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Sex- en popfans
slachtoffer van
kaartjesfraude

DEN HAAG - Justitie in Den
Haag is een onderzoek begonnen
naar een grootscheepse fraude
met de verkoop van kaartjes
voor optredens van ondermeer
de Dire Straits, Genesis en de
Chippendales. Volgens Justitie
zijn daarbij waarschijnlijk dui-
zenden mensen benadeeld.
De zaak is in de publiciteit ge-
bracht door Mojo Concerts die

de optredens organiseert. Het
impresariaat ontdekte een aantal
weken geleden dat via adverten-
ties in een aantal dagbladendoor
de Zoetermeerse firma Party
Dog Promotions kaartjes werden
aangeboden voor concerten van
eerdergenoemde groepen. De
klanten werd verzocht geld over
te maken en hoorden vervolgens
niets meer van Party Dog Pro-
motions.

Volgens Mojo Concerts is een
medewerker van Party Dog Pro-
motions inmiddels met medene-
ming van enkele tonnen met de
noorderzon vertrokken.

Eis van tien jaar
voor moord op

Schormans
Van onze verslaggever

Jj-ASTRICHT- Wegens moord
S. _ 33"Jar*ge Heerlenaar Nico
titi °rmans heeft officier van jus-
tien -* 11" H-Smalburg donderdag
W Jaar gevangenisstraf geëistgen de 35-jarige P.D. uitorUnssum.
ho_f-.ficier baseerde zijn bewijs
Van i akeliJk °P verklaringen
De. k

uroong etuige G.J.v.V. (19).
van .. dde P°ntie °P net spoor
i -d' moord gezet en daarbij
-)e lrect D. aangewezen als da-

T_' .e e(?, het stoffelijk overschot vanalleenwonende Schormans in
ve_.S Woning werd gevonden,
<-e ferde net reeds in vergaan-
*tn at van ontbinding. Recon-
<W .-.e leidde tot het vermoe-

I vqh at niJ °P 3 augustus van
Wpp _.Jaar met in totaal acht ge-
ü. «"kogels om het leven moetn gebracht.

H*°ensdag 26 februari doet de
SDr S.richtse rechtbank uit-
denk in deze moordzaak- TiJ-I taal " nele Proces' dat in to-hepf.vier dagen in beslag nam,
'ets t Verda<#te D- geweigerd
-j zeggen. Zijn raadslieden'ngen aan op vrijspraak.

Je,Verder pagina . 5
u..?on9etuige liegt en«"JjMtzeTfverdachte'

het weer

JERST OPKLARINGEN
""ebh k*"en van gisteravond
een We ee-*st te maken met
"U_ht_.Wakke ruS van hoge
*>aif h

U " Het is dan licht tot
Wol .r,{>ewo*kt, maar neerslag
de ?l n*et verwacht. Later op
toe ~*£ neemt de bewolking
Wi-*01. in °e nacht regen. De
tic ° ls zuidwestelijk en ma-
v*Ui hi

F gaat op de naderinS
pc-, e* frontensysteem krim-
*Uur

6
K toenemen. De tempera-

erad reikt een waarde van 8
-iensn' °e minimum voor ko-
er»). nacht -*gt maar enkele

«"ien lager.
Mo^ informatie betreffende
beli-_^e_fJT in Limburg kunt ue"en 06-91122346.

Heffing
Bij de douane is nu de indruk ont-
staan dat de kaas via Andorra door-
gaat naar de voormalige Westduitse
kolonie Tanzania. Vanuit dit land
gaat de kaas naar Duitsland, omdat
met dit land nog oude, gunstig ex-
portverdragen bestaan. Deze trans-
acties kunnen ook alleen maar op
papier plaatsvinden.

IDe vleesfraude spitst zich toe op de
export van vlees vanuit Polen. Het
vlees heeft als eindbestemming
vaak een Afrikaans land. In dat ge-
val hoeft een Europese heffing,
gemiddeld 60.000 gulden per
vrachtwagen, niet betaald te wor-
den.

Vooronderzoek
Volgens.officier van Justitie mrG. J.
deHaas in Zutphen is uit het onder-
zoek gebleken dat enorme partijen
vlees de Afrikaanse landen vaak
niet bereiken, maar ergens in Euro-
pa worden afgezet. Tegen twee
Nederlandse bedrijven in de omge-
ving van Zutphen loopt op dit
moment een gerechtelijk vooron-
derzoek.

Het onderzoek richt zich niet alleen
op Nederland. In samenwerking
met de Europese Commissie wordt
ook gekeken naar soortgelijke acti-
viteiten in andere Europese landen.

Inspraak regiopolitie middels adviescollege

Tien politiediensten
in landelijk korps

DEN HAAG - Tien politiediensten
zullen worden ondergebracht in het
nieuw te vormen Korps Landelijke
Politie Diensten (KLPD). Het gaat
om de Centrale Recherche Informa-
tiedienst (CRI), de Algemene Ver-
keersdienst (AVD), de waterpolitie,
de Dienst Luchtvaart, de Recher-
chedienst Betalingsverkeer, de Vei-
ligheidsdienst Koninklijk Huis, de
Dienst persoonsbeveiliging, de Po-
litie Verbindingsdienst, de Inten-
dance van de Politie en hetAdvies-
centrum Wagenparkbeheer.
Dat hebben de ministers Dales
(Binnenlandse Zaken) en Hirsch
Ballin (Justitie) gisterenin een brief
aan de Tweede Kamer laten weten.
Bij de tien diensten werken in to-
taal meer dan 2.500 politiemensen.
In de brief motiveren de ministers
voor elke dienst afzonderlijk waar-
om deze dienst niet of niet in zijn

geheel by de toekomstige regio
korpsen wordt ondergebracht.

Het landelijk korps is een gevoelige
zaak in de reorganisatie van de Ne-
derlandse politie. De nieuw te vor-
men 25 regionale politiekorpsen
kijken argwanend of het 26ste, lan-
delijke korps niet te veel taken en
bevoegdheden krijgt, hetgeen ten
koste gaat van de zelfstandigheid
van de regionale korpsen.

Ook de Tweede Kamer is van me-
ning dat zoveel mogelijk taken bij
de regiokorpsen moeten worden
ondergebracht en dat de regering
maar moet aantonen dat bepaalde
taken beter landelijk georganiseerd
kunnen worden. De ministers on-
derschrijven in hun brief dit uit-
gangspunt.

Hirsch Ballin en Dales hebben gis-
teren ook laten weten dat het nieuw
te vormen korps landelijkediensten
van de politie zal worden geadvi-
seerd" door een 'college van advies
en bijstand. Vertegenwoordigers
van de regionale politiekorpsen
kunnen via dit negen leden tellend
college de minister gevraagd en on-
gevraagd adviseren over taken en
werkwijze van het landelijke korps.

Behalve invloed via het nog te vor-
men college, maakten beide politie-
ministers ook bekend dat 'in begin-
sel' de politietaken door de regio-
korpsen (eventueel gezamenlijk)
verricht worden.

EG-subsidies misbruikt door transacties op papier

Miljoenenzwendel
met kaas en vlees

Van onze redactie binnenland

GRONINGEN De
Douane-recherche is sa-
men met de Algemene
Inspectie Dienst (AID)
van het ministerie van
Landbouw in alle stilte
bezig met een landelijk
onderzoek naar fraude
met EG-subsidies op
kaas en vlees. Het onder-
zoek is vorig jaar al be-
gonnen. Met de fraude
zijn tientallen miljoenen
guldens gemoeid.

De indruk bestaat dat enorme par-
tijen kaas vanuit Nederlandworden
geëxporteerd naar landen die het
zuivelprodukt niet zelf consumeren,
maar doorsluizen naar andere lan-
den of weer terug naar Europa ex-
porteren.

Het vleesonderzoek richt zich op de
export van vlees vanuit Polen via
Duitsland en Nederland naar zoge-
heten derde landen. Deze landen
behoren niet tot de Europese Ge-
meenschap. Het ministerie van Fi-
nanciën heeft beide onderzoeken
bevestigd.

De Douane-recherche is de fraude
met kaas op het spoor gekomen
naar aanleiding van explosief stij-
gende exportcijfers naar Andorra.
Berekeningen zouden hebben aan-
getoond dat de hoeveelheid kaas
die naar dit land gaat zo groot is, dat
per dag per hoofd van de bevolking
6,5 kilo kaas moet worden geconsu-
meerd.

OLYMPISCHE
WINTERSPELEN

’92

Kronberger veert op
ALBERTVILLE - Een week voor haar drieëntwintigste
verjaardag heeft Petra Kronberger haar eerste gouden
medaille veroverd. De Oostenrijkse skiester toonde zich
de beste in de combinatie. Nadat ze eerder deze week
op de afdaling een geruststellende voorsprong had ge-
nomen, zoefde zij gisteren op de slalom geconcentreerd
naar de eindzege. Na een zware val tijdens het WK en
het overlijden van haar coach behaalde Petra Kronber-
ger dit seizoen nauwelijks succes. In Albertville pakte
zij de draad weer op. " Petra Kronberger

CDA en VVD tegen
hogere belasting
op brandstoffen

DEN HAAG - Het CDA weigert
akkoord te gaan met een verho-
ging van de brandstofbelasting
met 500 miljoen gulden in 1993.
Ook de VVD is tegen.

Het CDA vindt dat het kabinet op
zoek moet gaan naar alternatieven
om te voorkomen dat er volgend
jaar een begrotingstekort komt.

Als het kabinet dat niet wil, 'dan
hebben we een serieus probleem',
aldus CDA-woordvoerder Van
Houwelingen.
De PvdA gaat wel akkoord met
een verhoging van de brandstof-
belasting.

Nu CDA en WD hun veto uit-
spreken, moet het kabinet op zoek
naar alternatieven om een gat in
de begroting te voorkomen.

De problematiek van de brand-
stofheffing staat los van het onder-
zoek naar energieheffingen, dat
wordt uitgevoerd door de commis-
sie-Wolfson.

Neuroloog niet
vervolgd voor

euthanasie
DEN HAAG - Een neuroloog in
Delft die vijfjaar geledenactieve le-
vensbeëindiging toepaste op een
comapatiënt, wordt niet vervolgd.
De neuroloog van het Delftse Rei-
nier de Graaf Gasthuis heeft vol-
gens de procureurs-generaal buiten-
gewoon zorgvuldig gehandeld. Het
is de eerste keer dat bekend wordt
gemaakt dat een arts niet wordt ver-
volgd, omdat hij een eind aan het
levenvan een patiënt heeft gemaakt
zonder dat deze daarom heeft ver-
zocht.
De patiënt, een 70-jarige man, ver-
keerde na een verkeersongeval in
een onomkeerbaar coma. Volgens
de kabinetschef van de procureur-
generaal in Den Haag, H. W. Zuur,
heeft de arts het uiterste gedaan om
zo dicht mogelijk bij de wil van de
patiënt te komen.,De neuroloog had
ook contact opgenomen met de fa-
milie om erachter te komen hoe de
patiënt zou hebben gereageerd als
hij zijn wil wel kenbaar gemaakt
zou kunnen hebben. Daarnaast
heeft hij onafhankelijke artsen ge-
raadpleegd.
Kabinetschef Zuur benadrukte gis-
teren dat het besluit geen vervol-
ging in te stellen, niet betekent dat
er nu een nieuw criterium is voor
euthanasie bij wilsonbekwame pa-
tiënten.

’Bomontplofte

op Moby Prince’ROME - Op de Moby Prince, de
Italiaanse veerboot die vorfg jaar in
de nacht van 11 april in aanvaring
kwam met een olietanker voor de
kust van Livorno, is een bom ont-
ploft. Dat heeft een team van spe-
cialisten na maanden onderzoek
geconcludeerd.
Of de bom ook de ramp, waarbij 140
mensen levend verbrandden, ver-
oorzaakt heeft, kan niet gezegd wor-
den. De onderzoekers zijn ervan
overtuigd dat zich in het onderruim
van de veerboot een explosie heeft
voorgedaan. Deze is niet veroor-
zaakt door de aanvaring zelf. Spo-
ren zijn gevonden van kruit en ni-
traten, stoffen die duiden op een
bomexplosie.
Tot nu toe heeft men altijd de dich-
te mist en menselijk falen als de
oorzaak van de ramp beschouwd.

Eerste medailles binnen

Groetjes van
uw cartoonist

opskivakantie

" Het duurde langer dan verwacht, maat gisteren
kon Nederland dan toch de eerste medaille-oogst note-
ren. Europees kampioen Falko Zandstra behaalde op
de 5000 meter met een tijd van 7.02,28 een zilveren
plak, terwijl routinier Leo Visser (7.04,96) er met
brons vandoor ging. Bart Veldkamp viel met een vier-
de plaats net buiten de prijzen. Voor een gouden
medaille schoten de Oranje-schaatsers net te kort. De
Noor Geir Karlstad gooide roet in het eten door met
een tijd net onder de zeven minuten(6.59,97) het goud
op te eisen. Geflankeerd doorLeo Visser (links) en Fal-
ko Zandstra toont Geir Karlstad de vreugde om de
gouden medaille. Foto: ANP
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Dinsdag 18 februari bent u
weer van harte welkom
in onze vernieuwde zaak EEKI-'dit drinkt makkelijker...
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HEERLEN
Royal: De Johnsons, vr fm zo
19.15 en 21.30 uur, ma fm do 19
en 21 uur, za zo ook 14.30 en
16.30 uur. Rivoli: Frankie &
Johnny, vr t/m zo 18.30 en 21
uur, ma t/m do 20.15 uur, za zo
ook 16 uur. De Reddertjes in
Kangoeroeland, za zo wo 14 uur.
Maxim: Hot Shots, dag. 19 en 21
uur, za zo ook 15 en 17 uur. H5:
Shattered, dag. 19 en 21.30 uur,
vr ma di do ook 14.30 uur. The
Addams Family, dag. 14.15 18.45
en 21.15 uur, zazo ook 16.30 uur.
Don't teil Mom the babysitter 's
dead, dag. 14 18.30 en 21 uur, za
zo ook 14.15 uur. Fievel in het
Wilde Westen, za zo 14en 16 uur,
wo 14 uur.Ricochet, dag. 21 uur.
Bingo, za zo 14 en 16.15 uur, wo
14 uur. Curly Sue, dag. 14 en
18.30 uur, za zoook 16.15 uur.
Toy Soldiers, dag. 18.30 en 21
uur, vr ma di do ook 14 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Hot Shots, vr za 20 en
22.15 uur, zo 20.30 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: Stanno tutti
bene, wo 20 uur.

MAASTRICHT
Mabi: De Johnsons, vr t/m zo
18.30 en 21.15 uur, ma t/m do
21.15 uur, za zo wo ook 14.30uur.
De Reddertjes in Kangoeroe-
land, za zo wo 14.30 uur. The
Addams Family, vr fm zo 18.30
en 21.15 uur, ma t/m do 21.15
uur. Hot shots, dag. 21.15 uur, vr
t/m zo ook 18.30 uur, za zo wo
ook 14.30 uur. Frankie & John-
ny, dag. 21.15 uur, vr t/m zo ook
18.30 uur, za zo wo ook 14.30 uur.
Ciné-K: Jungle Fever, dag. 21
uur. Cinema- Palace: Harley Da-
vidson and the Marlboro Man,
dag. 19 en 21.30 uur, za zo ook
16.15 uur. Shattered, dag. 19 en
21.30 uur, za zo wo ook 14 uur, za
zo ook 16.30 uur. Don't teil Mom
the babysitter 's dead, dag. 18.45
en 21.30 uur, za zo wo ook 13.45
uur, za zo ook 16.15 uur. Fievel
in het Wilde Westen, za zo wo 14
uur. Lumière: Face Value, dag.
20 uur. Geschichte der Nacht,
dag. 20.30 uur. Niet bekend, dag.
22 uur. Stanno tutti bene, vr za
23 uur.

I" Scène uit 'Shattered'I

GELEEN
1 Roxy: Hot Shots, dag. 20.30 uur, j

zo ook 15 uur. Harley Davidsson iand the Marlboro Man, dag i20.30 uur.

SITTARD
Forum: De Johnsons, dag. 20.30.! uur. Curly Sue, dag. 20.30 uur, za '; zo wo ook 14 uur. De Reddertjes

i in Kangoeroeland, za zo wo 14: uur. Filmhuis Sittard: De Zon-
j dagsjongen, wo 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Hot Shots,
vr fm zo 20.30 uur, za zo ook 15
uur. Thelma & Louise, vr t/m zo
20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Thelma & Louise, dag.
20.30 uur, zo ook 16.30 uur. De
Reddertjes inKangoeroeland, zo
wo 14.30 uur. Royaline: Dances
with wolves, dag. 20 uur, zo ook
15 uur. Filmhuis Roermond: De
Zondagsjongen, do 20.30 uur.

VENLO
Perron 55: De Zondagsjongen,
za 20 uur, di 20.30 uur.

...■■:■■:.<.. ..■:; .lui.
f«' A.A...-A.!:■.-■ --- - :■■■■:■? ..":-:-

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ

LimburgsDagblad b.v.

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

Bfr. 30

Uitzaaien
Twee maal zeven jaar later kam-

peert beroepsfotografe Monique -
alsof de duvel ermee speelt, wat fei-
telijk inderdaad het geval is - in
verband met een foto-opdracht in
de Biesbos, net op het moment dat
daar de zeven duivelsdienaars uit-
breken. Monique bevindt zich in
gezelschap van Esmee de la Breto-
nière (als haar dochtertje). Juist op
haar hebben de zes gebroeders
Johnson (de zevende is gesneuveld
tijdens het verlaten van het geforti-
ficeerd logeeradres) het gemunt.
Want een bloedschennige bevruch-
ting van het meisje door een van
haar moordlustige halfbroers zal,
volgens de Indiaanse legende, tot
gevolg hebben dat het kwaad van
Xangadix zich onstuitbaar over de
gehele aardbol uitzaait. Dat is één
lijn van het verhaal.
Omdat Monique en Esmee niet ver-
ondersteld worden te begrijpen wat
zich allemaal aan Brazilaanse ho-
kuspokus boven hun hoofden sa-
menpakt, kan tot de finale dit twee-
tal zich zeer aards en normaal profi-
leren in een genuanceerde moeder-
dochter-relatie zoals je die in een
doorsnee-horrorfilm niet tegen-
komt. Dat geeft voor een publiek
maximale kansen op identificatie,
ook als de monsterlijke agressievan
de Johnsons de dames bereikt en
hen achtervolgt tot in hun Rotter-
damse etagewoning.
Van de apotheose kan niet anders
gezegd worden dan dat die davert.
En ik zou werkelijk niet weten wat
een Hollywood-regisseur daar nog
aan verbeteren kon.
Behalve een kwestie van trefzekere
en verstandige regie is dat tevens
een grote verdienste van camera-
man Theo Bierkens van wie het
eveneens verbaast dat hij zich zo
soepel te plooien weet in een film-
genre waarmee hij geen enkele er-
varing had. Aan de Biesbos en de
stad Rotterdam onttrekt hij beelden
die niet enkel ongemeen fraai zijn
maar ook dramatisch volop functio-
neel.
Neem daarbij nog de perfect steu-
nende muziek van Patrick Seymour
en het mag duidelijkzijn dat de pro-
ducenten Brouwer & Balian een
eindproduct in handen hebben ge-
kregen waarmee ze niet alleen in
Nederland maar ook op de interna-
tionale markt uit de voeten moeten
kunnen.

Te zien in Forum, Sittard enRoyal
Heerlen.

Debuut Esmee de la Bretonière in ’De Johnsons’

Jordaanse, 18 en gruwelijk goed
DOOR MAARTEN BOMER

Monique van de Ven noemt haar
een groot talent, in wie Neder-
lands beroemdste filmster veel
van zichzelfherkent.
Zelf is ze daar nog niet zo zeker
van.
Even voorstellen: Esmee de la
Bretonière, net achttien. Zo uit
de Jordaan. En nu debuterend in
de bloedstollende thriller 'De
Johnsons' van Rudolf van den
Berg.
Een ontmoeting op de set, er-
gens in nachtelijkRotterdam.
Gehuld in een witte kamerjas en
de walkman op 'off: „In het be-
gin voelde ik me nog onzeker. Al
die sterren en bekende mensen.
Maar nu ik iedereen ken, voel ik
me helemaal thuis."
Haar debuut gaat van een leien
dakje. „Acteren is met schilde-
ren en kleren ontwerpen al heel
lang een van mijn grote hobby's.
De Geert-Groote-school waar ik
op zat, is een vrije school. We de-
den enorm veel aan theater. Dat
vond ik heerlijk. Was er altijd
mee bezig. Ook na school. Ik be-
wonderde acteurs en actrices.
Mijn lievelingsfilm was de musi-
cal 'Annie' over een arm wees-
meisje. Die heb ik wel twintig
keer gezien. Thuis speelde ik
met mijn vriendinnen scènes na.
Dan schrobden we net als Annie
en haar vriendinnen de trap en

zongen hun liedjes."
Esmee speelde ook bij het Am-
sterdamse"jeugdtheater 'De Kra-
keling', in reclamespotjes van
Brilmij, ABN en Fristi en in een
voorlichtingsfilm van de Harts-
tichting. Ruud van Hemert, die
oorspronkelijk deze thriller zou
regisseren, koos haar voor de rol
van Emalée, filmdochter van
Monique van de Ven. Na Van

Hernerts vertrek vreesde ze even
voor haar rol. Het was toch al
een spannende tijd. Zelfs stond
de dochter van schoenenontwer-per Fred de la Bretonière op het
punt voor de eer te bedanken,
omdat ze eerst eindexamen wil-
de doen. „Maar omdat ik er maar
niet toe kwam me af te melden,
zei mijn vader: als je het echt
wilt, dan moetje het maar doen."

Momenteel zet Esmee zich
schrap voor haar VWO-eindexa-
men. Weliswaar een jaartje later.
Maar een filmdebuut rijker.

" Monique van de Ven, hier met Esmee de la Bretonière, is
weg van de getalenteerde Jordaanse.

film

’De Johnsons’:indrukwekkendethriller recensie

Stijlvol huiveren
DOOR PIETER VAN LiEROP

Wat vorig jaar met 'Intensive
Care' niet lukte - het vervaar-
digen van een Nederlandse
horrorfilm die beantwoordt
aan internationale kwaliteit-
seisen - heeft regisseur Ru-
dolf van den Berg nu wel voor
elkaar weten te krijgen. In de
technisch onberispelijke en
stilistisch indrukwekkende
thriller 'De Johnsons' be-
dwingt Surinaams vernuft ze-
ven duivels uit de Biesbos. De
film werd gebaseerd op een
verhaal van Roy Frumkes, dat
door zekere Rocco Simonelli
bewerkt werd tot een script
dat weer tot het definitieve
scenario werd omgewerkt
door Van den Berg zelf in nau-
we samenwerking met Léon
de Winter.

Rudolf van den Berg is niet echt
voor de hand liggende keus. Want
deze cineast (drie Gouden Kalveren
o.m. voor De Avonden) excelleerde
tot dusver in politiek geëngageerde
documentaires en in literatuur-ver-
filmingen. Van zoiets ordinairs als
horrorfilms of überhauptfilms voor
het grote publiek, hield hij zich
verre.
Voor 'De Johnsons' moest hij han-
digheid zien te ontwikkelen voor
hetregisseren van actie en suspense
en van bloedfonteinen die spuiten
als maniakken worden getroffen
door kapmes of elektrische brood-
zaag. Rudolf blijkt onthoofdings-
scènes op het doek te kunnen zet-
ten alsof hij nooit anders gedaan
heeft.

Het is een film geworden met de
brutale flair die voor het genre een
vereiste is, maar daarnaast wordt
een regiestijl met ontegenzeglijke
klasse tentoongespreid. De kwali-
teit van 'De Johnsons' zit vooral in
wat Van den Berg (en op scenario-

niveau ook De Winter) hebben toe-
gevoegd aan een stereotiep en
waanzinnig basis-verhaaltje.
Achtenvijftig jaar geleden heeft een
gewetenloze wetenschapper bij
Braziliaanse Indianen een potje ge-
stolen met daarin een als godheid
aanbeden embryo, dat te boek
stond als incarnatie van allekwaad.
Twintig jaar geleden heeft onder in-
vloed van die boze geest, Xangadix,
een zekere dokter Johnson langs
kunstmatige weg een zevenling ter

wereld weten te brengen. Zeven
jongetjes van zeven hebben toen
zestien mensen vermoord, waarna
deze Johnson juniors werden opge-
sloten in een zwaar bewaakt fort in
de Biesbos. Omstreeks de tijd van
dat bloedbad heeft de boze gynae-
coloog Johnson bij een argeloze
Monique van de Ven een meisje
verwekt.

# 'De Johnsons': eenfilm om jerot te schrikken.

Doodsteken
Wat ze leuk vindt aan deze thril-
ler?
Esmee, vrolijk: „Schreeuwen en
krijsen, dat vind ik prachtig. Ot
een man doodsteken, dwars door
een deur." Met de gevoelige de-
len heeft ze echter meer moeite.
Voor de inleving maakt ze ge-
bruik van haar eigen gevoelens.
„In een dagboekje heb ik bijge-
houden wanneer ik me angstig,
blij, verdrietig of eenzaam voel-
de. Op die manier weet ik heel
makkelijk gevoelens op te roe-
pen."
Herkent zij zichzelf in haar rol?
„Esmalée is een heel bijzonder
meisje. Ze is helderziend en
voelt dingen heel snel aan. En
verder is ze heel opgewekt en
blij. In dat laatste lijken we wel
op elkaar. Maar verder ook hele-
maal niet. Zij heeft geen vader
meer, zodat ze een hele hechte
band heeft met haar moeder. Ze
zijn echte vriendinnen die elkaar
steunen. Zo ga ik niet met mijn
moeder om. Bij haar kan ik nog
echt een klein kind zijn."
Haar naam wordt geroepen.
ledereen moet weer terug op de
set. Een kwartier later heeft Van
den Berg er weer een bloedstol-
lende scène bij.

recept

Zuurkoolsalade
met zeevruchten

DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4 personen:
125 g zuurkool uit het vat, 2 el no-
tenolie, enkele sprietjes bieslook,
enkele takjes dille, 4 gepelde lan-
goustinestaartjes, 4 tl zalmeitjes, 4
St. Jacobsschelpen, 50 g gerookte
heilbot en gerookte zalm, 4 ge-
kookte rivierkreeftjes.
Spoel de zuurkool af in een zeef
onder stromend water. Laat de
zuurkool daarna zeer goed uitlek-
ken. Verdeel de zuurkool over 4
bordjes en besprenkel de zuurkool
met notenolie. Was en droog de
kruiden. Knip de bieslook fijn en
verdeel de dille in plukjes. Schik
de dille rond de zuurkool. Pocheer
de St. Jacobsschelpen enkele mi-
nuten in water of in visbouillon en
leg deze op de zuurkool. Halveer
de langoustinestaartjes en schik ze
op dezuurkool. Snijd de heilboten
zalm in dunne repen en verdeel
deze ookover de bordjes. Strooi de
bieslook erover, gameer met een
rivierkreeftje en de zalmeitjes en
serveer direct.
Als begeleidende drank van een
zuurkoolschotel doet een Elzasser
Riesling het heel goed.

Kleurloos
Zelfs naar pure actiemaatstaven
valt er aan 'Toy Soldiers' opvallend
weinig te beleven. Pas in het laatste
half uur komt er enig leven in de
brouwerij. Voor het zover is trekken
alle domme stereotiepen van het
genre aan de kijker voorbij. Zelfs de
jonge helden, de vijf grootste deug-
nieten die natuurlijk niet bij de

pakken neerzitten, krijgen nauv? Jlijks enig profiel. De grootste ra j
draaier van de school ontpopt zi |
uiteraard als een natuurlijke leid ,j
Zelfs zijn aartsvijand, het str f-jj
maar rechtvaardige S-hoolhoo
(Louis Gossett jr.) kan trots op he. ,
zijn. Na afloop geven die twee
kaar een kameraadschapP*-W j
schouderklop en een vette knip°°°sTjonge, wat een fijn avontuur W j
dat. „1

Te zien in H5Heerie»

’ToySoldiers’niet

meer dan padvinders
DOOR LEO BANKERSEN recensie

Binnen vijf minuten is al een on-
schuldige gijzelaar van het dak ge-
gooid en een ander uit een helikop-
ter geduwd. Wat dat betreft laat
'Toy Soldiers' aan duidelijkheid
niets te wensen over. De schurken
zijn goed herkenbaar aan hun on-
gunstige Zuidamerikaanse uiterlijk
en als de handeling zich quasi-arge-
loos verplaatst naar een Noordame-
rikaanse kostschool voor onhandel-
bare rijkeluiszoontjes is het niet
moeilijk te raden hoe het verder zal
gaan.

De leerlingen zien tot hun verbijste-
ring een zwaar bewapende bende
binnenstormen. Het zijn de huurlin-
gen van een aan deVS uitgeleverde
drugsbaron die door deze gijzeling
op vrije voeten hoopt te komen.
Aan de actualiteit ontleend dus,
maar dat is dan ook het enige posi-
tieve dat over dit zeldzaam verve-
lende en padvinderachtige actie-
werkje valt te melden. Opmerkelijk
is dat de regisseur van deze narig-
heid, Daniel Petrie jr., eerder als
scenarioschrijver niet onverdienste-
lijk werk afleverde voor onder an-
dere 'Beverly Hills Cop' en 'Deadly
Pursuit'.

" Zelfs Louis
Gossettjr, toch een
loeier van een
filmacteur ('An
Officer and a
Gentleman' ofneem
'Enemies') krijgt het
bedenkelijke niveau
van 'Toys Soldiers'
niet opgekrikt.

’Danceswith

Wolves’beleeft
tweede jeugd

Bijna ongemerkt heeft 'Dances
with Wolves' een mijlpaal gepa.'
seerd. Meer dan een jaar draai
het Indianen-epos in de Neder-
landse bioscopen. Eigenlijk be-
leeft de film stilletjes een tweede
jeugd. De echte liefhebber ëaa
nog 'n keer kijken naar de tus-
sentijds verlengde versie varJ
vier uur.
Toen 'Dances' op koopvideo ver-
krijgbaar werd, ging Meteor
Film ervan uit dat het daarna Ö*
de theaters wel snel afgelope-1
zou zijn. Maar het tegendeel is
eerder het geval. Het video-alter-
natief heeft alleen maar stimule-
rend gewerkt. Menigeen wilde
'Dances' daarna ook in de bios
zien.

" Kevin Costne\

puzzel van de dag

Horizontaal Verticaal1. grootspreken, snoeven; 6. gestremde
melk; 11. roofdier; 12. plaaggeest; 13. kel-
ner; 15. vernieling doorvuur; 17. vissoort;
19. roem; 20. hardhandig; 21. huisdier;
22. biljartstok; 23. jap. bordspel; 25. slag-
wapen; 28. getijde; 29. hoofddeksel; 31.
gestold vleesnat; 32. paard; 34. manne-
tjesdier; 36. schelpdier; 37. Chin. spel; 38.
kerkbewaarder; 40. helder en kalm; 43.
kever; 44. weke, halfvloeibare massa; 46.
telwoord; 47; per persoon; 49. ongezuurd
brood; 51. motorraces; 52. deel v.h.
hoofd; 54. sukkel, domkop; 55. slaap-
plaats; 56. mnL dier; 57. vuur; 59. naar
beneden; 60. gedeelte; 61. onderricht; 63.
weg; 64. schurft; 65. steeds weerkerend
motief (muz.)

1. iem. die veel en zwaar werkt; 2. zwjl '3. kever; 4. stoomschip; 5. walvisachtig
zoogdier; 6. onevenwichtig; 7. runt*;liflvochtig; 9. warme alc. drank; 10. ake '4_
naargeestig; 14. md. huisvogel; 15. ve
voermiddel; 16. laagte; 18. ontkenning
24. stremsel; 26. spel met drie ballen (w
felspel); 27. woud; 29. bijeenkomst £j
heuglijk feit; 30. jaargetijde; 32. neerslag
33, zitplaats; 35. vervoermiddel; 36. 9>
wicht; 38. monnikskap; 39. kuip; 41'
chaamsdeel; 42. aantekeningen; 44. weey
schaal; 45. roofdier; 48. bundel v. piani*=._
met wortels; 49. inhoudsmaat; 50.
dwoord; 51. afslagplaats bij golf; a 'hof- ,r,

bal; 56. toespraak; 58. vogelsnavel; ° \mannetjesbij; 62. muzieknoot; 63. tot g
lukwensing.

-imburgs dagblad J
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Alternatieven
.e; ac invoeringvan een verplich-

.VteV1biJdrage, denkt het CDA de
tannp in de gezondheidszorg te
% J:11 terugdringen. Mensen gaan
het epKnder snelnaar de arts- En als

van de ZOTë terugloopt,
tast-,**o^ de kosten en worden den beheersbaar.

*.ern Yfkring circuleren ook twee
-t. 2

a"evenvoor het plan. Ten eer-en verzekerden verplicht
to.rnen

n gorden een eigen risico te
V°°r_li * zou in net algemeen
6fvatiT %Zorgkunnen of onderdelen
staat ' Ten tweede zou de door
Vh etaris Simons (Volksge-
jl.g d) gewenste basisverzeke-
l-Lin*! gez°ndheidszorg verkleind
'Ml gg worden. De bewindsman. er*-ek

procent van de zorg in die
'tar, -j:ering Proppen. Voor de rest
'ehde v Verzekerde dan een aanvul-

verzekering nemen.K ch.,tf>enri->risten"democraten willen ko-
t.ot.s Week het overleg met Si-
St6llin_.n de PvdA openen over bij-
Stuite°en van de stelselherziening.
Mjy^ de voornemens op een af-
°°aliti Van de bewindsman of de
liet egenoot, dan wil het CDA
iSirjlon

erder gaan met het plan-

«er °en^ en de PvdA hebben al eer-
MUen *ennen gegeven wel voort te
Op 1 -gaan met de stelselwijziging.
*Ti k*i anuari 1993 zouden huisarts
'haarH mzorg uit het ziekenfonds
Vet__-_-e awbz (de toekomstige basis-
Vst ng) moeten. Het CDA
V;*st. 2!lch echter niet op die datumL e -eggen.

Bloedige strijd
in Mogadishu

M-Rort °°ofd .t .j ~ In de Somalische
gevecht M°ëadishu zijn hevige
fe , van f ultêebroken, zo is giste-
gatiisat- Unctl°narissen van hulpor-

j Tegelijkertijdv. _ (j"}^* Vork onder auspiciën
?--(- verenigde Naties onderhan-
d-t.,,,.Ver, de beëindiging van de«eroorlog in Somalië.

e getla -t-i.H.-iCnten zouden sinds woens-
?°merT t

m hevigheid zijn toege-
en hi1 twee uur vielen zes-

°ndan_. en en 142 gewonden,
tot Plf s een gezamenlijke oproep
Vu>-er- onmiddellijk staakt-het-
}-?"« df* X*t*t de secretaris-generaal
ofganio _■ ' de Arabische Liga, de
etl dp ?*. tlevan Afrikaanse Eenheid
iche o"rganisatic van de Islamiti-t>e hConferentie.
VlUch_ilporganisaties hebben hun
Jishu „n7anuit Nair°bi naar Moga--ijT glsteren stopgezet.

lefsIefs , gevechten tussen de aanhan-3n,vlce-President Ali MahditeraTu _n die van ziJn rivaal- ge-
*to_ al.^°hammad Farah Aideed,
N- daSSs>rfnnnember VOrig jaar

n 20.000 mensen omgeko-

Activisten
staken mars
op Kashmir

SRINAGAR - Aan de Pakis-
taanse zijde van de bestandslinie
in Kashmir, waar woensdag ze-
ker twaalf demonstranten wer-
den gedood, hebben militante
betogers hun mars naar Indiaas
grondgebied om onafhankelijk-
heid en eenwording van Kash-
mir te eisen, gisteren gestaakt.

Leider Amanullah Khan van het
Front voor de bevrijding van
Jammu en Kashmir in Pakistan
verklaarde gisteren dat de mars
van duizenden van zijn aanhan-
gers, die naar Indiaas grondge-
bied wilden optrekken, was ge-
staakt.

Khan, die giserochtend vroeg
was vrijgelaten nadat hij met
driehonderd aanhangers door
Pakistaanse troepen was gear-
resteerd, riep de actie uit tot een
volledig succes. „We hebben ons
doel bereikt en de aandacht van
de wereld gericht op het pro-
bleem van Kashmir, dat voor-
heen niet bekend was", zei
Khan.

Christen-democraten stellen kostenbeheersing centraal

CDA verbindt keiharde
eisen aan plan-Simons

_^onze parlementaire redactie

&HAAG - Het CDA is al-jje n bereid vérder te gaan metLd stelselwijziging gezond-
Sity.SZor^ a^s staatssecretaris
|J*0l-s en de PvdA wiUen
-iëlp erken aan een substan-
tej-f, wiJziging ervan. Die be-

moet nog vóór de
liet -. bliJken- Gebeurt dat
ilggo zal er op 1 januari
_te, pen verdere stap in de
jn-lt:e^wijziging, het zogeheten
8-zet mons ' kunnen worden

m 6 ch... ]. "^-sten-democraten eisen dat
.s* stenbeheersing centraal komt
_e an in het plan-Simons. Daar-. von

°e* e^e burger die verzekerd
.e^ r ziektekosten, verplicht wor-

-*..k <R n eiSen bijdrage te betalen.
v -r>3 -drage moet 10 tot 15 procent
.e ij

e rekening zijn; voor het overi-
-inK

e' z°u men dan een vergoe-
dt! j^eten krijgen van de verze-

,ge j^°orkomen dat mensen met
Ml u^-ns te veel gaan betalen,
Nen de eigen bijdrage kop-
:-Ooit aan het inkomen. Er mag
'fifj- 0 me*-r dan 1 procent van het
j.etl"}er* mee gemoeid zijn. Komt
8-l-B

_ ar boven, dan betaalt de ver-war toch voUedig.

binnen/buitenland

NS: meer ongelukken
bij hogere snelheden

JftECHT - Als de treinen straks
jj-jw gaanrijden (160 in plaatsvan
.kv Per uur^ wor*dt de kans °P'u-en bij overwegen groter. Door
grotere snelheid wordt ook de
" groter dat treinen ontsporen

Ze op de overweg in botsing ko-.. met een auto. Daarmee stijgt
s* e kans dat een trein uit de an-
UjTr*chting op de ontspoorde trein

Jut. Extra beveiliging van de..^vegen kost NS minimaal 1,4"tod gulden.

to> " * u^ een onder2o*-*1 dat een
'._J.eUrsbureau (Save) in °P"
e6p

van ne- ministerie van Ver-
en Waterstaat heeft verricht.

'jfc.ns het toekomstplan Rail 21

wil NS de maximumsnelheid van
de treinen op een groot aantal tra-
jectenverhogen van 140 tot 160km
per uur. Op de tweesporige baan-
vakken waar de treinen straks 160
gaan rijden, bevinden zich 421
ahob's (automatische halve over-
wegbomen), 513 aki's (automatische
knipperlichtinstallaties) en 129 on-
beveiligde overwegen. Bij aanrij-
dingen op de laatstgenoemde over-
wegen vallen jaarlijksgemiddeld de

meeste doden: 36 van dein totaal 5
slachtoffers op het hele NS-net.

Om de risico's van botsingen te be-
perken wil NS aki's en onbeveiligde
overwegen zo veel mogelijk vervan-
gen door ahob's maar dat is niet
afdoende. Want ook dan kunnen de
weggebruikers nog tussen de bo-
men door slalommen met alle ge-
volgen van dien, aldus de onderzoe-
kers.

Het ingenieursbureau vindt het
daarom beter om alle aki's te ver-
vangen door ongelijkvloerse krui-
singen en de onbeveiligde overwe-
gen door ahob's. Dat scheelt gemid-
deld 19 mensenlevens per jaar en
kost 1,4 miljard gulden. NS zelf
heeft in Rail 21 ongeveer 1,5 miljard
begroot om spoorbanen, beveiligin-
gen, overwegen en bovenleiding
aan tepassen aan hogere snelheden.

Een effectievere - maar duurdere -variant is het vervangen van ahob's
door ongelijkvloerse kruisingen en
aki's en onbeveiligde overwegen
door ahob's. Dat scheelt jaarlijks
gemiddeld 25 dodenen kost 2,4 mil-
jard.

Gemeenten verplicht vermoedens van steunfraude te melden

Kwijtschelding van
belasting ongewijzigd

DEN HAAG - Het kabinet ziet af
van het voornemen om bij de kwijt-

schelding van belastingen geen re-
kening meer te houden met woon-
lasten. Staatssecretaris Van Amels-
voort (Financiën) heeft dit gisteren
in de Kamer gezegd. Hij kwam
daarmee tegemoet aan een keihard
'nee' van de hele Kamer tegen dit
voornemen.

Op 15 juli vorig jaar kondigde de
bewindsman namens het kabinet
aan dat de normen voor kwijtschel-
ding van belastingen met 290 gul-
den per maand zouden worden
verhoogd. Tegelijk zou echter geen
rekening meer worden gehouden
met woonlasten. De nieuwe situatie
moest 1 januari 1992 ingaan.
Toen bleek dat de Kamer nog met
de bewindsman wilde praten over
de nieuwe opzetvan het zogenoem-
de kwijtscheldingsbeleid, zag Van
Amelsvoort ervan af zijn nieuwe

systeem met ingang van dit jaar in
te voeren. Gisteren liet hij in de Ka-
mer weten er maar helemaal vanaf
te zien. Nieuw overleg binnen het
kabinet moet nu uitkomst brengen.

De staatssecretaris gaf toe dat zijn
voorstel minder rekening houdt
met individuele omstandigheden
van degenen die om kwijtschelding
van belasting verzochten. Hij zei dat
het voorstel mede was gebaseerd op
de overweging dat de belasting-
dienst bij het innen van schulden
niet achter het net zou vissen.

Bijna een half miljoen huishoudens
met een minimum-inkomen zouden
niet meervoor gehele of gedeeltelij-
ke kwijtschelding van gemeentelij-
ke belastingen in aanmerking
komen, als de maatregel was door-
gegaan.

De fracties in de Tweede Kamer
willen de gemeentenverplichten al-
le 'gegronde vermoedens' van frau-
de met uitkeringen onmiddellijk te
laten melden aan alle betrokken in-
stanties. Vooral vreemdelingen-
dienstenkunnen op die manier snel
illegale buitenlanders opsporen.
Staatssecretaris Ter Veldvan Socia-
le Zaken accepteerde gisteren dat
de bevoegdheid van een gemeente
wordt omgezet in een verplichting.

EG wil missie
in Zuid-Afrika
STRAATSBURG - De Europese
Commissie vestigt wellicht al dit
jaar een diplomatieke vertegen-
woordiging in Zuid-Afrika. Volgens
commissaris Frans Andriessen
(Buitenlandse Betrekkingen) wordt
in Brussel 'serieus overwogen' een
delegatie, een soort EG-ambassade,
in Zuid-Afrika te openen.

Een beslissing daarover hangt met
name af van het verloop van de be-
sprekingen in de Codesa (de Con-
ventie voor een democratisch Zuid-
Afrika) tussen blank en zwart over
een nieuwe grondwet. .
Verwacht wordt dat een interimre-
gering met vertegenwoordigers van
de zwarte meerderheid nog dit jaar
van de grond kan komen. De Ne-
derlandse commissaris zelf noemd,e
geen precieze termijn voor devesti-
ging van een EG-vertegenwoordi-
ging.

’VN-vredesmachtzosnelmogelijknaarJoegoslavië’Servië vormt één
staat met Montenegro

BELGRADO - Servië en Montene-
gro hebben besloten een gemeen-
schappelijke staat te vormen. De
politieke leiders van de beide repu-
blieken hebben 'de eerste steen
voor het nieuwe Joegoslavië' ge-
legd, schreven de kranten gisteren.
De nieuwe staat zou de rechtmatige
opvolger moeten wordenvan de ou-
de uiteengevallen federatie.
De politieke leidersvan de beidere-
publieken, waar ex-communisten
de dienst uitmaken, hebben het be-
langrijkste probleem voor de vor-
ming van een gemeenschappelijke
staat echter nog niet opgelost. On-
duidelijk blijft of Servië en Monte-
negro gelijkelijk vertegenwoordigd
zullen zijn in de staatsorganen zoals
Titograd heeft geëist. Het lijkt on-
aannemelijk dat de 6,5 miljoen Ser-
viërs zullen toelaten dat de onge-
veer 500.000 inwonersvan Montene-
gro dezelfde macht krijgen.

Met het besluit een nieuwe staat te
vormen doet Servië afstand van zijn
oorspronkelijke plan alle Serviërs
uit het oude Joegoslaviëin één staat

te verenigen. Om die reden waren
de Serviërs ten strijde getrokken.
Het is echter zeer de vraag of de an-
dere voormalige Joegoslavische
republieken dit nieuwe Joegoslavië
zonder meer zullen aanvaarden als
de rechtmatige opvolger van de ou-
de federatie. Dat zou immers bete-
kenen dat ze afstand doen van het
binnenlandse en buitenlandse ver-
mogen van het oude Joegoslavië.
De leiders van de drie belangrijkste
etnische bevolkinggroepen in Bos-
nië-Hercegovina begonnen gisteren
met een vredesoverleg om het uit-
breken van gevechten in de kwets-
baarste Joegoslavischerepubliek te
voorkomen. Veel Bosniërs vrezen
dat de oorlog in Kroatië, waarbij
meer dan 6.000 mensen zijn omge-
komen in de afgelopen zeven maan-
den, zal overslaan naar hun repu-
bliek.
VN-afgezant Cyrus Vance vindt dat
de Veiligheidsraad zo snel mogelijk
moet besluiten een 10.500 man ster-
ke vredesmacht van de Verenigde
Naties naar Joegoslavië te sturen,
zo hebben functionarissen en diplo-
maten bij de VN gisteren gezegd.
Naast president Tudjmanvan Kroa-
tië hebben ook de Servische presi-
dent Slobodan Milosevic en het
federale leger zich akkoord ver-
klaard. Alleen Milan Babic, de lei-
dervan de Servische enclaveKraji-
na, blijft zich verzetten.

Zes militairen in
Algiers vermoord

ALGIERS - In een kazerne van de
marine in Algiers zijn gisteren zes
militairen vermoord, zo heeft de Al-
gerijnse staatsradio gemeld. De
moordenaars, die de militairen met
messteken om het leven brachten,
wisten te ontkomen.
Het is de eerste keer sinds de nood-
toestand zondag werd afgekondigd
dat militairen het slachtoffer van
een aanslag zijn. Woensdag braken
er in verschillende delen van Al-
giers schietpartijen uit waar orde-
troepen jacht maakten op de men-
sen die eerder deze week acht poli-
tiemannen vermoordden. De acties
van de politie concentreren zich op
drie wijken die gezien worden als
bolwerken van het Islamitische
Reddingsfront (FIS).

Meer dan helft
Nederlanders
voor levering

onderzeeboten
ROTTERDAM - Volgens een en-
quête van het Nipo vindt 66 procent
van de Nederlanders dat RDM
duikboten (zonder wapens) moet
kunnen leveren aan Taiwan. Eén op
de vijf Nederlanders vindt van niet;
61 procent van de ondervraagden
vindt dat Nederlandse bedrijven de-
zelfde mogelhkheden moeten heb-
ben als de Franse. Deze hebben wel
van China toestemming gekregen
om duikboten te leveren.
De steekproef werd gedaan op ver-
zoek van de werf. Uitgesplitst in
politieke voorkeur was alleen de
aanhang van Groen Links en SP
niet in meerderheid (48 procent)
voor levering van de duikboten. Bij
derest van de grote partijen was het
merendeel van de ondervraagden
voor levering: PvdA 63 procent,.
D66 69 procent en WD 82 procent.
De industriebonden CNV en FNV
hebben gisterochtend tijdens een
poortactie bij de Rotterdamse
Droogdok Maatschappij (RDM) nog
eens benadrukt hoe belangrijk de
Taiwan-order is voor het voortbe-
staan van het marine-onderdeelvan
de werf.
Het kabinet neemt vandaag een de-
finitieve beslissing over de levering
van vier duikboten aan Taiwan.

Wöltgens blij met
reactie Brinkman
DEN HAAG - PvdA-fractievoorzit-
ter Wöltgens heeft met tevreden-
heid kennis genomen van het feit
dat CDA-fractievoorzitter Brink-
man woensdagavond afstand heeft
genomen van de uitlatingen van
CDA-senator Kaland over het nade-
rende einde van het huidige kabi-
net.
Wöltgens liet gisterochtend weten
de uitspraak van Brinkman, dat de-
ze erop 'blijft vertrouwen dat het
kabinet erin slaagt ook in zwaar
weer zijn werk af te maken', een
passende reactie te vinden op de
opstelling van de CDA-fractievoor-
zitter in de senaat.
Het incident is hiermee wat betreft
Wöltgens op dit moment gesloten.
Zijn woordvoerder voegde daar
echter aan toe dat de PvdA in de
toekomst nog wel eens zal terugko-
men op de uitlatingen van Kaland.

punt uit
Voertaal

Nederlands is en blijft de voer-
taal aan de universiteiten en
hogescholen in ons land. Ook
de examens moeten in het Ne-
derlands worden afgelegd. In-
stellingen die daarvan willen
afwijken, zullen een gedragsco-
de moeten opstellen en de
Onderwijsinspectie zal op de
naleving daarvan toezien. Mi-
nister Ritzen van Onderwijs en
Wetenschappen is hiermee gis-
teren tegemoetgekomen aan
een kamerbrede wens.

Keurmerk
Het Landelijk overleg van pa-
tiëntenorganisaties voor alter-
natieve geneeswijzen(LOPAG)
wil een keurmerk dat deconsu-
ment beschermt tegen kwak-
zalverij. Het LOPAG zei giste-
ren op een hoorzitting van de
Tweede-Kamercommissie voor
volksgezondheid dat het hoog
tijd wordt 'dat het hele alterna-
tieve veld eens goed wordt
opgeruimd.'

Zeezeiler
Een Nederlandse zeezeiler
wordt al enkele maanden in
Iran vastgehouden. Hij is door
een Iraanse rechtbank veroor-
deeld tot drie jaar gevangenis-
straf. Dit meldt een woordvoer-
ster van Buitenlandse Zaken.
Zij wist niet waarvoor de man
is veroordeeld. De man is werk-
zaam voor een (niet-Neder-
lands) bergingsbedrijf in Abu
Dhabi. De Nederlander zou tij-
dens een zeiltocht in noodweer
op de Iraanse kust zijn ge-
spoeld. Daar zou hij door de
autoriteiten zijn gearresteerd
op verdenking van spionage,
omdat hij geavanceerde appa-
ratuur aan boord zou hebben
gehad.

Proces
Het Italiaanse Hof van Cassatie
heeft een nieuw proces gelast
tegen de verdachten van de
bomaanslag op het treinstation
van Bologna in 1980. Het hoog-
ste gerechtshof annuleerde een
uitspraak in hoger beroep vol-
gens welke vier neo-fascisten,
die in eerste instantie tot le-
venslang waren veroordeeld,
onschuldig werden bevonden.
Bij de aanslag kwamen 84 per-
sonen om het leven en vielen
200 gewonden. Ook leden van
de militaire geheime dienst,
Sismi, en de leider van de vrij-
metselaarsloge P2, Licio Gelli,
zullen opnieuw voor de rechter
moeten verschijnen.

Leerling
„Volgens mij heb ik een goede
kans om in het Guiness Book
of Records te komen. Negenen-
veertig jaar en van school afge-
stuurd. Het klinkt natuurlijk
als een grote grap, maar eigen-
lijk is het helemaal niet leuk. Ik
wil gewoon m'n opleiding af-
maken", aldus Nils Wemars uit
Bussurn. Wemars was tot dins-
dag leerling van het Florens
College in Naarden, waar hij de
deeltijdopleiding voor hove-
niers volgde. Na een hoog oplo-
pend conflict met de docent
economie is hij van school ver-
wijderd.

Scholen
De schoolkeuze van ouders
voor hun kinderen wordt nau-
welijks beïnvloed door het per-
centage migrantenkinderen.
Ook vinden de ouders de
schoolprestaties op 'zwarte'
scholen niet minder dan die op
'witte. Dat zijn de resultaten
van een onderzoek van de Uk
rechtse socioloog dr J. TeunisÉ
sen in het onderwijsvoorrangs-
gebied Zuilen (met elf basis-
scholen) in deDomstad.

Bordelen
De luitenant ter zee J. W. en de
sergeant M. E. zijn op advies
van de ontslagcommissie van
de Koninklijke Marine door
minister Ter Beek ontslagen
wegens exploitatie van borde-
len. De officieren hebben tegen
hun ontslag uit de Rijkszee-
dienst beroep .ingesteld by het
ambtenarengerecht in Utrecht.
Volgens de woordvoerder is
het dienstverband met het
tweetal beëindigd 'wegens
wangedrag in de dienst of daar-
buiten voor zover dit schade-
lijk is of kan zijn voor de
dienstvervulling of niet in over-
eenstemming is met het aan-
zien van het ambt.'

Militairen
De eerste vier Nederlandse mi-
litaire kwartiermakers vertrek-
ken zondag naar Cambodja. De
overige 23 militairen volgen
eind deze maand. De 27 be-
roepsmilitairen gaan in Cam-
bodja deel uitmaken van de
United Nations Advanced Mis-
sion In Cambodja (UNAMIC).
Deze vredesoperatie is gericht
op het ruimen van de naar
schatting drie tot vijf miljoen
mijnen in het grensgebied met
Thailand.

Noodweer in Californië

# Stormen en hevige neer-
slag in Zuid-Californië
heeft aan ten minste zes
mensen het leven gekost. Re-
geringsfunctionarissen
meldden verder dat ten
minste zeven mensen ver-
mist zijn. Vermoedelijk zijn
ze weggespoeld door een
enorme watervloed. De
storm is door meteorologen
omschreven als de ergste die
de laatste honderd jaar in
het westen van de Verenig-
de Staten heeft huisgehou-
den. De gouverneur van
Californiê riep woensdag
de noodtoestand uit in Los
Angeles en andere delen
van het zuiden van Califor-
niê. Meer dan duizend men-
sen zijn geëvacueerd naar
onderkomens van het Rode
Kruis. De foto toont een
door vloedgolven verwoeste
camping langs de rivier de
Ventura, die buiten haar oe-
vers is getreden.

Foto: AFP
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Keuze
Ze baseert dat oordeel op ge-
sprekken die ze deze week met
zowel Roetskoi als Jeltsin heeft
gevoerd. „Ik heb Roetskoi gezegd
dat hij een keuze moet maken. Als
vice-president dient hij zich bin-
nen het democratische kamp op
te stellen, achter het beleid. Doet
hij dat niet, dan moet hij aftre-
den." Roetskoi was gevoelig voor
dat argument, zegt ze. Maar aan
aftreden schijnt hij nog niet te
denken.

„Hij klaagde tegen me, dat Jeltsin
hem geen duidelijke taak heeft
gegeven. Ik heb Jeltsin daarna
voorgesteld iets voor Roetskoi te
doen. Laat hem de verantwoorde-
lijkheid nemen voor de distributie
van humanitaire hulp bijvoor-
beeld. Jeltsin overweegt dat nu."
Een uitlating die te denken geeft
over de waarde die in Jeltsins om-
geving aan de huidige humanitai-
re hulp wordt toegedacht.
De vice-president wordt door Sta-
rovoitova weggezet als een 'naïeve
man. Het gevaar-Roetskoi is dat
van een vice-president die zich
laat gebruiken door de combina-
tie van stalinisten en extreem-
nationalisten, die bezig is zich op
te werpen als een geduchte oppo-
sitie tegen Jeltsin en de democra-
ten. „Roetskoi wil de economi-
sche noodtoestand. Ik vroeg hem
wat hijzich daarbij voorstelde. Hij

kan alleen in termen van geweld
denken. Gooi mafiosi die hulp-
goederen stelen in het gevang, stel
directeuren van winkels die hun
levensmiddelen aan de zwarte
markt verkopen te kijk in een die-
rentuin, zei hij. Dat geeft het den-
kniveau van de vice-president
aardig aan", zegt ze.

Fouten
Starovoitova neemt geen blau
voor de mond. Haar populariteit
binnen de geüniformeerde macht
is dan ook uiterst gering. „Ja, wat
dacht je. Ik zeg openlijk, dat offi-
cieren die te kennen geven dat ze
eigenhandig orde op zaken willen
stellen in de politiek, onmiddel-
lijk moeten worden ontwapend.
Dat wordt me uiteraard niet in
dank afgenomen."
Niettemin wordt Starovoitova ge-
tipt als Ruslands eerste defensie-
minister, wanneer Jeltsin zou
besluiten dat de republiek eigen
strijdkrachten moet krijgen. Vol-
gens een Moskouse krant heeft
Jeltsinhaar daarover maandag ge-
polst. De beweging 'Militairen
voor democratie' zou achter haar
kandidatuur staan, maar de leger-
top is tegen en wil de huidige
opperbevelhebber Sjaposjnikov
op de ministerszetel.
Starovoitova geeft grif toe, dat de
Russische regering onder verant-
woordelijkheid van Jeltsin fikse
fouten heeft gemaakt. „De prijzen
vrij geven zonder te privatiseren,
dat kan natuurlijk niet. Maar ver-
geet niet, dat je een staatsecono-
mie niet van de ene op de andere
dag omtovert in een vrije markt.
Thatcher wist in tien jaar tijd niet

meer dan tien procent van de
staatsmonopolies te privatiseren.
Wij moeten een maatschappij om-
vormen die mensen heeft ge-
kweekt die bang zrjn privé-initia-
tief te tonen. We kunnen ook
nauwelijks putten uit de ervarin-
gen van anderen. In Oost-Europa
kon men nog terugvallen op waar-
den die behouden bleven, zoals
privé-landbouw, religieuze ge-
meenschappen, ervaringen met
democratie. Na zeventig jaarcom-
munisme zijn wij die kennis
kwijt."
Dat is wellicht de reden dat in
Jeltsins omgeving een aantal
communisten van de oude stem-
pel rondloopt, strijdmakkers uit
de tijd dat de president partijlei-
der was in Sverdlovsk. Radicale
democraten eisen bijvoorbeeld
dat Jeltsin zich ontdoet van Joeri
Petrov, de chef van de presiden-
tiële staf. Starovoitova: „Ik ben
het gedeeltelijk met die eis eens.
Mensen als Petrov filteren de in-
formatie die aan de president
wordt toegespeeld en beïnvloeden
zijn opinies. Dat is een gevaar, ja.
Aan de andere kant: ik begrijp
ook dat je dit reusachtige en ver-
nielde land niet kunt besturen
zonder de hulp van ervaren appa-
ratsjik!"

Gevaren
De vergelijking met de chef van
Gorbatsjovs presidentiële staf,
Valeri Boldin, dringt zich op. Bol-
din werd door Gorbatsjov volko-
men vertrouwd, maar bleek uit-
eindelijk het brein achter de
staatsgreep van vorig jaar augus-

tus. Starovoitova: „Jeltsin is zich
van de gevaren bewust. Hij heeft
al een paar mensen ontslagen. Pe-
trov kent hij echter al zeer lang,
hij gelooft in hem. Ik moet ook
zeggen dat de chef-staf zich zelf
zorgen maakt over zijn slechte
image. Ik heb hem aangeraden
om zich uitgebreid door de tv te
laten interviewen. Dan blyft hij
niet langer een geheimzinnig per-
soon, maar kan uitleggen wat hij
precies voor baan heeft, wat zijn
adviezen aan Jeltsin zijn."
Volgens Starovoitova is het alleen
Jeltsin die voortgang van radicale
hervormingen in Rusland kan ga-
randeren. „Daarom roept hij ook
zoveel verzet op", zegt ze. En ze
wijst beschuldigend naar parle-
mentsvoorzitter RoeslanChasboe-
latov, een veel slimmere opponent
van hetregeringsbeleid datRoets-
koi. Ook Chasboelatov houdt Jelt-
sin zorgvuldig buiten schot in zijn
kritiek op het regeringsbeleid.
Maar het is volgens Starovoitova
geen toeval, dat het parlement re-
centelijk een (overigens mislukte)
poging deed Jeltsinvan zijn presi-
dentiële volmachten te beroven.
Starovoitova ziet er de hand van
Chasboelatov in.
„Jeltsin had de afspraak met het
parlementspresidium dat kwes-
ties als deze niet ter discussie
kunnen komen als de president in
het buitenland verblijft. Dit ge-
beurde terwijl hij in Frankrijk
was. Maar ik kan u dit verzekeren:
De meerderheid van de bevolking
blijft achter Jeltsin staan en zal
mensen als Chasboelatov niet
steunen wanneer ze de president
aanvallen."

Wet verplicht werkgevers maatregelen te nemen

Seksuele intimidatie
komt nog vaak voor

DOOR CARINE NEEFJES

DEN HAAG - 'Wat zitje truitje lekker strak. Of: 'Met datkorte rokje
komen je mooie benen goed uit. Trek vaker zon rokje aan. Moeite-
loos geeft Alie Kuiper aan wat voor vunzige opmerkingen mannen
maken over hun vrouwelijke collega's. Als eigenaar van het enige
adviesbureau in ons land voor seksuele intimidatie op het werk, staat
zij voor een grote klus. Er komt een wet waarin werkgevers worden
verplicht maatregelen te nemen tegen seksuele intimidatie. Kuiper:
„De wet maakt duidelijk dat klagen over ongewenste intimiteiten
geen onzin is."

Al een paar jaar dringen diverse
vrouwenorganisaties erop aan
dat er een wet moet komen die
seksuele intimidatie op het werk
tegengaat. Eindelijk gaat hun
wens in vervulling: staatssecre-
taris Ter Veld van Sociale Zaken
heeft bekendgemaakt dat er in
de Arbeidsomstandighedenwet
een bepaling komt die werk-
gevers verplicht hun werkne-
mers tegen ongewenste intimi-
teiten te beschermen. Alle
werkgevers moeten een vertrou-
wenspersoon aanstellen en er-
voor zorgen dat er een klachten-
procedure komt.
Uit onderzoek van het ministerie
van Binnenlandse Zaken blijkt
dat ruim de helft van deklachten
over ongewenste intimiteiten be-
trekking heeft op 'vunzige op-
merkingen. Het handtastelijke
gedrag is daarentegen aanzien-
lijk afgenomen.

ling. Hieruit blykt dat de drem-
pel om een klacht in te dienen,
lager is geworden. Tot nog toe
durfden vrouwen pas te klagen,
als ze waren aangerand of licha-
melijk betast. We hadden dan
ook geen goed beeld wat zich al-
lemaal afspeelde op de werk-
vloer."

Kuiper: „Een goede ontwikke-

" Een vrouwelijke werknemer kan een arm van een mannelijke collega over deschouder
als seksuele intimidatie ervaren. De nieuwe wet moet hier een einde aan maken. FOTO: GPD

Bang
In de nieuwe wet moet een defi-
nitie komen wat seksuele intimi-
datie nu precies is. Op het minis-
terie van Sociale Zaken piekeren
de ambtenaren hier nog over.
„Tja, de ene vrouw vindt een
hand op haar bil niet storend.
Een ander wordt er vreselijk ze-
nuwachtig van en kan zich niet
meer concentreren op haar werk.

Het is moeilijk", zucht een
woordvoerder van Sociale Za-
ken.

Voor adviseuse Kuiper is het
glashelder: dat wat door een
vrouw of - in zeldzame gevallen
ook door een man - als onge-
wenst wordt ervaren, valt onder
seksuele intimidatie. Het gaat
hier om non-verbaal, verbaal en
fysiek seksueelgedrag. Dus: een
pornofilm draaien tijdens de kof-
fiepauze, een opmerking over
een lekker korte rokje, maar ook
die arm over de schouder, kun-
nen vrouwen ervaren als seksu-
ele intimidatie."
Kuiper geeft toe dat deze defini-
tie voor sommige mannen erg
lastig is. „Ze weten niet meer
waar ze aan toe zijn. Paniekerig
zeggen ze dat ze nooit meer al-
leen met een vrouw in de lift
gaan en geen complimentje meer
maken over het uiterlijk van hun
vrouwelijke collega's." Dan,
smalend: „Ze zijn allemaal
doodsbenauwd dat ze voor de
klachtencommissie moeten ver-
schijnen."

Kuiper meent dat mannen niet
bang hoeven zijn voor de maat-
regelen in de nieuwe wet. „In
veel gevallen wordt de 'dader' er
simpelweg op aangesproken dat
een vrouw in het bedrijf zijn ge-
drag als ongewenst ervaart. Ze-
ventig procent van de mannen
reageert hier goed op. De mees-
ten van hen zijn zich er niet van
bewust dat sommige vrouwen

door seksueel getinte opmerkin-
gen niet meer goed kunnen func-
tioneren. Zon waarschuwing
maakt ook duidelijk dat hun ge-
drag in de gaten wordt gehou-
den."

binnen/buitenland
Galina Starovoitova: ’Het leger vormt een gevaar’Adviseur Jeltsin bang

voor militaire coup
DOOR HANS GELEIJNSE

MOSKOU - Niet de Russi-
sche vice-president Alek-
sandr Roetskoi is een gevaar
voor de prille democratie in
het land, maar de strijd-
krachten. Galina Starovoito-
va, politiek adviseur van
president Jeltsin, is uiterst
beducht voor de 'krachten in
het leger die een politieke rol
willen spelen. „Een leger-
coup", zegt ze, „is een reëel
gevaar. Veel officieren den-
ken dat de strijdkrachten dit
land moeten redden. Het
idee, dat het leger gecontro-
leerd moet worden door bur-
ger-politici staat hen niet
aan. Ze begrijpen dat ge-
woon niet".

Starovoitova ziet de coup-drei-
ging echter niet als onomkeer-
baar. „We doen ons uiterste best
om de contacten met de officie-
ren, en vooral de democratisch
gezinde, zo goed mogelijk te hou-
den. Een positief signaal is dat er
ook generaals en lagere officieren
zijn die met ons mee willen den-
ken." Ze toont een briefje. „M'n
assistent waarschuwt me net, dat
generaal Lobov, de door Gorbats-
jov ontslagen chef-staf, me wil
spreken. Hij behoort tot degenen
die willen nadenken over een an-
der militair concept. Zo zijn er
meer. Het gevaar voor een staats-
greep bestaat, maar we zien ook
dat de militairen onderling zeer
verdeeld zijn. Er is geen duidelij-
ke leider." En Roetskoi dan,
luchtmachtgeneraal, de man die
Jeltsins regering wegzet als een
stel onverantwoordelijke idioten

en, zonder de naam Jeltsin te noe-
men, de huidige leiding verant-
woordelijk stelt voor de chaos in
het land? Starovoitova: „Roetskoi
heeft nauwelyks aanhang in het
leger. Ik denk dat hij supporters
hee_!t binnen het militair-indus-
trieel complex. Maar myn inschat-
ting is dat hij op dit moment
tamelijk geïsoleerd staat."

# President Jeltsin
stuit op steeds
meer politiek
verzet in het
Kremlin.
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Patriottisme
De gisteren openbaar gemaakte
brief bevestigt Clintons eerdere
uitspraak, dat hij in 1969 was te-
ruggekomen op zijn besluit de
dienstplicht te ontwijken.Maar de
tekst van de brief is zonder meer
schadelijk voor hem.

Met name in het conservatieve
zuiden van het land zullen nu al-
leen nog maar meer vraagtekens
worden gezet achter Clintons pa-
triottisme. En dat hij zich destijds
alleen maar opgaf voor de dienst-
plicht om een politieke carrière
veilig te stellen, komt wel heel be-
rekenend over.

Clinton zei niettemin, dat hy' blij
was dat de brief boven water was
gekomen. Zijn campagne heeft
besloten de tekst ervan in devoor-
naamste krant in New Hampshire
te publiceren. In die staat wordt
dinsdag een cruciale voorverkie-
zing gehouden.

Clintonzei ook dat hem door AB*'
was verteld, dat de brief was ëe'
lekt door bronnen in het PenW'
gon. Hij zei dat buitengewoon
kwalijk te vinden, omdat de brie;
de 'duidelijke bedoeling heeft nU)
te schaden', en eiste een onder-
zoek. Een woordvoerder van he
Pentagon zei evenwel, dat debrie
niet van het Pentagon afkomst-S
is.

BILL CLINTON
...aanhang neemt snel af--

FOTO: archiefL*7

Vertrouwenspersonen
Volgens de nieuwe wet moeten
alle bedrijven een vertrouwens-
persoon aanwijzen of iemand
van buitenaf aanstellen. Kleine
ondernemerskunnen samen ook
één vertrouwenspersopn in
dienst nemen die voor de hele
bedrijfstak beschikbaar is. Dat
gebeurt nu in de grafische indu-
strie. Het is byna onmogelijk dat
iedere kleine drukkerij een onaf-
hankelijke vertrouwenspersoon
aanstelt.

De overheid en andere niet-com-
merciële bedrijven zoals by
voorbeeld ziekenhuizen, hebben
op dit moment de meeste ver-
trouwenspersonen in dienst.
Ook enkele grote banken en ver-
zekeringsmaatschappijen heb-
ben een klachtencommissie.
Maar in het totale bedrijfsleven
is dit nieuwe fenomeen nog on-
derontwikkeld, concludeert Kui-
per.
De adviseuse: „Sommige werk-
gevers voelen er niets voor, om-
dat ze zich identificeren met de
aangeklaagde. Ze noemen derge-

lijk vrouwvriendelijk beleid 'on-
zin', omdat ze het normaal vin-
den dat hun mannelyke werkne-
mers vunzige opmerkingen
maken over hun vrouwelijke col-
lega's. Daar moeten dievrouwen
gewoon tegen kunnen."

Kuiper vindt dat deze werk-
gevers 'hun kop in het zand ste-
ken. „Het is voor huneen econo-
misch belang dat ze een vrouw-
vriendelijke sfeer op de werk-
vloer creëren. Door de toene-
mende vergrijzing zijn bedrijven

straks nog meer aangewezen op
vrouwelijke werknemers. AI»
een werkgever vrouwen niet v/1
beschermen tegen ongewenst^
intimiteiten, kampen ze straks
met een gigantischtekort aan ge'
schikte arbeidskrachten."

Presidentskandidaat wilde niet in dienst

Brief bezorgt Clinton
nieuwe problemen

DOOR HENK DAM

WASHINGTON - Een brief
uit 1969 waarin Bill Clinton
uitlegt dat hij alleen om zijn
politieke carrière veilig te
stellen zijn dienstplicht wil
vervullen, belooft de toch al
snel aanhang verliezende,
Democratische presidents-
kandidaat in nog grotere
moeilijkheden te brengen.
Nog maar een paar weken
geleden kwam hij in het
nieuws vanwege een ver-
meende buitenechtelijke re-
latie.

De brief lekte uit naar de omroep
ABC. Toen deze Clintoneen kopie
van de brief gaf en hem om een
toelichting vroeg, besloot deze de
eer aan zichzelf te houden en zelf
de brief in de openbaarheid te
brengen.
Clinton schreef de brief eind 1969
aan kolonel Eugene Holmes, een
militair die de leiding had over
het trainingsprogramma van stu-
denten aan de Universiteit van
Arkansas die zich hadden aange-
meld als reserve-officier.

Clinton had zich daarvoor enige
maanden eerder opgegeven, om-
dat hem dat de makkelijkste weg
leek om dienstplicht in Vietnam
te ontlopen. Maar op dat besluit,
zo schrijft hij aan kolonel Holmes,
ben ik teruggekomen.

De enige reden daarvoor, zo licht
hij toe, is dat ik mijn kansen op
een politieke loopbaan niet wil
vergooien. Want voor het overige,
zo schrijft hij verder, ben ik tegen
de oorlog in Vietnam en be-
schouw ik dienstplicht als iets
onwettigs.
Clinton gaf zich destijds inder-
daad niet veel later op voor de
vervulling van de dienstplicht.
Maar een maand nadat hij dat had
gedaan, werd een loterijsysteem
ingevoerd. Clinton had geluk, en
kreeg een lot dat hem de dienst-
plicht deed ontlopen.

Computervirussen
niet uitroeibaar

ROTTERDAM -' Hardnekkig
computervirussen, zoals het op
maart actieve Michelangelo-vir*1'
kunnen bijna niet worden ui-g
roeid. Dat zegt computervlr} 1

deskundige P. van der Lan ,
svan de Rotterdamse Erasn-ü

Universiteit. Bekende virussen &
Cascade, Stoned, Jerusalem, Fr
do en Tequila, weten zich telk*^weer te verspreiden doordat con\
puter-gebruikers het nalaten hu
materiaal regelmatig te schond
met een anti-virus-programma-
Voorzitter J. McAfee van de Am.
rikaanse bond van computerv
ruskenners luidde onlangs r,
noodklok omdat 'Michelange'"
op 6 maart - de geboortedatu
van de gelijknamige Itali**2/-,
beeldhouwer, schilder en aT

&tect — miljoenen personalconlf-„-
ters op tilt laat slaan. Op die o»
turn wist dit zogenoemd boot-se
tor-virus alle gegevens van .
harde schijf. „Op het moment o.
het virus opduikt, roeit het ook <*
basispopulatie uit. Maar dan h-^..het weer een jaar de tyd om %l ■via besmette diskettes te verspl*den", zegt Van derLanden. ...
Het Michelangelo-virus is vorj>
jaar uit Taiwan geïmporteerj
weggemoffeld op illegalek°Pll[g
van het besturingsprogrammay flDOS 4.01. Deze zijn volgens v»,
derLanden nauwelijks van
te onderscheiden. In novel?ft;tnam de politie in Capelle viJ 1
'besmette' paketten in beslag- .
totaal wist de politie 750 SSi&%f-
MS DOS-pakketten met 'Mic^langelo' uit de roulatie te nem^Op een beurs in Utrecht werd o
gin januarieveneens software m
het virus verkocht, zo meldt
politie van Den Haag.

(ADVERTENTIE)

Mededeling voor
Completa gebruikers.

Een klein deel van de 400 grams potten Completa
met als uiterste houdbaarheidsdatum juni 1993 (06/93) kan
een lichte - watkaasachtige - smaakafwijking hebben.

Ofschoon er alles aan gedaan is om deze partij uit de
handel te nemen, kan het zijn dat u een 400 grams pot met de
betreffende houdbaarheidsdatum (06/93) in huis heeft.

Wij verzoeken u de pot of het etiket waarop de
bewuste houdbaarheidsdatum vermeld is (zie onderkant eti-
ket), aan ons te retourneren.

Vergeet daarbij niet uw naam, adres, woonplaats, én
uw bank- of postbanknummer te vermelden.
U stuurt pot of etiket ongefrankeerd naar:
Completa, Antwoordnummer 442, 9700 WB GRONINGEN.'

Dan volgt zo spoedig mogelijk uw vergoeding. Voor
nadere informatie kunt u gratis bellen met: 06 - 0228031. Wij
bieden een ieder die hiervan ongemak heeft ondervonden,
onze verontschuldigingen aan.

Direktie Completa

Vrijdag 14 februari 1992 "4Hmburgs dagblad



Unilever stapt
uit agrosector

,01-TERDAM - Unilever is van

'\ i?'Cn terug te trekken uit veeli s-(. ha**r activiteiten in het agrari-: ,-l bedrijfsleven. Het concern
-Lu*? concentreren op zyn kern-

,-( lteiten. Unilever is van mening
I_r, or de betrokken ondernemin-

' ..-6611 betere toekomst is wegge-
■bj,- Wanneer zy eigendom zijn van

;.. 0 '*ven die zich toeleggen op
Hf! en ontwikkeling op hun speci-
lV, Werk§ebieden. Dat heeft Uni-r gisteren bekendgemaakt.

"_(■ 'jjetreffende ondernemingen -iti j. *--Silcock (vee- en visvoeder)
'to*, J-geland en lerland, Malta Clay-rjL| veevoeder) in Mexico, Marine
.._^st International (zalmkweke-

Ig-j. ln Schotland en Chili en twee
■üajj a*enkwekerijen) en het Itali-
!*_-,-/ maïsverdelingsbedrijf AMI
i_r0 ln Unilever een belang van 76
%ietlt bezit " nebben in 1990 geza-
>%s k ongeveer f 1,65 miljard
*efe._iet en Doden toen over de ne*e.6ri

'd werk aan ongeveer 400C.e-j Sei". Gesprekken over het ir
"*-"B.k gevestigde grasverede-
l^ssbedrijfBarenbrug hebben Urn-van R doen besluiten haar belang
tiitj 0 Procent in deze onderne

j
an de bieden aan de minder

deelnemer, de 'oude' eigenaar.

beurs

Onveranderd
A_j-,Ar-j^ERDAM - De koersen op de
j-i-t-, erc*amse effectenbeurs zijn
!*.rje *:n Per saldo nagenoeg onver-. (ja gebleven. Aan het beginvan_. -j_f vierde het optimisme hoogtij
jW. beursvloer, maar een lagere

van de Newyorkse beurs
_-*s_.e het ongefundeerde enthou-VcR 0nderuit.

'S - .bv -stemmingsindex sloot uit-
>Q_ 3k 0,2 punt hoger op 122,10.
\t °ers*ndex algemeen won 0,4
X_., 0p 202.9 en de EOE-index
%i( j!*elde er 0,38 punt bij opP*'u nk[ *?ersen waren 's ochtends op

"Seamrak behoorlijk gestegen.
een handelaar werd de

.f, beheerst door angst. Er wa-
n verkopers in de markt,Vve "mensen bang zijn winst te

l
1 s nun stukken n°g meer

~{w w9*"den. Intussen zijn er wel
.-je

s die vrezen dat zij over een
j.tl _.ianders ecnt veel voor hun
]">(.-, ?n moeten neertellen.
re. .i de uitspraken van hande-
r&d er we*n*g omzet was, be-[ 67«e 0mzet in aandelen een flinke
*.-._. miljoen. De totale omzet'{Sist Uit op f I,SI miljard. °e

Q.im X.ernandelde fondsen waren
Olie, Unilever, Philips

t.s ripternationals vertoonden net
-.-"-ir. markt een wisselend beeld.
530 rr Won drie dubbeltjes op f
yicao"Wet vertrouwen in het electro-
Nlf»?ncern leeft blijkbaar weer op.
f> eenlr won f 1,7° op f 187'20 dank
\te_VKoopadvies van de Britse ef-l%£bank Warburg. Akzo was
J-i,Ss wat hoger, maar KLM en
?%akllJke Olie gaventerrein prijs.
'tf^bi een veer laten-Dezelfde'%i Urg die een koopadvies voorvi.s ,er gaf, deelde een verkoopad-
?Stn °°T DSM uit De LimburgseiSr. !reus zakte daarop f 2.50 inSr? tot f 103,60. Hunter-Douglas°0r f 1,30 op f 66.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABNAmro 46,70 f 46,40
ABNAmroA.inF. 80,20 80,20
AEGON 125,20 126,10
Ahold 83,30 84,00
Akzo 139,40 139,70
Alrenta 192,10 192,10
Amevcert 55,20 54,70
Bols eert. 47,30 47,40
Borsumij W.eert. 64,70 66,70
B_hrm.Tet. c. 43,80 43,90
DAF 24,00 24,00
DordtschePetr. 135,00 135,00
DSM 106,10 103,60
Elseviercert. 106,90 107,40
Fokker eert. 29,00 28,90
Gist-Broc. eert. 33,70 33,80
Heineken 170,00 169,90
Hoogovens nrc 50,70 51,10
HunterDouglas 67,30 66,00
IntMüller 59,00 59,00
Int.Ned.Gr. c. 51,00 50,90
KLM 39,30 39,00
Kon.Ned.Papier 43,90 44,00
Kon. Oüe 145,60 145,50
Nedlloyd 59,20 58,80
Océ-v.d.Gr. 68,50 68,50
Pakhoed eert.' 47,00 47,50
Philips 32,70 33,30
Polygram 41,30 41,40
Robeco 98,50 99,00
Rodamco 54,50 54,40
Rolinco 98,80 99,00
Rorento 71,60 71,70
Stork VMF 44,70 45,00
Unilever eert. 185,50 187 20
Ver.Bezit VNU 82,20 81,50'
Volmac Softw. 28,30 2850
VOC nrc 44,00 43,70
Wessanencert. 86,70 88,20
Wolters-Kluwer 67,30 67,80
Avondkoersen Amsterdam
Akzo 139,60(139,70)
DSM 103,60(103,60)
Elsevier 107,00(107,40)
KLM 38,80-39,00 (39,00)
Kon.Olie 145,50-146,00(145,50)
Philips 33,30 (33,30)
UnUever 187,00-188,00(187,20)
Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 49,90 51,00
ABNAmroHld.prf. 6,06 6,04
ABNAmroHld.div. 44,80 445)
ACF-Holdingc. 33,70 3420
Ahrend Groepc. 130,00 130,00AsdOptionsTr. 11,00 10,60Asd.Rubber 3,60 e 3,55
Belindo 352,00 352,00Berkels Patent 1,12 1,22Blydenst.-Will. 35.00 36^00Boer De, Kon. 226,00 22700
BoerDeWinkeib. 73,00 74^00
Boskalis Westm. 24,20 2330Boskalis pref. 26,40 26,50BraatBeheer 34,50 35,00
Breevast 10.60 e 10.40

Burgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delftpref 810,00 810,00
Calvé-Delftcert 1177,00 1189,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 340,00 340,00
ContentBeheer 24,50 24,20
CreditLBN 32,10 32,10
Crownv.G.cert 129,00 128,50
CSM 91,50 92,00
CSMdiv.9l/92
CSM nrc 91,20 92,40
CSMnrcdiv.9l/92 86,00 f
DAF eert. 18,80 18,60
Delft Instrum. 25,50 26,60
Desseaux 40,80 41,20
Dorp-Groep 41,00 42,00■ Draka Holding 22,30 22,60
Econosto 30,40 30,40
EMBA 214,00
Eriks Holding 82,80 83,40
Flexovit Int. 60,00 59,00
Frans Maas eert. 81,40 81,80
Gamma Holding 103,40 103,00
Gamma pref. 5,65 5,65
Getronics 33,10 33,50
Geveke 41,50 41,50
Gevekediv'92 38,70 38,70
Giessen-deN. 98,00 98,00
Goudsmit 37,00 37,00
Grolsch 184,50 185,50
GTI-Holding 217,50 219,00
Hagemeyer 138,20 141,00
idemdiv'9l 135,00 138,00
HAL Trust B 14,70 14,70
HALTrustUnit 14,70 14,80
HBG 208,30 207,50
HCSTechnology 1,00 1,05
HeinekenHold. 156,50 156,00
Hoek's Mach. 252,50 253,50
Holl.SeaS. 0,46 0,44
Holl.Kloos 465,00 463,00
HoopEff.bank 7,70 7,70
HunterD.pref. 2,80
IHCCaland 60,00 60,00
Kas-Associatie 36,70 37,00
Kempen & Co 9,60 9,40
Kiene's Suikerw 920,00 960,00
KondorWessels 30,50 31,00
KBB 72,00 75,00
Kon. Sphinx 52,00 53,10
Koppelpoort 390,00 390,00
Krasnapolsky 195,00 196,00
Landré&Gl. 52,00 52,00
Macintosh 42,00 42,80
MaxwellPetr. 116,50 115,50
MoearaEnim 1200,00 1180,00
MEnim 08-cert. 15400,00 15650,00
MoolenHolding 35,80 36,50
MulderBoskoop 55,00 a
Multihouse 5,10 5,20
Mynbouwk. Werk. 360,50 360,50
Naeff 525,00.
NAGRON 51,70 51,70
NIB 600,00 598,00
NBM-Amstelland 9,10 9,00
NEDAP 345,00 351,00
NKFHolding 200,50 201,00

I Ned.Part.Mij 56,00 56,00

Ned.Springst. 7000,00
Norit 23,90 23,90
NutriciaGß 153,50 154,50
NutriciaVß 162,00 161,50
Nutricia VB div92
Nijv.-TenCate 102,20 101,80
OcévdGr.div92 67,30 67,20
OmniumEurope 8,50 a 8,50a
OrcoBank eert. 69,90 69,90
OTRA 338,00 333,00
Palthe 66,00 66,00
Philips div.'92 32,30 32,80
Pirelli Tyre 20,30 20,30
Polynorm 137,00 138,00
Porcel.Fles 146,00 146,00
Randstad 45,20 45,50
Ravast 25,50 26,50
Reesink 76,50 77,10
Samas Groep 40,40 40,50
Sarakreek 14,50 14,50
Schuitema 1600,00
Schuttersveld 50,50 50,50
Smit Intern. 46,00 45,40
Stßankiersc. 15,70 15,80
Stad Rotterdam c 45,50 45,70
TelegraafDe 90,10 90,00
Textielgr.Twente 89,00 89,00
Tulip Computers 23,50 23,80
Tw.Kabel Holding 122,00 120,00
Übbink 73,50 74,00
Union 68,50 69,00
Un.Dutch Group 2,95 2,95
Vereenigde Glas 522,00 525,00
Verto-ert. 28,00 31,00
VolkerStevin 59,50 59,50
Vredestein 14,80 14,80
VRG-Groep 43,20 43,40
Wegener 62,50 62,50
WestlnvestF. 18,50 18,50
Westlnv.F.wb 116,00 116,00b
"WoltersKluwer 263,00 263,00
Wyers 33.00 32,80

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 80,50 80,50
ABNAmroAmer.F. 69,00 70,70
ABN AmroEur.F. 73,00 73,50
ABN AmroFarEF. 54,10 54,10
ABN AmroLiq.Gf. 161,70 161,80
ABN Amro Neth.F. 84,20 84,30
ABN AmroObl.Gf. 175,60 175,70
Aegon Aandelenf. 34,30 34,50
Aegon Spaarplus 5,35 5,40
ABNBeleg.fonds 61,50 61,60
ALBEFO 51,60 51,70
Aldo_arßFs 26,60 26,60
Alg.Fondsenbez. 233,00 235,00
AllianceFund 10,60 10,50
Amba 11,40 11,40
AmroNorthAm.F. 66,80 67,70
Amvabel 84,00 84,10
AsianTigersF. 63,20 63,00
Asian Select.F. 57,30 57,00
AustroHung.F. 4,70 5,20
Bemco RentSel. 56,00 56,00
Bever Belegg. 3,20 3,20
CLNObI.Div.F. 109,70 109,80
CLNObl.Waardef. 113,40 113,50

Delta Lloyd Inv. 29,00 29,20
DPAmericaGr.F. 37,40 37,60
Dp Energy.Res. 39,10
EGFlnvestm. 134,00 133,00
EMFRentefonds 67,70 67,70
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10,20
Envir.GrowthF. 51,70 52,50

i Esmeraldapart 35,40 35,60
Eur.Ass. Trust 6,50 6,50
EMS Growth Fund 104,30 104,40
EMS Income Fund 105,70 105,90EMS Offsh. Fund 103,40 103,60EOE Dutch St.IF 314,00 314,00
Eur.Growth Fund 49,90 49,70Euro SpainFund 7,60
FarEastSel.F. 56,20 56,20
GimGlobal 52,40 52,80
Groeigarant 1,56 1,56
Holland Fund 72,00 71,90
Holl.Eur.Fund 47,00 47,50
Holl.Obl.Fonds 124,50 124,70
Holl.Pac. Fund 100,50 100,00
Holl.Sel.Fonds 82,70 83,00
Innovest 78,50 78,00
Interbonds 505,00 505,00
Intereffekt 500 31,20 31,10
Intereffekt wt 104,50 103,00
Investa part. 71,80 71,90
ISHimal.Funds . 8,10
Jade Fonds 155,30 155,40
JapanFund 20,10 19,90
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr. $ 9,00
Mal.CapitalF.s 7,30
MeesObl.Div.F. 116,60 116,90
MexicoIncome F. 21,50
MXInt.Ventures 9,50 9,50 aMondibel 76,30 76,30

3 Nat.Res.Fund 1170,00 1180,00
NedufoA 118,00 118,00 aNedufoß 119,00 119,00
NMB DutchFund 44,70 44,80
NMBGeldmarkt F. 54,21 54,22
NMBGlobal Fund 45,30 45,50
NMBOblig.Fonds 36,00 36,10
NMBSpaard.F. 101,75 101,78
NMBRentegr.F. 117,30 117,40
NMBVast Goed F. 37,20 37,20
NewAsiaFund 6,00
NomuraWarr.F. 0,90a 0,93
Obam, Belegg. 250,90 251,10
OAMFRentefonds 11,20 11,20
OrangeFund 21,20 21,20
Pac.Dimensio'ns 90,00 90,50
Pac.Prop.Sec.F. 31,80 32,00
PiersonRente 112,90 113,00
Postb.Belegg.f. 57,00 57,00
Postb.Verm.gr.f. 53,80 53,80
Prosp.lnt.HlP $ 3,90
Rentalent Bel. 150,20 150,30
RentotaalttV 35,40 35,50
RGAmericaF. 105,00 106,50
RGDivirentF. 49,00 49,00
RG EuropeF. 98,00 97,80
RGFlorente 113,50 113,50
RG Pacific F. 96,40 96,60
RG SP Groen 54,40 54,40

RG SPBlauw 51,40 51,40
RG SP Geel 48,40 48,50
RodinProp.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 77,50
Schrod.lnt.Pr.F 29,20 29,10
Sc-Techs 14,50 14,50
Technology Fund 19,20 19,20
TokyoPacHold. 210,00 210,00
TransEur.Fund 80,10 79,90
TranspacF.Yen 308,00 305,00
Uni-Invest 14,80 15,00
Unicolnv.Fund 77,30 77,30
UnifondsDM 31,30 31,50
VasteWaard.Ned 65,50 65,50
Vast Ned 113,00 113,00
VIB NV 56,70 56,90
VSB MixFund 52,70 52,80
VSBRente Fonds 109,20 109,20
WBO Intern. 67,90 68,50
WereldhaveNV 121,40 120,50
Yen Value Fund 82,10 82,10 -ZOMFloridaF.s 45,30 45,30

Parallelmarkt
Alanheri 29,70 29,30
ABF 111,10 111,10
Berghuizer Papier 45,30 44,60
Besouw Van eert. 48,50 48,50
Biogrond Belegg. 10,90 10,70
Comm.Obl.F.l 97,90
Comm.Obl.F.2 98,10
Comm.Obl.F.3 98,10
DeDrieElectr. 13,20 13,80
DeltaLl.Dollarf. 63,10
DeltaLloyd ECU 63,10
Delta Lloyd Mix 60,60
Delta LloydRent 58,70
DeltaLloyd Vast 55,30
Dico Intern. 89,50 89,60
DOCdata 5,70 4,70
DutchTakeOv.T. 45,80 45,80
Ehco-KLMKleding 39,50 39,50
E&LBelegg.l 68,10 68,20
E&LBelegg.2 73,90 73,90
E&LBelegg.3 105,90 105,90
E_LBelegg.4 77,20 77,20
E&LKap.RenteF. 105,10 105,10
FreeRecord Shop 31,50 31,50
Gaia Hedge I 105,50
Geld. Papier c. 71,10 71,20
German CityEst. 42,00 41,70
GoudaVuurvast 76,50 76,50
Groenendijk 46,80 46,80
Grontmü 57,10 56,60
HCAHolding 49,30 48,50
Helvoet Holding 38,50 38,50
Hes Beheer 41,20 41,20
Homburg eert. 1,00 0,95
Inter/ViewEur. 3,20 3,20
Kühne+Jteitz 45,60 45,50
LClComput.Gr. 5,80 5,80
Melle,van nrc 39,00 39,00
Nedcon Groep 44,50 45,20
Nedschroef 84,70 84,00
Neways Elec. 7,40 7,20
NewEur.HtlsDM 19,70 19,70
NewtronHold. 1,80 1,80

PanPac. Winkel 11,20 11,10
PieMedjcal 4,80 e 4,90
Simac Techniek 13,20 13,30
Sligro Beheer 56,30 56,30
SuezGr.Fund 53,20 53,20
VHS Onr. Goed " 1,50 1,50
Vilenzolnt. 40,50 40,60
Welna 249,00 248,50
Wereldhave 4,30
Weweler 35,10 35,00
Wall Street
alliedsignal 50% 50%
amer.brands 45% 45 Vs
amer.tel.tel 38 38
amoco corp 47% 47%
asarco mc. 22% 23%
bethl. steel 14 14
boeingco 46% 24 Vi
can.pacific 17%
chevron 65% 63%
chiquita 38% 37%
chrysler 15 15%
citicorp 16 15%
cons.edison 27% 27%
digitequipm. 59% 61Va
dupont nemours 47'/. 47%
eastmankodak 47% 47%
exxoncorp 58% 58'A
ford motor 34% 35'A
genelectric 77% 77%
gen. motors 35% 36%
goodyear 61% 62%
hewlett-pack. 64% 64%
intbus.mach. 92% 90%
int.tel.tel. 60% 60%
klmairlines 22 21'A
mcdonnell 67% 66'/s
merckco. 153% 151
mobil oil 63% 63%
penn central 26% 26%
philips 18.4 18%
primerica 41 % 40%
royal dutch 81' A 80
searsroebuck 44% 44%
sfe-south.pac. 12% 11%
texaco mc. 61% 61
united techn. 52% 51%
westinghouse 19'/_ 19%
whitman corp 14 14%
woolworth 30 29%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,740 1,860
austr.dollar 1,30 1,42
belg.frank(lOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,460 1,580
deensekroon (100) 2..50 30,00
duitsemark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,09 3,34
finse mark(100) 39,85 42,35
franse frank (100) 31,40 34,15
grieksedr.(lOO) 0,85 1,05
iersepond 2,85 3,10
itaUire(10.000) 13,80 15,50
jap.yen(10.000) 138,00 144,00
joeg.dm.t/m 100 - -

Noorsekroon (100) 27,20 29,70
oost.schül.(loo) 15,75 16,25
port.escudo(lOO) 1,19 1,37
spaanse pes.(100) 1,70 1,86
turksepond (100) 0,0265 0,0425
zweedse kr. (100) 29,45 31,95
zwits.fr. (100) . 123,00 127,50
Wisselmarkt
amerik.dollar 1,80355-1,80600
antiü.gulden 0,9930-1,0230
austr.dollar 1,3594-1,3694
belg.frank(lOO) 5,4635-5,4685 'canad.dollar 1,52325-1,52575
deensekroon (100) 29,010-29,060
duitse mark(100) 112,5300-112,5800
engelse pond 3,2290-3,2340
franse frank (100) 33,020-33,070
grieksedr.(lOO) 0,9230-1,0230
hongk.dollar(100) 23,0250-23,2750
iersepond 2,9980-3,0080
itaUire(10.000) 14,950-15,000
jap.yen (10.000) 141,725-141,825
nw-eel.do_ar(loo) 0,9714-0,9814
noorsekroon (100) 28,680-28,730
oostenr.sch.(loo) 15,9920-16,0020
port. escudos(100) 1,2880-1,3280
spaanse pes.(100) 1,7835-1,7935
surin.gulden 0-9910-1,0310
zweedse kr. (100) 30,965-31,015
zwits.frank(loo) 125,440-125,490
e.e.u. 2,2965-2,3015

Index Amsterdam
CBS-koersin_ex(l-83=100)
algemeen 202,50 202,90
idexcl.kon.olie 197,10 197,80
internationals 204,70 205,40
lokale ondernem. 201,90 202,00
id financieel 146,30 146,00
idniet-financ. 255,90 256,40
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 288,40 288,90
idexcl.kon.olie 265,10 266,00
internationals 303,80 304,80
lokaleondernem. 271,00 271.1 C
idfinancieel 215,60 215.1C
id niet-financ. 324,80 325,5(

CBS-stemmingsindex (1990=100)
algemeen 121,90 122,10
internation 134,40 135,40
lokaal 119,60 119,70
fin.instell 127,80 127,40
niet-financ 118,10 118,20
industrie 125,50 125,40
transp/opsl 137,00 136,60

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,370-20,970,vorige
20,330-20,930, bewerkt 22,570 laten,
vorige 22,530 laten.

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

Oow Jones

Industrie 3.246,65

- 30,18

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn amro c apr 47,50 223 0,70 0,70
aegn cjul 130,00 332 2,30 3,00
ah capr 85,00 582 2,00 2,40
ah cjul 85,00 183 3,10 3,50
akzo c feb 135,00 201 5,00 a 4,80
akzo c feb 140,00 174 1,30 1,50 a
akzo c apr 140,00 603 4,30 b 5,00
akzo c apr 145,00 170 2,00 2,30
d/fi c feb 185,00 319 0,50 0.60
dsm c apr 110,00 219 2,00 1,00
dsm papr 100,00 243 1,40 2,60
coc c feb 290,00 462 7,20 a 7,50
coc c feb 295,00 746 3,10 3,50
coc c feb 300,00 559 1,10 1,20 a
coc c mrt 295,00 198 6,80 a 7,80 a
coc c mrt 300,00 667 4,00 4,40
coc pfeb 290,00 310 0,70 0,50
coc pfeb 295,00 236 1,80 1,30
coc pfeb 300,00 781 4,60 4,20
coc pmrt 300,00 206 5,70 5,00
coc papr 295,00 165 4,50 3,80
coc papr 300,00 352 6,80 6,20
ing c apr 50,00 1043 2,10 1,90
ing c okt 50,00 326 3,30 3,20
ing c.94 47,80 224 6,80 6,80
kim c apr 40,00 172 1,90 1,60
nlc c aug 101,00 500 2,65 a 2,40
nlv c mei 99,00 750 2,10 a 2,07
phil c feb 32,50 684 0,80 1,20
phil c apr 32,50 1732 1,90 2,30
phil c apr 35.00 1383 o,Boa 1,00
phil cjul 32,50 371 2,80 3,20
phü cjul 35,00 261 1,70 1,90
phil cjul 37,50 268 0,90 1,00
phü c okt 35,00 248 2,30 2,60
phil c 093 30,00 334 7,20 7,50 a
phil c 094 45,00 360 2,70 2,80
phü c 095 20,00 291 15,20 15,70
phil pfeb 32,50 443 0,60 0,30
phü papr 30,00 674 0.60 0,40
phü papr 32,50 462 1,30 1,00
olie capr 155,00 174 1,30 1,20
tops c feb 570,00 251 3,10 4,30
tops " c feb 580,00 222 1,40 1,60
tops pfeb 570,00 209 6,50 4,20
unü c feb 185,00 241 2,40 3,40
umi c apr 190,00 310 3,50 4,40
unü c 094 150,00 196 48.00 50,00
wes c apr 90,00 650 1,30 1,70
wes c okt 95,00 545 2,00 a 1,60

a laten g bieden t ei-div.
b=bieden h laten t ei-diw.
c e.-claim k gedaan-h
d-et-dividend I gedaan .g
e gedaan+bieden vk slotkoers vorige dag
t - gedaan > laten sk-slotkoers gisteren

Staatssecretaris verbiedt prijsafspraken

Helft rijwielhandelaren
dreigt te verdwijnen

Van onze correspondent

L " HAAG - De helft van dekleine fietsenhandelaren dreigt
L als staatssecretaris VanRooy (Economische Za-
i.-,r de prijsafspraken tussen de fabrikanten en de detailhan-
lL^erbiedt. Dat zegt F. Wijkhuizen, secretaris van deRijwiel-

dllj:eze branche zullen dan enkele'K „eric*en banen verdwijnen en zal
Vj-p^sument nauwelijks nog ser-
.*, bij de aflevering van
V-|..euwe fiets- °ok wordt het
.((."ijker fietsreparaties te laten
v r̂ *n, zo verwacht Wijkhuizen.

Staatssecretaris Van Rooy wil zo
snel mogelijk af van de vaste prij-
zen die gelden voor fietsen. Zij
vindt dat de afspraken tussen de
fietsfabrikanten en detailhandela-
ren in strijd zijn met het algemeen
belang. In de jaren '60 kregen fabri-
kanten enrijwielhandelaren onthef-
fing van het verbod op de zogehe-
ten collectieve verticale prijsbin-
ding. Dat werd gedaan om te
voorkomen dat het aantal verkoop-
en reparatiepunten voor fietsen zou
worden uitgedund. Ondanks deze
regeling is het aantal fietshandela-
ren vanaf die tijd toch fors gedaald.
In de laatste tien jaar is het aantal
zelfs gehalveerd: van 6000 naar
3000. Voor de totale verkoop van
fietsen had datweinig gevolgen; die
is al jaren vrij constant. Vorig jaar
werden ongeveer 1,3 miljoen nieu-
we fietsen verkocht; een gemiddel-
de waarde van achthonderd gulden
zorgde ervoor dat de detaillisten
een gezamenlijke omzet van meer
dan één miljard maakten.
Volgens Wijkhuizen hebben de af-
spraken tussen fabrikanten en de-
tailhandel geen gevolgen voor de
prijs die de consument voor een
fiets moet betalen. „Het zijn indivi-
duele prijsafspraken tussen beide
partijen, wat leidt tot adviesprijzen.
Dat gebeurt in veel andere branches
ook. Het is echt niets bijzonders",
benadrukt Wijkhuizen.

Zei staatssecretaris Van Rooy haar
voornemen om de prijsafspraken af
te schaffen door, dan verwacht
Wijkhuizen dat de service aan de
consument een stuk minder wordt.
„Erkomen dan waarschijnlijk grote
discount-winkels die tegen stunt-
prijzen fietsen gaan verkopen. De
service die ze verlenen, zal mini-
maal zijn.

economie

Pleidooi voor
schrappen van
nullen van yen

*OKIO - Als er twee nullen van
"k yen worden geschrapt kan de

van Japan groeien
er vraag ontstaat naar

".l-enmachines, automaten, pa-
j?'~r en computers. Dit heeft de
ppanse minister van buiten-

zaken, Michio Watanabe,§ezegd, zo meldt de Financial Ti-
J!les . Volgens de bewindsman,?le ook minister van Financiën
15 geweest, moet de maatregel zo
Snel mogelijk worden genomen.

11 het verleden is een dergelijke
Proep al vaker gedaan. Veel Ja-

Penners menen dat een koers
ai* 1,27 yen per dollar beterOverkomt dan 127 yen per dollar,
oals de koersverhouding op het
Jtenblik ongeveer is. Volgens
//atanabe kan de nieuwe yen
«orden onderverdeeld in hon-

derd sen. In een sen gaan dan
tien rin.
Voor de Tweede Wereldoorlog
bestond dat systeem al. De oude-
re Japanner gelooft dat een te-
rugkeer tot dat systeem een
symbool is voor de „economi-
sche wederopstanding" van Ja-

pan. Het woord „sen" wordt nu
nog weleens gebruikt om tien-
den van yens aan te duiden,
maar de munt met de laagste
waarde in Japan is de yen.

Minister Watanabe meent dat
vooral de vervanging van de au-

tomaten de economie kan stimu-
leren. In Japan staan ongeveer
vyf miljoen automaten, waaruit
van alles kan worden gehaald,
variërend van bloemen tot diep-
vries-sushi. Het ministerie van
financiën bleek het nogal gênant
te vinden dat naar het oordeel
van Watanabe de vraag kan wor-
den gestimuleerddoor de produ-
centen min of meer te dwingen
overal nieuwe automaten te
plaatsen.
Watanabe denkt dat de introduc-
tie van een nieuwe yen banen zal
scheppen. Volgens hem gaat er
vooral een „positieve psycholo-
gische invloed" van uit op de
economie. Het ministerie van fi-
nanciën heeft laten weten dat
een nieuwe munteenheid geen
groot verschil maakt voor het
functioneren van de Japanse
economie.

Chemie overtreedt wet
gevaarlijke stoffen

Van onze redactie economie

DEN HAAG - Een aanzienlijk deel
van de chemische bedrijven in Ne-
derland overtreedt deWet milieuge-
vaarlijke stoffen (Wms). Bij een
controle die de Inspectie Milieuhy-
giëne vorig jaar uitvoerde bij 46
grote ondernemingen bleek dat één
op de vier bedrijven de regels over-
treedt. Dit heeft het ministerie van
VROM gisteren bekendgemaakt.

De Wet milieugevaarlijke stoffen
schrijft voor dat een nieuwe stof die
in Nederland wordt geproduceerd
of geïmporteerd, vooraf moet wor-
den onderzocht op risico's voor
mens en milieu. De onderzoeksre-
sultaten moeten aan de overheid
worden gemeld. Die beslist vervol-
gens of deverkoop en de produktie
van de stof zal worden toegestaan.

Bij de vorig jaar gehouden controle
bleken vijf bedrijven geen melding
te hebben gemaakt van een nieuwe
stof die zij op de markt brachten.
Zij kregen de mogelijkheid alsnog
tot melding over te gaan. Bij zes an-
dere bedrijven (producenten) bleek
een verschil van mening te bestaan
over de interpretatie van de wetge-
ving. Om dit in de toekomst te voor-
komen zal de tekst van de wet waar
nodig worden aangepast.

Vanaf dit jaar zal de Inspectie Mi-
lieuhygiëne bij controles proces-
verbaal opmaken als blijkt dat een
bedrijf de produktie of import van
een nieuwe stof niet heeft gemeld.

Sinds 18 september 1981 moet van
alle stoffen die in de EG op de
markt worden gebracht een zoge-
noemde handelskennisgeving wor-
den gedaan bij de lidstaten. De
fabrikanten in Nederland moeten
bovendien van een nieuwe stof een
produktiekennisgeving doen. In
Nederland is het toezicht op het na-
leven van de Wet milieugevaarlijke
stoffen begonnen in 1987. De overi-
ge EG-lidstaten, op Denemarken
na, kennen zon controle niet.

In de periode van 1983 tot 1990 zijn
door Nederlandse bedrijven ruim
500 nieuw stoffen aangemeld. Sinds
1987 is het aantal kennisgevingen in
ons land bijna verviervoudigd. Ook
in de andere EG-lidstaten wordt een
vergelijkbare toename geconsta-
teerd.

munt uit

Shell
De Stichting Shell Pensioen-
fonds blijkt een grootaandeel-
houder van het handels- en
transportconcern Van Omme-
ren Ceteco (VOC) te zijn. Het
pensioenfonds heeft VOC, als
gevolg van de wet melding zeg-
genschap, bericht dat het hou-
der is van 1,27 miljoen certifica-
ten van aandelen, overeenko-
mend met een (kapitaal)belang
van 8,4%.

Debacle
De KLM heeft naar aanleiding
van het financiële debaclerond
haar Franse dochter Air Litto-
ral het hoofd deelnemingen, P.
Solleveld, uit zijn functie ont-
heven. Solleveld hield namens
de KLM toezicht op de activi-
teiten en resultaten van onder-
nemingen waarin de KLM een
financieel belang bezit.

Overleden
Op de leeftijd van 69 jaar is
jongstleden zondag ir. Jo Cor-
nelis, voormalig lid van deraad
van bestuur van Fokker, over-
leden. Als medewerker op de
ontwerpafdeling en later als
chefvan de ontwikkelingsafde-
ling stond Cornelis in de jaren
vijftig aan de wieg van de be-
roemde Fokker F27 Friends-
hip.

Verlies Ford
2,26 miljard

DETROIT - Het Amerikaanse auto-
concern Ford heeft vorig jaar een
verlies geleden van 2,26 miljard dol-
lar. In 1990 boekte de op een na
grootste autoproducent van de Ver-
enigde Staten nog een winst van
860,1 miljoen dollar. De omzet ver-
minderdevan 97,65 miljard tot 88,29
miljard dollar.

In het vierde kwartaal van vorig
jaar leed Ford een verlies van 475,7
miljoen dollar. In het vierde kwar-
taal van 1990 was het verlies 518,5
miljoen dollar. De kwartaalomzet
nam af van 24,19 miljard tot 21,98
miljard dollar.
De oorzaak is het trage herstel van
de economie op de belangrijkste af-
zetmarkten van het autoconcern.
De resultaten van het vierde kwar-
taal geven aan dat de maatregelen
om de kosten te verminderen resul-
taat afwerpen, zo verklaarde Poling
donderdag. Niettemin verkocht
Ford in de laatste driemaanden van
vorig jaar9,7 procent minder auto's.
Er werden er ongeveer 1,3 miljoen
aan de man gebracht.

Vooral de ontwikkeling op de
(Amerikaanse) thuismarkt speelde
Ford parten. De economische situa-
tie in de Verenigde Staten was daar
de oorzaak van. In januari liet Ford
weten voor 1992 een herstel van de
autoverkoop in de VS te verwach-
ten. In West-Europa verkocht het
concern vorig jaar 1,58 miljoen
auto's, een recordaantal.
Vorige week maakte Chrysler be-
kend in 1991 een verlies te hebben
geleden van 795 miljoen dollar. Ge-
neral Motors (GM), de grootste van
de drieAmerikaanse autoproducen-
ten, maakt volgende week zijn cij-
fers bekend. Over de eerste negen
maanden boekte GM een verlies
van 2,5 miljard dollar. Naar ver-
wachting zal het verlies van GM
over het vierde kwartaal in de mil-
jarden lopen in verband met voor-
zieningen voor het schrappen
74.000 arbeidsplaatsen in de komen-
de vier jaar. In december van het
afgelopen jaar maakte GM een
grootscheepse reorganisatie bekend
om de kosten te drukken. Het con-
cern gaat 21 fabrieken sluiten.

Lek
De tien man sterke vertegen-
woordiging van de Vervoers-
bond FNV in de onderne-
mingsraad van de KLM heeft
gisteren tijdelijk het overleg
met de directie opgeschort. Dat
gebeurde naar aanleiding van
een opmerking van directeur
Den Hartog over 'lekken naar
de pers. Het feit dat de finan-
ciële problemen van de Franse
dochtermaatschappij Air Litto-
ral, het verlies van de Britse
dochter Air UK en de strop
rond de aanschaf van een
Boeing 767 breed in de pers
zijn uitgemeten, wijst er vol-
gens Den Hartog op dat de or
niet zorgvuldig omgaat met
vertrouwelijke informatie. De
directie wilde dan ook weten
wie het lek was. Den Hartog
dreigde zelfs de informatie-
voorziening te staken, hetgeen
vooi de FNV-fractie aanleiding
was uit het overleg te stappen.

Audi
Autoproducent Audi, onder-
deel van het Volkswagen-con-
cern, heeft vorig jaareen omzet
behaald van veertien miljard
mark na een omzet van 12,1
miljard mark in 1990. De pro-
duktie nam toe met 6,9 procent
tot 450.000 auto's.

Werklozen
Het voor het seizoen gecorri-
geerde aantal werklozen in
Groot-Brittannië is van decem-
ber op januari gestegen met
53.000 tot ruim 2,6 miljoen. De
werkloosheid groeide van ne-
gen tot 9,2 procent van de be-
roepsbevolking, het hoogste
pecentage sinds december
1987.

" De stoomlocomotiefDe Bergkoningin wordt op goederenwagensgehesen voor een lange
reis naar Klostermansfeld in de voormalige DDR voor een ingrijpende restauratie. Deze
Nederlandse locomotief is twintig meter lang en weegt 74.000 kilogram. De Bergkoningin
werd speciaal door Werkspoor in 1928 gebouwd om in te zetten op Java. Als blijk van
vriendschap stuurde de Indonesische regering de locomotief in 1981 terug als geschenk
voor het wegmuseum. Foto: ANP
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Locomotief op reis
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En mochten
de prijzen van de 205

u niets zeggen,
dankrijgt u wellicht

een goed gevoel
van het voordeel.
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DE PEUGEOT 205,
NU MET F 1.000 - AAN GRATIS
ACCESSOIRES NAAR KEUZE,

OF: NU HALEN,
1 SEPTEMBER PAS BETALEN.
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Maandkosten
" een onderzoek van de Consu-

mentenbond werden de kosten
"45 nieuwe en gebruikte

Jrl°s vergeleken. Uit de tabel-
te "J**l dat noe ouder de mees-
mi.?.. to's zi Jn' noe laSer de Se"ei,. lde maandkosten voor de
_b UlJ.er worden. Bijvoorbeeld«e Volkswagen Golf 1.6 CL. In
),„ ,elerste tweeëneenhalf jaar
_*_. «iJ_.de aut°mobilist gemid-
deld 916 gulden per maand. Na
7ft9 a,r ls dat bedrag gezaktnaar°-f gulden, eenjaar laterkost dewagen de automobilist elke

maand 759 gulden en rijdt hij
maar liefst zeveneneenhalf jaar
lang in deze auto, dan kost dat
hem maandelijks 728 gulden. Bij
sommige auto's zijn deze ver-
schillen nog groter. Bij deze kos-
ten zijn ook gemiddelde repara-
tiekosten meegerekend. Ook al
zijn deze bij oude auto's vaak ho-
ger, het heeft geen negatieve in-
vloed op het verschil in de kos-
ten tussen nieuwe auto's en
occasions.

Bij het kopen van een auto is het
verstandig niet alleen naar de
aanschafprys te kijken, maar
ook naar andere kostenposten.
Deze zijn te verdelen in variabele
en vaste kosten. De variabele
kosten zijn afhankelijk van het
aantal kilometers dat met de
auto wordt gereden. Staat de
auto stil, dan hoeft de eigenaar
uiteraard geen geld uit te geven
aan benzine en reparaties. Onaf-
hankelijk van het aantal gereden
kilometers moet de automobilist
vaak fors afdragen aan vaste kos-
ten. Het grootste onderdeel hier-
van is de afschrijving, maar ook
de motorrijtuigenbelasting en
verzekering tikken behoorlijk
aan.

Overspoeld
Een te groot aanbod van occa-
sions kan de autofabrikanten
behoorlijk in de wielen rijden.
Een aantal jaren geleden werd
de Nederlandse markt over-
spoeld met tweedehands auto's.
De Nederlandse importeur van
Volkswagen en Audi nam maat-
regelen. „Bij onze dealers ston-
den maar liefst 13.000 gebruikte
auto's. De verkoop van nieuwe
exemplaren liep hierdoor aan-
zienlijk terug. We zijn toen een
grote actie begonnen. Extra ac-
cessoires als sportvelgen moes-
ten kopers van nieuwe auto's
over de streep trekken. Dat is
aardig gelukt," meldt een woord-
voerder van het bedrijf Pon's in
Leusden. Volgens hem zijn er
geen permanente acties tegen de

verkoop van tweedehands auto's
zoals in het verleden.

Op dit moment staan er onge-
veer zevenduizend gebruikte
auto's in de showrooms van de
Volkswagen en Audi-dealers.

Aangeven hoeveel nieuwe heili-
ge koeien er staan, kan de
woordvoerder niet. „Dat zijn de-
monstratie-modellen. Als een
klant een nieuwe auto wilkopen,
moeten wij die leveren." Maar
hij bevestigt dat de verkoop van
occasions ongeveer twee keer zo
hoog is als nieuwe auto's.

Volgens woordvoerder M. Tim-
mer van de RAI, een organisatie
die auto-importeurs vertegen-
woordigt, is er sprake van twee
verschillende markten met elk
hun eigen doelgroep. Timmer
stelt dat de nieuwe auto een

groot psychologisch voordeel
heeft op de gebruikte. „Bij een
occasion weetje vaak niet wie er
in gereden heeft. Je weet niet

wat er met dieauto is gebeurd en
of er voorzichtig mee is gereden.
Bij een nieuwe auto heb je die
onzekerheden niet."

Prelude: techniek imponeerde
al, uiterlijk nu ook

DOOR SIEM LEEUWENKAMP

maar meteen met hetbelangrijkste te beginnen:
Honda Prelude verdienttL umeeste Punten met de

i,.. ,lsche styling. Maar het
is nu ook op een

"taal ander plan terechtge-
£°men, waardoor de sty-
"ngsvaardigheid vrijwel
!:en goed is. Er staat nieteer zon platte en breed
a,,t e[ekte Accord. De helet^° heeft nu veel meer een
zin..

n karakter en schurktien in het Hónda-gammasenoegiyk tegen de klassie .
*e Legend voor het behalenVan wat extra imago.

kaat herent in het predi-sr_..+-goe-d verdienende, jonge
we P-.eTelJng schaft "** de nieu-
OD .__ .^ aan' Na de primeur
Sain-f To^ 10 Mot°r Show, Het
de cl _S B,mssel en AutosalonratipTf cv? komt de vierde gene-
verk-yan de Prelude bij ons in de
imnnr?P Va,naf medio maart DeS£lUT denkt maandelijks 40GfnH erSTVoor deze 53 milleKostende Japanse 'Jag' te vin-

he
atg. iS de "efkozende naam van

als iL°erï.. UC„. te merk JaSuar- En
nie aCh_ter de Prelude staat kanc_et ontkend worden dat XJS-zi.n°Krer. zeer sterk aanwezig
Hr_.-.y --T1* Paradepaardje van
vi_fj_a- ?e huidige Prelude die
had -frtfr

v
gop de markt kwamad duidelyk een minder sty-ung.gevoelig ontwerp.

?e. nieuwste Prelude van 444 x'b cm heeft een stevige achter-£attij, waarvan de zijkanten soe-fi^ E6B^00;1:1013611 naar de sPitseeln _" t
Dle h?eÜ in het centrum

n__". JS V,erl»oogde V-vorm; kyk«.aar de BMW 850ien wederom«HJn er ditmaal aan de voorzijdegelijkenissen te trekken. Voor-
ftaar een mooie synthese vanönts/Duitse wensen, waarmee

Honda in Europa wellicht goed
voor de dagkan komen.

Motorisch gezien is er het beken-
de krachtwerk van de 2 ltr/133
pk zestienklepper uit Accord.
Echt nieuws komt van een 2.3
ltr/160 pk motor met twee boven-
liggende nokkenassen die de
prijs van de Prelude dicht in de
buurt van de 70 mille brengt.
Eenvoud siert de mens, maar
niet de Prelude; weg dus met dat
simpele 2 ltr/106 pk twaalfklep-
pertje, zodat alleen genoemde
potente knapen het aandrijfwerk
mogen verrichten.

Door een kortere wielbasis (255

cm), minder reacties bij in- en
uitveren en een grotere spoor-
breedte (152/151 cm) is de Prelu-
de een lekkere 'rock & roller'
geworden. Hij helt nauwelijks
over in de bochten, voelt aange-
naam stijfaan, weinig stuurreac-
ties door oneffenheden en hij ligt
als een plak kauwgom op de
weg.

Naast 7 cm extra breedte hebben
de wielen en de banden ook een
ruimere maatvoering. Onder de
Prelude 2.3izitten 6.5JJ/15 licht-
metalen velgen met 205/55R-15
banden, de tweeliter versie no-
teert stalen 5.5J/14 velgen en 195/
65R-14 banden.

Vierwielbesturing is niet meer
standaard, ABS en een airbag
zyn in de duurdere modellen wel
standaard. In het topmodel 2.3i
zit 4WS als nieuw elektronisch
gestuurd systeem. De verander-
ing betreft de geringere mate
van tegengesteld sturen naarma-
te de snelheidvan de auto hoger
wordt. Daardoor vermindert het
effect van natuurlijk onderstuur
bij dezevoorwielaandrijver.
Honda denkt met deze duidelijk
bredere Prelude meer te kunnen
penetreren in de 'two-plus-two'-
klasse. In dat segment is er een
duidelijk waarneembare belang-
stelling voor middelgrote spor-
tieve coupes.

# Veelal goedverdienende jongesportie-
ve types zullen zich een Honda Prelude
aanschaffen.

auto

Importeurs ontkennen ontmoedigingsacties tegen koop occasion

Tweedehandsje wint het
van splinternieuwe auto

Wordt het een tweedehands of een nieuwe. Dat is
vaak de vraag bij de aanschaf van een auto. Het ant-
woord is simpel, want de koper is doorgaans veel
goedkoper af als hij een goed tweedehandsje op de
kop weet te tikken.

Redenen: de meeste auto's heb-en in hun eerste jaren enorme
J.oge afschrijvingskosten. Na dieuJd wordt het aantrekkelijker?m er mte rijden. Het is voor de"oper financieel het meest gun-llg om een tweeëneenhalf jaaroude auto te kopen. Ook hoeven
oudere auto's gemiddeld niet va-er naar de garage en ze staanook niet eerder met pech langsue weg.

oewel de verhouding tusseneuw of occasion al jaren onge-
ler hetzelfde is (1:2, in het voor-

ccleel van de occasion), doet eenorganisatie als de Bovag er allesar- om de gebruikte auto in een
i!?g beter daglicht te stellen,

Spruijt van de°ov.ag: „Het Bovag-garantiebe-
"*jsis natuurlijk het meest be-
kend. Maar de laatste jarenomen er meer instrumenten om
ze consument te beschermen.o is het door de invoering vane autopas voortaan onmogelijk,net de kilometerteller teRoeien. Om de koper de gele-
d. Kieid te Seven in geval van

na de aanschaf vanen tweedehands auto iets te on-tnemen, begint in mei de nieu-we Geschillencommissie Auto."*er kunnen automobilisten te-ecnt als ze klachten hebben"verreparaties of het onderhoudan hun auto. In het verledenwas deze mogelijkheid er niet."

" Tweedehands auto's: de moeite van het overwegen waard Foto: PETER ROOZEN

Motorbeurs in
Utrecht opent
motorseizoen

Van onze verslaggeve

Zodra de dagen weer langer
worden, wordt de Jaarbeurs in
Utrecht aangeveegd voor de
Motorbeurs, traditioneel het
loopplankje naar het naderen-
de motorseizoen. Vanaf van-
daag loopt deze motorshow
voor de achtste keer in succes-
sie. Gedurende drie dagen
staan in welgeteld 124 stands
meer dan duizend gebruikte
motoren opgepoetst te kijk en
te koop. Uiteraard zijn er ook
nieuwe modellen te bewonde-
ren op deze populaire motor-
beurs, georganiseerd door Jan
de Rooy Produkties uit Breda
en vorig jaar goed voor meer
dan 50.000 bezoekers.
Gelet op de bijna niet bij te be-
nen groei van het aantal 'motor-
muizen' - vorig jaar gingen
maar liefst 95.000 kandiaten op
voor het A-rijbewijs - verwacht
de organisatie nu een nog grote-
re toeloop.

In de schaduw van de uitgestal-
de 'bikes' worden tal van andere
evenementen gehouden zoals de
huldiging van Wilco Zeelenberg
als Motorsportman van het Jaar.
Elke bezoeker krijgt bovendien
het Motorboek '92 cadeau.
De openingstijden zijn: vrydag
14 februari van twee tot tien uur,
zaterdag en zondag van tien tot
zes. Toegangsprijs: ’12,50. Kin-
deren onder twaalf jaar onder
begeleiding gratis.

" De trottoirs en par-
keerterreinen vol moto-
ren. Dat is het het ver-
trouwde beeld voor bezoe-
kers van de Motorbeurs
die dit weekeinde in
Utrecht wordt gehouden.

Fietsen mee op de auto
Fietsen meenemen met de auto, om dan ergens in een mooi stukje
natuur lekker op de pedalen te gaan, is een wijdverbreid verschijnsel
geworden. De pas geïntroduceerde Bike Bar is een nieuw type trek-
haak-fietsendrager, voor twee of drie fietsen.
Voor elke fietsbandensoort is een passende oplossing mogelijk. Ook
kan de Bike Bar voor de caravan geschikt gemaakt worden. Hy past
op alle soorten trekhaken, ook de lastige waarbij maar enkele centi-
meters ruimte is tussen de kogel en de autobumper.
Als accessoire op de Bike Bar komt er ook een bagagerek, waarop je
vrachtjes kunt vervoeren, bijvoorbeeld tuin- en bouwspullen. De kof-
ferbak van de auto blijft daardoor gevrijwaard van vuil. Het is een
goed doordacht concept, ook wat het opbergen betreft. In schuur of
garage neemt de opvouwbare drager slechts heel weinig ruimte in.
Verkrijgbaar bij automaterialenzaken, adviesprijs voor standaarduit-
voering, dus zonder extra accessoires, 299 gulden. Informatie Heek &
Co, Schiedam, 010-4469678.

DOORTOOFBRADER

Ongevallen met
spookrijders
uitzondering

Wie 's avonds en
vooral 's nachts veel
naar de radio luis-
tert, klinkt het
waarschijnlijk be-
kender in de oren
dan de laatste hits
van Prince of Ma-
donna: 'Op de
Rijksweg Al3is een
spookrijder gesigna-
leerd. Zon vier, vijf
keer per week belt
de Algemene Ver-
keersdienst (AVD)
van de rijkspolitie
in Driebergen naar
de studio van Radio
1 in Hilversum om
te melden dat een
automobilist zich te-
gen het verkeer in
op de verkeerde
helft van de rijbaan
beweegt en dat an-
dere weggebruikers
dus moeten uitkij-
ken. Hen wordt bo-
vendien aangeraden
de spookrijder met
lichtsignalen te
waarschuwen.

Meestal werkt dit waar-
schuwingssysteem uit-
stekend, zegt woord-
voerder J. Bode van de
AVD. Zo werd er door
de Verkeersdienst in
1991 in totaal 169 keer
naar Hilversum gebeld
om de aanwezigheid
van een spookrijder te
melden. Slechts in twee
van die gevallen kwam
het daarbij vervolgens
alsnog tot een botsing.
Doden vielen er niet,
wel één gewonde. Tien
keer werd de spookrij-
der door de politie zelf
staande gehouden. En
in 26 andere gevallen
kreeg de AVD later te
horen dat de spookrij-
ders in kwestie door
mede-weggebruikers
tijdig konden worden
gewaarschuwd. In alle
overige gevallen werd
van de gemelde spoo-
krijders niets meer ver-
nomen. „Waarschijnlijk
loos alarm," aldus Bo-

de. „Of de betrokkenen
merkten zelf op dat ze
verkeerd zaten."

Afgelopen maandag-
avond ging het echter
een keer grondig fout.
Toen keerde een 18-jari-
ge vrouw uit Brielle
rond half negen ter
hoogte van Moordrecht
op de A2O haar auto,
doofde de verlichting
en reed in vollevaart te-
gen het verkeer in. De
rit duurde slechts enke-
le minuten. Zij botste
frontaal met een tegen-
ligger, een 31-jarige
man uit Krimpen aan
den IJssel, die een half
uur later op weg naar
een Gouds ziekenhuis
overleed.Ook devrouw
overleefde het ongeval
niet en stierf later die
nacht in een Rotter-
dams hospitaal.

Ook in dit geval had
Driebergen gebeld; de
melding was kort voor
half negen uitgezonden.
„Tsja, een tragisch ge-
val waarbij waarschijn-
lijk de wens tot zelfdo-
ding in het spel was,"
meent Bode. „Maar ik
geloof niet dat dit ty-
pisch is voor de gemid-
delde spookrijder. Na-
tuurlijk komt dat wel
eens vaker voor, hoewel
er in Nederland geen
concreet cijfermateriaal
over beschikbaar is.
Maar voorzover ons be-
kend is, komt het maar
zelden voor dat mensen
bewust en gewild tegen
het verkeer inrijden."

Volgens Bode gaat het

bij spookrijders in
meerderheid om oudere
weggebruikers die zich
vergissen en bijvoor-
beeld een afrit voor een
oprit aanzien. „Vaak
zijn dat mensen die zich
de verkeerssituatie nog
van vroeger menen te
herinneren en niet in de
gaten hebben dat er in-
middels het een en an-
der is veranderd. We
hebben daarom een
aantal jaren geleden
overal bordjes op afrit-
ten geplaatst met de
tekst 'Ga terug. En we
zijn natuurlijk steeds
bezig de bewegwijze-
ring zo duidelijk moge-
lijk te maken. Ik geloof
dan ook niet dat er - in
combinatie met ons ra-
dio-waarschuwingssys-
teem - veel meer aan te
doen is."

In België wordt daar in-
middels echter anders
over gedacht. Daar ont-
stond de afgelopen
maanden een publiek
debatover het spookrij-
den nadat een 80-jarige
automobilist die op de
verkeerde weghelft te-
recht kwam een onge-
val met vijf doden ver-
oorzaakte. In dat debat
kwam een Duits onder-
zoek uit 1978 aan de
orde waaruit bleek dat
bijna een derde van alle
spookrijders zich be-
wust tegen het verkeer
in bewoog. Nog eens
een derde bleek zich
onder invloed van te-
veel alcohol te hebben
vergist. Recent Bel-
gisch onderzoek leerde
bovendien dat de ge-

middelde leeftijd van
de spookrijders lager is
dan tot nu toe werd
aangenomen.

Overigens gaat het bij
de spookrijders die zich
bewust tegen het ver-
keer in bewegen niet in
de eerste plaats om po-
gingen tot zelfdoding
maar speelt vooral de
bravoure van jongeren
een rol. Zij sluiten wed-
denschappen af waarbij
het als een kunst wordt
beschouwd zo lang en
zo hard mogelijk tegen
het verkeer in te rijden.
België telde het afgelo-
pen jaar negen doden
als gevolgvan het spoo-
krijden; in Duitsland
telt men er jaarlijks ge-
middeld twintig.

Gealarmeerd door deze
cijfers besloot de
Vlaamse verkeersmi-
nister Sauwens deze
maand tot een experi-
ment. Op twintig 'spoo-
krijder-gevoelige' afrit-
ten worden de komen-
de maanden over de
gehele breedte van de
weg strippen aange-
bracht met een speciaal
soort pennen die vanuit
de goede richting mee-
geven zodat deautomo-
bilist er geen hinder
van ondervindt maar
die zich vanuit de ver-
keerde richting in de
banden van de spoo-
krijder boren en aldus
de auto tot stilstand
brengen.

Het systeem is ook bij
het Nederlandse minis-
terie van Verkeer en
Waterstaat bekend.
Daar ziet men er vol-
gens een woordvoerder
voorlopig echter meer
na- dan voordelen in.
Zo is de weersgevoelig-
heid van de constructie
nog nauwelijks getest
en voorziet men boven-
dien de nodige proble-
men voor de politie en
andere hulpverleners
die in geval van een ver-
keersongeluk snel ter
plekke willen zijn.
Want, zoals het Belgi-
sche dagblad De Mor-
gen het uitdrukte:
„Dienstvaardige spoo-
krijders zijn er ook."

Vrijdag 14 februari 1992 "7iimburgs dagblad
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ZAKENAUTO v/h JAAR 1992
PEUGEOT 405
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Diverse jonge inruilers
Peugeot 405 GL 1.6 wit ’21.900.-Peugeot 405 GL 1.6 wit ’ 21.750,-
Peugeot 405 GRD 1.9 bruin ’ 22.500,-
Peugeot 405 SR Break 1.9 grijs ’ 29.950,-
Peugeot 405 GL 1.6bruin, 29.000km ’ 23.000,-
Peugeot 405 GLi 1.6 rood ’ 28.000,-
Peugeot 405 GLi 1.6 blauw ’ 23.950,-
Peugeot 405 Break GL 1.6 groen ’ 29.500,-

-12 maanden garantie - geen afleveringskosten!!!

I^PEUCEOT
Schelsberg 45 - Heerlen - 045-720202I
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Auto l/eneken b.v. \

"Occasioncentrum" "Occasionkelder"
Prins Mauritslaan 171 ___ /_ " 1 Leyenbroekerweg 27 ss

6191 EE beek W'.<W__iL_!-i 6132 CN Sittard
tel. 046-372882 JÉ.*WA-_I tel. 046-515777

Veneken Beek Veneken Sittard
Audi 100 cc 2.3 E, grijsmet 1988 uu/ rnlf Momnhi. -,nn rrAudi 100 cc 2.0 E, groenmet 1988 ,VW -*<»■'*"«■*■■« "O» CC =
Golt Madison 1.8 i9O pk, zwart 1990 !?_?. rJ! ~ __ __""____;"__. ; " . =Golf Pasadena 1.8190 pk, wit 1991 VW, Go" MemPh,s 1300 CC' an,rac'e

0

, =
Audi 80 1.8 S9O pk, zilver 1988 __?_____'i______^~'.______-: 88 SS
Golf Pasadena 60 pk, diesel, VW Golf Manhattan 1300 CC, =
5-drs., blauwmet. 1991 ._nn ï

1989 =
Audi 80 2.0 E, automaat, veel VW Golf Mad.son 1800 L, =
extras, beigemet 1989 "a2T..__««■-.; 99° =Audi 80 1.9 diesel, groenmet 1990 "Go 300 CC, w, 985 s
VW Polo Jeton 1300 coupé, wit 1990 ïw r_ rr? ,n_« 1. o_2 =Golfl3oo,wit 1987 0, _T'' zllve.met .£_ =VW Jetta 1600, 4-drs., sportief, _£?,02"S"-,".! V ___ =r0 ,007 VW Polo 3-drs., zilver met 1989 ssF.".uno'ïé;wit::::::::::::::::::::::::: \lv, «« "°««..«■» ms =
Fiat Uno 45 lE, grijsmet 1990 *» ]e«a 8?° ' ""_ __. S
Golf CL 1600, beigemet 1986 " *e*a 3?° nr' ïï"- "__,■ __? =Goiti6oo,wit .... 1987 Y^^!;".? «I 30? c?ii~a_!lw».r_ iet ." __. =Golf CL 1600, 4-drs, wit 1987 *uó> J"0-6."»1- 1.33 "*;■ blauw mcl 9" =Audi 100 cc turbo diesel, zilver 1987 *üd!B°

rflis_n9„l)Sm,e,„ „
989 =Passat CL 1600, 4-drs., sedan, wit .. 1990 °peJ c

Kade" "oJ.ce i 3
H
drs-r,ood ""

__. ==Audi 80 1.9 E, grijsmet 1987 "E,c-°'"_.„ L;"_' _" 198? =Mercedes 200 diesel, blauw 1983 °EM°: Aud! 80 ■"» S- 90 ■*■ , e ... =
Polo, 3-drs.,Fox, wit 1990 L .°p.°.o__ «__J 15"91 =Polo Shopper, 3-drs., wit 1988 J"^ 1800cc' 90 *■ Mfi

,
Q1 =

Audi 80 1.8S, wit 1989 blau"me" 2-V-B- 91 =
Golf Manhattan 1.3, wit 1990 °3139 =Honda Civic 3-drs. 1.5 i, wit 1990 —Opel Kadett 1.65, rood 1985 =Suzuki Swift GA aut. beigemet 1988 ==DEMO: Passat CL 4-drs., 1.81. =groenmet 7-'9l =Audi 801.8 i wit, comfort edition .... 8-'9l =
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INEENS ZUN ALLE OGEN Of IE GERICHT.
Alsof de Hyundai Scoupé nog niet bijzonder genoeg is, striping. Al deze extra's ter waarde van ’ 2.000,- is helaas maar een beperkte voorraad beschikbaar,

komen we nu met de Scoupé Peacock. Met dit geven we cadeau. Een standaard toerenteller en prijzen mcl btw af importeur. _xcl kosten „.klaar maken en metallic lak.
3 JAARVOLLEDIGE FABRIEKSGARANTIE. PRIJS- EN MODELWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

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

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

En dan hebben we het niet eens over de extra felle injectiemotor en geef iedereen het nakijken. Hl UI lU_HII \AF^s
brede banden, fraaie lichtmetalen velgen en subtiele Maar ga wel snel bij de Hyundai-dealer langs, want er HET iVJBI/WE WERELDMERK

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

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

AUTOMAAT-AANBIEDINGEN:
Toyota Hi-Ace autom. comm. diesel groen 3-84
Toyota Corolla HB autom. grijsm. 2-90
Toyota Camry XLi autom. beigem. 5-87
Toyota Starlet XL autom. rood 4-87
Toyota TercelDX autom. goudm. 1-84
Toyota TercelDX aut. blauw 12-82
Ford Escort Bravo autom. rood 1.6 3-85
Honda Civic autom. beigem. 3-85
Honda Civic autom. zilverm. 3-87
Honda Accord EX autom. grijsm. sedan 1-89
VW Golf 1.6 CL autom. beigem. 5-84

* Alle occasions worden aangeboden inkl.
nationale autopas.

* met gegarandeerde km-stand f:.... ~. ''PWWfli
* ANWB-keuring toegestaan
* Bovag-garantiebewijs
* 10.000km afleveringsbeurt *-*-S_i
* WN-keuring
* APK-keuring
* Deel 111 '92

(^■p) Toyota Mengelers B.V.

TV^VfYTA Rijksweg Zuid 212, Sittard1 V-/ ■ v/ I *\ 046-521000

ElEurocasion
kleur km-stand bouwjaar

Citroen LNA 11RE beige 60.000 '84
Citroen AX 14TRD blauw 64.000 '89
Citroen Visa 11RE wit 53.000 '87
Citroen BK 14E zilver 85.000 '86-'B7
Citroen BK 14TE antraciet 103.000 '90
Citroen BK 16RS Break wit 155.000 '85
Citroen BK 16TRS aut. blauw 102.000 '87
Citroen BK 16TGI antraciet 50.000 '90
Citroen BK 19GTI wit 106.000 '86
Citroen BK 19TRD blauw 198.000 '86

Fiat Panda 45S wit 28.000 '86
Volvo 3401.4 wit 97.000 '85
Toyota Starlet DL wit 36.000 '89

CITROEN
□ van ROOSMALEN JKM

MAASTRICHT-GULPEN fmmm— ■ ■ *
Gulpen: Rijksweg 113, 04450-1450
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TE KOOP
SCANIA-vrachtauto
P-82-ML, 4x2,
04/85, 395.000 km,
Ivm. 7660 kg, geslo-
ten laadbak met
laadklep, schuifzei-
len.
GOED ONDERHOUDEN

MOOIE AUTO
045-210715

r *^SPLINTERNIEUWE AUTO'S
TEGEN BODEMPRIJZEN OP=OP

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief afleveringskosten.

VERKOOPCENTRUM VfeflCKGn
fTffiD x»v Peter Schunckstraat 10, Heerlenjp © © 045-412641

I

ALU VELGEN * BANDEN
VOORDELIG!!

Autobahn Aa-hen, darm Autobahn nach Liittich. In Aachen-
Brand raus. Rechts nach Brand bis zur ARAL-Station.
Hinter der ARAL links in die Nordstraße, nach 500 m. links.

SCHMIDT REIFEN
Aachen-Brand, Nordstraße 78

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

VLOT EN DISKREET GEREGELD.
Lage lasten, voor elk doel

FINANCIERINGSKANTOOR

Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht

m\ Reten
Mieertens
Rathausstrasse 7 uctri/ictAachenLaurensberg T^CnS^.
Tel. 09-49-241 13449/1321Ö -^stt-* ■*-c/r

V Wij spreken Nederlands j

Ég Provincie Bureaußibliotheek
3n_S»lJ ■ J,-*-,!**, irrt Postbus 5700l__?2__J L ImDUiy 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling Verordening grondwaterbeschermingLim-
m46/07/92 burg 1989.Kennisgeving van een ontwerp-

beschikking naar aanleiding van een aan-
vraag om ontheffing.

Voornemen
Gedeputeerde Staten zijn voornemens -onder
voorschriften- ontheffing te verlenen aan:
F Creuwels/M. Metekohy, Houthemerweg '76 te
Meerssen en zulks voor het hebben van een
camping op het adres Houthemerweg 76 te
Meerssen (Bv 50435).

\ » Tervisielegging
De ontwerp-beschikking ligt ter inzagevanaf:
17 februari 1992 a. ten provinciehuize (biblio-
theek) tijdens de werkuren; b. ten gemeente-
huize van Meerssen tijdens de werkuren en
daarbuiten op de aldaar gebruikelijke plaatsen
en tijden tot het eindevan de termijn waarbin-
nen beroep kan worden ingesteld tegen de be-
schikkingop de aanvraag.

Bezwaren
Door de aanvrager en door degenen die be-
zwaren hebben ingebracht naar aanleiding van
de aanvraag, alsmede door eenieder die aan-
toont tot dit laatste redelijkerwijs niet in staat te
zijn geweest kunnen tot 5 maart 1992 gemoti-
veerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king worden ingediend bij Gedeputeerde
Staten, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
Geheimhouding
Degene diebezwaar aantekent tegen de ont-
werp-beschikking kan verzoeken zijn persoon-
lijke gegevens niet bekend te maken.

SS PrOVinCie Bureaußibliotheek
I irt-hl irn Postbuss7oo

LMSSI LIfTIBU I y 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Verordening grondwaterbescherming Lim-
m 45/07-92 burg 1989. Kennisgeving van diverse be-

schikkingen naar aanleiding van aanvragen
om ontheffing.

Beschikking.
Gedeputeerde Staten hebben op 4 februari
1992 -onder voorschriften- ontheffing verleend
aan: 1. M.G.M. Janssen, De Hoef 3 te Venray
en zulks voor het hebben van een tuindersbe-
drijf op het adres De Hoef 3 te Venray (Bt
56035). 2. Nuodex Colortrend BV, Ankerkade

II 101 te Maastricht en zulks voor het hebben
van een bluswateropvangbassin op het adres
Ankerkade 101 te Maastricht (Bv 53592).
3. G.H.H. Vosbeek, Houthuizerweg 11 te Lot-
tum en zulks voor het maken van een berege-
ningsput op een perceel aan de Hoogheide te
Grubbenvorst (Bv 52410). 4. P.J.G. Driessen,

l Baexemerweg 29 te Grathem en zulks voor
het hebben van een rundveehouderij op het
adres Baexemerweg 29 te Grathem (Bv
52923). 5. J.L. Jetten, Swentiboldstraat 6 te
Susteren en zulks voor het hebben van een
stomerij op het adres Swentiboldstraat 6 te
Susteren (Bt 51477). 6. Waterschap Roer en
Overmaas, Postbus 185te Sittard en zulks
voorde aanleg van een regenwaterboffer nabij
de kern St. Geertruid op een terrein langs de
Bukel te St. Geertruid (Bv 52706). 7. De Rijks-
geologische Dienst, Postbus 35 te Nuenen en

" zulks voor het verrichten van 6 boringen in de
Roerdalslenk op diverseparcelen te Neder-
weert, Heythuysen en Roggel (Bv 52117). 8.
G.M.H.E. Rompelberg, Boschweg IteBunde
en zulks voor het in werking hebben van een
kleinhandel in bloemen en planten op het
adres Bonaertsweg 11a te Bunde (Bt 53008).

Tervisielegging.
De beschikkingen liggen vanaf 17februari
1992ter inzage: a. ten provinciehuize (biblio-

theek) tijdens de werkuren; b. ten gemeente-
huizenvan Venray (ad 1), Maastricht (ad 2),
Grubbenvorst (ad 3), Heythuysen (ad 4),
Susteren (ad 5) en Margraten (ad 6) van
Nederweert, Heythuysen en Roggel (ad 7) en
Meerssen (ad 8) tijdens de werkuren en daar-
buiten op de in deze gemeenten gebruikelijke
plaatsen en tijden, tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld te-
gen de beschikking.

Beroep.
Tegen het verlenen van de gevraagde onthef-
fingen als bedoeld ingevolge artikel 44 van de

/ Wet algemene bepalingen milieuhygiëne kan
tot 17maart 1992 beroep worden ingesteld
door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi-
seurs; c. degenen die overeenkomstig artikel
20, 21 of 22 tweede lid, of 28, eerste lid, onder
c, van de Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne bezwaren hebben ingebracht; d. enige
andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest overeen-
komstig artikel 20, 21 of 22 tweede lid, of 28,
eerste lid, onder c, van deWet algemene be-
palingen milieuhygiëne bezwaren in te bren-
gen. De beschikking wordt na afloopvan de
beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 107van de Wet op de Raad van
State een verzoek is gedaan tot schorsing van
het besluit dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift en
het verzoek tot schorsing of tot het treffen van
een voorlopige voorziening moeten worden
gericht aan en in tweevoud worden gezonden
aan de Raad van State, Afdeling voor de
Geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA
's Gravenhage.
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Aanvoelen
Willem: „Het is louter en alleen
een kwestie van aanvoelen. Eerst
besef je dat niet. Je weet dingen
zeker, maar uitleggen kun je het
niet. Later besef je dat het een
gave is. Maar we hebben er alle-
bei in ons werk veel aan gehad.
Eerst toen we samen in Waalwijk

in een platenzaak werkten. Zo
zijn we trouwens aan elkaar ge-
komen. Clemens heeft mij twin-
tig jaar geleden aangenomen. Ik
ben later platenplugger gewor-
den, nu ben ik general manager
bij een platenmaatschappij, Cle-
mens heeft een eigen platenzaak
in Tilburg."

„Het heeft overigens moeite ge-
noeg gekost om aan de bak te
komen. In 1974, net na carnaval
kreeg ik een idee voor een lied.
Ik had de Prager Musikanten ge-
hoord en die hadden een hit. Ik
dacht: op die muziek past best

een tekst in de orde van grootte
van: 'Zak es lekker door.' Cle-
mens had er wel oren na. We
werkten allebei, naast ons werk,
als disc-jockey in het land. Dan
leer je echt wel wat by het disco-
theek-publiek aanslaat en wat
niet".
„Maar we hebben een jaar lang
moeten leuren om een plaat te
kunnen maken. In november '74
kregen we een kans en de plaat
werd zeven in de top veertig.
Sindsdien vieren we zelf geen
carnaval meer, want we moeten
dan altijd werken. We treden
trouwens het hele jaar op. Overal
waar het feest is. Daarom heet
onze nieuwe cd ook: 'Het hele
jaarfeest."
„Dat hebben we gewonnen.
Want we hebben heel erg hard
moeten werken om deze zaak,
het is een echt bedrijfje, op te
bouwen. Het is ook wel eens een
paar jaarminder gegaan. We pro-
beren een teruggang, waarvan
we hopen dat die nooit meer
komt natuurlijk, te ondervangen.
Het geld dat we met optreden
verdienen, doen we in een pot.
Mocht de nood aan de man ko-
men, dan kunnen we in eigen
beheer onze platen uitbrengen".

„Je moet ernaar streven op te
vallen. Ik zeg dit met alle respect
voor iedereen die zich op het ter-
rein beweegt waarop wij ook
bezig zijn. Het lijkt zo gemakke-
lijk, maar schijn bedriegt."

Jullie hebben op de cd ook een
liedje op tekst van Dimitri Fren-
kel Frank en op muziek van
Tony Eyk.
Willem: „'Waar is de steekvan de
keizer?' Ja, dat zong André van
Duin in '82 in de film 'De Boe-
zemvriend. Ik hoorde dat lieden
ik dacht: dat is een kraker. Ik
heb geïnformeerd en wat bleek:
Van Duin wilde het niet opne-
men. Toen hebben wy het op de
plaat gezet. En: succes. En gek
misschien, Dimitri Frenkel
Frank was hartstikke blij dat dat
liedzo goed verkocht. Ik kan me
dat wel voorstellen. Hij schreef
prachtige teksten: voor Van
Kooten en De Bic bijvoorbeeld,
maar het was maar zelden dat
dieeen grootpubliek bereikten."

Op 'Het hele jaarfeest' staat ook
een opera-medley.
Clemens: „'La la la van Strauss
en zo. Altijd prijs. Je hoort het
toch bij de Nieuwjaarsconcerten
van de Wiener Philharmoniker,
de Radetzky-mars is een geheide
meeklapper. Mensen doen graag
mee met muziek. Al die ouvertu-
res van Bizet en Rossini: inha-ken en meezingen. Dat weetje."
„Maar je moet wel voortdurend
op het vinketouw zitten, kijken
wat mensen beweegt, wat er
leeft. Muziek is emotie. Dat geldt
net zo goed voor ons genre. Er is
een markt voor George Michael,
maar er is ook een markt voor
De Deurzakkers."

René Mioch was eigenlijk niet toe aan honderdste tv-aflevering
’Jubileumfeest Film & Video

is schuld van Mei Brooks
’

DOOR PETER VAN DE KRAATS
HILVERSUM Renéuoch is geen 'starbhaser',naar hij heeft ze al wel°lJna allemaal 'gehad', de
D *erren van het witte doek.
ze i

Ur
n.

oumalist interviewt
nin .\.Vn Programma Vero-"ca Fllm & Video) waarvansisteravond de honderdste«levering op het schermsS?- Het Jubileumpro-
ü7ma werd opgenomenjaens de première van de
sonJrlandse fllm 'De John-M",' een co-productie van

de vf d I _let het gevoel dat ik aannonderdste aflevering toe
vor.dikZ._l. ioch' "Eigenl«k
een ___. *-et ook geenreden voor
den iteSt^e- Dat we het wel de-
Me JLeiPnliJk de schuld vaninterv.l °ks' die ik m augustus
aanS .^de- Ik had hem al een
had enma Voor de camera ge-
veel afl Vroeg me daarom hoe-
Ujk n.. J?"^11 ik er nu eigen-den .!.>? Zitten- 'Nou, dat
iktoer- Z° n honderd zijn', heb"* -oen gezegd."

spot 10l 1f °Pna"*en van deCd_l? het Pr°gramma bleef
honH_fr_,maar °ver doorgaan. 'DeK_lri Sle mensen!
zün fn ee,n groot feest en we
kom ooi6-maal,-""genodigd. IkSi w!' H

en dat soort gappen.hebhL dlf spot uitgezonden
bÜek piiT8 .d °ns door het Pu-
W_r_.

ke keer weer gevraagdSnf We/e honderdste uit-beet JlZ°Uden vieren' Daarom
feest. f t

n W-f- er toch maar een
Inefuitzending van te maken."
derd ,t-.W_?S het niet eens de bon-
gen_-_?' ,Z]jn meer afleverin-
Iram

gemaakt De speciale pro-srammas en uitzendingen van-
teld werden niet meege-
TiJdens de twee uitzendingen

van gisteravond werd niet alleen
aandacht besteed aan de nieuwe
Nederlandse film 'De Johnsons',
maar ook aan een aantal hoogte-
punten uit de 100 uitgezonden
Veronica Film & Video's.

„Het waren eigenlijk niet zozeer
hoogtepunten, méér een aantal
van de grappen. Sterren die iets
geks deden of gezegd hebben.
Schwarzenegger die in elk inter-

view dat ik met hem had zei dat
déze regisseur de fijnste is waar
hij ooit mee gewerkt heeft. Of
Paul Verhoeven die een quiz-
vraag stelde, die we. toch nooit
durfden uitzenden."

De aflevering van gisteravond
was niet gevuld met Mioch's per-
soonlijke 'toppers. „Ik kon daar
geen keuze uit maken. Wat ik als
een hoogtepunt beschouw, kan

bijvoorbeeld voor de kijkers een
bagatel zijn. Het interview met
Woody Allen was bijvoorbeeld
voor mij een topper, maar de kij-
kers zitten daar niet echt op te
wachten. Die man was er echt
voor mij, het was mijn uuren ik
kon hem alles vragen. Dat vond
ik een goed interview."

„Madonna was ook een hoogte-
punt. Maar terwijl ik dit zeg, be-

sefik dat ik dat alleen maar vind
omdat iedereen er omheen het
zo geweldig vond dat ik haar te
spreken kreeg. Het maakte ook
indruk op me dat toen ik na het
interview buiten kwam de rod-
delpers op me stond te wachten.

Die mannen gingen mij weer
vragen stellen, hoeze was, watze
aan had en zo. Maar qua inter-
view stelde het niet veel voor. Ik
heb niets extra's uit Madonna
weten te halen, niet één spon-
taan, leuk of extra leuk ant-
woord dat een ander niet had.
Het was het standaard publici-
teitspraatje."

Daarom roept Mioch ook meteen
Madonna als hem naar de diepte-
punten gevraagd wordt. „En
Nederlandse acteurs die geld
vragen voor een interview. Die
zijn er, dat vind ik ook een diep-
tepunt. Dat heb ik in Amerika
nog nooit mee gemaakt. Ook een
interview met Brian de Palma
noem ik een dieptepunt. Die
man stond me zo negatief en on-
beschoft te woord, dat ik maar
voorgesteld heb het interview te
beëindigen. Pas later kreeg ik
een boek over hem in handen
waarin ik las dat de dag dat ik
hem sprak zijn vriendin hem
verlaten had, hij gehoord had dat
zijn film die op dat moment liep,
'Casualties ofWar', een flop was
en hij die morgen ook nog eens
door zyn enkel was gegaan. Hij
is toen door een paar mensen
naar het hotel gesleept waar ik
op hem zat te wachten voor een
interview. Achteraf gezien best
logisch dat hij niet in de stem-
ming was."

" René Mioch: „Infeite was het gisteravond niet eens de honderdste Film & Video. Er zijn
meer afleveringen gemaakt." Foto: GPD.

show

’Hetheeftmoeitegenoeggekostomaandebaktekomen ’Deurzakkers met liedjes
’uithetlevengegrepen’

DOOR ELS SMIT

JUSSUM - 'Foutje... be-dankt' is de gimmick van dePopulaire verzekeringsre-
fiame. De kreet eruit is:Kan ik effe vangen?' Van
*:er* gimmick maak je niet
"e titel van je carnavals-Plaat. Dat doe je van eenKreet. Zo zit dat.
Het is duidelijk niet de opvattingde formatie De Hollanders,
«ant die namen 'Foutje., be-dankt' als titel. Het is wel de'«ening van Willem van Schijn-
e* en Clemens van Bracht, sa-

zatu beter bekend als De Deur-Kkers. Zij zijn nu even binnen,uu-s het feest kan beginnen.
»Hy begon erover," zegt Willem
*an Bracht. „Clemens zei op 8'"ovember: 'Heb je diereclame alsenoord, joh. ledereen op straati?ePt als het zo uitkomt: Foutje.'aar moeten we iets mee doen.'
£e- zei me niets. Ik had de recla-
lat 1 gehoord- Een Paar dagener begint onze producer er-
"ver- Ik denk: hé. Toen heb ik«yn vrouw gevraagd of ze tweevl Ü.n lang a 1 die ellende-spots
ten » Ster °P de band wil zet"

"En toen wist ik .het ook: die
vafer*wordt-' e van het met carna-
«" Dat wil zeggen: 'Kan ik effegangen. Want 'Foutje., bedankt':

«dt is met waar het om gaat Wy
"epen het in het lied er alleen«aar tussen door en dan nogponder 'Bedankt', want de uit-g** is 'Foutje.

*at is ook de mening van Adayers, onze producent en van
£°eleke Mayers, de vrouw vans^ens. Zij schrijft al onze tek-
en 1 le kan schrijven. Als jenu
vn _Tkst bestelt, heb je over een
f*ur drie coupletten plus het re-
lier..' *- n net aardiëe van baar
li'i/_es is: ze zijn aan de werke-enheid ontleend."

lemens: „Die ober die in het
v_n zn blad met glazen laat

«uien Waar gebeurd en ook datiet hele café en bloc riep: 'Fout-

je!' Zo ook de man die in het
couplet over het casino met zn
laatste gulden anderhalve ton
wint. Dat is is een vriend van ons
vorig jaar overkomen. Die was
nog nooit in het qasino geweest.
Hij gooit zijn laatste gulden in
een automaat, blokkeert dat ding
ineens en begint groen te flikke-
ren. De vriend in paniek, roept
nog het personeel erbij. Hij
dacht dat de automaat kapot
was".
„Het zijn teksten die uit het le-
ven gegrepen zijn. Op een dag
kwam Roeleke op een feest bin-
nen, het was al druk. En Roeleke

zegt: 'Zo, ik ben er, dushet feest
kan beginnen. Even later dacht
ze: 'Eigenlijk is het een gevleu-
gelde uitdrukking. Geschikt
voor een tekst dus."

" Willem van Schijndel en Clemens van Bracht, samen De Deurzakkers: „La la la van
Strauss en zo, altijd prijs."

Standaard
„Ik weet wel dat ik goede inter-
views maak. Ik zit vaak genoeg
in de Verenigde Staten bij de
monitoren als anderen intervie-
wen. Dan zie ik mensen die niet
verder komen dan het standaard
verhaal. Ik weet van mijzelf dat
het me meestal wel lukt om los
te komen van dat verhaal en de
mensen toch iets anders te laten
zeggen."

Tot slot een vraag diehij zelf ook
regelmatig stelt. Wat is nu de al-
lerleukste film die hy ooit heeft
gezien? Mioch denkt lang na.
„Dat is zo moeilijk. Als ik lijstjes
maak met de tien beste films van
het jaar heb ik daar ook zon
moeite mee. Ik vul ook nooit
nummers in. Ze zijn allemaal op
hun manier de goed. En ik reali-
seer me altyd dat ik er een hoop
vergeet. Ik kan nu voor het ge-
mak wel 'ET' noemen. Die film
vind ik op een heleboel niveaus
goed, maar ja, zo kan ik er nog
wel een paar noemen."

’LaTraviata’live

bij Omroep Limburg
HEERLEN - Vanuit het Theater aan het Vrijthof in Maastricht
brengt Omroep Limburg zaterdagavond tussen 20.00 en 23.00uur een
rechtstreekse uitzending van de opera 'La Traviata'. In deze nieuwe
produktie van Opera Zuid worden de belangrijkste rollen vertolkt
door de Australische sopraan Nieola Ferner-Waite, de Franse tenor
Christian Papis en de Engelse bariton JohnRawnsley. Het Limburgs
Symphonie Orkest en het koor, bestaande uit studenten van het
Maastrichtse Conservatorium, worden muzikaal geleid door de Brit
Martin André.

De belangstelling voor 'La Traviata' is bijzonder groot. Alle tien voor-
stellingen zijn inmiddels uitverkocht. Behalve Omroep Limburg, zal
ook Omroep Brabant - in dit geval als registratie - de in Maastricht
opgevoerde opera zondagavond uitzenden. Eveneens om 20.00 uur.

" Christian
Papis, Nieola
Ferner-Waite en
Bernadette ten
Heyne in een scène
uit 'La Traviata'.

Foto:
JAAPPIEPER

Bekroonde weerman
houdt het meest van

wisselvallig weer
Van onze rtv-redadïe

HILVERSUM - Rustig en ont-
spannen. Helder en to the point.
Kortom een prima weerman.
Met die loftuitingen kende een
jury van Franse communicatie-
deskundigen Erwin Kroll een
onderscheiding toe tijdens een
internationaal meteorologisch
festival in een voorstad van Pa-
rijs.

De presentator van het weerbe-
richt in het NOS-Journaal is blij
met de Franse complimenten,
juist omdat hij kritiek heeft geuit
op de wijze waarop Franse weer-
mannen regen en zonneschijn
aankondigen.

" Erwin Kroll: „Vertel ik op de buis dat het interessant
weer wordt, dan wordt het niet best."

Show
„Ze maken veel show, zijn erg
druk. Wat me steeds opvalt bij
het bekijken van dergelijke pre-
sentaties is dat je na afloop niet
meer weet watvoor weer ze heb-
ben aangekondigd. En dat is na-
tuurlijk niet goed," zegt Kroll.
„Dat heb ik tijdens het festival
ook gezegd. En veel Fransen wa-
ren het met me eens."

Het festival bij Parijs was spe-
ciaal bestemd voor tv-presenta-
toren die zich met het weer be-
zighouden. Uit alle delen van de

wereld kwamen ze. Allen stuur-
den een video-opname van hun
werk in. De beelden werden be-
keken door verschillende jury's,
die ook verschillende prijzen
toekenden. De mediaprijs was
voor Erwih Kroll. De weerman
van het NOS-Journaal streeft
naar een presentatie met zo wei-
nig mogelijk franje. Voorzien
van deskundig commentaar ko-
men de satellietbeelden volgens
hem beter over dan zonder die
speciale begeleiding. Toch reali-
seert hij zich dat ook van zijn
praatje bij veel mensen weinig
blijft hangen. „Dat geldt eigen-
lijk voor alles wat op televisie
komt," zegt hij. „Uit onderzoe-
ken blijkt steeds weer dat de
impact erg laag is."
Het presenteren van het weer
blijft Kroll boeien. „Ook al om-
dat je het nooit goed doet. Je
moet altijd op je hoede zijn. Ver-
tel je na vijf dagen stromende
regen dat morgen misschien de
zon er even doorkomt, dan re-
kent het publiek al snel op een
zonnige dag. Daar meet je reke-
ning mee houden."
Kroll is zelf een liefhebber van
wisselvallig weer. „Vertel ik op
de buis dat het interessant weer
wordt, dan wordt het niet best.
Want dat betekent meestal veel
wind en buien. Die afwisseling,
daar hou ik van. Niet alleen be-
roepsmatig, maar ook privé."

Limburgs dagblad J
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Onderstaande bedrijven realiseerden de bouw
van VAN ENCKEVORT GROOTHANDEL B.V.
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I Wij verstrekken graag gewensteI inlichtingen en maken vrijblijvend offerte. 1
I BOUWBEDRIJF MOONEN-LÜCKERS BV■I Verlengde Klinkertstraat 16
I 6433 PL HoensbroekI Teleloon 045-221422

*--*----*-^-----**-- MM---a--*^^
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I—-1 r 1 Hennekens'

■ 6191 JV Beek-L. - Heirstraat 60
Tel. 046-371178 - Fax 046-375926

* renovatie en nieuwbouw
* hardglazen deuren
* draadglazen daken met aluminium dakroedes

Wij feliciteren van Enckevorts
groothandel met de nieuwbouw
in Heerlen-Hoensbroek

4 hekwerken
VEENSTRA

Keulenheide 76, Landgraaf, tel. 045-316238

\\fj van enckevort groothandelb.v.
È't adviseurs voor de bouw en de industrie

Wijngaardsweg 30 6412 PJ Heerlen-Hoensbroek
tel: 045 - 231888* fax: 045-230377

( Officiële opening
heden 14februari 1992door deburgemeester van Heerlen dhr.P.H. van Zeil.

morgen 15februari "OpenDag"
,
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Iggl Provincie
Limburg

mededeling Verordening grondwaterbescherming Lim-
m 50/7/92 burg 1989.Kennisgeving van diverse aan-

vragen en van de ontwerp-beschikkingen
naar aanleiding van deze aanvragen om
ontheffing.

Voornemen
Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan:
1. Smedi Nederland 8.V., Fregatweg 46a te
Maastricht -ondervoorschriften- ontheffing te
verlenen voor het hebben en uitbreiden van
een diepvriesbedrijf op het adres Fregatweg
46a te Maastricht (Bv 8714/923390);
2. Jac. Hoeberichts Houtbewerking,
Laathofstraat 26 te Beek -onder voorschriften-
ontheffing te verlenen voor het hebben van een
timmerbedrijf op het adres Meerstraat 4 te
Bunde (Bv 10438/92/1027);
3. Bouwbedrijf van den Hof 8.V., Ankerkade
155te Maastricht -onder voorschriften- onthef-

fing te verlenen voor het hebben van een
bouwbedrijf op het adres Ankerkade 155te
Maastricht (Bv 8718/91/49441).
Tervisielegging
De aanvragen, ontwerp-beschikkingen en an-
dere relevante stukken liggenter inzage vanaf
17februari 1992: a. ten provinciehuize (biblio-
theek) tijdens de werkuren; b. ten gemeente-
huize van Maastricht (ad 1 en 3) en Meerssen
(ad 2) tijdens de werkuren en daarbuiten op de
in deze gemeenten gebruikelijke plaatsen en
tijden, tot het einde van de termijn waarbinnen
beroep kan worden ingesteld tegen de beschik-
king op de aanvraag.

Bezwaren
Gemotiveerde bezwarenkunnen door.eenieder
tot 17 maart 1992 schriftelijk worden ingediend
bij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700, 6202
MA Maastricht. Degene die daarom telefonisch
verzoekt (043-897656) kan tot 10maart 1992
mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding
Degene die bezwaar maakt kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

gl ALARM 'ömZ

ALSELKESECONDETELT
Maaker verstandiggebruik van., E*>h)

]ésh\ Provincieffi?Sß " *_#»!■ ■»#■-_, Bureau Bibliotheek***-i-ï. I imhlim Postbuss7oo,JSi__y L-lIMUUIIj 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Verordening Bodembeschermingsgebied
m 47/07-92 Mergelland 1991. Kennisgeving van een

beschikking naar aanleiding van een
aanvraag om ontheffing.
Beschikking.
Gedeputeerde Staten hebben op 4 februari
1992 -onder voorschriften- ontheffing verleend
aan: Gebr. Vaessen, Rolduckerweg 62 te
Heerlen en zulks voor het bouwen van een
mestopslag op het adresRolduckerweg 62 te
Heerlen (Bt 54204).

Tervisielegging.
De beschikking ligt vanaf 17 februari 1992 ter
inzage: a. ten provinciehuize (bibliotheek)
tijdens de werkuren; b. ten geméentehuize van
Heerlen tijdens de werkuren en daarbuiten op
de in deze gemeentegebruikelijke plaatsen en
tijden, tot het einde van de termijn waarbinnen
beroep kan worden ingesteld tegen de
beschikking.

Beroep.
Tegen het verlenen van de gevraagde onthef-
fingen als bedoeld ingevolge artikel 44 van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne kan
tot 17maart 1992beroep worden ingesteld
door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi-
seurs; c. degenen die overeenkomstig artikel
20, 21 of 22 tweede lid, of 28, eerste lid, onder
c, van de Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne bezwaren hebben ingebracht; d. enige
andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest overeen-
komstig artikel 20, 21 of 22 tweede lid, of 28,
eerste lid, onder c, van de Wet algemene be-
palingen milieuhygiëne bezwaren in te bren-
gen. De beschikking wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 107 van de Wet op de Raad van
State een verzoek is gedaan tot schorsing van
het besluit dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift en
het verzoek tot schorsing of tot het treffen van
een voorlopige voorziening moeten worden
gericht aan en in tweevoud worden gezonden
aan de Raad van State, Afdeling voor de
Geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513AA
's Gravenhage.

*
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Hundreds of shiny lights... Real exotic and erotic housedancers from
Amsterdam... The best House Music... Unforgettable atmosphere...I WEU HOUSE YOU TONIGHT II!

| binnenkort : 6 DAGEN KARNAVAL IN GLOBE
I Burg. Janssens-mat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 046-37929?

T"_S

a Zaterdag 15 februari
W&Mcky FRONT PAGE
Bongerd 5, Spaubeek. Eldorado-infolijn: 04493-4848 voor orkestinformatie-,I ==_$

Dancing Herberg de PinteHd
Gorissen „VIT-U-PEPT" 6o bieren,

BRUNSSUM Reg. trade mark waaronder 6 van de taP
Ze zijn er weer, Cömetdor bv Dagschotels/kleine gerechte"'

de bekende . . .... Bierproeverij op aanvraag-. .. „ MaastrichtAnseitaler | Valken__rgerweg 33
op zaterdag 15 februari Voerendaal, tel. 045-75321^
■ ■ -"__*'

r *J& Discotheek G"I"M " M " I X
mZ T&èi Zaterdag 15 februari 1992: THE SPIKES.

*>*>»***»" Vrijdag 28 februari: CLOWNSBAL m.m.v. diverse kapellen.
G-1-M- M "I -X Tevens geopend zaterdag 29 februari: VASTELAOVESBAL.

Rijksweg-Zuid 43, Sittard. ledere zaterdag topamusement1 -___->

I HEEFT UER WEL EENS AAN
GEDACHT DAT IN DIE

VERAFGELEGEN VILLA'S
HELE RIJKE MENSEN KUNNEN

WONEN...?

:abrieksstraat 7, 5961 PK Horst,i jQ Rostbus 6094, 5960 AB Hors1'telefoon 04709-84222, L_ V W J fax 04709-84333
i Sl»mAl___^_-_
i

_ _ —- .
_£ÊL,£&3I Provincie Bureau Bibliotheek
ass Limbum postbuss7oo

v__»^!___. L. 111 IUU I y 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg makenm 44/07-92 bekend, dat zij bij besluit van 28 januari 1992
(nr. Bt 52831) aan de Naamloze Vennoot-
schap DSM onder een aantal voorschriften
vergunningen hebben verleend ingevolge de
Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontrei-
niging en de Wet geluidhindervoor het uitbrei-
den/wijzigenvan de Chemische Bedrijven met
installaties voor het transport, de opslag en de
verlading van diversevloeistoffen bij de Divisie
Meststoffen Geleen gelegen op de lokatie
Noord in de gemeenteGeleen. Het besluit enalle ter zake zijnde stukken liggen ter inzage
van 17februari 1992 tot 18 maart 1992 en wel:- in het Provinciehuis te Maastricht (bureau
Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in het ge-
meentehuis van Geleen tijdens de werkuren
en bovendien woensdags van 17.00 uur tot v20.00 uur. Tot laatstgenoemde datumkan be-roep worden ingesteld bij de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State
door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi-seurs; c. degenen, die overeenkomstig artikel
20, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid, onderc van de Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne bezwaren hebben ingebracht; d. enige
andere belanghebbende, die aantoont, dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest (overeen-
komstig voornoemde artikelen) bezwaren in te
brengen. De beschikking wordt na afloopvan
de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 107van de Wet op de Raad van
State een verzoek is gedaan tot schorsing van
het besluit dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet
gericht en verzonden worden aan de Voorzit-
ter van deAfdeling voor de geschillenvan be-
stuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22,
2514 EN 's Gravenhage. Het verzoek tot
schorsing of tot het treffen van een voorlopige
voorziening moet eveneens worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling voor de ge-
schillen van bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op een zodanig verzoek is beslist.

Uit een exploit van mij,
deurwaarder, van 11-2-1992,
betekend ten verzoeke van
de Stichting Huisvesting
Alleenstaanden te Heerlen,
met alsraadsman Mr. I.C.P.
Th.M. Bakers, blijkt dat
aan: de personen die ver-
blijven in het onroerend
goed, gelegen te Kerkrade
aan de St. Pieterstraat 5 k
en/of m en/of n en/of een
ander niet verhuurd ge-
deelte van dit complex, is
betekend het kort-geding
vonnis van de President
van de Arr.Rechtbank te
Maastricht ddo 3.2.1992
waarbij voormelde perso-
nen onder meer zijn veroor-
deeld tot ontruiming van
voormeld complex binnen
5 dagen na 11.2.1992 en dat
deze veroordeling tevens
geldt tegen eenieder die
zich daar ten t _jde van te-
nuitvoerlegging bevindt of
daar binnentreedt en tel-
kens wanneer ditzich voor-
doet binnen de in art. 557a
lid 3 Rv genoemdetermijn
van één jaar;
tevens is bij voormeld ex-
ploot aangezegd dat ik,
deurwaarder, deze ontrui-
ming en uitzetting zal doen
op 19 februari a.s. of een
van de daaropvolgende da-
gen.
Afschrift van exploot met
bijlage kan worden verkre-
gen ten kantore van mij,
deurwaarder.
STEPH.M.J. QUAEDVLIEG
Gerechtsdeurwaarder
Grupellostraat 8a
Kerkrade.

UW SEAT DEALER BUJFT MEE"

OP DE KLEURTJES LETTEN ""***■ ■*-*" ■ *■___■WI ___ IWMW MM ■ Ikll Niks extra betalen en toch een
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Volkswagen Groep

BEEK, Automobielbedrijf Coumans-BeekB.V, DSM-straat 7,046-371243. BRUNSSUM, Autobedrijf Chiaradia, Trichterweg 122,045-212843.BUDEL, Van MeijlAutomobiel^B.V (subdealer), Meermortel 28,04958-91887. HAELEN, Autobedrijf Wil Leenhouts B.V, Peter Schreursweg 16,04759-2116.HEERLEN,Autosport Brouns BV, Schelsberg l?5,
045-725507.KERKRADE, Auto Aarts, Hamstraat211,045-412545.KONINGSBOSCH, GarageM. vonLümich (subdealer), Prinsenbaan 87,04743-1389.LANDGRAAF,Auton*.:
bielbedrijf Ton Schuijren B.V (subdealer), Rötscherweg 60,045-313588. LINNE, Automobielbedrijf Mat Hukkelhoven, Oude Weg 30,04746-1968. MAASTRICHT, AutobedrÜ'
Peter Bancken, Heerderdwarsstraat 25,043-635454. SITTARD, AutomobielbedrijfPrimair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Bergerweg), 046-514364 SWALMEN, Autot>Ê'

drijf G.H.S.,Rijksweg Zuid 7,04740-2931. WEERT, Autobedrijf Peter Janssen, Sutjensstraat 18,04950-34456. _" _^y.
Prijzen inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en anti-roestbehandeling. Wijzigingen voorbehouden. Het financieringsaanbod betreft een rentevrije vier-stappen-huurkoopovereenkomst met een looptijd v«-
één jaar in samenwerking met onze financieringsmaatschappij op de gebruikelijke voorwaarden, voor het bij inruil bij te betalen bedrag, met een maximum van 10.000 gulden. Minimale aanbetaling: 25*--->r-..;<_.;__■ _-nl.lt -110-,-- Xii __ o_-*crViQ. U.n»n _«.i_u_i Qo.t !_,;._ of Marhpll-i ivrmnomirjoMi vMr .1 m .art 1 ..?<>_ .«li«fr .tip i;Mr 1 . _ .. il 1QQ9 TmnnrtpurPm. f-rRV T .oiicrlp . t*. " fl ...QRI F>!_fl
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Duitsland 1
!i.__ Heute-j£o3 Dynasty, Serie.

olymPische Winterspiele

(J* 9-50 Biathlon: 3 x 7,5 estafette
cv_-_ vrouwen vanuit Les Saisies.
deip mentaar: Wilfr'ed Hark; 9.55 Ro-en. 1e en 2e run tweemans voor
tan __n vanut La Plagne. Commen-
kev 0.-.mut G' Mul,er; 1255 Ushoc-
van ■♦

S " FrankriJk, samenvatting
vn_ t_ Meribel- Commentaar: Fritz"n mum und Taxis; 13.30 Noordse
*i combinatie: Skispringen vanaf de

uit r-
1scnans voor landenteamsvan-

Rnh rcnevel- Commentaar: Gerd
schaver; 1555 Hardr.den op denaafs: 1000 meter voor vrouwen.c^entaar: Michael Lion. Met om.L-u0' 1500> 16.00 en 17.00 Ta-gesschau.

17.25 WWF-Studio.
18 .f Heidi und Emi- Ser'e.
18 te ïier und Ta9esschau.4JJmusik- Serje- Aflevering

ICa?re_* Her2blatt- Show met Rudi

20?. (IT) Tagesschau.
AlhLi !; o,ymPische Winterspiele
Punfo Hle- °lvmPia extra hoogte-van de evenementen van deMe?- f?^ de ARD-Olympia studio.
CaLJr ockev: Tsjechoslowakije -
Kun. vanuit Meribel.

h-rkür
pdeschaats:ijsdansen

""3 00 VOO Ta9esthemen-Telegramm.
Bonn Sthemen- Bericht aus

23 55 ?'llieben Verwandten. Serie.
(Th-- Z, . Ko"-P'ott gegen Harry.
se -nl°.?9ainst HarrV). Amerikaan-Ropm.? "_T 1uit 1989 van Michael
Unn m Met: Marlin Priest, Ben
qann.. aÏÏne Woods e-a. De kleine
naTl Harry Plotnick hoort als hij
nis i^ll-_maanclen ui- de gevange-
lonp.. i dat z-n rechterhand overge-
Ook -__ 6n dat de 2aken slecht gaan.
Natale, n?.aflosi Salvatore en Tonygautv W'"en hem nj et helpen. Al
vvaar.s 9aat het met hem ber9af"

01 "2n_-^a9esschau-den.arl'l5 I___Ut Winterbilder: Mo-yen arr> Schöllkopf.

TVFILMS VIDEO
TV FILMS VIDEO
Duitsland 2

■ïe2ii!? ity beneath the sea- Diep-'o_?deku«tnaar Verbor9en scha*
ben ia

ÜSI van Jamaica, met Ro-Ryan en Anthony Quinn. Regie1953 van Budd Boetticher.

" Charles Bronson in 'Soleil rouge. (BRT 1 - 15.45 uur).

Duitsland 2

1950 van A,fWaJ'neerbub- Film uitknaL o h f' fre . S,09er over eenhufsapj
f .dat w_F'°°Pt uit een wees-VBm"ee^Senn,ks landleven wordt

BBC1
Bi,,?^ ,!.a- Aardi9e komedieAudreJySerU,t

t
1954WanneerCfiJ_ P "im teru9keert van

Hurnnh, -°
rt °Ude mi-onairBog rt haa. jn t(

J

Holln^3!. °°k. playb°y William10'aen loert op zn kans.
BRT 1

"45 Soleil rouge. Outlaw en Sa-«erai nemen samen wraak nadat« Japanse ambassadeur in Ame-*a 's overvallen en hem een kost-aar zwaard afhandig is gemaakt.
Cl wester" met Samoerai-"Vloeden, ,n 1971 gemaakt door

Terence Young. Met Charles Bron-
son, Toshiro Mifune en Ursula An-
dress.

RTL4
22.05 Mickey Rourke en Faye Du-
naway excelleren in deze film van
Barbet Schroeder uit 1987 naar
een boek van Bukowski. Schrijver
met problemen raakt aan de drank
en ontmoet alcoholische vriendin.

Mooi portret van de zelfkant in Los
Angeles, met prachtig camerawerk
van Nederlandse Robby Muller.

Nederland 2
09.00-09.30 Huisje boompje beestje.
10.00-10.30 (TT) Nieuws uit de na-
tuur, afl. 18.

11.00-11.30 (TT) Schooltv-Week-
journaal. af1.20. Actualiteiten.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 "" Journaal.
16.08 Muziek uit duizenden, muziek-

programma met Marco Bakker. M.
m.v. Maria Chiara, David Rendall,
Henny May, Carol Malone e.a.
(herh.).

16.55 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: Dood van een fotomodel. Ralf
hoort via zijn antwoordapparaat dat
zijn zuster Lore op het punt staat zelf-
moord te plegen. Hij komt te laat
maar ontdekt wel de reden waarom.
Zij werd verkracht door twee man-
nen. Ralf neemt nu het besluit de
misdadigers te vinden, (herh.).

17.54 TV dokter, (herh.).
18.00 "" Journaal.
18.20 De teenage hero turtles. Te-

kenfilmserie. Afl.: Reuze insecten.
18.46 Bassie en Adriaan. Kinderse-

rie. Afl.: Het verschil tussen hoog en
laag.

19.20 Wetenswaardevol met Wubbo
Ockels. Populair-wetenschappelijk
magazine.

19.47 (TT) Op goed geluk. Kennis-
makingsquiz met Carry Tefsen.

20.32 (TT) Medisch Centrum West.
Nederlandse ziekenhuisserie. Afl,: De
uitlokking. Zuster Tessa neemt grote
risico's als zij bewijzen probeert te
verzamelen tegen een vrouwenhan-
delaar.

21.30 TV dokter. Medische tips.
21.31 TROS tv show. Talkshow met

Ivo Niche.
22.25 Crime time. 2-wekelijks maga-

zine over alle facetten van de mis-
daad. Presentatie: Jaap Jongbloed.

23.05 The fiction makers. Engelse
speelfilm uit 1969 van Roy Baker. Si-
mon 'The saint Templar wordt door
bendeleider Warlock, gedwongen
een ondoordringbare kluis te kraken.
Met: Roger Moore, Sylvia Syms, Jus-
tine Lord e.a.

00.46-00.51 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Heute.
09.03 Dynasty. Serie.
09.45 "" Fitness met Gaby Just.
10.00 Heute.
10.03 (TT) Terra X. Natuurweten-

schappelijkmagzine.
10.50 Hundert Meisterwerke. Afl.

Strasse im Winter, van Gabriele
Münther.

11.00 Heute.
11.03 Die Stadt 'unter dem Meer.

Amerikaanse film uit 1952 met o.a.
Anthony Quinn.

12.25 "" Liebe auf den ersten Bliek,
Quiz met Elmar Horig.

12.55 Persoverzicht.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 EURO Europees magazine.
14.30 Das Jahr des Herrn. Oosten-
rijkse speelfilm uit 1950.

16.00 Heute.
16.05 Raumschiff Enterprise - Das

nachste Jahrhundert. Wem gehort
Data?

16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 Heute.
17.10 Sport Heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.50 Die Simpsons. Afl.: Homer als

Frauenheld en Bart bleibt hart.
19.00 Heute.
19.20 Der Landarzt. Afl.: Herzensan-

gelegenheiten.
20.15 (TT) Derrick. Misdaadserie.

Met: Horst Tappert, Fritz Wepper,
Claude Oliver Rudolph e.a. Afl.: Ein
seltsamer Ehrenmann. Wanneer hij
een volledige straf heeft uitgezeten,
wordt Krowacs door een vreemde in-
gehuurd voor een moordaanslag op
de student Berthold Masinger. Op het
laatste moment besluit hij hier echter
vanaf te zien, maar desondanks treft
Derrick de volgende dag de student
dood aan.

21.15 Die Reportage. Ohne Festen
Wohnsitz.

21.45 Heute-journal.
22.15 Goldene Kamera. Prijsuitrei-

king.
23.00 Die Sport-Reportage. Met o.a.

Bv ndesliga-voetbal.
23.30 Allein gegen die Mafia. Serie.

Afl.7. De ontvoerde dochter van Cat-
tani wordt in een kliniek behandeld.

01.25 Heute.

Duitsland 3 West
22.30 Duelle. Magisch-realistische
film van Jacques Rivette uit 1976,
met Bulle Ogier, JulietBerto. Twee
maangodinnen zoeken op aarde
naar een magische steen. Ondoor-
grondelijk verhaal, maar wel apart.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30 Olympische Winterspelen

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

10.00 Biathlon 3 x 7,5 km dames.
12.00 "" Journaal.
12.07 Rodelen 2 mans heren.
12.55 IJshockey Sovjet-Unie-Frank-

rijk; Skispringen 120 m. schans.
15.55 Schaatsen 1000 m. dames.
17.30-17.35 Open universiteit.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat. Kleuterserie. Af-

levering: Liefde en vriendschap. Het
gaat ditmaal over liefde en vriend-
schap, maar ook een beetje over ru-
zie en plagen met Kermit, Hondje,
Gerda en Tommie.

18.30 (""+TT) Jeugdjournaal.
18.40 Het klokhuis.
19.00 Winter bij de NOS. Hoogtepun-

ten van de Olympische Winterspelen
van vandaag, met o.a. ijshockey:
Zwitserland - Noorwegen, samenvat-
ting.

19.50 Uitzending van Groen Links.
Programma in het kader van de
zendtijd voor politieke partijen.

20.00 "" Journaal.
20.23 IJshockey Tsjechoslowakije-

Canada (in pauzes Kunstrijden ijs-
dansen).

20.50 NOS Laat. Achtergrondinforma-
tie.

21.00 IJshockey. Tsjechoslowakije-
Canada vervolg (In pauzes Kunstrij-
den ijsdansen).

22.30 Studio Moutiers. Met o.a. bele-
venissen van de Nederlandse deel-
nemers.

22.50 "" Journaal.
23.03 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie, met Gesprek met de minister-pre-
sident door Paul Witteman.

23.31 Samenvatting van de dag. Met
een uitgebreide samenvattingvan het
kunstrijden: ijsdansen lange kür.

00.00 Het formatiebudgetsysteem.
Voorlichtingsprogramma.

00.10-00.15 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

RTL4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful. Ame-

rikaanse soap serie. (herh.).
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Amerikaanse comedy-

serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Love boat. Amerikaanse serie.
10.00 Goede tijden, slechte tijden,

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

kaanse serie.
11.15 64.00 Gulden vraag. Quiz. Pre-

sentatie: Jos Brink en Manuela
Kemp. (herh.).

11.50 Clip.
11.55 Orphan train. Amerikaanse

speelfilm uit 1979, geregisseerd door
William A. Graham. Nadat haar oom
in 1850 is overleden, besluit Emma
Symns zijn werk voor de Children's
Rescue Mission in New Vork voort te
zetten. Rolverdeling: Emma: Jill Ei-
kenberry. Carlin: Kevin Dobson. To-
ny: JohnFemia. Ben: Peter Neuman.
Mouse: Charlie Fields e.a.

14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 Sons & daughters.
15.35 The bold and the beautiful.
16.00 Telekids. Kinderprogramma,

gepresenteerd door Anniko van San-
ten.

16.30 Happy days. Serie.
17.00 Vijf Uur Show.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble. Telefoonspel.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws en weer.

'20.00 Goede tijden, slechte tijden.
20.30 Wie ben ik? Spelprogramma.
21.10 De prins van Bel Air. Serie.
21.40 Get a life. Comedyserie.
22.05 Barfly. Amerikaanse speelfilm

uit 1987.
23.45 Laatste nieuws.
00.00 Twin Peaks. Dramaserie.
00.50 M.A.S.H.. Amerikaanse serie.
01.15 The Oprah Winfrey Show.
01.45 Teletekst.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. 09.10
Schooltelevisie. 09.40 Natuurkunde.
10.10 Schooltelevisie. 11.40 Teletekst.
11.50 Das Recht zu lieben, serie.
12.15 Wissenschaftsmagazin. 13.00
Kunstlicht. 13.45 Umweltspiegel. 14.15
West 3 aktuell. 14.20 FensterPlatz.
15.25 Cultureel magazine. 15.55 Sport
Aktuell. 16.00 West 3 aktuell. 16.05
Sonne, Wem und harte Nüsse, serie.
16.30 Schooltelevisie. 17.30 Cursus
biologie. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01
Kai Live, talkshow. 18.57 Programma-
overzicht. 19.00Aktuelle Stunde. 20.00
Landesspiegel: Privatdetektive. 20.45
Portret van de acteur Ulrich Wildgru-
ber. 21.30 West 3 aktuell. 21.45 ZAK,
weekoverzicht. 22.30Duelle (Unsterbli-
ches Duell), Franse speelfilm uit 1976
van Jacques Rivette. Met: Juliet Berto,
Bulle Ogier, Jean Babilée e.a. Twee
goddelijkewezens strijden om het bezit
van een diamant, die een aards be-
staan garandeert. De ene is de blonde
zonnegodin Viva, die na zonsonder-
gang kwetsbaar is, de ander is de don-
kere maangodin Leni, die zich overdag
schuil moet houden. 00.25 Laatste
nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Das Wildgans Qigong (5). 08.30
Cursus biologie. 09.00 Schooltelevisie.
10.55 Programma-informatie. 16.00
This week. 16.15 Actualités. 16.30
Schooltelevisie. 17.00 Cursus biologie.
17.30 Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt,
kinderserie. 17.55 Philipp, afl.: Der
Fleck muss weg. 17.58 Der Doktor und
das liebe Vieh. 18.25 Kinder-Ver-
kehrsspot. 18.26 Sandmannchen.
18.30 Südwest-Journal. 19.00 Toeristi-
sche tips. 19.15 Was die Grossmutter
noch wusste, serie. 20.00 Lindenstras-
se, serie. 20.30 Kopfnuss, magazine.
21.00 Nieuws. 21.15 Wenn es Nacht
wird, documentaire. 22.00 Sketches
met Harald Juhnke en Eddi Arent.
22.30 Eine Wolke zwischen den Zah-
nen (Un nuage entre les dents), Franse
speelfilm uit 1974. 00.00 Laatste
nieuws. 00.02 Non-Stop-Fernsehen,
programma-informatie.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.
06.30 Früh-Magazin. Met GeldMarkt.
08.30 Treff am Alex.
08.55 Der Engel kehrt zurück. Serie.
09.45 Reich und Schön. Serie.
10.10 Dr. mcd Marcus Welby. serie.
11.00 Lieber Onkel Bill. Serie.
11.30 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogramma.
12.30 Der Hammer. Afl.: Fernge-

steuert.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. (My two

dads), serie. (herh.).
13.30 California Clan. (Santa Barba-

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

guiding light), serie.
15.05 Dallas. Serie. Afl.: Bobby?
15.55 Chips. Misdaadserie. Afl.:
Reich und skrupellos. (herh.).

16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. spelshow

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

sheep squadron), serie. Afl.: Duell in
den Wolken, (herh.).

20.15 Tropical heat. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Vogeldiebe.

21.15 Ein Schloss am Wörthersee,
Oostenrijkse serie. Afl.2: Ein Dinner
für zwei. (herh.).

22.10 Anpfiff. Voetbalshow.
23.05 Tutti Frutti. Spelprogramma.
23.55 RTL Aktuell.
00.00 Mitternachtsstrip.
00.10 Die erotischen Traume einer

Frau. (Altri desideri), Italiaanse
speelfilm uit 1980 van Andrew White.
Met: Nicol Segaund, Lise Pinson,
Pauline Teutscher e.a.

01.45 Unter tödlicher Sonne (Char-
ley-One-Eye), Amerikaanse speelfilm
uit 1973 van Don Chaffey. Met: Ri-
chard Roundtree, Roy Thinnes, Nigel
Davenport e.a.

03.20 Der Menschen Hörigkeit. (Of
human bondage), Engelse speelfilm
uit 1964 van Ken Hughes. Met: Kim
Novak, Laurence Harvey, e.a.

04.55 After hours. Magazine.
05.35 Ein Vater zuviel. (herh.).

" Presentatrice Sabine
Sauer. (Duitsland 2 - 22.15
uur).

Nederland 2
23.05 The fiction makers. Science
fiction uit 1969 van Roy Ward Ba-
ker, gebaseerd op televisieserie
The Saint. Roger Moore bindt de
strijd aan met een bende die hem
de perfecte inbraak wil laten ple-
gen. Ook met Sylvia Syms.

Duitsland 1
23.55 The plot against Harry.
Fraaie low budget-film uit 1969 van
Michael Roemer. Tragikomisch re-
laas van een gangster op leeftijd
die uit de gevangenis komt en
merkt dat de tijden veranderd zijn.
Zijn pogingen om een fatsoenlijk
burger te worden lopen al snel
spaak. Treurig kijkende Martin
Priest en traag ritme geven de film
een extra dimensie.

RTL plus
0.10 Altri desideri. Softporno van
AFidrew White uit 1980. Vrouw is
overspelige echtgenoot beu en ver-
trekt naar een eiland waar ze op
stap gaat met een discotheekhou-
der. Met Nicol Segaund.

RTL plus
1.45 Charly One-Eye. Zwarte de-
serteur uit het Noordelijke leger en
een indiaan zijn in de woestijn op
elkaar aangewezen. Langdradig
drama van Don Chaffey uit 1973,
met Richard Roundtree en Roy
Thinnes.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
■3.00-13.12 Nieuws voor doven enslechthorenden.600 "" Journaal.
16 o Torn en Jerry- Tekenfilmserie.21 (TT) Service salon. Gevarieerd[Middagprogramma. Presentatie o.a.Karin de Groot.'30 Ereprijs 17. Familieprogramma
roet Minoesch Jorissen.■0.-OO Boggle. Woordspel. Presenta-re: Hans Schiffers.
di *TT-1 Weg van de snelwe9 Ne-derland. Toeristisch programma.

ue2daag: Noordoost Veluwe.
lan roze Panter- -Tne P'nk Pant"«""01 Different world. Amerikaansecomedy-serie. Lena probeert onder

net lezen van het boek uit te komen
19 oa

r naar de film te k'Jken-"29 Cosbyshow. Amerikaanse co-""edy-serie. Rudy is verliefd en
sn_^and is verliefd op Theo.2r}2°."+Tn Journaal.

"■■"> (TT) Rondom tien. Praatpro-gramma. Thema: Mensenkinderen,
sommige grootouders en kleinkinde-ren mogen of willen elkaar niet meer
fien. Vaak is dat de schuld van deorders. Presentatie: Violet Falken-

-6 Cheers. Amerikaanse comedy-
serie. Sam wil vader worden. Nu al-

21__? nog de Juiste vrouw-
(h hBZN special- Muziekspecial.

tJ4 Dokument. My funny Valentine.''■februari is de feestdag van Sintvaientinus. In Amerika wordt op deze°a 9 zon 735 miljoen dollar uitgege-Y 6"- Via fraaie kaarten en cadeaus
aten verliefden elkaar weten wat ze
°or elkaar voelen. Filmimpressie

2307 t
e vierin9 in Londen-

r_-,i. commish. AmerikaansePolitieserie. Afl.: ik zie, ik zie, wat jij
_<. Z_?l '" Commissaris Scali is jong,yeiooft niet in geweld en wordt doorstol»afde,in9 °P handen gedragen. Hij!«-!" alles in het werk om de als kerst-nan vermomde verkrachter op tePakken.3-56 Miniatuur. Korte meditatie,uroorn en werkelijkheid."WO.-OO.og "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Aardrijkskunde.
15.00-15.30 Nederlands. Van nu en

straks. Afl.s: Stijn Streuvels.
15.45 Soleil rouge. (Rode zon).

Frans/ltaliaaanse speelfilm uit 1971
van Terence Young. Met: Charles
Bronson, Toshiro Mifune, Alain De-
lon, Ursula Andress. Wanneer de
Japanse ambassadeur in 1871 met
een kostbaar zwaard voor de presi-
dent naar Washington reist, wordt de
trein overvallen door een Js-ende out-
laws en het zwaard gestolen. De bij
de overval gewond geraakte samoe-
rai en de door de bende achtergela-
ten bendeleider Links zetten geza-
menlijk de achtervolging in.

17.30 Mooi en meedogenloos. (The
17.55 Journaal.
18.00 Tik tak. Af1.45.
18.05 Postbus X. De snotneusbende.
18.30 TV 1 - Top 30. De 30 best ver-
kochte singles in Vlaanderen.

19.03 Neighbours. Afl. Nick overtuigt
Sharon naar huis te gaan.

19.25 Programma-overzicht.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Sledge Hammer. Serie.
20.25 De sleutels van Fort Boyard.
21.30 Matlock. Afl.: Best seller. Aansl.

Paardenkoersen.
22.30 Vandaag en sport.
22.55 De vrije Fransman. Engels/

Franse reeks.
23.45-23.50 Coda. Mark Insingel leest

voor uit eigen werk.

België/TV 2
18.55 Journaal.
19.00 500 jaarLatijns-Amerika.
19.30 Het Capitool Afl. Paula schrijft

een briefje aan Mark.
19.53 Benny Hill. Sketches.
20.00 Vlaanderen vakantieland.
20.35 Kijk uit! Verkeerstip.
20.40 Herover de aarde. Het vangnet,

documentaire.
21.30 Journaal en sport.
22.00 Affiche. Kunstmagazine.
22.20-22.55 Tenuto laureatencon-

cert.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
serie. Herh. 09.00 Sat 1 Bliek. 09.05
Rückkehr nach Eden, Australisch fami-
lieverhaal. 10.00 Wahre Wunder-
Show. 10.55Hunter. Amerikaanse mis-
daadserie. Herh. 11.55 Glücksrad.
spelprogramma. Herh. 12.40 Tip des
Tages. 12.45 Tele-Börse live (13.00
Sat 1 Bliek). 13.35 Unter der Sonne
Kaliforniens, serie. 14.30 Bezaubernde
Jeannie, serie. 15.00 Sat 1 Bliek. 15.05
Falcon Crest, serie. 16.00 Cagney &
Lacey, serie. 17.00 Sat 1 Bliek. 17.05
Geh aufs Ganze. Spelshow. 18.15 Bin-
go. Spelprogramma. 18.45 Guten
Abend, Deutschland. 19.20 Glücksrad.
Spelprogramma. 20.05 WetterNews.
20.15 Die Sensationsreporterin. Ameri-
kaanse actiefilm uit 1981 met o.a. Paul
Newman en Sally Field. 22.25 Das
Schloss in den Ardennen. Amerikaan-
se film uit 1969 met o.a. Burt Lancas-
ter.o.ls Sat 1 Bliek. 0.20 Olympia Club.
0.35 Erotische Phantasien, Amerikaan-
se sexfilm uit 1990. 1.35 Vorschau/
Videotext.

Radio 1 radio J7.07 Het Gebouw met om 7.09 Af-
deling nieuws (7.30 Nws.). 8.30 De
tafel van NL. 9.30 Het archief.
10.05 De reddeloze reportage.
11.05 De documentaire. 12.05 Af-
deling nieuws. (12.30 Nws.) 12.34
Informatie voor de vissers. 12.55
Mededelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw. 13.10 Hier en nu, met om
13.45Kerk vandaag. 16.05RadiO-
lympia. 17.30 Nws. 17.34 Radio I
vrijdageditie. 20.04 NCRV-Bulletin.
21.04 NCRV-vrijdag-sport. 23.07
Met het oog op morgen. 0.02-7.00
Veronica's Oh, Wat een nacht, met
om 0.02 De stemband. 2.02 Oh,
wat een nacht. 5.02-7.00 Ook
goeiemorgen.

Radio 2
7.04 KRO's ontbijtshow, met om
8.30 Postbus 900. 8.50 Het leven-
de woord. 9.04 Adres onbekend.
10.04 In antwoord op 11.50
Postbus 900. 12.04 Alleen op vrij-
dag. 14.04 Ratel plus. 15.30 Bin-
nenlandse zaken. 16.04 Gerafd de
Vries draait op verzoek. 17.04 Ne-
derlands hitwerk. 18.04 Gesprek
met de minister-president. 18.09
Opium radio. 20.30 Hersengym-
nastiek. 21.04 Candlelight.
22.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 Ook goeiemorgen. 9.04 Goud
van oud. 12.04 Van Diepen draait
door. 15.04 De top 40. 18.04 De
avondspits. 19.04 Dinges en Van
Inkel. 22.04-24.00 Countdown ca-
fé.

Radio 4
7.02 Vroeg ochtendconcert 1. 8.00
Nws. 8.04 Vroeg ochtendconcert2.
9.00 Grote Russische meesters
(9): Kirill Kondrasjin (3). 9.40 Louis
Andriessen: De staat. 10.20 Het in-
ternationale concertcircuit: Muziek
voor pianokwart. 12.30 Jazz op
vier - concert. 13.00 Nws. 13.04
Operette. 14.00 Orgelbespeling.
14.30 Songs of praise. 15.00Klein
bestek. 15.45 Uit de schat der
eeuwen. 16.15 Crème du baroque.
17.00 De psalmen. 17.20 Concer-
tante. 18.00 Nws, 18.04 Muziek-
journaal. 19.00 Uit het muziekar-
chief. 20.00 Nws. 20.02-24.00
Supplement.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De onderstroom. 8.55
Scheepspraat. 9.00 Nws. 9.02
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden.
9.30 Sporen in het verleden. 10.00
In gesprek. 10.55 Vrijzinnig vizier.
11.00 Een leven lang. 12.00 Nws.
12.05 Toegift. 12.15 Hobbyvitami-
nen. 13.00 Nws. 13.10 Het Ge-
bouw deze week metom 13.10Het
interview; 14.00 Het onderzoek;
14.30 Muziek uit het Gebouw;
15.00 Het idee; 16.36 Welingelich-
te kringen. 17.35 Postbus 51 radio-
magazine. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Paulus de boskabouter.
18.20 Uitzending van het GPV.

18.30 Homonos. 19.00 Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20.30
De bijbel open. 20.55 België totaal.
21.05 Schoolagenda. 21.20 Zicht
op Israël. 21.40-22.00 Theologi-
sche verkenningen.

België/RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.30 Full house.
13.00 Nieuws. 13.35X, V and Zee, ko-
medie. 15.20 Juridisch magazine.
16.25Clips a ia une. 16.45 Nouba nou-
ba. 17.30 Force de frappe, serie. 18.25
Full house. 19.00 Ce soir. 19.30 Jour-
naal. 20.05 Jeunes solistes. 21.20
L'oeil du tigre - Rocky 111 Speelfilm met
Sylvester Stallone. 23.00 Vidéothèque.
23.55 Laatste nieuws. 00.20-00.25
Beursberichten.

België/Télé 21
14.00 Nederlands. 14.30 Engels. 15.00
Muzzy in Gondoland. 16.45 Hongers-
nood en de oorlog in Soedan, doe.
17.40 Nouba nouba. 18.30 Madame
Mystère, serie. 19.00 Radio 21. 19.30
Journaal. 20.00 Tennis. 23.00 Beurs-
berichten. 23.05 Ce soir. 23.25-23.55
Filmrubriek.

TV 5
07.00-11.55 Ochtendprogramma's
16.05 Nieuws. 16.15 Avontuurlijk ma-
gazine, (herh.). 17.15 Culinair magazi-
ne. 17.40 Cursus Frans. 18.00 La
compète, tekenfilm. 18.30 Nieuws.
18.50 Affiches. 18.55 Clin d'oeil. 19.00
Dierenmagazine. 19.30 Belgisch
nieuws. 20.00 Irak: Des bombes mamt-
enant. 21.00 -.Nieuws. 21.30 Fort
Boyard. 23.00 Nieuws. 23.20 Arabisch
persoverzicht. 23.40-00.35 Het milieu.

RAI UNO
06.55 Ochtendprogramma's. 14.00
Piacere raiuno. 14.30 L'albero azzurro.
15.00 Speciale dse.mozart. 16.00 Big.
17.35 Spaziolibero. 17.55 Oggi al par-
lamento. 18.00 TGI flash. 18.05 Occ-
hio al biglietto. 18.15 Ora di punta.
19.35 Una storia di enzo biagi. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 II vigile urbano. 21.40 Paoio Fra-
jese presenta Borsavalori. 23.00 TGI
linea notte. 23.15 Musica e. 00.00 TGI
notte - che tempo fa. 00.30 Oggi al par-
lamento. 00.40 Mezzanotte e dintorni.
01.00 Nachtprogramma.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Discussieprogramma.
10.50 Culinaire tips. 11.00 Nieuws.
11.05 Playdays. 11.25 Pingu. 12.00
Nieuws en vakantietips. 12.30 People
today. 13.00 Nieuws. 13.20 Pebble
Mill, talkshow. 14.00 Nieuws. 14.30
Neighbours. 14.50 ■ Sabrina Fair,
Amerikaanse speelfilm uit 1954. 16.40
Bugs Bunny, tekenfilm. 16.50 Bitsa:
over huishoudelijk afval. 17.05 The
way to Sattin Shore, verhaal. 17.20
The further adventures of SuperTed.
17.30 Hangar 17, magazine.. 17.55
Newsround extra. 18.10 Grange Hill,
jeugdserie. 18.35 Neighbours. 19.00
Nieuws. 20.00 Wogan, talkshow. 20.35
Harry and the Hendersons, serie.
21.00 Grace and favour, serie. 21.30
Homevideofiims. 22.00 Nieuws. 22.30
Love hurts, serie. 23.20Killer on board,
speelfilm uit 1977. 00.55 Olympics '92.
01.45-01.50 Weerbericht.

BBC 2
07.45-08.10 Schooltelevisie. 09.00
Breakfast news. 09.15 Westminster.
10.00 Schooltelevisie. 11.20 Around
Scotland. 11.40 Schooltelevisie. 14.20
Greenclaws, kinderserie. 14.35Rupert,
serie. 14.40 Schooltelevisie. 15.00
Nieuws. 15.15 Open universiteit. 15.20

Sport on Friday. 16.50 Nieuws. 17.00
Catchword, quiz. 17.30 Wildlife gems.
18.00 Fostering Project en gehandi-
capte jongeren. 18.30 Tuinspecial.
18.35 The clothes show. 19.00 The
Olympics Today. 20.40 Dr. Who, sf-
serie. 21.00 Public eye. 21.30 Tuinier-
magazine. 22.00 Victoria Wood as
seen on TV, comedyserie. 22.30 Are-
na. 23.30 Newsnight. 00.15 Persover-
zicht. 00.30 Parlementair magazine.
01.00 Weerbericht. 01.05-02.50 The
house of Bernarda Alba, film uit 1987
van Mario Camus.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Skiën uit Hea-
venly Valley. 09.00 Basketbal. 10.30
Eurobics. 11.00 Voetbal Uruguay-Chili.
12.00 IJshockey: Los Angeles-Pitts-
burgh. 14.00 Olympisch verslag. 14.30
Watersport. 15.00 Eurobics. 15.30
Voetbal Argentinië-Ecuador. 16.30
Golf. 17.30 Auto- en motorsportmaga-
zine. 18.00 Skiverslag. 19.00 Basket-
bal. 19.30 Tennis uit San Francisco.
20.30 Voetbal Peru-Venezuela. 21.30
Auto- en motorsport. 22.30 Basketbal.
00.00 Boksen. 01.30 World sports spe-
cial. 02.00 Boksen uit Cardiff. 04.00
Auto- en motorsport. 05.00-07.00
Snooker league 1992.

Eurosport
06.00 Aujourd'hui les jeux, magazine
met interviews, prognoses en weerbe-
richten. 06.30 Skiën: Freestyle. 07.00
Aujourd'hui les jeux, magazine. 07.30
Skiën: Combinatie slalom voor dames.
08.00 Aujourd'hui les jeux, magazine.
08.30 Skiën: 5 km langlaufen voor da-
mes. 09.00 Skiën: 10 km langlaufen
voor heren. 09.50 Rodelen: tweemans
voor heren vanuit La Plagne. Aansl.:
Biathlon: 3 x 7,5 km estafette voor da-
mes vanuit Les Saisies. 12.00Kunstrij-
den op de schaats: Verplichte kür voor
heren. 13.00 IJshockey: Frankrijk -GOS vanuit Méribel. 13.45 La ruée
vers lor, samenvattingen en uitslagen.
Aansl.: Skispringen: 120 m schans
voor ploegen vanuit Courehevel. 16.00
Hardrijden op de schaats: 1 km voor
dames vanuit Albertville. 16.30 IJshoc-
key: Zwitserland - Noorwegen vanuit
Méribel. 19.00 La ruée vers lor, sa-
menvattingen en uitslagen. 19.30 Kun-
strijden op de schaats: Verplichte kür
ijsdansenvanuit Albertville. Aansl.: IJs-
hockey: Canada - Tsjechoslowakije
vanuit Méribel.

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

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

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Voor dag en
dauw. 8.00 Nieuws 8.10 Het leven
is mooi. 10.00 Nieuws 10.03 Pla-
tenpoets. 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Goed op vrijdag.
14.00Het Algemeen Belang. 17.00
Radio 2 regionaal. 18.00 Nieuws.
18.10 Hitriders. Toppers en platen

van vroeger. 20.00 Het eenzame
hartenburo. 22.00 Nieuws 22.05
Country-side. 23.30 Nachtradio.

België/BRF
06.35 Radiofrühstück. 7.15

Wunschkasten (7.45 Veranstal-
tungskalender. 8.30 Besinnliche
Worte). 9.10 Musikexpress. 10.00
Gut Aufgelegt. 12.00 Musik bei
Tisch. (12.15 Veranstaltungskalen-
der). 13.00 Treffpunkt Frischauf.
14.05 Musikzeit heute: Klassik
leicht serviert. 15.00 Nachmittags-
studio. 16.05 Spotlight: Euro-Tops.
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-
Aktuell + Sportvorschau.
18.40-20.05Konzertabend.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbericht. 9.05 Musikpavillon.
12.00 Nachrichten und Wetter.
12.05Zur Sache. 12.07Gut aufge-
legt (13.00 Mitmenschen). 14.00
Nachrichten. 14.05 Stichwort Wirt-
schaft. 14.07 Auf der Promenade.
15.00 Café-Konzert. 16.05 Heimat-
melodie. 17.00 Der Tag urn Fünf.
17.07 Musikexpress. 20.00 Nach-

richten. 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.00 Musik zum
traurnen. 22.30-4.05 Nachtex-
press.

Super Channel
06.30 US market wrap. 06.40 Business
insiders. 07.05 Business view. 07.30
Supersports news. 07.35 News focus.
08.30 Business weekly. 09.00 The mix.
09.30 Super shop. 10.00 The mix.
11.50 Music news. 12.00 Super shop.
12.30HelloAustria Hello Vienna. 13.00
Japan business today. 13.30 Beyond
tomorrow. 14.00 All mixed up. 14.50
Music news. 15.00 Wanted. 16.00 On
the air. 17.50 Music news. 18.00 Wyatt
Earp. 18.30 I spy. 19.30 Inside editidn.
20.00 Inside golf. 20.30 Tennis maga-
zine. 21.00 Wild America. 21.30 Spie-
gel TV. 22.00 BBC world news. 22.30
Supersports news. 22.45 US Market
wrap up. 23.00 The Friday film. 00.50
Music news. 01.00 Blue night. 01.30
Super shop. 02.10 The mix all night.

MTV Europe
J07.00 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. 21.30 The pulse. 22.00 Greatest
hits. 23.00 Report. 23.15 At the mo-
vies. 23.30 News at night. 23.45 3 from
1. 00.00 Post modern. 01.00 Kristane
Backer. 03.00-08.00 Night videos.

RTL Radio
04.00 Frühschicht. Voor vroege
vogels. 6.00 Guten Morgen
Deutschland. 9.00 Radio-Shop.
Muziek en actualiteiten. 12.00
RTL-Mittag. 14.00 RTL-Radio Ca-
fé. 16.00 Feierabend. 18.00Neues
aus Kmo, Video, Musik. 21.00 Je
t'aime. 24.00-04.00 Radio-Nacht.
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NIEUW vanaf ZATERDAG 15 FEBRUARI I
bar-daiKing "STAR"

Gevestigd achter café de Domaniaal in Kerkrade

T~*'*>a"n,°^- donderdag
>> STAR zaterdag

v^ / *^^ va. 20.00 uur I
Op zondag geopend van 14.30-20.00 uur

(jeugd-discomatinée)

Ons adres: Nieuwstraat 108, 6462 GP Kerkrade
Telefoonnr. 045-461485

DANCING HOUSMANS MONTFORT
ZATERDAG 15 FEBR. MONTE CARLO
- „^Vk HS THEATERS * GELEENSTRAAT S - HEERLEN - TEL. 045 -7130 30

;*H E ; g TUCDTCDC ll_J \ S Zalen met een voor'elkwat wilsprogramma.
| ■ 3 1 ltlil L-ij \V% I Dat is H5, de meest komplete bioscoop van 't Zuiden.

________j> ______________—_________"

IfcS \ NEDERLANDSE PREMIÈRE F^WF^Pl^^T^Jjfe 3 ■ Het treiteren van leraren is geen uitdaging meer: ■||\'|_fl]|M ■ l]__■E' ; als jonge commando's nemen ze het nu op tegen 11 1 M 1II I lil

mn£ " ; vrij-, maan-, dins- en donderdagóók 14.00 uur

■*fc% y > Spanning en erotiek in een beklemmende thriller BjJim [il ,ll ■(lllf-ill
IK dagelijks: 19.00 en 21.30 uur

I-vrij-,
maan-, dins- en donderdagóók 14.30uur

THE ADDAMS FAMILY
dagelijks: 14 15, 18 45 en 21.15 uur f ***zaterdag en zondag óók 16.30 uur Pm J.ft_______k «9** _ I__k ____
Van de makers van "Die Hard": l__L^____F .__ E^_______.i§
RICOCHET -_F___9____r^fl
Alleen de gek die hem wil doden kent zijn onschuld... MfeMK EiÉÉi I
dagelijks: 21.00 uur H^M *-_F__i
DON'T TELL MOM
THE BABYSITTERS DEAD to-i<s|
met de ondeugendeKelly uit "Married with children" I RtL 1
dagelijks: 14.00, 18.30en 21.00 uur lyf 9
zaterdag en zondag óók 16.15uur Br J»
Je loopt met haar weg, V#J
maar intussen luist ze jeer in. H
CURLY SUE ___l_,l
met JAMESBELUSHI en KELLY LYNCH _f___l__l__l__l_^P_^_ni
dagelijks: 1400 en 18.30 uur L"« II
zaterdag en zondag óók 16.15 uur
——■—————*—— ' D_T--_^TT__T__rVinNr>T9__l
Uit 1 circus gegooid .. Z'n vriendjekwijtgeraakt... m^m^^y^yu^
Hij is Hip, Coolen Heel Eigenwijs:
BINGO V_--_/ \zaterdag en zondag: 14.00 en 16.15 uur /'~\_____^^ _A

_t"-tSJ>_ De nieuwste tekenfilm van STEVEN SPIELBERG V*-__^(k\ (Q ) Jf~y
ï-fcïfl Pas op jongens,er is een nieuwe muis in de stad! V :?Sv_r 1..Jit FIEVEL IN HET WILDE WESTEN J^ïï}^M==^
jS Hj Nederlands gesproken en gezongen amHwlvif. A
■H Wr zaterdag en zondag: 14.00 en 16.00 uur Elke t>ezoek(st)er ontvangt
-WSHnnHr i__. . "

__ een GRATIS kleurclaat

[-F 1DE SMID
DANCING n , iI Reymerstok

Zaterdag 15 februari:

SPLASH
in bovenzaal,

___/_-__"(__■ C/ in benedenzaal.
ledere zaterdag live-muzick.

Zaterdag 22 februari:

THE SPIKES.
Carnaval 29 febr.. 1,2.3 maart

4 dolledagen inD_? Sttlid.
Tijdens het carnaval gratis entree.

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

Consumptieprijs ’1,50

De Smid twee onder éénDAK.
Tot ziens inDISCO-DANCINGDE SMID:

Dorpstr. 92,Reymerstok, telefoon: 04457-1321

*,L- *\L- -_L* -JL* -_L** *_L** ""im** *^^^*^^* *^***k^#i^^f^n *^^ *T^ *^^* *^^* *^^

Vr. 20en 22.15 u.
2a. 20 en 22.15 u.

Zond. 20.30 u.

ER HANGT lETSLEUKS
IN BELUCHT.

________^ffl
DEMOEDERl WAN ALLE FILMS!

*"!*»*&*1? +1* **X>+mP "X* +l+*l*»l£ mfa*üf"TTTTTTTTTTTT

Heerlen
Beitel 90, Heerlen, telefoon 045-417890
Vanavond CENTRECOURT
Voorverkoop THE LONDON

aan de kassa KNIGHTS

De "Royal Suite" ook te huur voor feestavonden
Geopend vriidaq en zaterdag van 21.00 - 05.00 uur.

■■■■B__^Y^_i-i««»«iiißl^^^|«a#A^
_. _ -***riËttP___J____ vr. t/m zo-om vr. t/m zo-om za- ■zo-en wo-om dagelijks om

""""[■■"iiJbi6"*"! Hl 19.15 en 21.30 uur. 18.30 en 21.00 uur. 14.00uur. 19.00en21.00^
mohique van de ven Bi ma. t/m do. om ma. t/m do.om za. en zo. ook olT
kÉnnS^digeinj. i 1 KL f 19.00en 21.00uur. 20.15 uur. WT 15.00 en 17.00 u"
éik _r_w "*!" Uk ; za-en z°- °°k °m za-en z°- °°'<om üt***.
W*. tÉ^-ÜJ 'il i 1430 en 16.30 uur. 16.00 uur. K^ÖlürS *-*H-_-*-«-g

,:^B. *WV VJ^^__r N****.?**- ''':' *r^ « w _K_______l|lP____i__t_____l ____L________ ____H_l & i 't;- ::'__t : _Bl

I f .■___■_s__

M*^»*^. (SSZZH3 «lllüSllßi aI(OJEZS3
■ ll>H-|:i_|l_l::i_i:!l«> *■" l»ïjp <k» *UPl.li *J »»■ I» t^-B»^

w—^ si-^ I /

_^ * w

Um^EMbMMk_Ai___l r^v^i^i^B

tf R I i O A C 'S

_W|_.
UA H V

___-«-'l*

I Eijsden (NL), 04409-1334[Bel de 10^01^^4*^9-427^
[Q zCi ut fti

l^^_lßiftas^i[m^

Goed en gezellig eten
Öffnungszeiten: Mo.-Fri. von 17.00-1.00;Sa., So. vo"

11.00-1.00.Küche geöffnet bis 23.00 Uhr.
Wirfreuen uns auflhren Besuch.

09-4924541500 ab 17.00 Uhi\ J

UOIBJ woensdag 14 uu uur l --■■ , .^^^^ f̂c.t^d_.t^^_maa^<^_,t_^_l.lj_A^t_^^^^^dJj_ â<^^^^at^^^^>^^^^^

Pcióek (^twof|ip_^
Heerlen Egidius Pluymen & Gisela Douwes: Und Sittard American Dance Theatre: Manhattan Mo-

liederenrecital - 20.30 u. (Kleine Zaal) __________pwpw^«w^««^w««w«^^^^—— - : Hi_o__' 1 11H -1 lT'Y*Hfr*_ll d*_|:] "11/■TMM
Kerkrade Berdien Stenberg: De Toverfluit

mmlm^^^gg^Ê^tm^^mm^^^jMm mmmlHeerlen " John Lanting's Theater van de Lach: Vijf
Sittard Barokmuziek, kamermuziekavond met hoog het raam uit, klucht van Ray Coo-

************************>*************************************--|||||MHM|M ~~~—

ujillilill Kerkrade Limburgs Symphonie Orkest: Carnavals-
Heerlen Winkbülle-revue, bejaardenmatinee - concert - 20.11 u.

Heerlen Peter Zegveld: Trappelzak (v.a. 8 jr.) - Sittard Heijermansl, muzikaal volkstoneelstuk

R Kerkrade OrlandoKwartet Heerlen Limburgs Symph onie Orkest: Carnavals-

Jiddische volksmuziek -12.00 u. Heerlen Lebbis en Jansen: 2 Keer rieleksen voor

Storyteller, dansprogr. , Heerlen Theater Sirkel: Blok (4-6 jr.) -14.30 u.

"**-rT"WTi***TUIWB""P ' Heerlen BZN UITVERKOCHTKerkrade Theat^r Teneeter: De maan en de mui-
zenkoning (va. 6 jr.) -14.00 u. ' Kerkrade Robin Hood, film

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

\ \\_ Wij zien u graag in de schouwburg! I
\ stadsschouwburg /^-^^ wijngt.achtmuziekthea.er üe stadsschouwburg' rV~7I I

heerlen y~^____l kerkrade -V " sittard J) IC ■U tel. kassa: 045-716607 [*mW tel. kassa: 045-454141 L A tel. kassa: 045-510616 l_____/>4 ■



Toestemming
overslag van
acrylonitril

DEN HAAG/BORN - Het is
Barge Terminal Bom gelukt
toestemming te krijgen voor
de op- en overslag van het
DSM-fabricaat acrylonitril. De
Raad van State heeft dat giste-
ren besloten in een spoedpro-
cedure van het container-over-
slagbedrijf.

Eind vorige maand verbood de
Raad van State nog de opslag
van acrylonitril in de contai-
ners van Barge Terminal Bom
vanwege de risico's die aan de-
ze gevaarlijke .stof verboden
zijn.
Barge Terminal Bom liet ver-
volgens een rapport maken
over het brandgevaar van acry-
lonitril, een stof die wordt ge-
bruikt bij het maken van ve-
zels. Uit dat rapport blijkt dat
de gevaren zeer klein zijn. Bar-
ge Terminal Bom stapte daar-
op opnieuw naar de Raad van
State.

Om welke bedragen het ging wil
£e officier van justitie, mr Kol-
j^rt, niet zeggen. Als tegenpres-
tatie zorgde deambtenaar ervoor

de aannemer opdrachtenkreeg.

Ambtenaar G.C. had een minder
hoge functie, maar wist aanne-
mer Baars eveneens verschillen-
de keren met opdrachten te
bevoordelen. Wanneer de straf-
zaak tegen G.C. dient is nog niet
bekend. Volgens mr Kolkert is
het niet onmogelijk dat beide
ambtenaren zich gelijktijdig
moeten verantwoorden. Baars
kan niet meer worden vervolgd.
Juridisch gezienzijn de strafbare
feiten waaraan de aannemer zich
schuldig heeft gemaaktverjaard.

het CDA Limburg, had in die
hoedanigheid veel invloed op
het provinciale aanbestedingsbe-
leid.

Plan van Vereniging ROVER tegen veelvuldig gebruik van auto

Snelbus Brunssum-Aken
Drievoudige buiteling

Eerder deze week werd bekend
gemaakt dat P.D. op 24 maart
voor derechtbank moet verschij-
nen. De man nam in de jaren
1984 tot 1986 in totaal ’ 35.000,-
aan van de Klimmense aanne-
mer. Hij was toen hoofd van het
bureau Economische Infrastruc-
tuur en Toerisme van de provin-
cie. P.D., tevens bestuurslid van

Krant verraadt
heroïnedealers
HEERLEN - De Heerlense politie
heeft twee heroïnedealers kunnen
oppakken die vanuit Hoofddorp ope-
reerden in het centrum van Heerten.
Ze pakten hun waar in Hoofddorp in
een krant en leverde die in Heerlen
bij gebruikers af. Huiszoeking in
Hoofddorp bracht aan het ligt dat uit
een bepaald dagblad steeds diepagi-
na's ontbraken, waarin de heroïne en
cocaïne.was verpakt. De twee man-
nen zijn 29 en 33 jaar oud. Dinsdag
hield de politie hen in Heerten aan, ze
hadden toen 100 gram heroïne en 40
gram cocaïne bij zich. Ook een 22-ja-
rige man uit Landgraaf wordt ver-
dacht van medeplichtigheid in de
handel van het tweetal. Het tweetal
uit Hoofddorp is al vaker met de poli-
tie in aanraking geweest in verband
met verdovende middelen.

HEERLEN - De rechtbank in
Maastricht heeft uitstelvan betaling
verleend aan het installatiebedrijf
Aircoma in Hoensbroek. Tevens is
surséance verleend aan Aircoma-
eigenaar Riek Lameijn persoonlijk
en aan het financieel economisch
adviesbureau drs R. Lameijn bv in
Heerlen.

Aircoma, gevestigd op industrieter-
rein De Koumen, heeft tien perso-
neelsleden. Het bedrijfis gespeciali-
seerd in het monteren van aircondi-
tioning- en ventilatiesystemen.

Volgens directeur/eigenaarLameijn
zijn de grote financiële problemen
ontstaan door een slechte bedrijfs-
voering bij Aircoma door een ma-
nager die de zaak tot en met 1990
leidde. In die jarenzijn flinke verlie-
zen geleden, zonder datLameijn het
in de gaten had: „In de verslagge-
ving werd een te optimistisch beeld
geschetst." Lameijn was in die tijd
zelf te druk bezig met zijn werk als
financieel adviseur voor met name
Glasmy in Heerlen om zich goed
om Aircoma te kunnen bekomme-
ren.

In 1990, toen de bedrijfsleider van
Aircoma en diens zoon, de boek-
houder, opstapten, bleek Aircoma
diep in de schulden en met een lege
orderportefeuille te zitten. Lameijn
pakte naast zijn werk voor Glasmy
ook het management van Aircoma
weer op en vulde de tekorten van
het installatiebedrijf zelf aan. Daar-
toe ging hij persoonlijk grote lenin-
genaan.

Koers Awacs
graad verlegd
BRUNSSUM - De Nato-basis in Gei-
lenkirchen heeft de uitvliegroute van
Awacsvliegtuigen een graad verlegd.
Het betreft een proef die duurt tot het
einde van de maand februari, met als
doei de geluidsoverlast te beperken.
Kolonel C. van den Houten maakte
de maatregel gisteren bekend in een
vergadering van de Awacscommissie
Limburg (ACL). Van den Houten is
plaatsvervangend commandant van
devliegbasis.
Tot vorig jaarzomer kozen de Awacs
bij het opstijgen een koers van 266
graden. Daarna is een half jaar lang
de zogenoemde 'radiaal 267' gepro-
beerd.

JEERLEN - De Vereniging
(R ei2lgers Openbaar Vervoergover) wil dat er een snelbus

"u van Brunssum naar

W^1' De snelbus zal via Wau-
dP

C Eygelshoven en Kerkra-
m Roeten rijden. Dit plan
v akt deel uit van een pakket
-j orstellen dat Rover woens-
Hiür ft inëediend bij de
R Jksverkeersinspectie inVermond.

Maasslib
schoner

_.rundlrec*e snelbusverbindingvan
lijk TISUm naar Aken is noodzake-
baa. reis zelf vaak met het °Pen-
iw Vervoer en ik denk dat veel
vai. ri

gebruik zullen gaan maken
tan. t. sneldienst," vertelt de secre-
ljit ls *"" PeUe van Rover.
-H_!_etX twee jaar geleden gehouden
_at r!" ZOek van NS en VSL blijkt
tnak°ngeveer 740 mensen gebruik
dien .J1 Van de reeds bestaande lijn-
"Maa _ Brunssum-Kerkrade-Aken-
LH-,, dat duurtongeveer anderhalf
is j. n̂ voor mensen uit Brunssum
lijn i Cen omwel- Dus een directe
felle Wel deêeuJk nodig." meent

trei*ff 2
_.

mei k°mt er een directe
h

ng Heerlen-Aken.
re(je dat hoeft volgens Pelle geen
Voero lom de snelbus niet in te
bUs "- Volêens hem heeft een snel-
denpai_ff Brunssum naar Aken
reet

'g°cd bestaansrecht als de di-
ln" Pelle: "De reizigers uit

ler pi . en Brunssum zullen snel-
Aken fClgd zijn met de auto naar
de tl .p. r«den dan naar Heerlen om
er krm.. 1 te nemen." Als de snelbus
sen P ,meei*t Pelle, zullen de men-
laten ,t

er hlun auto voor de deur
Milieu "Dat is beter voor net
sin-j '.maar het kan ook een oplos-
baar Ak voor de "les op de weg

Van onze verslaggever

De ondergang van Glasmy eind vo-
rig jaar leidde er echter toe dat
Lameijn een belangrijke inkom-
stenbron kwijtraakte. Gevolg was
dat hij niet meer aan zijn financie-
ringsverplichtingen kan voldoen en
nu persoonüjke surséance heeft
aangevraagd. Aircoma zit ondertus-
sen nog opgezadeld met grotereke-
ningen van de fiscus en de bedrijfs-
vereniging. Reden om ook voor het
bedrijf surséance aan te vragen.

Volgens Lameijn is er nog wel hoop
voor Aircoma. De orderportefeuille
is weer behoorlijk gevuld en er wor-
den gesprekken gevoerd over een
mogelijke overname.

Vrouw ontsnapt
aan belagers
SPAUBEEK - Een 23-jarige vrouw
uit Stem, die woensdagavond samen
met haar personenauto door tweeon-
bekende mannen bijna werd ont-
voerd, is op eigen kracht aan haar
belagers ontsnapt. Toen de vrouw
rond half elf de sportzaal aan de
Schoolstraat in Spaubeek verliet en
op de parkeerplaats in haar wagen
wilde stappen, stuitte zij op twee
mannen die haar bedreigden met een
vuistvuurwapen. De mannen reden
samen met de vrouw weg maar het
lukte de vrouw om na enkele honder-
den meters uit de auto te ontsnappen
en terug te rennen naar de sportzaal.
Met de auto verdwenen de mannen in
de richting van Valkenburg. Het be-
treft een Audi 80 met het kenteken
RT-27-XT.In verband met zijn persoonlijke fi-

nanciële problemen heeft Lameijn
zijn functie als penningmeester bij
de golfclub in Brunssum neerge-
legd.

Bewindvoerder mr Oostdijk wil
niets zeggen over de problemen
rond Aircoma en Riek Lameijn:
„Dat zou de privacy van een aantal
mensen schaden."

Conferentie
basisonderwijs
HEERLEN - Over schaalvergroting,
het project 'Weer samen naar school'
en de invoering van het formatiebud-
getsysteem houdt de PABO Heerlen
morgen een conferentie.
Ruim tweehonderd leraren, bestuur-
ders, beleidsmakers en andere .me-
dewerkers in het basisonderwijs
komen in het HTS-gebouw in Heerlen
samen om drie inleidingen aan te ho-
ren en van gedachten te wisselen
over de thema's.

H_t vburg^enigd Streekvervoer Lim-
Brun.. SL) vindt een snelbus
Bens dp

U
v~£ken ""* nodig- Vo1"

geb-i_.t maken de reizigers al
rade au Van de directe lijn Kerk-
Bl^nss_,en" Een snelbus vanuit
bren„. . z°u geen verandering
„Wu u u die situatie,
van de N<*.en naast het °nderz<>ek
2°ek p-u ookn°g een aP**rt onder-
meer u , Uden-Daaruit bleek dat er
dienst f fte was aan een snel"
aan zo»*:l^sen Kerkrade-Aken dan
haar dp r\US op deroute Brunssum
■%-oiip ltse stad- Daar zi Jn we
sta_~t» , Juni dan ook mee ge-
ker van h I 1 M' Thehu. medewer-
ontwikk r afdehng Vervoers-

Kerkrade maakt snel
bezuiniging bekend

Als gevolg van einde PNL-stroom

De zes lokaties, die eerder wa-
ren gekenmerkt als ernstig
vervuild, blijken een stuk
schoner te zijn dan veronder-
steld.

DEN HAAG/HEERLEN - Mi-
nister Maij van Verkeer en
Waterstaat heeft zes lokaties
in de Maas en de Limburgse
kanalen geschrapt van de lijst
van te saneren vervuilde loka-
ties.

KERKRADE - Kerkrade wil dit
voorjaar bekend maken waar de ge-
meente gaat bezuinigennu de PNL-

geldstroom door het ministerie is
gestopt. Zoals bekend heeft minis-
ter d'Ancona van WVC de kraan
definitief dichtgedraaid en heeft
Kerkrade vanaf 1 januari 1993 jaar-
lijks 1,8 miljoen gulden minder te
besteden.

" Ongewild maakte een 32-jarige inwoner
van Simpelveld gisteren met zijn auto een drie-
voudige buiteling op de stadsautoweg door
Heerlen. Ter hoogte van het ABP verloor de
man die uit de richting van zijn woonplaats
kwam, na een inhaalmanoeuvre de macht over
het stuur. Hij schoof naar rechts, rolde drie-
maal over de lengte-as en belandde vervolgens
met een doffe klap achter de vangrail. De be-
stuurder werd naar het, ziekenhuis gebracht,
daar bleken zijn verwondingen mee te vallen:
enkele kneuzingen en schaafwonden. Hij mocht
weer naar huis. De politie van Heerlen zegt dat
de man van geluk mag spreken, dat hij geen
ernstigere verwondingen heeft. De auto werd
totaal vernield. Foto: klaus tummers

Het gaat om onder meer de haven
van de Maascentrale in Buggenum,
de Franciscushaven in het Juliana-
kanaal te Bom, verschillende loka-
ties in deuiterwaarden van de Maas
en twee lokaties in de Zuidwillems-
vaart bij Weert en Nederweert.

Wanneer de bezuiniging niet snel
wordt ingevuld, dan onstaan er bin-
nen twee a drie jaar ernstige finan-
ciële problemen, zo stellen burge-
meester en wethouders van de stad.
Hedy d'Ancona heeft alleen nog een
afkoopsom van ruim 3,5 miljoen
gulden op de Kerkraadse rekening
gestort. Dit geld is bedoeld om de
ergste klappen in Kerkrade op te
vangen.

Meer begrip
asielzoekers
SWEIKHUIZEN - Om hetongunstige
beeld over asielzoekers te verande-
ren gaat de nieuwe directeur van het
Asielzoekerscentrum (AZC) Moorhei-
de in Sweikhuizen, Wil Hendrix, lezin-
gen geven voor scholen, verenigin-
gen en instellingen. Met een 'korte
profielschets' waarin hij de rechten,
plichten en problemen van asielzoe-
kers schetst, hoopt Hendrix onder de
bevolking meer begrip te kweken. De
omwonenden moeten volgens Hen-
drix ook weten wat er in Moorheide
gebeurt. „Wij hebben hier niets te ver-
bergen. Het centrum is geen raar
wereldje of gevangenis. Bovendien
gebeuren er ook leukedingen. Dat wil
ik ook naar buiten brengen," zegt
Hendrix. De brieven over dit voorlich-
tingsproject zijn de deur al uit.

Bij nader onderzoek bleek dat op
sommige lokaties het slib in en bui-
ten de Maas veel minder vervuild
was dan uit een eerste oriënterend
onderzoek in 1990 was gebleken. In
sommige gevallen werd zelfs hele-
maal geen verontreinigd slib meer
aangetroffen. Klaarblijkelijk is de
Maas bij het hoog water van de af-
gelopen tijd schoongespoeld.

’BijnaThuisHuis’

gaat zorgen voor
stervensbegeleiding

DOORROB PETERS

Justitie gaat gemeente
Maastricht niet vervolgen
MAASTRICHT - Justitie zal de
gemeente Maasticht ondanks ge-
signaleerde misstanden op de re-
gionale stortplaats Belvedère niet
vervolgen wegens overtreding
van de Afvalstoffenwet. De ge-
meente zal er dan binnen drie
maanden wel voor moeten zorgen
dat in de loods op de stortplaats
een vloeistofdichte vloer wordt
aangelegd. Verder mag Maas-
tricht zich de komende twee jaar
niet opnieuw schuldig maken aan

overtreding van de voorschriften,
Bij een onderzoek dat begin vorig
jaar werd afgerond, constateerde
de Maastrichtse politie en de pro-
vincie dat de vergunningsvoor-
waarden in de Belvedère-groeve
op een groot aantal punten niet
werd nageleefd. Zo werd er onder
meer in strijd met de wet gestort,
De gemeente kreeg de kans om
daar verandering in aan te bren-
gen en is daar volgens Justitie op
de meeste punten in geslaagd.

In de commissievergadering Wel-
zijn werd door verschillende spre-
kers geadviseerd niet alleen de door
de PNL-subsidie gecreëerde ar-
beidsplaatsen te overwegen, maar
naar zo veel mogelijk functies tekij-
ken.

Duidelijk is dat vooral in de wel-
zijnssector bezuinigd gaat worden.
Nu reeds is aan welzijnsinstellingen
gevraagd zo weinig mogelijk vaca-
tures in te vullen.

In de Maas wordt alleen nog veront-
reinigd slib gevonden in de toelei-
dingskanalen van sluizen, in som-
mige diepe gedeelten en in havens.
Het betreft vier lokaties langs de
Maas en het begin van het Lateraal-
kanaal Linne-Buggenum, die wel in
het saneringsprogramma zijn opge-
nomen. In de Prins Mauritshaven te
Wessem is sprake van ernstige ver-
ontreiniging met pcbs (polychloor-
bifenylen) en pak's (polycyclische
aromatische koolwaterstoffen).

Minder huizen
te koop in

regio Heerlen

Veilige gevangenis
kost ’ 20 miljoen
SITTARD - Het ministerie van Justi-
tie heeft in totaal ’ 20 miljoen voor-
zien voor de verbetering van de
beveiliging van de gevangenissen in
Nederland. Van dat bedrag is vorig
jaaral zeven miljoen gulden uitgege-
ven. In 1992 en 1993 moet nog eens
ruim ’ 13 miljoen aan bouwkundige
en materiële aanpassingen worden
gespendeerd, maar het staatnog niet
vast of dit bedrag ook daadwerkelijk
beschikbaar komt. De extra uitgaven
voor beveiliging worden gedaan aar
de hand van aanbevelingen van eer
projectgroep die de staatssecretaris
instelde na de ontvluchtingen in Ne-
derlandsegevangenissen in 1991.

Ook de havens in het Julianakanaal
zijn verontreinigd met cadmium,
lood, zink, pcbs en pak's. Deze ver-
ontreinigingen zijn vooral afkom-
stig van de Maas, van bronnen bui-
ten Nederland. Deze bronnen zijn
nog niet gesaneerd. Het gaat om in
totaal zes vervuilde lokaties in het
Julianakanaal. Alleen in de Francis-
cushaven te Stem blijkt de vervui-
ling achteraf mee te vallen. Het
nader onderzoek van de Beatrixha-
ven in Maastricht is inmiddels ge-
start en zal waarschijnlijk nog dit
jaarworden afgerond.

Zie verder pagina 17

" 'GevangenisSittard
is geen duiventil'

HEERLEN - In Zuid-Oost Lim-
burg hebben vorig jaar 1100 hui-
zen te koop gestaan. Dat zijn er
tweehonderd minder dan in het
jaar daarvoor en zelfs vierhon-
derd minder dan in 1989. De
gemiddelde vraagprijs per huis
bedroeg vorig jaar 176.000 gul-
den, wat ten opzichte van 1990
een prijsstijging betekentvan 3,5
procent. Dat blijkt uit een rap-
port van de NVM-makelaars in
de regio Heerlen.
Het verschil in vraagprijs per ge-

SrTTARD/AMSTENRADE
TW partlcu*iere stichtingthuisverpleging Limburgi^ert een 'ideëel' zusje ge-
B r?,gen- BiJ notarisKreijn inwSSJ!Urn werd verledentin! de akte van de oprich-"«g van de stichting 'BijnaThuis Huis' gepasseerd.

sVe .p.deF,Zag,'Zorgindelaat-'B..ieveiïsfase het levenslicht,«ïjna Thuis Huis' is volgensd-doelstellingen eveneens^en
schn -°P 2akeliJke leest ge-
Provfnde stlchting. die ziekeProvmciegenoten wil opvan-?er* opdat zij kunnen sterven
Fi*fln,-,huiseliJke omgeving,'eindelijk, een lang gekoester-

de wens is na vijf jaar werke-
lijkheid geworden", zegt de
oprichtster en tevens directrice
van de stichtingen, de oud-ver-
pleegkundige Ricky Melke-
beke-de Bic uit Amstenrade
over dit initiatief op het terrein
van de'terminalethuiszorg.
Volgens Van Melkebeke heeft
de zaak zijn beslag gekregen
nadat een 62-jarige Sittardse,
die zij tot haar dood thuis heeft
verzorgt, bepaalde dat haar
woning bij het stadspark in
Sittard na haar dood eigendom
zou moeten worden van de
nieuwe stichting. Van Melke-
beke wil geen nadere informa-
tie over haar patiënt en het
pand. „Stervensbegeleiding is
geen publieke zaak, waarbij
nieuwsgierigen over het tuin-
hekje kunnen meekijken",
vindt zij.

ten vertonen ook als enige een
daling van de gemiddelde vraag-
prijs.
Het verschil in prijs wordt niet
alleen veroorzaakt door het ver-
schil in vraag en aanbod, maar -
in meerdere mate - door het ver-
schil in type woningen. In Heer-
len, Kerkrade, Landgraaf en
Brunssum worden relatief meer
aparterrienten en tussenwonin-
gen aangeboden; in Voerendaal,
Simpleveld en Nuth meer vrij-
staande woningen.

meente blijft groot. Die is in
Voerendaal (231.000 gulden) en
Nuth (233.000 gulden) het hoogst
en in Brunssum (150.000 gulden)
en Kerkrade (171.000 gulden) het
laagst. De laatste twee gemeen-
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Van onze redactie economie

Van onze verslaggever

Surséance voor
installatiefirma

MAASTRICHT - Eijsdenaar
blijkt niet de enige ambte-naar die in het verleden steek-

penningen heeft aangenomenvan aannemersbedrijf Baars in
glimmen. Justitie in Maastricht
Kondigde gisteren aan dat ook
ambtenaar G.C. zich binnenkortvoor de rechtbank moet verant-
woorden omdat hij geld vanöaars heeft geaccepteerd.

Weer ambtenaar
verdacht van

aannemen geld



Die - e!
die Oma Ans

'n dikke Valentijnszoen.
Van Opa Juul!

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, delen wij u mede dat he-
den van ons is heengegaan, voorzien van de h.h.
sacramenten, op de leeftijd van 89 jaar, onze lie-
ve en zorgzame moeder, schoonmoeder, groot-
en overgrootmoeder, zus en schoonzus

Anna Stienstra
weduwevan

Theo Offermans
In dankbare herinnering:

Helmond: Nellie en Piet Stax-Offermans
Wijnandsrade: Mia en Theo

Konings-Offermans
Delft: Armelies enFranco

Paulesu-Offermans
Hoensbroek: StefenAns

Offermans-Winthagen
haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Stienstra
Familie Offermans

12 februari 1992
Corr.adres: Leeuwerickensanck 3
6363 BK Wijnandsrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 17 februari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van deKleine St.-Jan aan de markt te
Hoensbroek, gevolgd door de begrafenis op de
centrale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
boek; bezoekgelegenheid dagelijksvan 14.00 tot
15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur, zondag al-leen van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Zich bewust van zijn naderend einde en in vol-
ledige aanvaarding daarvan, is, voorzien van het
h. sacrament der zieken, toch nog onverwacht
van ons heengegaan, mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, zoon, schoonzoon,
broer, zwager, oom en neef

Lou Stevens
echtgenootvan

Martha Postema
Hij overleed in de leeftijd van 52 jaar.

Brunssum: M. Stevens-Postema
Brunssum: Ron
Brunssum: Lucia en Ron
Brunssum: Karin en Ronald

Familie Stevens
Familie Postema

6444 GT Brunsfeum, 12 februari 1992
Heufkestraat 142
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op maandag 17 februari as. om 11.00 uur in
de parochiekerk van Fatima te Brunssum-
Kruisberg, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats aan de Mer-
kelbeekerstraat te Brunssum.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene, zaterdag 15 februari as. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Rectificatie
In de overlijdensadvertentie van

Simon Marcus
is abusievelijk de datum van de herdenkings-
dienst foutief vermeld.
Dit moet zijn: de herdenkingsdienst zal worden
gehouden op zaterdag 15 februari as.

I tNa een werkzaam en hefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor haar betekende, is, na een
langdurige ziekte, zacht en kalm van ons heen-
gegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma
en overgrootmoeder, zus, schoonzus en tante

Mia
Vrolings-Hermans

■> weduwe van

Math Vrolings
Zij overleed thuis, voorzien van de h.h. sacra-
menten, enkele dagenvoor haar 82e verjaardag.

Brunssum: Jacob Vrolings t
Mia Vrolings-Claus
Wiel Roeselers

Brunssum: Jo Vrolings
Carmen Vrolings-Göttlich

Brunssum: Hub Vrolings
Roos Vrolings-Strijdhagen
haar dierbare klein- en
achterkleinkinderen
Familie Hermans
Familie Vrolings

Brunssum, 12 februari 1992
Dorpsstraat 129, Hs. nr. 5
Corr.adres: Vossenleen 36, 6441 SN Brunssum
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op zaterdag 15 februari om 13.45 uur in
de dekenale kerk H. Gregorius de Grote in
Brunssum, waarna om 15.30 uur de crematie-
plechtigheid zal plaatsvinden in het cremato-
rium in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwakevrijdag om 19.00uur in de dagkapel
van eerdergenoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de
rouwkapel van het Gregoriusziekenhuis te
Brunssum; gelegenheid tot afscheid nemen vrij-
dag van 17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisge-
ving te zenden, deze aankondiging als zodanig
beschouwen.

Een speciaal woord van dank aan dr. Tulleners,
het Groene Kruis en de gezinszorg van de afde-
ling Brunssum voor de aandacht en de verzor-
ging van onze moeder.

Enige en algemene kennisgeving

t
Zich bewust van zijn naderend einde en in vol-
ledige aanvaarding daarvan, is vanochtend in
alle rust ingeslapen, mijn broer, zwager en onze
oom en neef

Gerard Dautzenberg
weduwnaarvan

Maria Elisabeth Meijs
Hij was 83 jaar.

De bedroefde familie
5631 NA Eindhoven, 13 februari 1992
Ministerlaan 15
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op maandag 17 februari a.s. om 10.30 uur in
de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach-
Landgraaf, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene zondag 16 februari a.s. om 17.10 uur
in voornoemde parochiekerk; aansluitend
avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30
uur.

tTom, 4 jaar, zoon van Hilly en Pedro Velmans-
Crijns, Teskenlaan 33 , 6097 GB Heel. De enge-

lenmis vindt plaats op zaterdag 15februari 1992om
10.30 uur in de parochiekerk van St.-Stephanus te
Heel.

tCornelia Hubertina Smeets, 78 jaar, weduwe
van Jozef Johannes Janssen, St.-Antoniusstraat

2, 6063 BZ Vlodrop. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden op zaterdag 15 februari 1992 om
10.30 uur in deparochiekerk van deH. Martinus te
Vlodrop.

tAnna Gertruda Hubertina Sliepen, 76 jaar, we-
duwe van Josephus Hendricus Hubertus van

Kempen, Mariagardestraat 143, 6041 HL Roer-
mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden op zaterdag 15 februari 1992 om 11.00 uur
in de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roer-
mond.

I ~
Dankbaar dat wij hem zolang 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 lieveman, onze zorgza-
me vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Leo Ladeur
echtgenoot van

Netty Coolen
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar.

Heerlen: A.J. Ladeur-Coolen
Heerlen: JeannyBraam-Ladeur

TedBraam
Elsloo: JohnLadeur

TruusLadeur-Teeuwen
Leon, Björn en Jonnie

Heerlen: WillicLadeur
Mario en Tatjana

Kerkrade: Hub Ladeur
Billa Ladeur-Vreuls
Jimmy
FamilieLadeur
Familie Coolen

6416 SR Heerlen, 13 februari 1992
Potgieterstraat 58
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op dinsdag 18 fe-
bruari as. om 11.00 uur in de parochiekerk Verschijningvan de Onbe-
vlekte Maagd te Heerlen-Molenberg, waarna aansluitend de crematie
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk.
Er is geen condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overledene, maandag 17
februari om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel van het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen.

t Peter Hubertus
van Cruchten, 86

jaar, echtgenoot van
Helena Catharina Wil-
helmina Joosten,
Kap. Verdonschot-
straat 17, 6104 BL
Koningsbosch. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op zaterdag
15 februari 1992 om
10.30 uur in- de paro-
chiekerk van O.L.V.
Onbevlekt Ontvangen
te Koningsbosch.

*BBB**>********a**********a-***************-i
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t
Wij hebben geen woorden om te zeggen wat in ons omgaat nu mijn
lieve man, onze vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en
neef

Gerrit Smeets
echtgenootvan

Annie Wauben
van ons is heengegaan. Bid voor ons voor zijn eeuwig geluk.
Hij overleed geheel onverwacht op de leeftijd van 61 jaar, gezalfd
door de h. olie.

Voerendaal: Mevr. A. Smeets-Wauben
Kerkrade: Annie en Jacques van Aken-Smeets

Daniëlle
Simpelveld: Joen Marjo Smeets-Prickarts

Roy, Ralf
Voerendaal: Bert en Ankie Smeets-v.d. Donk

Niki,Kim
Voerendaal: Kittie en Jan Hamers-Smeets
Simpelveld: René Smeets

Übachsberg: José Smeets en JanKolkman
Voerendaal: Hans Smeets en Aranka Palosi

6367 TZ Voerendaal, 12 februari 1992
Borenburgstraat 7
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden maandag 17 februari
om 11.00 uur, in de parochiekerk H. Laurentius te Voerendaal, waar-
na aansluitend begrafenis op de algemene begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter in de kerk, vanaf
10.30 uur.
Avondwake ter intentie van de overledene, zaterdagavond om 18.30
uur.
Pap is opgebaard in een der rouwkamers van de begrafenis- en cre-
matievereniging Voerendaal, Kerkplein 43, Voerendaal, alwaar gele-
genheid tot afscheidnemen dagelijksvan 18.30 tot 19.00 uur. Zondag L
van 11.00 tot 12.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen.1 -*"

Dankbetuiging
Toen mijn man, onze lieve vader, schoonvader en onze fantastische
opa

Jo Huver ;
dood ging, heeft ons dat vreselijk veel verdriet gedaan. We misser-
hem dagelijks. C

Uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst en de gang naar zijn laatste
rustplaats en uw hartelyke woorden, persoonlijk, per telefoon en per (
brief, hebben ons doen beseffen hoe geliefd hij ook bij anderen was (
en hebben ons veel troost gebracht.
Daarvoor onze hartelijke dank.
i

Wilhelmina Huver-Thijssens .
de jongens, de schoondochters j
en de 13 kleinkinderen

1

Nog altijd is het moeilijk om de leegte die jijachterliet te aanvaarden, maar mooi zijn de her-inneringen die bleven.De plechtige eerste jaardienst voor mijn gelief-
de echtgenoot, onze lievevader en schoonvader

Jo Spronck
zal worden gehouden op zondag 16 februari as.J om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Kruisverheffing te Cadier en Keer.

■ Mevrouw M.Spronck-Hamers
enkinderen

De eerste jaardienstvoor

Frans Schouteten
tevens jaardienstvoor

Corry
Schouteten-Rothkrans

zal plaatsvinden op zaterdag 15 februari a.s. om
19.00 uur in de Grote St. Jan te Hoensbroek.

Kinderen Schouteten
Hoensbroek, 15 februari 1992

Dankbetuiging
Veel troost hebben wij gevonden in de vele
reacties en de warme belangstelling die wij van
u allen mochten ontvangen tijdens de ziekte en
de crematie van mijn lieve moeder en schoon-
moeder

Anna Aretz-Creusen
Het is ons gebleken dat zij buiten ons door zove-
len geliefd was en gerespecteerd werd.
Hiervoor betuigen wij aan allen onze hartelijke
dank.

Marianne en Huub Essers-Aretz
Heerlerbaan, februari 1992
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zondag 16 februari 1992 om 11.00 uur in de
parochiekerk St.-Jozef te Heerlerbaan-Heerlen.

De eerste jaardienstvoor

Alphons van Gorp
zal worden gehouden op zondag 16 februari
1992 om 9.00 uur in de Pius K-kerk te Molen-
berg.

Familie Van Gorp

_________f********t-f---«--j__**■m-*-*-*-*■-*----■-*----*--*----------■

tMia Achten, 55 jaar, weduwe van Louis Geurts,
Le Bron deVexelastraat 19, 6042 AN Roermond.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 14 februari 1992 om 13.30 uur in de H.
Hartkerk te Roermond.

tJefPieters, 73 jaar, echtgenootvan MargrietWij-
ler,Flintstr. 24, 6216 AC Maastricht. Eucharistie-

viering in de Sint-Servaasbasiliek te Maastricht op
zaterdag 15 februari as. om 10.00 uur.

t Wilhelmina Margaretha Kleinsmiede, 88 jaar,
echtgenote van Antonius Meyer, Jekerweg 44b,

6112 GC Maastricht. De crematieplechtigheid zal
plaatsvinden op zaterdag 15 februari as. om 13.15
uur in het crematorium Nedermaas te Geleen.

Dankbetuiging
Voor uw deelneming en medeleven ons be-
toond bij het overlijden en de begrafenis van
mijn inniggeliefde man en vader

Jan Schols
danken wij u allen hartelijk.

T. Schols Engels
Barbara Schols

Landgraaf, februari 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 16 februari as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk St.-Barbara te Kakert-Landgraaf.

Dankbetuiging
Langs deze weg wil ik een ieder bedanken, ook
namens mijn kinderen en familie, voor de vele
blijken van medeleven ondervonden tijdens het
overlijden en de crematie van mijn man.

Mevrouw J.C. Quaedvlieg-Beks

. 'S
Dankbetuiging

In plaats van kaarten
Langs deze weg betuigen wij onze hartelijk6 1dank aan familie, vrienden, kennissen en buiT1'
bewoners voor de vele blijken van medelev** \
en belangstelling die wij mochten ontvangen *" c
de begrafenis van onze moeder, schoonmoede <
en oma .

Maria
Closset-Keulartz ;

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvindt^
op zondag 16 februari as. om 10.30 uur in df
kerk van deH. Gerardus-Majella te Heksenbert?'.

Kinderen en t.
kleinkinderen

A
m A

Dankbetuiging
t

Voor de vele blijkenvan deelneming ondervo^den bij het overlijden en de crematie van onz
moeder, schoonmoeder en oma

Hubertina
Handels-Hermans

betuigen wij onze oprechte dank.
Familie Handels-Schnacke**
Familie Martens-Handels
Familie Harzon-Handels

Kerkrade, februari 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden geh°^
den op zaterdag 15 februari as. om 19.00 uur J

de parochiekerk St.-Lambertus te Kerkrade.I "a"' ____^

" Afmeting 240 x 220 cm
(als afgebeeld) inklusief:
" gaskookplaat met vonk-
ontsteking " oven met grille'
draaispit " geïntegreerde,
automatische koelkast
" in het keukenfront
geïntegreerde wasemkap

" kunststof werkblad op
solide multiplex, aan de
voorzijde voorzien van een
opstaande waterkering
" geïntegreerde, dus geheel
vlak ingebouwde, ronde
spoelbak.
De keuken is zeer degelijk
uitgevoerd, voorzien van
stalen scharnieren en perfe^
lopende laden. Natuurlijk kan
deze keuken tegen meer- o'
minderprijs worden
uitgebreid of verkleind.
Wij nodigen u graag uit in
onze showroom. Bekijkt u
dan dezefraaie kwaliteits-
keuken eens.
Wij zijn Select Dealer voor
Limburg van ALNO Keuken-5^

Zo ziet deze
keuken eruit:

Topkwaliteit keuken
bij Kellerhuis Geleen voor ’ 4.875,

MOSKOU - President Bo-
ris Jeltsin van Rusland zal
de komende dagen per de-
creet zijn economisch her-
vormingsbeleid verzachten
om daarmee de zwakste
groepen te ontlasten en de
produktie te stimuleren.
Dat heeft hij gisteren in het
Russische parlement be-
kendgemaakt.

Jeltsin verzacht
economisch beleid

Geruzie over toekomst Rode Leger duurt voort

Ook het agrarische hervormings-
beleid moeten worden versneld.
Die klus zal vice-president
Alexander Roetskoi moeten kla-
ren. Roetskoi, een grote rivaal
van Jeltsin en tot nu toe een
scherp criticus van Jeltsins her-
vormingsbeleid, kreeg gisteren
van Jeltsin de leiding over de
landbouwsector in handen. De
privatisering van de kol- en sovc-
hosen, waartoe al in principe is
besloten, zal worden versneld, zo
zei de Russische president.
Roetskoi moet elke twee weken
aan Jeltsin rapporteren hoe het
met de agrarische hervormingen
staat.

Heftige meningsverschillen over
de toekomst van het legervan de
voormalige Sovjetunie binnen
het Gemenebest van Onafhanke-
lijke Staten (GOS) tekenden zich
gisterenaf voor de derdetopcon-
ferentie van de elf GOS-staatslei-
ders vandaag in Minsk. Scepti-
sche uitlatingen van enkele
republieksleiders gaven gister-
avond aan dat het door de Russi-
sche president Boris Jeltsin
voorgestane verenigde leger van
alle GOS-republieken moeilijk
tot stand zal komen.

In totaal liggen volgens het Rus-
sische persbureau ITAR-TASS.
dertien ontwerpovereenkomsten
over militaire zaken bij de repu-
blieksleiders ter tafel. De docu-
menten betreffen onder andere
de bevoegdheden van de leiden-

Strijdkrachten

enorme prijsstijgingen. Daar-
door zal de werkloosheid nog
verder toenemen.De Russische economie is sterk

achteruitgegaan sinds Jeltsin op
2 januari de prijzen vrijliet. In ja-
nuari zijn de prijzen volgens cij-
fers van Goskomstat, het bureau
voor statistiek van de voormali-
ge Sovjetunie, met 350 procent
gestegen en is de produktie met
vijftien procent gedaald. Veel be-
drijven hebben de produktie te-
ruggeschroefd omdat er wegens
de hoge prijzen veel minder
vraag is. Een groot deel van de
Russische bevolking leeft onder
de armoedegrens.
Concrete maatregelen noemde
Jeltsin gisteren niet. Volgens
vice-premier Gennadi Bourbou-
lis hebben de maatregelen be-
trekking op het prijsbeleid, op
de belastingen en op het terrein
van kredieten en sociale zeker-
heid. Er moet een aantal drin-
gend noodzakelijke steunmaat-
regelen op sociaal terrein wor-
den genomen, zo zei Jeltsin
gisteren.

Volgens Goskomstat zullen ook
in februari de prijzen flink stij-
gen doordat de voorraden die de
bevolking eind vorig jaar heeft
aangelegd met het oog op de te
verwachten prijsstijgingen lang-
zaam opraken. Veel directies van
fabrieken hebben gewaar-
schuwd voor een golf van faillis-
sementen in verband met de

Hoek Burg. Lemmensstr./
Ringovenstraat
6163 HJ Geleen
Tel. 046-747905
Fax 046-752486

Keiler-huis Keukens
Bezoek ook onze
speciale ALNO showroom
In de Cramer 156
Woonboulevard Heerlen
Tel. 045-754172. Fax 045-754176

De Oekraïnse leiding, die het be-
heer over de Zwarte-Zeevloot
ook voor zich heeft opgeëist,
houdt kennelijk onverkort vast
aan het doel van de stichting van
een eigen leger. Voor eigen le-
gers hebben zich gisteren ook de
presidentenvan Azerbajdzjan en
Moldavië uitgesproken. De pre-
sident van Toerkmenië ant-
woordde gisteren in Minsk op
een vraag of na de bijeenkomst
nog zal kunnen worden vastge-
houden aan gezamenlijke GOS-
strijdkrachten: „Ik denk het
niet."

De voorbereiding van de in de
Witrussische hoofdstad Minsk te
houden top werd gekenmerkt
door een boycot-koers van Oe-
kraïne, dat weinig bereidheid
toonde ook maar één van de in
een werkgroep van militaire des-
kundigen voorbereide verdragen
te ondersteunen. Het hoofd van
de werkgroep, Ivan Korotsjenja,
verklaarde dan ook tegenover
ITAR-TASS te verwachten dat
de Oekraïne zes of zeven van de
overeenkomsten niet zal onder-
tekenen.

de organen van net GOS (Raad
van staatsleiders, Raad van pre-
miers) inzake defensiezaken, de
rechtsbasis voor deactiviteit van
de GOS-strijdkrachten, de vor-
ming van gezamenlijke eenhe-
den van de elf lidstaten, een
besluit over een gezamenlijke
militairebegroting, destatus van
de strategische eenheden en de
sociale en juridische status van
soldaten.

Limburgs Dagblad



NedCar is de voortzetting van
Volvo Car. In Helmond werken
ongeveer 1.200 mensen, waarvan
er 700 betrokken zijn bij de ont-
wikkeling van een nieuwe auto,
de opvolger van de huidige
400-serie. Volvo Zweden, voor
eenderde eigenaar van de aande-
len van NedCar, zou tegen eer-
der gemaakte afspraken in teveel

In kleine plaatsen samen onder een dak

De adjunct-secretaris is onder meer
verantwoordelijk voor het verslaan
van de bisschoppenvergaderingen
en het (mede) uitvoeren van de be-
sluiten.

Jan Linders open voor
samenwerking met Hema

Peters zal zijn nieuwe functie tot
december in deeltijd vervullen,
daarna komt hij in volledige dienst
van het secretariaat van de Neder-
landse kerkprovincie.
Peters (51), sinds 1961 lid van de or-
de derFranciscanen, studeerde filo-
sofie en theologie in Venray, Alver-
na en Utrecht. Sinds 1984 is hij
secretaris van de Nederlandse pro-
vincie van zijn orde. Ook is hij do-
cent liturgiek aan het Nederlands
Instituut voor Kerkmuziek.

zwaar- en beroepschriften moet daarover worden gesproken,
maar in de Meerssense gemeenteraad, die normaliter een etage
lager vergadert.
Via wettelijke procedures was het mogelijk het college te dwingen
bekend te maken welk bedrag de aannemers hebben betaald om
niet te worden vervolgd. Dat is dan ook gebeurd, het college heeft
dat dinsdag gedaan. Maar geen enkel toetsingscollege (ook de
Raad van State niet) zal zich wagen aan een uitspraak over de
kwaliteit van die beslissing.
Of het college met de (tijdelijke) geheimhouding van de overeen-
komst zijn boekje te buiten is gegaan of niet, daarover zal de
gemeenteraad een uitspraak moeten doen. De Lokaal Democra-
ten kunnen daarbij het voortouw nemen door in de gemeenteraad
de kwestie opnieuw aan de orde te stellen en de vroede vaderen
een uitspraak te ontlokken over hetgeen het college heeft gedaan.
Dat kan door een motie van afkeuring in te dienen. Eens kijken of
er gemeenteraadsleden zijn die zonder rood hoofd durven bewe-
ren dat het college er goed aan gedaan heeft de raad niet te infor-
meren. Het belangrijkste is dat de inwoners van Meerssen bij zon
motie zelf kunnen nagaan hoe de verschillende raadsleden en
partijen de kwestie beoordelen. Dat zou wel eens heel verhelde-
rend kunnen zijn en zelfs consequenties kunnen hebben bij de
komende verkiezingen.

W.D.

Verkeerd
De Lokaal Democraten za-
ten gistermiddag een etage
te hoog in het bestuurscen-
trum met hun vragen over
de rechtmatigheid van de
beslissing van het college
van Meerssen om een tijd
lang informatie over de aan-
nemersaffaire achter te hou-
den. Niet bij de Commissie
van Advies voor de be-

’Kroongetuigeliegt en

blijft zelf verdachte’
Raadsvrouw in moordzaak Nico Schormans:

EGEN ~ Supermarkt Jan
fomk bv in Berëen> Noord-
,^-burg, staat open voor hete Van de Hema om in kleine

"middelgrote plaatsen bij el-
J^ in te trekken. „De combi-
jj '^ van een goede super-
*kt en een Hemaatje klinkt

vindt drs
i Linders, directeur van de

Ejl r z _n vader opgebouwde
|jyetl van inmiddels veertig fi-
ts n van supermarkten injgjburg,Brabant en Zuid-Gel-

.!. §s is Linders gepolst door drs
-_fe .?s> voorzitter van de Hema-
-.**.' over de mogelijkheid om
n*^ zonder verkoop
Sb 1 nsm_ddelen (non food) te
'i.d aan supermarktfilialen Jan

Sfs. Dit idee past in het streven
Nïf e bijenkorf-dochter het aan-
Uit tT^ 3'8 m minder grote plaatsen
Ö^^ breiden tot zestig filiaaltjes.
■"c. j? °-e Hema volgens voorzitter
_.-.(. auwelijks winst maakt op haar
&keu rancne> wordt naarstig uit-

*er* naar andere combinaties.

Van onze Haagse redacteur

D. om wraakbelust te zijn. Schor-
mans immers zou hem bij een amfe-
taminedeal hebben benadeeld. Bij
dat alles voegde mr Smalburg nog
bedenkingen over het voortdurend
zwijgen van D., diens welgevuld
strafblad en de reputatie een 'zeer
agressief mens' te zijn.
Kende de verdediging veel beteke-
nis toe aan het feit dat vijf getuigen
Nico Schormans nog op 8 en 9 au-
gustus in leven gezien zouden heb-
ben, officier Smalburg twijfelde
niet aan de goede trouw van deze
mensen maar zei geen geloof te
hechten aan hun verklaringen.
Toen het lijk op 16 augustus werd
gevonden, verkeerde het in een toe-
stand die volgens hem erop duidde
dat de dood zeker twee weken tevo-
ren moest zijn ingetreden.

Vervolg van pagina 1
MAASTRICHT - „Deze man heeft
uitermate rustig en weloverwogen
gehandeld vanuit een klaarblijke-
lijk tevoren opgezet plan. Hij heeft
ongeveer alles gedaan om aan te ge-
ven dat de normen van deze maat-
schappij niet voor hem gelden. De
maatschappij moet tegen hem wor-
den beschermd en wel voor een vrij
lange periode." Met deze kenschets
leidde officier van justitie mr H.
Smalburg gistermiddag zijn eis in
van tien jaar gevangenisstraf tegen
Brunssummer P.D. (35). Hij achtte
hem schuldig aan moord op Heerle-
naar Nico Schormans. Bewezen
achtte mrSmalburg ook, datD. zich
in een Sittardse drogisterij met grof
geweld heeft meester gemaakt van
een bedrag van 3100 gulden en in
een Valkenburgse hotelkamer werd
aangetroffen in het bezit van een
groot aantal geweerpatronen.

Cadeaus voor Valentijn

Versterken.4 teur Linders: „Het balletje dat
(iie^err-a-directie opgooit, schop ik
jp, weg jjet jjjj..).me een prima idee,Sél-^Ott-binatie. Daar waar jegelijke
_sri/§er* hebt, moet je elkaar ver-

-11-" Dat de Hema hetzelfde bal-
*Óq*. _eft oPgegooid bij Albert Heijn
Jooj hem aUesbehalve.
-L" e geopperde combinatie Jan

! Ifetf, 6^ en de Hema komen volgens
..O-Vooral plaatsen van pakweg

j* inwoners in aanmerking. „Ik
*et dan één groot gebouw voor,>(_*._ winkelopppervlakte van
,f "*j°t vijftienduizend vierkant me-

nj^ j^J-honderd vierkante meter is
'fe,-. temd voor de Hema." Voor
fc_n °ncrete uitwerking van deze sa-

' '°gn 6rliing moeten Vos en Linders_ -j*euwe afspraken maken.
Eu-, ,erna rekent met het uitbreiden
f ged aantal kieine filialen, geheel
,t*Jae£*telijk in combinatie met su-tèf*kten, op een groei van onge-» _r,T/Jfnonderd banen.
->*-.„ lriders bv maakte vorig jaareen
■.-o ntenomzet van b«na 300
..rien gulden. Binnenkort opent
i rs in Herten zijn 41-ste filiaal.

" Bloemen, kaarten, zelfs
opblaasbare harten worden
gekocht om 'Valentijn' mee
te verrassen.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Logica
Aan het begin van de zitting werd
getuige Van V. nog even door de
raadslieden van verdachte D. ver-
hoord. Of hij Schormans ooit vóór
augustus had ontmoet en of hij na 3
augustus diverse keren in de wo-
ning van de vermoorde was ge-
weest? „Ik vraag me af of ik een
dubbelganger heb", luidde het bitse
antwoord. Toen hij even later in een
moeilijk parket werd gemanoeu-
vreerd, probeerde hij zich daaruit te
redden met de opmerking: „In deze
hele zaak zit geen logica.". „Dat kan
ik niet tegenspreken", reageerde ad-
vocate mr Straatman.ties te tonen. Zelfs de geheime

liefde mag vandaag de dag wor-
den geopenbaard. Het is ge-
accepteerd, de kans om af te
gaan is gering. Succes is natuur-
lijk niet gegarandeerd, maar de
kans op contact is groter dan
ooit.

Rijk betaalt
mee aan

natuurherstel

HEERLEN - Velen voelen van-
daag, de veertiende februari,
vlinders in hun buik. Het is Va-
lentijnsdag. Drie miljoen wens-
kaarten verwacht de PTT van-
daag rond te brengen, een half
miljoen meer dan vorig jaar.
Kaarten met hartjes, maar vooral
ook met bloemetjes. Want op Va-
lentijnsdag telt toch vooral de
taal derbloemen.

Barbertje
Tegenover de beschuldigingen die
de officier aan het adres van de ver-
dachte richtte, plaatsten diens
raadslieden, mevrouw mr M.Straat-
man-Selij en mr H. Ruysink, de
nodige vraagtekens bij hetgeen de
politie aan belastend materiaal had
aangedragen. Voor het merendeel
was dat opgetekend uit de mond
van getuige G.J.v.V. „Hij is de
kroongetuige en nog meer dan dat:
hij is voor mij een verdachte van
deze moord. Het was immers zijn
wapen waarmee het slachtoffer is
doodgeschoten. Om bewijs te leve-
ren tegen D. zouden wij Van V. nu
echter onvoorwaardelijk moeten ge-
loven", aldus mr Straatman. Zij be-
tichtte de kroongetuige van leugens
en verweet deHeerlense politie aan-
vankelijk bepaalde stukken als
'niet-relevant' uit het proces-verbaal
te hebben gehouden. Mede-pleiter
mr H.Ruysink tekende daarbij aan:
'D. heeft steeds het gevoel gehad
dat ze hem moesten hebben: Bar-
bertje moest hangen, leek het wel.
Daarom ook heeft hij de hele zitting
gezwegen."

VVDwilaf
van ’kwartje

mister Kok’

De commercie speelt er danigop
in. De wenskaarten worden lu-
xer en groter. Kaarten met inge-
bouwde speeldoosjes en opflik-
kerende gekleurde lampjes zijn
geen uitzondering. Het chocola-
dehart op Valentijnsdag lijkt net
zo gemeengoed te worden als de
chocoladeletter met Sinterklaas.

Het huidige 'Wil je mijn Valen-
tijntje zijn', betekent letterlijk:
'Wil jemijn liefje wezen.

Een ander verhaal wil dat de in
de Tower opgesloten Charles
duc d'Orléans zijn vrouw briefjes
deed toekomen die hij 'Valenti-
nes' noemde. Met 'Vale' onderte-
kenden de Romeinen hun intie-
me post. Het betekende zoiets
als 'veel liefs.

die in de gevangenis verliefd
werd op de blinde of dove (in
ieder geval gehandicapte) doch-
ter van een cipier. Op de avond
voor zijn executie zou hy haar
volgens de overlevering een af-
scheidsbrief hebben gestuurd
ondertekend met 'Je Valentijn'.
Een aardige bijkomstigheid was
dat de geëxecuteerde zielsveel
van bloemen hield.

Valentijnsdag is een van de wei-
nige dagen dat mensen de kans
krijgen op grote schaal hun emo-

Een blauw viooltje betekent dat
je de vrouw van je dromen be-
wondert. Een tulp wil zeggen dat
jehaar ogen mooivindt. Een wit-
te chrysant is het teken dat zij de
ware is. En het sneeuwklokje
geeft aan dat er nog een sprankje
hoop is voor de zielepiet met lief-
desverdriet.

Een landelijke opererende slijter
heeft de flessenpost bedacht;
een mooie fles in een versierde
doos moet het hart van de aanbe-
dene sneller doen kloppen.

Wie Valentijn precies was is niet
duidelijk. Mogelijk was het de
door de Romeinse keizer Clau-
dius II ter dood gebrachte man

Valentijnsdag is niet toevallig
medio februari. Het heeft met
vruchtbaarheid en ontluiken te
maken. Sneeuwklokjes laten
hun kopjes zien; vogels, konij-
nen, muizen maken aanstalten
tot paren.

De platenhandel heeft de mu-
ziekdoos ontdekt, een in fraaie
verpakking gestoken cd met de
favoriet geachte deun van de
aanbedene en daarnaast desge-
wenst een intieme wens. De in
vijfhonderd muziekwinkels ver-
krijgbare doos moet het versie-
ren van de geliefde vergemakke-
lijken. Om de drempel zo laag
mogelijk te houden worden zo-
wel drank als muziek als pakket-
post aangeboden.

Lamers: ’Heeft het college rechtmatig gehandeld ofniet?’Lokaal Democraten op
zoek naar

’het

recht ’
houding niet was opgeheven op
aandringen van de oppositie en de
publieke opinie. Het niet controle-
ren of er inderdaad geld binnen-
komt noemde hij 'onbehoorlijk
bestuur. Lamers vond het niets op
papier hebben als er toch maatrege-
len genomen moeten worden 'uniek
in Nederland.

Ook worden er maatregelen getrof-
fen om wateroverlast tegen te gaan.
In de Noordlimburgse natuurgebie-
den Zwartwater en Ravenvennen
investeert het rijk 250.000 gulden.
Andere projecten die voor subsidie
in aanmerking komen zijn de Peel-
restanten Midden-Limburg (250.000
gulden), de Vloedgraaf (210.000 gul-
den), het Tungelroyse Beekdal
(125.000 gulden), de Maasmeanders
(75.000 gulden), watersysteem
Kroonbeek/Tielebeek (50.000 gul-
den) en Bouxweerd (25.000 gulden).

HEERLEN - Hetrijk heeft in totaal
.1.760.000 gulden beschikbaar ge-
steld voor herstel en verbetering
van Limburgse rivieren, beken,
vennen en natuurgebieden.
Het meeste geld, 775.000 gulden, is
bestemd voor een facelift van de
Voer. Daar worden naast vijf vis-
trappen, paaiplaatsen, poelen en ta-
luds aangelegd.Datum

In zijn requisitoir bracht mr Smal-
burg ook even getuige Van V. als
verdachte naar voren. Het geweer
waarmee Schormans werd gedood
mocht dan van Van V. zijn geweest,
buiten dat feit had de officier geen
spoor van wettig bewijs en niet of
nauwelijks enig overtuigend bewijs
tegen hem kunnen vinden. Naar
zijn mening was dit wel in royale
mate voorhanden voor P.D. De offi-
cier verwees daarbij naar het gede-
tailleerd relaas van de kroongetgui-
geen naar een mogelijkereden voor

De fractie zal zich de komende da-
gen beraden of de procedure bij de
Raad van State voortgezet moet
worden, of dat er een andere taktiek
gevolgd moet worden om antwoord
te krijgen op de vraag of hetgeen
het college gedaan heeft wel mag.Van onze verslaggevers

(ADVERTENTIE)

WINTERKONING
WORDEN?

Voel uzelfde koning te rijk. Koop snel een staatslot
Uheeft nog 3 dagen voor de verkoop sluit.

Bel voor deverkoopadressen 06 - 9595 (50 et p/m).
Wachtniet. Er is immersgeen mooier lot dan een staatslot

-**<GELUK IS NOG 3 DAGEN TE KOOP.

Hij vroeg de Lokaal Democraten of
ze hun bezwaar wilden intrekken
omdat het college dinsdagavond
openheid van zaken heeft gegeven.
Maar dat wilden de Lokaal Demo-
craten niet. Ze zochten naar een
antwoord op de vraag of het college
rechtmatig heeft gehandeld en
hoopten dat van de commissie te
krijgen.

MEERSSEN - De Lokaal Demo-
craten van Meerssen willen weten
of burgemeester en wethouders van
die plaats rechtmatig hebben ge-
handeld door een tijd lang informa-
tie over de aannemerskwestie aan
de raad te onthouden. Ze legden de
vraag gistermiddag voor aan de
Commissie van Advies voor de be-
zwaar- en beroepschriften van de
gemeente. Maar ze waren aan het
verkeerde adres.

(ADVERTENTIE)

INTERLAND^Ibouwelementen b.v*y
hardhout, aluminium, kunststof
RAMEN
DEUREN
VERANDA'S
p j KEUR-PRODUKTEN

Showroom geopend
di. t/m vr. 10.00-13.00 uur
14.00-18.00 uur

za. 10.00-15.00 uur
Hommerterweg 35
Hoensbroek-Hrl.

045-213928
Showroom Eindhoven: Zeelsterstraat 177 a

Wil Lamers moest herhaaldelijk zijn
toespraak aanpassen. „Het is niet
zinvol een achterhaalde situatie nog
aan de orde te stellen," aldus Hame-
leers die overigens voorstelde het
hele bezwaar in te trekken omdat
aan het verzoek tot openbaar ma-
ken van de afspraken is voldaan 'te
meer omdat ook hetLimburgs Dag-
blad het ingediende bezwaar heeft
ingetrokken. Lamers wilde daar
niets van weten.

De Lokaal Democraten, konden
hun pleitnota niet volledig voorle-
zen. De voorzitter kapte steeds uit-
weidingen richting aannemersaf-
faire af.

is gegaan met de mondelinge trans-
actie.

'e-.,IIAAG - De VVD-fractie in
_t Kamer wil dat het kabi-
li- v

e accijnsverhoging op benzine
-ge °rig jaar werd ingevoerd, hetilt-!:oemde 'kwartje van Kok', nu
.. n Ugaraait. De resultaten van
i.V-. a^er onderzoek naar de nega-
!. „ effecten van die maatregel in
'Vg en sstreken moet volgens de

**»et meer worden afgewacht.

«-. .DH)kt uit schriftelijke vragen
*.y e'iberale Kamerleden Jos van

r°os van Erp en Hans te
6. ?üls hebben gesteld aan minis-
■ïi^/y'driessen van Economische
-tw en staatssecretaris Van

'svoort van Financiën.

fet. J^-fractie wijst op de honder-
I--.J die al in Limburg,
-r-^t-h en Brabant zijn gevallen bij
. die in de buurt van
-Ig^igische grens wonen als ge-rVan omzetdaling.
"°or ri_,
*ue i accijnsverhoging is de ben-
te^. 11 Nederland een stuk duurder
ailha n dan in België. Ook de de-
o.nc*el in de grensstreken heeft_wns de WD-Kamerleden de
l*-t 'r en zien dalen als gevolg vanec-"eatief winkelen' in België.
'°0r _.. óde VVD is dan ook al duide-
et'hfs.de gev°lgen van de accijns-
-1 -.gging (22 cent voor ongelode en
|.gg.nt voor gelode benzine) zeer. fe

llef zijn. Er zou dan ook niet op. .^uitatenvan het vorig jaar door
h mer gevraagde onderzoek

Se gevolgen van de maatregel
Vh rensstreken gewacht moeten
_.*.-r.n' e accijnsverhoging moet"Vj^aan worden gemaakt, stelt de

„Het enige dat hier ter discussie
staat is de toepassing van de Wet
Openbaarheid van Bestuur en het
verzoek van vier leden van de frac-
tieLokaal Democraten om informa-
tie te krijgen over de regeling ge-
troffen tussen gemeente ,en de
aannemers. De aannemerskwestie
zelf staat niet ter discussie," aldus
voorzitter H.J. Hameleers.

Burgemeester Karel Majoor ver-
wees de fractie naar de gemeente-
raad. Daar is volgens Majoor de
plaats om over de kwestie verder te
spreken. Niet bij de commissie en
ook niet bij de Raad van State.
Hij zei verder dat er inderdaad geen
documenten bestonden over de af-
spraken met de aannemers, totdat
er besloten werd openheid van za-
ken te geven. „Er moest nog nader
worden afgesproken hoe de rege-
ling afgehandeld zou worden, daar-
na zou er pas iets op papier gezet
worden," aldus Majoor. Hij beves-
tigde dat de hoofdofficier akkoord

Uniek
Fractielid Jo Kurvers vroeg zich af
hoe de betaling door de vijf aanne-
mers (ieder twintigduizend gulden)
geregeld zou worden als de geheim-
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DOOR HANS TOONEN

Onrust onder personeel
hoofdkantoor NedCar

van die ontwikkeling naar Zwe-
den willen halen.

HELMOND - Onder het perso-
neel van het hoofdkantoor vanNedCar in Helmond is grote on-
lust onstaan, omdat het Zweedse
Volvo-concern zich niet zou hou-den aan eerder gemaakte afspra-
ken. Wanneer die onrust niet
snel wordt weggenomen, staat
ne* voortbestaan van de Hel-
t-ondse vestiging op het spel.

Wanneer de onrust op korte ter-
mijn niet wordt weggenomen,
vreest Van Rees dat er van de
motivatie van de werknemers
niets meer overblijft. Ook zullen
veel personeelsleden elders een
baan zoeken. „Op die manier
wordt de vestiging in Helmond
van binnenuit uitgehold", aldus
de FNV-bestuurder.

Woordvoerder J.W. Buy van
NedCar was gisteravond niet be-
reikbaar voor commentaar.

Helmond. Ze kunnen die verant-
woordelijkheid heel goed aan",
aldus Van Rees.

Pater Venray
vice-secretaris

conferentie
van bisschoppen

VENRAY - De Nederlandse bis-
schoppen hebben drs A.P.G.M. Pe-
ters ofm benoemd tot adjunct-
secretaris van de bisschoppencon-
ferentie. Pater Peters volgt pater E.
Gemmeke op die sinds vorig jaar
wegens gezondheidsredenen
slechts gedeeltelijk zijn werkzaam-
heden kon verrichten.

bestuurder H. van Rees van de
FNV heeft dit gis-pen meegedeeld. Enige wekenseteden al liet Ger van Os van deBLHP zich in deze krant indezelfde bewoordingen uit.

Van Rees erkent dat de eindver-
antwoordelijkheid voor de ont-
wikkeling van de nieuwe auto in
Zweden ligt. „Dat laat onverlet
dat een niet onaanzienlijk deel
van die verantwoordelijkheid
een zaak is van de managers in
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TOTALE UITVERKOOP
»

pracht BANKSTEL schitterende NOTEN LOD. XV-EETKAMER
romp antiek wit, met draion stof _IQQQ ronde tafel met tuimelblad + 4 stoelen Lod. XV
van 10.890.-nukoopje "#.»J?#Ö«" in kalfsleder Agftft

LOUIS XV EETKAMER van ssso.-nu tompl -e, ___>_»_>■■
in antiek wit, 4 stoelen + tafel, met ouderwetse Wij hebben weer een heel assortiment
IT.S6-'!-!? 6n Ve'°UrS St°f 1 999.- RELAXFAUTEUILS handverstelbaarof electrisch

in leder en stof, tegen zeer interessante prijzen,
meer dan 100 losse EETKAMERSTOELEN reeds vanaf / 9Qi-
in diverse uitvoeringen van 400.- tot 900.- p. stuk J AP
nu meenemen p. stuk v.a. 1 pracht eiken TOOGKAST
QPIKinPK-AQT in licht en donker "i CQQorii-LfcrvHoi koopje, zolang de voorraad strekt I W99B 1"
1-deurs vol massief eiken -IQQOvan 4190,-koopje I 990i" : . .-r*».,, « _ITrulosse LEDIKANTEN M::—_~—.
NOTEN PORSELEINKAST 4 AAA in diverse maten voor SpOtpflJZeil
2-deurs van 2495.-koopje 1 05_r5_FB"
NOTEN TV-KAST

' + ?EPALS' BERBERS'met schuifdeuren + videovak AAA KUSSENS etC. Jnolw____k "*__ _P ll ___-
van 1695.-nu afhalen, koopje 990ia de gehele voorraad lidIV .E? |jrij9
prachtige EETKAMERS
massief eiken, in div. maten **| fTQCI
4 stoelen + tafel v.a. I wWi' ■- "

_____ „__, ____-Er is nog veel meer.
Te veel om op te noemen, uit voorraad leverbaar.

Meubelen b.v. |!!~... pH
E9 volgen tol afslag U.mond Bom/
recntsa' richting Sitla.d - OI -> volvo

LIMBRICHT SCHREURS
Vanat Aken E39 Urmo.__ Li_* SutardMolenstraat 10, Limbricht, telefoon 046-516961 u°rn.oa,sa90 a,sa9 '£» G.,.,„

Langs de grote weg Sittard-Born, ruime parkeergelegenheid. ««----,"«- .i^s. #

Geopend: di. t/m vrij. van 9.30-18.00 uur, zat. 9.30-17.00 uur. Maaslch
,y

Maandags gesloten. lEDERE VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR. ~^Aachen|

LAAT U DE VERSPREIDING VAN UW DURE REKLAMEFOLDERS
NOG OVER AAN HET VRIENDJE VAN UW ZOONTJE...? GS

Bel Spiral als 't gekontroleerd verspreid moet worden! I x\J^ j
Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. lt \\
I '— ' !

Wetswijziging

Wet uitkeringen vervolgings-
slachtoffers 1940-1945 en Wet
uitkeringen burger-oorlogs-
slachtoffers 1940-1945
Belangrijk voor erfgenamenvan vervolgden of burger-oorlogsslachtoffers dieeen
uitkering op basis van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (W-1^
van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) ontvingen.

De Wuven de Wubo zijn vantoepassing op personen dietijdens de Duitse of JePa
bezetting vervolging hebben ondergaanofdooroorlogsgeweld (bijvoorbeeld bom
dementen) of anderszins (vrijheidsberoving; verplichtetewerkstelling, onderduik
mishandeling e.d.) zodanig lichamelijk of geestelijk letsel hebben opgelopen datz'f
blijvend invalidezijn geworden.
Bovendien kunnen burgers die het slachtoffer zijn geworden van de zogenaamde
Bersiap-periode (oorlogsongeregeldheden in Indonesië tot 1949) onder deWubo
vallen.
De uitkeringen ingevolge de Wuv en Wubo maken het deze mensen mogelijk het
levenspeil te handhaven dat zij hadden bereikt voor het intreden van de invalidite' "De wetten worden uitgevoerd door de Pensioen-en Uitkeringsraad.

Voor de berekening van de Wuv- en Wubo-uitkeringen wordt uitgegaanvan de s
zogenaamde grondslag.Dat is een bedrag dat wordt bepaald naar hetbruto-inkon1
uiteen beroep of bedrijf. In hetverleden is voorde uitkeringsgerechtigden met e-1
ambtelijk beroep (ambtenarensalaris) veelal de grondslagte laag vastgesteld.

In deWet ambtelijke grondslagen Wuv en Wubo (Staatsblad 1990, 642) is bepaal*1
de te laag.vastgestelde grondslagen vanaf 1 juni 1985 moeten worden verhoogd'
Voorts bestaat onder voorwaardenrecht op een eenmaligetoeslag indien de bet-
keneook vóór 1 juni 1985 uitkeringsgerechtigd is geweest.

Voor diegenen die thans een Wuv- ofWubo-uitkering ontvangen (inclusief alle
nabestaanden-uitkeringen) heeft deverhoging en nabetaling reeds plaatsgevond
De erfgenamen van Wuv- en Wubo-gerechtigden met een ambtelijke grondslag
kunnen via een schriftelijkverzoek eventuele aanspraken alsnog geldend maken.
In dit schriftelijk verzoek gelieve men in ieder geval te vermelden: de naam, voorn
men, geboortedatum en overlijdensdatumvan dedesbetreffende uitkeringsgerec
de, en zo mogelijk het registratie- en/of correspondentienummerwaaronder de
betrokkene een uitkering ontving.

Erfgenamen van Wuv-gerechtigden Erfgenamen van Wubo-gerechtigden
kunnen zich wenden tot: kunnen zich wenden tot: k.

Pensioen- en Uitkeringsraad Pensioen- en Uitkeringsraad
Raadskamer Wuv Raadskamer Wubo
Postbus 9575 Postbus 344
2300RB Leiden 6400 AH Heerlen
Tel. 071 - 356500 Tel. 045 - 794622

Ministerie van f- IWelzij"' | I*
Volksgezondheid en 7 I i/Cultuur *■ i r» (1

V ° n N tDirectie Verzetsdeelnemers, 7 (
Vervolgden en rfc n ilBurger-oorlogsgetroffenen ü i [) . Ui

6 I

CITROEN ZX DIESEL, ONGEHOORD GOED.

■_...■ __:: M_Sl»BB__&k_^-_____■■-_ { -________. .___' . '■...:;..■.:_■;■■■■ ■ . :.._■■_. . " ■■■■■..:■_. .:■...- .-.v..■.-.-: ..:■.-■.■:■... .■:. '..---■ ..y;._."._. ■_'■ SS.-:-:":_■..■iv-;_ï-&-*£;^'sj__i_. W^.^>)to---_S*«ij-j^^^-§_!..:-■ - ::» v _&■,w*^_^J3 ,i¥!|!iji"--«w-?^ ' ■',

Hij heeft een krachtige, schone motor, heel nadrukkelijkvoor degelijken duurzaam. lijke Citroen comfort en je kunt met recht
die nagenoeg geruisloos zn werk doet. Van de constructie van het chassis tot en spreken van een ongehoord goede diesel.
En hij rijdt plezieriger dan heel wat benzine met de'afwerking van het interieur, alles is De Citroen ZX 1.9D(vanaf f 31.100,-*, __P^Z'___ '"

auto's: de nieuwe Citroen ZX 1.9D. ot 'n e PuntJes verzorgd.Voeg daarbij leaseprijs vanaf f 877,-**) staat nu voor l_^____3| ill^
Een auto waarbij de 'D' trouwens ÊSÊS. I "^^fe>, nog eens het spreekwoorde- een alleszeggende proefrit voor u klaar bij ..

m:: ï^mmsS^-gsf^^ _^ITTD_^_P*» NIniet alleen voor diesel staat, maar ook *^^__Bbf_______B^' 74% electrolytisch verzinkte carrosserie de Citroen dealer. V_*l I ivV/CIM

* Prijs mcl. BTW, excl.kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. 6 jaarcarrosserie garantie. ** Leaseprijs excl.BTW, op basis van 4 jaarfull service operationele lease bij 20.000km./jr.

NIEUW, CITROEN ZX DIESEL. JE VOELT AAN ALLES DAT HET GOED ZIT. |c_TRO-ÊN Pre/wTgg

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, Wilhelminasing-el 58-62, tel. 043-215154.
SITTARD, Nizet, Industriestraat 14, tel. 046 - 5110 51. %,

Limburgs Dagblad



faalangst hebben ofeen groot ge-
brek aan zelfvertrouwen. Die
angsten komen bij mannen vaak
tot uiting in een grote angst voor
lichamelijke klachten en bij
Vrouwen agorafobie, de angst
om uit huis te gaan," vertelt Jac-
ques Oomen, hoofd van de kli-
niek voor gedragstherapie.

Nieuwe kliniek voor
gedragstherapie

Van Gogh-instituut specialiseert afdelingen
VENRAY - Het Vincent van, °gh-instituut in Venray (voor-
flen PCV) °Pent maandag 17. Druari een kliniek voor ge-
dragstherapie. De kliniek heeft

capaciteit van 18 bedden en
'>°g een aantal deeltijdplaatsen., e gedragstherapeutische be-
ai-deling is voornamelijk be-
°eld voor patiënten die nieteer goed in hun omgeving
urinen functioneren door ge-

s van neuroti-
b«*e aard. Het is de eerste Lim-J*rgse kliniek in dit specialisme
b. t-Za' Patiënte*_ uit deze regio
enandelen die voorheen op de*«uek in Lent (Gelderland) wa-
el» aangewezen.

tering en specialistatie zijn daar-
bij sleutelwoorden. Uit het
aantal algemene bedden worden
bedden gereserveerd voor gespe-
cialiseerde klinieken. Men start-
te er ondere andere al een Korsa-
kov kliniek, een verslavingskli-
nieken een kliniek voor ouderen
met psycho-geriatrische stoor-
nissen. In de nieuwe kliniek
voor gedragstherapie kunnen pa-
tiënten die meestal doorverwe-
zen worden via de huisarts of
een RIAGG, behandeld worden
voor angsten, dwangneurosen,
eetstoornissen, seksuele stoor-

De doelgroep van de kliniek
wordt gevormd door mensen in
de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Men
kan er zowel voor poli-klinische
behandeling als voor 24-uurs op-
name terecht. De verblijfsduur
in de kliniek is drie maanden,
met een maximale uitloop naar
zes maanden. In de küniek wor-
den de gedragsstoornissen be-
handeld door drie gedragsthera-
peuten, een relatietherapeut en
een psychiater. Wanneer men
voldoende patiënten zal verwer-
ven, wil men op den duur ver-
huizen naar een meer centrale
plaats in Limburg.

Het Vincent van Gogh-instituut
on. Spaag zijn positie versterken,
inri Ch straks °P de vri Je marktac psychiatrische zorg te kun-
etl Profileren. Kwaliteitsverbe-

nissen of depressieve stoornis-
sen.

„Wij hebben nu voor het eerst de
mogelijkheid om ook in Lim-
burg mensen met gedragsstoor-
nissen 24 uur per dag in behan-
deling te nemen. Deze mensen
hebben zulke ernstige proble-
men dat een constante behande-
ling noodzakelijk is. Met iedere
patiënt wordt een behandelaf-
spraak gemaakt, een soort con-
tract op vrijwillige basis. Vaak
zijn hetmensen die in deze maat-
schappij niet meer meekunnen,

DOOR GEERT DEKKER

Van onze verslaggever

Staatssecretaris spreekt oordeelpolitie tegen:
" Schets van de ontsnapping in Sittard op 14 januari jl. waarbij twee vuurgevaarlijke
gevangenen ontkwamen, een Colombiaan en een ler. Ze zijn nog steeds spoorloos.

’Gevangenis Sittard

is geen duiventil’

MAASTRICHT - Meer dan
honderd fysiotherapeuten
hebben gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om
zich vooraf aan te melden
voor de onderzoeksoplei-
ding fysiotherapie die ko-
mend studiejaar moet star-
ten aan de Rijksuniversiteit
Limburg in Maastricht. Het
eerste jaar van de opleiding
is echter maar berekend op
een dertigtal studenten.
„Daarmee hebben we een
probleem," zei J. Wolters,
een van de betrokken staf-
leden gisteren, „want wette-
lijk mogen we geen beper-
kingen stellen aan de in-
stroom. Maar het is de
vraag of we zoveel studen-
ten aankunnen."

Staflid Wolters: ’Probleem voor onderzoeksopleiding’Stroom aanmeldingen
voor fysiotherapie RL

de toepassing van andere mate-
rialen dan aanvankelijk ge-
pland," zo blijkt uit de antwoor-
den.

Zorgverleners bepraten
uitwisseling Euregio

-. deelnemers aan de tweede conferentie van Ferment stelden Euregionale samenwerking«n deorde. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Volgens een medewerker van de fa-
culteit gezondheidswetenschappen
zijn er ongeveer 120vooraanmeldin-
gen. Wolters, werkzaam bij de Ho-
geschool Heerlen en vanuit dat in-
stituut nauw betrokken bij de
voorbereidingen voor de RL-studie,
spreektvan 80 tot 100 geïnteresseer-
den. „Én datzonder echte reclame."

SITTARD/DEN HAAG - Staats-
secretaris Kosto van Justitie
vindt de kwalificatie 'duiventil'
voor de Sittardse gevangenis 'de
Geerhorst' niet terecht. Hrj ant-
woordt dat op vragen in de
TweedeKamer over de ontsnap-
ping van 14 januari, toen twee
vuurwapengevaarlijke gevange-
nen wisten te ontkomen.

De vooraanmeldingen zijn het re-
sultaat van een enquête onder net
afgestudeerde en al werkende fysio-
therapeuten naar de behoefte aan
een dergelijke opleiding.

Tenslotte wordt ontkend dat het
ministerie van Justitie waar-
schuwingen in de wind heeft
geslagen. Over de ontsnapping
van de 40-jarige Colombiaan
(hoofdverdachte in de grootste
cocaïnezaak)zijn geen specifieke
waarschuwingen binnen geko-
men. Justitie wist wel dat de
Colombiaan tijdens zijn verblijf
in andere gevangenissen betrok-
ken was bij verschillende pogin-
gen tot ontvluchting, waarbij
ook hulp van buitenaf is ver-
leend.

mensen vast in Sittard (op 249
beschikbare cellen). Bovendien,
zo merkt de staatssecretaris op,
gaat de vergelijking met een
'duiventil' mank: „De kwalifica-
tie is niet terecht, nog daargela-
ten dat een duiventil ook geken-
merkt wordt door een regelmati-
ge terugkeer van de uitgevlogen
vogels."

men we hier bij elkaar, om sa-
men uit te vinden hoe we kennis
kunnen uitwisselen," vertelt Jo
Maes project-manager van Fer-
ment.

Dit jaar zal een tweede uitwisse-
ling van verpleegkundigen
plaatsvinden, waaraan meerdere
Europese landen deel zullen ne-
men. Deze proef zal in november
worden afgesloten met een groot
congres in Maastricht, waarvoor
alle instellingen in Europa op
het gebied van geestelijke ge-
zondheidszorg worden uitgeno-
digd.

Ferment tracht dit te bereiken
door het uitwisselen van kennis
en ervaring. Vorig jaar hebben
bijvoorbeeld vijf verpleegkundi-
gen deelgenomen aan een uit-
wisselingsproject en de resulta-
ten van dit experiment waren
goed. „Er waren zorgverleners
uit Engeland hier die heel veel
ideeën hebben opgedaan. Zij
vinden dat we op bepaalde ge-
bieden jaren voorop liggen. Ver-
gelijk dat eens met landen in
Zuid-Europa, waar vaak het on-
derscheid lichamelijk of geeste-
lijk gehandicapte in het beleid
nog ver te zoeken is. Daarom ko-

onze verslaggeefster

S^STRICHT - In totaal 19 in-
e£ jj^gen uit België, Duitsland

■" .a veren*gd onder de
" -rp*1 .^erment, vergaderden gis-
c^j..ll *n Psycho-medisch streek-_,. Urn Vijverdal"over verdere
üu _gionale samenwerking en_r^ *sseling. Gedeputeerde
Co*.f ers opende deze tweede
êari" en"-e van Ferment, een or-
s 0.lsatie die hervormingen en
Va*.la*e en culturele integratiejiia zorg voor geestelijk ge-

.St. e i°apten en Psychiatrie na-

Tweejarig
Inmiddels staat het nog niet vast
dat de tweejarige vervolgopleiding
tot onderzoeker van de fysiothera-
pie er ook echt komt. De project-
groep rondt aanstaande maandag
het zogenoemde nominaal plan af,
waarin ook het onderwijsprogram-
ma is omgeschreven. Daarna buigt
het bestuur van de faculteit gezond-
heidswetenschappen zich over het
plan.

Hoewel er sinds de ingebruikna-
me van 'de Geerhorst' in het
voorjaar van 1990 acht gevange-
nen ontsnapt zijn, vindt Justitie
de kwalificatie 'duiventil' niet te-
recht. Rekening moet immers
worden gehouden met de grote
doorstroming: in 1991 zaten 838

De staatssecretaris gaat ook in
op de bewering (van gevange-
nen) dat het vanaf het moment
dat de ontsnapping begon zeker
een half uur geduurd heeft voor-
dat de politie ter plaatse was. Hij
laat weten dat alarm is geslagen
op het moment dat een ladder is
gezet aan de binnenkant van de
(vijf meter hoge) buitenmuur.
Binnen zeven minuten was de
politie ter plaats, zo stelt Justitie.
Vanaf de eerste signalering heeft
de ontvluchting vier minuten en
twintig seconden geduurd, pre-
cies de duur die de directie van
de gevangenis daags na de ont-
snapping ook al bekend maakte.
Justitie laat echter in het midden
hoeveel tijd er zat tussen de
plaatsing van de ladder aan de
buitenkant van de buitenmuur
(ook in het zicht van de came-
ra's) en het moment van de eer-
ste signalering.

Inmiddels heeft een speciale
taakgroep zich gebogen over de
bewaking van gevangenen, van
wie bekend is dat zij vluchtge-
vaarlijk zijn. Over voorstellen
van deze taakgroep bezint Justi-
tie zich nog. Er wordt een exter-
ne commissie ingesteld, die de
staatssecretaris nog gaat advise-
ren over het beleid dat hij moet
voeren ten aanzien van vluchtge-
vaarlijke gevangenen..

„Als daar een positief besluit wordl
genomen is de behandeling door fa-
culteits- en universiteitsraad een
formaliteit," aldus Wolters.

Aanleiding voor de kamervra-
gen, gesteld door de PvdA'er
Zijlstra, waren de krante-artike-
len waarin de Sittardse politie-
commissaris E.Nicoll werd geci-
teerd. Hrj liet onomwonden
weten dat de beveiliging van de
tamelijk nieuwe gevangenis veel
te wensen overliet en sprak in
verband met de ontvlechtingen
van een 'duiventil'.
Kosto ontkent ook dat sprake is
geweestvan een bezuiniging van

’ 23 miljoen op de beveiliging
van de gevangenis, toen deze in
1989/1990 is gebouwd.Er zijn be-
zuinigingen doorgevoerd tot een
bedrag van ’ 1,3 miljoen (op een
investering van ’ 60 miljoen).
„Het ging daarbij om bezuinigin-
gen die slechts voor een deel
zagen op de beveiliging
(’ 300.000), maar meer op de in-
deling van de gebouwen en op

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

’Acties van Vlaamse

studenten ongepast’
Vice-rector Universiteit Diepenbeek:

’Uitspraak DNA-onderzoek

bij DSM onbegrijpelijk
’

Directeur Reijnders van Natuur en Milieu:

met zekerheid te voorspellen,
stelt Reijnders in een reactie
aan een van de reclamanten.

dat door calamiteiten bij ande-
re fabrieken 'organismen kon-
den ontsnappen die bedrei-
gend konden zijn voor de
gezondheidvan omwonenden.

DIEPENBEEK - De acties van
Vlaamse studenten tegen de toe-
loop van Nederlandse genees-
kunde-studenten naar Vlaamse
universiteiten, worden door het
Limburgs Universitair Centrum
Diepenbeek (bij Hasselt) niet on-
dersteund. „Het is discrimine-
rend en ongepast," aldus vice-
rector L. van Poucke. Aan het
LUC studeren nauwelijksNeder-
landers. In Diepenbeek worden
alleen de eerste drie jaar van de
geneeskunde-studie gedoceerd.

Van enige anti-Nederlandse be-
drijvigheid is op de campus van
het LUC geen sprake. Het be-
stuur zet dan ook vraagtekens
bij de berichten dat de initiatief-
nemers studenten zijn. Van
Poucke: „De acties worden op
zijn minst ondersteund door de
universiteitsbesturen. En dat is
ongepast, want het waren de uni-
versiteiten zelf die enkele jaren
geleden actief in Nederland zijn
gaan werven."

bare situaties tijdens colleges en
practica.

De Raad van State wees het
verzoek om schorsing af, om-
dat DSM in de bezwarenproce-
dure plechtig had beloofd
enkel te zullen werken met
niet-ziekteverwekkende orga-
nismen.

De directeur van Natuur en
Milieu vindt dan ook dat in de
uitspraak de term pathogeen
op een onacceptabele manier
is gebruikt, en dat deRaad van
State de reikwijdte van de hin-
derwetvergunning ten onrech-
te heeft verlengd tot het ziek-
makend vermogen van de
organismen die DSM volgens
de vergunning zal gebruiken.

over reeds hun verbazing uit.
De Vrom-adviseur onder-
schreef tot tweemaal toe hun
voornaamste bezwaar, dat de
vergunningverlenende instan-
ties niet hadden gekeken naar
de risico's van de situeringvan
het DNA-laboratorium.
De betreffende ambtsadviseur,
ir J. Grit, vindt het jammer dat
de Raad van State een princi-
piële uitspraak hierover 'heeft
omzeild. Vrom had deze graag
op schrift gehad, omdat het
ministerie het toetsingsaspect
'mogelijke invloeden van bui-
tenaf node mist in de huidige
beoordeling van vergunnin-
gaanvragen.

VOLEEN - De directeur

' ju.h de stichting Natuur en
nnrt' drs L- ReiJnders

de uitspraak van de{wj*d van State over het
jO^-laboratorium van

ba 'onbegrijpelijk en ge-
j. Seerd op een loze uiting.'
v-f Raad van State besliste|L^ ec*en week afwijzend op

1va schorsingsverzoek dat-j-huit Geleen was inge-
VQ

ehd tegen de vergunning
'Wr ne* laboratorium op
U l DSM-complex in Ge-eti.

Tenslotte merkt ook Reijnders
op dat de Raad van State vol-
komen voorbij is gegaan aan
de adviezen die over deze
kwestie zijn opgesteld door de
(Vrom-)Adviseur Beroepen Mi-
lieubeheer in Den Haag.

Rector H. Martens kan de onvre-
de in Leuven, Brussel en Gent
wel begrijpen, ook al is hij het
niet eens met de acties. „Het gaat
om stildenten die in Nederland
buiten de boot vallen, niet de
meest briljanten dus. Bovendien
blijkt dat ze wat mondiger zijn
dan hun Vlaamse mede-studen-
ten, waardoor ze relatief meer
gebruik maken van de voorzie-
ningen."
Volgens de actievoerders ont-
staan er door de spectaculaire
toeloop uit Nederland onwerk-

Aansluitend op een uitspraak
van onderwijsminister Ritzen,
enkele weken geleden in Maas-
tricht, over een meer uitgebreide
samenwerking of zelfs fusie tus-
sen de Rijksuniversiteit Maas-
tricht en het Limburgs Universi-
tair Centrum in het Belgisch-
Limburgse Diepenbeek, heeft
rector Martens van het LUC gis-
teren verklaard dat het daarvoor
nog veel te vroeg is.
De rector deelde mee dat er nog
geen concrete plannen zijn voor
een fusie tussen de twee univer-
siteiten.

Overigens kan dit punt in de
bodemprocedure toch nog aan
de orde komen. „Als ons dan
weer advies wordt gevraagd,
zullenwe deze principiële kan-
van de zaak zeker weer oppak-
ken."

Ide reclamanten wasVji ,-e verlening door de pro-
itu c*e onvoldoende gekeken
iHg .ue (relatief gevaarlijke); ,^nS ervan, en was de kansl halve onevenredig groot

Loze uiting
Reijnders doet de verwijzing
van deRaad van State naar de-
ze belofte af als 'een loze
uiting, omdat het in beginsel
mogelijk is ook 'onschuldige'
organismen via wijziging van
hun genetische structuur toch
pathogeen (ziekteverwekkend)
te maken. Bovendien zijn de
eigenschappen van genetisch
gewijzigde organismen nooit

Situering
De reclamanten spraken hier-

„Dat is zijn gebruikelijke ver-
haal, waar hij bij beroepspro-
cedures over DNA-onderzoek
telkens mee komt.
Maar de landelijke commissie -
waar Reijnders ook lid van is -schat het anders in en heeft ge-
oordeeld dat de organismen
waar we hier over praten, voor
de omgeving geen gevaar zul-
len opleveren. Als Reijnders
het tegendeel kan aantonen, is
dat mooi extra informatie voor
de bodemprocedure."

Grit neemt Reijnders' opmer-
king over de verengingvan hèt
begrip pathogeniteit door de
Raad van State voor kennisge-
ving aan.

DSM heeft gezegd dat het een
tijdje met dit ene project wil
gaan werken om ervaring op te
doen met DNA-onderzoek, en
dat er geen vooruitzicht is op
ander onderzoek. Maar ja, dat
hangt natuurlijk van de markt
af."

Aan de andere kant merkt Grit
op dat de door DSM gedane
belofte de omwonenden voor-
lopig voldoende garanties
biedt. „Normaal gaat het om
een raamvergunning, waarbin-
nen allerlei onderzoeksprojec-
ten kunnen worden uitge-
voerd. Maar gezien deze uit-
spraak moet DSM voor elk
nieuw project weer een aparte
vergunning aanvragen, zodat
ook telkens sprake is van toet-
singen inspraak.
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

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

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen wan 15 jaaren ouder.
18-0.. CetM-CO __jmmoScanneri 079

Vermist/Gevonden
Gezocht: BERNER SEN-
NEN hond, 5 mnd. oud, ge-
tat, waarschijnlijk gestolen
omg. ziekenhuis, parkeerpl.
Welterhof, Heerlen. Getui-
gen gaarne bellen. Fikse
beloning. Tel. 043-478764.

Mededelingen
JOHN (imformatica) Heerlen
7-2 was geweldig! wil con-
tact Jan 04758-2595.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Personeel gevraagd
Voor direkt gevraagd

Metselaars en klinkermetselaars
Voor div. langdurige objecten in Duitsland.

Goede sociale voorzieningen.
Te bevr.: 0949-220354051 PKB BOUW in Köln.

Gevr. monteur/plaatwerker
met ervaring, als full-timer direct te beginnen voor onder-
houd van wagenpark. Moet zelfstandig kunnen werken.

Tel. 045-411159, vragen naar Dir. P.J.G. Sipkema.
Hotel de L'Empereur te Valkenburg vraagt voor

komend seizoen
zelfstandig werkende kok

met prima kookervaring
leerling kok, kamerwerksters, evt. part-time.

Heeft u interesse, bel ons voor een afspraak 04406-13439,
na 17.00 uur.

4fi\GoldenTulip Zuid Limburg
>___✓ Julianastraal 23a. 6285 AH Ep.n (L) Tel 04455 1818. lelpx 56731

vraagt voor zo spoedig mogelijk
Kamermeisjes

voor de ochtenduren van 9.00 - 14.00 uur.
Deze funktie is op basis van een jaarbetrekking met een

werkweek van ca. 25 uur.
Tevens vragen wij

Weekendmedewerkers
van 18-21 jaarvoor de huishouding.

Inlichtingen en sollicitaties bij Margriet Peters,
Julianastraat 23A, 6285 AH Epen. Tel. 04455 - 1818.

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
DAMES gevraagd voor
privéhuis. Tel. 04750-31693
Priveclub zoekt met spoed
leuke MEISJES, leuke sfeer,
hoge verdiensten, intern
mogelijk. Vervoer aanw.
045-228481.
Euro bouw zoekt vakbekwa-
me METSELAARS, timmer-
lieden ijzervlechters voor
werk in Duitsland. Tel. van
9.00-17.00 uur: 043-639710
Gevr. jonge MAN om met
kennisseizoen mee te rei-
zen. Na 17 uur 045-726842.
Full-time TAXICHAUF-
FEURS (m). Pers. aanm.
Hompertsweg 12, Landgraaf
HULPEN gevr. voor alle
voorkomende hotel werk-
zaamheden. Bellen na
18.00 uur 04406-12095.
KAPPER of kapster gevr.
voor vrijdag en zaterdag.
Bellen na 18.00 uur 046-
-745614.
MEISJE gevraagd voor pri-
véwerk. Intern mogelijk. Tel.
045-721759.
Nieuw te openen lunchroom/
restaurant in centrum Val-
kenburg zoekt nog enkele
MEDEWERKERS in vaste
dienst (jaarbetrekking). Zelf-
standig werkende kok met
ervaring; leerling kok;
schoonmaakster voor de
ochtenduren met ervaring.
Spreekt U een van deze va-
catures aan, bel dan 04406-
-10000 na 17.00 uur.
Gemotiveerde KAPSTER
gevraagd. Tel. 04406-
-41380 of 40583.
AKB Hulsberg B.V. vraagt
met spoed colonnes BE-
TONTIMMERLIEDEN voor
Duitsland. Tel. 045-322747;
na 18.00 uur: 045-310348.
Ervaren PORTIER gevr.
.oor Dancing, voor vrijdag
en zaterdag. Inl. Uterweg
129, Heerlen. 045-213350.
CHAUFFEURS fulltime MA/
gevr. voor taxi-bedrijf. Soll.
na 18 uur. Keekstr. 46, Hrl.

Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
Tel. tot 13.00 uur 045-
-214500 na 13.00 uur 04405-
-1236 of 045-319271.
Schoonh.salon in Kerkrade
zoekt nog een (PARTIME)
hulpkracht 5011.045-352044
Gevr. RECEPTIONISTE
voor receptie en baliewen.
op recreatie-oord. Aanmel-
den: Gasthuis 102, 6268 NN
Bemelen, maak afspraak
04407-1321 Of 2327.
Bruin café in Brunssum
zoekt MEDEWERKER (plm.
25 jr) voor de kamavalsda-
gen (div. werkz.) tel. 045-
-257488
HULP in de huishouding ge-
vraagd voor bej. dame, 3 uur
per week. Tel. 045-453039.
Cafetaria/Snackbar zoekt
parttime MEDEWERKSTER
18 tot 25jr. voor maandag
en/of woensdag plus 1 of 2
afwisselende dagen. Tel.
045-213451.
Gevr. een erv. TYPISTE v. 2
ocht. p.wk. van 8.45-11.45
uur. Schoonmaakbedr. F.
Horvath b.v. 045-313757.
Nette vrw. FRITUREHULP
gevr. voor friture-cafetaria
voor min. 2 avonden p.wk.,
zonder ervaring onnodig te
solliciteren, tel. 045-414175.
Aannemersbedrijf Belo
vraagt ervaren col. METSE-
LAARS en lijmers voor
Duitsland. Hoog loon. Tel.
045-250930/250238.
HULP gevr. voor 3 halve da-
gen per week, ABC-straat
14, Treebeek-Brunssum.
BUFFETHULP gevraagd,
ervaring vereist. Na 15.00
uur tel. 045-216234.
Gevr. zelfst. werkend KOK,
bekend met groot keuken-
techn. gewenst: improvisatie
en flexibiliteit. In de toe-
komst leidingg. positie w.o.
goede arbeidsvoorw. 40-
-urige werkw. geen weeken-
den. Leeftijd va. 25 jr. Inte-
resse: tel. ml. van 13-17 uur
045-457845.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
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Aapje

ik hou van je
Olliever

Lieve Els
Toch houd ik van jou

Oiene Kluut

Eric
Ik hou van jou

Tiny

Ansje
Ik hou van jou!

Karma
Ik houd van jou

Ronald

Anita
I love you

you know

Sjakie
oude liefde roest nooit.

Jouw dikka

Lieve Monique
Ik hou van je. Wil je met me

trouwen. Je Knuffelbeer

Voor mijn spetter
Jij bent de droom van mijn

leven
1 Als ik aan je denk begin ik te

beven
Jehaar is zo zacht als satijn

Je ogen zo mooi als een
robijn

Je huid lijkt wel fluweel
Jebent voor mij een juweel

Je wijffie

Hai Sheldon
I love you forever!

-X- Booker

Lieve Pluis,
ü!

Forever yours, Pepe.

Lekker wijf
ik hou van jou

A.

Karin
Ik weet niet wat ik zeggen

moet, want je bent voor mij
altijd supergoed.

Toen ik jouzag was ik in een
dal, zonder joirwas ik

nu aan lager wal.
Je hebt me gewild

en eruit getild.
Door jou ben ik weer op en
top, aan onze relatie komt

nooit een stop.
Je bent altijd zo attent,

dit heb ik in mijn leven nooit
gekend.

Al heb ik niet zon talent als
jou,ik hoop dat jeweet dat ik

zeer veel van je hou.
Je prachtige haren zo mooi
rood, we blijven verliefd tot

onze dood.
En ook daarna zijn wij altijd

samen,
dat kan ik nu al beamen.
Onze liefde valt niet te

beschrijven, daarom zullen
we altijd samen blijven.

Van poppie ding
John van Elteren

Goedemorgen
Pappa een leuke dag van je

prinsesje, kruimeltje
en mamma

Marina & Marcel
Veel liefs en geluk.- Ans en Henk________________________________________

M'n
liefste Möpke

Valentijn was pas 2 minuten
oud, toen wij ons kusten. En
al 5 jaar zijn we nu verliefd,

verloofd en getrouwd.

Straks zul je veel moeten
rusten want ook 't kleine be-

gin is nog niet zo oud..

(je Poepie)

Lieve 80l
I love you because we have

finally made the big step
Bolke de Beer

Proficiat
Deborah, Grace, Marcel,

Maroeska, Mirella, Anouk,
Lynn, papa's en partners.

Ik hou van jullie. Mams

Hengst
You are Simply the Best

Beer.

Lieve Michel
Ik hou van je

Marian

Dikke zoen
voor onze allerliefste opa en
oma Wilbrink. Jullieduifjes

Nouëlle en Conzuëla.

Liefste Piet
Ik wens je het allerbeste,

zoals je ziet.
Jouw Moppetje, let.

Mausi
Ich liebe dich
Dein Muffel

Scheetje
Je bent de allerliefste en ik

houd heel veel van je,
veel liefs jePoepie

Lieve Prins
Jij bent oké

Veel liefs, je prinsesje

Monique
Ik hou van je

Rob.
_______________________-.^^^^^^^^^BMMMM-I^MM^^H*»»*l

Hiep, hiep, hoera
Keivin

wordt met Valentijn 1 jaar.
Opa en oma Schoormans

Hans
Ik hou van je

veel liefs
Je stuk

Mup
De taal is het voertuig van

de liefde
Sjup

Hans
You make every day

Valentines Day for me.
Love, Kathy

Pap
Jij bent de allerbeste, liefs

Ans, Ben, Saskia en Robin

Lieve Ben
Ik heb het fijn bij je. Ans

Stephanie
Ik hou van jou

Jos

Frenske
Veel liefs toegewenst dor je
smeuige Reina van Segge-
len en jekreupele Poppe.

Monique
Ik mis je

Trouw met me
Poppeli

Jocelyn
Veel liefs
Frank!!

Voor een goede vriendin
José

Je bent een mooie vrouw,
waar ik best wel van hou

Je bent charmant
en soms sta ik verpand

maar onze vriendschap zal
zeer zeker voor altijd blijven

bestaan
Het mooiste meisje

van Kerkrade.

Hoi
Schat van mij

Jij bent de man waar ik altijd
van hou

maar sinds 2 jaar ben ik de
ware vrouw van jou

Ik kan je bevestigen daarvan
krijgen we nooit berouw

Ik zal altijd van je houden
Je lekker diertje

Waterman
en Ram, nog veel plezier

met de Sjees! Van Steenbok

Asito Heerlen b.v. schoon-
maakbedr. vr. voor Heerlen
en omg. een nette MAN i.b.v
rijbew. die opgel. wil worden
voor div. specialistische
werkzaamh. o.a. vloeron-
derh. Het betr. in 1e inst.
een part-time functie. Info:
Asito b.v. 043-472047.
Kapster t/m 20 jr. zelfstandig
werkend, salon ervaring
vereist. Leerling kapster t/m
17 jr. Schriftelijk soll. met fo-
to. ÜBACHS Haarverzor-
ging, Vrangendael 81, 6137
BA. Sittard.

Personeel aanbod
Ex Int. CHAUFFEUR met
ruime ervaring is beschik-
baar voor de weekeinden
als reserve-chauffeur. Tel.
045-462382.
Aangeboden TIJDELIJKE
arbeidskrachten o.a. con-
struct bankwerkers (CO2)
lassers, timmerlieden, met-
selaars, electro technici,
brandwachten, portiers en
produktiemedewerkers. Inl.
045-223646.
Biedt zich aan dame voor
KINDEROPPAS met licht
huishoud, werk voor over-
dag. 045-251119.
Gediplomeerd DROGISTE
met ervaring, 29 jr. zoekt
werk in drogisterij voor 32-
-of 38-urige werkweek. Br.o.
nr. B-0437, LD, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Jongeman, 27 jaar, zoekt
WERK in de verkoopbran-
che. Tel. 045-750872.

Te huur gevraagd
Te huur gevraagd GARAGE
voor Old-Timer. Dringend!.
Tel. 045-219629.
Te huur gevraagd WOON-
HUIS, huur tot ’550,-. Tel.
045-218485
2 Mannen zoeken landelijk
gelegen WOONHUIS tot
’l.OOO,- p/mnd., va. 1 april.
Tel. 045-453921.

OG te huur
Te huur 1-2 persoons
APPARTEMENT in centrum
Brunssum (Lindeplein),
’7OO,- p. mnd. Inl. 03240-
-29037 (na 19.00 uur).
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 1-pers. apparte-
ment in SITTARD. Tel. 046-
-528486 b.g.g. 581182.
Centrum WIJLRE, kleine
luxe woning zonder tuin, met
dak.err.as. 04451-1758.

Kamers
Gevraagd kamer te huur
voor de maanden maart,
april en mei. Bij voorkeur in
Heerlen-Centrum. Tel.
04923-61590.
KAMERS te huur in pension
v. alleenstaande mannen,
tel. 045-214804.

Onr. goed te koop aangeb-Zgevr.

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

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

Emmaplein 12, Heerlen. Tel. 045-711500.

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

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

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

Te koop
gevraagd

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

Directe aankoop mogelijk!!
Geen verkoop, geen kosten!

LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550
15 jaar vaste rente! 8,6% of
8,8% (pensioenfonds). Bel.
045-712255. Na kant.uren
Dhr. J. Wetsels 045-440731
STIENSTRA Hypotheek
Service.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
WOONHUIZEN te koop ge-
vraagd. Mogelijk blijven wo-
nen tot u andere woonruimte
heeft. Wijman & Partners,
Heerlen. 045-728671.
Te k. BOUWKAVEL a/d
Heesbergstraat te Heerlen
opp. 822 m2. Voor info
V.O.C. 045-740900, Grou-
wels/Daelmans 043-254565
Uw woonhuis verkopen?
Woonhuizen gevraagd in
alle prijsklassen, geen ver-
koop geen kosten. BOPA
O/G Tel. 045-324133

Te k. BOUWKAVELS in BP.
Vrusschemig (aan de Zand-
weg) in Heerlen. Opp. vanaf
746 m2. Prijzen vanaf
’lOB.OOO,- v.o.n. Inl. V.O.C
045-740900. Grouwels/
Daelmans 043-254565
HEERLEN, Pasteurstr. 12,
goed onderhouden eenge-
zinswoning met o.a. tuin,
badkamer met ligbad, ach-
terom bereikb., ’109.000,-
-k.k. Wijman & Partners. Tel.
045-728671.
Te koop gevraagd goed on-
derhouden WOONHUIS,'
prijs plusm. ’ 225.000,-.
Liefst Brunssum en omge-
ving. Tel. 045-215296.

Bedrijfsruimte
Te koop of te huur gevraagd

zakenpand voor
Horeca

op goede locatie.
Tel. 045-321177.

Te huur KERKRADE-W
winkelruimte geschikt voor
evt. praktijk of kantoor. Tel.
045-412822.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

BouwetWerbouwen

Dak van
staal

Uniek systeem
voor isolatie en
ventilatie van
platte daken

Veugen
Dakbedekking Sittard 046-

-523306/06-52127603
Thomas VIERKÖTTER voor
uw geheel verzorgde ver-
bouwing. Tel. 045-254657.
METSELWERK, nieuwbouw
evt. verbouw. Compl. ploeg
ervaren vaklui, kan op korte
termijn nog werk aanvaar-
den. Door geh. Z-ümburg.
Bel na 18.00 U. 043-219277

Reparaties

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

Transacties
FRITURE-INVENTARIS te
koop. Tel. 045-214246
Goedlopend PRIVÉHUIS
t.o.a. Br.o.nr. B-0426 L.D.,
Postbus 2610, 6401 DC,
Heerlen.
FRITURE Snacks over te
nemen Tel. 09-32.
11753227 of 754579.

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.
Gebruikte VORKHEF-
TRUCKS: Linde Hl5, 1.500
kg. hefverm., 3m. hefh. LPG
ruilmotor, ’ 11.900,-; Toyo-
ta FGIS, 1.500 kg. hefverm.
4m. hefh. LPG, ’12.000,-;
Komatsu FGI4, 1.400 kg.
hefverm. 3m. hefh. benzine,

’ 9.500,-; Komatsu FD2S,
2.500 kg. hefverm. 3m. hefh.
diesel, ’29.000,-; Komatsu
F825, 2.500 kg. hefverm.
3m. hefh. batten lader,

’ 27.500,-; elektrische
handpallettruck, 1.600 kg.
hefverm. batt. en lader,

’ 8.500,-; elektr. handpal-
lettruck, 1.500 kg. hefverm.
batt. en lader, ’ 2.900,-. Div.
handpallettrucks vanaf
’500,-. Frissen b.v. divisie
intern transport Valkenburg.
Tel. 04406-40338, na 19.00
uur: 04746-3006.

Geldzaken
Voor uw aangifte INKOM-
STENBELASTING of boek-
houding: Belastingadvies-
buro Drs. Timmermans, tel.
045-752284.
Inv. BELASTINGFORMU-
LIEREN per computer va.

’ 30,-. Tel. 045-210931.

Hobby/D.h.z.
Te k. Toyota dubbelb. BREI-
MACHINE, nw.pr. ’3.500,-
-nu voor ’ 1.750,-. Einderstr.
5 a, Heerlen.

Landbouw en Veeteelt
Heren veehouders en akkerbouwers voor:

Zodebemesting
Bouwlandinjectie

willen wij u graag van dienst zijn met ons 4 wielaangedre-
ven Moerasvoertuig deTerra Gator of onze getrokken

Veenhuismachine. Voor inlichtingen Loonbedrijf L.Snijders
tel. 04459-1254, H.Andriën tel. 04407-1450.

ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop goed paardehooi
en oude BIETENMOLEN.
Tel. 046-334811.
VEEHOUDERS opgelet!
Voor het bemesten van uw
grasland met Kaweco zode-
bemester houden wij ons
vriendelijk aanbevolen.
Loonbedrijf F. Jeurissen,
Susteren. Tel. 04499-2851.
VOEDERBIETEN te koop.
Tel. 045-317698.
Voor het emissiearm aan-
wenden van drijfmest met
de nieuwe VEENHUIS zo-
debemester, bieden wij on-
ze diensten aan. Loonbedrijf
Steinbusch, tel. 045-751428

Alischalmer, Forddextra 3-
schaar WENTELPLOEG.
04498-54836, na 19.00 uur.
Te koop HOOI en stro. Tel.
04450-1148.
Landbouw ONDERDELEN-
BANK te Schinnen vraagt;
Technisch commercieel
medewerker buitendienst m/
v. Onze kandidaat is een;
harde werker, is zelfstandig,
heeft een technische oplei-
ding en ervaring in de land-
bouwsektor. Leeftijd tot ca.
30 jaar. Breinder 3a, 6365
CX Schinnen. 04493-2715.
14 februari Valentijnsdag.

Een keer per jaar, een lief
gebaar. Via een PICCOLO
vanaf ’ 13.25. Voor meer in-
fo 045-719966.

Auto's

VOLVO
A. KLIJN

Occasions
Volvo 760 GLE 1988
Volvo 740 GL stationcar 1989
Volvo 740 GL 1989
Volvo 740 GL 1985
Volvo 480 turbo 1988
Volvo 440 GL 3 maal 1989
Volvo 340DL automaat 3-drs 1989
Volvo 340 GL 1.74-drs 1988
Volvo 460 2.0 injectie 3-drs 1988
Volvo 340DL 3-drs 1989
Volvo 340DL 5-drs. 2 maal , 1988
Volvo 340L 3-drs 1987
Volvo 340 automaat 3-drs 1986
Volvo 340DL 1.74-drs 1986
Volvo 240L stationcar 1978
Opel Kadett 13S 3-drs. stationcar 1985
Opel Kadett 1.3 3-deurs 1989
Opel Kadett 1.8S 3-deurs 1987
VWPassat 1.6Avance 1987
VW Golf Diesel 1987
Renault 11 TL 1984
Renault 5 SL 1989

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

Bovag gekeurde occasions
Seat Toledo GLX 1.8 demo 1991

f Seat Ibiza GLX 1.5 demo 1991, Citroen ZX Avantage 1.4 demo 1991
Citroen BK 1.4RE 1988

i Citroen BK 1.4 1987
l Citroen BK 1.6 TRI 1987,Lada Samara 1.5 1989
Lada Samara 1.3 1987
Lada Samara 1.5 5-drs 1989
Lada 2104 Combi 1.3 1986
Ford Fiësta CL 1.6 diesel 1989
Ford Escort 1.6 diesel 1986
Renault 5 TR 5-drs 1987
Toyota Celica 2.0KT 1982

Trichterweg 122, Brunssum.
Tel. 045 - 21 28 43

Jos Bogman Specials
’l.lll,- carnavalskorting op

onderstaande A1occasions. Aktie geldig t/m 29-2-1992.
Orionl.6iCLXMoondustsilver 35.000 km 1990
Escort 1.6iBravo black48.000 km 1989. VW Jetta 1.6 CL groenmet. 54.000 km 1989

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Witlem. Vaals e o

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Occasion Festival
10x Fiat Panda alle types vanaf ’ 4.900,-
-13xFiat Uno div. types vanaf ’ 8.900,-
-2xFiat Ritmo 1987 ’ 7.900,-
-3xFiatTipo 1989 vanaf ’ 16.900,-
Fiat Croma 2.5Diesel 1988 ’ 15.900,-
Fiat Croma TurboDiesel 1987 ’ 15.900,-
Alfa Guillietta 2.0rood 1984 ’ 7.900,-
Citroën 2CV6 grijs 1985 ’ 5.900,-
Ford Fiësta 1.1 CL grijsmet 1988 ’ 12.900,--;Honda Civic 1.3zeer mooi 1982 ’ 3.900,-
Mercedesl9oD2.szwartmet 1987 ’ 37.900,-
Opel Corsa 1.0 S wit 1983 ’ 5.900,-
Opel Kadett 1.2LS rood 1985 ’ 9.900,-
Skoda 105S groen 1988 ’ 4.900,-

Tot 2 jaarBovaggarantie
Inruil - vlugge financiering

Bij géén inruil, hoge korting!
Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34. Tel. 045-742121.

tßrajFioia.-ti
Proficiat Opa en Oma

Van jullie kleinkinderen en achterkleinkinderen; _^

Selamat pagi
ibu

Kita tjinta pada mv.
Leo, Anita, Ollie.

70 jaar!!!

Proficiat Mam
*-t&*> +——9 *-£# **A** *mm* '^m* **^^ *__jJ'«^^ *_L** _*£#

"^* **T^ *X* *T^ *V* *^^ *«^f^ *T^

Plesja....
Proficiat!!!

\ f
~_____>'?______--»-*'
De club van- Tsjechoslowakijg -"

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER
Stuur uw brief (voldoen*

gefrankeerd) naar hel
Limburgs Dagblad,

postbus 2610, 6401 DO
Heerlen en vergeet niet l«' "

onder op de enveloppe n
nummer uit de adverter»1

te vermelden.

************Jos Bogman Specials

’ 1.111,- carnavalskorting op
onderstaande A 1occasions. Aktie geldig t/m 29-2-19^-^5Nissan Sunny coupé 1.6irood 52.000 km ]qj(

Opel Omega 2.0 aut. bruinmet 97.000 km ]g-J
Ford Fiësta 1.1iCL blauwmet 38.700km

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Witlem. Vaais

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030^_-î
i

Jos Bogman Specials
’l.lll,- carnavalskorting op

onderstaande A1occasions. Aktie geldig t/m 29-2-19-j„-f
Mercedes 190 2.0 beige 113.000 km gjj
Aüstin Mini Magie blauw 18.000 km .g*.
Honda Civic 1.5GL silvermet. 64.000 km, ___*_$I_B__3>
) Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem. Vaa5

i Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030;^.^

i RENAULTKERRES [
0 Kerkrade 045-452424

Dom. Mijnstraat 25
Heerlen 045-724200 'Beersdalweg 97

! Topoccasions
5 Diverse merken met 1 jaar garantie. _._cpl<7 RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MIJNSTRgjv. Stationcars
. Passat Variant blauw -ggf

Peugeot 405 GLi beigemetal -gfif
Opel Omega Turbo Diesel CD intercooler .gj(
Opel Omega 1.8beigemet -gfj.
Opel Omega 2.3 diesel blauw -g _
Opel Omega 2.0izwartmetal. div. extra's
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet -gflf
Opel Kadett 1.6D 5-drs. wit \JOpel Kadett 1.6D 3-drs gi.
Opel Kadett 1.2S groen 3-drs

Garantie, inruil en finaniering mogelijk

J Autobedrijf Ad van Neer
1 Zandweg 160, Heerlen (naast Vroedvrouwenschool)-
-} Tel. 045-416023. __^

Daihatsu Quadflieg. Terreinauto5 Daihatsu Feroza.EL Resin Top 1991 ’ 27%
3 Daihatsu Rocky Wagon HR 1990 ’ 2y-j£j*.3 Suzuki Vitara Soft spec. uitvoering 1990 ’ 2b,^-;

' Suzuki Samurai hardtop 31.000km 1990 ’ l'-jS-,
7 Ford Siërra2.3 Diesel Combi 1988 ’ I°^
2 Mitsubishi Galant 23TD 1983 ’ b^

Occasions
A.N.W.B. gekeurd

Daihatsu Charade GT Ti 3.000km 1990 ’ 23-**Jy
Daih. Charade diesel TS special 1988 ’ ]}■%$
Daihatsu Charade Bianco 1988 ’ li-JS.'Opel Vectral.6i 15.000km 1991 ’ 2/-^-,

D Ford Siërra 2.0 GL Sedan Azur-uitv 1988 ’ l'-jS",'
3 Honda Civic 1.4GL 3-drs kl. wit 1988 ’ lö-Sü
3 VW Passat GL 18, grijsmet. 41 .OOOkm 1989 ’ 29^,

BMW 316black line 101.000km 1987 ’ 1»-£*.
Honda Accord 2.0EX 40.000km 1989 ’ 2J.'-;. Opel Kadett 1.3LS 41.000 km 1989 ’ ]%$) VW Polo Sedan blauwmet. 11.OOOkm 1989 ’ ]%Zk
Mazda 1.3LX 3-drs 1989 ’ 10-ig-,
Ford Fiësta 1.1 lux, rood 1988 ’ I£3j-.
Nissan Sunny Twincam coupérood 1987 ’ ]°a$
Alfa 33, kl. wit, zeer mooi 1987 ’ ]fy^
Ford Siërra 2.0 CL Sedan 98.000km 1987 ’ i4-^- Peugeot 205 Accent 1986 ’ »-£j|.
8MW316 4-drs. sportvelgen 1984 ’ ]"■;£",■
BMW 323i4-drs veel access 1983 ’ ]V-%A
Mitsubihi Colt 15 GLX sport 1986 ’ °/2j.- Ford Escort 1.3CL kl. bruin 57.000km 1987 ’ \%*k- Opel Kadett 1.2LS Sedan kl. zilver 1987 ’ ]%'a- Opel Kadett 1.3LS 5-drs 1987 ’ IJ-'gj- Honda Civic 1.5GL 3-drs 1985 ’ »-Lg-,- Alfa Sprint coupe 1.5 kl. zilver 1987 ’ if/'gfl- Opel Kadett 1.2LS 3-drs kl. rood 1984 ’ «j-Sgji.- Mitsubishi Cordial.6Sß 1983 ’ %Lrfl- Mini Metro 1100kl. oranje 1983 ’- Citroen BK 1.4RE, 98.000km, rood 1985 ’ o.jU

- VW Golf GTS veel ace 1983 ’ 'gg.- Ford Escort 1300 laser kl. blauw 1984 ’ °'7gö,- Fiat Panda White 34 1985 ’ %'gfl;- Ford Escort 1.3Lkl. blauw 1983 ’ D_an.- Opel GT speciale uitv. 2.2i 1969 op dg6ö,
Skoda 120LS Sedan 58.000km 1984 ’ *"Diverse inruilers v.a. ’ 500,- .

Reeweg 112, Landgraaf Tel. 045-3218J0^--^
CORSA 12S, Hatchback,
'85, sportw. div. ace. als nw.
Kerkraderweg 166, Heerlen.

Wat VERKOPEN? Ad^
teer via: 045-719966^-^. Voor Piccolo's zie verder pagina 20 —-^
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Restaurator neemt archief
van Sittard onder handen

’Tanddestijdsenverzuringslaangatingeschiedenis’
Alles over mest

In Baexheimerhof in Baexem
wordt vandaag een informatie-
dag over mest onder de titel
'Alles over mest' gehouden. De
info-markt wordt om half tien
geopend. De informatie wordt
verstrekt via kleine stands, die
onder andere bemand worden
door DLV, consulentschappen,
Sociaal Economische Voorlich-
tingsdienstvan deLLTB en de
provincie. De organisatoren
wijzen erop dat alle informatie
over mest is bijeengebracht en
dat ook aandacht wordt be-
steed aan de laatste ontwikke-
lingen. Met name de SEV is
deskundig op het gebied van
de nieuweecologische richtlijn
en met de Algemene Maatregel
van Bestuur Melkveebedrijven,
aldus de initiatiefnemers.

Kinderhulp
De stichting Europa Kinder-
hulp kampt met een ernstig
tekort aan gastgezinnen in
Limburg. De stichting, die kin-
deren tussen 6 en 12 jaaruit de
achterbuurten van diverse Eu-
ropese steden drie weken va-
kantie wil bieden, vreest dat
het tekort zo groot zal worden
dat er vakanties geschrapt
moeten worden. Vooral in Lim-
burg wordt daarom een nieuwe
actie ontketend. Gastgezinnen
kunnen zich aanmelden brj se-
cretaris Veemer in Roermond
of telefonisch via de volgende
nummers: 045-313851,
04492-1093
04750-17450,04749-5197.

" Boekenrestaurator Cor Knops met één van zijn 'zorgen boekjes' in zijn atelier. Foto: PETER ROOZEN

streeksgewijs
carnaval

Knops is door de gemeente Sit-
tard aangetrokken om het ge-
meente-archief onder handen te
nemen: en ongemakkelijk en
tijdrovend herstel-karwei.
Het Sittardse resturatiebeleid
houdt in dat de gemeente 4.000
gulden per jaar ter beschikking
stelt. Voor dat bedrag kunnen al-
leen de zwaarst gehavende boe-
ken worden gerestaureerd. Dit
jaar trekt Sittard het dubbele be-
drag uit, om goed uit de verf te
komen voor de viering van 750
jaar stad, volgend jaar.

In zijn atelier in Munstergeleen
neemt Knops dit jaar de eerste
vijf boeken onder handen. Blad-
zijde voor bladzijde worden boe-
ken bekeken en behandeld.
Gemiddeld is Knops zo een
week met een boek in de weer:
hrj 'doet' zon zes bladzijden per
uur.

In september 1992 zal in de
Oranjekazerne in Schaarsber-
gen een reünie van oud-leden
van het tamboerkorps der Gar-
de Grenadiers en de Koninklij-
ke Militairekapel plaatsvinden.
De organisatoren hebben intus-
sen veel oud-militairen bereikt
maar nog steeds ontbreken er
vele honderden die tussen 1920
en 1992 bij de muziekkorpsen
waren ingelijfd. Aanmelden
kan bij H. Kerseboom, postbus
556, 7300 AN Apeldoorn.

Grenadiers

S-TTARD - Twee problemen■teren Knops zorgen: de verzu-
,lrig van boeken door met nameuchtverontreiniging en de slech-e kwaliteit van het moderne
Papier. Terwijl boeken die hon-derden jaren oud zijn vaak geen
*.tage vertonen, zijn de goedko-pere drukwerkjes van na 1850

*f-eestal al versleten.
;ps bewijs haalt Knops een vrrj
J°ng' boekje op uit de eigen
*.°orraad. Met een pijnlijk ge-
acht vouwt hij er een oor in en

ekt daaraan. Het oor breekt af,
ebladzijde mist een driehoekje.*t boeltje is niet meer te red-en, weet de restaurator,

"tr dreigt een gat te ontstaan ine geschiedenis vanaf 1850,", eet Knops. „Vanaf die periodeom je geschriften tegen die,
j*°ordat er veel synthetische
poffen in het papier zijn ver-
j*er*-t, n jet te restaureren zijn.
?et papier is beperkt houdbaar."°k het opslaan op micro-fiches,
(CrvPuter~ of CD-rom-schÜven
k .'s met informatie voor ge-
klik in computer: één schijfje, at- een complete encyclopedie

evatten) biedt geen soelaas: ook
Ze moderne archiveringsme-

*^oden0den zijn 'beperkt houdbaar.eigens Knops is de oplossing
°°r het probleem vrij simpel:

~°ed- papier gebruiken. Dat pa-
ck *s ongeve*-r *> procent duur-
lr> kosten die gemakkelijkesPaard worden omdat je de
gieken later niet (duur) hoeft testaureren. De oplossing hoeft
j^topsnog niet brodeloos te ma-
__?.'» "Voorlopig is er nog werk

’t- In de Verenigde Staten laate pegering alle stukken die be-aard moeten worden drukken

- Aanvezelen: gaten en ontbre-
kende stukken papier worden
aangevuld met papierpap.

Om de geschriften te herstellen
gebruikt Knops zoveel mogelijk
de originele materialen: perka-
ment, zuurvrij papier, zuiver lin-
nen garen en leer om te binden,
en verf op plantaardige basis
voor gekleurd papier. Het gaat
om materiaal dat geen negatieve
('cross linking-') effecten heeft
op de andere materialen in een
boek. Er is volgens Knops geen
standaard-methode om papier te
herstellen. leder boek of blad
moet op zich bekeken worden.
Knops schetst globaal drie me-
thoden voor restauratie van ge-
schriften:

studie mocht hij zich leraar
handvaardigheid noemen, een
vak waar weinig vraag naar was.
Na en jaar gevuld met vervan-
gingsuurtjes solliciteerde hij bij
een restauratiebedrrjf in het 'zui-
den des lands waar hijeen inter-
ne opleidingkreeg.
Een jaar gelden begon hrj zijn
atelier. Behalve het gemeente-
archief magKnops ook universi-
teitsbibliotheken en musea tot
zijn klantenkring rekenen. Parti-
culiere klanten zrjn moeilijker
aan te trekken: „die moetje eerst

- Spoelen: verontreinigd of ver-
zuurd papier gaat in een bad met
lauw-warm water (mits de ge-
bruikte inkt waterbestendig is)
waardoor ruim 95procent van de
schadelijke stoffen er uit gaan.- Doubleren: op het beschadigde
papier wordt een extra laag (dra-
ger) aangebracht, diebijvorbeeld
kan bestaan uit Japanse vezel.
De sporen van schimmels zhn
volgens Knops bijna niet weg te
werken.
Knops is vijf jaar geleden 'toe-
vallig in dit vak gerold. Na een

uitleggen wat de mogelijkheden
zrjn omdat ze niet weten waar
het om gaat. Vervolgens schrik-
ken ze vaak van de prijs, dat
moet je dan ook weer uitleggen."
Wat zijn prijs is wil Knops niet
zeggen.
Gemeente-archivaris drs J.
Kreukels liep ook vrij toevallig
tegen Knops aan: hij heeft de
naam van horen zeggen. Omdat
zijn voorkeur uitging naar een
restaurator binnen de eigen ge-
meente, besloot hij de opdracht
aan Knops te geven. Het belang

van de restauratie ziet hrj op dit
moment vooral in het kader van
de viering van het 750-jarig be-
staan van de stad. „We merken
dat steeds meer mensen het ar-
chief komen raadplegen. In het
verleden was dat een enkeling,
nu komen er wel veertig per
jaar." Dat komt ook omdat het
archief publieksvriendelijker is
geworden. Was het vroeger voor-
al 'een plaats om oude spullen op
te stapelen,' het moderne archief
is een soort 'supermarkt of werk-
plaatsvoor amateur-historici'.

Sterfgeval
Sommige mensen kiezen bij
overlijden voor een niet-kerke-
lijke uitvaart. Dit geldt veelal
bij crematies en soms ook bij
begrafenissen. Omdat dan
meestal devaste en vertrouwde
rituelen ontbreken, wordt de
uitvaart als te kaal en te kil er-
varen. Het Humanistisch Ver-
bond wil op dit punt behulp-
zaam zijn. In de regio Midden-
en Noord-Limburg bestaat een
vrijwilligersgroep die de hel-
pende hand biedt bij het op-
stellen en uitspreken van een
afscheidstoespraak. Door het
gebrek aan voldoende uitvaart-
begeleiders kan deze hulp in
Zuid-Limburg niet geboden
worden. Daarom zoekt de
werkgroep voor dit gebied ge-
ïnteresseerden voor deze vorm
van hulpverlening. Voor nade-
re informatie: 04750-23657.

" CV De Streupers houdt zon-
dag een jeugdcarnavalsmiddag
met talentenjacht in dr Brikke-
oave in Brunssum. Jongeren tot
16 jaar, die iets carnavalistisch te
bieden hebben, kan zich aanmel-
den via 5045-256843.

j. CV pc Kemphane Beersdal
'lp .-i f^ Jaar een vrouwelijke
P. ■ r'- Afgelopenzaterdag werd

"nses Susan I (Faas) geprocla-
tn. 6.^' *^eceP*ie zaterdag van 18
°t 20 uur in café 't Bökske te

" De Klimmense Molmuus hou-
den zondag de 15e Hierezitting.
Om 10 uur gaat de kassa van zaal
Claessens open. Om 13.45 uur
mogen de dames mee komen
doen aan het Barebingen, dat tot
19 uur duurt.

Reünie
De afdeling wapentechniek op
de vliegbasis Leeuwarden be-
staat op 11 september 35 jaar.
Oudgedienden kunnen zich
aanmelden via telefoonnum-
mer 058-342023 of schriftelijk
Postbus 3061, 8901 EB Leeu-
warden" Het Damescomité van fanfare

Aloysiana houdt zondag vanaf 11
uur een dameszitting in Het
Streeperkruis. Entree fl 17,50.

journaal

" Het diamantenpaar heft het glas met het echtpaar van
Zeil.

" W De Eekheuëre Eikender-
veld houdt zondag 16 februariom 14.11 uur de jeugdrevue metprinseproclamatie in het HKB-
gebouw. Toegang vrij.

Dementie
De Federatie Welzijnswerk
Ouderen (FWO) houdt op dins-
dag 25 februari samen met
Zymose een voorlichtingsmor-
gen over dementie. De bijeen-
komst vindt plaats in buurtcen-
trum 'Het Gringel tje' aan de
Hei-grindelweg 82 in Heerlen
en begint om 10.30 uur. Gast-
spreker is de heer J. Scheepers,
werkzaam bij de afdeling
Ouderen van deRIAGG Ooste-
lijk Zuid-Limburg. Voor meer
informatie kan men contact op-
nemen met mevrouw Feuler,
wijkfunctionaris FWO, te berei-
ken via telefoonnummer
213668, of met mevrouw De
Vries, sociaal-cultureel werk-
ster Zymose, te bereiken via
telefoonnummer 225300. De
toegang is gratis. Een kopje
koffie kost vijftig ctent.!n de Kerkraadse Rodahalordt vanavond om 20 uur de

rf^avalsrevue van derk W Mi-
„;(__ gehouden. Entree voor

il,-.

" Tijdens de dansavond, zater-
dag in het Fa-si-la-lokaal in
Schinveld, wordt de jaarhjkse
orde van de CV Sjilvend Alaaf
uitgereikt aan Sjir Dohmen. Sjir
is al 15 jaar lang de buuttereed-
ner van Sjilvend Alaaf. Ook
loopt hij al 30 jaar mee in de op-
tocht, speelt toneel bij Vondelen
is de trouwste helper van Sint
Nicolaas.

°nder het motto '4xll joar
£ ujmie Demmie' presenteren
erf inkbülle vandaag (vrijdag)
1»qo(1-orgen de Winkbülle-revue
Ile ï

n de stadsschouwburg te
w. e.r*en. De avondvoorstellingen

eginnen om 20 uur. Matinee-
zaterdag om 14.30

-. Prinses Susan I, van CVe Kemphane.
" Voor de elfde keer in haar be-
staan houdt deKerkraadse Blin-
densociëteit De Vriendenkring
op dinsdag 18 februari vanaf
19.11 uur de zitting met prinse-
proclamatie in het verenigings-
gebouw, St.-Pieterstraat 3, Ché-
vremont.

Diamanten paar
In Motel De Valk in Heerlen
vierde het echtpaar Anna en
Roefie van den Ham-Giesbers af-

Gouden paar
Het echtpaar Johan en Treesje
Vinders, Boudewijneik 10 te
Kerkrade-West, viert zaterdag 15
februari het gouden huwelijks-
feest. Om 15 uur wordt de dank-

Benoeming
Met ingang van 1 juni aanstaan-
de is tot algemeen directeur van
het RIAGG OZL benoemd de
heer E. C. G. Erckens. Hij volgt
de heer P. J. Mars op, die per 1
april vervroegd uittreedt. Mo-
menteel is de heer Erckens nog

Zakelijk
Burgemeester Piet van Zeil ver-
richt vandaag, vrijdag 14 februa-
ri, om 17 uur de officiële opening
van bouw- en industriegroothan-
del Van Enckevort b.v. op De
Koumen, Wijngaardsweg 30.
Aansluitend is er tot 22 uur open
huis. Zaterdag eveneens open
huis van 10 tot 17 uur.

Geslaagd
Aan de Katholieke Leergangen
te Sittard slaagde Fon Kister-
mann uit Kerkrade voor leraar
geschiedenis/aardrijkskunde 2e
graad.

mis opgedragen in de kerk van
O.L. Vrouw van Lourdes in de
Gracht. Het gouden paar houdt
van 19 tot 20 uur receptie in het
Vrijetrjds-centrum, Eikerplein 1
te Gracht.

algemeen directeurvan het CAD
Limburg.

gelopenzondag de 60-jarigebrui-
loft. Het diamantenpaar, ouders
en grootouders van twee kinde-
ren, drie kleinkinderen en drie
achterkleinkinderen, mocht on-
der andere de felicitiaties van
burgemeester en mevrouw van
Zeil in ontvangst nemen.

Eerste paal
Het Sintermeertencollege aan de
John F. Kennedylaan in Heerlen
start vandaag met de nieuw-
bouw van de school. Burgemees-
ter Piet van Zeil slaat om 14 uur
de eerste paal. Het nieuwe, futo-
ristische schoolgebouw, dat on-
derdak moet bieden aan onge-
veer 1300 leerlingen uit deregio
en een honderdtal docenten,
komt te üggen naast de hoofd-
vestiging van de Open Universi-
teit in Heerlen-West.

tot 12 jaarf12,50. Groepenkrijgen
20% korting. Vertrek vanaf 13
uur bij café-zaal Windroos, Aker-
straat 150 in Hoensbroek. Mu-
ziekkapellen zijn welkom om de
tocht luister bij te zetten. Opge-
ven via ©045-213386.

Lezing
De Katholieke Bond van Oude-
ren afdeling Rumpen organi-
seert regelmatig activiteiten
voor haar leden. Zo zal de heer
Geerdes op donderdag 20 fe-
bruari een lezing houden met
als onderwerp: 'Vergeetachtig-
heid en geheugentraining. De
lezing die om 14.30 uur begint,
vindt plaats in het gemeen-
schapshuis Concordia aan de
Prins Hendriklaan in Bruns-
sum. In de pauze staat de koffie
klaar. De Bond van Ouderen
afdeling Rumpen houdt ook
elke week op dinsdag een kien-
middag. Deze begint steeds om
14.00 uur.

dienst houdt zitting van 4 tot en
met 31 maart. Graag een af-
spraak maken via __*213668.

Aanvang 20 uur. Kaarten ver-
krijgbaar bij het Grand Theater
©326615 of __?045-320322.

klein journaalBRUNSSUM

" Ouderen uit Brunssum kun-
nen het aangiftebiljet inkom-
stenbelasting laten invullen bij
de Stichting Ouderenwelzijn.
Aanmelden tot 13 maart, Linde-
plein 5, ®253433.

Grotiuscollege bestaat 45 jaar
WEERLEN - Het Grotiuscollege in Heerlen viert dit jaarhet 45-jarig
Destaan. Er werd onder andere een kunstmarkt gehouden die 5000
gulden opbracht voor Unicef, feesten voor de leerlingen, een sport-uag en een reunie. In maart volgt nog een feestavond voor perso-
neelsleden en partners.

Gouden paar Jacobs-Pieters
V^ACHSBERG - Piet Jacobs (81) en Mia Pieters (76) vieren zater-
v

g «e goudenbruiloft met een mis om vier uur in deBernarduskerk
a

n Übachsberg en een receptie vanaf zes uur in de Bernardushoeve
ON TTuMingersborg' Het eentPaar. waarvan de echtgenoot op de
Ja v. heeft Sewerkt> woont aan de Eyserweg in Trintelen. Moeder
acobs had vooral dezorg voor een gezin van zeven kinderen.

HOENSBROEK

" Ouderen en hulpbehoeven-
den kunnen dit jaarweer terecht
in Dienstencentrum De Koffie-
pot voor hulp bij het doen van
belastingaangifte, aanvragen
huursubsidie en dergelijke. De

" Het St.-Christoffel Artiesten
Team houdt zondag a.s. een mu-
zikale wandeltocht ten bate van
de Unicef-aktie Kans voor een
kind. Wandelaars lopen 5 of 10
km. Na afloop is er erwtensoep
voor elke deelnemer. Inschrijf-
geld volwassenen fls, kinderen

KERKRADE

" De Homo Integratie Kerkrade
(HIK) houdt op dinsdag 18 fe-
bruari van 20.30 tot 21.30 uur te-
lefoonspreekuuur voor iedereen
die vragen heeft over homo- of
bisexualiteit. Telefoon
©045-453791.

LANDGRAAF

" In het Grand Theater, Kerk-
berg 4 te Waubach, geeft N.
Mies van de Vereniging BAS

donderdag 20 februari een lezing
over hoe chemische toevoegin-
gen in voedsel gezondheids-
klachten kunnen veroorzaken.

Vrijdag 14 februari 1992 " 19

prikbord

Limburgs dogblaTl Limburg

Een deel van het Sittardse gemeente-archief is hard
aanrevisie toe. De collectie historische teksten en

boeken is aangetast door de tand des tijds, vocht en
zureregen. Hoewel Sittard al achttien jaareen

professioneel gemeente-archiefheeft, is er pas sinds
dit jaar zoiets als eenrestauratie-beleid. Sittard is

niet de enige gemeente waarvan de culturele erfenis
bedreigd is. Tal van archieven en bibliotheken in

Nederland worden sluimerend aangetast. Vaak is wel
bekend hoe de slijtage is te stoppen, maar als een "aantal oude boeken niet snel wordtaangepaktzijn ze

straks niet meer te lezen. Daardoor zou veel
waardevolle informatie onnodig verloren gaan.

Boekenrestaurator Cor Knops, door Sittard
aangezocht om haar archief te 'redden', laat zijn licht

schijnen over de materie.

DOOR GEERTJAN CLAESSENS op perkament dat voor 500 jaaris
gegarandeerd, zo weet Knops.

in hetnieuws

" Al vijftig jaarsamen, het echtpaar Vinders.



Auto's

Mazda
Mazda 626 2.0 GLX Wagon 12-1988
Mazda 626 2.0iGLX Sedan blanco kenteken de-

mo
Mazda 626 2.0iGLXCoupé blancokenteken 0km
nu van ’ 37.500,- voor ’ 33.500,- (slechts 1x)
Mazda 323 1.3 16V HB 3-drs. spec. edition
blancokenteken veel extra's
van ’ 25.000,- voor ’ 23750,-
Mazda 626 1.8GLX Sedan LPG 1e eig 1990
Mazda 626 2.0GLX Sedan 1986/1987
Mazda 626 1.6LX Sedan als nieuw 1986
Mazda 626 2.0GLX HB 1987 1988/1989
Mazda 323 1.6iGLX "F van particulier 10 mnd.
Mazda 323 1.6. GLX "P PS 1990
Mazda 323 1.5HB GLX 5-deurs 1988
Mazda 323 1.5HB Ensign 1988/1989
Mazda 323 1.5HB GLX geh. uitgebouwd 1986
Mazda 323 1.3LX Sedan veel extra's 1989
Mazda 323 1.3GLX Sedan zeer mooi 9-1985
Nissan Micra 1.2 HB LX als nieuw 1990
Nissan Sunny 1.3 DX Sedan 1984
NissanBluebird 1.8 GLX automaat 1984
Toyota Corolla 1.3 HB 3-deurs als nieuw 1986
Opel Corsa 1.2 S met kofferbak 1985

Diverse occasions tot ’ 5.000,-
UW MAZDA DEALER

Auto Leymborgh bv
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 046-515838.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20.
Tel. 046-516565
Audi 80 18S '87
BMW3l6i'BB
Escort '87-'BB

Siërra '87 t/m '90
Mazda 323 '88

Corsa '84 t/m '90
Kadett '85 t/m '90
Ascona '83 t/m '88
Veetra '88 t/m '90

Omega '87-'B9
Seat Malaga GLX 1.5 '89
Suzuki Swift 1.3 GL '89

Volvo 440 '89-90
Isuzu Trooper '88
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Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20
Tel. 046-516565
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O.K. Cars
biedt aan

VW Golf 1.6Sprinter '81
VW Golf D 1.6 nw. type

5-drs '84
Opel Corsa 12 S '86 veel

extra's sp.velgen Ricardo st.
Opel Corsa TR 1.2 S '84

Kadett 13 S HB '86
Kadett Station 5-drs. '83
Kadett Station 13 N '83

Kadett stationcar '81
Kadett 13Nveel extra's

uitgeb. sportvlgn. enz. '80
Ford Escort XR3i '85

veel extra's
Ford Escort 1.6 '85
Ford Escort 1.1 '83

Ford Capri 2.0 6-cyl. '79
zeer mooi

Fiat Panda type 34 '85
Honda Civic 1.3 3-drs. '84

Jeep Suzuki Samurai 4-wd.
'88

Jeep Suzuki SJ 413.QJX
hardtop '87

Jeep Matra Talbot Rancho
'83

Mazda 323 Sedan 1.3 '84
Volvo 343 GL automaat '81.
Inruil, financiering mogelijk.

O.K. Cars.
Verl. Lindelaan 23, Oirsbeek

Tel. 04492-5782.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Tel.
04455-2689.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
jn alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Te k. BMW 323i, 4-drs, bwj.
6e mnd '84, veel extra, met
3 mnd gar. op motor. Mee-
zenbroekerweg 124. Geen
telefonische inlichtingen.
Autohandel de ANJELIER,
in- en verkoop, tev. laswerk
en onderhoud van uw auto.
Anjelierstr. 123a, Heerler-
heide. Tel. 045-231448.
Te k. PEUGEOT 205, 1.6
GTI 105 PK, zwart, '88,
’16.500,-. 045-712779. tus
11-14.00 u. of 17-20.00 u.
Te koop gevr. AUTO'S, be-
drijfsauto's en schadeauto's.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,-. Ook 's avonds.
Tel. 045-423199/427835.
Te k. VW GOLF D, bwj. '88,
vraagprijs ’ 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 k. DAIHATSU Rocky
2800 TD Wagon, geel kent.
12-'BB, kl. metalLzwart, div.
ace, inruil mog. 04702-1566
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.

Van Leeuwen
Citroen

Citroen BK 14 RE '86
Citroen BK 19 TRS '88
Citroen CX 22 TRS '86

Citroen AS first '91
Opel Kadett 1.8 '88
Opel Kadett 1.6 '85
Golf 40 KW m.'B7

Nissan Sunny 17D '87
Peugeot 309 1.6 '88

Seat Ibiza GL '88
Alfa 1.3 Junio '87

Toyota Corolla autom.'Bs
Inruil-financiering-leasing

garantie.
Van Leeuwen Citroen, Strijt-

hagenweg 129, Kerkrade,
tel. 045-453355.

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles| met APK. Tel. 04492-2888.- Hommert 24, Vaesrade.
INKOOP auto's. Betalen'
hoogste prijs. 045-416239
tot 21.00 uur ook zondags.
Fiat UNO, bwj. 1986, nieuw
mod. '87, APK '93, ’ 5.500,-
Tel. 045-751387.
RENAULT 5 TL, bwj. '85, nw
model, i.z.g.st., zeer zuinig,

’ 6.450,-. Tel. 045-453572.
Te k. HONDA Integra, 5-drs,
bwj. '86, als nw, ’11.950,-.mr. evt. Tel. 045-316940.

" Te k. zeer mooie SKODA
105S, bwj. '85, km.st.
34.000, met trekh. gek. tot
'93, ’ 2.250,-. 043-625329.
AUTO'S te koop gevraagd
o.a: pers. auto's, busjes,
Suzuki Jeeps, 045-422217
Te k. weg, omst. Opel D KA-
DETT, zeer mooi, pr.

’ 2.500,-. Maastrichterstr.
155, Brunssum.
Te k. BMW 316, bwj. '80,

’ 1.750,-. Maastrichterstr.
142, Brunssum.
AUDI 200 turbo Quattro, m.
'86, ABS, airco., sch./kant.
dak ’ 15.950,-. 046-529307
BMW 520i, 6 cyl., bwj. '84,
div. extra's, i.z.g.st., iedere
keur, toegest. 045-232321.
BMW 320i, kl. beige, met
alarm en sp.velgen, goed
onderhouden, pr. ’2.350,-.
Op deKnip 10, Kerkrade.
BMW 728 i bwj. '82, i.g.st,
pr. ’6.500,-. Tel. 045-
-352406, Laurastr. 2, Eygels-
hoven.
Te koop BMW 730 i, nw.
model, bwj. '87, in abs. nw.
st., vele extra's, kl. d.blauw,
pr. ’ 36.500,-. 04498-55824. CITROEN Axel, '86, APK 8-
92, 5-versn., zuinig, i.z.g.st.

’ 3.950,-. Tel. 04455-2763. CITROEN 2 CV 6 Charles-
ton, bwj. '82, i.z.g.st., vr.pr.
’2.600,-. Tel. 045-414601.
WETSELS Auto's. Het juiste

" adres voor de betere auto-
mobielen! Industriestr. 35,. 6135 KG Sittard. Tel. 046-
-510655, fax. 046-581384.
Uniek Caddilac Fleetwood
Eldorado Cabriolet: Merce-
des aut. 230 CE '88; Merce-
des aut. 560 Sec '86; Mer-
cedes aut. 500 Sec '86;
Mercedes aut. 500 Sec '83;
Mercedes aut 200 TE '86;
Mercedes aut. 190 E '87;
Mercedes aut. 190 E '85;
Mercedes 190 D '88; Merce-
des aut. 190 E 2.3 '87; Mer-
cedes aut. 190 E 2.6 '86;
Mercedes aut. 260 SE '88;
Nissan 30i ZX aut. '85; Opel
Kadett 1.4 i Cabriolet '90;
Opel Kadett 1.6 Cabriolet
'87; Opel Kadett aut. 1.8 '88;
Opel Veetra 1.6 i '90; Opel
Veetra 1.8 S '89; Toyota Ce-
lica 1.6 ST '87; BMW 730 i
aut. '87; BMW 520i'89; Audi
80 LS zwart '90; Audi 80 LS
alle extra's '88; Volvo 740
GH Station '88; Ford Escort
1.4 Bravo '88; Ford Escort
1.6 D Bravo '88; Ford Escort
1.4 Bravo '87; Golf 1.3 S
Manhattan '90; Jaguar 3.6
Soverein '84; BMW 520i'83.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. -Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te koop FIAT 127, oktober
'83, pr. ’1.500,-. Lodewijk-
str. 16, Heerlen.
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.

'IFord FIËSTA 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.
Ford Siërra STATIONCAR
2.0, bwj.'B4. Tel. 045-
-321677
Te k. FORD Taunus bwj. '80
weg. aanschaf bus, APK,
grote beurt gehad, i.z. g.st.

’ 1.350,-. Tevens aanhang-
wagen, verzinkt, lang 1.40
m, br. 1.00 m, diep 40 cm,
Torsi-as 400. 046-520254.
Ford ESCORT 1.3 Laser,
bwj. febr.'B6, 5-bak, APK '93
’6.950,-. Tel. 045-454087
Te k. MAZDA 626 GLX 1800
CC, kl. champ., bwj. 31- 03-
-'B9, vr.pr. ’22.500,-. Tel.
046-528486 b.g.g. 581182.
MAZDA 323 automaat, bwj.
78, APK 8-92, vr.pr.

’ 850,-. Tel. 045-324490.
MAZDA 818 bwj. '77, tech-
nisch 100%, ’300,-. Tel.
04493-4929.
MAZDA 323 1300, bwj. '81,
3-drs., kleur bruin, nieuwe
banden, APK, pr. ’1.450,-.
Tel. 046-527379.
MERCEDES 190 E, met ex-
tra's, bwj.'B4, vr.pr.

’ 19.500,-. Tel. 045-216533
Te k. Mercedes BENZ 200
D, bwj.'Bo, i.z.g.st., tel.
04493-3315 na 17 uur.
MITSUBISHI 2300 GLX tur-
bo diesel, 4-drs., 1e eige-
naar, km.st. 120.000, bruin-
met, APK, i.nw.st. bwj. '82,
’3.950,-. Tel. 045-323178. .
Opel KADETT 1200, 2-drs,
'81, nieuwe APK, LPG in-
stall. ’ 2.450,-. 045-323178
Opel ASCONA 16 S, 2-drs.,
nw.mod., bwj.'B3, met LPG
install., APK gek. 8-10-92,
pr. ’ 3.750,-. 045-323178
Opel ASCONA 1.6 S, '83,
APK 10-92, zilvermet., 4-
drs., LPG, 1.m.-velgen, met
nw. br. band. Zeer mooi,

’ 4.350,-. Terzieterweg
16C, Epen
Te k. 3x Opel KADETT type
D bwj. '80-'Bl, samen
’3.500,-. Tel. 045-316362.
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, Lz.g.st, vr.pr.

’ 2.600,-. Tel. 045-224044.
Opel REKORD 2.0 Traveller
met LPG, bwj. '86, APK gek.
pr. ’7.900,-. Ariensstr. 2,
Kakert-L'graaf.
Opel KADETT 1.3 bwj. 5-'B2
2-drs., zeer mooi, prijs

’ 3.250,-. Tel. 046-522689.
Te k. Opel REKORD 20S,
statcar, bwj. '84, APK en
trekh. Tel. 045-270066.
Zeldz. mooi, KADETT 13S,
Hatchback, bwj. '84, gold-
met. ’ 5.950,-. 045-424128.
KADETT, '82, weg. omstan-
digh. ’3.950,-. weinig km.
als nw. 045-783152/314215
Opel KADETT Caravan 1.6
D '86; Opel Kadett Caravan
1.7 D '90; Opel Kadett 4-drs.
1700 D '89; Opel Omega
turbo diesel '90; Opel Asco-
na 1600 D '85. Autosport,
Schelsberg 175, Heerlen.
045-725507. i
Toyota COROLLA DX mo-
del '82, 2-drs., zeer mooi en
goed, ’1.950,- met APK.
Wilhelminastr. 56, Nieuwen-
hagen.
Te koop Toyota COROLLA
Coupé GTi, 16 Valve uitgeb.
en verlaagd, bwj. '85, kl. wit, Ivr.pr. ’ 13.500,-. Tel. 045- ;
243314 van 17.00-18.00 uur j
Toyota LANDCRUISER I
Hardtop LX 2.4 Turbo Diesel
bwj. '86, ’19.750,-. Tel.
046-519343. ,
Te k. VW GOLF C 1300 bwj. \6-'B6, km.st. plm. 70.000,
veel extra's, vr.pr ’13.000,- l
Tel. 04493-5327 na 17.30u. \
GOLF diesel, bwj.'B3, lm- j
velg., zonnedak, APK gek., \i.z.g.st., 184.000 km., vr.pr.

’ 4.750,-. Tel. 04405-2708
VW GOLF 1100, bwj. '81,
kleur wit, APK okt. '92, nwe.
banden, radio-cass., i.z.g.st. ipr. ’ 2.450,-. 046-740382. j

Te k. Opel ASCONA geh.
uitgeb. ATS vlg., bwj. 78,
APK, pr_n.o.tk. 045*445334
Peugeot 305 DIESEL, '84, j
5-versn., APK gek., vr.pr. j

’ 5.000,-. Tel. 04455-1626.
VOLVO 440 GL zwartmet.,
weinig km., 1e eig., 1989. j
Volvo A. Klijn, De Koumen \
5, Hoensbroek-Heerlen.
045-220055.
Autobedrijf Van AMELN bv
biedt aan: Mazda 626 1.8
GLX 5-drs. '89; Ford Escort !
1.6 CL 5-drs. '90; Opel Ka- I
dett 1.2 S 5-drs. '85; Opel iKadett 1.3 LS stationcar '88;
Fiat Tipo 1.4 DGT '89; Fiat
Panda 1000 CL ie '89; Fiat
Uno 45 '89; Citroen Axel '85;
Lada Samara 1.5 12-88;
Lada Samara 1.1 '89; Lada
2105 GL'B6; Lada 2104 sta-
tioncar '87; Lada Samara
Special demo '91. Diverse
goedkope inruilers. Bovag-
garantie, financiering, inruil.
Sibemaweg 1, Maastricht,
043-612310.
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over onze haal- en bezorgdienst. Maastricht,

F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Passat C die-
sel 5-drs. '86; Nissan Blue-
bird 2.0 LX '86; Opel Rekord
2.0 GLS LPG '86; Audi 100
CC 5 E aut. m. '84; Ford
Siërra 2.3 DL 5-drs. '84; Fiat
Uno 45 S 5-bak '85; Rover
3500 Van der Plas '83; Ci-
troen Axel 12 TRS '85; Su-
zuki Bus geel kent. '83; Fiat
Regatta 70 S '86; Volvo 360
GLS 5-drs., '85; Mitsubishi
Lancer 1.2 GLX '84; Honda
Accord 1.6 EX '83; Ford Es-
cort 1.6 D '85; Saab 900
GLS sedan autom. '81; Re-
nault 20 D '82; Ford Escort
1.3 L RS uitgeb. '83; Ford
Siërra 2.0 GL autom., '83;

:: Datsun Stanza 1.8 GL au-
tom., '83; Audi 80 LS '80;
Lada 1200 S '85; VW Passat
'80; Volvo 343 GL aut. '80;
Nissan Sunny '83; Opel Ka-
dett Caravan 12 S '80; BMW
316 LPG '82; VW Jetta 4-
drs 1.6 S '80; Opel Asconai
1.9 LPG '80 ’1.500,-. In-,
koop, verkoop financiering
diverse inruilers. Akerstraat, Nrd 52C Hoensbroek. Tel.
045-224425. Geopend van
10.00-18.00 uur, zaterdag
10.00-17.00 uur.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
ALFA 75 1.8, bwj. '87, div.

' extra's, i.z.g.st. Inr. mogelijk.
Tel. 045-314477.
Te k. MAZDA 626 Coupé
2.0 GLX, nw. banden, LPG,
bwj. '86, i.z.g.st., pr.

’ 7.500,-. Tel. 045-216972. 'Opel SENATOR nieuw type
'88. Heerenweg 267, Heer-
len.
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
VOLVO 460 GL inj., zwart-
met., km.st. 11.000, bwj. mrt
'91, tel. 045^.20055
Audi 80 I.Bi S '90 ’ 29.750,-
Chevrolet Corsica LT excl..
autom. airco enz. '89,
’32.000,-; Ford Scorpio:
2.0 i CL Sedan '90
’31.000,-; Ford Scorpio 2.0
CL '89 ’23.000,-; Ford
Scorpio 2.0 GL autom. '86
’17.750,-; Ford Siërra 2.0i
CLX Sedan autom., '91,
’31.500,-; Ford Siërra 2.0 i
GL Sedan '89, ’20.500,-;
Ford Siërra 2.0 5-drs. Spe-
cial '89, ’17.900,-; Ford
Siërra 2.0 CL 3-drs. '88
’14.750,-; Ford Siërra 1.6
Sedan Spec. '90 ’23.750,-;
Ford Siërra 1.6 CL Sedan
'89 ’19.500,-; Ford Escort
1400 i CL '91 ’23.750,-;
Ford Escort 1.4 Bravo '88
’14.900,-; Ford Fiësta I.li
CL 3-drs. '90 ’ 16.900,-; O-
pel Omega 2.0 i LS '89
’25.000,-; Opel Manta 2.0i
GT 3-drs. '89 ’23.500,-;
Renault 25TX '88 ’ 23.900,-
Citroën BK 1.4 RE '88
’14.500,-; Volvo 340 1.7
DL '86 ’ 11.000,-; Peugeot
405 GLi LPG '90 ’24.250,-;
Peugeot 205 XS div. acces.
'90 ’21.500,-; Mazda 626
LX HB '90 ’23.900,-; VW
Polo Pointer 2-drs. '87 !
’10.500,-; Lancia VlO Elite
'89 ’12.000,-. Inr., financ.
en Bovag-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK keu-
ringsstation P. van DIJK &
Zn, Hompertsweg 33 Land-
graaf. 045-311729.

Suzuki Alto 3-drs. autom. 1e
eig. '82; Seat Fura GL '84;
Fiat 127 Sport '83; Ronda
LE '85; Ibiza 1200 GL '85;
Ibiza GLX 1.2 i '91; Toledo
GLX 1.8 '91; Ford Siërra s-
drs. combi 2.0 iLPG '90;
Ford Escort 79; FSO 5-drs.
1.5 i '90; Jeep CJ7 Renega-
de 6 cyl., 5-bak, hardtop,
airco '84; VW Polo 3-drs.
rood 1e eig. '86;' Renault 11
TL '85. AUTOSPORT,
Schelsberg 175, Heerlen,
045-725507.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Te k. VOVO 340 DL, 5-drs,
LPG, '83; Golf LS autom.;
Opel Rekord 2.05, '79 enz.
Tev. alle rep. en laswerk
Garage Piet DE LA ROY &
Zn. Hoofdstr. 114, Hoens-
broek. Tel. 045-212896.
Opel Veetra 1800 GT '89;
Ford Siërra Stationcar CLD
Diesel '88; Audi 80 1.9 E
met veel extra's kl. zwartmet
'88; Nissan Sunny 1300 '88;
Golf GTi '82; Citroen Visa
1400 GL '85 ’5.500,-; Seat
127 '85 ’5.800,-; Ford Es-
cort diesel '86 ’ 6.900,-; Fiat
Regatta aut. '84 ’4.000,-;
Opel Kadett autom. '87;
Peugeot 305 stationcar die-
sel '82 ’2.000,-; Ford Tau-
nus 2.0 GL 79 ’1.250,-;
Opel Corsa 1200 S '87
’9.750,-; BMW 732 i '83

’ 6.900,-; Opel Ascona
1600 '83 ’4.750,-; Opel
Kadett 1200 '84 ’5.900,-.
Autobedrijf WEBER. Inruil,
financ, bovag-garantie.
Baanstraat 38 Schaesberg.
Tel. 045-314175.
ESCORT 1.3 L, 5-drs. '83
’6.750,- p. mnd. ’174,-;
Escort 1.3 GL sportvlgn.
schuifd. ’5.750,- p. mnd.
’150,-; Golf LX 1.6 zeer
mooi '83 ’6.950,- p. mnd.
’175,-; Golf GTi 1.8 zeer
mooi t. '80 ’ 4.950,- p. mnd.
’130,-; Subaru Mini Jumbo
De Luxe '83 ’3.950,- per
mnd. ’ 104,-; Citroen GSA
Break '83 ’ 2.950,- p. mnd.
’78,-; Golf D '80 ’2.950,-
-p. mnd. ’78,-; Panda 45
sunr. '82 ’2.950,- p. mnd.
’78,-. 100% Financ. mog.,
alles APK, div. inruilers.
Math. Koenen, Handelsweg
12, Susteren. 04499-3398.
Opel Corsa GT uitv. 1e ei-
gen. '86; VW Golf GTi 1800
'83; Seat Ibiza '87: Seat Ter-
ra gesl. bestelauto 1e eigen.
'88; Citroen Visa 1e eigen.
'88; VW Polo '87; Opel Ka-
dett 1.3 S Irmscher uitv. '84;
Opel Kadett 1.3 S Sedan 1e
eigen. '86; Ford Escort 5-drs
stationcar 1e eigen. '87; Su-
zuki Alto GLX 1e eigen. '89;
Nissan Micra 1e eigen. '87;
Nissan Micra 5-speed '83;
Nissan Sunny 1.5 autom.
'84; Ford Escort 1.3 div. ex-
tra's '83. Autobedrijf Chris
GEILEN, erk. Bovag-bedrijf,
V.V.N.-APK keuringsstation
Alle auto's boven ’7.500,-
-6 maanden garantie. Tev.
voor alle reparaties en on-
derhoud. Dorpstr. 56-58,
Broek-Sittard. 046-516295.
Te k. VOLVO 244 Turbo
bwj. '83, in z.g.staat, iets
aparts. Tel. 046-750731.
VOLVO 245 L stationcar,
grijs kenteken, LPG onderb.,
bwj. 78, pr. ’2.000,-. Tel.
045-352406.
STATIONCARS: Volvo 745
GLe '89; Volvo 245 Van '86;
Opel Kadett stationcar 3-
drs. LPG '85; Volvo 245 L
78. Volvo A. Klijn, De Kou-
men 5, Hoensbroek-Heer-
len. Tel. 045-220055.

i

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

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

Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop gevr. loop- sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Tel.
046-525759
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

(Brom)fietsen

Giant Cadex 3 fiets van het jaar
Koop of reserveer nu nog voor oude prijs bij:

Rens Janssen, financiering mogelijk v.a. ’ 40,- p.mnd.
Ganzeweide 54-56, Heerlen. Tel. 045-211486.

Te k. BROMSCOOTER
Vespa met versn. i.g.st.

’ 650,-Torenstr 26 Oirsbeek
Te koop mooie sportieve
Vespa CIAO, bwj. '91. Tel.
045-243181, na 17.00 uur.
Te koop SNORBROMMER,
Vespa Citta, z.g.a.n. Tel.
043-476353.
Te koop Puch MAXI met wit-
te sterwielen. 045-727153.
VESPA Ciao bwj. '90, met
sterwielen, i.z.g.st. ’ 775,-.
Tel. 045-315825
Lichte bromfiets te koop
GEVRAAGD, niet ouder dan
18 mnd. 045-257263.
AANBIEDING: Vespa Ciao,
mcl. km.-teller van ’ 1.499,-
-voor ’ 1.299,-. Tweewieler-
centrum Jan Rekers, Kou-
venderstr. 181, Hoensbroek.
Tel. 045-212537.

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Wheeler, ATB en Hybride
FIETSEN, nu in de nieuwe
kleuren en uitvoeringen le-
verbaar. Giant Mountain Bi-
kes, ATB en Hybride fietsen
nog voor de oude prijs.
Nieuw! Koga Miyata ATB
Carbon met Deore XTR 10,6
kg. ’5.395,-. Overjarige rij-
wielen met hoge korting.
Tweewielercentrum Jan Re-
kers, Kouvenderstr. 181,
Hoensbroek. 045-212537.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Sport & Spel
Te k. 1 BILJART i.z.g.st.,
maat 230x115cm compleet
voorzien van diamonds en
verwarming. Tel. 04493-
-3993 na 19.00 uur.

Auto onderdelen en accessoires

Kerp Electrocentrum
* Heeft voor elke vrachtwagen, auto of bus de juiste starter

of dynamo op voorraad!
* Reparatiedienst voor alle starters en dynamo's.

Voor een vakkundig advies gaat u naar

J-iEP B.V.

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

Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg Wat VERKOPEN? Adver-
-39, Heerlen. 045-222675. teer via: 045-719966.

Motoren en scooters
Honda Night Hawk 450 1983 ’ 4.200,-
Honda Night Hawk 750 1984 ’ 6.200rHonda 750 Sabre 1985 ’ 5.500,-
Honda 750 Magna 1984 ’ 5.200-Honda 750 80l dor 1981 ’ 3.250-Honda 1000 Hurrycane 1987 ’ 7 250-
HondaSßlloo 1983 ’ 5.500rHondalnterSeptoMOOO 1984 ’ 5.200,-
Honda V.F.R. 750 1986 ’ 7.200-Yamaha F.Z. 750 1986 ’ 7.200.-YamahaFJ. 1100 1985 ’ 6.250,-
Yamaha Haritage 650 1983 ’ 5.400,-
Kawasaki L.T.D. 750 1983 ’ 4.250,-
Kawasaki L.T.D. 1100 1984 ’ 6.250-Suzuki 750 DR Big off road 1989 ’ 7.700,-

-g 04702-1566.
Bedrijfswagens

150 Bestelbussen, Vans en
Personenbusjes.

Alle merken aanwezig, alle prijsklassen en bouwjaren.
Bedrijfswagencentrum

Voltaweg 11\Echt/Limburg. Tel. 04754-87933. Fax 87958.
"Industrieterrein de Berk"

Mercedes 309 D lang, i.z.g.
st, autom.; Mitsubishi L3OO
2.5 D, lang, hoog '87; Kadett
1.6 D Combo '86 en '87. Au-

tobedrijf AD VAN NEER,
Zandweg 160, Heerlerbaan
(naast vroedvrouwenschool)
Tel. 045-416023.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

VW BUS LT 31 Diesel, aan-
nemersuitv., bwj. '84,'

’ 8.000,-. Tel. 046-519343.

Aanhangwagens
HONDENAANHANGWA-
GEN vr.pr. ’750,-. Tel. 06-
-52107578.
Gesloten AANHANGER
2.20 x 1.25 x 1.70, i.z.g.st.
Tel. 045-254043.

(Huisdieren
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489

De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
DOBERMANN-KENNEL
pups gecomb. op schoon-
heid en karakter en kamp.
afst. Tel. 04492-2871.

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.
Te k. 2 jonge ST BERNARD
honden, reu. Haesenstr. 18,
Schaesberg.
Te k. 2 grijze roodstaart PA-
PEGAAIEN, Haesenstr. 18,
Schaesberg.
Weg. omst. grijze roodstaart
PAPEGAAI 6 mnd. oud met
kooi, tam. Tel. 045-420772.
Te koop 2 schotse TER-
RIËRS, prijs n.o.tk. Hout-
baan 69, Landgraaf
Te koop Duitse STAANDE,
reu, 1 jaar, lief en energiek.
Tel. 046-375998.

Vakantie en Rekreatie

* Superstunt *
Mexico City, Taxco en Acapulco
Combinatiereis mcl. 2-persoonskamer met ONTBIJT

Vertrek 18februari p.p. ’ 1.195,-
Vertrek 3 maart p.p. ’ 1.295,-

-of
Mexico / Cancun

■ Incl. 2-pers. kamer in hotel CLUB LAGOON met ONTBIJT
Vertrek 25 februari p.p. ’ 1.295,-

Beide reizen zijn: 15 dagen, 13 nachten.
mcl.: vlucht va. Brussel per TAESA en transfers;
excl.: luchthavenbelasting en reserveringskosten

Voor informatie bel:

L.M.C. Travel
ANVR en SGR

Kruisstraat 2, 2011 PK Haarlem.
Tel. 023-327132

* Superstunt *
Brazilië / Recife

16 dagen /14 nachten
* mcl. vlucht va. Brussel

* Hotel Fator Palace, 2-pers.kamer op basis van LOGIES
* excl. luchthavenbelasting en reserveringskosten
Vertrek 18 februari ’ 1.195,-

Vertrek 3 maart ’ 1.295,-
Evt. Combinatie RECIFE - RIO DE JANEIRO mogelijk

(7 nachten Recife / 7 nachten Rio)
Incl. transfer, vlucht Recife - Rio en hotel in Rio betaalt u

extra een bedrag van slechts ’ 500,- p.p.

Voor informatie bel

L.M.C. Travel
ANVR en SGR

Kruisstraat 2, 2011 PK Haarlem.
Tel. 023-327132

Vakantie in ZEELAND?
4-Pers. appart. te huur na
16.05.92. Te1.01185-2978
Te koop VOUWCARAVAN
met voort, en luifel, 8 pers.,
gasstel, tafel, ’750,-. Tel.
045-273553, na 18.00 uur.
Bij meer van GENÈVE van
part. 4-pers. app. t.o. skilift,
aug. bezet, 045-711386.

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.

Opleidingen
ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
Start zaterdagcursus chauf-
feursdiploma 28-3-92.

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

Goed gerichte studieb-^leiding in Heerlen en Hoe!»
broek. BIJLESSEN in -**
vakken v.a. ’l5,- per u*
verzorgt door een eryf'l
team van docenten in Hj^
len en Maastricht. Inl. E-c
045-741102. .>

Caravans!^,
Te k. gevr. TOURCAR*
VANS v.a. bwj. 1980. ï-1

04492-5296. ___-
Nu VOUWWAGEN voord-j
bij H. Stassar, Heisterbe'!
78 Hoensbroek 045-2242&__,
Te koop gevr. CARAVAN;*
merk Hobby v.a. bwj. '82 v"

'92. Tel. 040-621474.

- Rijles
■-— " ' "***7_ Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De. Antillen. Inl. 04750-32428._ Niet geslaagd geld terug.. Vr. naar onze voorwaarden.

S.D.L biedt u aan: RU-*,
WIJS A-B-C of D binnen*
dagen op de Ned. An.*"
vanaf ’ 3.500,- all in, gag
ties mog. Tel. 010-4626**"
of 4666535.

Huwelijk/Kennismaking .. Leuke blonde bisexueel 28. jr. goed uitziende, en ver-. zorgde JONGEN, zoekt kost. en inwoning bij ook leuke
aantrekkelijke jongen Ift. van
25-35 jr. Waar hij gewoon

: zijn gang kan gaan, lekker
mee kan praten en als vrien-I den samen kunnen leven.
Klikt het "misschien meer"
niet de hoofdmoot. Ik zoek
dit met oog op een baan in
Maastricht. Br.o.nr. liefst
met foto B-0388, LD, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Dancing HELIPORT Club
1990 organ. gezellig dansen

" op vrijdag, zaterdag en zon-, dag met top DJ John te
Maastricht. Achterkant Eu-
rohal. Tel. 043-219704.
Correcte kleding vereist.
Geh. vrouw, 39 jr., zoekt
VROUW alleen, gesch.
geen bezwaar. Brieven aan
Postbus 2646, 6201 KA
Maastricht.

Computers

' Te koop PC AT 286-16 MHZ
mcl. kleurenmonitor, muis,: VGA-kaart, 31 Mb HD, 3,5"
drive - 1,44 Mb en 2 Mb in-
tern geheugen, pr. ’2.450,--; Tel. 045-426229 na 17.00u.. Te k. ATARI 1040 STF 4 MB
plus muis mcl. 2e drive en- mon. SM 125. 045-720082.

Voor een serieus co-1»*

met een POOLSE man": vrouw: Relatiebemiö^.lingsbureau Pollena, °°^
bus 106, 9400 AC Assefy
Man, 43 jaar zkt. kering
met VROUW om het sarn*
te proberen! Br.o.nr. B-OJJ
LD, Postbus 2610, 6401 V

Heerlen. .*f
Hulst., artikelen^

Te koop DIEPVRIES (la-**
en dubbeldeurs ijskast^
tafelmodel ijskast. Tel. -""
753152. <
IJSK. ’95,-; gasforn. f®.
diepvr. ’ 150,-; wasauK"

’ 175,-. 045-725595. t

ICachefcs^erwaiwJ^.
KACHELS, keuze uit 200 «j
Jac. Köhlen, Rijksweg
104, Sittard. 046-513228^caKachels, inzethaarden-

ruiming. Honderden gu'a.i
voordeel. De KACHEL- 51"
Walem 21, Klimmen. i

Foto/Film^.
NIKON AF 601, mcl. AF L
70 MM. Als nieuw! J.
’1.000,-. Tel. 045-7278**
na 18.00 uur. ___~-^
Wat VERKOPEN?
teer via: 045-71996a__^

Wonen Totaal >

Meubelhal
\ Wij stoppen met de zaak .

en ruimen de hele voorraad aan spotpr. op 0.a.: Vene^'. se eetkamer en bijp. bankstel onbeschrijfelijk mooi, °. pr. ong. ’35.000,- nu samen ’12.000,- ook afz.
bankstellen va. ’395,-, klassieke bankstellen, banks'» .

■ eiken met rundl., schitterende clubs ook in echt leer, s'
kamers, 2-zitters, eethoeken, alles is niet op te noemer1duizende M2grote hal.

Oude Maastrichterweg 27, Geleen .. -,
deze weg loopt paralel met Rijksweg noord, let op vlCl

theek de Kijkdoos daarchter ligt de Hal. --j
MMm #*-. --.«f- _- JÊmr*

VLIEGTICKETS

retour vanaf

Europa

Athene f 365,-
Lissabon f 365,--. Istanbul f 425,-
Rome f 425,-
TelAviv f 565,-

Amerika
_.

New Vork f 665,-
Toronto (B) f 695,-
Miami f 900,-
Curaqao f 999,-
Los Angeles f 1.065,-
Caracas f 1.296,-
Rio de Janeiro f 1.654,-
Buenos Aires f 1.984,-

Verre Oosten

Bangkok . f 1.265,-
Hongkong f 1.865,-
Beijing f 1.930,-
Sydney f2.465-,
Cairo f 765,-
Dakar f 1.265,-
Kenia f 1.295,-

-(B)=vertrek vanaf Brussel

Kloosterwandstraat 6,
Roermond,

tel. 04750-72888 of
Honigmanstraat 42,

Heerlen,
tel. 045-711211

In- en verkoop 2e HA .^meubelen en antiek- *■.
045-724943, Rotter*--* 11"

80a, Heerlen. ,_-*-i

KWALITEITSKEUKENS. ~
topkwaliteit voor een nor
le prijs. R/J Handelson"*_
neming, Stationstr.
Nuth. Tel. 045-242602^^Te koop oud eiken SAL
TAFEL, 70x125 cm. T-5^vragen na 18.00 uur -^,
414013 —-^OPRUIMING! G°edKsbankstellen, kasten en Jj-
kleingoed. Oranjestr. i
Hoensbroek. 045-231430;
Te koop ROLGORDIJN f.!br. 1,75, hg. 1.30 mtr. ’%
rolgordijn met geleiding -.j
0.80, hg. 1.00 mtr. f '^Degalux jalouzie 2,5 cm -
ge, br. 0.80, hg. 1-2°>’20,-; CV-radiator 3'°t
bel Ig. 3.00, hg. 0.30 '..
’40,-; hordeur bruin -.
0.83, hg. 2.05 mtr. ’*Tel. 045-414487. _____--^
Voor al uw 2e hands MjLi
BELS ook antiek (veel "»
Kouvenderstr. 208 Hj___°g>;
Te koop BANKSTEL '’!klok, wandkast, 2 faute*- 11-"

Z.g.St. 045-416205.___-<^
Pracht blank eiken BAjJ.
STEL met rundlederen *vf
kussens 3-2-1 ’2.l7?''
nieuwstaat. C45-323§g0__^
Te koop grote electri-f»
HANG-OLIELAMP, jv);
mooi, als nieuw, pr. ’ J
Manzardstr. 6, Eygelsn"
Tel. 045-460106. ___^

Te koop gey^z
Gebr. SWINKELS zijn
huisd naar De Beitel J.
Heerlen. Wij betalen 1
hoogste prijs voor al uw
ijzer/metalen. 045-4220gV
Te k. gevr. GOUD en
ten, de hoogste priJs- -.
Reumkens. Corneliusln.
Heerlerheide. CMS-22803->;
Te koop gevraagd spek-
en DEFECTE KTV'S v'
1982. Tel. 045-21Sagg^y

Voor Piccolo's zie verder pagina 22 '



Geboorte
"De gemeente Kerkrade gaat
aan geboortebeperking doen.
Wat zou er anders met Preven-
tief Jongerenbeleid bedoeld
worden?

DOOR BENTI BANACH

avond- en weekenddienstenbeginnen op vrijdagavond en
eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur. permitteren. Maar goed, vandaag

doe ik het niet. Maar ik wil wel
dat het uitgezocht wordt in de
ABA-commissie.

Brunssum - Schinveld
Van de Wouw, Dorpstraat 153,®251620.
Heerlen
"itzen, Stationstraat 24b,®713269. B.g.g. _£711400.
Landgraaf
geiser, Kerkstraat 45 Waubach,®313633. Voor spoedgevallen
"-"g en nacht bereikbaar.
Kerkrade - Eygelshoven
echönefeld, Hoofdstraat 2,®452523.
Kerkrade-West
Snijders, Kampstraat 114,
®420777.
j*Jeijerheide~Jeijerheide, Blerjerheiderstraat

°>-> ©460923. Zaterdag 10.30-16
"Ur en zondag 12-13 uur en 18-19üur. Voor spoedgevallen dag ennacht geopend.
Simpelveld - Bocholtz
*°ncken, Dr. Ottenstraat 9,
ö-mpelveld, &441100. Zaterdag-1-15 uur en zondag 13.30-14.30

Voor spoedgevallen 22-22.30
Uuj of na telefonische afspraak.
hoensbroek - Heerlerheide
°°swijk, Akerstraat Noord 43,®213773.
V-m--oor spoedgevallen eigen apo-
""eek (b.g.g. @711400).

Doek
Epiloog: De Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten zegt dat
het geoorloofd is om van een
openbare vergadering bandop-
names te maken, tenzij hetKerk-
raadse reglement van orde dit
verbiedt. Dit laatste is echter
niet het geval.

En: Nou, ik weet wie er hier ach-
terdochtig is.

Plaats van handeling: Raadszaal
Kerkrade, commissievergade-
ring Welzijn.
Hoofdrolspelers: Wiel Erjdems
(Eij), Frans Mijnes (M), Jo Bok
(Bk), Hub Bogman alias voorzit-
ter (Bg), Frits Sprokel (S), Frans
Krasovec (K) en Netty Engels
(En).
Eij: Voorzitter, ik wil u vragen of
ik gebruik kan maken van mijn
dicteerapparaat, zodat ik de ver-
gaderingkan opnemen.
M: Voorzitter, alles wordt al ge-
notuleerd en opgenomen. Heeft
de heer Eijdems dan geen ver-
trouwen in onze notulisten?
Eij: Het gaat om een puur tech-
nisch gebruik. Ik wil direct kun-
nen corresponderen met mrjn
achterban. U hoeft niet achter-
dochtig te zrjn dat ik er misbruik
van maak.

M: Laat uw achterban maar hier-
heen komen.
Bk: Ik vind het niet noodzakelijk
dat er wordt opgenomen.Boven-
dien kan er met de opname ge-
manipuleerd worden.
Bg: Het kan alleen als iedereen
erachter staat.
Eij: Dit is een openbare vergade-
ring. Mijn collega's kunnen niet
altijd aanwezig zijn. Ik wil snel
kunnen corresponderen. Dus ik
doe het toch.
Bg: Aan de hand van het regle-
ment van orde kan ik niet bepa-
len of het kan. Ik denk dat hier
sprake moet zijn van een gentle-
men's agreement. Het is dus aan
u, meneer Eijdems, om te bepa-

Maas
% lemand uit het land van
Maas en Walen: 'ln welke rivier
kunnen we ons afval dan wel
dumpen?'

Moraal van het verhaal: Zoals de
waard is, vertrouwt hij zijn gas-
ten. " Hoofdrolspeler Wiel Eij-

dems Foto: FRANS RADE

len wat u doet.
K: Ik reageer nog wel eens im-
pulsief. Dat zou ik niet allemaal
op band willen hebben.
S: Maar de heer Eijdems had het
ook gewoon kunnen doen zon-
der iets te zeggen.
Bg: De heer Eijdems moet het
zelf maar afwegen.
Bk: Nee, nee zo werkt dat niet.
Eij: Dat toontje bevalt me niet,
voorzitter.
Bk: Als de heer Eijdems op-
neemt, dan doe ik niet mee.
Bg: Dit is een unieke situatie. De
commissie ABA zal moeten be-
kijken of dit kan of niet.
Erj: Nogmaals, manipulatie ge-
beurt niet. Dat kan ik me niet

Jongeren uit partijpresenteren nota aan gemeente

SP vindt fietsen in
Heerlen gevaarlijk

# Door de grote
hoeveelheid

verkeerslichten duurt
eenfietstocht door

Heerlen aardig lang.
Foto: CHRISTA

HALBESMA

TIGH-Heerlen 711400.

">formatie over avond- en week-
enddiensten van artsen, tandart-
*?n> apothekers en het Groene**Juis.

Talent
GROENEKRUIS

i achtdienst voor spoedgeval-
t?n: Heerlen: ©713712. Nuth-loerendaal-Simpelveld:
*04_05-2995. Brunssum-Schin-*eld-Jabeek: ©259090. Hoens-
"roek-Merkelbeek-Bingelrade:
S<-25588. Landgraaf: ©323030.

®S92a
6
d
0
e/EygelshOVen:

ARTSEN
ï^erlen
(ï°°r spoedgevallen ©711400

randweercentrale) bellen.
Kerkrade _oost
k°- zaterdag 12 uur vlg. telefoon-

antwoorder van eigen huis-
J~J-S- Voor spoedgevallen éérst

"efonisch contact opnemen
**et de dienstdoende arts. Vana -erdag 12 uur tot zondagmor-
eil 10 uur Hanssen, ©452879.an zondagmorgen 10 tot maan-agmorgen 8 uur van Dam,%52879.
| ln*Pelveld - Bocholtz

"".dag en zaterdag Schepers,5251: Zondag Jehne'

jaterdagPieck, ©311322 en zon-
I-af XPenburg, ©320272.
jj 'enten gezondheidscentrum
Qensbroek-Noord kunnen dag

SJ\nacht bellen, ©214821. Uit-"_»oJ:end voor spoedgevallen:

*j
Ve^"igen dienen in geval van

bell eerst de eigen huisarts te

TANDARTSEN

Van onze verslaggever

Bedrijven. Kerkrade
behandelen chemisch
afval volgens norm

chemisch afval. We kunnen onze
energie ergens anders in steken",
zegt hij.

Binnenkort krijgt Kerkrade een
nieuw milieuplan. Naast de produk-
tie van chemisch afval zal dan ook
intensiever worden gekeken naar
de hinderwetvergunningen van di-
verse bedrijven.

Qeer len - Hulsberg - Voerendaal
5.%, Pappersjans 56,
Zn .28. Spreekuur zaterdag en
h"Vx?g van 11 tot 12 uur. B.g.g.J^TIGH, ©711400.

J^rkrade - Übach over Worms -r>ei*,Wei-hagen - Eygelshoven
-enders, Heggewikke 37-39v_„,aeh- ®315764. Spreekuurj^n 11.30 tot 12 uur en van 19 totia-30 uur
vlmPelveld -Bocholtz - Gulpen -rvai s " WiJlre " Wittem
-_"(.___: R«ksweg 101 Gulpen,
Ij Spreekuur van-a"*0 tot 12 uur en van 17.30 totl° Uur.
eAßrunssum - Schinveld - Nuth--«oensbroek - Schinnen
-* ers, Oude Kapelaniestraat 9
U_7nsbroek' ®211018. Spreek-
-17 -_Van IL3O tot 12 uur en van'■""O tot 18 uur.

KERKRADE - De Kerkraadse be-
drijven die chemisch afval produce-
ren verzorgen hun afval volgens de
regels. Slechts vier garagebedrijven
in de gemeente zijn nog niet zover
dat zij het chemisch afval goed be-
handelen. Tegen deze bedrijven
heeft de politie proces-verbaal op-
gemaakt.

Cassettes
"De bandjes van volkszanger
Peter Palmen uit Voerendaal
krijgen steeds meer bekendheid.
De troubadour heeft cassettes
ingezongen met Limburgse mu-
ziek om zijn medemens een
beetje op te fleuren. Van die
bandjes ging ook een exem-
plaar naar het Koninklijk
Huis. „Het leek me een mooi
idee om onze zieke prins daar-
mee een hart onder de riem te
steken", zegt Palmen. Zijn ini-
tiatiefwerd beloond. Deze week
kreeg de Voerendaalse volks-
zanger een fraaie brief retour
van hetkoninklijk paar.,Prins
Claus bedankte me voor de ge-
ste en schreef dat hij had geno-
ten van de Limburgse muziek",
vertelt een trotste Peter Pal-
men. Voor koningin en prins is
Voerendaal nu in elk geval
meer dan alleeneen stipjeop de
landkaart.

HEERLEN - De gemeente Heerlen houdt te weinig rekening
met fietsers. Slecht onderhouden fietspaden, onduidelijke en
zelfs gevaarlijke verkeerssituaties, lange wachttijden voor
stoplichten en te veel eenrichtingsstraten maken een fiets-
tochtje door het centrum niet echt prettig. 'Per fiets? Vergeet
het maar!', is daarom de titel van een onderzoek van de SP-
jongeren naar de situatie van fietsers in het Heerlens centrum.
Wethouder Hub Savelsbergh nam hetrapport gistermiddag in
ontvangst van een vijftal jongeren.

De jeugdigeSP-ers hebbeneen aan-
tal gevaarlijke routes voor fietsers
in kaart gebracht. De knelpunten
liggen volgens de SP-jongeren
vooral in hartje stad, waar veel een-
richtingsstraten en drukke kruis-
punten zijn. Fietsstroken op de
Geerstraat en de Valkenburgerweg
worden bijvoorbeeld vaak geblok-
keerd door - indraaiende - bussen
en ander gemotoriseerd verkeer.
Ook wordenfietsers vaak klemgere-
den door auto's. Dat komt onder
andere vaak voor op de Benzenra-
derweg, die enige tijd geleden ver-
smald is.

nomen in de plannen voor het cen-
trum. Om hun argumenten te
ondersteunen krijgen de jongeren
ook nog een gesprek met ambtena-
ren van de afdeling Openbare Wer-
ken.

% Morgen wordt de jaarlijkse
revue van de Winkbülle in
Heerlen gehouden. Opvallend is
het grote aandeel Kerkraadse
artiesten in de Heerlense voor-
stelling. Een gebrek aan humor
in Heerlen? 'Nee hoor, in Heer-
len is genoeg talent aanwezig',
aldus een carnavals-insider.

Olympisch
# Niet over twee jaar maar
reeds volgend jaar krijgen de
Nederlandse schaatsenrijdsters
een Olympische herkansing.
Naar verluidt worden er re-
vanchespelen gehouden. Het
strijdperk wordt dan ver-
plaatst van Albertville naar
Yvonville. Gelieve de laatste
plaatsnaam eenmaal hardop
uit te spreken en daarbij alleen
te letten op de klank.

De lange wachttijden bij stoplich-
ten zijn de onderzoekers ook een
doorn in het oog. „Fietsen in en
rond het centrum van Heerlen
wordt een tijdrovende bezigheid
door de veel te lange wachttijden
voor de verkeerslichten", schrijven
de jongeren.

Olympisch (2)
Naast kritiek geeft de nota ook en-
kele ideeën voor beter en veiliger
fietsverkeer in Heerlen. Volgens de
SP-jongeren is het een goede zaak
dat de fietser voor een stoplicht als
éérste groen licht krijgt bij het om-
springen van de verkeerslichten.
Ook moeten eenrichtingsstraten
aan beide kanten toegankelijk wor-
den gemaakt voor fietsers, menen
de jongeren.

Oude luister

De SP-ers zijn bang dat de proble-
men alleen maar toenemen als de
gemeente de binnenstad gaat herin-
richten en er nog meer kantoren
komen in het centrum. Wethouder
Savelsbergh zegde de bezorgde jon-
geren toe dat de nota wordt meege-

„Ik ben blij dat we weerkunnen oe-
fenen. Over een maand is de isolatie
er al, dus de buurtbewoners hoeven
geen last meer van ons te hebben",
zegt de secretaris van harmonie St.-
Bernadette A. Jegerings.
De eigenares van Wilhelmina zei
opgelucht te zijn over de beslissing
van de burgemeester. „Natuurlijk
zullen we in de gaten houden of de
vereningen niet al te veel lawaai
maken met oefenen. Maar we zijn
allang blij dat er weer geoefend kan
worden", aldus T. van Hugten.

De vereningen reageerden zeer ver-
heugd op het nieuws. De eigenares
van het café legde hen een oefen-
verbod op, omdat een paar buurtbe-
woners bij depolitie en de gemeen-
te geklaagd hadden over geluids-
overlast. Het gingom een carnavals-
club, een dansvereniging, een
zangkoor, een harmonie en een fan-
fare.

HEERLEN - De vijf Molenbergse
vereningen kunnen weer oefenen in
café Wilhelmina in die wijk. Na een
persoonlijke gesprek met de vereni-
gingen, besloot burgemeester Van
Zeil eind vorige week het oefenver-
bod op te heffen over de komende
maand.

Van Zeil heft
oefenverbod op

Olympisch (3)
" Waarom ze het trouwens bij
de slalom over poortjes hebben
is ons eenraadsel. Bij een poort
denken wij aan zon robuuste,
halfronde en groengeverfde
boerderijpoort zoals die in
Zuid-Limburg nog veelvuldig
voorkomen en niet aan een
flexibel paaltje met een wappe-
rend processievaantje. Zon
Limburgse poort kun je slalom-
mend nauwelijks missen, ten-
minste als hij open staat. Wat
er gebeurt als de poort dicht is
en je komt er met een nood-
vaart tegen aan gevlogen? Dat
vertellen we u op aswoensdag,
want dan zijn we het best in de
stemming om de gevolgen te be-
schrijven.

" Verschil moet er zijn, zei So-
crates al. Ofwas het een andere
filosoof? In elk geval geldt die
uitspraak ook de Olympische
Winterspelen dieop dit moment
worden gehouden en het carna-
valsfeest dat zon beetje aan-
sluitend wordt gevierd. Wat is
het verschil bijvoorbeeld tussen
de slalom en een kroegentocht.
Tijdens een kroegentocht mag
je gerust een of meer poortjes
missen, in die café's kom je
eventueel later nog wel terug.
Tijdens de slalom is het missen
van ook maar één poortje fa-
taal. Slalommen doe je trou-
wens in beide gevallen.

HULPDIENST SOS

Virust>a_.-g,-,*j en nacht bereikbaar,
p
24

es*achtsziektenbestrijding:
infolijn, ©740136.

Hasj onder
motorkap

Na deze resultaten is een tweede fa-
se van het chemisch afval-project
ingezet. Deze is onlangs afgerond.
De 25 bedrijven die in deze periode
niet in orde zijn bevonden, hebben
het dringende verzoek gekregen
passende maatregelen te treffen.
Vier garagebedrijven hebben nog
niet aan deze eis voldaan.

Kerkrade is in 1987 begonnen met
het intensief controlerenvan bedrij-
ven die chemisch afval produceren.
In 1989 bleek dat ongeveer een
kwart van de 118 onderzochte be-
drijven het afval niet inleveren bij
de daartoe bevoegde instantie. Het
onderzoek toonde aan dat vooral
garagebedrijven slecht omgaan met
het afval. Dit bestaat uit afgewerkte
motorolie die in het oppervlaktewa-
ter terecht komt, autowrakken en
oliefilters.

#Als we de krant mogen gelo-
ven (en dat doen we!) dan be-
gint na 6 maart de grote va-
kantie al. Dan slaat het compu-
tervirus Michelangelo toe en
zijn personal computers niet
meer te gebruiken. Hoera! Het
hele CBS en het hele ABP zijn
dan in een klap vrij. En wij
van de krant kunnen ook naar
huis om de typemachine op te
halen, die daar natuurlijk nog
staat. En wat te denken van
andere kantoren en instellin-
gen. Want waar |staat geen
computer tegenwoordig? Maar
wat moeten we dan met zn al-
len gaan doen?Mocht het zo ver
komen dan verzuchten we mis-
schien op 20 maart al 'deden
die rotdingen het maar weer,
dan konden we tenminste gaan
werken.

Lotbroek nabij het oude kruispunt Over-
broekerweg-Heerlerweg, bouwt de Hoens-
broekse woningbouwvereniging De Voor-
zorg nog 47 woningen rond een plein. Voor
de gehele wijk wil De Voorzorg een huis-
meester benoemen. Deze gaat fungeren als
aanspreekpunt voor de bewoners. De her-
bouw van de oude hoeve en de omgeving is
betaald door de gemeente (twee miljoen) en
De Voorzorg, die 2,5 miljoen aan boekwaar-
de- en exploitiatieverliezen op zich heeft
genomen. Foto: KLAUS TUMMERS

" De monumentale Hoeve Lotbroek in
Hoensbroek is in haar oude luister hersteld.
Het eeuwenoude complex aan de Lotbroe-
kerweg is met behulp van veel oorspronke-
lijk bouwmateriaal voorzien van een eigen-
tijds jasje. Rond de fraaie binnenplaats
van het oude pand zijn 27 woningen - mai-
sonettes, gezinswoningen en gelijkvloerse
appartementen — gerealiseerd. Langs de
nieuwe oprijlaan naar Hoeve Lotbroek lig-
gen nog eens 14 eengezinswoningen in de-
zelfde stijl van de hoeve. Tegenover Hoeve

Groothandel
naar Heerlen

HEERLEN - Van Enckevort
Groothandel BV opent vandaag
in Hoensbroek een nieuw han-
delsbedrijf. Burgemeester Van
Zeil verricht de opening. Aan de
festiviteit is een tweedaagse
mini-beurs verbonden, met de-
monstraties voor vaklieden in de
bouw. Van Enckevort zat tot nu
toe alleenin Venlo-Blerick, maar
heeft ter verbetering van de ser-
vice aan de klanten besloten de
vleugels naar Zuid-Limburg uit
te slaan. In het verleden moest
de bezorgdienst minstens twee
keer per week alle relaties in het
zuiden bezoeken, nu kunnen de
klanten in Hoensbroek terecht
voor demonstraties en gepast ad-
vies. Van Enckevort verkoopt
niet aan particulieren.

e&n £ DE _ Twee Duitsers en
-oü Hongaar zijn dinsdag door de
N.Pb? betraP- °P het bezit van
v-*st ° has^' Het trio nad de drugs
*_, n P* onder de motorkap vanPersonenauto.
s^auto werd aangehouden tijdens
r .ad r°utinecontrole op de Kerk-
-Benwenw Hamstraat- De drugs verte-
-16 Q^ordigen een straatwaarde van
<*r_» gu*den. De drie zijn overge-ven aan de politie in Kerkrade.

Evert Steynebrugh, hoofd van de
afdeling milieu is tevreden over het
resultaat. „We hebben nu geen ach-
terstand meer op het gebied van
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Muziek

Super Aanbieding
uit onze midi-afdeling

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

KOOP BIJ DE MAN. DIE HET OOK BEDIENEN KAN!

Donderdag koopavond
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Te koop JUKEBOX Seeburg
bwj. '63, type Console, klein
defect, ’700,-. Torenstr. 26
Oirsbeek.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

1 Muziekhuis Busch, Haver-
i terpoort 7-9, Nieuwstad,
biedt aan door inruil verkre-, gen 5 types 510 Orla OR-
GELS tegen zeer gunstige

' prijzen va. ’ 3.000,-.
[ DRUMMER gevraagd voor
l dansorkest. Tel. 046-
-526243, na 18.00 uur.

'Te k. z.g. onderh. Duitse
PIANO merk Weisbrod vr.pr.
’2.300,-, tel. 04743-2180.

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Aanbieding in kleurentv's.
Goed spelende Philips
grootbeeld ’125,- ’145,-
-’175- ’195,-. Mooie Phi-
lips met afst.bed. ’265,-

-’ 295,- ’ 345,- ’ 395,-.
Grootbeeld tv's met teletekst
en stereo v.a. ’ 595,-. Alle
tv's met gar. Reeds 25 jaar
tv-occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.

Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’65,-. Afstbed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.
Importeur biedt aan: SA-
TELLITE schotelsets, merk
Cambridge 99 kanaals,
schotel 80 cm alu LNB 1.2
dB, tegen zeer concurreren-
de prijzen. EuroSat Holland
bv, 02949-3296/3061, fax
3341.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Bel de Vakman
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

Erv. DAKDEKKERS kunnen
nog werk aannemen Voor al
uw bitumineuze, leien- en
pannendaken, lood- en
zinkwerk. Tel. 045-452241.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
GEVELRENOVATIES, uit-
kappen, stralen, voegen,
impregneren. 045-259492

!of 0949-1616202966, Van
Leipsig.

■ ' ■ ■■;■-;- - ■ ■ ; ;■:;

Diversen

Werkkleding
Overalls, broeken, jassen, jacks, hemden, truien,

bodywarmers, petten, sokken, laarzen, schoenen, ook met
stalen neus enz. enz. Bij K. Stienstra en Zn.,

Wagenschutsweg 21, Palemig-Heerlen. Tel. 045-722334.

Te k. TENT, 4-pers. ’ 100,-;
Judopak ’ 50,- en motorpak
’50,-. Tel. 045-245141.

INVALIDEAUTO, goed on-
'derh., Desca type Lisa, 125
autom., 2-pers., 20 km p.u.
Tel. 045-752394.

Kunst en Antiek
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels en inboedels. P.
Cortenraad, Riemst (B). 09-
-32.12261156.

Te k. heel mooi antiek rijtuig
type JACHTWAGEN enkel
en dubbelspan ’ 4.250,-.
Tel. 04702-1566.

06-ÜJnen

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

Meisje, 24 jr.
Zoekt gratis sex per telefoon

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

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

Heb je zin in een lekker
meisje of vrouw

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

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

(boven de 18 jr.)

PORNOFOON
06-320.320.76 (75 et p/m)

Verboden! Pornosex. Ik ben
Marleen en doe dingen die

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

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

vergaand, bloedstollend en

" maximale porno? Dat hoor
je 24 uur per dag via
nummer (75 et p/m)

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

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

(75 et p/m)
06-340.340.95

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

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

06-340.310.10
Telezoenen Kan Live!

Lekker live telezoenen tot
diep in de nacht met Anneke

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

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

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

06-340.340.25
Nymf Linda

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

Marcha v. achter 50 cpm
06-9618

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

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

(75 et p/m)
06-340.340.11

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

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

Zn strakke broek liet niets te
wensen over

Homo live
06-320.330.12 - 75 et p/m

Vrijgezellen
Meiden willen ook weleens

een keertje
06-320.320.44 -50 cpm.

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

Marietje
06-320.320.95 - 50 et p/m

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

Sex voor twee
Direct kontakt met meiden,

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

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

voor een hete
Vrijpartij

06-320.326.33 - 50 et p/m

Homo
Waar gebeurd, echt live.

06-320.327.01 - 75 et p/m
Onderdanige jongens bellen

met strenge mannen
S.M. voor twee

06-320.329.99 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 - 50 et p/m

Meisjes
willen sex-ervaring opdoen.
06-320.330.43 - 50 et p/m
Dames die zich vervelen

Sexcontact
06-320.330.79 - 50 et p/m

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

06-320.330.81 - 50 Ct p/m

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

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

de wiplijn
leder op zn beurt 75 et p/m

06-9555
Een rijpe dame geeft sexles
aan haar buurmeisje 50 cpm

06-320.320.39
Ik heet Mai,

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

06-320.331.09 (75 et. p/m)
Ik buk voorover en jij ziet

m'n uniform om m'n lichaam
spannen, voel maar. 75 cpm

06-320.330.93
Frans! Grieks! Russisch!

Vrijen nr. 69, kussen,
zijlings! Sexstandjes 50 cpm

06-320.320.59
RUIGE PORNO! Ik woon in
een flat en neem sex op wat

echt gebeurd op dat
moment. Ik ben vaak alleen
en kick op porno. Ik loop nu

ik lakleer. 75 cpm
06-320.320.53

* TopSex *
*** 50 cpm ***

lief en lekker 06-
-320*325*25
320*325*25

GRIEKS met een rijpe
donkere vrouw. Haar rijpe
lichaam trilt van opwinding
als ze voorover bukt naar

jou! 75 cpm

06-320.327.17
MEISJES die na de gym el-
kaar onder de douche mas-
seren m. badschuim 75 cpm

06-320.330.92
** Massage **

Meisjes, 18, die zonder
slipje lopen. Je kunt ze zo

strelen! 75 cpm
06-320.320.52

Ze is een ervaren dame van
38 dievan sex geniet, par dr

maar. 50 cpm
06-320.323.56

Sexmeisje!
50 et. Kom je in bad met me

"" 06-320.320.22 ***
Buurmeisjes en buur-

vrouwen die elkaar ver-
wennen met sex! 75 cpm
06-320.320.37

* Straat-grieten *
Uitdagend mokkel, 75 cpm
06-320.320.77

Ze lacht
als een jongen met haar

danst, maar dan voelt ze...
06-320.323.85, 100 cpm

Jan logeert bij de buurvrouw
Plots zit ze
Naakt

op zijn schoot
06-320.330.51, 100 cpm

Echt lesbisch
of maar zon 50%. Voel je
behoefte aan contact met

vrouwen? De box van vrouw
tot vrouw. 06-320.327.78,

110 cpm
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
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.

Honderden
adressen

Dames in heel Nederland
wachten op je thuis of ko-
men graag bij je langs, "niet
allemaal tegelijk natuurlijk"
ze vertellen je zelf wie en
hoe ze zijn, ze geven ook
hun eigen telefoonnummer.
06-96.85 (’ 1,- p/m)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag

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

Boys Privé
Binnen een minuut weet je
of er iemand van je smaak

op de lijn is! 75 et p/m

06-9556
Vanavond al een afspraakje!

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

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

**06-9510**
06-95.11

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

Evelientje
toen ze haar rokje

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

Ai AAP ************************************************ ai AAC

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

Voor iedere gast een leuke attentie.

Porky's Pretpark!!
NIEUW KELLY, JENNIFER EN SABINE !!!
© 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11-19 uur.

Privéclub Amorosso
hier leert ieder vogeltje fluiten, met nieuw: KATJA.

Rijksweg Zuid 105, Geleen, tel. 046-756335.
Geopend: ma.-vr. 12.00-24.00 uur, zat. 13.00-20.00 uur.

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.

Paradiso privé 045-317032
Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 uur.

Vele nieuwe leuke dames aanwezig.
Paren en alleenstaanden Club

Villa Liberia Susteren
Ontmoet mooie erotische mensen in een vriendelijke om-
geving. Woensd. en vrijd. voor paren en alleenstaanden.

Zaterd. alleen paren, v.a. 21.00 u. en heren vandaag treedt
de sensuele SOFIA op. Wie - o wie op het matje.

Maaseikerweg 24, 300 mtr. va. A2, richting Susteren.
Tel. 04499-4928.

Video'Express
Erotische films bij U thuis gebracht en opgehaald.

Discretie verz. 4 films 7 dagen ’ 30,-. Ook Homo en S.M.
Tevens Movie-box verhuur. Tel. 045-426833.

Manuela, Anita, 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 jongens vanaf (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

Club Mirabelle
Club Nirwana

niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!!
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

Escort 045-427120/463323
Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120

Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

Paren en alleenst. Club LC
Vandaag Valentijnsdag leuke verrassing voor alle dames.

ledere zondag Naturistenparty. Aanvang 19 uur.
Hertenweg 5, Zutendaal. Tel. 09-3211713323.

’ 50,- all in
Tel. 045-423608.

Shirley privé
en escort, 045-727538

*Nieuw privé en
Escort Nieuw*

Mooie meisjes verwachten u
in een gezellige sfeer van

ma t/m vrij
privé 11-20 uur,
escort 18-24 uur.

© 045-463209.
Tevens nog

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

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

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

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

Bi-5ex....323.36
Jongens-sex... .325.19
Studenten-sex.. .327.56

’l,-p/m Pb. 75141 Adam ,
privé sexkontakt

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

Sex mee
06-9570 - 75 et p/m

Maxi-sex
in minirok of minder. Live!!

06-96.69, 0,75 p.m.

Blacksex! Een volle zwarte
rijpe vrouw. Wat een
enorme bolle! 50 cpm
06.320.323.46

Vrouwtjes
en schoolmeisjes zoeken
voor straks sexkontakt,

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

Wie durft
een stripspel te spelen met

CAROLIENTJE
06-350.222.23 - 50 et p/m

06-9665 - 75 et p/m
Hete meisjes

willen sexkontakt.
Nu met nummer.

S&M Bizarbox
Dien live je meesteres!

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

75 cpm 06-320.320.65

Sex voor 2
hete jongens& meiden

direct apart, ’ 1,- pm
06-320.325.00
06 Gay Café

Limburg
De box met al jaren lang

de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55

Pascale bovenop de tafel
Keukensex

06-320.327.77 - 50 Ct p/m

Vrouwtjes
en schoolmeisjes zoeken
voor straks sexkontakt,

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

Wij zitten 24 uur lang klaar
om jou klaar te maken.

50 et p/m 06-

-320.330.73
Meesteres
Katja

043-254183

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

Nieuwe meisjes in
Club Rustica

v.d. Weijerstr. 9, Kerkrade.
Tel. 045-412762, open ma

t/m vrij 11-24 uur.

Nieuwe meisjes
Peggy Privé en Escort

ma-vr 11.00-22.30, wo tot
19.00 uur. Tev. Thaise

massage. Tel. 046-374393.

Buro Sittard
___. 046-523203.

Nieuwe inschr. gevr.

Love escort
g 045-320905 ■
't neusje van de zalm
fruitig zonder poespas

kom maar I

LYDIA
046-749662, 11-23 uur.

Privé
Heerlen-centrum van 11.00
tot 18.00 uur. 045-714707

SM Justine
Kerkrade

Nieuw nederlands-team
maken al uw fantasiën wer-
kelijkheid, ook voor paren,
van ma t/m vrij van 13.00-
-21.00 uur. Tevens slavin

gevraagd. Tel. 045-425101
Exclusieve Escort

AKEN
20 verschillende jongens en

meisjes aanwezig.
Tel. 09-49-241532229.

Apart Apart
heren, grijp u kans bij

Chantal, deze week op zn
Frans. 045-213457.

Sacha's Escort
va. ’lOO,- all in.

Tel. 06-52980255.

ZOOMINOP
RENAULT... m
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-V-flrT VIDEOCAMERA.
Kies voor de Renault Clio en uw mooiste herinne- de superieure JVC AX-2 videocamera (winkelwaarde

ringen zullen voortaan voorzien zijn van beeld en geluid. f 1.999,-)*. Dus maak deze week nog een proefrit met de
Als u tijdens de aktie uw favoriete Renault Clio Renault Clio van uw keuze. Reageer echter snel, de voor-

bestelt, dan hebben wij een heel bijzonder cadeautje. raad is beperkt en op is op. J4, kemaulT'
Het allernieuwstewonderkind van 'de uitvinders' van JVC: \w kelle v_er_
"Of 50% in contanten. Deze aktie loopt tot en met 29 februari 1992. Fleet en lease uitgezonderd. Tijdens de aktieperiode is de camera ook bij ons verkrijgbaar.

AUTOBEDRIJFKERRES
Beersdalweg 97, 6412 PE Heerlen. Tel. 045-724200.

Domaniale Mijnstraat 25, 6462 HA Kerkrade. Tel. 045-452424.

Uw privé adres.
045-232069 of 212570.

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

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

Privé Daisy
Nieuw: Melanie. Vandaag in

sexy lingerie. Tel. 045--Escort anoniem
dames gevraagd op oproep
a ’300,- per uur. Tussen

18.00-20.00 U. 04492-5373

SM Tessa
m. superslavin Ellen uit Val-
kenswaard. Voor kenners
een begrip. 04498-59513.

Privé Brigitte en
Nieuw Chantal
v. 11-23 uur 045-254598

Patricia
Af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.

Nieuw Escort
Pricilla en snelbij u thuis of

in hotel.
g 045-428849.

SM Rachel
Fantasie wordt realiteit.

SM zoals 't hoort!
Tel. 045-274810.

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u
Tel. 045-422685

Meisje 18 jaar
voor escort.

Tel. 045-427473

Cinderella
6 meisjes verwachten U.
Oude Rijksweg Nrd. 56,

Susteren, naast tennishal
Privé en Escort!!!

Anita
Tel. 045-352543.

Escort
nu vanaf ? 045-428856

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257

Videoclub
uw vertrouwd adres voor

een leuke film en een leuke?
045-718068, meisje aanw

der i:<ih:i_:i - spezialist

■ »!"]:»;-:«____! garantiert:

AUCH IN HJ*»:fil__fc__iVi jll;l

KÖNNEN SIE IHRE TRAUM-
KÜCHE FINDEN.

Anfohrt: Mo-Fr ."-131» Landstr. 6,
Von Sittard auf die 856 in 1410-1800 5135 Selfkant-Wehr,
Richtung Gangelt Ikm Sa 9°°-\2 m Tel. 024 56/12 67

__S|ö °''OVIIICIe Bureau Bjb|iotheek
I ïrY_Kiii-n Postbus 5700UOgl LIMIUUiy 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling WET PERSONENVERVOER
M 48/07-92

Gedeputeerde Staten van Limburg maken
bekend dat ingevolge hun besluit van 4
februari 1992 de tarieven voor taxivervoer
binnen der gemeentenvan de provincie
Limburg met ingang van 15 februari 1992 als
volgt luiden:

Personen Kleinbus/
auto rolstoelbus

eerste aanslag ** ’ 4,60 ’ 11,-

-per km beladen ’ 2,70 ’ 2,85

wachttarief per uur ’ 42,75 ’ 42,75

** 0 vrije meters

Het tarief geldtzowel voor enkel- als voor
retourritten. Hetwachttarief gaat automatisch
in beneden een rijsnelheid van 16,7km per
uur. In een auto waarmee taxivervoerwordt
verricht dient een tarieflijst met bovenvermeld
tarieven zichtbaar voor de reiziger aanwezig
zijn. Bovenstaande tarieven zijn niet verplic"1

indien een tarief schriftelijk in een overeen-
komst is vastgesteld voor gedurende een
bepaalde periode meermalen te verrichten
taxivervoer. y

. 1 i.

Die schönste Verbindungvon Leben und Wohnen

I. Mr
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5100 aachen, wirichsbongardstra-te 18
*fflH HwJ £e_cnüb.r cl^cnbrunncn
|^|gyjjjj|-jj tclcfon 0949-24 1/407919-20
[Pj bp-parkhaus wirichsbonfianlstrafo

►>
Rolluiken

(Heroal-systeem)
Zonwering

Kunststoframen,

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave

£3+ Helmond kooPJ
zat 15 febr mankanaries/ j
donkere 7 popjes 7 '°° i
roodzalm man & popjf s

O5putterbast 27.50 pst. G^ffTER, WITTE & Ku' .
SPEC. PRlJS.d.duiven
meeuwen 4 zebras 7Pa "!
ten 10 engelse 15 valk-VLii
witte etc. 35 collis 20 pp- DjA
gen: SITTARD 10.30-11 P^-i
10 HEERLEN 11.30-12 yl
mastr 7a TEH?^
12.45-1.30 rijksw 46 vl~
2-2.30 maastrichterln. 7-
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Falko Zandstra: ’Dit is prachtig voor een beginneling’Jubel en ergernis bij Oranje
Eerst plassen, dan praten
ALBERTVILLE - De persconferentie van de drie medaillewin-
naars op de olympische 5000 meter, Karlstad, Zandstra en Visser,
moest drie kwartier worden uitgesteld. Als officiële reden werd
opgegeven, dat er technische problemen waren bij het uitvoeren
van de dopingcontrole.

KERKRADE - Het bestuur
van Roda JC heeft gisteren de
laatste oneffenheden die een
contractverlenging van het
trainersduo Koster/Versluys
nog in de weg stonden, wegge-
ruimd. Beide oefenmeesters
zullen op korte termijn de
nieuwe, tweejarige verbintenis
ondertekenen.

Adrie Koster
nog twee jaar
bij Roda JC

DOORGOVERT WISSE

ALBERTVILLE - De Zilvervloot, die
de afgelopen dagen, veel weg had van
een lekke schuit, is eindelijk Albertvil-
le binnengevaren. Het kletsnatte
Oranje-legioentje nam de gouden stunt
van Geir Karlstad voor lief en was al-
langblij, dat er na de eerste olympische
huilpartijen eindelijk wat te vieren viel.
Hoewel de lucht boven de Alpen don-
ker gekleurd was, verdwenen de ergste
donderwolken boven de Nederlandse
schaatsploeg. Falko Zandstra (zilver)
en Leo Visser (brons) sleepten op het
ploeterijs van Albertville de eerste twee
Nederlandse schaatsmedailles aan
boord. De reacties op de lang verwach-iv_ _*_-_.*«. j— -. ivuvuvu *^1-* *-**- i*__X^ V _-A VV _*_.'--.successen i iepen uiteen van dolgelukkig (Zandstra) tot te-ieurgesteld (Visser).

naar r°pees kamPioen uit Friesland ijlde op zijn bekende spillepoten
in (jeeen.nieuwe verrassing. „Prachtig toch dat ik als beginneling meteen
de Q,PnJzen rijd. Al heb ik nog steeds niet het idee deelnemer te zijn aan"ympische Spelen. Ik vind dehele entourage tegenvallen."

Adrie Koster blijft ook de komende
twee jaar de hoofdverantwoordelij-
ke voor het technisch beleid. Wel
zullen de bevoegdheden van Ad
Versluys enigszins uitgebreid wor-
den. Hij zal onder meer een deel
van het werk van tweede elftal-trai-
ner Vic Hermans, dieRoda JC aan
het einde van het seizoen verlaat,
overnemen. De Kerkraadse club is
niet van plan een full-time opvolger
voor Hermans en de al eerder ver-
trokken Willy van derKuylen aan te
trekken.

ALBERTVILLE - Na de korte
kür mogen nog slechts drie
deelnemers zich een kans op
de gouden medaille toedichten
in het olympisch toernooi kun-
strijden voor mannen. Viktor
Petrenko, tweede bij het we-
reldkampioenschap, bezet
voorlopig de eerste plaats. De
rijder uit het GOS heeft nog
slechts de concurrentie te
duchten van Petr Barna (Tsj)
en Paul Wylie (VSt).

Viktor Petrenko
voorlopig eerste

Een eigenwijze mevrouw, die hem
geen toegang tot het perscentrum
wilde verlenen, omdat hij niet de
goede kaart om zijn nek had han-
gen, werd door Veldkamp toege-
schreeuwd, dat ze 'maar in elkaar
moest worden geslagen.

Aangeslagen
enth

ot Visser was heel wat minder
ker'°r. Slast dan de 'gespierde spij-
eetl '.!re.Parttime-schaatser loopt al
het " IJdJe langer mee en weet wat
Va*, 1!0111 plakken (zilver en brons
hebh gary) thuis in een kast te
aa_.g *. liggen- Visser was dan ook
a*>nvf gen na weer een mislukte
Zarvf °P het §oud en zocht, nadat
bete h

als eerste zi*>n tiJd had ver"

.afl- de eenzaamheid van een
®en e.erP*aa*s op om de zaken op
gepnriJtJe te zetten. „Ik wilde evenn gezeur aan mijn hoofd."

Hoewel zijn reactie niet op zijn
plaats was, is wel begrip op te bren-
gen voor Veldkamps woedeaanval.
Maanden aan voorbereiding gingen
in iets meer dan zeven minuten
naar de filistijnen doordat hij, net
als Johann Olav Koss, op stroef ijs
voor zijn olympische kansen moest
vechten. De Noor en de Nederlan-
der troffen het slechter dan de later
startende concurrentie, die een har-
dere ijsvloer aantrof.

tv

rw Veldkamp deed een paar mi-
Woe eerder hetzelfde als zijn
dt.( .,^Senoot en ging, terwijl er nog; j*^* geschaatst werd, buiten de

1 2on_fnvan ne*" stadionnetje in af-
verb'ning' De HaaSse favoriet was-
tiadat k^ en net aansPreekDaar,
s*e_h. door de vooral voor hem
del. omstandigheden van het*was getuimeld.

Falko 'Spillebeen' Zandstra glijdt naar zilver.

Reactie
I ft-i!^' viJfde, huilde ook een
'Ab k Ult 0p de schouders van

.ook. 1"001*' Twee uur na zijn race
' ."^te de melk echter nog over.

Regen
De Nederlandse en Noorse ploeglei-
ding verzochten drie uur voor het
begin vergeefs om uitstel van de
wedstrijd bij scheidsrechter
Eklund. Hevige regenbuien teister-
den de ijsbaan. Ard Schenk viel
Krook voor de wedstrijd bij: „Dit is
rampzalig. Als het zo doorgaat heeft
de eerste groep het slechtste ijs en
komt de winnaar uit een van de
laatste paren." Karlstad, geslepen Noor

Smet op grillige loopbaan met één slag weggepoetst tuigd dat ik nog niet mijn plafond
had bereikt," zo betrok Karlstad
gisteren zijn coach nadrukkelijk in
het succes. En Kristiansen stak zijn
bewondering voor de nestor van
zijn ploeg evenmin onder stoelen of
banken. „Zonder Geir was het
Noorse schaatsen nu dood geweest.
Zijn wilskracht hield het schaatsen
in ons land levend".

Zover kwam het gelukkig niet. Na-
dat Veldkamp en Koss zich stuk
hadden gereden op het moeilijk be-
gaanbare ijs, troffen achtereenvol-
gens Visser, Zandstra en Karlstad
ongeveer dezelfde omstandigheden.

Visser dacht even goud in handen
te hebben. „Maar twee ronden voor
het einde van Zandstra's rit wist ik
genoeg. Het deed wel even pijn.
Maar ik sta er niet te lang bij stil.
Zondag krijg ik op de 1.500 meter
een tweede kans."

ALBERTVILLE - Voor het eerst
sinds 1976 klonk op een olympisch
schaatstoernooi weer het Noorse
volkslied. Geir Karlstad voorkwam
een Hollandse coup en trad in de
voetsporen van de legendarische
Sten Stensen, die zestien jaar gele-
den in Innsbruck eveneens de vijf
kilometer won. Voor Karlstad
kwam de titel als een bevrijding.
Sinds jaar en dag geldt hij als een
koning op de lange disciplines,
maar de beloning in de vorm van
een olympische kroon ontbrak tot
gisteren.

Deur op kier
staat ~ De deur naar Zweden
een k

Voor Paul Gascoigne nog op
Grah^ ler- De Engelse bondscoach
dat d Tavlor hoopt nog steeds
stej-j ? middenvelder op tijd her-
die 7i-1S Van de zware knieblessure
V°lEe tl-ansfer naar Italië uitstelde,

&
S " yl°r moet Gascoigne in

de t. _- ZIJn °m mee te kunnen naar

Ottey heeft tip
voor Krabbe Stijl

Falko Zandstra ('lk was met mijn
stijl op dit ijs in het voordeel, ik kon
blijven gaan') torpedeerde als eerste
Vissers gouden illusie. De Fries
nam vervolgens plaats op het mid-
denterrein om te zien hoe Geir
Karlstad op zijn beurt de Noren
weer tot leven bracht.

Zandstra: „Ik was even zenuwach-
tig bij de gedachte aan goud. Maar
na één ronde wist ik al dat Karlstad
me zou pakken. Ik ben dolgelukkig
met het zilver. Bovendien heb ik
bewezen, dat ik niet alleen uit de
voeten kan in een hal."

sPrint*:t ~ De Jamaicaanse
weten Merlene Ottey zou wel
de Sch ze moest doen als ze in
bvjt "oenen zou staan van haar
Wordt "vale Katrin Krabbe, die
de dr_.yerdacht van manipulatie bijaoPingcontrole.
..A.__S jL- uHik epr. i*_ar was' zou ik onmiddel-
J.iin " Dloedproef laten doen om

uschuld te bewijzen. Dit
gen en nanêt van verdachtmakin-
als ,-_ |eruchten aan elkaar. Maar
stfaft v- °Ppen> moet Krabbe be-
leet " worden als iedere andere at-

DOORWYBREN DE BOER De boze droom
van Dianne

page gestart. Het Oos-
tenrijkse publiek werd
bijkans verliefd op Ha-
-rnill. De Leeuw voelde
de druk toenemen.

ALBERTVILLE - Welke gou-
den medaille is hem het dier-
baarst? Dat was de vraag die
Alberto Tomba in -zijn trai-
ningskamp in Sestrière kreeg
voorgelegd. „Eerst maar eens
eerste worden op dereuzensla-
lom. -Daarna zien we wel ver-
der," was de onderkoelde reac-
tie van de Italiaan. Tomba had
ook nieuws. Na de Winterspe-
len doet hij in Japan mee aan
een Super G voor de wereldbe-
ker. Twee jaar geleden kwam
'La Bomba' in Val d'lsère op
deze discipline zwaar ten val.
Moeder verbood haar zoon
prompt ooit nog voor zon link
onderdeel in te schrijven.

Tomba negeert
moeders verbod

De 8000 toeschouwers herken-
den Petrenko in vergelijking
met het EK van drie weken ge-
leden in Lausanne niet eens.
De combinatie van een drie-
voudige axel met een drievou-
dige toe-loop kostten de 22-ja-
rige kunstschaatser uit Odessa
al net zo weinig moeite als de
drievoudige lutz. Voor zijn ar-
tistieke impressie kreeg de
Oekraïner zevenmaal het rap-
portcijfer 5,9.
Echter ook Barna en Wylie
hebben dankzij hun goede kor-
te kür nog alle kans op goud.

Het is nog even afwachten voor de
Noren of de kurken echt van de
champagneflessen kunnen laten
knallen, want nog altijd speelt de'
affaire rond de beruchte 'doping-
brief die Karlstad sinds kort op zak
heeft. Dat medisch geschrift zou als
verklaring moeten dienen voor een-
mogelijk afwijkende hormoonspie-
gel in zijn lichaam. De uitslag van
de plas, die de Noor gisteren bij de
dopingcontrole afleverde, wordt
binnen drie dagen bekend. Maar
Karlstad maakt zich niet druk. „Ik

Dopinghandel
Geir Karlstad was die winter

Het tekent de sportman Geir Karls-
tad, dat hij erkende dat de omstan-
digheden niet in zijn nadeel waren
geweest. „Veldkamp en Koss had-
den duidelijk nadeel. Zij reden op
zacht ijs," was zijn conclusie.

Het leek menens, want Karlstad
meldde zich onmiddellijk af voor
het WK in Alma Ata. Hans-Trygve
Kristiansen, de Noorse bondscoach,
wist hem echter toch over te halen
zijn schaatsloopbaan voort te zet-
ten. „Hans-Trygve heeft me over-

ToenKarlstad de finishlijn passeer-
de, sprongKoss een meter de lucht
in. „Ik heb geen medaille, maar het
kan me niks schelen. Geir heeft ge-
wonnen en hij verdiend het. Een
prachtige dag voor het Noorse
schaatsen".

De vijftiende Winterspelen werden
een ramp. Na zijn achtste plaats op
de vijf kilometer kwam de Noorse
favoriet op de tien kilometer ten
val. „Ik had het gevoel alsof mijn
wereld was ingestort. Ik nam mij
voor nooit meer een ijsbaan te be-
treden".

De opgeleefde Karlstad trok in zijn
spoor de talenten Koss en Sondral
mee. Eerstgenoemde streefde hem
voorbij, maar dat veranderde niets
aan de rolverdeling binnen de
groep, zo liet Koss weten. „Ik ben
de wereldkampioen, maar Geir is
onze kopman. Dat ik een topschaat-
ser werd, heb ik voor een groot deel
aan hem te danken."

Kopman
ben nog nooit boven de maximaal
toegestande verhouding geweest".

Volksheld
Leo Visser en Ab Krook lieten zich
ook niet verleiden tot wilde specu-
laties. „De beste heeft gewonnen,"
zei de KLM-vliegenier. Ook Krook
wilde geen smet werpen op de over-
winningvan dekampioen. In Noor-
wegen zal helemaal niet getwijfeld
worden aan de oprechtheid van de
volksheld.
Vier jaar geleden werd hij buiten
medeweten gebruikt als koerier van
dopingpreparaten, waarin zijn land-
genoot Stem Krosby en de Rus
Goeljajev een handeltje hadden op-
gezet. Toen Karlstad bij toeval ont-
dekte dat hij in duistere handel
verzeild was geraakt, meldde hij
zich vrijwillig bij depolitie. Maar de
hele affaire liet een onuitwisbare in-
druk op hem achter en kostte hem
bijna zijn sportieve carrière.

('B7-'88) de onbetwiste kampioen op
de vijf en tien kilometer. Op grond
van zijn wereldrecord op de tien ki-
lometer, een maand voor de Olym-
pische Spelen, werd hij uitgeroepen
tot favoriet voor Calgary. Enkele
weken voor het olympisch vuur
werd ontstoken, kwam de doping-
handel aan het licht, waarna Karls-
tad volledig gedesillusioneerd naar
Canada afreisde.

Zweden en VS in
kwartfinales

MÉRIBEL - Zweden en Amerika
zijn na de derde speelronde van
groep A al zeker van een plaats in
de kwartfinales van het olympi-
sche ijshockeytoernooi. Zij voeg-
den zich bij Canada en Tsjecho-
slowakije, die in groep B nog
zonder puntverlies zijn.

De Amerikanen zorgden voor het
meest aansprekende resultaat
door de sterk geachte Finnen met
4-1 te verslaan. Zweden deed het
rustig aan tegen Duitsland en
hield de score van 3-1, die in de
eerste periode al was bereikt, in
de daarna volgende speeltijden
moeiteloos in stand door de puck
voornamelijk rond te spelen.

Italië behield een kleine kans op
een plaats in dekwartfinales door
Polen met 1-7 terug te wijzen.

Stand:
Ver. Staten 3 3 0 0 6 12- 4
Zweden 3 3 0 0 6 17- 6
Finland 3 2 0 1 4 15- 6
Italië 3 10 2 2 13-14
Duitsland 3 0 0 3 0 2-10
Polen 3 0 0 3 0 4-23

Hamill, met minder ta-
lent dan haar Hollandse
concurrente, liet in haar
vrije kür drievoudige
sprongen achterwege.
DeAmerikaanse voerde
haar vrije oefening ech-
ter wel foutloos en
overtuigend uit. Een re-
gen van bloemen daal-
de van de tribunes op
het ijs neer en de jury
waardeerde het optre-
den unaniem met een
5,9.

de wereldtitel veroverd
ten koste, van haar
Amerikaanse rivale en
enkele weken voor
Innsbruck toonde ze
andermaal haar klasse
door haar eerste Euro-
pese titel in de wacht te
slepen.

5L14e februari 1976
ol^ lnde NederlandseKPI uChe kroniekenb«geschreven als de
gO

S waar°P Piet KleinelomlWOIU)p de tien ki-feterLDiezelfde dag
echter nog een anlan-.eVenement Neder-

■W "lassaal aan de°vis gekluisterd. In depersoon van Dianne de
eerr Uw deed ons landen serieuze gooi naar

titel bijnet kunstrijden.

Dochter Dianne moest
voor vader en moeder
De Leeuw de verwezen-
lijking worden van 'the
American Dream'. Ja--
renlang investeerden de
ouders vele dollars in
de kunstrij-opleiding
van hun dochter. In
Innsbruck zou de spor-
tieve en financiële be-
kroning moeten volgen.

De Leeuw bleek niet
opgewassen tegen de
spanning. De drievou-
dige cherry-flip voerde
de emigrantendochter
nog foutloos uit, maar
haar dubbele lutz en
dubbele axel mislukten
volledig. Met zilver
keerde ze teleurgesteld
terug naar Paramount

De Amerikaanse Dorot-
hy Hamill vormde voor
De Leeuw de belang-
rijkste hindernis op
weg naar de verwezen-
lijking van haar droom.
De Nederlandse ging
echter als grote favorie-
te van start. Het jaar
voor de Olympische
Spelen had De Leeuw

_!-,*! Jrmge Ho-landse«an de toen 20-jarigekunstschaatsster wiloverigens haar pas-
f 0°rt. Dianne de
W UaW werd geboren in*et Amerikaanse Para-mount en sprak nauwe-"JKs een woord Neder-ands- Haar vader wasoorspronkelijk afkom-bUg uit Rotterdam.

Op 14 februari 1976 wa-
ren de rollen echter
omgedraaid. Nog voor
beide titelkandidaten
ook maar een cherry-
flip gesprongen had-
den, deelde Hamill de
eerste mentale tik aan
haar rivale uit. Op aan-
drang van trainer Carlo
Fasi werdrond de Ame-
rikaanse een impone-
rende publiciteitscam-

" De Fin Mika Nieninen klimt op de rug van de Amerikaan Joe Sacco.
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Programma
betaald
voetbal

eredivisieOok Danny Muller zal nog niet
van de partij zijn. Fortuna en
Standard Luik, de huidige club
van Muller, onderhandelen nog
over de overgang van de mid-
denvelder. Grootste struikelblok
lijkt de duur van de huurover-
eenkomst te zijn. Standard wil
Muller alleen voor derest van dit
seizoen verhuren terwijl Fortuna
met het oog op volgend seizoen
de speler voor langere tijd wil
vastleggen.

SITTARD - Fred de Jong zal
vanavond Fortuna Sittard naar
een overwinning moeten leiden
in de wedstrijd tegen FC Twen-
te, dieom 20.00 uur in stadion dé
Baandert begint. Dat verwacht
althans Fortuna-trainer George
Kessler, die De Jong vanaf het
begin zal laten meedoen.

„De Jong is een speler vol door-

Ook V&L in
halve finale

AALSMEER - V&L
heeft zich gister-
avond als laatste
geplaatst voor de
halve finale om de
■Nederlandse hand-
balbeker bij de man-
nen. De Geleense
ploeg won de uit-
wedstrijd bij Aals-
meer met 19-15, na

bij rust nog tegen
een 11-9 achterstand
aangekeken te heb-
ben. Eerder plaatsen
zich al Sittardia,
Hermes en E en O
voor de halve eind-
strijd.
Na een vlotte start
(1-4 en 4-7), vooral
door toedoen van de

uitstekend spelende
Wil Jacobs, kwam
V&L in de slotfase
van de eerste helft in
de problemen. Aals-
meer kon zelfs door-
stomen naar een 11-8
voorsprong, alvo-
rens Peter Porten-
gen de ruststand
bepaalde op 11-9.
Na de pauze bleven
beide ploegen tot
een kwartier voor
het eindsignaal aan
elkaar gewaagd
(15-15). In de slotfase
benutte V&L zijn
routine optimaal en
bracht Aalsmeer als-
nog op de knieën.

zettingsvermogen, wilskracht en
inzet. lemand die collectief
denkt en zo iemand hebben we
nodig. Want we moeten afscheid'
nemen van het individualisti-
sche denken zoals dat bij Fortu-
na geheerst heeft," vertelde!
Kessler gisteravond. Naast De
Jong zal ook Etienne Barment-
loo zijn opwachting maken als'
libero in plaats van de geschor-

Vandaag 20.00 uur
Fortuna Sittard-FC Twente

PSV 23 15 7 137 50-21
Feyenoord 24 15 7 237 38-*4
Ajax 23 14 5 433 50-1'
Vitesse 23 12 7 431 38-1'
Groningen 22 9 8 526 30-22
Twente 23 10 6 7 26 41-31
RodaJC 24 9 8 7 26 30-28
RKC 23 7 10 624 43-37
Utrecht 24 6 12 624 25-26
Willem II 24 9 5 10 23 34-30
Sparta 22 7 8 7 22 34-39
Volendam 24 8 6 10 22 26-33
MW 23 6 8 9 20 21-32
SW/Dordrecht 22 7 312 17 30-46
'90
Fortuna Sittard 23 21011 14 21-3*
Den Haag 25 3 8 14 14 20-«
De Graafschap 24 3 714 13 20-41
VW 22 2 5 15 9 22-53

fortuna-fc twente
Een duel voor
Duut en Haan
DEN HAAG - De tuchtcommis-
sie van de KNVB heeft Nijhuis
(BW Den Bosch) voor vier wed-
strijden geschorst wegens het
trappen van een tegenstander in
de wedstrijd Emmen-BW Den
Bosch. Zeventien spelers, waar-
bij Fortunees Duut en VW'er
Haan, kregen een wedstrijd
schorsing wegens een gelekaart.

GELEEN - Meetpoint/Eaters
heeft alle vertrouwen in de play-
offs, ondanks het feit dat de Ge-
leense ijshockeyclub afgelopen
zondag het thuisrecht verspeeld
heeft. De Limburgers starten
vanavond, gekoppeld aan Til-
burg, in de halve finale met een
uitwedstrijd. De club die als eer-
ste driewedstrijden wint, is fina-
list. De Eaters hebben de favo-
rietenrol enigszins verspeeld.
Niettemin staat de Eaters-forma-
tie toch onder druk. Verliezen
tegen Tilburg betekent dat het
volgende week afgelopen kan
zijn. Het tweede duel, zondag in
eigen thuis om 18.00 uur, moet in
ieder geval gewonnen- worden
willen de Eaters in de race blij-
ven.

Cornelisse sneller dan
vriend Van Poppel

Sprintoverwinning in Ronde van Middellandse Zee " Michel Cornelisse
won gisteren de
vierde etappe in de
Ronde van de
Middellandse Zee.
In de sprint was hij
zijn vriend
Jean-Paul van
Poppel te snel af.

Archieffoto: DIJKSTRA

eerste divisie

Vandaag 20.00 uur
Scheidsrechter Luinge

Fortuna Sittard (opstelling): Hesp.
Maessen, Samuel, Barmentloo, Paul
Janssen, Mordang, Sneekes, Szalm*1'
Boogers, De Jong, Anton Janssen. Re-
servebank: Van Zwam, Usta, Vergoos-
sen, Deckers, Taihuttu.
FC Twente (selectie): Boschker, De Kp-,
ning, Elzinga, Leurink, Karnebeek, NU'
hof, Paus, Postma, Diphoorn, Van
Halst, Numan, Schmidt, De Boe,, Gaas-
beek, Mrkela, Neijenhuis.

Van onze sportredactieBouwfonds contra
Van der Zande

MARIGNANE - Michel Cornelisse
heeft gistermiddag de vierde etappe
van de Ronde van de Middellandse
Zee gewonnen. De 26-jarige Amster-
dammer, uitkomend voor de Belgi-
sche profploeg La William, versloeg in
de eindsprint van de korte rit van Vi-
trolles naar Marignane (77 km) zijn
vriend Jean-Paul van Poppel.

Vandaag 19.30 uur
FC Zwolle-NAC
Heerenveen 27 16 4 7 36 67-3*
Cambuur L. 25 13 7 533 45-3^BWDen Bosch 28 13 7 833 43-3^
RBC 25 12 7 631 46-3*
NAC 26 11 9 631 45-3'
NEC 27 12 7 831 45-3*
Haarlem 28 13 5 10 31 41-*'
Wageningen 27 11 8 830 30-2*
Telstar 26 11 7 829 59-*;
Go Ahead Eagles 26 12 5 9 29 45-3'
Heracles 27 11 7 9 29 48-* JVeendam 28 11 7 10 29 35-3»
Eindhoven 28 9 9 10 27 35-3'
AZ 28 10 6 12 26 47-3°
Emmen 27. 6 11 10 23 28-*'
Excelsior 28 9 5 14 23 47-fHelmond Sport 27 7 812 22 37-f^Zwolle 28 6' 9 13 21 34-="
TOP 28 4 8 16 16 30-59
Zeeland 26- 3 4 19 10 26-*"
Heracles, Cambuur en Go Ahead Eag'
periodekampioenen.

Eerder op de dag had de Fransman Laurent Brochard
de derde etappe op zijn naam gebracht. In de algeme-
ne rangschikking bleef de Duitser Rolf Gölz eerste.
Hij heeft een voorsprong van 22 minuten en 29 secon-
den op Jelle Nfjdam.

Den Helder
afgeschoten

BARCELONA - Commodore PÊJHelder heeft zijn reeks nederlage:
in de kwartfiales van het toern<>
om de Europese beker voor land.
kampioenen vervolgd bij Juven^Badalona. De Spanjaarden vel^i-melden dertig punten meer dan °.
Noordhollanders: 96-66. Bij de r**s.
was het verschil zeventien punte
(55-32).

In twaalf duels kwam Den Hel#Jtwee keer tot winst, tegen Mech*-I*.
en Saloniki. Er resteren nog -.V-
-wedstrijden (Mechelen uit en M^thuis). Topscorer bij Den Held^was Worrel met dertien Pun^*Daarna volgden Cooper (12) en P 1
terse (8).

Voor Juventut waren VillacainPj
(25) en Presley (23) produktief I*e.
schotpercentage van de Spaan»
ploeg, die de leiding heeft in gr?2j
B, was 67 procent. Den Helderbl-*
op slechts dertig procent steken-

Toen hij geen contractverlenging bij Post kreeg, was
hij blij met een verbintenis in het bescheiden Belgi-
sche team La William. Onder de hoede van ploeglei-
der Rudy Pevenage reed Cornelisse vorig jaar een
verdienstelijk seizoen, dat zich vooral op de Belgische
tweederangskoersen toespitste. Cornelisse zegevierde
in 1991 in een zevental wegwedstrijden.

Michel Cornelisse, wiens vader Henk Cornelisse ook
ooit een verdienstelijk profrenner was, is als specifiek
sprinter eigenlijk nog niet echt uit de verf gekomen.
Cornelisse maakte in 1988 zijn profdebuut in de Super
Confex-ploeg van JanRaas. Toen Jean-Paul van Pop-
pel aan het einde van dat seizoen de overstap naar
Panasonic maakte, volgde hij zijn vriend naar het
team van Peter Post. Cornelisse kreeg bij Panasonic
echter nooit een echte kans om zijnwaarde als sprin-
ter te bewijzen.

vroege voorjaarsvorm. De etappezege in de Ronde

Dit jaar wordt hij door Pevenage aan de zijde van
Benny van Brabant en Marek Kulas als kopman uitge-
speeld. Cornelisse bereidde het seizoen voor in de
Zesdaagsen van Moskou (14e met Van der Hulst),
Stuttgart (12e met Tarantini) en Antwerpen (14e met
Van Roosbroek). Daar legde de neefvan oud-voetbal-
international Ruud Krol (een broer van de moeder
van Michel Cornelisse) blijkbaar de basis van zijn

van de Middellandse Zee is daarentegen niet zijn eer-
ste aansprekende succes als professional. Michel Cor-
nelisse won immers in 1989 de Ronde van Luxem-
burg.

Hiddink haalt
nazi-vlag weg
BARCELONA - Guus Hiddink
heeft in Spanje opnieuw de han-
den op elkaar gekregen. Deze
keer niet vanwege de opzienba-
rende resultaten van Valencia,
maar vanwege het feit dat hij af-
gelopen zondag, vlak voor de
thuiswedstrijd tegen Albacete,
opdracht heeft gegeven om een
nazi-vlag uit het stadion te ver-
wijderen. Hiddink: „Ik ben er
zeker van dat de jongeren, die
deze kwalijke symbolen gebrui-
ken, niet weten watvoor afschu-
welijke herinneringen ze oproe-
pen bij veel mensen".

Uefa schorst
Bosz en Bosman
ZÜRICH - De Feyenoorder Pe-
ter Bosz zal de eerste wedstrijd
voor de kwartfinales van de
strijd om de Europese beker
voor bekerwinnaars tegen Tot-
tenham Hotspur aan de kant zit-
ten. Ook John Bosman (Ander-
lecht) is een wedstrijd uitgeslo-
ten. Zij behoren tot de dertien
spelers, die door de Europese
Voetbal Unie (Uefa) voor een
wedstrijd zijn geschorst.

GELEEN - In de landelijke
zaalvoetbalcompetitieeerste divi-
sie C verdedigen twee Limburg-
se teams vanavond hun promo-
tiekansen tegen Brabantse
opponenten. Bouwfonds moet in
Geleen Van der Zande kunnen
bedwingen Aanvang 20.00 in
Glanerbrook. Tweede kansheb-
ber ZW Wierts/Haantjes moet
een veel zwaarder klusje afwer-
ken. De ploeg uit Beek gaat op
visite bij de ongenaakbaar lij-
kende koploper Bunga Melati. 't
Brikske speelt in Geldrop tegen
Hooghuis Sport.

trainerscarrousel
Afscheidscross

Rein GroenendaalSiemerink kan
Edberg niet aan

HANDBOOG

TENNIS WIELRENNEN

HEERLEN - Rein Groenendaal zet zondag een punt
achter zijn wielerloopbaan. De Stichting Wielerbelang
heeft als afscheidsgeschenk voor de 40-jarige Groe-
nendaal een veldrit met topbezetting in zijn woon-
plaats Sint-Michelsgestel georganiseerd. Oud-Neder-
lands kampioen Groenendaal wordt om 13.30 uur
uitvoerig gehuldigd. Om 14.30 klinkt in de Nieuw-
straat in Sint-Michelsgestel het startschot van de af-
scheidswedstrijd waarin naast Rein Groenendaal
Danny de Bic, Frank van Bakel, Radomir Simunek,
Henk Baars, Martin Hendriks, Richard en Frank
Groenendaal, Roland Libpton, Huub Kools en Paul
de Brauwer de bekendste deelnemers zijn.

Handbaltopper
Sittardia-V&L

drie duels opvreemde bodem moet
doen. Blauw Wit, naast landskam-
pioen E en O de vierde deelnemer
aan de play-offs, gaat zondag op be-
zoek bij Tachos.

Strijd om
Limburg Cup
in ere hersteld

een Limburgs volkfeest moeten ma-
ken.

MAASTRICHT - Jim Goulding> *jaarnog actief bij Voldrop, wordt?
opvolgervan Willy Mares bij viertl l
klasser Willem I. Mares wordt y°
gend seizoen trainer van Weltani**'

Snijders in
kwartfinale

CARVOEIRO - In het Portug<€
Carvoeiro heeft tennister Ani*f
Snijders de kwartfinale van het d
mesenkelspel bereikt. In de tw^t-ronde versloeg zij de Francaise N
halie Jarlan met 6-1, 6-4. Evf-t
kwam de Geleense in de tweede »
in problemen toen zij met 4-0 aCyA
kwam. Vanaf dat moment ga*
geen game meer uit handen.

In het dubbelspel is zij met ApJ*
marie Mikkers ook tot dekwartfiPJ
le doorgedrongen. Zij versloeg .
het Nederlands/Amerikaanse d.(
Jacqueline Kamp en Hetty Ho "**tweemaal 6-3.

Reinhold Messner
van 8000 plus

tot 40 min
VALKENBURG - Reinhold Mess-
ner is op zaterdag 28 maart lijfelijk
present in Utrecht ter opluistering
van het negentigjarig jubileum van
deKoninklijke Nederlandse Alpen-
vereniging. De beroemde Zuidti-
roolse alpinist geeft een dialezing
over zijn avontuurlijke ervaringen
in de Himalaya en zijn doorsteek
van het Zuidpoolgebied.

De vier profclubs Roda JC,Fortuna
Sittard, MW en VVV spelen, even-
als de amateurclubs Meerssen,
EHC, SVN en Venray op zaterdag
in twee verschillende groepen om
de finaleplaatsen. Op zondag wordt
dan bepaald wie zich Limburgs
sterkste prof- en amateurclub mag
noemen. Behalve het sportieve ge-;
deelte is het de bedoeling dat alle
Limburgse oud-betaald voetballers
bij het toernooi worden betrokken.
Bufetten, kraampjes en veel muziek
moeten zorgen voor een aangename
entourage, waar ook de minder in
sport geïnteresseerde bezoeker op
af komt.

KERKRADE - De strijd om de
Limburg Cup wordt komende zo-
mer in ere hersteld. Streden enkele
jaren geleden de vier Limburgse
profclubs om de hoogste eer; dit
keer zullen ook vier Limburgse
hoofdklassers aan het deelnemers-
veld worden toegevoegd. Het eve-
nement zal plaatsvinden op 25en 26
juli op Kaalheide en wordt omlijst
door activiteiten die van het geheel

SITTARD - In de eredivisie zaal-
handbal bij de heren moeten de
laatste twee speeldagen uitmaken
welke uitgangspositie in de play-
offs de vier deelnemers zullen inne-
men. Vandaar dat de topper Sittar-i
dia-V&L, zondag om 15.00 uur in de
Stadssporthal van Sittard, weldege-
lijk van groot belang is.
De nummer een van de reguliere
competitie speelt immers drie
thuiswedstrijden in de nacompeti-
tie, terwijl de nummer vier het met

Koploper Swift Roermond in de
eredivisie bij de dames speelt zon-
dag om 14.25 uur in de JoGerrishal
van Roermond tegen OSC. V&L, de
huidige nummer twee, ontmoet om
14.30 uur in sporthal Glanerbrook te
Geleen het Haagse Hellas.

Eerste divisie dames, zondag: lason-Inter-
nos (14.20 uur, De Wiegerd Valkenburg);
SVM-Bevo (14.20 uur, Munstergeleen);
Noav-Sittard (13.15 uur, Reinoudhal Suste-
ren); Westlandia-Loreal. Heren, zondag:
Noav-WIK (14.35 uur, .Reinoudhal Suste-
ren); Saturnus-Loreal. Derksen stapt

uit dambond

In het derde toernooi van hetE-Ssj
tisch Satellite circuit in Cairo is *>H
Verheijen niet succesvol gewe" .
Hij verloor in de eerste ronde
de Duitser Albus met 3-6, 6-0, 6-4-

Moeizame zege
Roda JC 2

sport in cijfers

Messner is de eerste mens die alle
veertien achtduizenders beklom.
Na dieescapades overschreed hij de
ijswereld van Antarctica. Daarom
luidt de titel van zijn diashow 'Van
achtduizend-plus tot veertig-min'.
De lezing, diewordt gehouden in de
Vechtse Schaatshallen, begint om
15.00 uur.

Geverik, B-wedstrijd Oranje; ereklasse:
1. Willem Teil 1407, 2. Alpenjagers 1391,

(3. Volgelingen 1372; A-klasse: 1. Bata-
vieren 1311, 2. St. Hubertus 1310, 3.
Robin Hood 1305; B-klasse: 1. I'Union
1324, 2. Alpenjagers 2 1311, 3. Berg en
Dal 1254; C-klasse: 1. St. Hubert 3 1206,
2. St. Hubertus 2 1170, 3. VZOD 3 1146.

7-6 6-4, Woodbridge-Sjesnokov 6-4 7-6,
Chang- Baur 6-3 6-3, Washington-Shel-
ton 6-0 6-3, Stoltenberg-Skoff 7-5 6-3,
Schapers-Rostagno 6-3 4-6 6-3, Gilbert-
Kulti 7-6 6-3, Mansdorf-Clavet 6-4 6-3,
Haarhuis-Van Rensburg 6-4 6-4, Whea-
ton-Stolle 7-6 6-3,Ferreira-Masur 6-4 6-4,
Reneberg-Pozzi 6-2 7-5, Connell-Caratti
7-6 7-6, Sampras-Fromberg 6-4 7-5. Der-
de ronde: Schapers-Stoltenberg 6-1 6-2,
Krickstein-Woodbridge 6-2 6-2. Dubbel-
spel: tweede ronde: Shelton/Washing-
ton-Haarhuis/Koevermans 7-6 6-2.
Chicago, vrouwen, 700.000 gulden:
tweede ronde: Garrison-Harvey-Wild
6-4 7-6, Navratilova-Cioffi 6-0 6-0.
Brussel, 1,5 miljoen gulden, mannen:
achtste finales: Edberg-Siemerink 7-5
6-2.

Salerno, EK vlieggewicht: Fanni (titel-l
houder) onbeslist met Porter. Fanni
behoudt titel. GOLF

Brochard 103 km in 2.26.19, 2. Weltz
0.16, 3. Fidanza, 4. Moreels, 5. Pagnin, 6.
Rue, 7. Sergeant, 8. Moncassin, 9. Fra-
zijn allen zelfde tijd als Weltz.
Vierde etappe, Vitrolles-Marignane: 1.
Cornelisse 77 km in 1.54.36 (38,071 km/
uur), 2. Van Poppel, 3. De Wilde, 4. Vas-
si, 5. Moncassin, 6. Veenstra, 7. Boucan-
ville, 8. Fidanza, 9. Martinello, 10. Heyn-
derickx allen z.t.
Algemeen klassement: 1. Gölz 12.12.14,
2. Nijdam op 22.29, 3. Ludwig z.t., 4. Za-
noli 22.35, 5. Moncassin 22.39, 6. De
Vries, 7. Pagnin, 8. Heynderickx, 9. Van
Slycke, 10. Haex.BOKSEN

Gezien de te verwachten toeloop
doet het publiek er goed aan een
kaartje via de voorverkoop aan te
schaffen. In Limburg kan dat bij de
Valllekebergse Alpe Vrung (VAV),
Louis Eliasstraat 31, 6301 ZR Val-
kenburg.

Malaga, Turespana Masters, stand na
eerste ronde: 1. McLean 68, 2. Van der
Velde 70, 3. Forsbrand 71, 4. Tinkier,
Singh, Lawrie, James, O'Connor jr.,
Hallberg, Turner allen 72.

Vitrolles, Ronde van de Middellandse
Zee, derde etappe Istres-Vitrolles: 1.

Memphis, mannen, 1,4 miljoen gulden:
tweede ronde: Stich-Martin 6-2 6-2, Con-
nors-Curren 6-2 6-2, Krickstein-Witsken

Vechtsportgala
in Maastricht
MAASTRICHT - De Maastricht-
se CIOS-student en meervoudige
Zuidnederlandse bokskampioen
Frans Verhaegen houdt morgen
als afstudeerproject een vecht-
sportgala in de Maastrichtse
Sphinx-zaal aan de Boschstraat.
Verhaegen heeft het project uit-
gebouwd tot een spektakelstuk.
De gevechtssporten jiu-jitsu,
taekwortdo, aikido, pentjak-
silack, kickboksen, judo en na-
tuurlijk boksen zulien gedemon-
streerd worden. Het gala begint
om 19.00 uur.

Ontknoping
bij LK tennis
ROERMOND - De Open Lim-
burgse oerdekte kmpioenschap-
pen tennis worden morgen om
12.00uur voortgezet in Sportcen-
trum Dennenmarken in Roer-
mond. In het herenenkel B-l
wordt om 13.30 uur de eerste
kwartfinale gespeeld. De finale
begint om 19.30 uur. Ook de da-
mes moeten morgen twee par-
tijen spelen. Zondag beginnen
vanaf 12.30 uur de finales dames
in B-l, herenenkel B-l en het he-
rendubbel B.

BRUSSEL - Jan Siemerink
heeft Stefan Edberg niet kunnen
dwarsbomen bij diens pogingen
de eerste plaats op de wereld-
ranglijst te heroveren. Hij legde
het gistermorgen in de tweede
ronde van het toernooi van Brus-
sel met 7-5 6-2 af. Schapers
plaatste zich in Memphis voor de
kwartfinales door achtereenvol-
gens Rostagno en Stoltenberg
uit te schakelen. Paul Haarhuis
moet zich nog proberen te plaat-
sen voor de laatste acht. De
Eindhovenaar bereikte de laatste
zestien door een 6-4 6-4 overwin-
ning tegen Van Rensburg.

HEERLEN - Jac Derksen, ej',
strijdleider van de Limburgse D*-P
bond, heeft gisteren zijn bestu*I*,
functie neergelegd. De Landgr3^
naar kan zich niet langer verenig,
met het beleid van interim-voorZj-j
ter Jac Hannen. „Jac Hannen be .
mij gezegd dat hij van plan is e -kort geding tegen de Limburë,-
Damkrant aan de spannen en "makers ervan te schorsen. Dit ê^u
me echt te ver. Ik snap echt P .-
meer waar we me bezig zijn", «*'.-,.
,Derrksen. Het bestuur van de l^:burgse Dambond bestaat nu PJ
slechts uit drie leden. Vorige ma? y
stapte ook al voorzitter Piet J>
op.

In de voorverkoop kost een kaartje

’ 17,50. Kaartjes afhalen bij de
VAV (tel. 04406-13822) ofhet bedrag
overmaken via bank- of girocheque
ten name van Vallekebergse Alpe
Vrung (giro 623.642.1; bank
15.28.41.334).

KERKRADE - Het reserveteam
van Roda JC behaalde tegen hekke-
sluiter Helmond Sport een benauw-
de 3-2 overwinning. De gasten
waren bij vlagen heer en meester.
In de 32e minuut was het Van de
Kerkhof die voor 0-1 zorgde. Na
rust verhoogde dezelfde speler de
stand naar 0-2. Roda bleef matig
spelen, maar doordat Ogechukwu
voor 1-2 zorgde kwam er kentering
in het spel. Ogechukwu zorgde met'
een kopbal voor 2-2. In de laatste
minuut was het Reynders die toch
nog voor de volle winst zorgde: 3-2.
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De Jong in basis
tegen FC Twente

ste Duut. Richard Sneekes zal er,
in tegenstelling tot vorige week,
weer vanaf het begin bij zyn.
Huub Driessen is echter nog
steeds geblesseerd en hoewel hij
weer met trainen begonnen.is,
speelt hij vanavond nog niet.

Geen paniek
bij Eaters

sport



ALBERTVILLE - Ijshockeyer
Sylvain Beauchamps krijgt
13.000 gulden schadevergoeding
van de olympische organisatie
voor het onrechtmatig gebruiken
van zijn foto voor een poster. Hij
heeft dat afgedwongen via de
rechter. Beauchamps was kandi-
daat voor het Frans olympisch
team, maar werd niet geselec-
teerd. Zijn foto werd echter wel
gebruikt voor een olympischere-
clamecampagne.

ALBERTVILLE - De olympi-
sche ploeg van Argentinië is de
formatie met de laagste gemid-
delde leeftijd bij de Winterspe-
len. De dertien sporters, acht
biathleten en vijf skilopers, zijn
allen tussen de zestien en acht-
tien jaar oud. Het groepjebestaat
uit elf scholieren en twee dienst-
plichtige soldaten. Ze hebben
geen eigen dokter bü zich en
slechts één Argentijnse journa-
üst volgt de verrichtingen van de
tieners.

Argentijnse
tieners

winterspelen op tv
VANDAAG
06.30 _.'-_ Suro: aujourd'hui les jeux.
07-30-0_',n ÜUro: free-style ski.
bouweni °: Ski combinatie slalom

mannen00 Sportnet: ski reuzenslalom

"^nnen'50 Eur°: lanSlauf vrouwen en

dag "10°° Ned. 3: terugblik op vorige

'ages e_'._.Dld 1: °>ymPia Live, repor-
-09 5Q " «terviews.
o*._C_l2nn °_? 1: biathlon vrouwen,
k'athlrm', Euro: rodelen mannen,
09-55-i2 ,V°*.wen-
neri *-oo Dld 1: rodelen duo's man-

-12 00-1 .n„ _?ed- 3: biathlon vrouwen.
12.07-12 5 . w°:kunstriJden mannen,

«en. ' Ned- 3: rodelen duo's man-
"Uit. ~13'30Dld 1: ijshockey GOS-Frank-
-12 Re

frankriik5 ._-Ned-. 3: y^ockey GOS-
I3 -00 134 .S _.s Prlngen.
GOS. h,uro: ijshockey Frankrijk-

"4.oo-14 .n c °: La rue vers lor.
sPecial bPortnet: ski olympische

iSl.oo D?Hc.2:0oi^pics'92-
--5.55*17 o . At3: Sport Aktuell.
bouwen Uld 1: schaatsen 1000 m.

30 Ned- 3: schaatsen 1000 m.

gouwen30 Euro: schaatsen 1000 m.

d-Nooriegen0: Ushockev Zwitser"

._ sld5ld 2- Sport Heute.
i9'ÖO-20.00NeaO;.Larve/ersl'or-. aS. Üshn. li r,3- hoogtepunten van de
„"00-20.-oBèr^^frland-Noorwegen--19.30-22 .n % ■ °-ympics '92.

2°15-23 on r._ï°: *Js-**»nsen.
20.23.2. °ldl:piympia Extra.
.Wakiie r»-f*_' 3:. Üshockey Tsjecho-

-2l -00-22 .nP_. ada' 'Jsdansen..Wa_]ifc_led-,' 3:. «shockey Tsjecho-
_2-30 22 !_: onada' -Jsdansen.
_2-30-22_n N

Sports N^ws.* belev^envan de
SPort.

_332-00 00 N_H°:-La me vers Vor-fesdansen Samenvatting van de

_°:30:o?oo pUr°: .odelen «-w-wen--0-55-o:_slBr:,La.fueversl,or-
to BBC 1: Olympics '92.

liep?enn*P doet met haar eigenzin-
dur *.ksten Pers en publiek voort-
keni verste*d staan. Haar uitspra-
branif- ldden zelfs tot enkele binnen-
Arie v-es in het °ranJe-kamp. Coach
teje K°ops kon zondagavond zijn
Van pteuing niet verbergen, toen
<*e a ■ niup slechts zesde werd op
vee, "e kilometer. „Ze kan beter,
detl ,Peter. Ze is bang om pijn te lij-

De CIOS-docent uit Heerenveen
was voor Albertville reeds voorzich-
ting in zijn voorspellingen ten aan-
zien Van Gennip. Het neemt niet
weg, dat ook Kloosterboer enigs-
zins teleurgesteld de balans van de
Haarlemse opmaakt. „Wat er mis is
gegaan, kan ik niet beoordelen. Wat
me op televisie opviel, was dat ze
erg gespannen was. In Calgary was
ze juist heel ontspannen. Ik kan me
voorstellen, datze geprobeerd heeft
het gevoel van Calgary terug te vin-
den. Maar die zoektocht is niet
reëel. Dat moet ze niet doen. Dat
komt ééns in je leven voor."

Dramatisch

Braam
na *°°rden schoten de prima don-
in h 3

bet Nederlandse schaatsen
een h verkeerde keelgat. „Ik had
echt nam op miJn schaats. Ik heb
<.k. ■ gegeven. Ik sta hier toch
Wd ni"t aan destart om laatste te.er en" Daarmee versterkt ze an-
.elati het vermoeden- dat haar
r_aai e toet Koops verre van opti-

Petra Kronberger
krijgt vleugels

Het vaderland mag dan hevig te-
leurgesteld zijn in de verrichtingen
van devoormalige ijsvorstin, uitein-
delijk zal Van Gennip haar vroegere
status terugkrijgen. Dat vermoedt
althans Ron Mulder, die na het suc-
ces van Calgary de zakelijke belan-
gen van de olympisch kampioene
behartigde. „Kijk naar Hein Ver-
geer. Die was voor Calgary twee
keer wereldkampioen geworden en
beleefde een dramatisch olympisch
toernooi. Hij kwam terug als een
ziebg hoopje mens. Het pubbek zag
hem op dat moment niet staan.

Maar dat gaat voorbij. Ook voor
Yvonne. De geschiedenis verandert
niet. Ze blijft de Koningin van Cal-
gary."

VoorSchenk achtte de tijd gekomen
n_et HGen gesPrek onder vier ogen
. ioen

6 driev°udig olympisch kam-
-iisvf- Zelf maakte hij na zijn oly-
tiis jTe goudjacht in Sapporo ken-
een t

de mass*-hysterie die rond
-o>*. kan ontstaan. „In
.ire °esPrekje kun jenatuurlijk niet

.iel } tot het diepst van iemands
2, u ".^rdringen, maar ik weet dat
heef! 7,e dagen heel heel moeilijk
is j*. " opmerking over Koops
er» Q**er.een uitingvan haar twijfels
2e -T 2.kerheden. Ze moet door de-tnai; J.lode heen. Dat is moeilijk,aar het lukt haar wel."

MÉRIBEL - Over zeven dagen
wordt Petra Kronberger 23 jaar. Op
haar verjaardag kan ze vijf gouden
medailles bezitten. De eerste be-
machtigde ze gisteren in Méribel in
de combinatie, het openingsnum-
mer van het alpiene skiën van de
vrouwen. Het, werd een dubbelslag
voor de Oostenrijkse ploeg door het
zilver van Anita Wachter, die vier
jaargeleden in Calgary goud in deze
discipline behaalde. Het brons ging
naar Florence Masnada uit het na-
burige Grenoble, die profiteerde
van het uitvallen van vele kansheb-
sters.Oogappel

boe*.V3or kort was TJaart Klooster-; Gen de vertrouwensman van Van
te*. *~P- De ex-bondscoach liet ech-
va*._if _??' dat ziJn oogappel hem
gevrl Frankr-Jk niet om raad heeft
1 tgd- »Sinds het seizoen '88/'B9

-w 'k geen bemoeienissen meer
scha tYvonne- Althans niet op; -Uu.v-f gebled

' war*t we blijven na-
i '"'Uk goede vrienden."

Koninginnen plegen in stijl afstand
van hun kroon te doen. Van dat ge-
geven lijkt Van Gennip nu zelf ook
doordrongen. Vandaar dat ze nu
reeds laat doorschemeren dat de ge-
dachte aan een revanche in Lilleha-
mer, waar over twee jaar de Spelen
worden gehouden, nu reeds door
haar hoofd speelt.

Kronberger verdedigde op de sla-
lom op beheerste wijze de voor-
sprong die ze de dag ervoor op de
afdaling had genomen. Seizinger,
het 19-jarige talent uit Westfalen,
gaf 0,58 seconden toe, de Zwitserse
Bournissen 1,08, Wachter 1,41, de

Duitse Gerg 1,42 en haar landgenote
Maier zelfs 2,67.

Onrustig
„Toch heb ik heb onrustig gesla-
pen," bekende Petra Kronberger.
„Ik werd nerveus. Ik dacht aan
Strolz. Dat werd een spookbeeld."
Hubert Strolz vergooide bij de man-
nen het olympisch goud door een
kapitale fout in de laatste tien meter
van de wedstrijd.

Kronberger nam in de eerste om-
loop van de slalom geen procentje
risico. Ze werd achtste en kwam
door de tweede plaats van Maier en
de derde van Wachter zelfs nog in
licht gevaar. Maier, wereldkampioe-
ne op de Super G, forceerde zich in
de tweede run en gleed onderuit.
Wachter bleef op de been, maar
Kronberger kreeg vleugels en ver-
wezenlijkte de beste tijd verwezen-
lijkte.
Met het goud bevestigde de dochter

Dit seizoen won ze slechts één wed-
strijd. De oorzaak lag in het overlij-
den van haar trainer AloisKahr. De
49-jarige coach verongelukte begin
decemberbij Schladming. Kronber-
ger was er kapot van. „Alois was
veel meer dan een trainer. Hij was
mijn vriend, steun en toeverlaat."
Naar haar race sprak ze bewogen:
„Er zijn belangrijker dingen in het
leven dan skiën, maar deze over-
winning betekent heel veel voor
mij."

Belangrijker

van een cement-truckdriver en een
schoonmaakster uit Werfenweng,
weer helemaal de oude te zijn.
Kronberger won de laatste twee sei-
zoenen de wereldbeker met over-
macht. Ze was vorig seizoen opper-
machtig, totdat een val in de reu-
zenslalom tijdens het WK in Saal-'
bach haar seizoen abrupt afbrak.

Primeur voor Grospiron en Weinbrecht

Goud op ’wasbord’
Hij finishte met een voorsprong
van 19,2 seconden op deItaliaan-
se soldaat Marco Albarello, die
het zilver won. De Zweed Chris-
ter Majback werd derde.

LES SAISIES - Vegard Ulvang,
de man die bij wijze van training
op ski's Groenland doorkruiste,
is hard op weg een van de grote
helden van de Winterspelen te
worden. De 28-jarige Noor be-
haalde zijn tweede olympische
gouden medaille. Na de 30 km
skilopen van maandag won h_j
gisteren de 10 km klassieke stijl.
Ulvang kwam na vier kilometer
ten val, waarbij hij een skistok
brak. Door prompt ingrijpen van
zijn trainer verloor hij weinig
tijd.

Vegard Ulvang
ongebroken

Meer suppoosten
dan toeschouwers
ALBERTVILLE - De horeca in
en rond Albertville vraagt zich
vertwijfeld af: waar blijven de
klanten? Sporters genoeg, maar
het koopgrage wintersportpu-
bbek laat het afweten. Bij de
rodelwedstrijden in La Plagne
waren meer suppoosten dan toe-
schouwers. In Val d'lsère liep
het gebruik van de skiliften na
een redelijke eerste week met de
helft terug. Bij het langlaufen en
de biathlon was het nog erger.
Daar nam de belangsteUing met
zestig procent af. Bij het schaat-
sen kon ondanks handige came-
rabewegingen niet worden ver-
huld, dat de staantribunes leeg
waren. Alleen by het free-style
skiën en het ski-ballet was het
druk. Ondanks het tegenvallen-
de bezoekerstal blijft de organi-
satie optimistisch voor de ko-
mende dagen.

cijfers winterspelen

TIGNES - De Fransman Edgar
Grospiron en deAmerikaanse Don-
na Weinbrecht hebben de eerste
olympische gouden plakken in het
free-style skiën op de buckelpiste
veroverd. Het duo hobbelde en
sprong het best op het 250 meter
lange 'wasbord' van Tignes. Het
free-style skiën staat dit jaar voor
het eerst op het officiële program-
ma. Op dit onderdeel telt niet alleen
detijd, maar ook de jurywaardering
voor de uitgevoerde figuren.

Zelfvertrouwen kon de 22-jarige
Grospiron niet worden ontzegd .
„De andere deelnemers hebben één
groot probleem. Dat is dat ze het te-
gen mij moeten opnemen," zei de
student uit het naburige St. Juben,
die vier jaar geleden in de demon-
stratiewedstrijd in Calgary derde
werd en de wereldtitels '89 en '91
voor zich opeiste.
De concurrentie had inderdaad het

SKI
Skilopen vrouwen, 5 kilometer klas-
siek: 1. Lukkarinen 14.13,8, 2. Egorova
14.14,7, 3 Vialbe 14.22,7, 4. Belmondo
14.26,2, 5. Nybraten 14.33,3, 6. Danilova
14.37,2, 7. Lasutina 14.41,7, 8. Pedersen
14.42,1, 9. Westin 14.42,6, 10. Nilsen
14.50,8.

nakijken. Het werd een dubbel
Frans succes met Olivier Allamand
op de tweede plaats. Het brons was
voor de Amerikaan Nelson Carmi-
chael.

Ook de zege van primadonna Don-
na Weinbrecht stond in de sterren
geschreven. Ze won dit seizoen al
vijfvan de zes wedstrijden voor de
wereldbeker in het mogulskiën,
zoals het onderdeel ook wel wordt
aangeduid. De gouden plak lag dan
ook al klaar voor de kleine Ameri-
kaanse uit West Miford bij New
Vork, die al als zevenjarige op ski's
stond.

De 26-jarige mode-ontwerpster met
de wapperende blonde haren, vorig
jaar wereldkampioene, stortte als
geen ander onvervaard naar bene-
den en liet Elizabeta Kojevnikova
(GOS) en de Noorse Stine Lise Hat-
testad achter zich.

Skilopen mannen, 10 kilometer klassie-
ke stijl: 1. Ulvang 27.36,0, 2. Albarello27.55,2, 3. Majback 28.01,6, 4. Daehlie
28.01,6, 5. Jonsson 28.03,1, 6. Kirvesnie-
mi 28.23,3, 7. Vanzetta 28.26,9, 8. Stadlo-ber 28.27,5, 9. Mogren 28.37,8,10.Fauner28.53,8.

Christine Aaftink
opent 1.000 meter

Alpiene combinatie, vrouwen: 1. Kron-
berger 2,55 punten, 2. Wachter 19,39, 3.
Masnada 21,38, 4. Bournissen 24,98, 5.
Berge 35,28, 6. McKendry 39,02, 7.Bokal
42,60, 8. Medzihradska 47,43, 9. Vogt
48,52, 10. Cavagnoud 51,13.

Free-style, vrouwen: 1. 'Weinbrecht
23,69 punten, 2. Kojevnikova 23,50, 3.
Hattestad 23,04, 4. Mittermayer 22,33, 5.
Stem 21,44, 6. Mcintyre 21,24, 7. Mar-
ciandi 19,66, 8. Monod 15,57.Mannen: 1.
Grospiron 25,81 punten, 2. Allamand
24,87, 3. Carmichael 24,82, 4. Berthon
24,79, 5. Smart 24,15, 6. Pasjavari 24,14,
7. Brassard 23,71, 8. Persson 22,99, 9.
Gilg 22,85, 10. Biner 22,69.

SCHAATSEN
Mannen 5000 meter: 1.Karlstad 6.59,97,
2. Zandstra 7.02,28, 3. Visser 7.04,96, 4.
Dittrich 7.06,33, 5. Veldkamp 7.08,00, 6.
Flaim 7.11,15, 7. Koss 7.11,32, 8. Sanarov
7.11,38, 9. Schön 7.12,15, 10. Hadschieff
7.12,97, 11. Sajoetin 7.13,20, 12. Wanek
7.13,35, 13. Gustafson 7.15,56, 14. Sighel
7.16,55, 15. Tröger 7.17,62, 16. Radke
7.18,40, 17. Sato 7.19,69, 18. Itokawa
7.20,50, 19. Greenwald 7.21,19, 20. Kah
7.22,86.

Ritten-indeling 1000 meter:
I. Lapouga-Aaftink, 2. Voetelink-
Hashimoto, 3. Hauck-Blair, 4. Baier-
Hunyady, 5. Toda-You, 6. Ye-Gar-
brecht, 7. Meijer-Polozkova, 8.
DAndrea-Lemay, 9. Rhead-Skar-
van - Ravilova, 10. Hoiseth-Dascalu,
11. Wasilewska-Auch, 12. Shima-
zaki-Clasen, 13. Xue-Luding, 14.
Yttredal-Song, 15. Fukazawa-Hor-
dobetiu, 16. Kline-Tjoetsjniakova,
17.Kim-Egeyd, 18. Liu-Chong.

ALBERTVILLE - Christine Aaf-
tink start vandaag op de 1.000 meter
opnieuw in de eerste rit, deze keer
tegen de GOS-rijdster Lapouga. Op
de 500 meter lootte de Baambrugse
ook het eerste paar. Sandra Voete-
link volgt onmiddellijk daarna te-
gen de Japanse Seiko Hashimoto,
winnares van het brons op de 1.500
meter. Henna Meijer vormt het ne-
gende paar met Natalja Polozkova.
Bonnie Blair, winnares van de 500
meter, die op de kilometer de beste
seizoentijd heeft staan, lootte met

de Duitse Angela Hauck het derde
koppel.

Sabine Ginther
geopereerd

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
D5897 tussen 8 en 12 uur.

IJSHOCKEY
Groep A: Italië-Polen 7-1 (5-1 1-0 1-0),
Verenigde Staten - Finland 4-1 (1-0 1-1
2-0).

MEDAILLESTAND
Verdeling eremetaal na zesde dag.

goud zilver brons
Oostenrijk 4 4 4
Duitsland 4 4 2
GOS 3 3 3
Noorwegen 3 12
Frankrijk 2 3 1
Verenigde Staten 2 0 1
Italië 1 2 0
Finland 1 1 2
Nederland 0 1 1
China 0 10
Canada 0 0 1
Japan 0 0 1
Zweden 0 0 1
Zwitserland 0 0 1

Ijshockeyers
protesteren

Ue «S^W - De internationa-ke.federatie §aat officieelga-ftisat?! n teg?n de gebrekkige or-
"»ooi ■ | van het olympisch toer-:. sbbf,*. omm^ delegatieleiders

5 en w a£mgedrongen op maatrege-_ betreff nde Frai-se bond. Wat hen
fO mogen de koiï*ende jareni angnjke Üshockey-evene-
-6 toegew meer aan Frankr«k worden " Escapade van Donna Weinbrecht, de eerste gouden medaillewinnares free-style skiën in d

historie van de Olympische Winterspelen.

INNSBRUCK - De Oostenrijske
skiester Sabine Ginther, die bij de
laatste training voor de afdaling,
viel en een lendenwervel brak, is in
Innsbruck met succes geopereerd.
Volgens de behandelend genees-
heer mag zij over een dag oftien het
ziekenhuis verlaten. „De operatie is
probleemloos verlopen. Maar het
zal nog maanden duren voordat ze
de training zal kunnen hervatten,"
zei dr. Daniaux die de ingreep ver-
richtte.

Vrijdag 14 februari 1992 "25r. ~. . ■ .11. mmmmmmmmwmm^mmmmmmmmmlimburgs dagblad winterspelen 1992

" Petra Kronberger
slaat de stang weg.
Haar beheerst
uitgevoerde slalom
resulteerde in
achttien-karaats
combinatiegoud.

Schenk verdedigt Van Gennip
’Yvonne heeft het moeilijk, maar ze komt er doorheen’

■ALBERTVILLE - „Het is belachelijk
dat ze door het volk zó wordt afge-
brand. Dit heeft Yvonne niet verdiend.
Het probleem is dat ze ooit in een su-
per-week drie keer olympisch goud
heeft gewonnen. Nu wordt zomaar ver-
wacht dat ze weer een hoofdrol gaat
spelen." Dat is niet reëel vindt Ard
Schenk. Volgens de chef de mission
liggen de prestaties van Yvonne van
Gennip in Albertville 'geheel in de lijn
van dit seizoen. Daarom springt hij
voor haar in de bres. De 'Koningin van

jureer van Albertville' geworden. Een zesde
de 97SOï. de 3000 meter en een valpartij op de 1.500 hebben
tr «-'-jarige Haarlemse in enkele dagen van haar olympische

°n doen tuimelen. Maar er is natuurlijk meer.

Hap en slok
peperduur
PRIJZIG - Het persrestaurant
in Val d'lsère is voorlopig geslo-
ten. De uitbaters klagen over
gebrek aan omzet. De journaüs-
ten blijken niet bereid de woe-
kerprijzen te betalen. Voor een
simpel broodje en een biertje
moet ruim 100 francs (35 gulden)
worden betaald.

Douceurtje
voor afwezige



leen moet er nog een lichte aan-
passing van de reglementen
komen," aldus Joop Dacier.
„Ook de COVS is benaderd.
Scheidsrechter John Janssen
tracht een twintigtal arbiters bij
elkaar te krijgen, die bereid zijn
de duels te fluiten. Het is overi-
gens de bedoeling dat er bij alle
wedstrijden arbitrale trio's aan-
wezig zullen zijn," licht Vrösch
toe.

Op langere termijn willen beiden
de beloftencompetitie grootser
gaan opzetten. In de westelijke
Mijnstreek hebben Sittard, Al-
mania, De Ster, Quick'oB en Lin-
denheuvel namelijk eenzelfde
initiatief ontplooid. Dacier: „Dan
moet je er toch naar streven om
deze twee initiativen in de toe-
komst te gaan bundelen."
Vrösch denkt zelfs aan de Eure-
gio, als speelterrein voor zijn
plannen. „Voor spelers is dit in-
teressant. Als je jaren, en ik
neem Waubach dan als voor-
beeld, in de reserveklasse steeds
tegen dezelfde tegenstanders
moet uitkomen, kan enige afwis-
seling toch geen kwaad. Dit
moet dan toch een uitdaging
zijn. Je moet steeds meer wegen
zoeken om het voetbal aantrek-
kelijk te maken. Wat dat betreft
dient de beloftencompetitie bij
de BVO's als voorbeeld."

# Jo Gorissen
neemt even de
tijd voor de
damkrant. Het
blad hangt een
publicatiever-
bod boven het
hoofd.

Foto:
KLAUS TUMMERS

Het gaat in de bondscompetitie weer
goed met deMiddenlimburgse vereni-
ging 't Pionneke. Niet in de laatste
plaats dank zij de terugkomst van
Guido Royakkers en Jan van Meche-
len. Royakkers kwam een paar seizoe-
nen uit voor het Amsterdamse Caïssa
en promoveerde met deze club naar
de tweede klasseKNSB. Van Meche-
len stopte met schaken om zich ge-
heel aan vriendin en studie te kunnen
wijden. Hij vierde zijn rentree met een
verdienstelijke derde plaats op het;
Limburgs kampioenschap. Zijn 'Mo-
na Lisa' heeft hij hieronder voor ons
geanalyseerd.
J. v. Mechelen-T. v.d. Berkmortel
KNSB competitie 1987/1988 Frans 1.
e4,e6 2. d4,d5 3. Pc3,Lb4 4. e5,c5 5.
a3,L:c3+ g. b:c3,Pe7 7. Dg4,Dc7 8.
D:g7,TgB 9. D:h7,c:d4 10. Pe2,Pe6 11.
f4,Ld7 12.Dd3,d:c3 13.Tbl.
Deze zetten vormen alle grauwe theo-
rie. Deze stelling had ik al verschillen-
de keren op het bord gehad, zowel
met zwart als met wit. Het is mis-
schien wel de meest gecompliceerde
stelling dieer is vanuit de theorie. Dat
is ook dereden dat ik ze ben gaan spe-
len; je gaat zon stelling elke keer dat
jeze speelt beter doorgronden en dat
werpt ook zijn vruchten af in andere
stellingen. 13. ...,d4 14. P:d4,P:d4 15.
D:d4,Pfs 16. Df2,Dc6 17. Tb4,Dds 18.
Tgl. Maakt het mogelijk de loper naar
d3te spelen. 18 Lc6 19. Ld3,Da2?
Zwart is zich er van bewust dat
Tb4-c4:c3 in de stelling zit. Daarom
trekt hij zijn dame maar al terug om
pion c3te beschermen en tevens om
paniek te zaaien op dievleugel diewit .
niet met zijn dame kan beschermen.
Deze manoeuvre is de beslissende
fout, maar dat was tijdens de partij
onmogelijk te zien. Achteraf is het ge-
makkelijk te herleiden: zwart decen-
traliseert zijn dame, waardoor wit de
zijne kan centraliseren. 20. Dcs!,Dal
21. Kf2,TdB Of 21. ...,T:g2+ 22.
T:g2,L:g2 23. K:g2,D:cl 24. Lbs+,KdB
25. Td4+,P:d4 26. Dd6+,KcB 27.
Dd7 + ,KbB 28. DdB mat. 22. T:b7! De

dammen

"" ïiweerlegging van het zwarte plan"*"
...,L:b7 23. Lbs+,Td7 24. Dc7!,KlB l#

dwongen. 24. ...,T:g2 faalt op Jt
T:g2,L:g2 26. DcB+,Ke7 27. L:d7,rS'
28. fs!,D:cl 29. f6mat. 25. L:d7! de■&*
ge mogelijkheid tot winst, zoals »*
zal blijken. 25 T:g2+ Op het alt»
natief 25. ...,Lds volgt 26. g3ü en is«
een schitterende situatie ontsta*^elke zwarte zet verüest. Als de zwaP
dame speelt, valt c3en met 3 pionfl^
meer én een veilige stelling is dewi^gegarandeerd. Na een zet als 26. ■■■»Z
of 26. ...,Tg6 is 27. Ld2gevolgd de»
28. D:c3 afdoende. Na 26 Kg7kon»
het briljante van 26. g3ü aan het lic"'
eerst nu volgt 27. g4en zwart kom*
een stormachtige aanval terecht. BU ;
27. ...,Pd4 28. f5en nu: al. 28 *%
29. L:e6,L:e6 30. f:e6,TfB 31. e7,T.- «f
eBD,T:eB 33. D:f7 en wint. a2. £'
...,KhB 29. Lgs,D:b2 30. Lf6+,Kh7 §
La4,e:fs 32. e6!,P:e6 (32. ...,L:e6 *[
L:d4,f:g4 34. Des) 33. Df7+,Tg7 (*J
...,Pg7 34. D:ds,Db6 '35. Ld4)
L:g7,P:g7 35. D:ds,Db6+ 36. Kfl ïï
wint. a3. 28. ...,Da2 29. f6,Kg6/.D:c3,D;c2+ 31. D:c2,P:c2 en in d^stelling heeft wit 2 pionnen meer p.
kansen op koningsaanval, zodat wi
een kwestie van tijd en techniek is- .
T:g2,L:g2 27. DdB+,Kg7 28. Df6+**«

Hier blijkt waarom 25. L:d7 rn**|
worden gespeeld: op 28 KfB bes«?
29. L:e6. 29. LeB,Ph6! Ik had de paf»
zetten tot hiertoe gezien en dacht ->
ik ging winnen. Dat klopt ook * (
echter 29. ...,Ph6 is een zeer venijn«|
resource, diewit de gelegenheid ie
tot het maken van een grove blund
Zie wat er gebeurt als wit het o».
aanneemt: 30. D:h6,D:cl ï%
K:g2??,D:c2+ 32. Kg3,Dd3+ ij
Kh4,c2 en het is zwart die wint. yt.
heeft echter sterker... 30. D:h6,D:clj
L:n+!,K:n 32. Df6+,KeB 33. D;-*-.
,KdB 34. DgB+,Ke7 35. Dh7+,Ke6 * ■Dg6+,Kd7 37. K:g2. Pas nu wit c2<»
ideale wijze heeft gedekt, slaat M
loper en wikkelt dus af naar een &

wonnen dame-eindspel.

HEERLEN - De Limburgse Damkrant hangt een publicatie-
verbod boven het hoofd. Het dreigement van Jac Hannen,
voorzitter van de Limburgse Dambond (PLDB) om actieve
stappen tegen het orgaan te ondernemen, heeft bij hoofdre-
dacteur Jo Gorissen kwaad bloed gezet. Voor de 45-jarige
Heerlenaar die in zijn blad geen blad voor de mond neemt te-
gen misstanden binnen de damwereld, is de verhitte reactie
het zoveelste bewijs dat het met de vrije meningsuiting bin-
nen de Limburgse Dambond slecht gesteld is.

an onze correspondent
RAYMOND KERCKHOFFS

„Dit is niet nieuw voor mij. In het
verleden zijn er zelfs dammers be-
dreigd met schorsing als ze bepaal-
de negatieve zaken aan de kaak
stelden." Al maanden, nee eigenüjk
al jaren rommelt het bij de dam-
mers. Er gaat geen week voorbij of
bestuurderen zitten elkaar in de ha-
ren. Jo Gorissen: „Het is werkelijk
ongelooflijk hoe men met elkaar
omgaat. Van een beetje fatsoenlijke
communicatie hebben ze volgens
mij nog nooit gehoord. Ze beschul-
digen elkaar van zaken die ze later
weer niet kunnen waarmaken.
Twee maanden lang hebben we
zelfs het genoegen gehad dat zowel
Jac Hannen als Piet Kole riepen dat
zij PLDB-voorzitter waren. Dit
maak je toch nergens mee."

verdiende loon. Misstanden moeten
aan de kaak worden gesteld. Ik
krijg reacties van veel dammers die
de Limburgse Damkrant een hart
onder de riem steken. Blij zijn dat
de waarheid eindelijk eens geschre-
ven wordt. Het is toch te gek voor
woorden dat mensen tegen mij zeg-
gen, 'Jo, dat jij dat durft te schrij-
ven. Ben je niet bang voor een
schorsing?' Als ze redactieleden
durven te schorsen dan kennen ze
Jo Gorissen nog niet. Dan ga ik echt
op de barricaden staan. We leven
hier toch verdorie niet in de voor-
mahge DDR?".

Als mensen langetijd in het bestuur
zitten, beginnen ze volgens Goris-
sen vaak rare capriolen uit te halen.
„Die bestuursleden denken dan dat
ze de hele wereld aankunnenen dat
kritiek op hen ongepast is. De Lim-
burgse Dambond weet niet met kri-
tiek om te gaan. Zeker niet als het
op papier staat. De Limburgse
Damkrant benadert de damsport
zoals ze is. Er gebeuren positieve en
negetieve dingen en die beschrijven
wij. Wie kan mij in godsnaam uit-
leggen wat daar verkeerd aan is!"

In het voorlaatste nummer van de
Limburgse Damkrant vergeleek Jo
Gorissen het Limburgse bestuur
met een kleuterklas. „Er moet een
geheel nieuw bestuurkomen. Dat is
het beste voor de Limburgse dam-
sport. Drie kwart van de bestuurde-
ren kunnen volgens mij nauwelijks
een witte van een zwarte schijf on-
derscheiden. Het zijn ook geen ech-
te dammers. En dat stoort mij ver-
schrikkelijk. Ik kan genieten van
een partij van Harm Wiersma en
een analyse van Ton Srjbrands. Vol-
gens mij zitten zij bever met elkaar
te bekvechten."

Loon
Jo Gorissen wordt steeds bozer.
„Natuurlijk schrijf ik ze de grond in
als mensen onwaarheden lopen te
verkondigen. Dat is toch ook hun

In de nationale halve finales viel het
optreden van Anton van Berkel wel
het meest op. De Nederlandse jeugd-
kampioen, die als keuzespeler aan het
veld was toegevoegd, greep de moge-
lijkheid bij de senioren te debuteren
aan om meteen door te stoten naar de
finale. De vervulling van een droom-
wens voor een jonge speler.
Van Berkels spel in de halve finales
verraste me, want in het afgelopen
jeugdwereldkampioenschap had de
Brabantse student amper een rol van
betekenis kunnen spelen. Hij was er
kennelijk niet door ontregeld, want in
de halve finale liep het als een trein:
hij verloor weliswaar van Auke Schol-
ma maar plaatste daar vier overtui-
gende winsten tegenover. Dat was
zowel voldoende voor NK-kwalificatie
als voor het behalen van de titel van
candidaat-meester.
In de eerste ronde van de halve finale
won Van Berkel van de taaie subtop-
per Anton Kosior. Die wist met het
half-klassieke spel niet goed raad en
dat leverde een instructief partijtje op.
Van Berkel-Kosior 1. 33-28 17-21 2.
39-33 21-26 3. 44-39 11-17 4. 50-44 17-21.
Een moderne variant is 4. .. 6-11 5.
31-27 18-23 6. 37-31 26x37 7. 42x31
23-29 8. 34-23 17-22 9. 28x6 met leuk
spel maar Kosior slaateen andere weg
in. 5. 31-27 19-23 6. 28x19 14x23 7.
33-28 9-14 8. 28x19 14x23 9. 34-30 10-14
10. 38-33. De karakteristieke half-open
klassieke opstelling. 14-19 11. 30-25 4-9
12. 25x14 19x10 13. 40-34 10-14 14.
35-30 5-10 15. 44-40 6-11 16. 40-35 11-17
17. 30-25 14-19 18. 34-30 10-14 19. 30-24
19x30 20. 25x34 14-19 21. 33-29 7-11 22.
39-33 2-7 23. 43-39 1-6 24. 45-40 17-22
25. 29-24! 19x30 26. 34x25 22x31 27.
36x27 12-17 28. 40-34 17-22 29. 41-36
22x31 30. 36x27 7-12 31. 34-30 9-14 32.
49-44 15-20 33. 33-28! Zo forceert Van
Berkel de winst, maar bevredigende

mogelijkheden voor zwart waren l -i
al niet meer te vinden. 33. "■ *,Jj
Want (13-19) was verhinderd <?%
30-24 en 27-22 met dam. 34. *9*ji
19x10 35. 28x19 13x24 36. 30x19 >'tj<Ook na (3-9) had wit de combi"3.-
-uitgevoerd die hij zo meteen gaj|Lüi
men. 37. 19-14! 10x19 38. 37-31 Z^j
39. 44-40 21x32 40. 39-33 28x3» j
40-34 39x30 42. 35x2 De dam ÜJkL ,
duur maar wint ruimschoots. **ij,
18-23 43. 2-35 16-21 44. 35-40 23-». .
48-43 11-16 46. 40-49! De defim 1»^
executie is nu aanstaande. 46. ." 3',f
46-41 21-2648.43-38 32x43 49.49X*"
zwart gafop.

___!

Om zelf uit te puzzelen het diaë/^fwit speelt en wint. Oplossing v0*Lj*
de week. De oplossing van ?? f,
week. Wit, zeven schijven, op * 'w}
34, 38, 41, 42 en 44. Zwart, zeven se'
ven, op 9,12, 15/17, 19en 36. In d«i ,

al te lastige miniatuurtje van D- » , ',
boom wint wit via 1. 32-27 36X* .;
28-22 17x28 3. 38-32! 36x49 4. -^49x21 5. 3x26 met na (15-20) fjj
(20-25) 42-48 (16-21) 48-43 (21-26)
w+. - j

bridge

Görtzen zoekt het hogerop
Kerkraadse wielrenner aan de slag bij Zuidhollandse ploeg

Hoofdredacteur Gorissen: ’Slecht gesteld met vrije meningsuiting’

Bond wil Damkrant
buitenspel zetten

MVV biedt
jeugdplan aan
MAASTRICHT - MW biedt de
amateurclubs in de regio Zuid-
Limburg maandag een jeugd-
plan aan. Doel van de Maas-
trichtse club is door middel van
de jeugdwijzer, die door Tjeu
Seeverens is samengesteld, het
jeugdvoetbal nieuw leven in te
blazen. Op de avond, die in de
Geusselt plaats zal vinden, zul-
len MW-trainer Sef Vergoossen
en Feyenoord-trainer Hans Dor-
jee hun visie gevenop het jeugd-
voetbal in Nederland en Lim-
burg.

KERKRADE - Bescheiden-
heid siert de mens. Een
spreekwoord dat zeker bij de
negentienjarige amateurwiel-
renner Roy Görtzen past. In
november kon hij aan de slag
bij de Zuidhollandse wieler-
club Westland Wil Vooruit.
Een club die als een van Ne-
derlands beste te boek staat.
Bij deze club draait hij dit jaar
het belangrijkste gedeelte van
het amateurprogramma mee.
Desondanks hing Roy het
nieuws rond zijn overstap niet
aan de grote klok. „Als ik in de
grote koersen van voren kan
rijden, zien ze wel in welke
trui ik rijd," luidt zijn beschei-
den antwoord.

Televisiebeelden van de Tour de
France. brachten al op achtjarige
leeftijd zijn hoofd op hol. Toen hij
van zijn ouders uiteindelijk een ra-
cefietsje kreeg, wilde hij ook met-
een wedstrijden rijden. „In de
jeugdcategorieën won ik zeker vijf-
tig koersen," herinnert hij zich nog
goed. „Omdat het maar kleine cate-
gorieën waren, was dat ook nog niet
zo moeilijk. Echter ook bij de nieu-
welingen en de junioren kon ik me
later bij de nationale top handha-
ven. Ik werd in die periode onder
meer drie maal Limburgs kampioen
en won ook enkele belangrijke wed-
strijden in het buitenland."

In de hoofdklasse paren zijn Fliek-
Tyndall en Kolen-Vrieze, met 25
resp. 15 punten voorsprong en*nog
slechts een avond te gaan, vrijwel
zeker van promotie naar de 2e divi-
sie. Daar zal het beslist eenduidiger
toegaan dan in de hoofdklasse, waar
soms nogal verschillend wordt ge-
dacht over de mogelijkheden van
een spel.

" Wielrenner Roy Görtzen komt uitKerkrade, maar koerst voor een amatéurclub in Zuid-Hol-
land. Foto: FRANS RADE
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" WORSTELEN - Morgen vin-
den in Amsterdam de Neder-
landse kampioenschappen wor-
stelen voor junioren plaats. Voor
Simson/Schaesberg nemen de
worstelaars Geurts, Housen,
Kersten, Westdorp, In de Braekt,
Housen, Swinkels, Ryszko,
Heinrichs, Norder, Franke, Kes-
sel en Postma deel.

Zuid startte met harten, won sCfIJ
penvrouw de eersteronde en kon \u
niet meer verhinderen dat de le
3SA+2 ging maken. qM
Nog een andere aanpak was: >,
ISch; West 2R; Oost 3Sch en via * g
(Cue) en azen vragen kwam Wes, i
6SA terecht. Misschien had We*^:p.v. het initiatief te nemen en j

slem te bieden, moeten volsta***1

een jumpnaar SSA; datis hier een jji
minvite zonder een duidelijk*s hi
Geef Oost nu bijv. een 3k ruiten ej»-
biedft 6R, geef hem een dichte sc^ü
penkleuren hij kan 6Sch of SA V*°Jren. Geef hem tenslotte wat hijJl^en hij zal passen, want hij heen j
spel volledig verteld. SSA wordt t*-^iedere uitkomst gemaakt als de le,.|;
maar zuinig omspringt met zijn
kingen en dieniet aanspreekt vo?Ljl
ontwikkelen van de schoppen^' ■

Heel goed zou hier dus zijn om sc^penboer gewoon over te nemen, "f -!
na 11 slagen probleemloos bin j

komen. Tegen 6SA startte Noord ' "ruiten 10 en nu is zelfs 6SAte ma*f
De leider won en sneed schopPJJ..
boer, gedoken door Zuid.
werd met harten naar tafel g*-gaas.jii
nog 2x schoppen gespeeld. Toen *"^met schoppenvrouw bleef zitten
de leider af van schoppen doorsp
in de angst dat Zuid dan door de-
ten zou heenspelen. Maar wa „£>
heeft Zuid dan niet meteen gewon'
om dat te doen? J.
Kennelijk heeft hij geenruitens m^De uitkomst van Noord, tegen ji
2R-bod in, wijst al op een merk*
digruitenzitsel. Dus „gewoon" sC
pen doorspelen bezorgt de leider p
11 slagen en de 12e komt uit cc» p
R-dwang tegen de arme Noord- a
kan in de 4 laatste kaarten nu ccii£ei{niet én ruitenaas én de klaver *y;
houden. Het koelbloedige bieden
hier dus met nog koelbloedige
moeten worden afgerond. Maar ./
schien is dat ook wel wat tevee>
het goede.

Aan een der tafels opende Oost ISch,
West antwoordde 2R, Oost herbood
2Sch en West sloot nu het bieden met
3SA. Oost heeft hier zijn hand eigen-
lijk geen volle eer gegeven; met een
willekeurige aas of heer minder zou
hij ook zo hebben geboden en dat
scheelt gauw 1 a 2 slagen. Gelukkig
voor zijn beslissing is dat het spel niet
sluit; geefWest een schoppentje meer
en een klavertje minder en je hebt een
50% klein slem schoppen in handen.
De hartenstart werd in de hand ge-
wonnen en schoppenboer gesneden,
door Zuid slim gedoken. De leider
ging nu met klaver naar tafel om zijn
schoppens vrij te spelen. Toen Zuid
met de vrouw aan slag kwam speelde
hij een 2e ronde klaver, waarna West
niet meer toekwam aan het ontwikke-
len van een ruitenslag. Resultaat dus:
3SA+I.
Aan een andere tafel antwoordde
West 3R op het openingsbod van
ISch, waarna Oost het bieden met
3SA afsloot. Hier geldt nog meer dan
in het eerste geval dat Oost's hand
niet voldoende uit de verf is gekomen.

Overstap
Ondanks aanbiedingen van enkele
landelijke amateurploegen bleef
Roy Görtzen verleden jaar bij de
overstap naar de amateurs zijn wie-
lerclub De Ster trouw. „Ik wilde
bewust de overstap naar de ama-
teurs niet forceren. De overstap van
junioren naar amateurs is zeer
groot. Je koerst bij de jongere cate-
gorieërn altijd met personen in de-
zelfde leeftijdsklasse. Bij de ama-

teurs ryden er echter ineensrenners
in het peloton die vijf tot tien jaar
ouder én sterker zijn. Verder wor-
den de wedstrijden over een veel
langere afstand gereden. Klassie-
kers van tweehonderd kilometer
zijn geen uitzondering. Vandaar liet
ik de topcompetitie links liggen en
koos ik voor de promotiecompeti-
tie. Desondanks vielen deprestaties
me afgelopen jaartegen. Behalve in
de Ronde van Luik, want daar reed
ik zeer constant. Het bergachtige
terrein ligt mij ook het best."

Naast de wielersport probeert Roy

Görtzen ook nog maatschappelijk
een carrière op te bouwen. Hij
hoopt, indien een wielercarrièremislukt, in de bedrijfseconomische
sfeer een baan te vinden. „Dat is
een reden waarom ik misschien
minder train dan anderen. Een echt
trainingsbeest ben ik niet. Ten op-
zichte van andere renners ben ik
eigenlijk een luiaard. Ik moet het
meer van mijn talent hebben. Des-
ondanks ben ik dit jaar van plan
meer tijd in de wielersport te ste-
ken. Bij Westland Wil Vooruit krijg
ik een mooi programma voorge-
schoteld en daar verwachten ze ook

veel van mij. Zo start ik dit jaar in
enkele klassiekers in de topcompe-
titie, waaronder waarschijnlijk ook
de Hel van het Mergelland en de
Ronde van Limburg. Verder staan
er ook verschillende buitenlandse
etappekoersen op hun programma.

Vooral in die wedstrijden hoop ik
me te manifesteren. Bij de clubvoel
ik me trouwens al thuis. Afgelopen
maanden hebben we twee trai-
ningstages gehad. Het blijkt een
jongeploeg te zijn met allemaal am-
bitieuze renners. Dat motiveert je-
zelf natuurlijk enorm."

sport
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Beloftencompetitie wordt
nieuw leven ingeblazen

Wim Vrösch: ’Op langere termijn uitbreiden tot Euregio’
burgia, Meerssen, RKONS en
MW's A-jeugd in de andere
poule zullen vanaf medio maart
hieraan deel gaan nemen.

gaat. „Een beloftencompetitie
voor spelers van 15 tot en met 21
jaar, waar zij tegenover spelers
komen te staan, diemet zon zelf-
de probleem kampen, biedt dan
uitkomst," meent hij.

Het bestuur van de KNVB afde-
ling Limburg moet zijn fiat ge-
ven, omdat zulks geschiedt
onder auspiciën van de bond.
„Dat is inmiddels gebeurd, al-

HEERLEN - In navolging van
de beloftencompetitie bij de
Limburgse profclubs werd het
fenomeen vorig seizoen ook in
het amateurvoetbal geïntrodu-
ceerd. In het kader van een af-
studeerprojectvan het Cios werd
Waubach-trainer Wim Vrösch
door Michel Haan en Leon Schij-
nen benaderd om hen behulp-
zaam te zijn bij het opzetten van
dit project. Een nieuwe versie
kwam echter niet meer van de
grond, dit tot verdriet van
Vrösch. Daarom polste de Heer-
len-trainer Joop Dacier. Die had
er wel oren naar en getweeënbe-
sloten zij de beloftencompetitie
nieuw leven in te blazen. Heer,
Waubach, EHC, Kolonia en SVM
in de ene poule en Heerlen, Lim-

De filosofie achter een beloften-
competitie is, dat te weinig jonge
spelers echt kunnen doorbreken.
Vrösch wijt dit vooral aan het
feit, dat zij te weinig ervaring en
weerstand kunnen opdoen,
waardoor veel talent verloren

agenda

/Aankondringen vóór woensdag ’naar sportredactie Limburgs Dagblad /
postbus 3100. 6401 DP Heerlen /

Onder vermelding van 'agenda. /

MORGEN
Volleybal, Landgraaf, sporthal
Baneberg, 14.30 uur: Geevers/
VCL-VC Velden (dames). Voe-
rendaal, sporthal De Joffer, 13.45
uur: VC Voerendaal-VCH 3 (da-
mes).

ZONDAG
Paardesport, Hulsberg. Manege
Ravensbosch, springen. Vanaf
10.00 uur indoorconcours.
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