemenië 1-0 (0-0).

Kwartfinale Italiaanse beker, eerste
wedstrijd. Parma - Genua 2-0 (0-0).
Juventus - Internazionale 1-0 (0-0).
Sampdoria - AS Roma 1-0 (0-0).

SCHAKEN
Roquebrune. Rapidtoernooi, slotdag.
21ste ronde: Larsen - Ljubojevic 1/2-1/2,
Seirawan - Adams 1-0, Poloegajevski -,
Anand 1/2-1/2, Ivantsjoek - Speelman
1-0, Kortsjnoi - Judith Polgar 1/2-1/2,'
Karpov - Piket 0-1. 22ste en laatste ron-
de: Ljubojevic - Seirawan 1/2-1/2,
Adams - Poloegajevski 1/2-1/2, Anand -Larsen 0-1, Speelman - Kortsjnoi 0-1,
Polgar - Karpov 0-1, Piket - Ivantsjoek
0-1. Eindstand: 1. Ivantsjoek 14 punten,
2. Anand 13 1/2, 3. Ljubojevic, Karpov
en Kortsjnoi 12 1/2, 6. Adams en Seira-
wan 11, 8. Piketen Poloegajevski 10, 10.
Speelman en Polgar 8 1/2, 12. Larsen 8.

WIELRENNEN
Ronde van de MiddellandseZee: Twee-
de etappe, Valras Plage - Arles: 1. Lu-
dwig 152 km in 3.46.52 (gem. 40,159
km/u), 2. Nijdam ,3. Zanoli, 4. Van Pop-
pel , 5. Heynderickx , 6. Moncassin , 7.
Pagnin , 8. Lilholt , .9. Colotti , 10.Mul-!
ders allen zelfde tijd als Ludwig. Alge-'
meen klassement: 1. Gölz 7.51.04, 2.i
Nijdam op 22.29, 3. Ludwig z.t., 4. Zano-:
li 22.35, 5. Colotti 22.39, 6. De Vries , 7.
Mulders, 8. Haex, 9. Van Slycke , 10.
Heynderickx allen z.t. als Colotti.

Het ontbrak de Blauwwitte equipe
bovendien aan het nodige zelfver-
trouwen om de achterstand die tien-
tallen minuten rond de vier doel-
punten schommelde, weg te wer-
ken.

" Blauw Wit-opbouwer Marcel Eurelings probeert het blok van de gebroeders Fiege te ver-
schalken. F°t°: PETER ROOZEN

toto/lotto trainerscarrousel

" VOETBAL - Het Gemenebest
(van Onafhankelijke Staten
la j ' tegenstander van Neder-'«ia tijdens het EK komendet°mer, heeft in Jeruzalem de oe-fenwedstrijd tegen Israël met 2-1]Q^o°nnen- De EK-finalist van.
spk

trad aan voor 2.500 toe.'
zonder de spelers die

buitenlandse clubs uitko-ken. In de veertiende minuutgenoot Pianitski de ploeg uit devoormalige Sovjetunie op voor-sprong. Spitsspeler Drieks trok«e stand negen minuten voor
gelijk, 1-1. Kirjakov maakteac winnende treffer drie minu-ten na de hervatting.

KEULEN - Cijfers Duitse midlotto:
Trekking A. Winnende getallen:!
6-15-27-29-32-40. Reservegetal: 20. Trekking
B. Winnende getallen: 2-5-20-31-32-36. Re-
servegetal: 37. Spel 77: 6496545.

HEERLEN - Met ingang van het
nieuwe seizoen fungeert Nico Peren
als hoofdtrainer van fusieclub
RKSNE.

Maar plotseling kreeg de thuisclub
greep op de wedstrijd: van 14-19
werd het 17-19 en met nog zevene-
neenhalve minuut te gaan was het
gelijk: 20-20. Twee keer nam Blauw
Wit zelfs een voorsprong. Het duel
was inmiddels echt onvriendelijk
geworden. Een reeks tijdstraffen, in
eerste instantie voor E en O, maar
in de slotfase ook voor Blauw Wit
kon de gemoederen niet kalmeren.
Integendeel. Met nog een seconde
te spelen en met de 22-24 eindstand

al op het scorebord vergat Joop Fie-
ge zich totaal. Hij sloeg Paul Ver-
jans nagenoeg knock out.
„Geen definitieve uitsluiting", oor-
deelden de scheidsrechters die mi-

nutenlang nodig hadden om ieder-
een te kalmeren en vervolgens
'vergaten' van het voorval melding
te maken op het wedstrijdformu-
lier.

Eurelings (5) en Beaumont (5) wa-
ren de topscorers bij Blauw Wit.
Hun totale productie was precies
gelijk aan de individuele score van
E en O uitblinker Hagreize.
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Duitsers domineren Ronde van Middellandse Zee

Ludwig in spoor Gölz
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aluDaka 2 stuks.a-2» 1./7 Gevuld papnkaspeck Franse steaks Chiquitaaiupaiv a_. iiuro _ï; ■. # ;iB--**--*j--ss-****SBS!sa_. /-Li i i i
___ .. .-„ IKkmW ' _%Gebraden slagersgehakt "T T snijvers, I/Q circa 400 gram, QQ gi bananen I "TU

n ■ snijvers, per 100 gram -k-6» / J per 100 gram 4r98- 1.0 V per4stuks T'./ö ner kilo 1./7Remia zonnebloem Goldberg rode kool
mayonaise /Q met appeltjes _^ iÉÉlllfck jH^l^ -ÉMfc^ «»»% t^ Fijne riblappen OQO Aardappelpartjes I "jQ
flacon 500 ml. 44» 1.D7 diepvn j;K J^U gi || L, IraK^'ram P^r 500 gram 0.70 verpakt, zak 750 gram __ 1./ /

aperitief wijn Wit-, bruin-of volkorenbrood _ _ r L "^1 75 y^^^Z^lr\^r\\^
medium of pale dry, 0 Q §esneden' O Q W^""=*" I A f\ f\ Max. 3 artikelen per aanbieding per klant
fles 750 ml. -4r*9- 0.A./ verpakt, heel -W? |,J/ /l Vf W Grof volkorenbrood Ondanks nauwkeurige planningsaktiviteite* 1

I "" kan het soms voorkomen dat bepaalu e

. I I«/W gesneden, verpakt, QQ artikelen (tijdelijk) zijn uitverkocht. Hiervoor
'■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-■■■■■■■■■■■■—"^■IB---—---"-■''■■■.^-■■-^-^-■■-■i . . , half -tr2s" _^ 7 7 onze excuses, <ws*»*^«,^

||^___|_H_^_^_^_^_^_H_f__j''^_Hß_-_B_P^W_HH_H_H-:-'' :> I^^^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^.^--^

*t Is al 75 jaarfeest bij Edah^^lw
w.07-03 '
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Sex voor twee
Direct kontakt met meiden,

vrouwtjes en jongens
-ij__320.330.46 . 50 et p/m
Jele(Live) Massage? Lekker
"ve een massage met Desi-
./ee, Carla, Inge of Joyce

U(w de telefoon? Draai dan:
(75 et p/m)

Jjg-340.340.11
.Stiekem Livevrijen. Tot diep"Qe nacht lekker 100% Live/"«ien met Debby, Myra ofl^an? Bel dan snel (75 cpm)
Jj6-340.340.10
Waak je broek los en doe je"^n dicht, Lisa doet derest

Lisa■-Jgj20.331.02- 75 et p/m
lets duurder, véél beter!

GratisREAL LIVE GESPREK 0,75
p/m 06-

-320.330.62
Met beeldtelefoon kunt u""«meiden ook zien. VAN,J^***Bo6, DUS GOED'

lets duurder, véél beter!
Club-06 Special

Sex
DRAAI EERST 06-320.320

EN DAN VOOR
SM 25

Onderdanig, ze doet wat je
wilt

Hetero 26
onze meisjes zijn overal

voor in
Lesbisch 45

mmm...meisjes onder elkaar
Meesteres 46

schiet op! Ze zit te wachten
Lolita 47

jong en ondeugend
Heerlijk live 48
sexen live opgenomen

Meegenieten 60
de spannendste sex 75 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

Telezoenen Kan Live!
Lekker live telezoenen tot

diep in de nacht met Annek(
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 dooi
de tel.? Draai dan: (75 cpm;

06-340.340.25
Griekse Sex
Lisa draait z. om 50 cpm

06-320.325.55
Sexlijn 10

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

van 06-320.325.30
Nederland 06-320.320.50

Call-me 06-9639?? 50 cpm

Vrijgezellen
Meiden willen ook weleens

een keertje
06-320.320.44 -50 cpm.

Ga liggen, ontspan je en doi
met je handen wat Wendy j<

vraagt...
Wendy

06-320.331.03-75 et p/m

Gewillige meisjes en
vrouwen willen alles met jou

e doen. Vraag naar hun tel.nr.
voor een hete
Vrijpartij_ 06-320.326.33 -50 et p/m

Homo
r Waar gebeurd, echt live.
) 06-320.327.01 -75 et p/m

Onderdanige jongens bellen- met strenge mannen
S.M. voor twee

06-320.329.99 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 - 50 et p/m

Meisjes
; willen sex-ervaring opdoen.

06-320.330.43 - 50 et p/m
Op zn Frans! Warme lippen- die laten hem niet glippen.

75 cpm
06.96.46.

Erox-Connection! Livesex- gesprekken. De Madame verbindt je door naar de lek-e kerste meiden die alle
standjes met je doen. Wij

helpen je snel 75 cpm nieuw
06*95.06

Evelientje
toen ze haar rokje

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

privé sexkontakt
Je krijgt direkt een heet

meisje ofknul aan de lijn.
Sex mee

06-9570 - 75 et p/m
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
06-320.327.77 - 50 et p/m

Vrouwtjes
en schoolmeisjes zoeken
voor straks sexkontakt,

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

Vrouwtjes
en schoolmeisjes zoeken
voor straks sexkontakt,

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

Wie durft
een stripspel te spelen met

CAROLIENTJE
06-350.222.23 - 50 et p/m

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

Meisjes willen bijverdienen
Sexadressen

06-320.330.60 - 75 et p/m

Sexkontakt
Vele hete meisjes zoeken

heren voor 'n sexafspraakje
06-320.330.66 - 50 et p/m
Dames die zich vervelen

Sexcontact
06-320.330.79 - 50 et p/m

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag

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

Dame Privé?
Hoe ze je willen verwennen,
hoe ze eruit zien vertellen ze
zelf, ze ontvangen je graag
privé of komen graag naar je
toe, ze geven hun adres en
telefoonnummer.

06-320.322.23 (’ 1,- p/m)

Boys Privé
Binnen een minuut weet je
of er iemandvan je smaak

op de lijn is! 75 et p/m

06-9556

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 et p/m
Ook voor sexgesprek. »

Vanavond al een afspraakje!
Altijd Succes

Bel voor een leuke vriend(inj
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

lesbi hard porno
06-320.321.99- 100et p/m

320.370.00
voor de heetste meiden van
heel Nederland 06 100 cpm

De Sexmachien
harde porno v. elke smaak
06-320.326.80 - 100 cpm

06-9665 - 75 et p/m
Hete meisjes

willen sexkontakt.
Nu met nummer.

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

halve minuut.

nu en live
) Een boot vol 'heet sexplezier

L Wij samen in een apart hutje
50 et p/m 06-

-320.330.74
Frans! Grieks! Russisch!

Lekker smerig ordi! 50 cpm
06-320.320.59

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

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

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

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

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

Studenten-5ex...327.56
’l,-p/m Pb. 75141 Adam

De man lijdt, de meesteres
geniet. Ga opje knieën SM,

50 cpm
06-320.332.32

GRIEKSE PORNO! Je kunt
kiezen uit 3 meiden, 18 jr.
die gek zijn op een Grieks

standje. 75 cpm.
06-320.320.62

Rijpe dame, live neem ik het
lekkerste op. Spaans

standje. We liggen zijwaarts,
jij tegen m'n rug. 75 cpm
06-320.320.38

Rijpe vrouw
Volslank, grote cups, ik heb

altijd zin in sex. Ik draag
dunne lingerie wit of rood

Durf jij me te nemen. 75 cpm
06-320.320.91

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

CREET AFSPRAAKJE OF
EEN LEKKER SEX-

GESPREK (ca. 75 cpm)

06-96.97

Els ziet Torn in bad.
"Ik zal je leren om te gluren,

Bukken
06-320.326.92, 100 cpm

Elly, naakt
in de mand zonder bodem

aan het plafond.
06-320.330.17, lOOcpm

2 jongens
doen de kelder en dan....die

blonde vrouw....
06-320.321.32, lOOcpm

Als ze
met de buurknul
vrijt belt ze haar man die

alles hoort. 06-320.340.22,
100 cpm

de wiplijn
leder op zn beurt 75 et p/m

06-9555
Sex trek? Anja

helpt! 100 cpm 06--Voor Piccolo's
zie verder pagina 24
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-L/EN verheugende mededeling voor een ieder die de society banden. Een bijzonder smaakvol lederen stuurwiel (met hout-
een warm hart toedraagt: de Fiat Tipo en Tempra zijn nu uit- inleg) en 'n subtiel houten pookje maken de party compleet.
gerust met het zeer exclusieve Society pakket. Het aardigste moet echter nog komen. Op al dit fraais

Dat wil zeggen allerlei luxueuze extra's als een Philips geven we u namelijk maar liefst f3.995- voordeel. En dat is
CD-speler en lichtmetalen velgen, uiteraard met extra brede toch een bijzonder leuk bedrag, vindt u niet? /_-F-F_--*_ÏT_F_7

Fiat. Eén brok temperament.

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 -2506 75 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS 8.V., IR. ROCOURSTRAAT 1,
Kaai

TEL °4409 "U 33 HEERLEN: AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN 8.V., PARALLELWEG 34, TEL. 045 -7421 21 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V.,WLHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045-41 39 16 MAASTRICHT: AUTOCENTRUM BIERMANS 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 - 47 02 00 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES.
KENNEDYSINGELB-12.TEL046-51 75 44 STEIN: AUTOBEDRIJF VAASSEN & ZOON, HOUTEREND 52, TEL. 046 - 33 46 83

— i

WEEK TOPPERSf|
«----f-'l ". _, . __9Él__ iaaiij I _ .Jllk W"_Vil d * J ,00% kafoen **ü i

_^___i w\ %
In zwart, marine en wit. ,___■ BpJllHi II Chambray blouse I
Maten 36-42. Hr j| .«F met geprinte § -
Normaal 29.95 _<^Éi I* _tf inzetstukken
Bristolprijs 25.--*gj SP M in lichtblauw

J-TJS^Perfecte pasvorm /-illf_______Hl u i_.« iin lichtgrijs en marine. ~'' | MtiltMOlOUr .^É-Jl fc

Bristolprijs 35.-4JV. J|
__*$É 0 Suède/nylon. <4Éjj_i! ÜJjrWpgP^ Maten 28-39. _.JÉI fc

Normaal 69.95 jg |ÊH*d§Pf,.
ln zwart- a&. --«EB! _B Ji i|/VUU»_SI ln wit/lila/fuchsia en
Maten 36-42.

jJJÊ^Or.Jt |ij IV nOf-O wit/blauw/rood. A,Normaal 39.95 ,J^F Tv^^i H 4fÊÉÉ-%
Bristolprijs 30.-JÈ. E 7 A^'t\ M f_4_H _______? Maten 24-35. 2JÉLJP^i Brf Normaal 24.95

Gevoerde M Éktat iF%mlangbroek | 197
JiHHHpËyïr^ jr

Normaal 49*95 jÉf Ëf- Leder/synth. ijST
Bristolprijs 45.- J| WËk basketbalschoen W>

■» __V met 3-kleurige zool
in Wit/2Wart/grijS. NA-

Leder <T^ht> l *■%_■

ItVliViWv'-'^-'n" r aai yi l^^i^^^*l^^ f

<H?M^ JÊ W W^m'^ I I
_^H |H / I 4

gglflf W^Mm Im t. \ I
|H W^ "" *mr%
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f M T ____ "w J^_^V _■ m 1 \rm
Week 7 - 1992. % Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 15 februari.
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limlmllïmltïZv^
ROTHEM/MEERSSEN: koopcentrum 'AU CIEL' Kuilenstr. 75 Gratis parkeren tel. 043 - 641064
KERKRADE: Nullanderstraat 102 (bij Mijnmonument) Gratis parkeergelegenheid tel. 045 - 455919
SITTARD: winkelcentrum 'DEN TEMPEL' Tempelplein 9 tel. 046 - 517080 - Alle filialen donderdag koopavond



06-lijnen
Knelt je broek al? Moet

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

Met 2 man
■- rt„ -o-,,,.,- -„«,-,-,»in decaravan ontkomt

Angela niet aan hun wensen
06-320.340.45, lOOcpm

Lady Bizar! Meesteres! 75
cpm, 06-320.324.68 De kat

met 9 staarten en
Handboeien

.__-..

**3EX
Fabriek

doen! 06-100 etp/mi_ _ _
n~ n a~~320 .332.99

IL- hoot k"atia'r\ I ItJtJl rxdljcl.
Ik heb het net ontdekt en
kan er geen genoegvan

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

z*^ 11 ■ iOcUI-QINS
06-320 325 05 .-75 comi0b 3Ü*3 CDm>

.., om
GeJek? vertelt ze,

terwijl ze het ondergaat.
06-320.340.69, 100cpm■

Ze lacht
als een jongen met haar

danst, maar dan voelt ze...
06-320.323.85,100

cpm

Kontakten Klubs

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.

’ 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.

Maison d'amour Simpelveld
Met Thaise meisjes voor massages etc. Tel. 045-445120

Paren en alleenstaanden Parties
ledere vrijdag en zaterdag vanaf 21 uur met Sexy Shows

"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.
IGespierde 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

Porky's Pretpark!!
NIEUW KELLY, JENNIFER EN SABINE !!!
S 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11-19 uur.

Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!!
Club Casa Rossa

Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets anders
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen

(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom.

Liberta - Susteren
Privé club voor mannen, die weten wat zij willen. Vrijen en
knuffelen met veel jonge dames in piepkleine slipjes en top-
less. Houdt u van open sex? Nee, probeer dan onze aparte
kamers. Niet 1, niet 2, maar liefst 3 keer voor 1 all-in prijs.
Ook lesbisch, trio's. Drankjes mcl. Ervaar het zelf. Maan-
dag, dinsdag en donderdag 12.00 - 02.00 uur. Woesdag en
vrijdag 12.00 " 18.00 uur. Maaseikerweg 24, Susteren. Tel.
04499-4346.

Paradiso privé 045-317032
Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 uur.

Vele nieuwe leuke dames aanwezig.
Meesteres Volslanke
Katja j. vrouw, ontv. privé v.a.

043-254183 10.-17. U. Tel. 043-473309.

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

100% Live
met de exotische Wendy op
haar privélijn. Bel haar op
06-320.320.84 , 75 Ct p/m

boven de 18 jr.
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.
Nieuwe meisjes bij

Privé Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrade tel.

045-425100 7 dgn. geopend
11-24 u. zond. 15-23 u.

Buro Geleen
Bern. in adr. 046-748768.

Een heerlijke
ontsp. massage

voor dames en heren.
Tel. 045-218158

Vera
Privé, tel. 04754-85818.

Privé Daisy
Nieuw: Melanie, trio Vz uur

’ 125,-. Tel. 045-229091

Escort anoniem
dames gevraagd op oproep

a ’ 300,- per uur.
Tel. 04492-5373
Privé Brigitte en

Nieuw Chantal
v. 11-23 uur 045-254598

SM Tessa
m. superslavin Ellen uit Val-
kenswaard. Voor kenners
een begrip. 04498-59513.

Monique
Af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.

Privé
Brigitte en Jack.
Tel. 043-218498.

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
g 045-428849.

SM Rachel
Fantasie wordt realiteit.

SM zoals 't hoort!
Tel. 045-274810.

Shirley privé. en escort, 045-727538

Videoclub
uw vertrouwd adres voor. een leuke film en een leuke"?

045-718068, meisje aanw.

Buro Sittard
© 046-523203.

Nieuwe inschr. gevr.

Love escort
g 045-320905

GoudenPrijslips!
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Monique
is er weer!_ *****
Maastricht Privé
Jodenstraat 2
043-254183. -'t neusje van de zalm— ■fruitig zonder poespas j

kom maar I I

LYDIA
046-749662, 11-23U___,

Escort
nu vanaf....? 045-42885^

Apart Apart
? heren, grijp u kans bij

Chantal, deze week op z n
Frans. 045-213457^

Sacha's Escort
va. ’ 100,-all in.- Tel. 06-52980255^^

Buro Geleen
Met nieuw SM adres— en slavin. 046-74g768^-

Nieuw dagelijks van 14.00'
4.00 uur Club

"La Belle"
Vele leuke dames aanweaS
overdag Vz uur ’ 100,- alH";
Kerkrade-Spekholzerheioe*
Graverstr. 13. 045-£l62f£*<

HST
DRAAG EEN STEENTJE Bij'- j

eenschool in
hetkinderdorp
JOAOPESSOA

BRAZILIË aHet comité Heerlen van S *
Kinderdorpen zal in JoaoPc»
de bestaande kleuter- en lag
school uitbreiden. j
In de toekomst is de school w
bestemd voor dekinderen ui«^,
sloppenwijken in de buurt
hetkinderdorp.
Teneinde ooit een verandering
de leefsituatie van dezeki:odCuet
tebrengen is veel geldnodig- ■comité Heerlen vanSOS-Kin 'dorpen vraagt daarom uwlU*J>;

DOOR f20.00 OVER 't
MAKEN, KOOPT U

SYMBOLISCHEEN STEI";
VOOR DE SCHOOL.

!_—Jjfp-''-%■*^-Vv.v!pTv.*i' i*B . tj 'Jé j~_X_ZXL. ■
\ Ukur.t ditbedragovermaken"^Rabobank Heerlen,

11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kin*l^' dorpen,schoolactie(giroreke
| Rabobank: 10.30.856). M><*'

gen: Mevr. I. Philips-Leufi"-' <' Comité Heerlen SOS-Kir"-
dorpen. Tel.: 045-412736^^^}

TOEKOMST VOOR
EEN KIND

Terre des Hommes helpt
kinderen in nood, ongeacht
geloof, ras of politieke
overtuiging. In kleinschalig 6
projekten krijgen kinderen
onderdak, scholing en
medischeverzorging.

O ,
terre des homme»
hulp aankinderen in nood

070-3637940
GIRO 646900^

HHH^^^*_l

_t^hL4JH

_^^^^i
1 __ f* 1 ii

yvvNL"

fINFOLUN^KINDERMIS-
HANDELING

06-
-8381*

'20 tenl per minuut

i Over sommige geheime"
moet je proten.
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ang in de serie 'De toekomst vande stad', door R. Kroll, architectm Brussel. Aanvang 20 uur.

Ouders met schoolgaande kin-
deren in de provincies Gronin-
gen, Friesland, Drenthe, Ove-
rijssel, Noord-Holland en
Flevoland kunnen dit jaar het

Nederlanders die niet zijn ge-
bonden aan schoolvakanties

In de overige provincies kan er
het best in de eerste week van
juli op uit worden getrokken.

Over de Vakantiespreiding
1992 is in een oplage van
150.000 exemplaren een folder
samengesteld onder de titel
'Gun uzelf de ruimte in de va-
kantie. Deze folder is gratis
verkrijgbaar bij alle WV-kan-
toren en ANVR-reisbureaus.

Voor de provincies Limburg,
Noord-Brabant, Zeeland en de
regio Rijnmond is op of om-
streeks 15 augustus de meest
geschikte tijd.

beste op ofomstreeks 25 juliin
eigen land op vakantie gaan.

wordt geadviseerd vóór eind
juni of vanaf de tweede week
van september met vakantie te
gaan.

Het Nederlands Bureau voor
Toersime heeft in overleg met
de Stichting Recreatie, de Re-
cron, de ANWB en het ANW
voor de komende zomer op-
nieuw vakantieadviezen opge-
steld.

MAASTRICHT: Grote Prinsezit-
ting van de Tempeleers in het
Staargebouw, 20.11 uur.

MAASTRICHT: Carillonconcert
vanuit de toren van het Stadhuis
door stadsbeiaardier Matthieu
Steins. Van 11.30-12.30 uur.

ZATERDAG 15 FEBRUARI:
MAASTRICHT: Antiek- en
vlooienmarkt in de Stationstraat,
van 10-16 uur.
MAASTRICHT: Chalet Ber-
grust, Luikerweg 71. Rondlei-
ding in de grotten St.-Pieters-
berg, Noordelijk Gangenstelsel.
Duur ongeveer 1 uur.
MAASTRICHT: Grote Prinsezit-
üng van de Tempeleers in het
Staargebouw, 20.11 uur.
NIEUWSTADT: Boerenbruiloft
"■u het gemeenschapshuis, aan-
vang 20.11 uur.

Tocht door Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

In het spoor van
de smokkelaars " De ogen moeten extra be-

schermd worden de schitte-
ring van zon en sneeuw.

Foto: CHRISTAHALBESMA Skiërs vergeten
vaak zonnebrilZONDAG 16 FEBRUARI:

DOOR KEES CORNELISSE

Nederland brengt gedurende het
seizoen ongeveer een miljoen
skiërs op de been. En binnen-
kort begint de 'krokuspiek': en-
kele honderdduizenden gaan
naar de sneeuw. Aardig allemaal,
maar er is één dingwaar veel van
die sneeuwenthousiasten geen of
weinig aandacht aan geven: hun
oogbescherming.

Zonnebrillen, daar gaat het om,
zijn vaak een impulskoop. Ter
plekke aangekomenrealiseert de
toerist zich dat een zonnebril
'toch wel wenseüjk' is. Hij/zij
koopt er 'even gauw' eentje,
liefst niet te duur. Er is immers
al zoveel uitgegeven aankleding,
uitrusting, lesgeld... En - o, ja -
er moet ook nog een ('kek') petje
worden gekocht (die zon is soms
zo fel) en een stift met lippenzalf.
Nu, dieattributen gaan dan met-
een mee met de zonnebril. Maar
men vergeet meestal dat in de
bergen de concentratie ultravio-
let licht veel groter is dan in ons
land (tot vier maal toe). Te inten-
sieve blootstelling wordt be-
schouwd als mogelijke oorzaak
van ernstige oogbeschadigingen.
Het licht moet dus worden gefil-
terd voordat het op het gevoelige
netvlies valt.

Glas- en kunststoflenzen zijn zul-
ke filters. Maar dan ook echt len-
zen en niet zomaar 'glaasjes' in
de bril. In Australië weten ze dat
heel goed, daar speelt het uv-
licht een nog sterkere rol dan in
Europa. De Australische Cancer
Council (een organisatie die wat
op ons KWF lijkt) brengt zelf be-
schermende kleding uit, zoals
T-shirts met lange mouwen -
extra voorziening dus tegen
huidkanker.
Deze organisatie adviseert ook
een zonnebril met zogeheten po-
lariserende lenzen, van het merk
Polaroid. „Deze lenzen," zegt
Jan Pieterman van Polaroid Ne-
derland, „hebben twee uv-filters
en elimineren vooral de horizon-
taal gerichte straling. Alleen wat
nodig is bereikt ons oog, een ef-
fect dat te vergelijken is met

DINSDAG 18 FEBRUARI:

WOENSDAG 19 FEBRUARI:

In kasteel Vaalsbroek wordt op
26 en 27 februari voor de vijfde
keer een mosselfestijn gehou-
den. Bij dit jaarlijkse culinaire
feest staat altijd een charitatief
doel centraal. Dit jaar gaat de op-
brengst naar het project 'Derde
Wereld - Wielstoel' en naar een
project van de ruitersportvereni-
ging voor gehandicapten in Zee-
land.
Topkoks uit het Zeeuwse Philip-
pine, de mosselplaats bij uitstek,
hebben tijdens het festijn de lei-
ding van de keuken van kasteel
Vaalsbroek. Ze worden onder-
steund door 120 leerlingen van
het Delta-College uit Middelburg
voor wie de organisatie van en
medewerking aan dit culinaire
feest een welkome praktijkerva-
ring betekent. Enkele meester-
opstekers van het Gilde der Mos-
selopstekers zullen tijdens het
feest de rauwe mosselen presen-
teren.

'De Smikkel Smokkel
Route. Zo luidt de veel-
belovende naam van een
vierdaagse tocht door de
grensgebieden van Zee-
land, Brabant en Lim-
burg. Per auto oude
smokkelroutes van en
naar België verkennen en
ondertussen proeven van
streekgerechten. Dit vier-
daags arrangement is een
initiatief van de VW's
van Limburg, Zeeland en
Brabant. Het is één van
de nieuwe activiteiten in
de onlangs verschenen
vakantiereisgids van
Limburg.

„Bij nacht en ontij steken de
smokkelaars de grens over. Over
de heide, langs de vennen, door
het bos, langs kanten en grach-
ten. Daarbij dienen ze niet
slechts op hun hoede te zrjn voor
douaniers, politie of soldaten.
Ook het terrein brengt risico's
met zich mee. In het moeras kan
een stap in de verkeerderichting
al fataal zijn." Een uitgebreid do-
cumentatiepakket brengt deel-
nemers aan de 'Smikkel Smok-
kel Route' de achtergronden van
het smokkelen bij. „Hoe verder
de hoogtijdagen van het smok-
kelen van ons af staan, des te
romantischer lijken ze," aldus de
drie organiserende WV's.

De eerste twee etappes van de
tocht (126,5 en 128,8 kilometer)
voeren door Limburg, van Vaals
naar Thorn en van Thorn naar
het Brabantse Hilvarenbeek.
Vanaf daar slingeren de deelne-
mers zich via grenspalen en
-weggetjes naar het Zeeuws-
vlaamse Kloosterzande (159,9 ki-
lometer) en de vierde dag (126
kilometer) naar het eindpunt
Sluis. Onderweg overnacht men
in middenklassehotels en krijgt
als diner een typisch streekge-
recht geserveerd.

" De 'Smikkel Smokkel Route' voert langs talloze mooie plekjes, zoals in Neercanne.
Foto: VW Limburg

MAASTRICHT: Rederij Sti-
Phout, Maaspromenade 27 ver-
zorgt om 11.30 uur een brunch-
boottocht op de Maas. Reserve-ren noodzakelijk, 043-254151.
LUIK (B): De Luikse zondags-
markt La Batte.
MAASTRICHT: Casino Slavan-
te, Slavante 1 (nabrj de ENCI).
Om 14.30 uur een rondleiding inde grotten St.-Pietersberg, gan-
genstelsel Zonneberg. Duur on-geveer 1 uur. Toegangsprijzen
Voor volwassenen 4 gulden, kin-
deren tot 12 jaar 2 gulden en 25
cent.
MAASTRICHT: Aan de Caber-gerweg, tegenover ingang Vrede-
stein, start om 15 uur een rond-
leiding in de zogenaamde 'Linievan Du Moulin', onderdeel van
de oude vestingwerken vanMaastricht: Duur 1 uur.
GULPEN: Rondleiding in de mo-
numentale Neubörger watermo-
len. Aanvang 11 uur, duur onge-
ler l uur.
MAASTRICHT: Podium Posjet,
Jijverdalseweg 1. Voorstelling
doorRuben's Poppentheater De
Kleine Wereld: 'Broodje Poep.
Reserveren 043-685444.
MAASTRICHT: Groot Kinder-
*estijn van de Tempeleers in de
Redoute-zaal, 14.11 uur.
MAASTRICHT: Grote Prinsezit-uug van de Tempeleers in het-Maargebouw, 20.11 uur.
ROERMOND: A.C. Roermondianoudt auto-oriëntatierit. In-
schrijven bij het startlokaal aande Dorpstraat 98, vanaf 13 uur.
BELEEN: : Winterwandeltocht,
"-"-■-0-15 en 20 kilometer. Start
vanaf 8 uur in gemeenschaps-
huis d'Heremiet aan de Kluis.
MEIJEL: Postzegel- en munten-
ruilbeurs in 't Kloster, van 10-13uur.

Wallenloop, 3-6-9-12 en
15 kilometer. Start vanaf 10.30
"u**" in het scoutinggebouw,
"■■uurkesweg in Tungelroy.

ertussenuit

zonwering, bijvoorbeeld luxa-
flex, het overbodige is eruit gefil-
terd."
Daarbij gaat het vooral om het
filteren van horizontale lichtstra-
len. Als die sterk weerkaatsen
kunnen ze een witte, uiterst felle,
schittering teweegbrengen. We-
tenschapper Edwin H. Land (de
man die de 'direct klaarcamera'
uitvond en het Polaroidconcern
stichtte) demonstreerde dit aan
de hand van een grote bak water
met goudvissen. Voor demon-
straties in winkels wordt nu een
'kijkdoos' gemaakt.

Beter contrast
„Andere lenzen maken alleen
donker," aldus Pieterman, „deze
neemt de hinderlijke schittering
weg. Dat was om te beginnen
een uitkomst voor bijvoorbeeld
autocoureurs. De lens is een
soort sandwich, waarvan de ver-
schillende lagen zorgen dat zo-
wel het onbruikbare horizontale
licht wordt gefilterd als het uv-
licht wordt geabsorbeerd. Op die
manier kan men dus beter de
zon in het water (in dit geval op
de sneeuw...) zien schijnen."
Bovendien wordt op die manier
het contrast van het oogbeeld
nog verbeterd. Behalve de ge-
zondheid (omdat het oog geen,
zoals de huid, natuurlijke afweer
tegen uv bezit) is dus ook de dui-
delijkheid toegenomen.

Pieterman, zelf skiër, ziet om
zich heen dat 'mensen met een'
zomerzonnebrilletje op ofzonder
iets de bergen in gaan. Wat hem
ook dwars zit is dat kinderen
vaak met goedkope brilletjes
worden 'afgescheept. Ouders
zeggen: „Ach, het is eigenlijk
nog niet nodig." Maar in de zui-
delijke landen worden kinderen
meer als kleine volwassenen be-
schouwd en staat men beter
open voor de effecten."
Andere tip voor wintersporters:
monturen van kunststof verdie-
nen de voorkeur boven metalen,
met het oog op het vastvriezen
op de huid. Daarom ook voorziet
volgens Pieterman Polaroid zijn
metalen monturen nu van een
kunststof deklaagje. En wat de
horizontale lichtschitteringqn
betreft: hoe noordelijker hoe la-
ger de zonnestand is of kan zijn
en hoe vaker dus hinderlijke ef-
fecten voorkomen, die kunnen
worden vermeden.

Mosselfestijn
in Vaalsbroek

sneeuwhoogten

■ LD infographicKarel Gerrits

De sneeuwcondities in de Alpenlan-
den zijn goed. In de dichtbijgelegen
ski-gebieden in België en Duitsland
ligt geen sneeuw. Op korte termijn is
in deze situatie geen verbetering te

'verwachten.
BELGIË
Ardennen: geen sneeuw.

DUITSLAND ,
Eifel: geen sneeuw.
Sauerland: geen sneeuw.
Harz: geen sneeuw.
Zwarte Woud: redelijk 20-60 cm rond
Feldberg en Todtnau, geen afdaling in
dal mogelijk.
Duitse Alpen: redelijk 10-180 cm. Afda-
lingen tot in dal vaak niet mogelijk.

OOSTENRIJK: van redelijk goed op
de lage tot uitstekend op de hoge pis-
tes, 20-310 cm.

ZWITSERLAND: van redelijk goed op
de lage tot uitstekend op de hoge pis-
tes, 30-220 cm.

ITALIË: van redelijk op de lage tot uit-
stekend op de hoge pistes, 10-160 cm.

FRANKRIJK: van redelijk goed op de
lage tot uitstekend op de hoge pistes,
50-250 cm.

ANDORRA: goed tot uitstekend,
60-100 cm.

'Zimmer frei'
Voor het derde achtereenvolgen-
de jaar verscheen de gids 'Zim-
mer Frei'. Op 108 pagina's wor-
den ruim 1000 adressen vermeld
van voordelige pensionnetjes en
'Privatvermieter' langs alleAuto-

bahnen in Midden- en Zuid-
Duitsland. Behalve het adressen-
bestand (met prijs, mate van
comfort, enzovoort), is in het
boekje ook een overzichtkaart
afgedrukt plus 21 uitvergrote
deelkaartjes van de diverse
Autobahntrajecten. 'Zimmer
Frei' kost f 14,50 en is verkrijg-
baar bij alle ANWB-winkels en
bij de meeste boekwinkels en
reisbureaus.

kost f 16,90, Europa 1 f 29,90 cm
Europa 2f 19,90. Alle gidsen zijn
bij de boekhandel verkrijgbaar.

MAASTRICHT: Presentatie van
rf carnavalskrant Dn Tempe-eer in de Momus aan het Vrijt-n°i, aanvang 22.11 uur. De nieuwe Limburgse vakantie-

gids bevat meer originele arran-
gementen, waarmee de VW met
name toeristen voor korte vakan-
ties hoopt te trekken. 'Magie
Maastricht' bijvoorbeeld en
'Veelzijdig Valkenburg.

Voetreis

Bij Kosmos zijn dezer dagen de
Campingwijzers voor het eerst in
3 delen verschenen. Onder meer
de Duitse eenwording was voor
de samenstellers reden om de
gidsen dit jaar op een nieuwe, lo-
gischer wijze in te delen. De oor-
spronkelijke Europa West-gids
kreeg de Oostduiste campings
erbij en werd omgedoopt tot Eu-
ropa 1, de Scandinavische kam-
peerterreinen verhuisden naar
Europa Oost, die voortaan Euro-
pa 2 heet (en nu zon 100pagina's
dikker is) en nummer drie is de
Beneluxgids. Die laatste 'pil'

Campingwijzers

HEERLEN: Voorstelling 'Brood-
tu PoeP d°or Ruben's Poppen-
theater in de Nor, Geerstraat 304.
Aanvang 14.30 uur.
MAASTRICHT: Chalet Ber-
grust, Luikerweg 71. Rondlei-
ding in de grotten St.-Pieters-
°erg, Noordelijk Gangenstelsel.
■Uuur ongeveer 1 uur. Stoomdag in

Autotron
"Wij raden onze lezers aan erTekening mee te houden dat de inQeze rubriek opgenomen evene-
menten zonder ons medewetenaJgetast, verplaatst dan wel uit-
gesteld kunnen worden.

Verder zijn er een 'gastrono-
misch kasteelarrangement' en
'beauty-kuurdagen'. Voor actie-
ve en avontuurlijke toeristen zijn
er wandel- en fietsarrangemen-
ten, waaronder een voetreis door
Limburg en een fietsreis door de
Euregio. Het arrangement 'Lim-
burg avontuurlijk' omvat moge-
lijkheden voor 'ultra-lightvlie-
gen' (aan een grote vlieger met
motor), zweegvliegen en een
rondvlucht boven Limburg.

Voor de Stoomdag '92 die zon-
dag in het Autotron Rosmalen
wordt gehouden, hebben zich
250 deelnemers gemeld. Alle gro-
te stoommachine-clubs uit Ne-
derland en vele uit België en
Duitsland zullen in het museum-
gebouw aanwezigzijn. In het bij-
zonder op het gebied van de
stoomlocs is de verscheidenheid
zeer' groot. Verschillende clubs
verzorgen demonstraties met
stoomboten in een speciaal aan-
gelegd bassin. Er zijn talloze
stoommotoren te zien en er
dr"aait zelfs een heuse draaimo-
len op schaal. Waar mogelijk
mag het publiek de machinisten
en stokers een handje helpen. De
Stoomdag duurt van 10 tot 18.00
uur en de toegangsprijs bedraagt
f 12,50. Kinderen tot 12 jaar mo-
gen voor f 7,50 naar binnen.
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rVAKANTIESPREIDING]
I ZUID-NEDERLANDrg^.U Zomer'92
' "*■ 1V-y"-/Sy-i" \^-ï_BV' Het Nederlands Bureau voor Toerisme

J fJC c—'w/l adviseert Rijnmond, Zeeland, Noord-
pTl y v È* fTjS/ Brabant en Limburg om op of omstreeks
<f. \s JTmYl^x. au_ustus met vakantie te gaan. De
) \ i i m^t beste periode binnen de schoolvakantie,

.""■y-"-"^-—-y \T^r'l voor de beste spreiding in het land.

f Cl I yV^'X*' L^ HAAL DE FOLDER BIJ UWVVVKANTOOR.

m^mmm\\mm\\\mm^L^a£eJJ(eruJegüveige4v {and

Adviezen voor zomervakantieDONDERDAG 13 FEBRUARI:

VRIJDAG 14 FEBRUARI:

MAASTRICHT: Collegezaal
Rijksuniversiteit, Tongersestraat
53, 'De pluralistische stad', le-

tijdje vrij

korte toer
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ZI TC OMIQIT K RIT! SCH BE KEK f£
De finale van onze _dtconif()rt-opmiming

tr- — | Ll ; ~l I —L I"1!«*!_???_? De fina'e van onze grandioze opruiming is £T**È i^3k 'mj^// ingezet. Dat betekent uw allerlaatste kans Ipè-jf /MsKl '~;^~ jjfM* Voor fauteuils waar v jaren plezier van ~^t*^i^* s?__^r*^
kÖP 2f heeft. Geselecteerd op bewezen kwaliteit. *M*jijiïJl f^§Slv^ \-Bl^ll Mo°'en stÜ*vo*-een klasse apart. J fl* 4 'De opruimingsprijzen zijn dan ook beslist J

een regelrechte verrassing. Als v snel komt, 1 I | -*■ \
Klassieke, Engelse fauteuU Moderne fauteuil metrelax- kunt U dUS nog profiteren! Buitengewoon confetti* _^__**"^
met bekleding wan gobelin- -radunsme. Extra hoge mg doordehogerug en de __^^7S^_«l
stof. Extra dik zitkussen en met hoofdsteun. Leren rume zitting. Zeer solde
hoge tug met sluimer-oim bekleding. *Miwet ■ lc_usu*tdive--ie Wuren

1095-** v_795,- 1795^ 1495," Solide, eiken haard- 1495^ 1195,- 1095- 79-V
' ' fauteuil met fraai hout- —1

Ranke fauteuil met Moderne relaxfauteuil met ■ Desiwfa^inmoderne -^"-^fS-fetbuighoutenfranieen leren veisWbaar güde^ysteem. ■ ■ It^fm^mlV" ï£ï_Si
k__ens. Actieve, iets Leien bekledi^Houten ■ _j| (teOTtief doorgeslikte bekleding. Beukehoute
verhoogde at metprima armleggen en draaivoet M H bekleding. araaivoet. _

0g
mg-«, armste^ M H § 745 _ lU**'
139y v_ 1095,- 2095;- 1795,- JW2 ' -,

Originele Zweedse fauteuil. Gerieflijke, vemjdbaie relax/ " " » T xW «.*■««Engrte __!^ !Sli_^tie«*VeS-kraditig en sterk TV-fauteuil metverstelbare Wk Mg | Jf fauteuil met behaaglijk met -ets hogere, xoew

w 795,- ££ .1495,- WM^ if «r «.995,- -^ *,8?5,

Zeer royale, klassieke Klassieke salonfauteuil, X Fraa^ijnde fauteuil met Modernerelaxfauteuil 'M-

fauteuil in sterkhandwish- uitgevoerdkl eiken met W <■* (**et*^^ noten romp glide-mechaniek. Leren
leer.Decoratief sientikwerk cane qkanten. Handwish- M en webb.ng -jkanten. bekleding. Stabiele hom
in derug. leren bekleding. w Stoffen beldedmg. draaivoet.

2995; 2395,- u* 1295,- l IW v_1495,- ** 795/

feutcuilerie i
In de Cramer 154 - Woonboulevard Heerlen - Telefoon 045-754224. >a \\^^~7^>

hrOÖ-R U W \____R SO ON LUK E ' F AUIJUJ^

Selektie in
perfektie

a u tl i o - v i cl e o c e n t e r

ARCAM
BANG&OLUFSEN
BNS
DENON
DRIADE
DUAL
EPOS
KENWOOD
UNN
MAGNAT
MC
MITSUBISHI
MONITOR P.C.
NAD
ONKYO
PANASONIC
PIEGA
ROGERS
ROTEL
SCYLLA
SIEMENS
SONY
SYNTHESE
T+A
TANNOY

LUISTERKAMERS
AANWEZIG

N.B. Wijhebben alle service-
en garantieverplichtingen

m.b.t. Bang&Olufsen
apparatuur van Bemelmans
Heerlerheide overgenomen

Limburgiastraat 41, Heerlen
Tel. 045-720560

L ■

"GEEN ZORGEN MAAR DADEN"
(Een vrolijk deuntje voor onderweg)

w —# i 4-—-t-i . 1 v-—' 0 >m—■— ■ mr- wr y ~T" " i -r-^ *> r

’ QfGSC m "Met Ci tro -ën heb je geen zor gen, met Ci tro-ën drie ja ren lang on-der-houd en re pa - ra - ties he - le maal voor mets!

* flfll ____£__£. >:lli|WM ïi IfS lifflffTplTr ■:-^--:j^gPwiHiiil(HH

ifc SBtegfc- \ _..jL_._—, iiriiiiïiai^^^^^^l __-B_T

ïl^ .Ba. ■ - ■_£_-___ k;' ' 'Éls m miiiin^M _____________£_ llr

♦Aanbieding is geldig tot 1.3.92, excl. banden. Citroen Cl5vanaf f 14.275,-. Citroen C25 vanaf f 22.460,- Prijzen zijn excl. BTW en kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Citroen prefereert Total. M Op basis van 3 jaar operationele lease bij 20.000 km.

CITROEN Cl5/C25. AUTO'S DIE WETEN WAT "WERKEN IS.

BRUNSSUM, Chiaradia, Trichterweg 122, tel. 045-212843. GULPEN, Van Roosmalen, Rijksweg 113, tel. 04450-1450.
HEERLEN, Sondagh, De Koumen 36, tel. 045-223300. KERKRADE, Van Leeuwen, Strijthagenweg 129, tel. 045-453355.
MAASTRICHT, Van Roosmalen, Wilhelminasingel 58-62, tel. 043-215154. SITTARD, Nizet, Industriestraat 14, tel. 046-511051. I

Bedrag Terugte Mnd.bedrag Effectieve Mnd. bedrag "rSpte
in handen betalen in volgens min. , jaarrente vlg. wet, max. J^_^

5.000 48 mnd. 13877 14,9 150,95 \%
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 i*
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 S'o
30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622,29 13__ L

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. Theor. Rente volgens jXjji
limiet per maand per mnd etl. jaarrente looptijd max. tanel^ wj>

11.000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 jj*
18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3
25.000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 %
35.000 700 1.09 13,9% 72 mnd. 16,5 °__.

15 + 16 februari as. , jPJ
■■■■■■■^■-■-^■-■-■■-■-i-BM-^-H-^-^-^.^.^.^.i^^'^'^---**************-^^^^^ .
Hier ziet U het gehele PORTAS-programma. Wl] laten -f,en,L.
oude deuren, keukens en kasten weerfantastisch "nieuw* *_!>-;
Wij staan In onze showroom steedsvoor U klaar.
HOEKERWEG 4 BUNDE - Timmerbedrijf van Wel bv JM

I ONDERGANG WORPEN I
GIRO 454Q00

! ê
AMNESTY INTERNATIONAL

J:MilJllv3Uöo

Brugman Badkamers biedt u deze maand een aantal verfrissende badkamerideeën, waarbij
de prijs u zeker verrassend in de oren zal klinken.
Elke badkamer en elk badkamermeubel is in elke gewenste opstelling leverbaar.

rsuPÉRV^-^^^..;...,!!^^ ;,.jr^^^^s^^^^^^^"lT—I

JJT' BADKAMERMEUBEL RONDO BADKAMERFLORENCE
*Compact meubel. 70 cm breed. Uitgevoerd in wit met Een doordachte combinatie van een luxe Brugman badkamermeubel en

afgeronde deuren en elegante beugelgrepen. Kompleet een praktische douchecabine. Afm. 140 x 260 cm. Kompleet met een
met wastafel en Grohe kraan. hoogwaardige scheidingswand, wastafel en

IJ¥#% p 1Grohe kranen. JÊ "_F^^ __"f\KS ****% — Normale pnjs (in wit) 6.106,-. £M B\S ■***%__"<W# «_P* BRUGMANPRI_S_^ T» W kW *m9y
Zijpkasten tegen meerpnjs leverbaar. __——- ~->fAa^l~—9!\ \

O*» BADKAMERMEUBEL SOFTLINE BADKAMER MARINO
"Functioneel wit meubel, 120 cm breed. Uitgevoerd Stijlvolle, uiterst komplete badkamer, afm. 225 x 285 cm. Leverbaar in

met royale schuifspiegelkast Kompleet met 2 wastafels diverse glanskleuren. Uitgevoerd met wandcloset + inbouwreservoir,
en 2 luxe witte Grohe kranen. hoekligbad en luxe Brugman badkamermeubel met 2 wastafels.

JÊ _^_^ B"" Kompleet met accessoires en Grohe kranen. Jf
Normale pnjs 6.405,- \ff\M ■^_ Normale prijs 7.871,-. #*% %T_F
BRUGMANPRIJS ""W M *m9" BRUGMANPRIJS W»*# _F «*T}

Meerprijs luxe whirlpoolbad 2.950,-

-li&tm^S l rfl^ Srnrnh PLUSPUNTEN:
\^H*9^?B -JliLi^V^ *f***mmU3j*Wnt9-*mm\ * De S*"00***--*-*- """""«"-

NÏi_fasS>^ aJT\ \ lf% I __
Indien u binnen 14 /f <*?{ \ t~ïTV

,
■ irnr^-l v-^-r y® + Gra*isontwerPen

datgen na aankoopvan ___ m T I* I l t t I i l t t I \ advies
uw badkamer, dexelfde W f -M-B^- JU-JUm-UU *Alle grote merk**"-
badfcamer elders voor- ’ II , %C wd sanitair leverbaar
defigeraantreft, dan V-—-!» ] Z-\TYI 1i**ÏTT7YmmTih& + Levering volgen» de

betaalt Brugman ubet JW7 ' comumentenvoor-
prijSV-M-schii terug *^§N_?fe : waarden. >

Het verschil zit 'm écht niet alléén in de prijs!
ALKMAAR, Noortertade I. 072-153226. BEVERWIJK, Parallelweg 95 (Meubelboulevard). 02510-24299. CAPELLE A/D IJSSEL Hoofdweg 46. 010-
-4585446. GRONINGEN. Peizeweg 82 (Meubelboulevard). 050-258638. HEERLEN, In de Cramer 166 (Woonboulevard), 045-754248. HOOFDDORP,
Kruisweg 785, 020-6533482. LEEUWARDEN, Franklinstraat 48 (Winkelplein De Centrale), 058-160330. UTRECHT, Hollantlaan 14 (Meubelboulevard
Kanaleneiland). 030-883038. ZOETERWOUDE-RIJNDIJK, HogeRijndijk 195. 071-414054.
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag + de koopavond. - TEVENS KEUKEN SHOWROOM.

Donderdag 13 februari 1992 "26



" In het scenario dat
er nu ligt, keert
Joop Doderer als
Swiebertje na een
verblijfvan twintig
jaarin Canada
terug naar
Nederland.

" Hans Sleeuwenhoek: „We verwachten een breder
samengesteld publiek dan rond de klok van tien."

Rondom Tien
op ander tijdstip

jÜLVERSUM - „Kijkers die op
"ttjdagavond het Acht Uur Jour-
naal volgen, hebben nietvoor de
&ote amusementsshows en de
°ap-series gekozen. Het is een?°ep kijkers die aan informatie

?.e voorkeur heeft geeft," aldusJ^ns Sleeuwenhoek, hoofd In-ormatieve programma's NCRV-
Hij verklaart waarom

anaf vrijdagavond het program-ma Rondom Tien na negen jaar
et langer rond de klok van tien***r te zien zal zijn. Het wordt

'ervroegd, naar vijf voor halfne-
*-etl> direct na het journaal.

gramma-schema's al enige jaren
bij het begin van het kalender-
jaar realiseert. Sleeuwenhoek:
„Het is niet zo dat Avro enKRO,
de andere omroepen van Neder-
land 1, waarmee we steeds inten-
siever samenwerken, op de an-
dere avonden van de week het-
zelfde gaan doen. Wij hebben
louter naar een betere program-
mering op de vrijdagavond geke-
ken."

in de studio praten. Sleeuwen-
hoek: „Maar we verwachten wel
een breder samengesteld pu-
bliek dan rond de klok van tien.
Dat betekent dat je ook kijkers
gaat trekken dieminder selectief
op programma's afstemmen. Eri'
dat betekent weer, dat we vooral
onderwerpen zullen kiezen die
bij een breed publiek belangstel-
ling wekken. Onderwerpen als
kerkverlating en artsen en eutha-
nasie, die we vorig seizoen nog
bij de kop pakten, zullen alleen
nog in Rondom Tien komen als
we daar een meer algemene in-
valshoek voor vinden."

"pc verandering is niet het ge-
P-g van concurrentie-overwe-

We hopen er de doel-
Sfoep beter mee te bedienen. En
J!*- de jongere kijkers," zegt
leeuwenhoeil; tot vorig jaarlan-

*e tijd zelf presentator van het
Praatprogramma.

at de verandering van het aan-
*ttgstijdstip niet meteen bij de
tart van dit kijkseizoen is door-
sevoerd heeft als oorzaak dat de"-RV wijzigingen van de pro-

Voor de formule van het pro-
gramma heeft de verschuiving
eveneens geen gevolgen. Violet
Valkenburg en Henk Mochel
blijven beurtelings met mensen

De naam van het programma
wordt niet aangepast aan het
nieuwe tijdstip van uitzenden.
Sleeuwenhoek: „Die naam is zo
ingeburgerd. Daar komen we
niet aan." Vrijdagavond staat in Rondom

Tien (de eerste aflevering dus
van dit jaar om 20.25 uur op Ne-
derland 1) de relatie tussen
grootouders en kleinkinderen
centraal. Geschat wordt, dat in

Nederland zesduizend opa's en
oma's hun kleinkinderen niet of
nauwelijks zien. Ooorzaken: ru-
zies in de familie, echtscheiding
van ouders, erfeniskwesties,
drugsverslaving. Grootouders

wachten vaak bij een school om
een glimp van een kleinkind op
te vangen. Violet Valkenburg zit
vrijdagavond in een studio vol
met deze grootouders en klein-
kinderen.

DOOR ELS SMIT

Rentree Swiebertje
op losse schroeven

" Conny Vink: „Ik
bekijk het vak
als een
ambacht. Je
moet werken,
optreden, aan
jezelfblijven
schaven."

'Geen hit, maar wel 'n ontzettend mooi lied'

Conny Vink terug
niet nieuwe plaat

ü ,mmmmsm ■

■ I i.L?JLJi*E-m-* LïX8 L^jLL"*' LiiBBF show

- „Ik denk niet dat het een hit wordt," zegt
°nny Vink, „maar ik vind het een ontzettend mooi lied

J?..*** geloof er heilig in. Ik denk dat het een liedje is dat, 4jft. Dat vind ik veel belangrijker." Het snelle hitwerk: ze
?eeft er nooit zo in geloofd en ze is, gezien haar reactie op
{'aar nieuwe plaat 'Die bleke oude foto', niet van gedach-
etl veranderd.

Van onze rtv-redactie
haar bij het NCRV-

p "'oprogramma 'Teds Lunch-
(Jpia '" waar ze samen met Ted
let raak > Ronnie Tober en He-
I -*1 Sheperd elke week een mcd-
J- van bekende liedjes zingt,

in de lucht. Terugblik-
jj n. kan best even. Naar haareSintijd bijvoorbeeld.

„En dat vind ik helemaal niet
erg. Destijds heeft Kees Bruin
me erop attent gemaakt dat dat
een sterke kant van me was. Hij
bood aan speciaal voor mij te
gaan schrijven. Ik was daar
dankbaar voor, want het is na-
tuurlijk reuze chique als iemand
speciaal voor joucomponeert."

vindt wat Doderer doet allemaal
wel leuk, maar wil dat de andere
figuren geloofwaardig en serieus
zijn. Wij menen dat de opvatting
van de NCRV over comedy al
vijftig jaarachterhaald is."

HILVERSUM - De terugkeer
van Swiebertje op het scherm
lijkt op losse schroeven te staan.
Joop Doderer en de NCRV, de
eerste gegadigde voor de ver-
nieuwde Swiebertje, kunnen het
niet eens worden over de vraag
wat comedy is. De omroep zal nu
zijn bezwaren op papier zetten.
Daarna wordt bekeken of Dode-
rer en de NCRV alsnog tot over-
eenstemming kunnen komen.

In het verhaal dat nu geschreven
is, keert Swiebertje na een ver-
blijf van twintig jaar in Canada
terug naar Nederland. Hij komt
terecht in het gezin van een pro-
jectontwikkelaar, die het huis
waar Malle Pietje vroeger in
woonde en het eigendom is van
Swiebertje, wil slopen om op die
plaats een groot kantoor te bou-
wen. Swiebertje wil 'dit laatste
monument van het verleden'
redden en gooit daarvoor het le-
ven van de projectontwikkelaar
en zijn gezin in de war.

„Er is een bijna niet te overbrug-
gen verschil van opvatting tus-
sen Joop Doderer en de NCRV
over wat grappig is," zegt Henk
Bos, film- en tv-producent en ad-
viseur van Doderer. „We hebben
bijna een jaar aan het scenario
voor een aflevering van een uur
gewerkt. Doderer is er enthou-
siast over, de afdeling Drama
van de NCRV niet."

Een woordvoerder van de
NCRV: „Het scriptvan de afleve-
ring beantwoordde niet aan wat
wij ervan verwacht hadden. We
hebben met Doderer afgespro-
ken dat wij nu op papier gaan
zetten wat we willen."Volgens Bos wil de NCRV een

comedy in de vorm van Ha, die
Pa. „Een babbel-comedy, maar
dat is Doderers stijl niet. Hij wil
een snelle-situatie-comedy ma-
ken met veel lijfelijke actie,
struikelen en zo. Bovendien wil
Doderer dat alle figuren erin een
beetje gek zijn, dat er bij ieder-
een een steekje loszit. De NCRV

Doderer en zijn adviseur wach-
ten de lijst met richtlijnen af.
„Daarna zal Doderer kijken of hij
daaraan kan voldoen. Is dat zo,
dan zal er een nieuw scenario ge-
schreven moeten worden. Kan
hij dat niet, dan is het over," al-
dus Bos.

" Je treedt toch ook nog in
theaters op.

„Bovendien kan ik niet ontken-
nen dat ik een blijmoedig mens
ben. Die blijdschap beschouwik
als een gave. Ik ben in staat de
positieve kant van dingen te
zien. Daardoor kan ik ook voor
andere mensen iets betekenen.

_k ben in '63 begonnen. Bij hetr«est van John Christel. Ik zat
ei0§ op school. Als kind wilde ik
.ëenlijk dierenarts worden,
jjaar ik kreeg een auto-ongeluk.

Kpi tweeëneenhalf jaar op bed
gjlegen. In die tijd kreeg ik een
la:aar. Toen ik terugkwam op de
■j.-^re school moest ik de zesde
o as overdoen. Ik was toen al
jj c*er dan mijn medeleerlingen.

was ik twee jaar om-ji/Jëd geweest door volwassenen.
d .pijn middelbare school wil-
,j Jk niet meer lang verder stu-

e had alvrij snel een hit

Ik doe veel voor de Stichting
Philadelphia: ik treed veel op
voor lichamelijk en geestelijk ge-
handicapte kinderen. leder van
hen heeft wel iets waarin hij
goed is. De een kan goed bordu-
ren, de ander kan goed hardlo-
pen. Als je de moeite neemt je in
die ander te verdiepen, de ander
in zn waarde kunt laten, ontdek
je die dingen. Ik heb dat laatst
ook gezegd in een lezing die ik
voor begeleiders van gehandi-
capten mocht houden.

„Godzijdank heeft mijn man de
zelfde instelling. Dat maakt dat
we het reusachtig kunnen vin-
den samen. En het heeft ook tot
gevolg dat je samen voor andere
mensen iets kunt betekenen."

}£ 67 al. Met Bossa Nova Boy.
fyua-?na volgde De Toeteraar en
e aak je niet dik, dun is de mode
tr- yel*e andere. Maar als ik op-
jy**1 zong ik ook andere genres.
t^rjse liedjes bijvoorbeeld. La-
Iwr'J de Nordring-programma's
ge? nik ook jazz-achtige songs

Zongen en ook liedjes die als
-, °e'-jjk ie boek staan, van on-
fj anderen Burt Bacharach.
t_ °üWens, zon liedje als De Toe-
&etaar blinkt misschien heel sim-
■*,-.■ maar het zit geraffineerd in-"Kaar."

Van onze rtv-redactie

Van onzertv-redactie

jjLVERSUM - De rechtstreek-
Vg/V"uitzending van de opening
jj de Olympische Winterspelen
l-§evolgd door 2,3 miljoen kij-
Kis- Zij waardeerden het spek-
■jeK|l. dat plaatshad in het Fran-
-7K-^lbertville, met een cijfer van

opname wil komen doen, maar
ik heb hier in Nederland een
contract en ik kan niet weg."

Feestnummer
[ Maar door dat soort lied-

jes heb je wel het imago
Van feestnummer gekre-
9en.

Hoog kijkcijfer
Voor opening
Winterspelen

„Nou en of. Samen met Dick de
Witte doe ik op dit moment de
theatershow Uit én Thuis. In het
kader van 1992 maken we op het
toneel een muzikale rondreis
door Europa. We brengen liedjes
over een aantal steden en Dick
doet daarbij muzikale parodieën
en hij goochelt. En samen met de
muzikale clowns Los Gino's doe
ik nog kindervoorstellingen,
hartstikke leuk. Maar ik vind het
ook fantastisch om op feestavon-
den op te treden."

„Maar ik vind het niet erg. Ik
vind het heerlijk om op te treden
en het kan me in principe niet
schelen waar. Ik gun iedereen
succes. Als het mensen goed
gaat, vind ik het leuk voor ze.
Vaak is het wel zo dat hele maat-
schappijen achter hen staan. Ik
ben altijd een eenling geweest."

van Olm is zo iemand, 'n Fantas-
tische man. Hij heeft voor zoveel
mensen liedjes gemaakt, voor
Petuia Clark bijvoorbeeld. Hij
heeft nu ook Die bleke oudefoto
geschreven. Zijnvrouw Nel doet
de promotie. Mijn boekingen
worden verzorgd door Ria Nigh-
tingale. En dan zijn er nog zo
veel anderen: mijn zangleraar, de
mensen van het jazzballet en ga
zo maar door."

„O, maar ik heb wel het een en
ander in het buitenland gedaan.
Ik heb toemees gemaakt door
Australië en Nieuw-Zeeland,
door de Verenigde Staten en Ca-
nada. In Noorwegen heb ik met
Eugen Cicero en het Radio Or-
kest gewerkt. In Duitsland ben
ik met het orkest van Werner
Muller opgetreden. Maar, dat
overkomt mij dan weer: dan bel-
len ze op uit Duitsland of ik een

wordt heel veel werk verricht. Ik
werk graag met andere mensen
samen. Die helpen me bijvoor-
beeld aan nieuw repertoire. Ad

" Heb jij nooit naar het
buitenland gemoeten?

„Dat is wat het publiek er van
ziet. Maar achter de schermen

„En ik ben heel gevoelig voor
sfeer. Ik kan alleen goed werken
met mensen om me heen die ik
prettig vind. Anders vind ik het
niet leuk. Maar, als ik zo terug
kijk, dan vind ik: ik ben er in de
loop der jaren kwalitatief op
vooruit gegaan, niet alleen qua
stem, maar qua ontwikkeling in
het algemeen."

Burgemeester maant vrouwelijke bezoekers

" Wat vind je van de nieu-
we generatie artiesten?

laten gaan. Dat gebeurt
helemaal niet."

„Belachelijk.Er wordt
hier gesuggereerd dat
de dames zich totaal'Handen thuis'

bij striptease
London Knights

Woordvoerder Zwart
van de gemeente
Bussurn kijkt op van de
vergaande eisen van
'zijn' burgemeester:

„Ik hou het bij en ik vipd dat er
heel goede talenten bij zitten. En
ik hoop dat ze het redden in het
vak. Ik bedoel: ik hoop dat ze
niet te gauw rijk willen zijn. Ik
wens ze toe dat ze de tijd krijgen
en de tijd nemen om een plaats
te veroveren en dat ze die dan
weten te behouden. Jekunt niet
van een hit leven. En je moet bo-
venal zelfstandig blijven denken.
Dat laatste heb ik altijd gedaan.
In 1965 heb ik eens in een inter-
view gezegd: ik wil geen een-
dagsvlieg zijn. Nou, ik geloof dat
ik onderhand mag constateren
dat ik dat niet ben geweest."

BUSSUM-
Burgemeester
Holthuizenvan
Bussurn heeft een
aantal opmerkelijke
voorwaarden
verbonden aan het
optredenvan de
mannelijke stripgroep
The London Knights in
theater 't Spant op 5
maart. Niet alleen heeft
hij pers, radio en tv
verboden de
voorstelling bij te
wonen, ook het -overwegend
vrouwelijke - publiek
moet zich aan bepaalde
regels houden.

I?!sens de afdeling Kijk- en
(j£j steronderzoek van de NOS
tin -'..is met name dat waarde-
\n,e§SciJfer erg hoog. De eersteL^strijden op zondagmorgen,
k l onderdeel Langlaufen, trok-
Wri 570'000 kiJkers* De beslis-nde schaatswedstrijden op de
(j e kilometer werden gevolgd
(} e°^ 2.9 miljoen kijkers. Volgens
*al r*\ 's da^een 'normaar aan-
-.o' opvallend vinden de onder-.^kers wel het grote aantal
Ci.Sen dat naar de afdaling
-ter* name-*iJk -I *s miljoen tv-kij-
-»ff s* „Daar speelt duidelijk het
le 'e£t dat het Olympische Spe-
i_ n betreft," aldus de NOS.

Zo mogen bezoeksters— niet jongerdan
achttien jaar- 'niet
meer dan hun
bovenlichaam tijdens
het optreden van
strippers ontbloten.
Verder mogen de
strippers niet worden
aangeraakt.

„Hij heeft inderdaad
een briefverstuurd aan
de organisatie. Wij
weten echter niet wat
erin staat De enige
voorwaardendie ik
ken, zijn dat de
bezoeksters minstens
achttien jaarmoeten
zijn en niet op het
podium mogen
komen."

burgervader stelt. Het
vreemdst vindt hij het
verbod van de
burgemeester dat
'bezoeksters zichzelf of
hun buurvrouw niet
mogen bevredigen.
Van Willigenburg:

show, Kees van
Willigenburg, is zeer
verbaasd over de eisen
dieBussums

De organisator van de
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VLOT EN DISKRÉET GEREGELD.

Lage lasten, voor elk doel

FINANCIERINGSKANTOOR

Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht

Van onze rtv-redactie
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STEUN DE
ARTSEN
ZONDER
GRENZEN

GIRO 4054
AMSTERDAM

J^/AKTSiMZONDER GRENZEN

Erik wenst zijn
lieve vrouw

het allerbeste.
Plaatst u ookzon

piccolo op
Valentijnsdag?

Vanaf ’ 13.25 maakt u
het mogelijk.

Voor meer info
045-719966

OP STRAAT
ZOENEN IS
IN CHINA
OM HET

WERKKAMP
VRAGEN.

GIRO 454Q00

ê
AMNESTY

INTERNATIONAL

$)
ONDERWIJS
GEEFTWERK

VOOR MEER INFORMATIE:

O
terre des hommes

TEL. 070-363 79 40
Doe ook mee!

GIRO 646900
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BUURTRUMOER
Doe er iets aan! De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bij het'
vinden van een oplossing voor alle
vormen van lawaai in en om huis.
NSG, Postbus 381, KTQ0
2600 AJ Delft. JNOkJI
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UITCAANSSPECIAL; PE MICRA MARCH
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DE BEST GEKLEDE AUTO IN ZN KLASSE: v.a. 19.995,-
I^SF^^j^j^^J A-s unu aan een nieuwe auto toe bent heeft de in carrosseriekleur uitgevoerde achterspoiler op èn de handige achter- Nissan eigenschappen als drie jaar of 100.000 km algemene garantie en
Nissan gróót nieuws: de Micra March 1.2. Een speciale uitvoering in ruitwisser/sproeier, modieuze striping, stootstrips op de flanken, twee zes jaarcarrosseriegarantie aan toe en u weet wat ute doen staat. Meteen
exclusiefuitgaanstenue. Een beperkt aantal Micra's is namelijk uitgerust van binnenuit verstelbare buitenspiegels, sportieve wielcovers en de naar de Nissan dealer, waar deze buitenkans tijdelijk voor u klaar staat
met stijlvolle extra's waar u nauwelijks iets voor betaalt. exclusieve March-badge. U kunt kiezen uit de carrosseriekleuren rood, irjaaf>^y voor een vriendenprijs.
Kijkt u maar: speciale design bekleding in zwart met grijs/groen motief, wit en zwart metallic. jÉL- Het betalen kunt u makkelijk
een groene sierbies op de voorportieren, een zwart dashboard met witte En dat bovenop het toch al onvergelijkbaar complete uitrus- J? maken met 'n financiering

snelheidsmeter en zwarte cijfers, intervalschakelaar op de voorruit- tingsniveau dat élke Micra kenmerkt. Plus zn pittige 1.2 f~Tfj|L ■-~~~~~"^ , f. , van Nissan Finance. Uw

spiegel mdc zonneklep van de passagier. Aan de buitenkant valt meteen lage rijkosten. Voegt u daar de bijzondere / aWkWgiÈ f over alle informatie*
:Lma«K^M|||b.- _aMWplli IPWt^.lil****** B&ÊXm

-^^^^bHB IK _P^

Prijs mcl. BTW, excl. kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Nissan is ook de maker van de Sunny, 100 NX, Prairie, Primera, Maxima, 200 SX, 300 ZX, Terrano,King Cab, Patrol, Vanene, Urvan, Cabstar en Trade.

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F. Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 046-371727. Heerlen, Jurgen Autocentrum Heerlen 8.V., Huisbergerstraat 5, tel. 045-723500. Kerkrade, Jurgen Autocentrum JvLangheckweg 36, tel. 045-462353. Maasbracht, Auto Van Laar 8.V., Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht,AutobedrijfAndré Feyts 8.V., Duitse Poort 15,tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedf"
Geelen 8.V., Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers 8.V., Geerweg 14, tel. 046-512814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen 8.V., Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201., ; A

ffta .i«ai irlon Pki icTineI#^ uuuuci i ril 15 11Uöê
■Ril^i^^//^r ■ I BrightSX W "_. Pentax

mwWSffm ft ï\\ personal computer * 3»ffm compactcamera

"voor Nintendo Entertainment r_^____S___^_b <«s"* met maximale resolutie (non-interlaced) ||| belichtingsregeling,
system *bij Dixons Nü het beste Wff. 'M" 1024x768*incl. MS DOS 5.0 en Geoworks ~| W>Ta __*T_l li r= ■ --i

MultitedvkleurenTV WÊÊ^T BSSSPÜ , _ PSBËBKT8228*37 cm beeldformaat /k _HI Bf&lftE-l _. .. ■ i ~* dirliii-laar rvmerz 7S u" 3 videobanden bij Dixons
"30 voorkeuzezenders'automatische f %^t pfcrfiliÉl.^****-" Akai Videorecorder uncMMdai wmcrd koopt, maakt niet uit welk merk,
zenderzoeker'incl. afstandsbediening. 711 fl !^^^_^^£^^* *>**-*^V <*!_& VS-F ZOO *quick response system f"P"'S, Jdig in gebruik *auto. dan krijgt u een Gran Dorado

fmmmWM 'ï_9t_t_iJwKBRsS ,^________________B___________B_i_B Heerlen Promenade 41,045-713826
H^y2rï<lTlVV-K_P_a_l Effectieve jaarrente is gemiddeld 23.5%via Comfort Financieringen. " I _* _l ■ A

_ _
_p.-_■SsSÜSgai xtts^tl'^z^^ jekomt Ogen en Oren tekort* Maastricht Grote Staat 50,043-210204

—— — a'

/ //oekomt een deta////staansponsors voorz/fnrec/ame-campagne? /&& *ê^^
" — ê&tiÊM Verhoog de werking van

Bel Cebuco 020-6242316 en informeer naar het effect van Co-adverteren uw reclameguld.
lit me.



Nederland 2Nederland 1

België/RTBF 1

België/Télé 21
België/TV 2 16.00 Musiques: pygmee-groep Baya-

ka. 16.45 Elvin Jones Jazz Machine.
17.40 Nouba nouba. 18.30 Emission
politique. 19.00 Radio 21. 19.30 Jour-
naal. 20.00 Tennis. 23.00 Beursberich-
ten. 23.05-23.35Ce soir.

08.00 Eurobics. 08.30 Skiën. 09.30
Paardesport. 10.30 Eurobics. 11.00
Voetbal: Brazilië-Paraguay. 12.00
Boksen: Britse titel vlieggewicht.
14.00 Auto- en motorsportmagazine.
15.00 Eurobics. 15.30 Voetbal: Uru-
guay-Chili. 16.30 Rally van Monte
Carlo. 17.30 IJshockey: Los Angeles-
Pittsburgh. 19.30 Tennis vanuit San
Francisco. 20.30 Voetbal: Argentinië-
Ecuador. 21.30 Skiverslag. 22.30
Spaans voetbal. 00.30-02.00 Boksen

vanuit de VS.

14.30 Schooltelevisie.
15.00 Vijfhonderd jaar Latijns-Ame-
rika.

16.00 They made me a criminal,
Amerikaanse speelfilm uit 1939 van
Busby Berkely. Met: John Garfield,
Claude Rains, Gloria Dickson. Als
een bokser denkt dat hij een journa-
list heeft vermoord, slaat hij op de
vlucht en belandt bij een zekere Rob-
son èn de Dead End Kids. Dit bete-
kent het begin van een hele hoop
moeilijkheden.

Kind, ein Kind, ein Kind.
20.45 Het huis van wantrouwen. Tv-

17.30 The bold and the beautiful.
17.55 Journaal.
18.00 Tik Tak.
18.05 Plons en de indiaan.
18.10 Draaimolen. Kinderreeks.
18.20 Prikballon. Kleutermagazine
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Neighbours. Af1.783:
19.25 Programma-overzicht.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Schwarzwaldklinik. Afl. I

programma dat wordt uitgezonden.
21.30 Panorama.
22.30 Vandaag en sport.
22.55 Programma van Televisie en

Onderneming.
23.15-23.20 Coda. Valse, van Armand

Coeck.

10.00 Schooltelevisie. 14.20 Charlie
Chalk, kinderprogramma. 14.35 Ru-
pert, kinderserie. 14.40 Schooltelevi-
sie. 15.00 Nieuws en schooltelevisie.
15.15 Consumentenmagazine. 16.00
Nieuws. 17.00 Catchword, quiz. 17.30
Wildlife gems, serie. 18.00 Second
sight: Clodagh. 18.30 Culinair magazi-
ne. 19.00 Olympics Today, combinatie
slalom voor vrouwen vanuit Meribel;
schaatsen 5000 meter voor mannen
vanuit Albertville; langlaufen 5 km. voor
vrouwen en 10 km voor mannen vanuit
Les Saisies; Freestyle skiën: buckelpis-
te vanuit Tignes; voorbeschouwing op
het kunstrijden op de schaats voor
mannen vanuit Albertville. Presentatie:
Desmond Lynam. 20.30 Regionale pro-
gramma's. 21.00 Redundant, 4-delige
serie over werkeloosheid als gevolg
van bezuinigingen of faillissement.
Afl.3: A little decline and fall. Twee jon-
ge beursmakelaars zien hun luxe
leventje ineenschrompelen als gevolg
van de recessie. 21-30 Daylight robbe-
ry. 22.00 Sketches. 22.30 Fire in the
blood, serie over het hedendaagse
Spanje. 23.20 Talking to myself. 23.30
Newsnight. 00.15 American late show.
00.55 Weerbericht. 01.00-01.35 Open
university.

Sportnet

12.10 Vacaturebank. 12.25 Full house.
13.00 Nieuws. 13.35 Hans Christian
Andersen et la danseuse, sprookjes-
film. 15.25 Noms de dieux: monseig-
neur André-Mutien Léonard. 16.15
Videoclip. 16.35 Nouba nouba. 17.30
Force de frappe, serie. 18.30 Full hou-
se, serie. 19.00 Ce soir. 19.30 Jour-
naal. 20.10 Consumentenmagazine.
20.40 Running man, Amerikaanse film
uit 1987 met Arnold Schwarzenegger.
22.25 Filmrubriek. 23.10 Laatste
nieuws. 23.30 Beursberichten.
23.35-23.50 Emission politique: FDF.23.01 NOS Laat.

22.48 "" Journaal

23.28 Samenvatting van de dag. Met
o.a. kunstrijden verplichte kuur heren.

23.55 Stoppen met roken. Voorlich-
-00.05-00.10 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

21.20 IJshockey. Duitsland-Zweden.
22.30 Studio Moutiers. Met o.a. de

belevenissen van de Nederlandse
deelnemers.

21.05 Kunstrijden. Verplichte kür he-
ren.

20.00 "" Journaal
20.25 IJshockey. USA-Finland
20.50 NOS Laat.

18.30 (""+TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Winter bij de NOS. Hoogtepun-

ten van de dag.

14.40 Schaatsen. 5 km heren (in
dweilpauze IJshockey Italië-Polen;
Cross country 5 km dames en Skiën

18.15 Sesamstraat.

13.55 Skiën. Slalom combinatie da-
mes 2e run.

12.07 Skiën. Artistique halve finale en
finale.

11.00 Cross country. 10 km heren
12.00 "" Journaal.

09.55 Skiën. Slalom combinatie da-
mes 1e run.

09.30 Olympische Winterspelen
1992.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

06.00 Aujourd'hui les jeux (6.30 Har-
drijden op de schaats; 7.30 Skiën; 8.30
IJshockey). 09.30 Olympische winter-
spelen: skiën. 14.40 Samenvattingen
en uitslagen. 15.00 IJshockey: Italië -
Polep en VS - Finland. 19.00 Samen-
vattingen en uitslagen. 19.30 Kunstrij-
den op de schaats. 22.45 Skiën. 23.00
La ruée vers lor. 00.00 Skiën. 01.00
IJshockey. 02.00 La ruée vers lor.
03.00 IJshockey. 05.00 Kunstrijden op
de schaats.

TV5" Susan
Visser, Frans
van Deursen,
Allard van der
Scheeren
Marijke
Merekens.
(Nederland 2 -
21.35 uur).

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. Merchant of Korea.
09.05 Nieuws.
09.10 Love boat. Serie.
10.00 Goede tijden, slechte tijden.
10.30 As the world turns. Serie.
11.15 64.000 Gulden vraag. Quiz.
11.50 Teletekst.
13.20 Circus Vargas.
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 Sons & daughters. Serie.
15.35 The bold and the beautiful.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days. Afl.: Empty nest.
17.00 Vijf uur show.
18.00 Zes uur nieuws/weer.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws en weer.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.
20.30 Wedden dat. Spelprogramma.
22.05 Kans voor een kind.
23.25 Match: Barend & van Dorp.

Gala-avond van het betaald voetbal.
00.15 Laatste nieuws.
00.30 Booker. Afl.: Bete noir.
01.20 M.A.S.H. Serie.
01.45 The Oprah Winfrey Show.
02.30 Teletekst.

Eurosport20.30 Tekens: Schoone kunsten,
ver weg. Over kunst in Zuid-Amerika.

21.30 Journaal en sport.
22.00 Première Film en video.
22.30-00.15 Despues de la tormen-

ta. (Na de storm), Argentijnse speel-
film uit 1990 van Tristan Bauer.

18.55 Journaal.
19.00 Van nu en straks. Afl.6: Her-

man Teirlinck.
19.30 Capitol. Amerikaanse serie
19.53 Benny Hill. Komische sketches.
20.00 Lava. Humor rond Kamagurka

en Herr Seele. Met Eddy Wally en
Anton Cogen.

07.00-11.55 Ochtendprogramma's.
16.05 Nieuws. 16.15 Dopage vous
avez dit dopage. 17.15 Culinair maga-
zine. 17.40 Cursus Frans. 18.00 Te-
kenfilm. 18.30 Nieuws. 19.00 Télétou-
risme. 19.30 Zwitsers nieuws. 20.00
Faut pas rever. 21.00 Nieuws. 21.30
Medisch magazine. 23.00 Nieuws.
23.30 Viva, magazine. 00.20-00.50
Dossiers justice.

'3.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.16.00 "" Journaal.'6.05 Torn en Jerry. Tekenfilmserie.

16.20 (TT) Service Salon. Gevarieerd
middagprogramma, dat telkens wordt
9epresenteerd door twee leden van
net team dat bestaat uit AmandaSpoel, Mieke Lamers, Tineke de
Groot, Patrick van Mil en Karin deGroot.

17.30 Wordt vervolgd. Stripprogram-
ma. Presentatie: Judith de Bruijn.

18.00 Boggle. Woordspel. Presenta-
-18.21 Forza! Jongerenmagazine. Pre-

sentatie: Jessic'a Broekhuis en Hum-
berto Tan.18.53 (TT) De uitdaging. Programma
waarin Angela Groothuizen een
schijnbaar onmogelijke uitdaging
aanneemt.

20.00 (""+TT) Journaal.
'■-■"25 L.A. Law. Amerikaanse advoca-

tenserie. Afl.: Something old, some-
thing nude. Grace brengt een bezoek
aan McKenzie-Brackman. Ze heeftSifuentes verlaten, net als Kuzak's
'irma. Ook haar baby heeft ze verlo-ren en Leiand biedt haar een baanals partner aan.

'1.15 AVRO Televizier. Actualiteiten-
Programma. Presentatie: Karel vanoe Graaf of Ria Bremer.<1.55 (TT) Hoe voelen wij ons van-
daag? Nederlandse comedy-serie.
AH-: Is er een dokter in de zaak? Ru-die ontsnapt in doktersjas uit het zie-kenhuis om de ontslagen Bolke te
zoeken. Hij belandt in een kroeg waar
rj'j alle bezoekers diagnostiseert naar
net ziekenhuis te gaanvoor opname.

22.23 Paradijsvogels. Magazine overongewone Nederlanders. Vandaag:
Gesprekken met de natuur. Vandaag:een zelfgebouwd kasteel van puin,
landgenoten over prehistorische reli-
gieuze rituelen en een nudistenca-
rnoing van Staatsbosbeheer.

'2.48 Hollands decor. Een wandeling
°f fietstocht n.a.v. een boek. Presen-tatie: Willem Nijholt. Afl.: Arnhem.'3.00 Opium magazine. Kunst- en
oultuurmagazine.

"-■--■3B-23.43 "" Journaal.

Afl.7: De voedselvoorziening in Tan-

gramma. Presentatie: Torn Egbers
00.00-00.05 "" Journaal.

zania. Presentatie: Ron Brandsteder.
23.30 Stop de persen. Mediapro-

lekker verwend worden.
22.05 "" Unicef: Kans voor een

kind. 7 programma's t.b.v. Unicef
over kinderen in de Derde Wereld.

jaardentehuiszat is. Ze wil weer eens

21.35 (TT) In de Vlaamsche Pot. Co-
medyserie. Afl.: Moeder wat is het
koud. Tot ongenoegen van Dirkje is
haar moeder weer eens driftig op
zoek naar een nieuwe echtgenoot.
Karel heeft andere problemen, want
er is een oma die het eten in het be-

21.05 Nieuwslijn. Actualiteiten

18.45 "" Top 40. Popmuziek gepre-
senteerd door Erik de Zwart.

19.20 Veronica film & video nr. 100.
Jubileumuitzending vanuit het Tu-
schinski Theater in Amsterdam met
een verslag van de gala-première
van de Nederlandse thriller 'The
Johnsons'. Presentatie: Rene Mioch.

20.15 Tour of duty. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Op de weg naar Long Binh.
Anderson en Goldman krijgen de op-
dracht een deserteur te transporteren
naar de gevangenis. Onderweg on-
dervinden zij echter wat moeilijkhe-
den.

18.15 8.0.0.5.. Jongerenmagazine
met Bart de Graaff.

17.30 "" Goud van oud live. Compi-
latie van hits uit de jaren 60 en 70.

18.00 "" Journaal.

17.20 Starstreet. Animatieserie. Afl
Guppie en het beest.

16.55 Zorro. Amerikaanse serie. Afl
Een nieuw begin.

16.10 Santa Barbara. Amerikaanse
soapserie.

15.25 After school special. Thema-
tisch jongerenprogramma. Vandaag:
Aanpassingsmoeilijkheden op
school.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

09.30 Liegbeesten en apekoppen,
10.00 De Beer van Bern. Afl.2.
10.30-11.00 (TT) Aarde. Mens en mi-

lieu, afl.B.

Duitsland 1 Duitsland 2 RTL PlusSat1Duitsland 3 West

Duitsland 3 SWF

09.45 Newsroom. 12.30 Business
news. 15.00 Larry King. 16.00 World
day. 17.30 Crier and Co. 20.00 World
business. 21.00 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.

07.45-08.10 Open university. 09.00
Breakfast news. 09.15 Westminster.

RAI UNO

Super Channel
06.55 Ochtendprogramma's. 14.00
Piacere Rai Uno. 14.30 l'Albero Azzur-
ro. 15.00 Primissima. 15.30 Cronache
Italiane. 16.00 Big. 17.35 Spaziolibero.
17.55 Oggi al parlamento. 18.00 TGI
flash. 18.05 Occio al biglietto. 18.30
Ora du punta. 19.35 Una storia di Enzo
Biagi. 19.50 Bollertino della neve.
20.00 Telegiomale. 20.40 Crème cara-
mel. 22.40 TGI linea notte. 23.00
Mediterraneo. 24.00 TGI - notte. 24.30
Oggi al parlamento. 24.40 Albertville.
01.40 Mezzanotte e dintorni. 02.10
TGI linea notte. 02.25 Oggi sposi.
04.05 TGI linea notte. 04.20 Rally.
05.20 Divertimenti. 06.50 Uomini in
guerra.

BBC1

08.55 Gymnastik im Alltag. 09.10
Schooltelevisie. 09.40 Cursus Engels.
10.10 Schooltelevisie. 11.40 Teletekst-
overzicht. 11.50 Das Recht zu lieben,
serie. 12.15 Mittwochs urn 8. 13.45
Auslandsreporter. 14.15 West 3 ak-
tuell. 14.20 FensterPlatz. 15.25Abwas-
serprobleme der Stadte. 15.55 Sport
Aktuell. 16.00 West 3 aktuell. 16.05
Sonne, Wem und harte Nüsse, serie.
16.30 Schooltelevisie. 17.30 Cursus
natuurkunde. 18.00 Aktuelle Minute.
18.01 Poppenspel van de Augsburger
Puppenkiste. 18.30 Drachenmarchen.
18.57 Programma-overzicht. 19.00 Ak-
tuelle Stunde. 20.00 Never say good-
bye, Amerikaanse speelfilm uit 1956
met o.a. Rock Hudson. 21.32 West 3
aktuell. 21.45 Linie K, cultureel magazi-
ne. 22.15 Mitternachtsspitzen, cabaret.
23.15 Camilla en Steffie Spira, twee
zussen die beide actrice zijn. 00.15
Laatste nieuws. Aansl.: Zur Nacht. '

06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
serie. Herh. 09.00 Sat 1 Bliek. 09.05
SDchwarzwaldmelodie, Duitse Heimat-
film uit 1966. 10.45 Booker. Ameri-
kaanse misdaadserie. Herh. 11.45
Glücksrad. 12.30 Tip des Tages. 12.45
Tele-Börse. (Met om 13.00 Sat 1
Bliek). 13.35 Unter der Sonne Kalifor-
niens, serie. 14.30 Bezaubernde Jean-
nie. 15.00Sat 1 Bliek. 15.05Falcon
Crest, serie. 16.00Rückkehr nach
Eden, serie. 17.00 SAT.I Bliek. 17.05
Geh aufs Ganze! Spelshow. 18.15 Bin-
go. 18.45 Guten Abend, Deutschland.
19.20 Glücksrad. 20.05 WetterNews.
20.15 Wahre Wunder. Verhalen uit de
praktijk van alledag. 21.15 Hunter.
Amerikaanse misdaadserie. 22.15
Spiegel TV - Reportage. 22.50 Sat 1
Bliek. 22.5501ympia Club. 23.10 Der
Mann ohne Gnade. Amerikaanse actie-
film uit 1981 met Charles Bronson.
00.50 AKUT, politiek magazine. Herh.
01.20Tennis: ATP-tournooi. 01.50 Vor-
schauA/ideotext.

06.30 USA market wrap. 06.40 Finan-
cieel nieuws. 07.05 Business view.
07.30 News focus, actueel nieuws.
08.30 Media Europe. 09.30 Thuis win-
kelen. 10.00 Videoclips. 11.50 Music
news. 12.00 Super shop. 13.00 Japan
business today. 13.30 Toeristische
tips. 14.00 All mixed up. 14.50 Music
news. 15.00 Wanted: videos. 16.00 On
the air: Clive Pearse. 17.50 Music
news. 18.00 Wyatt Earp, westernserie.
18.30 I spy, serie. 19.30Actueel maga-
zine. 20.00 Prime sport. 20.50 Super-
sports news. 21.00 Wetenschappelijk
magazine. 21.30 Eastern Europe re-
ports. 22.00 BBC world news. 22.30
Europe reports. 22.45 Financieel
nieuws. 23.00 I spy. 00.00 Music news.
00.10 Wanted: Bandlands. 01.10 The
mix. 01.30 Super shop. 02.00 The mix
all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Post mo-
dern. 01.00 Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

CNN

BBC 2

06.00 Guten Morgen Deutschland.
06.30 Früh-Magazin.
08.30 Treff am Alex.
08.55 Der Engel kehrt zurück. Serie.
09.45 The bold and the beautiful.

Serie.
10.10 Dr. mcd Marcus Welby. Serie.
11.00 Lieber Onkel Bill. Afl.: You like

Buffy Better. Herh.
11.30 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogramma.
12.30 Der Hammer. Afl.: Mini-Papil-

lon.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. Serie.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield Story.
15.05 Dallas. Afl. Feinde.
15.55 Chips. Afl. Blitzlichter.
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Durchgedreht. Videoshow.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell.
19.15 21, Jump Street. Tatort Klas-

senzimmer, serie. Afl.: Killer Kid.
20.15 Superfan. Amusementspro-

gramma gepresenteerd door Marijke
Amado.

21.15 Notruf. Serie over noodsituaties
en ongelukken. Presentatie: Hans
Meiser.

22.15 Der Greifer. (L'alpaguer), Fran-
se speelfilm uit 1975 van Philippe
Labro. Met: Jean-Paul Belmondo,
Bruno Cremer, Patrick Fierry e.a.
Aansl. RTL aktuell.

00.00 Dienst in Vietnam. (Tour of du-
ty), serie. Afl.: Der Gefreite Martsen.

00.55 Kampf gegen dieMafia. (Wise-
guy), serie. Afl.: Kriegsgewinner.
Herh.

01.40 Twilightzone. Sf-serie. Afl.: Bil-
lard auf Leben und Tod.

02.00 lm Banne des Dr Monserat
(The sorcerers), Engelse speelfilm uit
1967 van Boris Karloff, Elizabeth Er-
cy, lan Ogilvy e.a.

03.25 Das sind Kerle. (Men of Boys
Town), Amerikaanse speelfilm uit
1941 van Norman Taurog. Met:
Spencer Tracy, Mickey Rooney, Hen-
ry Huil e.a.

05.05 After hours.
05.35 Ein Vater zuviel. Herh.

Postcard from Paris. 23.20 Question
time. 00.20 Olympics '92. 01.35-01.40
Weerbericht. 03.00-03.15 Serie over
de nieuwe toelagen voor gehandicap-
ten.

07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Kilroy, discussieprogram-
ma. 10.50 Culinaire tips. 11.00 Nieuws.
11.05 Playdays. 11.25 Pingu. 11.35
Quiz. 12.00 Nieuws. 12.05 Financieel
magazine. 12.30 People today, talk-
show. (13.00 Nieuws). 13.20 Pebble
Mill, talkshow. 14.00 Nieuws. 14.30
Neighbours. 14.50 Olympics '92. 16.50
Meivin and Maureen's Music-a-Grams,
serie. 17.05 The way to Sattin Shore.
17.20The further adventures of Super-
Ted, serie. 17.30 Kevin's Cousins, se-
rie. 17.55 Newsround, jeugdjournaal.
18.05 Blue Peter, kindermagazine.
18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws.
20.00 Top of the pops. 20.30 EastEn-
ders. 21.00 Last of the summer wine,
serie. 21.30 The Brittas empire, serie.
22.00 Nieuws. 22.30 Clive James -

(ADVERTENTIE)

Vogelzang
CO-afdeling,
ruime keus

Inbeeld enmuziek

NOWTHIS IS CLASSIC
Dubbel CD gezien op TV-reclame met
alle bekende klassieke werken.
O Fortuna, Bolero, Für Elise, Eine kleine
Nachtmusik, eva A Q95
NU *tTj

"R___
_H__ * -B

SNAP-MADMAN'S RETURN
De opvolger van het platina album
"World Power", met o.a.
Colour ofLove. 0Q95
NU o*9

VIDEO: FANTASIA
Walt Disney's meesterwerk. De laatste
kans omvan de origineleversie van dit
onvergetelijke meesterwerk te genieten.

NU ö«7

M uoGELznnc
Daar kun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

09.00 Tagesschau.
09.03 Dynasty. Serie.
09.45 ZDF-Olympia-Studio.
10.00 Cross-country. 10 km voor

mannen vanuit Les Saisies. Skiën.
Combinatie slalom voor vrouwen, fi-
nale vanuit Meribel.

11.30 Freestyle skiën. Vanuit Tignes.
13.00 IJshockey. Polen-ltalië, samen-

vatting vanuit Meribel. Cross-coun-
try. 5 km voor vrouwen vanuit Les
Saisies.

14.45 Hardrijden op de schaats.
5000 meter voor mannen vanuit Al-,
bertville. (Omstreeks 16.00 Heute).

17.45 Heute.
17.50 Ein Heim für Tiere. Serie. Afl.:

Das Geburtstagstier. Met: Hans
Heinz Moser, Angela Pschigode, Mi-
chael Lesch e.a. Aansl. Programma-
overzicht (VPS 18.50).

19.00 Heute.
19.20 "" Liebe auf den ersten Bliek.

Koppelquiz met Elmar Horig.
20.00 ZDF-Olympia-Studio. Met

nieuws en uitslagen.
20.15 IJshockey. Rechtstreeks ver-

slag van de wedstrijd Duitsland-Zwe-
den vanuit Meribel. Commentaar:
Marcel Reif; Kunstrijden: korte kür
voor mannen, samenvatting vanuit
Albertville (start 19.30). Commentaar:
Eberhard Figgemeier en Christa
Gierke (start 19.30); IJshockey: sa-
menvatting van Verenigde Staten
Van Amerika - Finland vanuit Meribel.
Commentaar: Günter-Peter Ploog.
(Met om ca. 21.40 Heute Journal).

23.00 (TT) Die Todesnacht von
Dresden. Documentaire over het
bombardement op Dresden op 13 fe-
bruari 1945.

23.45 Das Tor zum Glück. Tv-film
van Michael Verhoeven. Met: Wie-
land Bubmann, Claudia Kernwem,
Wolf Goldan e.a. Alles in het leven
lijkt voetbalprof Günther Theil voor de
wind te gaan. Hij heeft succes als'
voetballer, zijn vrouw is in verwach-
ting, en samen met zijn schoonou-
ders bouwt hij een huis. Als hij echter
geblesseerd raakt en zijn vereniging
niet promoveert, valt hij ten prooi aan
angst en onzekerheid en zoekt hij zijn
heil bij de danseres Fathma. Herh.

01.30 Heute.

08.15 Das Wildgans Quigong: Wasser.
08.30 Cursus natuurkunde. 09.00
Schooltelevisie. 10.50 Programma-
informatie. 16.00 Schooltelevisie.
16.15 Portret dichter Georg Trakl.
16.30 Cursus Russisch. 17.00 Cursus
natuurkunde. 17.30 Sendung mit der
Maus. 17.59 Es war einmal ... das Le-
ben. 18.26 Sandmannchen. 18.30 Sü-
dwest-Journal. 19.00 Service urn sie-
ben, een gesprek met pastor Weisser.
19.15 Die Sendung mit dem Stier, ma-
gazine. 20.00 Lindenstrasse. 20.30
Ausgefragt, gesprekken met mensen
die wat te vertellen hebben. 21.00
Nieuws. 21.15 Audrey Landers: muzi-
kaal portret. 22.00 Kulturzeit et zetera.
22.55 Jetzt schlagt's Richling, satirisch
programma. 23.00 The bank dick,
Amerikaanse speelfilm uit 1940 van
Edward Cline. Met: W.C. Fields, Gora
Witherspoon, Una Merkel e.a. (Origine-
le versie met Duitse ondertiteling) Eg-
bert Souse wordt beroemd wanneer hij
een bankovervaller grijpt. 00.10 Laat-
ste nieuws. 00.15 Programma-informa-
tie.

Serie. Afl.: Halali für einen Jagd-
|reund. Op de makelaar Herbert Dö-
'en wordt een ongewone moordaan-■ag gepleegd als men probeert zijn[wis met een bulldozer omver te rij-den. '2_nS Ta9esthemen.
jj00 Kulturwelt: Anstandslos ero-
sch. Documentaire waarin zevenvrouwen tussen de 26 en 82 jaar hun

peeën over erotiek en lust nader toe-lichten.°?0° Tagesschau.
«U5-00.10 Zuschauen - Entspan-nen - Nachdenken. Winterbilder: InQer Hirschauer Bucht.

j>9-00 Tagesschau.
ï?-03 Dynasty. Serie.
"in* ** Lefs move. Fitness.'0-00 Tagesschau.
0.03 Gesundheitsmagazin Praxis.
"■45 ZDF-info. 1. Test van kansspe-len. 2. Het omgaan met de overheid.'1-00 Tagesschau.

'1-03 "" Winterreise. Tv-film.;210 Urnschau.'2.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
'3.05 ARD-Mittagsmagazin.'3.45 Wirtschafts-Telegramm.
'4.0Q Tagesschau.]^-u 2 Hallo Spencer. Kinderserie.4-30 Es war einmal ... Amerika.

Die Pioniere.'500 Tagesschau.
'5-03 Backstage. Boy en Girl verkie-
*ng 1991.
5-30 Familienkram. Magazine.

!j>-00 Tagesschau.
"J-03 Mutter & Sohn. Afl.18: Der letz-te Wille.1630 (TT) Vale Tudo - urn jeden
Pfeis. Serie.''■00 Punkt 5 - Landerreport.'"15 Tagesschau.

17.25 WWF-Studio.
■35 "" xhe young riders. Afl.:
■ (2). Overval op de

Dank van Sweetwater.
18 _° Hier und Heute- Actualiteiten.■45 Jetzt oder nie. Die aktive

Jhow. Afl. Ein Wiedersehen im Kin-derdorf.
2n°2 (TT) Tagesschau.
2in Pro & Contra- Discussie.
2i n Der 7- Sinn- Verkeerstip.
'i.03 Die Marmer von K3. Misdaad-

BRT1

radio7.07 AVRO radiojournaal ( 7.30 en
12.30 Nws. 12.55 Mededelingen t.
b.v. land- en tuinbouw). 14.45 Ra-
diOlympia (17.30 Nws.). 17.45
Echo-magazine. 19.04Goal. 20.04
Voor wie niet kijken wil. 23.07 Met
het oog op morgen. 0.02 Voor wie
niet slapen kan. 1.02Zingen in de
nacht. 2.02 Als mensen verande-
ren. 2.30 Mag ik even. 3.02 Go-
spels van toen. 4.02 De ochtend-
mix. 5.02-7.00 Wakker op weg.

Radio 1

Radio 2
De NCRV staat voor u open met
om 7.04 Goedemorgen Nederland.
7.53 Het levende woord. 8.04 Hier
en nu. 8.20 Goedemorgen Neder-
land. 9.04 Wie weet waar Willem
Wever woont? 10.04 Plein publiek.
12.04Ted's lunchpakket (om 13.04
Hier en Nu). 14.04 NCRV's Bel-
spel. 15.04 Beste Beer. 16.04 Dis-
cogram. 16.47 lets anders. 17.04
Bart van Leeuwen en Will Luikinga.
19.04 De hits van... 20.04 Erik de
Zwart. 22.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 De TROS op 3. 7.04 De ha-
vermoutshow. 9.04 Gouden uren.
12.04 50 Pop of een envelop.
14.04 Popformule presenteert de
nationale top 100. 18.04 De
avondspits. 19.04 Dancetrax.
21.04 De CD show. 23.07-24.00
Sesjun.

IpH——l' 11 tll«l-B--Bpl_-B-IIIMII_M-W-W__Wllilllll T-r-Bf ». » *

" Jean-Paul Belmondo in L'Alpagueur. (RTL Plus -22.15
uur).

6.00 Ttiey made me a criminal.
Busby Berkeley-film uit

'«39, met John Garfield als bokser
u^ op de vlucht slaat nadat hij
uenkt een journalist gedood te heb-ben. May Robson ver|eent onder.°ak. Ook met Claude Rains.
Duitsland 3 West
tk' h

er saV goodbye. Moralis-atie smartlap over een stel dat
Pon aL na scheid'ng weer vindt en«en thuis voor hun kind opbouwt,

in 1956 van Jerry Hopper,met Rock Hudson en Cornell Borc-

RTL plus
2215 L'alpagueur. Premiejagerspeurt m opdracht van de politienaar gangsters. Belmondo op jachtnaar zeer goed spelende Brunoyremer. In 1976 gemaakt door Phi-i'Ppe Labro.
BRT 2
-22.30 Despues de la tormenta. On-opgesmukt relaas over een jongenaie in Argentijnse sloppenwijk hardvoor zn bestaan moet vechten na-Qat een fabriek failliet is gegaan

Regie van Tristan Bauer, met Lo-
renzo Quinteros, Ana Maria Piccio.
Uit 1990.

RTL plus
2.00 The scorcérers. Wetenschap-

pelijk echtpaar ontwikkelt methode
om hun wil op te leggen aan men-
selijke proefkonijnen. Aardig ideet-
je, tnaar matige film. In 1967
gemaakt door Michael Reeves, met
Boris Karloff, Catherien Lacey.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming

België/BRF
6.35 Radiofrühstück (7.15 Wun-

WDR 4
04.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (nieuws om 7.00 en 8.00
uur). 8.55 Overpeinzing. 9.05 Mu-
sikpavillon. 12.00 Nieuws en weer.
12.05 Gut Aufgelegt, Zur Sache
(13.00 nieuws). 14.00 Nieuws.
14.05 Stichwort Wirtschatt. Auf der
Promenade. 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Der
Tag urn fünf, aansluitend Musikex-
press (18.00 en 19.00 nieuws;
19.30 Ohrenbar). 20.00 Nieuws.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum traurnen.
22.30-4.05 Nachtejcpress.

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De fascinatie. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Waters-
tanden. 9.30 Adoptie. 10.00Dilem-
ma. 11.00 Gezondheid, een zorg.
12.00 Nws. 12.05 Aardewerk.
13.00 Nws. 13.10 Emmastraat 52.
14.00 Gasten van de KRO. 15.00
Ezelsoor. 15.30 Een ijsje op zon-
dag. 15.50 Het levende woord.
16.00 NOS Cultuur. 17.00 De ron-
detafel van Pam. 17.25 In gesprek
met de bisschop. 17.35 Postbus 51
radio-magazine. 17.55 Mededelin-
gen en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 Pop-Eye. 18.40 Dini-
miz islam. 19.00 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en het Berbers.
20.15 Nieuws en actualiteitenru-

Radio 5

6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ron-
de. Programma dat je op dreef
helpt met muziek en spelletjes
(6.30. 7.00 en 7.30 nws). 8.00
Nieuws 8.10 Bistro & Co. 10.00
Nieuws 10.03 Parkeerschijf met Ri-
ta Jaenen. 11.50 Het koekoeks-
nest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Het schurend
scharniertje. 13.15 Roddelradio.
14.00 Hitbox. 17.00Radio 2 regio-
naal. 18.00 Nieuws. 18.10 Over
stuur. 20.00 Het gelag: pop, folk en
kroegverhalen. 22.00 Nieuws
22.05 Boem boem, zwarte en blan-
ke pop. 23.30-6.00 Nachtradio.

België/Radio 2

4.00 Frühschicht Weckdienst. 6.00
Guten Morgen Deutschland. 9.00
Radio-Shop. Muziek en actualitei-
ten. 12.00 RTL Mittag. 14.00 RTL
Radio Café. 16.00 Feierabend. die
Abend in den Feierabend. 18.00
Radio Bar. Classic Hits. 21.00 Lie-
be ist. Das zartliche Magazine.
24.00-4.00 Radio-Nacht. Die Nacht

RTL Radio

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name landelijke aktualiteiten op
Radio 1. 8.30 Limburg op donder-
dag. 9.00 Licht Limburgs. 10.00
Voor gebruik schudden. 12.00 Lim-
burg Aktueel op donderdag. 13.00
Overname landelijke aktualiteiten-
rubrieken. 17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het Podium. Program-
ma over en rond de kunst.

(8.00 Nws.) 9.10 Veronica's mees-
terwerken I: Gelders Ork. Saar-
brücken met piano. 10.30 Muziek
voor miljoenen. 12.02 Veronica's
meesterwerken 11. 13.00 Nws.
13.04 Nederland muziekland klas-
siek. 14.00 Metronomium. 15.30
Zeggen en schrijven. 16.00 De be-
weging: 16.00 Het portret: De ma-
gie van Parijs. 18.00'Nws. 18.04
Muziekjournaal; 19.00 Concert:
Nederlands Kamerkoor. 20.00
Nws. 20.02 Het podium: 20.02 De
wandelende tak; 21.00 Voorland.
22.00 Downbeat. 23.00-24.00 Au-
dio Art.

schkasten; 8.30 Veranstaltungska-
lender). 9.10 Musikexpress. 10.00
Gut Aufgelegt. 12.00 Musik bei
Tisch (om 12.00agenda voorBrus-
sel; 12.15 agenda voor hetOstkan-
ton). 12.30 BRF Aktuell. 13.00 Fri-
schauf. Volksmuziek. 14.05 Musik-
zeit heute: country & western.
15.00 Nachmittagsstudio. 16.05
Spotlight. 17.05 Oldiekiste. 18.10
BRF-Aktuell. 18.40-20.05 Jazz a la
BRF.

briek in het Chinees. 20.30 Indone-
sië, taal en cultuur. 21.00 Rus-
sisch, taal en volk. 21.30-22.00
Grieks voor beginners^

Donderdag 13 februari 1992 ♦29
televisie en radio donderdag

België/TV 1RTL4Nederland 3

FILMS TV VIDEO



/

Piep enOllie en
ê geworden", roept een stem en dan staat er opeens een klein

spookje in het schijnsel van de zaklantaarn. "Uit, uit dat

" / / licht", roept het spookje, "daar kunnen we hier niet tegen.

fj& 1 j7Helemaal niet. Een beetje rustig alsjeblieft. Wie zijn jullie en
y / ___rY*Tr' _■ mmfr

M' -___*^_ _■ jCV'vi f / ___^V A*tf^

______ 1 \ Vlb //\ Het spookje is niet eig vriendelijk en Piep en Ollie pro- #

/ l^*^^föfr%è^x< 1 / _-*-- beren weg te rennen. "Kalm maar, kalm maar", zegt het

’ -i^^ _l _^ spookje. "Ik bedoel het niet zo kwaad. Maar ja. we bewaken

///'t c^/ .' '""" "V | <__> / / hier het witlofwonder en daar mag absoluut geen

Éfci^Él fii > 'aJ^jt k j m \\ If / licht bijkomen. Dat snap je/' "Be-be-waken

__________._-. _É_&k___s__f Ëf^x*^ /^"""N^ J^^ jullie het w-w-witlofwonder?" zegt Piep,
______________P"^?__________h-*^___l Bf-__ /" "* *" m^^Êr- \*m\^^f^^.

W \ * \ "'W VI \\XjV/^\\ Piep moet van schrik echt een beetje stotteren.
_» m _^^"^^L. _**^-*-^^ p '«pp., SJ /Et

I Jf \ y>y ¥ f V & _^y "K-k-kijk, hier h-h-heb je ons r-r-r-raadsel." Hij geeft

V" I / _y>^ __^^ r\ s**7*\. "\ 'tspookje dekaart metde2gedichtjes.Het spookje

\ M \ \\ >v begint te lachen. "Hé, dat zijn de versjes van oom

/wW 1 \ ___-*£« /7_^_!J^_^^L Karel, wat leuk dat jullie die gevonden hebben.

é/////' f J/f^OÊ^ \ ytt_t_^-**^,",, _____________r oe za^ a^°Pen^ Zal 't spookje ver-

fér3r^m\\\\ _____[ ■** -Bl*^^ ___r ______T _T _i__P^^'______ ___F__3__l9r ___^^^^^. \ _^*^*^ _^^ _____^%--^^/-Sl£_l ___^_^F _^_F V -_^_T mmmmmmWi k M \\W I*'-"* "" *___! ■--. \\m\W&mmm\ \\m\\\r V

»'" '*:':''"■^.✓^ -_>^

WJttA JÊ \_^s____ ____fe_ffl ______r x? \ \ J
m <%s%%mT'y^ \ __T* ' 11/ C-*^ inPiePen Ollie en het witlofwonder, het

'" *T_s*Sl -fff» ____F I m^^C-CC^JSmW —**"'-'

ft_ \ MT ~ boekje van deze week dat jebij Jan Linders in

- y^-^-'-P W£Mj VciA^ii^-f^a^^^^mm^^m''^^^^^^kW4r*^^',*^f>^mkmr^ ::-'A^^^^^^^^''^

Hier vast 'n stukje uit 7t nieuvvre, spannende avontuur

van Piep en Ollie van deze week. JanLinders biedt u ook dit

boekje gratis aan bij 30,- boodschappen (exclusief statiegeld).

PiepenOMeenhetwitlofwond^ fdll Verse witlof "7C
Na een kwartiertje lopen, stappen Piep en Ollie de «llPgJn heel pond = 500 gram / V_J

kelders binnen. Het is er donkerdus doenze hunzaklantaarns
aan. "Eigenlijk is het nieteens zo eng" denkt Ollie. Maar dan
opeens voelt hij een zachte wind en hij hoort eenraar geluid.
"Ollie", roept Piep opeens een beetje bang. "Niet schrikken

Ollie, maar volgens mij zijn er hier spoken. Ik weet het wel PpP^
zeker." Ollie kan er niets aan doen, van angst moet hij heel
hard trompetterenmetzijnslurf. "Sst, zijn julliehelemaalgek



het witlofwonder*
t(^^^^^^f. bakkers-tompoucen Q QQ mpÊÊm jßflfll

Gouda's Glorie AQ M JÊS -

Suske & Wiske Q Q£" ' Komo huisvuilzakken Q OQStripalbums S^sO^^C-) ' '"r'*^S»^_^ f̂r pak a2O stuks Zrs9-x/j "S (J

vanillekwark Q *TQ Maaslanderkaas Nu 6 guldenvoordeel!
bekera4sogr 3-2 T _____./>/ met 25% minder zout. /^ O-Q Dixan vat a6kg 29^9 23.99

Per 500 gram

S/fßmk'i-i fl (Jai^H ij" pf.W_r a .■*"? _o*J_S_BW?_fl_S_S_^_?^"^'?^'>^^ï' — *■'■-■"' '_39_M__£_9B___ _>_. _-a_HS_L '"'■■'■ 3fl_Hp_________S^^_\^_B^.::.
JH __r VIB■ v' ■ _lpi-iilii V,_. . f * -i .--:;■/-*"> .^_ *■"*. <■.* '-_f**__If**-*i <*-'§s_3£r-_________t YV* '^______________i _____P*^,'-^pm>.^____>s*
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u „ r. i i V* Blanke fricandeau *T O/ü" —Ia SM® rapT 9ÜIMellona Burgblanke cnn / V/S jacques F -^ iSppf
c„ *. u ""

500 gram l " <J "^mmWÊz^fó^Santusahoning azijn fles met
450 grnu met 20% dubbele inhoud -^Sv _4^* Jacqueschocolade W
gratismeer inhoud a IV. liter f^f"" ~|, ' -# '*?V^"^^X melk/puur/melk-hazelnoot. f") f^O200 QO Ük '^'"Cfr "Ï W

Tableta2oogr . -3rstT ___J.wU.yy _ iisöy t,^^. I&'' A .^*\ _______

V -^*^ ■—^iMi Verzamel Gratis alleWiegerKetellapper fliEfiSïi] Piep &Ollie boekjes.lekkerbekjeskoek 4so gr lOC lliULanLU^ QQ/T ledere "eek '* nieuw avontuur
Nu33% gratis méér inh. ±r9tir _L.Ot_-/ kippe-dnimsticks Ikg /,/J bij 30,-boodschappen.

2SferSen
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Als u dit leest, piept u
wel anders over piepers.

ledere Nederlander weet wat een aardappel is. 1.) Gegratineerde aardappelschijfjes .^^^^^^^^^^_^^^^m
_wam^ gaar. Klop in een grote schaal een sausje

Dat valt moeilijk te ontkennen. Maar weet iedere (bijgerecht voor 4pers.) olie, azijn, bosuitjes, suiker en wat peper
Nederlander OOk wat je allemaal met een aardappel Ingrediënten: 4 heel grote aardappels zout. Giet deaardappels af~en mengzew^\
kunt doen behalve koken Of frietjes bakken? (Superbintjes), zout, 2 eieren, 1 theelepel BW doorhet sausje. Schep de tomaat en dek^

Misschien mogen we Uop dit punt even een beetje êedrooS^ rozemarijn, 50 g geraspte oude WÊ erdoor. Laat de saus even intrekken.
!-*».»»_*-_., f\m *« !>»»:»»»» !...*«+ .. uu .*„_. !.:«,__« ..:* &&*■». zwarte peper, bakpapier. %" ww Bereiden: Bak debacon in een koe&bijpraten. Om te beginnen kunt u bij ons kiezen uit ' , ~ „rf , ~,, Ua. ;*fc ~ . ~ . u.... . . _ . ,« . .. Voorbereiden: Kook de geschilde en m AL-v-i_nL <&_. I P<*n met anti-aanbaklaag knapperig en w>
aer ei aardappe s. Dus niet a een de overbekende j _^. i K ■

*
■ , %mm\min. t w m > * j r i*J<t.v, « « K|-w o «*, ««. u..ww.. «v, vi«iuvn«.iiw gewassen aardappels 15 minuten in water WÜH ze warm op de salade. Serveer met h0l

Kl elDlnt. met: 20ut^ 2odat ze nog stevig zijn. Gietze af stokbrood.
Maar ook ons eigen Superbintje, dat is een forse en Uat ze afkoelen. Snijd de aardappels in

Kleibint, die niet afkookt en waar u eigenlijk alles mee plakken van ca. Icm dik en leg iedere aard- 3.) Italiaans aardappelgerecht (hooftk
doen kunt. appel dakpansgewijs op een met bakpapier . .^^^^^^^.^^^.^a,^^^ „__.-._,.^_m, gerecht voor 4pers.)

Dan is er Onze Accent. Een vastkoker met gladde beklede bakplaat. W^JÉÊÊ Ingrediënten: 750 g aardappels
SChil en weinig pitten. * Bereiden: Verwarm de grill. Klop in [JÊ (Bildtstar), 4plakken salami van ca. lcrns

Prima om te koken, te bakken en heel goed voor in efn kom de eieren met fe rozemarijn, de H (250 g), 2 courgettes (ca. 750 g), 3 eetiep»
salades. Onze Bildtstar die is mooi rond, roodschillig, kaas> TITm e" heel kJ em euf M «^1 S£aßß (ol^olie- V' 2 theelePel Mumnse keuW\
voldoende bloemig, maar geen afkoker Kunt u prachtig . We^'vtVtkltZZSlk de_ _ , - .. , ~ | rr o |y _H W. gemalen peper, zout.

met een fijne smaak. Verder hebben we nog een Eko Lekker bij biefstuk of tartaartjes en J^^Hkttjg^SH _ snijd^ze mblokjevanZv^Smjd^
aardappel die biologisch geteeld is. sperzieboontjes. mm^^^^km^^^m^^^^^m saiami in reep jes en de courgettes in piakko>

Overigens streven we samen met de telers voor __ __ _ 2
van Vi cm dik. Bak in een hapjespan de

al onze andere aardappels naar teeltmethoden die het 2.) Winterse aardappelsalade met kaas ■'TltWiV^ ____É_l_É__l WÊÊ s^mi^ee^evm mdc °^ie m 5C^ dereeff
milieu ZO weinig mogelijk belasten. en bacon (hoofdgerecht voor 4pers.) H uit depan. Voeg de aardappelblokjes toe &

De meeste van onze aardappels hebben we Ingrediënten: 750 g aardappels lm WwWéti I" ak ze al omsc^ePPend b""- VoeSde
gewassen dus kunt U ze makkelijker schillen (Accent), zout, 6 eetlepels (zonnebloem)-olie, J^^^'^^ylj courgette en dekeukenkruiden toe en bak ï\
Bovendien houdt u schone handen. Wist u trouwens V' 2eetlePel (rode w^)~az^ 4 bos»«ies m Êmi^Ê^^ alomscheppend 8aio minuten tot de groen*
dat er in aardappels geen vetten Zitten maar wel veel diinne ringetjes, mespunt suiker, peper, 1 Em^jmS^M LI bt)na S^r is. Klop demaïzena doorderoorv

lT i" 'o ' tomaten in plakjes, 150 g komijnekaas in Ww%!m ■)___! oe&de 671 en de saLmi toe en roer t*

Maar genoeg gepraat. Probeert U deze recepten Voorbereiden." Schil deaardappels, was H_______l_^_HßfiJo^^^B Laat alles dooren door warm wor^
maar eens. Dan proeft U meteen dat de ene pieper de z<? en snijd ze in parten. Kook departen SSIÉI en breng het gerechtop smaak met veelpep^'
andere niet is. in 10minuten in weinig watermet wat zout 3. en weinig zout.
'. .
■

Magere runderlappen, eDe Nieuwe AllerHande is uit: iiitHarfi_nwri_c. LJ Oh Tomatenketchup, _^
ah servicelijn: bei gratis 06-0305.

W) or3m IjO-^t-RAQ Q? napina'q vnl infnrmatip pn rprpnfpn UU ac Qiepvnes. » f| .^ . ioi< IAQ De artikelen In deze advertentie kunt uln alle AH
bUU gram _U^tr ö.4y _IjrQQ Z. Paëlna s_yol m,;?rma} e en recepten. F^SB NIEUW- LlPa Panda iM -1-^^ winkels kopen, behalve de artikelen waar kleinekilo ®@®© 4£sir lü.yy Deze maand o.a. Kaas. Kaas simpel en snel Mora hamburgers ®@©© iJt-TiTEI " -~.' /A cijfertjes bijstaan. Die artikelen kunt u aileen kopell

toepasbaar in en bij talloze gerechten. Hnn- ~.,..,.. A 77; _ ' cier&QQ Hr:iwi energie-OntDlJt, tL___l _ . in AH winkels waar één van die cijfers op de deur
Doorregen runderlappen Dit, en nog veel meer in hetfebruari- ooos iz stuks a/d gram i-.^^

/Byp*JJ!^:; vanille, honing of Uj Sanex douche gel, staat Reclameprijzen geiden t/m zaterdag

500 gram-^-6.49 nummer De AllerHande ligt gratis voor u . . . ■~- g^^^fe: chocolade, gS flacon 450 ml IzoiSng'dé'voorraad strekt. JJ
kilo ®®@© -M^T 1199 klaar mdc winkel- Crl Mmi-fntes, 1-7-n doos 350 gram .^^^ en Sanex handsoap m/

zak 1000 gram -_*-*39"L/9 ®®® -3rBr 3.79* met pompje, _ * I' MêÊ/J
01 Kip minirollade, 1 oq Nu f 3.79 +porto flacon 250 ml ®© __te&-6.90 . ijMS^
100 gram ©@®@ JèSff 1.09 /^^^^^^^^^ Zaanse Compaxo cervelaatworst retour via bank of giro Izie de verpakking).* -^W^Oïsbt I?!^^^^fl verpakt 500 gram J5^r4.99 ~ _„. ._. . NIEUW: Ariel color, .^^^ißld-KL, taHL

,—n volkoren, Liga Oll.es -of D.erenvnendjes pak Ub kllo g.99 XNf JU t^^W^888^

(__ö>^\ Italiaans heel, onverpakt ®@© -2»_r 17Q 2 halen. -1 betalen: Kinderkoekjes,
__- OOQ W*/?rll kiwifruit i^^ HertaEdle doosie -2^rz_.__y ■500 eram' 169 rhnha phnmiaHohntor l'^^L%i Êk Leberwurst Exclusief bij AH: spaar nu voor snoopy Uit onze bloemenafdeling: i I

s s^___^ DUUgram ±.u>/ OhoDa cnocoladeboter, rv^_H__aD_- Leve^ urbt' van Fisher Price Izie de folder in de winkel].*
Rrnrrnli pakje 230 gram ®@© -^5^ 1.^9 verpakt in^. 500gSm 1.49 \f|^ 2 stuks Nü1.94 Uga Evergreen> purende Jasmijn,

Smiths Hamka's Ch Appelvlaai, . NIEUW: Marabou Daim candybar, Sa^lZbte^ L

@ "
albert hefnbmitns Hamka s, dooslOOOgrdm knapperig caramel met chocolade - rn Valentijnboeket, ~ nr. c»of *-"^'zak 80 gram 4i6r l.jy omhuld, pak 3 stuks, @©© -_r9rl.by per bos © D.90 W «iaMiii^^

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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