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Kaiser (CDA)
favoriet als

burgemeester
van Roermond

Van onze verslaggever

ROERMOND - De vertrou-
wenscommissie uit de gemeen-teraad van Roermond heeftburgemeester Herman Kaiservan Margraten voorgedragen
"jus opvolger van de huidige
burgemeester Jan Daniels die

27 maart afscheidneemt. Kaiser is evenals Da-
dels lid van het CDA. Op de
Voordracht aan gouverneurEmile Mastenbroek staan ver-
der alleen christen-democraten
uife ook allemaal burgemeester
2Un in Limburg.

op de lijst van de ver-
trouwenscommissie staat bur-
gemeester Hub Strous van
Voerendaal en derde Fons Ja-
c°bs, burgemeester van Neder-
*eert. De twee andere kandi-
daten zijn de burgermeesters
£" van Goethem van Beek en
*" Meiervan Stem.

■J-fet de eerste plaats op devoor-
dracht van de vertrouwens-
commissie is Kaiser dé grote
Kanshebber voor de door het
"E>A zo fel begeerde burge-
meesterspost van Roermond.
Minister Dales moet zich nog
°ver de benoeming buigen, na
advies van gouverneur Masten-broek. Het zou in bestuurlijke

echter verbazing wek-
ken als de gouverneurzich niet
2°u conformeren aan het ad-
vies van de vertrouwenscom-
missie.

Shamirherkozen
als leider Likud

g^L AVIV - Jitschak Shamir is
'Jteravond onbedreigd herkozen{j?. *eider van de Israëüsche Likud.

3 zal het op 23 juni in de parle-
moeten opne-

Arh .tegen de nieuwe leider van de
°eiderspartij, JitschakRabin.

WISSELENDBEWOLKT
er yroege ochtend kunnen
■"üe ?"stDanken voorkomen,
'Uk or aanvriezing plaatse-
Ook Sladheid veroorzaken.
a»n Vandaa£ blijven we in de

van vochtige lucht
j^arin bewolking voorkomt,
ty deze bewolking mogen
te °°k opklaringen verwach-
°Dl temperatuur kan dan
de °<Pen *ot waar(len van rond
«w !L graden- Er staat een
Wni -tot matige wind uit
iaï,eliike ricntin6en- Van-
tüi° 's de mlnimumtemPera-"wrond het vriespunt.
tj-efr Verdere informatie be-
ki. *ende het weer in Limburgunt u bellen 06-91122346.y^NDAAG:
J?n°P: 07.44 onder: 18.03
'aan op: 22.55 onder: 08.24£ORGEN:
°nop: 07.42 onder: 18.05""aan op: 22.55 onder: 08.45

OLYMPISCHE
WINTERSPELEN '92

Tweede goud Kronberger
ALBERTVILLE - Petra Kronberger uit Oostenrijk heeft
gisteren haar tweede gouden medaille bij de Olympi-
sche Winterspelen van Albertville veroverd. De Oosten-
rijkse won de slalom, na eerder goud behaald te heb-
ben op de combinatie. Het zilver ging verrassend naar
Annelise Coberger uit Nieuw-Zeeland. De Spaanse
Blanca Fernandez Ochoa nam afscheid van het skicir-
cus met brons. Teleurstellend was het optreden van de
Zwitserse Vreni Schneider. Zij was wederom bang voor
de Roe de Fer, net als in de reuzeslalom. 0 Petra Kronberger

Evacuatie
Met tanks en gepantserde voertui-
gen trokken de Israëli's gisteroch-
tend, onder bescherming van ge-
vechtshelikopters, de dorpen Kafra
en Yater binnen. In de dorpen wer-
den gebouwen opgeblazen en zoch-
ten de commando's naar raketin-
stallaties. Beide plaatsjes waren
eerder, na waarschuwingen van het
Israëlische leger, door de bewoners
verlaten.
De Israëlische troepen namen twee
heuveltoppen in van waaraf de dor-
pen zijn te overzien. Zij werden
echter bestookt door honderden
guerrillastrijders, onder wie vele ra-
dikale Palestijnen, die zich in het
gebied hebben samengetrokken.

In totaal zou de Israëlische invasie-
macht in Libanon bestaan uit 350
soldaten, 17 tanks en een aantal
pantservoertuigen, bulldozers en
gevechtshelikopters.

Ondanks al het geweld en machts-
vertoon wisten de Israëli's de raket-
installaties van de Hezbollah niet
uit te schakelen. Terwyl de Israëli-
sche commando's strijd leverden
met de Hezbollah en de door Syrië
gesteunde Amal-milities werden
gisteren opnieuw Katjoesj a-raket-
ten afgevuurd op Israël en de veilig-
heidszone in Zuid-Libanon. De
raketaanvallen waren sinds zondag
in hevigheid toegenomen. Ze wor-
den gezien als een vergelding voor
een Israëlische commando-actie
waarbij de Hezbollah-leider sjeik
Abas Mussawi werd gedood.

VN roepen op tot onmiddellijke terugtrekking

Israëlisch leger trekt
Zuid-Libanon.binnen

Van onze redactie buitenland

TEL AVIV/BEIROET - Het
Israëlische leger is gisteren
Libanon binnengetrokken
en heeft stellingen van de
sji'itische Hezbollah aange-
vallen. Daarbij is het tot een
treffen gekomen met eenhe-
den van de vredesmacht van
de Verenigde Naties.
De VN hebben Israël opgeroepen
onmiddellijk zijn troepen terug te
trekken uit het door de VN gecon-
troleerde gebied in Zuid-Libanon,
ten noorden van de door Israël be-
heerde veiligheidszone. Een groot
aantal landen, waaronder Groot-
Brittannië, Frankrijk, Egypte en
Jordanië heeft de inval veroordeeld.
Washington heeft zich 'zeer be-
zorgd' getoond over 'de nieuwe
geweldsspiraal'.
De inval heeft tot nu aan ten minste
25 mensen het leven gekost, zo is
vernomen in veiligheidskringen in
het gebied. Bij de gevechten tussen
het Israëlische leger en guerrilla-
strijders van Hezbollah kwamen
drie Israëlische militairenen zes Li-
banezen om. Het totaal aantal ge-
wonden wordt op 44 geschat.

vandaag

Ford Escort/Orion
met nieuwe motor

PAGINA 11
'De Peel' geschikt

voor vrachtvluchten
PAGINA 17

Vlucht op flat

SITTARD - Een 21-jarige Sittardenaar vluchtte gistermiddag, in een
poging uit handen van de politie te blyven, via een regenpijp het dak
van een flat aan de Hemelsley in Sittard op. De jongen die verdacht
wordt van inbraken, bleef byna twee uur op zyn hoge positie. Aan-
vankelijk dreigde hij van een smalle regenpijp omlaag te springen,
indien de politie zich niet zou terugtrekken. Nadat familieleden hem
na veel praten hadden bewogen naar beneden te komen, reed de
21-jarigein volle vaart met zijn aut-r weg. Enkele straten verder werd
hij door de politie klemgereden er l.ngesloten.

" De verdachte balancerend op een regenpijp van eenjlat
aan deHemelsley in Sittard. Foto: peter roozen

inhetnieuws
Mountainbikes niet
welkom in bossen

PAGINA 20

Van der Stoel na onderzoek in Irak:

'Ernstigste schendingen
sinds nazi-Duitsland'

GENEVE - De specialerapporteur
voor de mensenrechten in Irak,
Max van der Stoel, heeft gisteren de
Mensenrechtencommissie van de
Verenigde Naties in Genève het ver-
slag van zijn onderzoek aan Irak
aangeboden. Hierin wordt Irak be-
schuldigd van de ernstigste schen-
dingenvan de mensenrechten sinds
nazi-Duitsland. Van der Stoel stelt
voor om zo snel mogelijk full-time
waarnemers naar Irak te sturen,
maar tydens een persconferentie
liet hij er weinig hoop op bestaan
dat Hoessein met de komst van zul-
ke waarnemers zal instemmen.
Daarom moet de Veiligheidsraad

volgens Van der Stoel actie onder-
nemen om het bloedvergieten te
stoppen.
Van der Stoel werd vorig jaar tot
hoofd van een speciale VN-missie
benoemd die in januari een bezoek
bracht aan Irak. Hij werd er gecon-
fronteerd met honderden mensen
die hem de gevolgen van marteling,
'soms in de ernstigste vormen', lie-
ten zien.

Afgevaardigden in de VN-commis-
sie zeiden dat Van der Stoels rap-
port een van de meest kritische
documentenis dieooit door rappor-
teurs zijn geproduceerd.

Zie verder pagina 15 " Jongemanhoudt buurt
urenlang in spanning

het weer

Luchtmobiele
brigade start
inseptember

-■„Moet je mij hebben?"...

" Bart Veldkamp heeft de eerste gouden medaille voor Nederland veroverd bij de Olym-
pische Winterspelen. De 24-jarige Haagse schaatser won op de ijsbaan van Albertville de
10 kilometer in 14 minuten 12,12 seconden. Veldkamp, die na zijn naaste concurrenten
Koss en Karlstad startte, was 2,4 seconden sneller dan Koss. Karlstad, de winnaar van
de 5000 meter, kwam zes seconden tekort. Marathonschaatser Robert Vunderink eindigde
als vierde. Na zijn succesvolle rit reed Veldkamp een ererondje als dank voor desteun van
devele Nederlandse supporters. Foto: epa
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bioscopen
HEERLEN

Koyal: De Johnsons, vr t/m zo
19.15 en 21.30 uur, ma t/m 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:
Dead again, dag. 14.30 19 en
21.30 uur, za zo ook 16.45 uur.
The Addams Family, dag. 14.15
19.15 en 21.15 uur, za zo ook
16.30 uur. Don't teil Mom the ba-
bysitter 's dead, dag. 18.45 en 21
uur, vr ma di do ook 14 uur. De
Notenkraker, za zo 14 en 16 uur,
wo 14 uur. Fievel in het Wilde
Westen, za zo 14 en 16 uur, wo 14
uur. Ricochet, dag. 21 uur. Shat-
tered, dag. 18.45 uur, vr ma di do
ook 14 uur. Curly Sue, dag. 14 en
18.30 uur, za zo ook 16 uur.

SCHAESBERG
'Autokino: HotShots, vr za 20 en
22.15 uur, zo 20.30 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: Robin
Hood; prince of thieves, zo 20
uur. The Field, 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 14.30 uur.
De Reddertjes in Kangoeroe-
land, za zo wo 14.30 uur. The
Addams Family, vr t/m 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
18.30uur, za zo wo ook 14.30uur.
Ciné-K: Guilty by suspicion,
dag. 21 uur. Cinema- Palace:
Shattered, dag. 19 en 21.30 uur,
za ook 16.15 uur. Dead again,
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. Silence
of the lambs, ma t/m do 20.30
uur. Lumière: Face Value, dag.
20 en 22 uur. Dangerous liaisons,
dag. 20.30 uur. Stanno tuttibene,
vr za 23 uur.

2 " Scène uit 'De ]
12 Johnsons'. |

GELEEN
Roxy: Hot Shots, dag. 20.30 uur. □Harley Davidsson and the Marl-
boro Man, dag. 20.30 uur. _J

SITTARD
Forum: De Johnsons, dag. 20.30 D
uur. Curly Sue, dag. 20.30 uur, za j—i
wo ook 14 uur. De Reddertjes in hr—
Kangoeroeland, za wo 14 uur. f"
Filmhuis Sittard: The Shelte- __
ring Sky, wo 20.30 uur. □

ECHT
Royal-Microßoyal: Hot Shots, O
vr t/m zo 20.30 uur. Thelma & i—i
Louise. vr t/m zo 20.30 uur. "—'

ROERMOND
Royal: Thelma & Louise, dag. '—■'
20.30 uur. zo ook 16.30 uur. De f~l
Reddertjes in Kangoeroeland, zo
wo 14.30 uur. Royaline: Dying □:Young, dag. 20.30 uur, zo ook .—f14.30 en 16.30 uur. Filmhuis '—'Roermond: The Sheltering Sky, l—|
do 20.30 uur. "—'

VENLO
Perron 55: The Sheltering Sky, '—'za 20 uur, di 20.30 uur. The last 'Qpicture show/Texasville, zo 14 , "uur. \ I

'Sprookje'
In de VS is 'Frankie & Johnny' in
de publiciteit gebracht als een mo-
dern sprookje. Marshall is maar
matig te spreken over die omschrij-
ving. Twee jaar geleden scoorde hij
met 'Pretty Woman' een mega-hit
en de filmwereld ziet hem het liefst
doorbreien op het patroon van die
film. Dat terwijl Marshall op grond
van zijn dertigjarige loopbaan in
geen enkel vakje valt te stoppen,
behalve dan het vakje 'Talent.
„Mensen noemen een film met een
happy end al snel een sprookje. Ik
hou van happy endings, maar daar-
mee is 'Frankie & Johnny'nog geen
sprookje. Ik zie het zelf meer als een
Europese film, door de timing, de
karakterisering van de niet bepaald
gefortuneerde karakters. De vrouw

in 'Pretty Woman' wachtte op haar
Prins op het Witte Paard; een met
het uiterlijk van Richard Gere en
een kostuum van duizend dollar...
Maar in het echte leven heeft de
Prins op het Witte Paard meestal
een gewoon baantje, zn zwaard is
gebroken en zijn paard is niet zo erg
wit. Voor mij gaat 'Frankie & John-
ny' over liefde in de jaren negentig,
een verdomd vervelend tijdperk
waarin voor liefde bijna geen plaats
meer is."

Problemen
Marshall vervolgt: „Ik ben opge-

groeid in de jaren vijftig. Toen was
het nog makkelijk om verliefd te
worden: de muziek was aardig en
iedereen wilde gewoon trouwen en
een gezin. Nu is dat anders. Ze zeg-
gen: 'Ik ben een vrouw, ik ben onaf-
hankelijk, ik heb een carrière en ik
heb geen man nodig, of misschien
ook wel. Mannen zeggen: 'Mis-
schien is vrijgezel zijn wel beter en
als je huwelijk vastloopt, dan ga je
gewoon weg. Daar staat weer te-
genover dat in dezetijd, vooral door
Aids, seks veel problemen geeft."

Zelf begon Marshall, na een weinig
succesrijke periode als journalist,

als tekstschrijver. Samen een vaste
partner, Jerry Belson, gaf hij een
nieuwe draai aan al lang lopende tv-
series. In het begin van de jaren zes-
tig kregen ze internationalefaam als
de mede-auteurs van 'The Dick van
Dyke Show' en 'The Lucy Show.
Binnen korte tijd werden Marshall
en Belson de kampioenen van de
sitcom, de situatie-comedy en ieder-
een in Hollywood wist hen te vin-
den. In hun recordjaar schreven ze
31 scripts.
Marshall ontwikkelde, schreef en
produceerde tv-series als 'Mork and
Mindy* (tevens het debuut van
filmster Robin Williams) , 'Happy
Days', 'The Odd Couple' en
'Laverne and Shirley'. Pas een jaar
of vijf geleden maakte hij .de stap
naar het grote scherm als regisseur.
Hij maakte een drietal aardige,
maar weinig opvallende films, tot
hij met 'Pretty Woman'. een miljoe-
nen-publiek veroverde.

Mysterieus
De privé-detective Mike Church

(ook Branagh) krijgt de opdracht
onderzoek te doennaar de identiteit
van de mysterieuze vrouw.
Raad vraagt hij bij een gesjeesde
psychiater (Williams), die op de
koelafdeling van een supermarkt
werkt, en hij krijgt de assistentie
opgedrongen van de excentrieke
antiquair Franklyn Madson (Jaco-
bi), die zegt via hypnose het geheim
te kunnen ontraadselen.
De geheimzinnige vrouw, inmid-
dels door Church liefdevol Grace
genoemd, komt gehypnotiseerd en
wel in een vorig leven terecht, eind
jaren veertig, als echtgenote van:
Strauss. En dan wordt het uitkij-
ken, want het begint erop te lijken
dat niet alleen die echtgenote in
Grace is gereïncarneerd, maar bo-
vendien Strauss in Church en dus
zou het hele drama van toen zich
anno nu wel eens kunnen herhalen.
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Garry Marshall, regisseur van 'Frankie & Johnny'

'Ongestelde Michelle
huilde op afroep'

DOOR PETER SLAVENBURG

Hoeverkan een regisseur gaan
met regisseren? Garry Mars-
hallregelde zijn zaakjes zo, dat
alle huilscènes van Michelle
Pfeiffer werden opgenomen
terwijl ze ongesteld was. De
regisseur, wiens geschiedenis
teruggaat tot de de tv-shows
van Dick van Dyke en Lucy
Ball, is er niet in het minst ver-
legen om. „Ik doe altijd wat
mij het beste lijkt. En het
werkte: ik hoefde maar met
m'n vingers te knippen ofdaar
kwamen de tranen."

Ook al weet je als toeschouwer dat
ze mekaar uiteindelijk heus wel zul-
len krijgen, is 'Frankie & Johnny'
een prachtig drama. Garry Marshall
(57) regisseerde Pacino en Pfeiffer
met meesterhand.

" Regisseur Gary Marshall, de 'starmaker' van Hollywood

Verlegen
Marshall verwierf vooral de reputa-
tie dat hij lastige acteurs in het ga-
reel weet te houden. Zowel Richard
Gere als Al Pacino staan als 'moei-
lijk' bekend. Marshall over Al Paci-
no: „Moeilijk? Vind ik helemaal
niet. Hij gedraagt zich humeurig en
lijkt arrogant omdat hij verschrik-
kelijk verlegen is. Ik had ook het
geluk dat ik Al trof op een moment
dat hij eindelijk wel eens een rol
zonder pistool wilde spelen."
„Hetzelfde geldt in feite voor Mi-
chelle Pfeiffer. Zij is niets anders
gewend dan rollen waarin zij de
vanzelfsprekende ster is. Dat lever-
de de spannende en leuke situatie
op van twee hoofdrolspelers èn een
regisseur, die vèr moesten reiken,
zich in bochten moesten wringen
zelfs, om jets te doen dat mijlen-ver
buiten hun gewone werk ging."

'Dead Again' net geen meesterwerk
DOOR RIJK VAN ROTTERDAM

Regisseur/acteur Kenneth Branagh
houdt zn zaken kennelijk het liefst
zoveel mogelijk binnen de familie.
Hij regisseerde niet alleen de ro-
mantische thriller 'Dead again',
maar speelt er ook een dubbele
hoofdrol in, terwijl zijn tegenspeel-
ster, ook in een dubbelrol, zijn
vrouw Emma Thompson is. Voor de
bijrollen had hij de beschikking
over top-acteurs als Derek Jacobi,
Hanna Schygulla, Andy Garcia en
Robin Williams. Wat kan je dan als
filmmaker nog gebeuren?

Toch wel iets. Jekunt bijvoorbeeld
te maken krijgen met een zeer inge-
wikkeld scenario (van Scott Frank),
dat uiteindelijk wel klopt, maar van
de kijker wel erg veel inlevingsver-
mogen vraagt en aan het slot ook
nog eens aardig wat goedgelovig-
heid. Door hier en daar wat te relati-
veren, middels potsierlijke overdrij-
ving, houdt Branagh zijn film wel
overeind, maar het meesterschap
waaraan vanaf de allereerste scènes
gerefereerd wordt, dat van Alfred
Hitchcock, weet hij toch niet te eve-
naren.
De film opent met krantekoppen;
nieuws uit het eind van de jaren
veertig over de moord, die dirigent/
componist Roman Strauss op zijn
vrouw gepleegd zou hebben en
waarvoor hij ter dood werd veroor-
deeld. In zwart/wit-beelden zien we

y / recensie J
hoe ene journalistGray Baker (Gar-
cia) met Strauss (Branagh) praat,
vlak voor diens executie, waarna
Strauss op weg naar de electrische
stoel nog een vrouw met een schaar
tracht te doden.
Vervolgens ontwaakt in kleur een
vrouw (Thompson) gillend uit de

omschreven nachtmerrie. Zij blijkt
te zijn opgenomen in een katholiek
weeshuis, waar ze vanwege haar
nachtelijke paniekaanvallen niet
langer is te handhaven. Bovendien
sluit ze zichzelf op, praat ze niet en
lijdtze aan geheugenverlies.

" Gray Baker (Andy Garcia) bewondert het been van Marga-
ret Strauss (Emma Thompson) in 'Dead Again'.

Roken
Het heeft geen zin de verdere ont-
wikkelingen samen te vatten. Ze
zijn te gecompliceerd en bovendien
aardig genoeg om de verrassingen
ervan intact te houden.
Geestige vondsten kunnen 'Dead
again' niet ontzegd worden. Mees-
terlijk wordt door de hele film heen
subtiel gebouwd aan een grap over
hoe schadelijk roken voor de ge-
zondheid kan zijn. Pas tegen het
eind komt de horror-achtige clou.

Te zien in H5en Cinema Palace.

recept
Zalm met

avocadocrème
DOOR HUUB MEIJER

Vruchtvlees van de limoen, is geu-
riger dan dat van citroen en is
lichtgroen van kleur.
Benodigdheden: 500 g zalmfilet, 1
el olijfolie, peper en zout. Voor de
crème: 1 grote rijpe avocado, 1 li-
moen.
Spoel de zalmfilet af onder koud
stromend water en dep droog.
Snijd zalmfilet overdwars in vier
gelijke stukken. Verhit de olie en
bak stukken zalmfilet in ingeveer 3
minuten aan elke kant gaar.Kruid
met peper en zout.
Bereid avocadocrème pas op het
allerlaatste moment. Halveer avo-
cado, neem pit uit vrucht en schep
vruchtvlees uit de schil. Halveer li-
moen en snijd van beide helften
twee uiterst dunne plakjes, houd
achter voor garnering. Pers rest li-
moen uit.

Wrijf avocadovruchtvlees met li-
moensap tot gladde puree. Breng
crème op smaak met peper en
zout. Schik gepocheerde vis op
borden, gameer met plakjes li-
moen en spuit of schep toef avoca-
docrème naast de vis. Serveer di-
rect.

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

DOOR HANS TOONEN

'Talent for the Game' slaat in
Nederland alleen aan bij honk-
ballers en fans van dit boeiende
spel met bal en knuppel. In
Amerika daarentegen wordt zon
film gevreten van New Vork tot
Los Angeles. Omdat ze gemaakt
in de schaduw van de All Ameri-
can Dream: van niets iets» wor-
den.
Virgil Sweet (Edward James Ol-
mos) schuimt als coach van de
California Angels heel Amerika
af op zoek naar ongerept talent.
Liefst een pitcher van wie elke
tegenstander van slag raakt. In
een boerengat ontdekt hij een
jongeman, die schroeivlekken
gooit in elke catchershand-
schoen. Virgil neemt de knul
mee naar LA, waarde Angels net
verkocht zijn door een zaken-
man die het meer om de knik-
kers dan om het spel te doen is.
Tegen het advies in van zijn
scout zet de miljonair de nieuw-
bakken pitcher meteen in tegen
het team uitKansas City. De jon-
geman gooit beroerd en wordt
uitgefloten. Dan schiet Virgil
vermomd als catcher te hulp en
is er geen houden meer aan. Een
All American Dream wordt wer-
kelijkheid. (Paramount/Esselte)

'Bugsy' maakt
kans op

tien Oscars
'Bugsy', met Warren Beatty in de
rol van de beruchte gangster
Bugsy Siegel, heeft midden deze
week de meeste Oscarnomina-
ties in dewacht gesleept. De film
kreeg er tien.
De omstreden film van Oliver
Stone JFK, die het debat over de
dood van president JohnF. Ken-
nedy in de Verenigde Staten
nieuw leven inblies, behaalde
acht nominaties. De angstaanja-
gende psychologische thriller
'The Silence of the Lambs' werd
genomineerd in zeven catego-
rieën voor de prijzen die op 30
maart worden uitgereikt. Ook
'The Prince of Tides' van Barbra
Streisand kreeg zeven nomina-
ties. Beatty werd voorgedragen
voor de Oscar voor de beste
hoofdrol, net als Robert de Niro
voor zijn rol in 'Cape Fear', Ant-
hony Hopkins in 'Silence of the
Lambs', Nick Nolte in 'Prince of
Tides' en Robin Williams in 'Fis-
her King'.
Voor de Oscar voor de beste
vrouwelijke hoofdrol werden
voorgedragen Geena Davis en
Susan Sarandon voor hun rol in
'Thelma en Louise', Laura Dem
voor 'Rambling Rosé', JodieFos-
ter voor 'Silence of the Lambs'
en Bette Midler voor haar presta-
tie in 'For the Boys.
De vijf films die werden voorge-
dragen voor de prijs voor de bes-
te film zijn: 'Bugsy', 'JFK', 'Prin-
ce of Tides', 'Silence of the
Lambs' en de WaltDisney-teken-
film 'Beauty and the Beast'.

recensie
'Guilty by
suspicion'

brengt niets
nieuws over

communistenjacht
DOOR RIJK VAN ROTTERDAM

Amerikaanse hoorzittingen worde
dikwijls aangemerkt als een syff1

bool van de ware democratie, al zU
ze lang niet altijd even fris. »

zwartste bladzijden dateren uit o
tweede helft van de jaren veert*
toen een commissie onder leid1"
van gouverneur McCarthy een o"
derzoek instelde naar communis^ 1

in intellectuele en artistieke krl°gen. rOver deze heksenjacht, die vo"
menige Amerikaanse schrijver, "mer en acteur rampzalige gevol|e
had, zijn al diverse speelfilms e
(tv)-documentaires gemaakt. Ir*1,
Winkler, producent van de 'Rocky
films maar ook van cinematogl.
fisch hoger aangeschreven produ»
tic* als 'They shoot horses, don,
they', 'The gambler' en 'Goodfella* "doet het in zijn regiedebuut 'Guu >
by suspicion' allemaal nog cc"
dunnetjes over. ]

De centrale figuur in zijn film lS ..,
Hollywood-regisseur David Merrl^ j*
waardig gespeeld door Robert a 3;
Niro. Merrill is een succesrijk m-3 . J*
tot ook hij op de zwarte lijst va ki
McCarthy komt te staan. Hij m<* b*voor de commissie verschijnen oirV °t
dat hij ooit een paar keer naar cc.' ***.
bijeenkomst van de communis to
sche partij is geweest. Lid van °\ -g
partij was hij nooit. Merrill is z'^dan ook van geen kwaad bewust e

ais al helemaal niet van plan de do
de commissie verlangde namen v
vrierfden te gaan noemen. rHet gevolg is, dat hij nergens fl\e*werk kan krijgen, zijn door de fllnjtmaatschappij gefinancierde huis
moet en door zijn beste vriend"?
wordt gemeden. Winkler voegt n 1
'Guilty by suspicion' niets toe aa
deze historische thematiek. Ge^nieuwe feiten, geen nieuwe invaL
hoek, geen nieuwe psychologisch
dan wel artistieke interpretat11 f
Kortom, een overbodige film.

Te zien in Cine-K in MaastricH*

# Robert de Niro

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. drietal;»s. ongeluk; 8.
schouderblok; 10. lichaamsvocht; 12. Sp.
ex-koningin; 14. deel v.e. schip; 15. holte
i.e. muur; 17. gezicht; 19. ongeluksgodin;
21. ondergang; 23. beer; 25. familielid;
27. oorzaak; 30. roem; 32. herstelling; 33.
lastdier; 36. spoel; 38. meetkundige fi-
guur; 42. Europeaan; 44. draagstuk; 45.
alc. drank; 46. gevangenis (barg.); 47. he-
vig, zeer; 49. bid (Lat.); 53. nieuwerwets;
55. boom; 57. boom; 58. asvaas; 60.
vloerbedekking; 61. niet verstandig; 62.
vak, tijdperk; 63. rang in schouwburg.

Verticaal: 1. losgegane steken; 2. stelt
per; 3. boom; 4. telwoord; 6. Eminen» j
7. adellijke titel; 8. tentwagen voor 9"
gezelschap; 9. beginsel; 11. projektiepia*
je; 13. nummer; 16. optocht; 18. gr"l*;
onregelmatig; 20. raamscherm; 22. .
munt; 24. opp.maat; 26. gedenkboek; *
(gedroogde) vrucht; 29. familielid; ó.
sprookjesfiguur; 34. sneeuwschaats; ..
hemd (Eng.); 37. stremsel; 38. vierka'
40. afslagplaats bij golf; 41. zoen. " j|(
meid; 48. beroep; 50. droogoven; s'--^
verbied"; 52. bedrijf i.e. toneelstuk; »
bijwoord; 56. vloeibaar voedsel; 57. n
werktuig; 59. op dit moment.

f lUnburc.sdagb.od j
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RDM overweegt
onderzeeboten in
Taiwan te bouwen

»an onze redactie economie

ïtotT^ RDAM ~De directie van dedo'tefdamse werf RDM vertrekt
e week naar Taiwan om te

°<ïd[ ken hoe dat land toch aan
{w^^boten kan worden gehol-
he j;bisteren steunde een meerder-le^ Van de Tweede kamer het
der netsverbod op levering van on-
sche 6èr^' RDM overweegt nu de
öa Pen in Taiwan te gaan bouwen.
Wf oor zal mogelijk een nieuweri Worden gebouwd.

vang?ns de voorzitter van de raad
Hou estuur van Wilton-Fijenoord
W\ng'TT- Jonker, is dat debeste
l98feJykheid 'nu bljkt dat sinds
Hjjj ' toen Wilton een exportvergun-
Sew V°or vier onderzeeboten werd

gerd' niets is veranderd. De
<}e rf Werkt bij het verwerven van
tyju aiwan-order nauw samen met
Vat. °n"Fijenoord, die eigenaar is
eta,. de bouwtekeningen van de on-
Vol eboten-ens jonker komt er geen sa-
de met een der-
of r\e^ m °ij voorbeeld Frankrijk
tye;i Ultsland. Deze landen leveren
*,tye hmarmeschepen aan Taiwan.
cl6 Rr°« Uwen de schepen samen met
ydu« t

of anders helemaal niet,"
grOQt0Qt lonker- Deze opstelling is van
nent belang, omdat Taiwan perti-

zusterschepen wil hebben van

de eerder door Wilton geleverde
Sea-Dragons. Concurrerende wer-
ven maken daardoor weinig kans.

De RDM kan volgens Jonker ken-
nis leveren en onderdelen voor de
schepen. „Maar uiteraard wel die
onderdelen waarvoor toestemming
is van de Nederlandse regering."
Dat zou enkele duizenden manjaren
aan werk kunnen opleveren.
De Wilton-directeur beklemtoont
dat over de nieuwe aanbieding nog
grondig moet worden gesproken
met Taiwan. Taiwan beschikt niet
over een werf, die geschikt is voor
de bouw van onderzeeboten, maar
volgens Jonker kan zon werf wel
worden gebouwd.

RDM-directeur ir. P.R. Eijsker gaat
niet in op de gesprekken die de
werf in Taiwan gaat voeren. „Wij
zullen onze klant informeren over
de gebeurtenissen van de afgelopen
weken." De RDM is nog in gesprek
met het ministerie van Economi-
sche Zaken over de vraag welke
onderdelen de werf wel aan Taiwan
mag leveren. De onderhandelingen
gaan naar verwachting nog maan-
den duren

De Klerk kondigt plots
blank referendum aan
DOOR PETER VAN NUIJSENBURG

JOHANNESBURG - De Zuidafri-
kaanse president F.W. de Klerk zal
zo spoedig mogelijk, waarschijnlijk
eind maart, een referendum onder
de blanke kiezers houden om de
steun voor zijn hervormingsbeleid
te peilen. Wanneer de kiezers zijn
hervormingen verwerpen, zullen hij
en zijn regering aftreden en nieuwe
verkiezingen voor het blanke parle-
ment uitschrijven.
Begin volgende week zal de vraag
die aan de kiezers wordt voorgelegd
bekend worden gemaakt. Alle par-
tijen, inclusief de Konservatieve
Partij, mogen suggesties inleveren
voor de formulering van deze vraag,
aldus de president.
Het ANC verwierp gisteravond De
Klerks voorstel als 'racistisch. „Het
geeft de blanken een veto over de

toekomst van ons land," aldus de
grootste zwarte oppositiebeweging
in een verklaring.

DeKlerk deed zijn verrassende aan-
kondiging gisteren in het parlement
in Kaapstad, een dag na de verplet-
terende nederlaag van zijn Nationa-
le Partij (NP) tijdens een tussentijd-
se verkiezing in Potchefstroom in
de provincie Transvaal. De NP ver-
loor daarbij haar zetel aan de ex-
treem-rechtse Konservatieve Partij
(XP).
De president zei dat hij had beslo-
ten tot een referendum om voor
eens en altijd de vraag te beant-
woorden wie de blanke kiezers ver-
tegenwoordigt: de NP of de XP.
Tevens wil hij een einde maken aan
de discussie of hij nu wel of geen
mandaat heeft om met de zwarte
oppositiebeweging ANC te onder-
handelen over de deling van de

macht.
De leider van de Konservatieven,
Andries Treurnicht, had woensdag-
avond na.de zege van de XP ver-
klaard dat de boodschap duidelijk
was: zijn partij vertegenwoordigt
nu de meerderheid van de blanke
kiezers. Ook zouden zij de onder-
handelingen tussen de regering en
het ANC hebben afgewezen, aldus
Treurnicht. Hij eiste daarom nieu-
we verkiezingen voor het blanke
parlement.
De Klerks voorstel kreeg donder-
dag de steun van de liberale Demo-
cratische Partij (DP), terwijl Treur-
nicht verklaarde dat zijn XP klaar
was voor deze uitdaging.

Zie ookpagina 5

" Uitslag Potchefstroom
catastrofe voor NP

Onderwijsbonden eisen verbetering van salarissen

Lonen leraren lopen achter
Van onze redactie binnenland

jj^-N HAAG - De salarissen van leraren zijn gemiddeld ruim
y Procent lager dan die van rijksambtenaren in vergelijkbare
'-'.ficties. Om die achterstand van het personeel in het onder-
is weg te werken is 1,35 tot 1,65 miljard gulden nodig.
>,at blijkt uit de resultaten van een onderzoek door het bureau
Research voor Beleid naar de salarissen in het onderwijs, die
Sisteren naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

hebben spoe-
-OAeAc verbeteringen in lonen in het
j)r 1 r̂wijs geëist. Ze wijzen op de
Itra u men met tekorten aan leer-
de hn en mvallers, die volgens
toonden voor een belangrijk deel
s
,US te voeren zijn op de slechte

tj ar'ssen in het onderwijs. De sala-
-0 chterstand wordt blijkens het
la erzoek vooral veroorzaakt door
(^aanvangssalarissen en een ver-

trage toename van
le salaris tijdens de loopbaan van
brachten.

De bond vindt dat het extra geld
niet alleen uit de begroting van mi-
nister Ritzen kan komen, omdat dat
zou betekenen dat hij elders in het
onderwijs moet bezuinigen, bij
voorbeeld door de groepen groter te
maken. „Het gat van anderhalf mil-
jard is niet alleen de verantwoorde-
lijkheid van Ritzen," aldus ABOP-
voorzitter Ella Vogelaar.

Staatssecretaris Wallage van Onder-
wijs en de onderwijsvakorganisa-
ties besloten eind 1990 tot het loon-
structuuronderzoek, om een beter
inzicht te krijgen in de achterstan-
den in de salarissen van leerkrach-
ten. Ook is er een commissie onder
leiding van oud-Kamerlid Andrée
van Es ingesteld, diezich buigt over
de toekomst van het leraarschap.

öev.w. °rj het CNV aangesloten onder-
Ie (j^oonden KOV en PCO willen dat
1. fg al voor 1 augustus maat-

Ie dJ! en neemt. De bonden willen
1, jar rri aast afspraken over een meer-
A Ze suggeren om leer-
;t en 'n net Deë**n van hun loop-
in ojju

11 enkele stappen in hun salaris-
n, cc ou-w over te laten slaan. Volgens
V t oi t^erste schatting is daarvoor 400
e öno miljoen gulden nodig.

) dpiA^OP, de onderwijsbond van
t acht is bang voor een bli-ivende
„ Afstand van de onderwijssector.

De regeringspartijen CDA en PvdA
in de Tweede Kamer zien in de uit-
komsten van het loonstructuuron-
derzoek geen aanleiding om te plei-
ten voor salarisverhoging voor alle
categorieën onderwijsgevenden.

binnen/buitenland

DOOR WILCO DEKKER 'BVD-rapport gevaarlijk
en niet onderbouwd'

"DEN HAAG - Het alarmerende
rapport van de Binnenlandse
Veiligheids Dienst (BVD) is on-
handig gepresenteerd, niet on-
derbouwd en kan gevaarlijke
reacties oproepen. Dat stelt de
Amsterdamse criminoloog Her-
man Franke in eenreactie op het
eerste openbare rapport van de
'geheime dienst. „De BVD is
door het verdwijnen van deKou-
de Oorlog heel wat vijanden
kwijtgeraakt. Het rapport maakt
de indruk dat men naarstig op
zoek is naar nieuwe. Zodat nie-
mand kan zeggen dat de BVD
opgeheven moet worden, of dat
er wel bezuinigd kan worden,"
aldus Franke.

In het rapport zet de BVD een
reeks bedreigingenvoor onze de-
mocratische rechtsorde op een
rijtje. Aanslagen, manipulatie
van de politieke besluitvorming
door 'maffia-achtige organisa-
ties' en mogelijk bloederige rel-
len tussen groepen migranten
zijn de prangendste zaken. Fran-
ke vraagt zich af waar de BVD
het vandaan haalt. „Het zijn alar-

merende berichten, maar over de
achtergrond ervan, de onderbou-
wing, hoor je niets. Daar heb ik
bezwaar tegen. Ik heb begrepen
dat de BVD geen verdere toe-
lichting geeft. Dat noem ik dan
een onhandige presentatie van
een zo belangrijk rapport."
Franke heeft wel begrip voor het
zoeken door de BVD naar nieuw
werk, maar noemt de alarmeren-

de toon van het rapport gevaar-
lijk. „Je moet jeniet laten opjut-
ten door je fantasieën. Het voor-
spellen van conflicten tussen
groepen migranten bijvoorbeeld,
kan gevaarlijke reacties oproe-
pen. Het kan zelfs een 'self full-
filling prophecy' worden, een
voorspelling die zichzelf waar
maakt. Zelfs al weet je dit als
BVD zeker, dan zou ik het nog

niet zo prominent in een open-
baarrapport melden."

Die mening wordt gedeeld door
Ghassan Ascha, als islamoloog
verbonden aan de Utrechtse uni-
versiteit. Hij is verbaasd en
kwaad over de bewering van de
BVD. „Voor conflicten tussen
groepen moslims in Nederland
heb ik geen enkele aanwijzing.
Daarom vraag ik me af wat de
BVD hier mee wil. Ik vind het
een beetje flauw. Waarom zeg-
gen ze dit? En dat op een mo-
ment dat er bommen gelegd
worden bij moskeeën. De BVD
is toch een geheime dienst?
Waarom houden ze dit soort be-
weringen dan niet geheim? Dat
lijkt me een stuk effectiever," al-
dus een boze Ascha.

Azerbaidzjan en
Armenië willen

bestand Karabach
MOSKOU - De ministers van Bui-
tenlandse Zaken van Armenië en
Azerbajdzjan hebben gisteren opge-
roepen tot een onmiddellijk staakt-
het-vuren in Nagorno-Karabach, de
omstreden Armeense enclave in
Azerbaidzjan, en het opheffen van
de blokkades rond het gebied om
het sturen van humanitaire hulp
mogelijk te maken. Dit staat in een
gezamenlijk communiqué dat de
twee ministers, Raffi Hovanisian en
Hussein Sadichov, met hun Russi-
sche collega Andrej Kozyrev over-
eenkwamen.
De twee partijen zullen krachtens
het communiqué de 'vreedzame in-
spanningen van de CVSE en de VN
om het conflict te regelen' aanvaar-
den. Ook benadrukten zij de nood-
zaak om de verplichtingen van de
CVSE, waarvan beide republieken
lid zijn, na te leven, 'met name het
afzien van het gebruik van geweld
en het dreigen ermee.

Ruim 80 procent
voor behoud vut

DEN HAAG - Een groot deel van
de werkende bevolking (83 procent)
in Nederland is voor handhaving
van de vut. Dit blijkt uit een enquê-
te van het bureau Inter/View, in
opdracht van RTL4. Van de onder-
vraagden was 11,3 procent van
mening dat de vut-regeling niet lan-
ger in de cao's gehandhaafd moet
worden, 5,5 procent had geen me-
ning. Van de ondervraagden ■ die
vinden dat de vut moet worden be-
houden, is 74,6 procent ook bereid
daarvoor loon in te leveren, 20,3
procent wil dat niet.

Extra militairen
naar Cambodja

DEN HELDER - Het Nederlandse
regering stelt aan de Verenigde Na-
ties extra militairen beschikbaar
voor de vredesmacht in Cambodja.
Het gaat om een bataljon van zes-
tot achthonderd man, voornamelijk
mariniers. Ook medisch personeel
van de marinevloot is echter aange-
zegd zich beschikbaar te houden.
Wanneer het detachement afreist is
onbekend. Volgens een woordvoer-
der van het ministerie van Defensie
heeft Nederland zelf het aanbod ge-
daan, maar is van de Verenigde
Naties nog, geen antwoord gekre-
gen.

Signalen
Een paar maanden geleden
nog kon de Amerikaanse
president George Bush als
gevolg van de snel tot suc-
ces leidende Golfoorlog niet
stuk, maar sindsdien is het
hem zichtbaar in dalende lijn
gegaan. Nu, bij de voorver-
kiezingen in New Hampshi-
re, is dat beeld op ondub-
belzinnige wijze geaccen-

tueerd. Er is een breuk ontstaan in deRepublikeinse kiezerscoalitie.
Nog steeds is Bush de eerste Republikeinse gegadigde voor het
presidentschap,'maar in de sterke opkomst van zijn rivaal Pat Bu-
chanan weerspiegeltzich de diepe ontevredenheid van het Ameri-
kaanse volk. Blijkbaar verwachten heel wat burgers van de puur
rechtse nieuwkomer Buchanan dat hij de aanzet zal geven tot op-
vijzeling van de deraillerende staatshuishouding.

George Bush zal een hard gevecht moeten leveren en daden moe-
ten laten zien om zijn verblijf in het Witte Huis met nog eens vier
jaar te prolongeren. De president heeft de defensie-uitgaven al
met enkele tientallen miljarden dollars teruggebracht, maar daar-
mee de volksgunst nog geenszins herwonnen. Integendeel, zijn
populariteit en zijn uitstraling naar hetAmerikaanse volk zijn tanen-
de, terwijl de economische problemen en het algehele misnoegen
van dekiezers over de toestand en de toekomst van het land het
verkiezingsjaar zullen beheersen en uiteindelijk over triomf en af-
gang bij de grote electorale krachtmeting beslissen.
Ongeacht wie straks, in november, de dienst gaat uitmaken in
Washington, kan nu al worden geconcludeerd dat de VS, gezien
hun economische en financiële moeilijkheden, niet langer bereid, zullen zijn als een soort Barmhartige Samaritaan voor de halve
wereld te blijven opdraaien. . F.S.k J

punt uit
Ramengooier

De politie van Den Haag heeft
een 46-jarige Hagenaar aange-
houden dieruiten bij het minis-
terie van Defensie en de BVD
heeft ingegooid. Woensdagmid-
dag gooide hij elf ramen in bij
het Defensie Voorlichtingscen-
trum aan de Korte Houtstraat.
De schadebedraagt een ton. De
man werd aangehouden maar
door de politie weer vrijgela-
ten. Hij gooide vervolgens zes
ruiten in bij de Binnenlandse
Veiligheids Dienst aan de Pre-
sident Kennedylaan. De politie
hield de man wederom aan. Hij
heeft psychische moeilijkhe-
den. De man heeft volgens de
politie problemen met over-
heidsinstellingen. Vorig jaar
gooide hij ruiten in bij het mi-
nisterie van Binnenlandse Za-
ken.

EG-hulp
De Europese Gemeenschap
stelt 1,15 miljoen gulden aan
noodhulp beschikbaar voor de
tienduizenden vluchtelingen
uit Myanmar, het vroegere Bur-
ma, die sinds begin dit jaarhun
toevlucht gezocht hebben in
het buurland Bangladesh.

Directeur
De directeur van de VW op
Texel wordt verdaoht van het
aannemen van circa 55 duizend
gulden aan steekpenningen, zo
heeft de Rijkspolitie in Alk-
maar gisteren medegedeeld.
Een Texelse drukker heeft be-
kend het geld aan de directeur
te hebben betaald in ruil voor
drukorders van de VVV.

Bordelen
Minister Hirsch Ballin (Justi-
tie) wil gemeenten meer moge-
lijkheden geven om op te tre-
den tegen bordeelhouders. Hij
wil de gemeenten toestaan om
verordeningen op te stellen
waarmee een bordeel verboden
kan worden. Wat Hirsch Ballin
betreft mogen gemeenten een
vergunningenstelsel in het le-
ven roepen, zodat het houden
zonder vergunning strafbaar
wordt.

Wiegedood
In de jaren 1988 en 1989, en
naar het zich laat aanzien ook
in 1990, is het aantal gevallen
van wiegedood in ons land aan-
zienlijk gedaald. Deden zich
over de jaren 1985-'B7 jaarlijks
gemiddeld nog rond de 180 ge-
vallen van wiegedood voor, in
de daarop volgende twee jaar
was dit aantal met minstens 68,
en wellicht met zelfs 112, afge-
nomen. Dat schrijft de emeri-
tus-hoogleraar kindergenees-
kunde prof. G.A. De Jonge in
het jongste nummer van het
artsenblad Medisch Contact.

Punjab
De Indiase Congrespartij heeft
de verkiezingen van woensdag
in de deelstaat Punjab gewon-
nen, meldde het Indiase pers-
bureau PTI gisteren. Het ging
om de eerste parlementsverkie-
zingen sinds 1985. Slechts 3,2
van de 13 miljoen kiezers kwa-
men woensdag opdagen, aldus
PTI. De overigen hadden een
oproep van sikhs opgevolgd
om niet te gaan stemmen.

Honecker
De zieke voormalige Oostduit-
se leider Erich Honecker mag
zijn schuilplaats in de Chileen-
se ambassade verlaten om in
een Moskous ziekenhuis me-
disch te worden behandeld.
Dat zijn de Russische regering
en Chili overeengekomen.

Drukte bij begrafenis

(ADVERTENTIE)
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RAMEN
DEUREN
VERANDA'S
\*{\ KEUR-PROOUKTEN

Showroom geopend
di. Vm 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

" Onder enorme belang-
stelling dragenvrienden
en collega's van het IRA-
lidKevin Barry O'Donnell
zijn baar tijdens de begra-
fenis gisteren in het
Noordierse Dungannon.
Bij de ceremonie waren
honderden mensen aanwe-
zig. O'Donnell was een
van de vier IRA-leden die
vorige week bij een schiet-
partij met Britse soldaten
om het leven kwam.

Foto: REUTER
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100,6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogteper
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 maandagt/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan250.000personen van IS jaaren ouder.
(Bron Cetxjco Summo Scanner) 079

Personeel aangeboden

Confectie- loonbedrijf
vraagt LOONARBEID. Info 04454-2225.

Gezocht nieuwe uitdaging!
Represent, charm. jonge-
vrouw, i.b.v. horecapap.
zoekt werk als BUFFET-
HULP, en haar passend
"animeerwerk". Werktijden
in overleg. Br.o.nr. B-0497
LD. Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.

Brood en BANKETBAKKER
biedt zich part-time aan, in
omgev. Heerlen. Tel. 045-
-245633 na 18.00 uur.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Personeel gevraagd
Voor direct gevraagd

isolatie plaatopzetters /
steigerbouwers /stralers

voor diverse langdurige objecten in Limburg.
LM.C. BV: 01840-20947 na 18.00 uur 01890-13326.

Buschauffeurs
gevraagd, woonachtig omgeving Brunssum.

Fa. Reiners, Maternusstr. 9, Gangeltbrüxgen
Tel. 0949-24546239.

Bouw- en Ingenieursbureau
Brunssum B.V.

vraagt voor spoedige indiensttreding
Administratieve Kracht M/V

leeftijd ca. 20 jaarenige ervaring vereist.
Kennis van de Duitse taal in woord en schrift.

Melden: Vrijdag 21 februari 1992 van 12.00 -17.00 uur.
Trichterweg 125, Brunssum. Tel. 045-229529.

Bouw- en Ingenieursbureau
Brunssum B.V.

vraagt voor spoedige indiensttreding
Bouwingenieur

met het Meisterdiploma (B & U)
welke volledig zelfstandig moet kunnen werken.

Op de hoogte is van Duitse bouwwerken-calculaties-
opmetingen en berekeningen, organisatie en aantrekken

nieuwe bouwprojecten.
Melden: Vrijdag 21 februari 1992 van 12.00 - 17.00 uur.

Trichterweg 125,Brunssum. Tel. 045-229529.

Jetten imp.-exp. Bv
vraagt

Chauffeur
Voor nationaal en internationaal varkenstranport.

Tel. 046-517029, N. Weert 04953-570.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Voerendaal en Bocholtz

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.
TOINE HERMSEN CUISINIER, de naam die gekoppeld is
aan het sfeervolle restaurant op niveau te Maastricht, hoek
O.L. Vrouweplein / St. Bernardusstraat, is op zoek naar een
medewerker in de functie van

Restaurant medewerker
huishoudelijke dienst m/v

Aanvangstermijn in onderling overleg.
Leeftijd ca. 18-25 jaar.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan:
TOINE HERMSEN, cuisinier,

Sint Bernardusstraat 2-4,
6211 HL MAASTRICHT.

Echte bakker Mare de Gijsel
Bautscherweg 66, Heerlerbaan. Tel. 045-410568

vraagt voor spoedige indiensttreding
Winkelbediende m/v
Ervaring gewenst.

Olympus Sport
toonaangevend op het gebied van sport en sportmode

zoekt voor haar filiaal
aan de Saroleastraat in Heerlen

Verkoopmedewerk(st)ers
(leeftijd 16-23 jaar)

* FULL-TIME (voor de gehele week)
* PART-TIME (voor meerdere dagen per week)

* HULPEN (voor de koopavond en zaterdag)
Wil je werken in een winkel die behoort tot de snelst-

groeiende sportmodeketen van Nederland en hebben sport
en sportmode je interesse?

Aarzel dan niet en reageer snel!!

Je kunt telefonisch kontakt opnemen met de filiaalmanager
Dhr. H. Vrenken, tel. 045-740028.

Werken bij de modernste sportmodeketen van Europa!
Een sport op zich!

■ i

City-Tax 424242
vraagt voor direct, wegens uitbreiding activiteiten

full-time en part-time Taxi-chauffeurs
tevens groepsvervoer chauffeurs evt. WAO-ers.

Sollicitaties na telefonische afspraak tijdens kantooruren.
Metselaars

losse of voll. colones, voor werken in Nederland en Duits-
land. Wekelijkse betaling. 0932-11256853, na 17.00 uur.

Garage/vervoersbedrijf Hanneman te Kerkrade,
tel. 045-452666 zoekt op korte termijn een

Ervaren autospuiter
Aanm. na tel. afspraak, vragen naar Dhr. H.P. Hanneman.

Zonder ervaring onnodig te solliciteren.
Gevraagd

* Taxichauffeurs voor treintaxi
* Part-time chauffeurs

(voor weekend avonduren)
Pers. aanmelden Akerstraat Nrd. 132, Hoensbroek.

Tel. 045-215555

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

Medewerkers m/v
voor een confectiebedrijf in de omgeving van Geleen. Deze
functies zijn in dagdienst en voor langere periode. U hebt
werkervaring of een opleiding in de confectie-brache. Hebt

u interesse? Kom dan langs of bel ons.
Produktie-medewerkers m/v

voor diverse bedrijven in Geleen en omgeving. Het werk is
in dag- of in ploegendienst. Leeftijd: vanaf 17 jaar. De ver-
diensten zijn goed. Wilt u snel aan de slag en goed werk

verrichten? Neem dan direct contact met ons op.
Informatie: 046 - 75 61 56, Mariëlle Schutgens.

GELEEN, RIJKSWEG ZUID la.

Nette vriendelijke verkoopster
gevraagd, enige ervaring gewenst. Leeft, tot plm. 35 jr.

Patisserie Kengen. Aanmelden na 12.00 uur: 045-717454.

Grondverzetbedrijf L. Grooten
vraagt voor spoedige indiensttreding

ervaren machinist
voor mobiele graafmachine.

Inl. Koolhoverweg 28 A, Bocholtz. Tel. 045-443952.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
MEDEWERKSTER gevr.
voor cafetaria leeft, tussen
20 en 30 jr., omg. Heerlen.
Tel. 045-325620 tussen
12.00 en 14.00 uur.
Leuke MEISJES gevraagd
voor nieuw te openen
escort-service, zeer hoge
verdienste, 70-30 basis. Tel.
045-218842.
KAPSTER gevr. met salon
ervaring voor 23 uur per wk.
Tel. 04493-3738.
Priveclub zoekt met spoed
leuke MEISJES, leuke sfeer,
hoge verdiensten, intern
mogelijk. Vervoer aanw.
045-228481.
Gevr. FRITUREHULP,
ouder dan 25 jaar, voor 2
dagen per week. Tel. 045-
-222790

CHAUFFEUR gevr. voor
vrachtwagen met aanhang-
wagen. Claessen B.V. Nuth.
Tel. 045-242900
Bouw- en ingenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmerlieden en MET-
SELAARS (liefst coll.). Hoog
loon, wekelijkse betaling,
Duits verzekerd. Sollicitaties
na tel, afspraak 045-232100
Zelfstandige FRITURE-
HULP gevraagd. Tel. 045-
-462411.
Met SPOED gevr. restau-
rant kelner of serveerster
met erv., Ift. 18-23 jr., jaar-
betrekking. Soll. na telef. af-
spraak 046-516815. Met
carnaval gesloten. Rest. De
Koning, Markt 4, Sittard.
Pizzeria Angelo Kerkrade
vraagt full-time en part-time
aankomende SERVEER-
STERS voor de middaguren
Tevens chauffeur gevr. Tel.
045-353735.

VOORJAARS- I
AANBIEDING
Piccolo's enreuzepiccolo's
plaatsenkan nu nóg voordeliger!

Voorpiccolo's geldt
2xplaatsen, IV2X betalen en
voorreuzepiccolo's
3x plaatsen, 2x betalen
(m.u.v. enkelerubrieken).

BEL NU 045-719966 \
Hago Nederland b.v., Heer-
lerbaan 125 te Heerlen
vraagt voor een van haar
objekten in Brunssum een
nette HEER voor schoon-
maakwerkzaamheden van
ca. 15.00 uur tot 20.00 uur.
Deze heer moet tevens be-
reid zijn om in voorkomende
gevallen 's morgens te wer-
ken van 0.7.00 uur tot 11.00
uur. Interesse, neem dan
kontakt op met ons kantoor.
Tel. 045-426677.
Leuke jonge MEISJES gevr.
voor goedlopende priveclub.
Escort mogelijk. Tel. 045-
-274587.
Gevr. CHAUFFEUR 1 è 2
dagen p.wk. woe. en dond.
goede contact, eigensch.
Tel. 045-441808.
Groepsvervoerchauffeur m/v
gevraagd voor plm. 15-20
uur per week. Werktijden
zijn op maandag t/m vrijdag
tussen 06.45-09.00 uur en
tussen 15.00-17.15 uur.
Sollicitaties na tel. afspraak
LINDETAXI Voerendaal, tel.
045-753636.
Luxe club in België vraagt
MEISJES. Intern mogelijk.
Tel. na 14 uur Club Balmoral
Grote Baan 442, B-3530
Helchteren, Grote Baan
Hasselt-Eindhoven. 09-32.
11.601181.
Jeugdkoor zoekt enthou-
siaste DIRIGENT(E). Reac-
ties 045-441493.

Taxibedrijf Hanneman te
Kerkrade. Tel. 045-452666
zoekt op korte termijn
CENTRALIST MA/. Voor
avonduren en weekend.
Aanm. na telef. afspraak.
Gevraagd IJSVENTER,
goede bijverdienste, erva-
ring gewenst. Br.o.nr.
B-0537, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Gevr. HULP in de huish.
voor 1 ochtend p.wk. Niet
zwart. Tel. 045-215010.
Gevr. KEUKENHULP part-
time voor Hotel te Valken-
burg. Tel. 04406-12030.
Nette vrwl. FRITUREHULP
gevr. voor friture-cafetaria
voor min. 2 avonden p.wk.
Zonder ervaring onnodig te
soll. Tel. 045-414175.
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.
Petit restaurant vraagt team
-MEDEWERKSTER voor 5
halve dagen p/week, over-
dag. Enige ervaring vereist.
Br.o.nr. B-0538, LD, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Exclusieve club te Lanaken
zoekt nette atraktieve jonge
DAMES, hoge verdienste,
werktijden i.0., vervoer aan-
wezig. Tel. ml. 045-729239

Onroerend goed te huur gevraagd

Te huur gevr. Zuid Limburg
Gunstige gelegen vrijstaande woning, (pand, boerderijtje),
doelstelling: massagehuis. Hogere huur en evt. overname
inboedel geen bezw. Reacties na 20.30 uur 040-413504

Gez. woonruimte v. echtp.
van middelb. Iftd. Hr. tot plm.
’650,-. 0949-225 171374.
Ouder echtpaar zoekt per
20-3-92 zelfst. woonruimte,
liefst gemeubileerd, omg.
HOENSBROEK, max. huur

’ 700,-. Tel. 045-228734.
Te h. gevr. woonruimte met
2 slpks., omg. HEERLEN-
Hoensbroek, max. huur

’ 700,-. Br.o.nr. B-0487,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Jong stel zoekt met spoed
woonruimte te SITTARD,
huur ca. ’650,-. Tel.
04498-52665 b.g.g. 51031.

Jonge Ned. TANDARTS
met praktijk in Aken zoekt
per 1 april as. woning/app. v.
2 pers. in Z.ümb. mcl.
M'tricht. Huur tot plm.

’ 1.000,-p/m, 043-219730.
Jong stel met kind zkt. met
spoed woonruimte in ZUID-
LIMBURG, huur plusm.

’ 650,-. Tel. 045-352978.
Nette j. vrouw zkt. m. spoed
ETAGE of appart. in regio
Maastricht, max. huurpr.
’BOO,- mcl. Br.o.nr. B-0548
L-D Pb.2610, 6401 DC Hrl.
Te huur gevr. GARAGEBOX
teg. beloning van ’225,-.
Tel. 045-271125.

Nette vrouw met vaste baan
zkt. woonr. omg. LAND-
GRAAF/Kerkrade tot ’650,-
-incl. 045-324081 tot 14.00
uur en na 20.00 uur.

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

Onroerend goed te huur aangeboden
Aangeboden 4 particulieren, op stand gelegen te Nuth (L),

seniorenappartementen
Wij bieden voor ouderen in persoonlijke en beschutte sfeer
luxe huisvesting met volledige verzorging en maaltijden. Er
is 24 uur per dag ziekenzorg aanspreekbaar. De apparte-
menten zijn gelegen aan de rand van een natuurgebied en
op 500 meter afstand zijn alle centrale voorzieningen aan-
wezig, zoals openbaar vervoer, winkels, bibliotheek, kerk
e.a. Vanuit deze unieke standplaats, in de euroregio, be-
reikt u op 5 km afstand Heerlen, op 15 km Maastricht.

Nadere documentatie en informatie op aanvraag.
Br.o.nr. B-0547 LD, Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.

Verkoop, verhuur UNITS.
Woon- kantoor- toilet- en
douche-units in div. afme-
tingen in verschillende prijs-
klasse. Tucon, 046-514441.

Te h. PRIVÉHUIS in Heer-
len. Br.o.nr. B-0549, LD,
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

VkJ\l\.*JUr\l JJJ.I XVIJCii
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Droomhuis
U wilt uw huis verkopen.
De ligging is uitstekend; i*
landelijken vooral toch
dicht bij het centrum.

Het pand heeft 5 mooie,
ruime slaapkamers en

een gezellige hobbyzol-
der. Een luxe badkamer
ontbreekt natuurlijk niet.
De living heeft een op-
pervlakte van 60 m2en
de keuken iscompleet
met luxe installaties.

Zaterdag 22 februari plaatsen wij defoto
of tekening In deReuze-piccolo van uw

huis geheel

ünAllo:
Bel nu voor meer informatie:

045-719966
mmmmmm\ mmtmmmm inn iniiii n in,,„»»»«««,»,»„

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

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?
JosStorms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550 'Geen Verkoop! Geen kosten

Woonhuis verkopen??? !
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan,

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

Te koqp
gevraagd

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

Directe aankoop mogelijk!!
Geen verkoop, geen kosten!

LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550
Te koop of te ruil vrijst.

Zakenpand
te Brunssum. Geschikt voor
vele doeleinden, ook dubb.
bewoning. Gevr. bungalow,
bouwgrond of zakenpand in
regio met tel. 045-21/22/23.

Tebevr. 045-231000.
15 jaar vaste rente! 8,6% of
8,8% (pensioenfonds). Bel.
045-712255. Na kantoor-
uren Dhr. J. Wetsels 045-
-440731. STIENSTRA Hypo-
theek 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. ELSLOO halfvrijst.
woonh. met gar. en tuin, 3
slpkmrs. vr.pr. ’167.500,-
-k.k. Inlichtingen tijdens kant.
uren: Tel. 046-376036.
Te k. ELSLOO perf. afgew.
vrijst. bungalow, bwj. 1989,
vr.pr. ’249.000,- k.k. Inl. tijd
kant.uren: Tel. 046-376036.
KERKRADE. Renierstr. 14,
woonh. met kelder, zolder, 3
slaapk., cv., douche,
woonk. ca. 30 m2. Pr.
’115.000,- k.k. Wijman &
Partners, 045-728671.
NIEUWENHAGEN, Hoog-
str. 163, goed onderh. voor-
oorlogs woonhuis met veel
ruimte en voor vele doelein-
den geschikt. Huis is voor-
zien van kunststof ramen
m. dubbel glas. ’ 157.000,-
-k.k. Wijman & Partners
Vastgoed, 045-728671.
VALKENBURG LB, te k.
woonh. Emmalaan 10-A. ">Halfvrijst. met tuin, centrum, £
garage, 2 kelders, woonk., E
hal, keuken, 3 slpks, bad- F
kamer, Prijs ’215.000 k.k. *Bez. na afspr. 04406-15252 *
HEERLEN, Cambriumstraat l
100, hoekhuis met garage, 3 -
slaapk. Hypotheek ad 7,3%, /
pr. ’ 125.000,- k.k. over- 's
draagbare premie behoort F
tot de mogelijkheden. Wij- a
man & Partners 045-728671 1

Bü'DGE7s4iR
VLIEGTICKETS

retour vanaf

Europa

Athene f 365,-
Malaga f 365,-
Istanbul f 425,-
Rome f 425,-
TelAviv f 565,-

Amerika

New Vork f 665,-
Toronto (B) f 695,-
Curacao f 999,-
LosAngeles f 1.065,-
Barbados f 1.495,-
Rio de Janeiro f 1.654,-
Santa Domingo f 1.719,-
Honolulu f 1.865,-

Verre Oosten

Bangkok f 1.265,-
Hongkong f 1.865,-
Beijing f 1.930,-
Sydney f2.465-,
Agadir f 565,-
Dakar f 1.265,-
Kenia f 1.285,-

-(B)= vertrek vanaf Brussel

Kloosterwandstraat 6,
Roermond,

tel, 04750-72888 of
Honigmanstraat 42,

Heerlen,
tel. 045-711211

JLESTRATEN goed gele-
den halfvrijst. woonh. m. cv
jas, gar., tuin, woonk. en hal
jarket; 3 slpkms, badk.: ligb.
/aste wastafel en 2e toilet.
Solder m. vlizotrap. Pr.
f 185.000,- k.k. Tel. 043-
-342220 na 18.00 uur.
\ls u ons voor 12 uur
s morgens belt, staat uw
3ICCOLO de volgende dag
il in het Limburgs Dagblad.
fel. 045-719966.

BUNGALOW te Susteren
a/d Broekweg 12, 3 slaapk.,
woonk. ca. 40 m2, mooie
hal, eiken keuken, dubbel
toilet, badk., hobbyruimte,
inpand. garage en zolder.
Pr. ’230.000,-. Inruil eigen
woning mogelijk. Wijman &
Partners, 045-728671.
HEERLEN, Gouverneustr.
185, goed geïsoleerde een-
gezinswoning met garage, 3
slaapk., badk. met 2e toilet
en vaste trap naar ruime
zolder, ’129.000,- k.k. Wij-
man & Partners 045-728671

Bedrijfsruimte
Te huur in

Brunssum
Kerkstr., buiten voetgan-
gersdomein, kantoor/winkel-
ruimte, ca. 50 m2, huurpr.

’ 1.800,-. Br.o.nr. B-0495,
LD, Pb. 2610, 6401 DC
Heerlen.

Woningruil
WONINGRUIL Wie wil er in
Heerlen wonen, een mooie
eengezinswoning te ruil
aangeboden met 3 slaap-
kamers nabij het centrum
van Heerlen. De vraag is, wij
zijn op zoek naar een wo-
ning in een dorp of elders,
die moet 4 slaapkamers
hebben. Tel. 045-725786
1'" ■ "■ '.

Kamers
Te h. te HEERLEN kamer
met gebr. van wc en douche
m. kabelaansl. 045-227468

Bouwen/Verbouwen
Verkoop, verhuur UNITS.
Woon- kantoor- toilet- en
douche-units in div. afme-
tingen in verschillende prijs-
klasse. Tucon, 046-514441.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bouwmaterialen & Machines
■■■ ■■ , ■ -Makita

Electrisch vakgereedschap
Professionele kwaliteit binnen ieders handbereik.

Demonstratie van het complete Makita programma.
KERP, officiële Makita industriedealervoor Zuid-Limburg!

f^RP B.V.

In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.
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
Te k. HEFTRUCK zijlader 3
ton. Vale diesel 3 ton stuur-
bekr. ’ 5.500,-; TCM gas 4
ton triple mast hefhoogte
5.40 mtr. en side shift

’ 15.000,-; 2 x Toyota 2 ton
gas ’10.500 en ’8.750,-.
J. Smeets, Dries 27, Neer
(L). Tel. 04759-1373.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kunststof kozijnen, div. oc-
casion ramen en deuren,
isoglas. EUROPLAST tel.
043-632925.

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^

Landbouw en Veeteelt
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Voor het emissiearm aan-
wenden van drijfmest met
de nieuwe VEENHUIS zo-
debemester, bieden wij on-
ze diensten aan. Loonbedrijf
Steinbusch, tel. 045-751428
Te k. gevraagd SHETLAND
Pony. Tel. 04406-16143.
Weideslopen 4/5/6 m. ook
met banden gegalvaniseerd
en hydr. opklapbaar of pal-
letten. Div. modellen mest-
schuiven. Veewagens 2-4
koeien en 6-8 koeien tan-
dem as. Gegalvaniseerde
weidehekken 3 t/m 5 m.
Grondfrezen 1.40 en 1.60
m. Twee-rijige aardappel-
poter. Tractor Alliechalmers
50 PK diesel. Koopje! Alle
typen vaste tand cultivato-
ren. LMB J. SPONS, Eijsden
Tel. 04409-3500.
Te k. 1 HASSIA , 2 rijer vol-
aut. aardappelpootmach., 1
Bergman K 60 bunkerrooier.
Tel. 045-241423
Rode VOERWORTELEN 25
kg. ’6,-, 100 kg. ’20,-.
Veendrick, ingang kasteel
Amstenrade.
Te koop plm. 120 m3SNIJ-
MAIS (DS 394, VEN 379,
DVE 18, VEVI 396) verder
nog te koop partij stro en
hooi. Tel. 045-241828/045-
-212421 dit laatste na 20.00.
Nog te koop kleine hoeveel-
heden POOTGOED v.d.
rassen Ukama, Nicola en
evt. Berber. Tel. 045-
-212421, na 20.00 uur.
Te k. 11-jarige MERRIE, kl.
bruin, stokmt. 160cm. vader:
Procureur, 100% eerlijk en
verkeersmak, ideaal da-
mesrijpaard. 045-211328.
Te k. erv. D-PONY, M-
niveau, ook gesch. voor be-
ginners; Gevraagd E-pony.
Tel. 04748-1818.

GROND gratis af te halen
mcl. grondverklaring, tel.
045-270525.
PAARDEN en Pony's, in- en
verkoop. Hoeve de Hussen-
berg. Inl. Ben Boessen. Tel.
043-641929.

Winkel&Kantoor

Faxapparatuur
Autotelefoon

Telefoonsystemen
Advies/lnstallatie/service.

Tel. 043-68 66 16

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.

Transacties— .1 ■ ■ Ml—Te koop
6 Stauffer

Toningtafels
voor afslankstudio. Voor
volledige info Br.o.nr.
B-0496, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Dringend ter overname
aangeboden, wegens

ongeval bloeiende
Dancing / café
Volledige inboedel, zeer
lage huur en overname.

Aanvaarding direct.
Dancing Bananas,

Leut, Maasmechelen.
Tel. 09-3212263700.

Auto's

Bijna nieuwe inruilers
Ford Siërra Sedan 2.0 CL 60.000 km 1987 ’ 17.500,-
Suzuki Jeep Hard-top 1300cc 1988 ’ 13.500,-
Opel Kadett stat.car. 13S 5-drs. wit 1987 ’ 14.500,-
Opel Kadett stat.car.l6S 5-drs. rood 1987 ’ 15.500,-
Toyota Starlet 1.0 3-drs 1988 ’ 11.500,-
Citroën BK 14 E 1986 ’ 8.500,-
Ford Fiesta XR2 1988 ’ 14.000,-
VWPassat stationcar 5-drs '1986 ’ 14.500,-
CitroënAX 1.1 3-drs 1989 ’ 12.500,-
Peugeot 205Ace. 13S 5-bak3-drs. rood .. 1988 ’ 12.500,-

Diverse goedkope inruilers
Opel Ascona 1.6SEX ...". 1983 ’ 4.750,-
Ford Fiesta f 1.350,-
Ford Escort automaat ’ 1.000,-
Fiat Panda 1987 ’ 7.000,-
8MW316 1982 ’ 6.000,-

LPG-installatie, bwj. '90 voor nieuw type BMWi ’ 1.000,-.
Autobedrijf Luijten, In de Cramer 50, Heerlen.

Naast Meubelboulevard. Tel. 045-719335.

anaa
10x Fiat Panda diverse kleuren

met kenteken klaar met 0 km's
Panda 1000 L van ’ 14.860,- voor ’ 13.460,-
Panda CLX van ’ 15.860,- voor ’ 14.360,-

RIJ NU BETAAL LATER MOGELIJK!
vraag naar onze voorwaarden.

Fiat Klankstad Kerkrade
Kaalheidersteenweg 185. Tel. 045-413916.

Te k. BUICK Skyhawk, bwj.
'79, 3.8 V6, glazen dak, APK
1-93, pr. ’3.250,-. Tel.
045-320170.
Te k. 100% goede CI-
TROEN 2 CV 6, APK gek.
febr.'93, tel. 046-518790.
CITROEN BK 16 TRS bwj.
'84, duurste uitv., als nieuw.
Amonieterf 4, Rennemig-
Heerlerheide.
CITROEN 2 CV 6 Charles-
ton, bwj. '82, i.z.g.st, vr.pr.
’2.600,-. Tel. 045-414601.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Fiat UNO 45 bwj. '86, nw.
model '87, APK '93,
’5.200,-. 045-751387.
Fiat RITMO 75 CL bwj. '81,
5-drs., APK 20-892, l.met.
velgn., 5-versnell., ’1.650,-
Tel. 045-222223.
Te koop BMW 318-i, bwj.
'85, t.e.a.b., kl. beige/groen-
met. Tel. 046-754514.

S^Trofitiüt!^ 'Rob.
Proficiat met het behalen

van je diploma B-verplegra
en een dikke zoen van f

zus Danielle.

Proficiat

Mam en de kinderen^
"kXXXXXXXXXXXXXXXX'*»*'*

VOIJVO
A. KLIJN

Occasions
Volvo 940 GL %
Volvo 760 GLE IS*
Volvo 740 GL stationcar I°;i
Volvo 740 GL 1^;
Volvo 480 turbo 1X«Volvo 440 GL I=J(
Volvo44oGLE I=S
Volvo 440 GL 2 maal 1^Volvo340 DL automaat 3-drs..'. ISfVolvo 340 GL 1.74-drs I^j
Volvo 460 2.0 inj. 3-drs Igw
Volvo 340DL 3-drs I*S
Volvo 340 DL 5-drs. 2 maal I*S
Volvo 340 L 3-drs 1»L
Volvo 340 automaat 3-drs I*S
Volvo 340 DL 1.7 4-drs jSj*Volvo 240 L stationcar 1L
Opel Kadett 13 S 3-drs. stationcar ]ïïr
Opel Kadett 1.3 3-deurs ]%
Opel Kadett 1.8 S 3-deurs
VWPassat 1.6Avance JS;
VW Golf Diesel 1^■Renault 11 TL 1?$
Renault 5 SL IfsCitroen BK I 9"

De Koumen 5, Hoensbroek-Heerlen. Tel. 045-220055*^
Autobedrijf Jos Nelissen

biedt aan: a.Opel Kadett 12 Skl. zwart 1985 ’ 9-^'.Opel Ascona 16 S automaat 1983 ’ 5-9s'.Opel Senator 3.0Eautom. nw. typeLPG .. 1984 ’ 11 ■;£*-,
Opel Monza3.oS kl. blauwmet 1979 ’ s^'Opel Monza2.BSkl. grijsmet 1981 ’ 6S'
Ford Escort 1.1 kl. blauw 5-gang 1984 ’ -5-^vFord Escort 1.6 GL kl. rood 1982 ’ 3.9^'.Ford Siërra 1.6kl. zwart 1985 ’ 7.9<£.Ford Siërra 1.8CL bruinmet 1988 ’ 14-^*Ford Scorpio 2.0 GL kl. wit type 1987 ’ 14-^VW Golf Staier diesel blauwmet. 5-gang ... 1983 ’ 5-^'.VW Golf dieselkl. rood ....' 1983 ’ 4-^'VW Jetta diesel kl. rood met alarm 1985 ’ 9-^'BMW 316 kl. roodmet. sportw. type 1984 ’ 9.5^'.BMW 318ikl. antraciet sportw 1985 ’ 13-jJv
BMW 320-6kl. blauwmet. (mooi) type 1985 ’ 13-ji*,'.
Mercedes 280 SEkl. blauwmet. LPG 1983 ’ 12-fjJv
Mercedes 230 coupékl. wit 1977 ’ 8.5^.Mercedes 307 diesel autotransporterwit... 1980 ’ 145n0-Audi 100 5-cyl. 5-gang stuurbekr 1983 ’ 7*9"»'.
Volvo 340 kl. rood LPG nw. type 1987 ’ 7-J2j.
Fiat Panda 45 CL kl. zwart 1986 ’ *3^'SuzukiAlto kl. grijsmetal 1983 ’ 3.9^'Peugeot 205 GR 1.3 5-gang 1985 ’ 7.9^'Mazda 323 stat.car bl.metal. 1e eig 5-drs . 1985 ’ -3-^HondaCivic kl. blauw 1e eig 1983 ’ 5-=Zj
Brandweerauto merk Mercurius Deuts 1955 op aa

Bestelauto's
ToyotaLite-Ace nw.type diesel 1e eig wit . 1986 ’ 11 ■"ss■VW Transporter 2.0 benzine 1984 ’ 6.9^.Citroen C25 kl. zwart benzine 1983 ’ 3.7^,
Daihatsu Charade diesel kl. wit 1986 ’ 6-7^Div. goedkope inruilers. Inruil en vlotte financiering moge'

Pr. Hendriklaan 32, Brunssum. Tel. 045-257786^^
Deze maand beslissen

over 6 maanden betalen
Citroen AX 1.1 Image grijsmetallic 01-199<>
Citroen AX 1.1 TGE wit O8"19^Citroen AX 1.4GT grijsmetallic 02-199"
Citroen AX 11 RE wit 05"19 S
VWPolo 1.3 Injectie wit 06-199 U
Citroen BK 16 TZi 04-199"
Citroen 19 TRi Break grijsmetallic 01-199"
Citroen 19 TRi met schuifdak 10"l9oaAlfaRomeo33 1.3 Bleu-uitvoering 08-19°=
Nissan Sunny 1.6iSLX wit °7-198g
Ford Fiesta 1.4i rood 05-198»
OpelKadett 18 S Sedan blauw A9°Seatlbizal.2GLwit 04-1989
Ford Escort 1.4 Bravo rood O 3"198?
Citroen BK 1.9GTi wit 09-198°
Citroen 1400 met spoiler 05-198»
Citroen 1.6 TRi rood 04-198»
Citroen 1.9 diesel wit 03-198»
Opel Kadett 1.3i5-drs. wit 05-198*
Citroen 1600 Montreux 06-198*
Mitsubishi Lancer 1.5GLX 08-198»
Citroen 19 TRi Break wit 01-198»
Citroen 14RE rood 04-198'
Citroen 14RE grijsmetallic 04-198'

Speciale aktie-auto
Citroen BK 1.6 TRi met Im-velgen en spoiler jggC
CitroenKM 2.0iAmbiance

Demonstratieauto's
Citroen AX 1.4 GT

Citroen ZX 1.6 Aura
Citroen ZX 1.9 Volcane

Citroen 1.9 Diesel Avantage
Citroen KM 2.0 Ambiance ___^^

Uw aktieve Citroen-dealer in Zuid-Limburg s

Stationcars
Passat Variant blauw IggD
Peugeot 405 GLi beigemetal ]gjjS
Opel Omega TurboDiesel CD intercooler IggS'
Opel Omega 1.8 beigemet ]gtf
Opel Omega 2.3 diesel blauw .gg/
Opel Omega 2.0izwartmetal. div. extra's .ggf
Opel Rekord 2.0 QLS beigemet ]ggf
Opel Kadett 1.6 D 5-drs. wit ]g&
Opel Kadett 1.6 D 3-drs : ]gtf
Opel Kadett 1.2 S groen 3-drs \SVolvo 245GLE D met extra bank -
Opel Kadett combo 1.6 D 1986 1987

Garantie, inruil en finaniering mogelijk

Autobedrijf Ad van Neer
Zandweg 160, Heerlen (naast Vroedvrouwenschool)-

Tel. 045-416023. ___^--<
Autohandel Johan ROVER 820i, 16V, M-J,!
SCHMIDT heeft diverse ales

u
electr c!pK '92, Pr

auto's in voorraad van stuurbekr. etc., APK »
’750,- tot ’6.000,-. Alles n.o.t.k. Tel. 045-72g7g*j^
met APK. Tel. 04492-2888. Voor Piccolo's
Hommert 24, Vaesrade. zieverder pagina 6



Hersenschim
De tweede blunder die de Natio-
nale Partij heeft begaan was het
in het veld sturen van een oner-
varen kandidaat. Theuns Kruger
bleek een goedwillendeamateur,
maar hij was de vierde keus van
zijn partij en in geen enkel op-
zicht opgewassen tegen zijn KP-
rivaal, Beyers, een demagoog
van de bovenste plank.

Dat de regering twee dagen voor
de verkiezingen drastische be-
zuinigingen en massale ontsla-
gen in het blanke onverwijs
aankondigde, kan haar zaak in
Potchefstroom, een onderwijs-
centrum, evenmin veel goed
hebben gedaan.

Wat zijn de lessen die De Klerk
uit deze nederlaag moet trek-
ken? Hij heeft nu kunnen vast-
stellen dat hij het contact met
een belangrijk deel van de blan-
ke kiezers is kwijtgeraakt. De

NP zal het land in moeten trek-
ken en de nerveuze achterban
duidelijk moeten maken dat de
weg van De Klerk de enig be-
gaanbare is.
Verleden week hieldDe Klerk in
Potchefstroom een toespraak
waarin hij dit eindelijk deed. Hij
legde uit dat zijn partij veertig
jaar lang een hersenschim, de
apartheid, heeft nagejaagd. Dat
heeft geleid tot internationaal
isolement, een economische ruï-
ne en een burgeroorlog met de
zwarte bevolking. Hij waar-
schuwde dat een stem op de XP,
een terugkeer naar die situatie
zou betekenen en datwas, zo zei
hij onheilspellend, de weg naar
de zelfmoord van het 'Afrikaner
volk.
Alleen door hen voortdurend te
confronteren met de rampzalige
gevolgen van een KP-regering
kan hij nu de verstoorde relatie
met de blanke kiezers herstellen.

Onderhandelingen
De uitslag heeft echter ook dvi-

delijk gemaakt dat de XP op een
of andere manier betrokken
moet worden bij de onderhande-
lingen over de toekomst van het
land. Een oplossing zonder deze
partij is geen oplossing, maar of
de konservatieven in deroes van
de overwinning de gang naar de
onderhandelingstafel zullen vin-
den is zeer de vraag. Ook dat is
een uitdaging voor De Klerk en
in niet mindere mate voor het
ANC.

Wat Potchefstroom betekent
voor de onderhandelingen tus-
sen regering en het ANC over
een nieuwe grondwet is inmid-
dels onderwerp van verhitte dis-
cussies. Eén stroming zegt dat er
een adempauze moet worden in-
gelast zodatDe Klerk zijn electo-
raat kan voorbereiden. Een an-
dere school van deskundigen
meent echter dat er nu juistvaart
achter de onderhandelingen
moet worden gezet zodat er een
einde kan komen aan de marte-
lende onzekerheid waarin de
blanke minderheid nu leeft.
De macchiavellisten onder de

waarnemers menen dat de ne-
derlaag De Klerk zelfs in de
kaart speelt. Hij kan nu meer
concessiesvan het ANC loswrik-

ken door te verwijzen naar het
konservatieve gevaar.
Die laatste optie is onder de hui-
dige omstandigheven te frivool

om serieus te nemen. Want één
ding staat na Potchefstroom wel
vast: Zuid-Afrika gaateen uiterst
turbulente tijd tegemoet.

" De politie in Potchefstroom heeft de grootste moeite om de dolenthousiasteaanhangers
van Andries Beyers in toom te houdenna de verkiezingsoverwinning. Foto: APP

binnen/buitenland

DOOR PETER VAN NUIJSENBURG Persoonlijke nederlaag voor president De Klerk

Uitslag Potchefstroom
catastrofe voor NP

potchefstroom - De
nederlaag van de Nationale
Partij (NP) van de Zuidafri-
kaanse president F. W. de
Klerk bij de tussentijdse
verkiezingen in Potchef-
stroom mag dan niet onver-
wacht zijn, de omvang moet
De Klerk als een mokerslag
hebben getroffen.

Oe nationalisten hadden bij een
krappe overwinning van de
3aits-reactionaire Konservatieve
Partij (XP) nog staande kunnen
houden dat de nederlaag eenkleine tegenslag maar geenramp
!s* Een verlies van meer dan 2000van de in totaal 17352 uitge-
brachte stemmen is echter meer
dan dat: een catastrofe.
*pc president zal de schuld van
uit debacle voornamelijk by
zichzelf moeten zoeken. Hij had
de verkiezingen in Potchef-
stroom uitgeroepen tot een 'ba-
rometer van de stemming onder
de blanken.De tussentijdse ver-Wezingen in een behoudend bol-
werk in een tijd dat de regering
borstelt met een economische
Cl-isis, toenemende criminaliteit
er> een verwoestende droogte,
terwijl de onderhandelingen met
"-et ANC over een nieuw politiek
"estel nog geen resultaat hebben
°Pgeleverd, kregen daardoor deallure van een nationaal referen-dum.
De Klerk bood de XP de gele-
genheid om munt te slaan uit de
°nvrede die deze kwesties oproe-

pen en de XP heeft deze kans
met beide handen aangegrepen.

Onrust
Uiteindelijk zijn de ondernemers
ook op die lijn terechtgekomen.
Misschien niet helemaal uit over-
tuiging, maar zij hebben het niet
volledig doorbetalen van het loon
en het inhouden van vrije dagen
niet als doel op zichzelf willen
zien. Het gaat er immers om dat
het ziekteverzuim omlaag gaat.
En als dat ook langs andere weg
kan worden bereikt, is hun dat
meer of minder om het even.

De nu gekozen oplossing bespaart
de ondernemingen in elk geval
een hoop onrust. Het zal ook de
werkgevers niet zijn ontgaan, dat
de steigers leeggelopen zouden
zijn, wanneer ze op hun ponte-
neur zouden zijn blijven staan. En
ze hebben nu tegelijkertijd een
grote claim liggen bij de vakbewe-
ging om van het verzuimbeleid
een succes te maken.
Naar beide kanten zal dat ver-
zuimbeleid straks krachtig moe-
ten uitwerken. Werkgeversonder-
handelaar De Fouw liet al weten
dat er boetes zullen komen voor

ondernemers die niet serieus mee-
werken aan de nader af te spreken
maatregelen ter beteugeling van
het ziekteverzuim. Maar tegelij-
kertijd zullen werknemers wor-
den aangepakt die al te gemakke-
lijk thuis blijven of die een loopje
nemen met de veiligheidsvoor-
schriften. Als iedereen zich daar-
aan eens consequent zou houden,
zou dat alleen al een heel stuk
schelen. Niet zó maar wordt ge-
zegd dat 'de grootste macho's in
de bouw het eerst in de wao lo-
pen.
Het aangescherpte beleid moet
het ziekteverzuim eind volgend
jaar minstens een procent omlaag
hebben gebracht. Het ligt nu op
12 procent, wat betekent dat elke
werkdag één op de acht bouwvak-
kers door ziekte is uitgeschakeld.
Het percentage zal dus voor einde
1993 tot (iets) onder de 11 procent
moeten zijn gedaald. Zo niet, dan
volgt alsnog een sanctie: dan zal
een bouwvakker die zich meer
dan één keer in een jaar ziek
meldt, een dag voor eigen reke-
ning moeten nemen; over die dag
zal hij geen loon ontvangen.
Daarmee mag de bouw dan ook
een beetje aan minister De Vries
laten zien hoe serieus men de zaak
neemt, voor de cao-onderhande-
laars - vooral die aan vakbonds-
kant - lijdt het geentwijfel dat de
doelstelling van einde 1993 wordt
gehaald. En het is niet de bedoe-
ling om het daarbij te laten. Bin-
nen vier jaar moet het mogelijk
zijn om het verzuim 4 procent te-
rug te dringen. Dat het nooit zo
laag zal komen te liggen als bij de
banken, is duidelijk - daar is het
werk ook niet naar. Maar aan 8
procent of iets eronder wil men in
elk geval komen. Vorig jaar lag

het totale aantal verzuimdagen
wegens ziekte in de bouw trou-
wens al 7 procent lager dan in
1990.

Minaretten verrijzen steeds meer in straatbeeld

Islam wordt gevestigde
godsdienst in Nederland

Van onze redactie binnenland

- 'De tijd dat islamitische gastarbeiders hun
sebedsmat alleen in de fabriekshal uitrolden, ligt ver achter

De minaretten die hier en daar in het stadsbeeld verrij-,en> symboliseren dat de islam één van de gevestigde gods-
*e*ïsten van Nederland aan het worden is. Dat schrijft de
coloog drs Nico Landman in zijn proefschrift 'Van mat tot

-J^maret' over de institutionalisering van de islam in Neder-
waarop hij gisteren aan de Rijksuniversiteit in Utrecht1S gepromoveerd.

3(V» moment heeft Nederland
tj

ug moskeeën en bijna 600 islami-
tiß* or*ganisaties. De immigra-
j^estroom uit met name Turkije,
Vnarokk° en Suriname zorgde
aa°-f een enorme toename van hetar»tal moslims in Nederland, van>a procent van de bevolking inJa 'l tot bijna 3 procent in 1990.landman constateert dat studies

die specifiek de islam tot onder-
werp hebben, schaars zijn.

Dat
komt volgens hem omdat veel on-
derzoek gedaan wordt door de
overheid, die in haar minderhe-
denbeleid weinig aandacht be-
steedt aan religieuze aspecten van
de problematiek. Verder waren de
betrokken moslims weinig toe-

gankelijk voor de meeste onder-
zoekers, onder meer door de taal-
barrière en de anonimiteit en het
isolement waarin zij tot voor kort
hun activiteiten ontplooiden.

(38 procent) en Surinamers (6 pro-
cent). Daarnaast noemt hij Indo-
nesische, Pakistaanse, Tunesisi-
sche en Egyptische moslims. Zij
zijn georganiseerd in overkoepe-
lende organisaties, grotendeels
gegroepeerd naar land van her-
komst en om die reden enorm
versplinterd. In zijn proefschrift
behandelt hij uitgebreid alle ver-
schillende overkoepelende, natio-
nale en locale organisaties.

Hierin is volgens Landman de
laatste jaren verandering geko-
men. Moskeeën gaan steeds min-
der verscholen achter dichtge-
plakte winkelruiten, de Islamiti-
sche Omroep Stichting laat van
zich horen en ook de opkomst van
islamitische basisscholen wijst op
een grotere zichtbaarheid van de
islam in de Nederlandse samenle-
ving. Verder heeft de Rushdie-
affaire de belangstelling voor de
religieuze aspecten van het ver-
schijnsel multi-etnische samenle-
ving vergroot.
Landman onderscheidt drie grote
groepen moslims in Nederland:
Turken (46 procent van alle mos-
lims in Nederland), Marokkanen

Veel lokale moslimorganisaties
richtten zich in de jaren zeventig
en tachtig vooral op het vinden
van een ruimte waar ze een mos-
kee konden inrichten. In 128 ge-
meenten zijn inmiddels 300 mos-
keeën gevestigd. Maandelijks

komen er nog nieuwe bij. In te-
genstelling tot wat vaak wordt
gedacht, wordt de bouw van deze
moskeeën slechts-in uitzonderlij-
ke gevallen gefinancierd door
Arabische geldschieters. In verre-
weg de meeste gevallenkomen zij
tot stond door de inspanningen
van plaatselijke islamitische lei-
ders, zonder externe ondersteu-
ning.

Landman onderscheidtmoskeeën
waar voornamelijk religieuze
bijeenkomsten worden gehouden,
en moskeeën die daarnaast funge-
ren als sociale en culturele centra.
Verbreding van de doelstelling
vergroot de mogelijkheden om
subsidie te krijgen en biedt de

mogelijkheid om jongeren aan
zich te binden.
„De heterogeniteit van de islami-
tische gemeenschap in Nederland
vormt een handicap in de relatie
met de overheid", constateert
Landman.
Op het moment dat het proef-
schrift werd gedrukt, was de Isla-
mitische Raad Nederland nog niet
opgericht. Uit het feit dat na twee
jaar onderhandelen de IRN nog
steeds niet tot stand was geko-
men, concludeert Landman dat
de toenadering nog niet soepel
verloopt. Hij constateert dat op
deelterreinen wel allerlei coalities
zijn gesloten.
De meeste islamitische organisa-
ties onderhandelen afzonderlijk
met de Nederlandse overheid
over het beschikbaar stellen van
faciliteiten en verkrijgen van in-
spraak. Landman wijst erop dat
een Nederlands sprekend kader
hiervoor onontbeerlijk is. Daar-
naast is het belangrijk om de auto-
riteiten te overtuigen van een
grote achterban en een gematigde
opstelling. Een 'fundamentalis-
tisch' of 'extremistisch' imago
schrikt af. Afgezien daarvan is de
houding van de overheid slechts
in zeer beperkte mate afhankelijk
van religieuze of politieke kleur.
De overheid werkt over het alge-
meen mee aan voorzieningen
waarvoor een wettelijke basis is.
Zo ontstond de Islamitische Om-
roep Stichting en kwamen er isla-
mitische scholen. Op beleidster-

reinen waar geen verplichting tot
overheidsoptreden bestaat, maar.
weliswaar sprake is van een ach-;
terstandspositie van moslims, is
overheidssteun marginaal.
„In het kader van het minderhe-
denbeleid is overheidssteun aan
islamitische organisatievorming
marginaal geweest", schrijft
Landman. Ook in gemeenten is de
steun zeer bescheiden in vergelij-
king met de ondersteuning van
niet-religieuze minderheidsorga-
nisaties.

Ook de financiële steun van ker-
ken aan de moslimgemeenschap
was zeer marginaal. Wel boden
kerkelijk werkers intensieve be-
geleiding aan een aantal moskee-
projecten. „Naarmate het proces
van institutionalisering voort-
schrijdt, neemt de rol van de ker-
ken in betekenis af', signaleert
Landman. Als pleitbezorger bij de
overheid hebben de moslims de
kerken niet langer nodig.
In de jarenzeventig werden regel-
matig kerkgebouwen verhuurd
aan islamitische organisaties. Er
werden minderkerken aan islami-
tische organisaties verkocht dan
men mocht verwachten op grond
van het grote aantal gebouwen dat
door de kerken moest worden af-
gestoten. Dat hangt samen met
grote terughoudendheid van de
top van de Rooms-Katholieke
Kerk op dit vlak en weerstanden
bij de achterban van protestantse
kerkgemeenschappen.achtergrond

Bouw-cao zet toon voor overleg in andere sectoren

Loon inleveren bij
ziekte van de baan

DOOR JAN HARREN
DEN HAAG - Werknemers niet hun volle loon doorbetalen
wanneer zij ziek zijn, is van de baan. Na het cao-akkoord dat
gisternacht in de bouw werd bereikt, is het althans weinig
waarschijnlijk dat ondernemers elders er nog wel in zullen
slagen een dergelijke maatregel in hun cao-onderhandelin-
gen erdoor te krijgen.

De bouw gold in het kamp van de
werkgevers als een speerpunt, een
grote bedrijfstak (230.000 werkne-
mers) waarin de slag om de Ziek-
tewet zou moeten worden gewon-
nen. De bouwwerkgevers hebben
echter voor rust gekozen en gaan
nu samen met de vakbeweging
aan andere maatregelen werken
om het ziekteverzuim terug te
dringen.
Het zal voor minister van Sociale
Zaken De Vries even slikken zijn.
Van hem kwam immers de sug-
gestie om werknemers via hun
loon en hun vrije tijd te prikkelen
zich niet te gemakkelijk ziek te
melden. De minister dreigde zelfs
met een verbod op het aanvullen
van de Ziektewet-uitkering tot het
volle loon; de Ziektewet keert im-
mers slechts 70 procent van het
loon uit. En hij wilde eventueel
wettelijk vastleggen dat bij elke
ziekmelding bovendien een vrije
dag zou worden ingehouden.
Bijna blindelings volgden de
bouwwerkgevers de minister in
hun voorstellen voor het cao-over-
leg. Maar de bouwvakkersbonden
stelden er een massief 'nee' tegen-
over, bepleitten betere controle en
begeleiding van mensen die ziek
thuis blijven, en betere arbeids-

omstandigheden die de kans om
ziek te worden, verkleinen.

nieuws iSBBWBEH

Paraplu-wetje
Eerder deze week toonde minister
De Vries zich al enigszins veront-
waardigd over cao-akkoorden
zoals die waren bereikt bij Akzo
en de Bijenkorf. Geen enkele 'ne-
gatieve arbeidsvoorwaardelijke
prikkel' (niet volledige loon-door-
betaling en inhouding van vrije
dagen bij ziekte), terwijl dat toch
nog zo door de Stichting van de
Arbeid was aanbevolen. Een aan-
beveling die hem, De Vries, ervan
had weerhouden zelf met wettelij-
ke maatregelen (het 'paraplu-wet-
je') te komen.

Nu ook de bouw de bocht heeft
genomen, lijkt het niet waar-
schijnlijk dat het in andere bedrij-
ven of bedrijfstakken anders zal
gaan. Volgende week onderhan-
delt de metaalnijverheid verder,
een cao die voor bijna 300.000
werknemers moet gaan gelden.
"Als de cao tenminste 'algemeen
verbindend' wordt verklaard en
daarmee ook geldend wordt ge-
maakt voor bedrijven die niet bij
een ondernemersvereniging zijn
georganiseerd. Maar daaraan twij-
felt eigenlijk niemand. „Laat de
minister het niet in zijn hoofd ha-
len om de cao niet algemeen ver-
bindend te verklaren", waarschu-
wen de vakbonden op voorhand.
En hoofdonderhandelaar van de
bouwwerkgevers De Fouw: „Het
zou een ramp voor de hele be-
drijfstak zijn als de algemeen-ver-
bindendverklaring er niet zou
komen. Ik kan het me ook niet
voorstellen".

De moskee hoeft in
Nederland niet
meer verscholen te
worden achter ge-
blinderde gevels of
ramen. Zoals deze
islamitische gebeds-
ruimte, die twee
jaar geleden in Sit-
tard werd geopend.

Foto: archief
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Auto's

Daihatsu Quadflieg
Terreinauto

Daihatsu Feroza EL Resin Top 1991 ’ 27.900,-
Daihatsu Rocky Wagon HR 1990 ’ 29.900,-
Suzuki Vitara Soft spec. uitvoering 1990 ’ 26,900,-
Suzuki Samurai hardtop 31.000km 1990 ’ 17.900,-
Ford Siërra 2.3Diesel Combi 1988 ’ 18.900,-
Mitsubishi Galant 23 TD 1983 ’ 6.900,-

Occasions
A.N.W.B. gekeurd

Daihatsu Charade GTTi 3.000 km 1990 ’ 23.900,-
Daih. Charade dieselTS special 1988 ’ 11.900,-
Daihatsu Charade Bianco 1988 ’ 11.900,-
Opel Veetra 1.6i15.000km 1991 ’ 27.900,-
Ford Siërra 2.0 GL Sedan Azur-uitv 1988 ’ 17.900,-
Honda Civic 1.4 GL 3-drs kl. wit 1988 ’ 15.900,-
VWPassat GL 18, grijsmet. 41.000km 1989 ’ 29.900,-
BMW 316 black line 101.000km 1987 ’ 18.900,-
Honda Accord 2.0 EX 40.000km 1989 ’ 23.750,-
Opel Kadett 1.3LS 41.000km 1989 ’ 16.750,-
VW Polo Sedan blauwmet. 11.OOOkm 1989 ’ 16.900,-
Mazda 1.3LX.3-drs 1989 ’ 16.750,-
Ford Fiesta 1.1 lux, rood 1988 ’ 12.900,-
Nissan Sunny Twincam coupé rood 1987 ’ 18.900,-
Alfa 33, kl. wit, zeer mooi 1987 ’ 12.900,-
Ford Siërra 2.0 CL Sedan 98.000 km 1987 ’ 14.750,-
Peugeot 205Accent 1986 ’ 9.900,-
BMW 316 4-drs. sportvelgen 1984 ’ 10.900,-
BMW 323i4-drs veel access 1983 ’ 10.900,-
Mitsubihi Colt 15 GLX sport 1986 ’ 10.900,-
Ford Escort 1.3 CLkl. bruin 57.000km 1987 ’ 12.900,-
Opel Kadett 1.2LS Sedan kl. zilver 1987 ’ 13.750,-
Opel Kadett 1.3LS 5-drs 1987 ’ 13.750,-
Honda Civic 1.5 GL 3-drs 1985 ’ 8.750,-
Alfa Sprint coupe 1.5 kl. zilver 1987 ’ 14.750,-
Opel Kadett 1.2LS 3-drs kl. rood 1984 ’ 5.950,-
Mitsubishi Cordia I.6SR 1983 ’ 6.750,-
Mini Metro 1100kl. oranje 1983 ’ 3.500,-
Citroën BK 1.4RE, 98.000km, rood 1985 ’ 6.950,-
VW Golf GTS veel ace 1983 ’ 7.950,-
Ford Escort 1300 laser kl. Wauw 1984 ’ 6.950,-
Fiat Panda White 34 1985 ’ 6.750,-
Ford Escort 1.3Lkl. blauw 1983 ’ 6.500,-
Opel GT speciale uitv. 2.2i 1969 op aanvr.
Skoda 120LS Sedan 58.000km 1984 ’ 2.950,-

Diverse inruilers v.a. ’ 500,-- 112, Landgraaf Tel. 045-321810

Mazda
Mazda 626 2.0 GLX Wagon .*. 12-1988
Mazda 626 2.0iGLX Sedan blanco kenteken demo
Mazda 626 2.0iGLX Coupé blancokenteken 0km
nu van ’ 37.500,- voor ’ 33.500,- (slechts 1x)
Mazda 626 1.8 GLX SedanLPG 1e eig 1990
Mazda 626 2.0 GLX Sedan 1987
Mazda 626 2.0 HB GLX PS autom 1986
Mazda 626 2.0 GLX HB 1987 1988/1989
Mazda 323 1.6iGLX "F" van particulier 10 mnd.
Mazda 323 1.6iGLX "F" PS 1990
Mazda 323 1.5 HB GLX 5-deurs 1988
Mazda 323 1.5 HB Ensign 1988/1989
Mazda 323 1.5HB GLX geh. uitgebouwd 1986
Mazda 323 1.3LX Sedan veel extra's 1989
Mazda 323 1.3 GLX Sedan zeer mooi 9-1985
Mazda 121 LX rood nw. model 1991
Nissan Micra 1.2 HBLX als nieuw 1990
Nissan Sunny 1.3 DX Sedan 1984
Nissan Bluebird 1.8GLX automaat 1984
Toyota Corolla 1.3 HB 3-deurs als nieuw 1986
Opel Corsa 1.2 S met kofferbak 1985
Opel Kadett 1.2 S 1980
VW Golf diesel 3-drs 1987

Diverse occasions tot ’ 5.000,-
UW MAZDA DEALER

Auto Leymborgh bv
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 046-515838.

O.K. Cars
VW Golf 1.6Dnw. type '84

Golf 1.681
Opel Corsa 12S '86
Corsa TR 12S '84
Kadett 13S HB 86

Kadett 12S station '81
Kadett 13N uitgeb. '80

Kadett HB 13N '82
Kadett HB 13N aut. '82
Ford Escort 1.6 XR3i '85

Escort 1.6L '85
Escort 1.1 '83

Siërra 1.6 L '83
Ford Capri 2.0 6-cyl. '79
Fiat Panda type 34 '85

Honda Civic 1.3 L 5-bak '84
Suzuki Samorai '88
Suzuki SJ.4I3.QJX

Hard-top '87
Talbot Rancho X '83

Volvo 343 GL aut. '81
Mazda 323 1.3 Sedan '84

Inr. en financ. mog.
Verl. Lindelaan 23, Oirsbeek

Tel. 04492-5782.

Escort 1.4
geheel RS getuned, bwj. '89

Tel. 04406-13558.

Peugeot
Janssen
Kerkrade

Nu 1 jaargarantie op auto's
jonger dan 5 jaar

Fiat Uno Rialto 60S '87
Ford Escort 1.6 '83

Ford Siërra 1.6Laser '85
Ford Siërra 2.0 CLK6'88
Opel Corsa 1.2STR '87

Opel Kadett 1.3 exclusief '86
Peugeot 106 KR 1.1 10-'9l
Peugeot XE Accent 1.1 '89

Peugeot 205 GT 1.3 '86
Peugeot 205 XL 1.1 89
Peugeot 205 KR 1.4 '89
Peugeot 205 Junior '89

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

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

Peugeot 405 GR 1.6
sch.dak '90

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

Peugeot 405 SRi autom. '89
Peugeot 405 GL diesel '88

Renault 21 RX 2.0i'87
Subaru Justy 1.2 GL '87
oyota Corolla 1.3 SXL '87

VW Golf 1.6 Manhattan 89
* Financieren al vanaf

’ 100,- p/m
* Peugeot privé lease

Peugeot Janssen
Eygelshovergracht 64

6464 GB Kerkrade
045-460500.

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Tel.
04455-2689.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
GOLF 1600, okt. '89, gr.met.
60.000km, LPG, in perf.st.
Auto Engelbert 04458-2918.
Opel KADETT E Sedan 1.3,
bwj. '86, nw.st, Auto Engel-
bert, tel. 04458-2918.

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

garantie
Audi 80 2.0 E 90

Citroen BK 1.4E'88
Citroen CX 2.0 '85

Fiat Panda 1000 CL '89
Fiat Uno 45 '88

Fiat Tipo 1.6 ie '88
Ford Fiesta 1.1 sept. '88

Ford Escort 1.6 Bravo 84/85
Ford Siërra 1.6Laser '87

Mazda 323 1.3 LX'BB
Mitsubishi Galant 1.6 GL 88
Nissan Bluebird 2.0 HB '88

Opel Corsa 1.3 HB '88
Opel Kadett 1.6 D'Bs
Opel Kadett 1.8 E'BB
Opel Ascona 1.8 E '88

Omega 2.0 station aut. '89
Renault 9 GTS '83

Renault 18 combi '82-'B4
Renault 21 GT diesel '88

Rover 213 S '89
Seat Ibiza 1.5 GLX'BB

Saab 90 '85
Toyota Corolla 1.3 XLi '90

olvo 340 1.7 GL '85/87
Volvo 360 2.0 '85

Volvo 244 GL autom. '83
VWGolf 1.6 D'B2

Golf 1.6 CL'B9
Golf 1.8 CL'B7
Jetta 1.6 CL'B6

Eigen merk
Peugeot 205Accent

'86-'B7-'BB
Peugeot 205 1.3 GR '85
Peugeot 205 1.3KR '89

Peugeot 205 1.8 XLD '86
Peugeot 205 1.8 GRD '86

Peugeot 205 1.4 XS
'87-88-'B9

Peugeot 309 1.4XL Prof
'89-'90

Peugeot 309 1.3GL Prof
'86-'B7

Peugeot 309 1.3 GR '87
Peugeto 309 1.5 GR '83-'B5
Peugeot 405 1.6 GL '88-'B9
Peugeot 405 1.6 GR '89-'9O
Peugeot 405 1.9 GR Break

'89-'9O
Peugeot 405 1.9SRi '89-'9O
Peugeot 505 auotm. '85-'B6

Peugeot 605 2.0 SRi '90
Talbot Samba GL '83

Talbot Horizon 1.3LS '84
Talbot Samba cabriolet '83

Demonstratie-auto
Peugeot 106 XN '92
Peugeot 205XL 92
Peugeot 106KT '92

Peugeot 405 1.9 GRi Break
'92

Peugeot 605 3.0 SV '92
Dit alles alleen bij
Autobedrijf
Jasper B.V.

Windraak 29
6153 AC

I Munstergeleen
S 046-521944
Off. Peugeot-
Talbot dealer.

\ Opel KADETT 1200 Hb, bwj.

" '81, nieuwe APK, ’2.750,-.
Tel. 045-726175.

VW Golf diesel spec uitv. '87
Renault Clio 1.2iRL wit '92
Honda Civic I.SiGLI6V'9O
Toyota Corolla 1.3 XLI '90
Mazda 121 1.1 DX wit'BB
Ford Siërra 1.8 CL aut. '88
Ford Fiesta 1.11 rood '91

VW Polo 1.3iwit 1e eig. '89
VW Polo 110087

Fiat Tipo 1.4 i.e blauw '90
Fiat Uno 45 S groenmet. '89
Lancia VlO Fire i.e '89 Opel

Kadett 1.3iantr.met '89
BMW 324 D champ.met. '87
Peugeot 305 GR break '86

Ford Escort autom. '80
VW Jetta autom. '80.

Alle auto's zijn i.z.g.st.
Tevens div. inruilers en

reparaties, onderhoud, APK
keuringen. 100% financie-
ring, inruil, Bovag-garantie

mogelijk. Autobedrijf
J. Osojnik & ZN

Eygelshovergracht 65,
Kerkrade. Tel. 045-460734

b.g.g. 464980.
Wij geven het meeste

voor uw auto!
U belt, wij komen!

045-422610, ook 's avonds.

Van Leeuwen
Citroen

Citroen BK 14RE 86
Citroen BK 19 TRS '88
Citroen CX 22 TRS '86

Citroen AS First '91
Opel Kadett 1.8 S '88
Opel Kadett 1.6 '85
Golf 40 KW m.'B7

Nissan Sunny 1,7D '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

Strijthagenweg 129,
Kerkrade. Tel. 045-453355.

LOVEN Heerlen. Verbou-
wingsopruiming! Extra kor-
ting en hoge inruilprijzen!
Eigen financiering. Mazda
626 Sedan 2.0 GLX met
stuurbekr. '88; Mazda 626
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 Sedan 2.0 GLX aut. met
stuurbekr. '88; Mazda 626
HB 2.2iLX met div. opties
'88; Mazda 626 HB 2.0 GLX
met stuurbekr. '88; Mazda
626 HB 2.0 GLX met LPG
'88; Mazda 626 HB 1.8 GLX
'88; Mazda 626 HB 2.0 GLX
9-10-'B7; Mazda 626 HB
2.0 GLX diesel '86; Mazda
626 coupé 2.0 GLX '87/88;
Mazda 929 coupé 5-11-82;
Mazda 323 F coupé 2 x '90;
Mazda 323 Sedan 1.3LX 2x
'86; Mazda 323 Sedan 1.5
GLX '86; Mazda 323 HB 1.3
LX autom. '87; Mazda 323
HB 1.3 LX autom. 5-drs. '89;
Fiat Uno 45 '87; Lancia VlO
touring '86; Mitsubishi Ga-
lant 1.8 GL '88; Mitsubishi
Colt 1.5 GLX '87; Nissan
Cherry HB 1.5 GL '85; Nis-
san Micra 1.2 '89; Peugeot
405 SRI 9-10-'B7; Peugeot
309 XE '88; Peugeot 205
GR 1.6 autom. met stuur-
bekr. en schuifdak 6-11-'B7;
Toyota Corolla 1.3 '86, VW
Golf 1.386; VWGolf 1.687
VW Jetta I.Bi 4-drs. 13-10-
-'B9; Volvo 340 L '85; Volvo
340 GL '88; Ford Fiesta 1.1
'86; Ford Fiesta 1.6 diesel
'86; Ford Siërra 2.0 Laser
'85; Ford Scorpio 2.0 i met
LPG '87; Opel Kadett 1.2 S
'85/'B6; Opel Kadett 1.3 S
'86. Diverse goedkope in-
ruilauto's: Honda Civic 1.3
autom. '82 ’6.750,-; Hyun-
dai Pony 1.4 '82 ’ 2.750,-;
Mazda 323 HB autom. '78
’1.500,-; Mazda 626 1.6 LX
Sedan '84 ’4.950,-; Mazda
323 HB 1.3 5-drs. 82

’ 5.950,-; Opel Kadett 1.3 N
’2.750,-; Opel Kadett 1.2 N
LPG '80 ’ 2.750,-: VW Golf
Diesel '83 ’5.750,-. Pale-
migerboord 401, Heerlen.
Tel. 045-722451.
Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS, keuze uit 100 top-
occasions 0.a.: Opel Kadett
Combo diesel, gr. kent., '90,
’14.900,-; Kadett 13i nw.st.
'90, ’19.750,-; Corsa 13i
veel extra's, 1e eig. '89,

’ 14.950,-; Corsa diesel
Swing '88, ’12.500,-; Cor-
sa 12S rood, '87, ’11.900,-;
3x Kadett HB v.a. ’1.950,-;
Opel Manta 2.0 LPG,

’ 2.500,-; VW Golf diesel 4-
drs. blauwmet., ’ 5.500,-;
VW Golf 1600 '86, zeer mooi

’ 10.250,- Passat 5-drs.
GLS 1e eig. ’3.950,-; Jetta
GTX wit, '85, ’ 10.900,-; 2 x
VW Scirocco grijsmet. GL, v.
a. ’1.950,-; VW Pick-up
70.000 km, ’3.950,-; Fiat
Panda 750 Luxe '86,
’6.250,-; Fiat Uno '85, zeer
mooi, ’6.500,-; Volvo 345
GL 3 x v.a. ’ 3.500,-; Citro-
en Visa 11 RE '84, ’ 4.500,-
Renault 9 Louisiana '85,

’ 6.950,-; 2 x Toyota Celica
'84, zeer mooi, ’6.950,-;
Toyota Corolla GL diesel '85

’ 6.500,-; Ford Escort diesel
weinig km, '86, ’ 10.950-;
Honda Civic t. '86, ’ 6.950,-;
Mitsubishi Galant turbo die-
sel '84, ’5.950,-; Lada
2107 autom. '88, ’4.950,-;
2 x Volvo 440 '90, LPG
’18.900,-; Nissan Cherry
1.3 GL '83, ’4.900,-; Peu-
geot bus Transporter benzi-
ne, ’2.500,-; Ford Siërra
1.6 autom. 4-drs., '84,
’7.250,-; Suzuki Jeep SJ
14 ’8.500,-; Fiat bus
Transporter LPG ’ 3.950,-;
Zastava 55 GTL '86,
’4.750,-; Mitsubishi " Colt
GL '85, ’ 8.950,-; Renault 9
GTS 4-drs. '83, ’4.900,-;
Mazda 323 GT zeer mooi,
’4.250,-; Austin Metro '85,
zeer mooi, ’4.950,-; Fiat
Ritmo 60 '83, ’ 4.500,-; Re-
nault 18 GTL statcar, '83,

’ 3.950,-; Ford Escort KR 3
'81, ’3.500,-. Bovaggaran-
tie, APK Keuringsstation,
goede service, vlotte finan-
ciering. Klimmenderstraat
110, Klimmen. 04405-2896.
Te koop voor de liefhebber
MERCEDES 230 C, coupé,
2-drs. van particulier,
blauwmetallic, 4-bak, veel
extra's, bwj. '79, zeer mooi,
i.g.st. Tel. 04498-51173.

Gebrs. DOMINIKOWSKI
autobedrijf biedt aan: Opel
Manta 400 Irmscher 2.4 L
136 PK wit '87; Rekord 2.0S
4-drs roodmet. '84; Opel
Ascona 1.6 5-drs rood '84;
Kadett Caravan Van grijs
kent. wit '86; Opel Kadett
Caravan Diesel 5-drs. rood
'83; Opel Kadett 1.3 LS 3-
drs. rood '88; Opel Kadett
1.6 5-drs. bruin '83; Golf CL
div. extra's antr. '88; Golf
GTi-look wit '86; VW Jetta
Diesel wit '85; VW Passat
Combi Diesel 5-drs. wit '86;
VW Passat 4-drs. groenmet.
'84; Mercedes 190 E div. ex-
tra's wit '87; Mercedes 190
E div. extra's blauwmet. au-
tomaat 84; Ford Siërra 2.0
GL Sedan div. extra's wit '87
Ford Siërra Combi beige '83
Ford Escort XR3 1.3, 1.6,
'83-'B5-'B6-'B7; Ford Orion
1.3 4-drs. wit '84; Fiesta 1.0,
1.1 '83-'B4; Ford Fiesta 1.6
Diesel blauwmet. '86; Maz-
da 626 GLX 2.0 12V groen-
met. '88; Volvo 360 GLE s-
drs. wit '88; Volvo 340 auto-
maat rood '83; Fiat Ritmo
blauw '84; Seat Ronda 1.6
GLX goudmet. '84; Renault
11 GTX 5-drs. blauwmet.
'84; Citroen Axel 1.2 TRS
rood '86; Nissan Kingcab
Diesel '86; Nissan Sunny
Diesel 4-drs. zilvermet. '88;
Nissan Cherry blauwmet.
'82; Talbot Solara 1.6 SLX
rood '82; Renault Fuego
GTL blauwmet. '81; Ford
Escort Van grijs kenteken,
wit '82. Div. inruilers va.

’ 1.000,-. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski Locht
38, Kerkrade. 045-420209.
PANDA 45 type '83 rood
schuifdak APK ’ 2.950,-;
Kadett '82. 04499-3398.
MERCEDES Benz 190 D
aug. 1988, 135.000 km,
serv.boekje Li., kl. beige, in
perfekte staat, ’ 29.500,-.
04702-1566.
Mercedes 190 AUTOMAAT,
elec. schuifd., centr. vergr.,
w.w.glas, l.met. wielen, etc.
i.z.g.st., vr.pr. ’ 15.850,-.
045-463285 na 18.30 uur.
DEMONSTRATIE-AUTO'S
met fabrieksgarantie. 190 E
'90r91; 260 E '90; 230 CE
'90; 300 CE '91; 200 D 91;
250 D '91; 300 E '87; 280
SLC '80; 230 CE '82. Jan v.
Cruchten. Tel. 045-722844.
MERCEDES 280 SE aut. nw
mod. '81, v. extra, mr. mog.

’ 10.750,-. 045-211071.
Nissan LAUREL 2.4 E SGL
automaat, LPG, bwj. juni '85
100% in orde, vraagpr.

’ 8.250,-. Tel. 045-753697.
Nissan STANZA 1.8 HB, '83
kl. wit, in prima staat. Tel.
045-410977, na 18.00 uur.
Nissan SUNNY LX 1.4 Se-
dan, groenmet. 1990, LPG,
59.000 km. ’15.750,-. Wi-
mar Trading, 03406-62843.
Nissan SUNNY 1.4 LX Van,
3-drs. donkergrijs-met.
1990, ’ 12.750,-. Wimar
Trading. 03406-62843.
Nissan KING CAB 4x4 2.5
diesel, sept 1990, wit, div.
ace pr.n.o.t.k. Wimar Tra-
ding. Tel. 03406-62843.
Te k. Class. MERCEDES
230.6, bwj. '74, vert. kop-
lampen, i.g.st. vr.pr.
’1.900,-. Tel. 04451-1997
Of 045-251437.
Opel KADETT Club bwj. nov
'87, km.st. 63.000, pr.

’ 13.500,-. Tel. 045-219371
Automatiek ASCONA 1.6 S,
4-drs. bwj. '83, Berlina, als
nw., ’ 5.750,-. 045-316940.
KADETT GT bwj. '90 GSi
uitv., 15" ATS, ’18.950,-, in
nwe staat. Dalpad 5 Heerlen
Weg. sterfgeval Opel AS-
CONA 1900 SR, APK 2-1-
-93, als nw. 045-273871.
Zeldz. mooie KADETT '84,
Hatchback, zien is kopen.
Kerkraderweg 166, Heerlen.
KADETT '87, 3-drs., km.st.
58.000, ’ 10.950,-. Spoor-
damstr. 6, Heerlen.
Opel KADETT bwj. '77, APK
pr.n.o.t.k. Tel. 045-324618.
Opel KADETT 12 S Sedan,
bwj. '86, km.st. 53.000, 4-
drs., i.z.g.st., pr. ’ 10.900,-.
Tel. 04450-3617.
Te k. Opel KADETT C cou-
pé, kleur geel, bwj '76, i.g.st.
Tel. 045-231997.
Te k. Opel SENATOR 2.5 E
nieuw model autom. goud-
met, sportvelgen i.g.st., bwj.
'83 ’ 6.850,-, 046-747737.
Te k. PEUGEOT 205 XL bwj
'86, veel extra's, i.z.g.st,

’ 8.750,-. Tel. 045-453572.
PEUGEOT 305 GL bwj. '83,
blauwmet., ’ 3.000,-. Tel.
045-254434, na 18.00 uur.
Te koop PEUGEOT 205 GTi
kl. wit, bwj. 8-'B6, grijs kent,
div. ace, pr. ’ 12.500,-. Tel.
045-322450, na 17.00 uur.
Te k. PEUGEOT 205 Accent
bwj. 8-'B6, i.z.g.st. met ex-
tra's. Tel. 045-241264.
Te koop PEUGEOT 205 KR
bwj. '87, blauwmet, 3-drs.,
met APK. Tel. 045-274040.
PEUGEOT 305 GL combi
bwj. '84, motor defect. Tev.
motor Peugeot '305 bwj. '86,
70.000 km. 045-316491.
R5turbo '83, APK tot 2-93,
vr.pr. ’5.950,-; R Fuego
GTX '83 met gas, i.nw.st.,
vr.pr. ’4.950,- APK tot 8-
92, tel. 043-432011.
RENAULT 19 TS, bwj. '89,
3-drs. kl. met.gr. open dak,
66.000 km. pr. ’19.000,-,
i.z.g.st. Tel. 045-710818.
Te k. M.B. 280S, t'79, techn.
100%, mr. mog., vr.pr.

’ 3.000,-. Tel. 045-423303.
ALFA 164 3.0 Quadrifoglio
bwj. '90, 39.000 km, rood.
Tel. 045-722844.
ALFA 33 1.3 S, bwj. '87, i.z.
g.st, ’8.000,-. Tel. 045-
-423392.
AUDI 80 1.9E, bwj. '88, me-
tallic, schadevrij, Serretinte-
rieur, vr.pr. ’24.500,-. Tel.
046-523319.

Te koop gevr. AUTO'S en
schadeauto's v.a. ’ 500,-.
Tel. 045-423199 / 427835.
Te k. VW GOLF D, bwj. '88,
vraagprijs ’ 13.500,-. Tel.
045-222198 b.g.g. 231738.
Te k. Suzuki ALTO, 3-drs,
wit, '85, vr.pr. ’4.500,-, i.z.
g.st. Tel. 046-523319.
WETZELS auto's. Het juiste
adres voor de betere auto-
mobielen! Industriestr. 35,
tel. 046-510655. Mercedes
500 spec, aut., '86; Merce-
des 230 CE aut, '88; Mer-
cedes 200 TE aut., '86; Mer-
cedes 260 SE aut., '88; Mer-
cedes 190 D 2x '88; Merce-
des 190E, aut., 2x '87; Mer-
cedes 190E2.6 aut.'B6; Vol-
vo 740 GLD station, '88;
Nissan 3.0 ZX T/bar '85;
Audi 80 LS 2x '88-'9O; Audi
100 CD aut, '83; BMW 730i
aut., '87; BMW 520iaut., 2x
'83-88; Bmw 316i'88; Opel
Kadett Cabriolet 2x '87-'9O;
Opel Veetra 1.6 i '90; Ford
Escort 1.6 D '88; Ford Es-
cort 1.4 Bravo 2x '87-88;
Ford Fiesta Finesse '87; To-
yota Celica 1.6 ST '87; VW
Golf 1.3 S '90; Porsche 944
'82; Jaguar 3.6 aut., nieuw-
st., '84; Mitsubishi Pajero
2.5 TD LB '88; Caddilac El-
dorado Cabriolet '75.
Te k. aangeb. JAGUAR XJ-
S Vl2, bwj. 1990, alle opties
kl. beige-met. directie-auto,
als nieuw, pr. ’89.000,-
-excl. BTW; Corvette Sting-
ray cabrio, bwj. 1974, kl.
rood, jubileumuitv. pr.
’49.000,- mcl BTW. Beide
auto's met nederlands ken-
teken. Tel. 09-32.11.364424
Goedkope INRUILERS:
Opel Ascona 1.6 D '85;
Pontiac Sunbird '83; Fiat
127 Sport '83; Seat Ronda
'85; Renault 11 TL '85; VW
Golf 1300 S '79; Opel Kadett
1.2 '77; Opel Kadett 1.2S
aut. '78. Autosport Schels-
berg, Schelsberg 175, Heer-
len. Tel. 045-725507.
FORD Siërra 5-drs. Combi
2.0i LPG '90; Opel Kadett
1.7 combi D '89; Opel Kadett
1.6Dcombi '86; Opel Kadett
1.6S'87; Opel Ascona 1.6 D
'85; VW Polo 3-drs. 86;
FSO 5-drs. 1.5i '90. Auto-
sport Schelsberg, Schels-
berg 175, Heerlen. Tel. 045-
-725507.

CITROEN-ONDERDELEN,
gebruikt en nieuw; in- en
verkoop schade Citroen.
May Crutzen, 045-752121.
PEUGEOT 205KR 1300 CC
met schuifdak, 3-drs. wit, 5
versn., '86, APK 02-93, i.z.
g.st., vr.pr. ’ 12.000,-. Tel.
046-333701 na 17.00 uur.
Fiat PANDA 750 L Fire, bord
rood '86 i.stv.nw. ’6.450,-;
Fiat Uno 45, i.g.st., '83, 3-
drs., ’3.250,-; Fiat 131 Su-
per Mirafiori 2000, i.z.g.st,
'83, ’ 1.950,-; Mazda 323
HB, 3-drs„ '81, ’2.350,-;
Mazda 323, '81, lak schade,
’1.650,-; Mazda 626, '80,
4-drs. mooie auto ’ 1.650,-;
Sapporo 2000 GLS, '81 rood
i.g.st., ’1.850,-; Volvo 340
1400 CC, '83, wit, ’2.450,-;
Merc. 280 SE type 78, LPG,
opknapper, ’ 2.250,-. Alles
vr.pr. Div. auto's van ’ 400,-
-tot ’ 1.000,-. Alles APK ge-
keurd. Tel. 04498-54319.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Autocentrum VEENSTRA:
BMW 318 it. '88 ’19.750,-;
Mazda 626 LX 1.8 stationcar
t. '89 ’20.500,-; VW Golf
1800 GT BBS-uitv. '88
’23.500,-; VW Golf 1300
CL '87 ’13.900,-; Mazda
323 deluxe '84 aut.
’6.250,-; Mazda 626 LX s-
drs. '89 ’20.900,-; Mazda
626 GLX 2.0, autom. '88
’18.500,-; Mazda 323 GLX
1.5 '87 ’11.500,-; Fiat Tipo
1600 DGT '88 ’16.500,-;
Honda Civic 1.5 GL '88
’16.900,-; Ford Escort
1600 i type '88 ’14.250,-;
Ford Escort 1400 CL '87
’12.250,-; Ford Siërra 2.0
stationcar '86 ’ 13.900,-;
Opel Kadett 1300 Club '87
’13.900,-; Opel Corsa 12S
4-drs. '86 ’8.750,-; Volvo
340 '84 autom. ’4.750,-;
Nissan Sunny 1.6 CLX 5-drs
'87 ’12.250,-; Lada 2105
1.2 '88 ’5.900,-. Bovag-
garantie, inruil, financiering.
Autocentrum P. Veenstra,
Valkenburgerweg 13 Voe-
rendaal. 045-752999
Ford ESCORT 1.3 Laser,
bwj.'B6, 5-bak, APK '93,

’ 6.950,-. Tel. 045-454087
Te k. Ford SCORPIO bwj.
'86, kl. blauw, LPG, trekh.,
ABS, APK. Tel. 045-421423

Opel Veetra 1800 GT '89;
Ford Siërra Stationcar CLD
Diesel '88; Audi 80 1.9 E
met veel extra's kl. zwartmet
'88; Golf GTi '82; Citroen Vi-
sa 1400 GL '85 ’5.500,-;
Ford Escort diesel '86; Fiat
Regatta aut. '84 ’4.000,-;
Opel Kadett autom. '87/'B6;
Peugeot 305 stationcar die-
sel 82 ’2.000,-; Ford Tau-
nus 2.0 GL '79 ’1.250,-;
Opel Corsa 1200 S '87

’ 9.750,-; Opel Ascona
1600 '83 ’4.750,-; Opel

Kadett 1200 '84 ’5.900,-;
Ford Escort 1300 '87; Opel
Kadett 1600 i Sedan '89;
Ford Escort 1300 5-drs. '85
’8.500,-. WEBER Autobe-
drijf. Inruil, financ., bovag-
garantie. Baanstraat 38
Schaesberg. 045-314175.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: BMW 524 TD div.
extra's '89; Nissan Bluebird
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; BMW 525
E 5-bak '84; Rover 3500
Van der Plas '83; Citroen
Axel 12 TRS '85; VW Jetta D
'81; Fiat Regatta 70 S '86;
Ford Capri 20S RS-uitv. '80
Honda Accord 1.6 EX '83;
Ford Escort 1.6 D '85; Saab
900 GLS sedan autom. '81;
Ford Siërra 2.0 GL autom.,
'83; Datsun Stanza 1.8 GL
autom., '83; Lada 1200 S
'85; VW Passat '80; 2x Vol-
vo 343 GL '80/'B2; Nissan
Sunny '83; Renault 18 GTL
'78; BMW 316 LPG '82; VW
Jetta 4-drs 1.6 S '80; Opel
Ascona 1.9 LPG '80

’ 1.500,-. Inkoop, verkoop
financiering diverse inruilers
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. Tel. 045-224425.
Geopend van 10.00-18.00
uur, zat. 10.00-17.00 uur.
VOLVO 245 GL station, au-
tomaat, kent. '88, blauwme-
tallic, 80.000 Km, veel ex-
tra's o.a. airco, l.m.vlgn, elec
ramen, alarm etc, in nw.st.,
’29.500,-. Tel. 046-518459
Te koop VOLVO 345 GL
special autom., '91, veel ex-
tra's, km.st. plm. 14.000. Te
aanv. 1e helft maart, pr.
’22.400,-. Tel. 045-721895
Te k. VOLVO 343 automaat,
bwj. '77, APK 8-92. Tel.
045-225007. __

Te k. SAAB 900 GLS, bwj.
11-'B4, 4-drs., perf. auto,
’5.750,-. Tel. 045-316940.
Skoda COUPÉ, '83, APK 8-
92, vr.pr. ’1.250,-. België-
laan 9, Heerlen.,
Te k. Subaru JUSTY S, nov.
'87, antr., 15.000km. i.nw.st.
Auto Engelbert 04458-2918.
Talbot SOLARA 1.6 GL '82,
opknapper, ’ 400,-. Tel.
04450-1447.
Te koop Toyota STARLET
1.5 diesel DL bwj. '88, weg.
omst., auto verk. in nw.st.
Na 17.00 uur 045-213240.
Te k. Toyota CELICA, laat-
ste nw. type, bwj. 9-'9O, div.
access., vr.pr. ’ 34.000,-.
Tel. 045-231997.
Toyota COROLLA 1300 DX
'86, APK 9-92, 3-drs.,
schuifd. en radio, plm.
75.000 km. Tel. 045-225090
COROLLA Liftback, '80,
APK '93, in goede staat,

’ 1.550,-. Tel. 045-720289.
VW POLO L, bwj. '80, 1e
eigenaar, 137.000 km, pr.n.
O.t.k. Tel. 04454-1538.
Te k. VW GOLF 16Vbwj. '90
digital dashboard, elec. ra-
men, schuifd., stuurbekr., vr.
pr. ’ 32.000,-. 04405-2965
Te k. VW GOLF bwj. '78,
APK, ’1.000,-. Tel. 04405-
-3612.
Te k. VW GOLF 1300 CL,
bwj. '84, i.z.g.st. km.st.
53.000. Tel. 045-241584.
VW JETTA 1.6 LS, zeer
mooi, 100%, bwj. m. 1983,
’2.950,-. Tel. 045-727169
VW PASSAT 1.6 Avance, s-
drs, 1987. A. Klijn, De
Koumen 5, Hoensbroek-
Heerien, 045-220055.
Te koop VW DERBY i.z.g.st.
prijs ’1.250,-. Tel. 045-
-274561.
Te k. VOLVO 343 L autom.,
bwj. '81, APK 1-10-92, kl.
wit. nw banden, 1e lak, geen
roest, ’ 1.500,-, in nw.st.
Tel. 045-323178.
VOLVO 240 GL autom. zil-
vermet. '78, ’ 1.300,-. Tel.
045-727731.
VOLVO 340 GL, 5-gang,
bwj. '84, 1e eigenaar met di-
verse extra's, ’4.800,-. Tel.
04498-55954.

STATIONCARS: Volvo 240
GLE 1989; Volvo 240 L
1978; Opel Kadett 1.3 LS,
LPG 1985; A. Klijn, De
Koumen 5, Hoensbroek-
Heerlen. Tel. 045-220055.
Seat Toledo 1.8 GLX demo
'91; Seat Ibiza 1.5 GLX de-
mo '91; div. Citroëns BK 14,
'87 t/m '89; Citroen BK 16
TRi '87; div. Lada Samara's
'87 t/m '90; Lada 2105 1.5
'88; Lada 2104 Combi 1.3
'86; Ford Escort 1.6 D '86;
Renault 5 TR 5-drs. '87; To-
yota Celica 2.0 KT '82.
Autobedrijf CHIARADIA
Seat en Citroen Dealer,
Trichterweg 122 Brunssum.
Tel. 045-212843.
Te koop Ford ESCORT bwj.
'86 zeer mooi vr.pr.
’9.750,- APK 1-93 mr.
mog.; Huyndai Pony op-
knapper bwj. '83 APK 11-92
vr.pr. ’ 400,-. Ceintuurstr.
71, Landgraaf.
Te k. mooie Opel KADETT
1.3 S bwj. '82 APK 29-8-92
pr. ’3.450,-; Honda Civic
APK 6-12-92 ’1.150,-.
045-464949, na 17.00 uur.
Suzuki Samurai Cabrio de
luxe met geel kenteken, km.
st. 23.000, bwj.'B9; Suzuki
SJ 413 VJX, grijs kenteken,
65.000 km., bwj.'Bs; Mitsu-
bishi Pajero Turbo intercoo-
ler, bwj.'9o, 40.000 km.; Mit-
subishi Colt Turbo bwj. '84;
Austin Metro 1300 Surf, 3-
drs., bwj.'B7; Mitsubishi
Lancer 1200, bwj. '81; Rover
216 GSi Demo '91. Autobe-
drijf HAVE, Industriestr. 31
Sittard. Tel. 046-515195.
Tevens het adres voor ver-
huur spuitcabine, reparatie
en APK 11.
Te koop gevr. AUTO'S alle
bwj. met of zonder APK.
Tel. 045-420572.
Te k. Ford ESCORT 1, RS
Mexico, bwj. '74, gerest, en
opgebouwd met nieuwe de-
len, compl. alarm, compl.
radio-app., APK, tax.rapp.
Inl. tot 18.00 uur: 045-
-214081. Na 18.00 uur: 045-
-313133.
Te k. Ford CAPRI 2.0, '78,
APK 2-93, vr.pr. ’1.500,-.
Tel. 045-740427.
Te koop Ford FIESTA 1100,
bwj. '78, i.z.g.st., pr.

’ 1.100,-. Tel. 045-229698.

DAIHATSU Rocky 2800 TD
wagon, geel pers.kent'
1988 ’28.500,-; *suZÜ .
Trooper 2800 TD kort mo-
del, geel pers.kent. 19-*

’ 28.500,-; Isuzu Troop?
2800 TD kort model &f
kent. 1988 ’24.500,-; D*
hatsu Rocky Hardtop LP"-
install., grijs kent. 198'
’14.500,-; Mazda 2000 »
pick-up 1988, enkel caD*.
Hi-lux model, 1200 kg l&o-

-!verm. ’ 13.500,-. Inr. mO9
Tel. 04702-1566. -
Auto KALDENBORN wij &.talen hoogste prijs voor uw,auto!! 045-411572. -Inkoop AUTO'S, betajef
hoogste prijs. Tel. 045"
416239. -
Hoensbroekse Autocentrale
Wijngaardsweg 62a, (v°<>\ I■ kant Carglas) biedt te ko°P

! aan: GOLF diesel turbo Be-
Golf diesel '83; Kadett e»
'85; Ford Escort 1.6 i °f: Volvo 340 autom. '86; W'

> troën GSXi '84; Fiat Cron*
2.5 diesel '88; Horizon GL»
'82; Talbot Samba 1.1 <£'82; Subaru 1600 combi _"*;
Volvo 240 combi diesel so.
VW Caddy diesel '85; Maz-
da 323 1.5 HB '85; MitsuW'
shi CFolt '85; Alfa Giuliet»
2.0 '85; Fiat Uno 45 S *>"
Opel Corsa 1.0 '85.
Te koop gevr. AUTO'S <J!
bedrijfsauto's, schade/defec
geen bezwaar 045-720200>
Te k. VOLVO 340 DL 5-d"5;
LPG '83; Golf LS auto"1-'
Opel Rekord 2.0 S'79 enz-
Tev. alle rep. en laswfj
Garage Piet DE LA ROY »
Zn. Hoofdstr. 114, Hoen5

broek. Tel. 045-21289a__^ I.
STATIONCARS: Kadett \l h
diesel 5-drs. LS '89; 2 sti]1» tlKadett 1.6 diesel 5-drs. *-' \.'88; Kadett 1.3 S LPG rnf'-.
kleine beschad. ’ 9-9^'n'88; Kadett Van met ruite" 1
76.000 km '87; Ford Sic"*
2.0 Special '89; Mitsubijn fi
Lancer Wagon 1.5 GLi Lr" i
onderbouw '89; Leijenaar*
autocentr. Ridder Hoen v
straat 151, Hoensbroek^^^- „
Te koop Ford SCORPIO 2*f j
GL, '87, LPG, automaa* v
trekhaak, 75.000 km, vr.p' v
’ 17.000,-. Tel. 043-649203^ „
■ Voor Piccolo's

zie verder pagina 8 .
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ZUID-LIMBURGSE
LEVENSGENIETERS HEBBEN
ZOHUN VASTEADRESSEN

F DEJQNGHE (
/ 11/"l'iT-''liMIl/"l'iT-''liM \
\ IfjERRiS f

I N*^ \ =„.... ,.— : :-. - :■: IV#JELEVEN

Zuid-Limburgers staan sinds eeuwen bekend mogelijk te maken. Door razendsnelle service,
als ware levensgenieters. En niet voor niets, want puur vakmanschap en goede adviezen bijvoor-
als geenander weten we de aangename dingen des beeld,
levens te waarderen. Of het nu gaat om een nieuwe Renault of om

Het is dan ook vanzelfsprekend dat steeds een occasion van om het even welk merk.
meer Zuid-Limburgse autoliefhebbers de weg Onze klanten zijn koning. En wanneer u
vinden naar onze showrooms. binnenkort ook eens bij ons langskomt, zult u

We doen er dan ook alles aan om autorijden merken dat we met liefde de rode loper voor u
voor onze cliënten in alle opzichten zo plezierig uitrollen.

KBUOJ Umi WOBBXUf
DEJONGHE BEXBM KERRESBM

MAASTRICHT VALKENBURG SITTARD KERKRADE HEERLEN
Molensingel 3 Wilhelminalaan 19-21 Tunnelstraat 2a Dom. Mijnstraat 25 Beersdalweg 97

Telefoon043-616288 Telefoon 04406-12514 Telefoon 046-519664 Telefoon 045-452424 Telefoon 045-724200
(Autopark Randwijck, wijk 29)| STERKEDEALERSVANEENSTERKMERK

Vrijdag 21 februari 1992 "6Limburgs Dagblad



PTT verhelpt storingen
in telefoonverkeer

Van onzeredactie economie

HILVERSUM - Een centrum
dat niet alleen het internationale
telefoon- en dataverkeer regelt,
"laar waar tegelijkertijd gezien
Wordt welke klant het meest van
een storing te lijden heeft. Daar-
°P worden dan gepaste maatre-
gelen genomen. Dat is de functie
Van het Internationaal Netwerk
Management Systeem (INMC)
dat gisteren in Hilversum werd
Seopend, een voor Europa uniek
systeem.

Het centrum moet volgens direc-

teur B. Verwaaijen van PTT Te-
lecom vergeleken worden met
de Algemene Verkeersdienst in
Driebergen. Alleen kan het
INMC bij een dreigende file een
alternatieve route nemen nog
voor het internationale telefoon-
en dataverkeer vast komt te zit-
ten. Is de lijn naar Engeland ver-
broken, dan kan die nog voor de

klant het merkt worden omge-
legd via Frankrijk of desnoods
Australië.
Voor het Nederlandse grondge-
bied kan het INMC zelfs inschat-
ten wie er het meest het slachtof-
fer zijn als een verbinding wordt
verbroken. De PTT kan dan di-
rect nagaan wie het eerst moet
worden geholpen.

Het middelpunt van het INMC is
een grote zaal vol computerter-
minals. Aan de metershoge
wand hangt een immens compu-
terscherm met tientallen interna-
tionale communicatielijnen. Ook
is er een kaartje van Nederland
te zien. De kaart was tijdens de
openingsplechtigheid blanco
omdat geen enkele lijn was ge-
stoord. Ten slotte is er een gra-
fiek waarop de drukte van het
telefoonverkeer valt af te lezen.
Het is de bedoeling dat PTT Te-
lecom gaat samenwerken met
een soortgelijk centrum in het
Zweedse Göteborg.

Winst Shell daalt
met 33 procent

\t\iJF, HAAG - De winst van Ko-
af^üjke Olie/Shell Groep is het
gelopen jaar sterk gedaald. Het
gep resultaat kwam 33 procent la-
oD uit ten opzichte van vorig jaar
DiV403 miljoen pond sterling (7,9

Hlard gulden).

sant op basis van de huidige
(k Koopkosten van de verkopen
Dm de nettowinst ongeveer 4
i^ent, tot 2893 miljoen pond (9,5
5 8u**ard). De omzet in 1991 steeg tot
rj e pond (191 miljard gul-
Ihjv ' tegenoverruim 49 miljard (193

vieM d Sulden> in 199°- Vooral het
hg kwartaal gaf een aanzienlijk

Ber resultaat te zien.

{£o^anks de lagere winst keer de
<jjv^Hnklijke Shell Groep een hoger
te 'dend uit over 1991. 8,20 guldensenover 7,85 gulden in het jaar

daarvoor
De resultaten in de sector opspo-
ring en winning en in de chemie
daalden sterk. Het rendement op
het geïnvesteerde vermogen nam af
van 12,2 procent in 1990 tot 8,4 pro-
cent in 1991. Toch verwacht Shell
dat de investeringen dit jaar op het-
zelfde niveau blijven, 6,5 miljard
pond sterling (ruim 21 miljard gul-
den).

Shell-topman ir.L.C. van Wachem
sprak gistermidag tijdens de pre-
sentatie van de jaarcijfers van een
„heel matig jaar, dat moet worden
gezien tegen het ongunstige klimaat
waarmee de hele olieindustrie te
kampen had". Het vierde kwartaal
omschreef hij als „zeer teleurstel-
lend". Gezien de economische si-
tuatie is Van Wachem ook niet opti-
mistsich voor 1992.

beurs

Omlaag
- Op de Amster-

tj3e effectenbeurs ontstond don-
jg- aS grote teleurstelling over de
tic van Kon. Olie. Met name
ejj "inst per aandeel viel erg tegen
v Oo t h°ëere dividend kon niet
de rk°men dat de koers inzakte. In
cj e ?Cntenduren koesterde men nog
Sh OoP dat het wel mee zou vallen
Suirtln^ de koers zelfs nog zon twee
W- n omhoog. Maar na de publi-
gerle Van de cijfers dumpten beleg-
-otHz t stukken zodat bij forse
!»-„ "en de koers met guldens om-*aS ging.

Wag ?.lot kwam op f 140,50 en dat
het 1.60 lager dan woensdag bij
t^alH <* de van de handel werd be-
lloc de koersdaling van 1,13
latigfnt was Koninklijke ook de re-
w ' grootste daler op een verderr vaster Damrak.
in d

als andere belangrijke beurzen
fiterp Wereld bleef het Damrak pro-
"w en van een beter Wall Street en
ko erïVerder aantrekkende douar-
ie k °ndanks de daling bij Kon.
Ie da nde stemmingsindex de he-
üe in

g
H

een opgaande lijn laten zien.
van j^ex sloot op het hoogste punt
Pünt 4. een vooruitgang van 1,7
"Sihßt koersindex gaf een stij-s le zien van 0,9 punt op 203,9.

betr ]?'at de omvang van de handel
<W, Was donderdag een goede
*VdeH°r het Damrak.
fors den zich op de actieve markt
Vgjj uitschieters voor. Afgezien
nals °lic laSen de internatio-
k-w,fr goed bij, waarbij de dollar-een rol sPeelde. Een hogere

u3^ voor internationaal wer-ue bedrijven gunstig uit.
en!gde Glas' waar de Reinere

een elhouders woensdag tijdens
W Ve£gadering een vuist maakten
boa et v°lgens hen veel te lage
H0 de Franse grootaandeel-
W Ker-, BSN bleef met f 530 boven.J&od van f 520 noteren.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 46,10 46,70 e
ABNAmroAinF. 80,20 80,40
AEGON 127,00 127,20
Ahold 85,10 86,60
Akzo 142,60 143,70
Alrenta 192,50 192,70
Amevcert. 55,50 56,40
Bols eert. 47,50 47,90
Borsumij W.eert. 67,50 67,70
Bührm.Tet.c. 43,40 43,80
DAF 24,80 25,00
Dordtsche Petr. 131,30 130,20
DSM 105,60 105,00
Elseviercert. 109,70 113,50
Fokker eert. 30,80 31,70
Gist-Broc. eert. 33,60 33,90
Heineken 170,50 173,00
Hoogovens nrc 54,10 55,50
Hunter Douglas 70,00 72,20
Int.Müller 60,00 61,00
Int.Ned.Gr. c. 51,50 f 51,40
KLM 39,30 40,80
Kon.Ned.Papier 45,00 45,40
Kon. Olie 142,10 140,50
Nedlloyd 58,30 59,00
Océ-v.d.Gr. 73,00 73,00
Pakhoed eert. 47.70 49,90
Phihps 32,40 32,60
Polygram 43,10 43,30
Robeco 99,40 99,90
Rodamco 54,70 54,30
Rolinco 99,00 99,50
Rorento 72,00 72,20
Stork VMF 46,30 46,60
Unilever eert. 192,20 195,50
Ver.BezitVNU 81,20 81,50
VolmacSoftw. 28,20 28,20
VOC nrc 44,10 44,40
Wessanencert. 88,60 90,90
Wolters-Kluwer 68,00 70,00

Avondkoersen Amsterdam
ABN AMRO Hold. 46,70e(46 70)
KLM 40,90-41,00 (40,80)
Kon.Olie 139,50-140,70(140,50)
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 55,00 55,40
ABN AmroHld.prf. 6,10 6^loABN AmroHld.div. 44,30 4490
ACF-Holdingc. 34,30 34^30
Ahrend Groep c. 130,00 130,30
AsdOptionsTr. 10,50 W,60
Asd. Rubber 3,55 3^55Ant. Verff. 420,00
Atag Hold. eert 118,30 119,00
Athlon Groep 48,50 48,50
Athlon Groepnrc 45,00 45^00
Aut.lnd.R'dam 90,00 90,00
BAM Groep 88,00 90,50
Batenburg 124,00 124,00
Beers 120,50 121,00
Begemann 103,00 108,00
Belindo « 350,00 350,00
Berkei's Patent 1,19 1,15
Blydenst-Will. 36,50 38,30

Boer De, Kon. 228,50 228,50
Boer De Winkelb. 74,60 74,60
Boskalis Westm. 24,40 24,40
Boskalis pref. 26,90 26,40
Braat Beheer 35,00 35,00
Breevast 10,30 10,30
Burgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delft pref 810,00 815,00
Calvé-Delftcert 1210,00 1233,00b
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 342,50 342,50
Content Beheer 24,00 24,20
CreditLBN 32,60 32,00
Crownv.G.cert. 123,50 124,00
CSM 94,60 96,50
CSMdiv.9l/92
CSM nrc 94.20 96,00
CSMnrcdiv.9l/92 86.00 f
DAF eert. 18,60 18,70
Delft Instrum. 27,60 28,20
Desseaux 42,80 43,50
Dorp-Groep 42,00 42,50.
Draka Holding 23,50 23,60
Econosto 30,30 30,20
EMBA 214,00
Eriks Holding 82,50 82,60
Flexovitlnt. 60.00 60,00
Frans Maaseert. 81,80 80.5 D
Gamma Holding 102,50 102,90
Gamma pref. 5,65 5,65
Getronics 34,20 34,20
Geveke 42,20 41,80
Gevekediv'92 39,00 39,00
Giessen.de N. 97,00 98,00
Goudsmit 37,00 37,00
Grolsch 185,00 186,50
GTI-Holding 224,00 225,00
Hagemeyer 147,00 149,00
idem div'9l 142,50 144,50
HALTrust B 14,50 14,10
HALTrast Unit 14,60 14,10
HBG 209,20 211,00
HCSTechnology 1,00 0,90
Heineken Hold. 154,00 155,50
Hoek'sMach. 253,00 248,00
Holl.SeaS. 0,43 0,43
HoU. Kloos 460,00 460,00
Hoop Eff.bank 7,60 7,60
Hunter D.pref. 2,80
IHC Caland 59,30 60,00
Kas-Associatie 37,50 37,50
Kempen &Co 9,70 10,00
Kiene's Suikerw 1099,00 1099,00
Kondor Wessels 33,50 33,30
KBB 75,50 75,30
KNP div. 42,50 42,90
Kon. Sphinx 53,30 53,20 a
Koppelpoort 390,00 390,00
Krasnapolsky 198,00 212,00
Landré&Gl. 53,20 53,50
Macintosh 44,70' 44,60
MaxwellPetr. 113,10 114,10
MoearaEnim 1180,00 1170,00
M.Enim 08-cert. 15200,00 14850,00
Mooien Holding 36,80 37,00
Mulder Boskoop 54,00
Multihouse 5,00 5,00
Mynbouwk.Werk. 360,50 360,50
Naeff 525,00f- I

NAGRON 51,00 51,30
NIB 598,00 598,00
NBM-Amstelland 9,00 9,10
NEDAP 351,00 341,00
NKFHolding 199,00 197,50
Ned.Part.Mij 56,80 57,00 ■Ned,Springst. 7000,00 7000,00
Norit 22,10 22,00
Nutricia GB 161,00 164,00
NutriciaVB 169,00 172,50
NutriciaVB div92
Nijv.-Ten Cate 102,50 102,90
OcévdGr.div92 71,60 71,60
OmniumEurope 8,50 a
OrcoBank eert. 69,60 69,60
OTRA 339,00 339,00
Palthe 64,50 64,50
Phihps div.'92 32,00 32,10
PirelliTyre 19,90 19,80
Polynorm 139,50 140,30
Porcel. Fles 146,00 146,00
Randstad 44,80 45,00
Ravast 26,40 26,50
Reesink 76,70 76,40
Samas Groep 40,00 40,00
Sarakreek 14,10 14,10
Schuitema 1605,00 1605,00
Schuttersveld 50,00 50,00
Smit Intern. 46,50 46,50
St.Bankiers c. 15,60 15,60
StadRotterdam c 45,10 45,10
Telegraaf De 88,00 87,50
Textielgr.Twente 89,00 89,00
Tulip Computers 24,00 24,00
Tw.Kabel Holding 123,50 124,00
Übbink 73,00 73,50
Union 69,80 70,50
Un.Dutch Group 2,90 2,90
Vereenigde Glas 528,00 530,00
Verto eert. 29,00 30,00
VolkerStevin 59,30 59,30
Vredestein 15,10 15,10
VRG-Groep 43,30 43,50
Wegener 62,70 63,30
WestlnvestF. 17,50 17,50
Westlnv.F.wb 116,00 119,00b
WoltersKluwer 264,00 266,00
Wyers 32,60 33,00

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 81,50 80,50
ABN AmroAmer.F. 71,00 7L20
ABN AmroEur. F. 73,50 7300
ABNAmro FarEF. 53,60 54 00
ABNAmro Liq.Gf. 161,90 16200
ABN Amro Neth.F. 84,80 - 85 10
ABN Amro Obl.Gf. 175,80 175,90
Aegon Aandelenf. 35,00 34,80
Aegon Spaarplus 5,40 5,40
ABN Beleg.fonds 62,20 62,20
ALBEFO 51,70 51,70
AldollarßFs 26,60 26,60
Alg.Fondsenbez. 237,00 236,00
AlhanceFund 10.60 10,60
Amba 11,40 11,40
Amro NorthAm.F. 68,90 69,30
Amvabel 85,00 85,90
AsianTigersF. 64,90 65,80

Asian Select. F. 58.80 59,00AustroHung.F. 5,50 5,50
Bemco RentSel. 55,80 55,80Bever Belegg. 3,20 3,20CLN Obl. Div. F. 110,00 110,00
CLN Obl.Waardef. 113,70 113,70
Delta Lloyd Inv. 29,40 29,40
DPAmericaGr.F. 37,70 37,70
Dp Energy.Res. 40,00
EGF Investm. 133,00 132,00
EMF Rentefonds 67,90 67,90
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10,20
Envir.Growth F. 52,80 52,80
Esmeralda part. 35,00 d 34,80
Eur.Ass. Trust 6,50 6.50
EMS GrowthFund 104,50 104,70
EMS IncomeFund 106,20 10630
EMS Offsh.Fund 103,80 103 90
EOE Dutch SUF 317,00 317,00
Eur.GrowthFund 51,00 49/40
Euro SpainFund 7,70
FarEastSel.F. 56,20 56,20
Gim Global 53,90 53,90
Groeigarant 1,54 1,54
Holland Fund 72,00 72,60
Holl. Eur. Fund 47,70 48,00
Holl.Obl.Fonds 124,40 124,40
Holl. Pac. Fund 100,80 100,50
Holl.Sel.Fonds 83,00 83,40
Innovest 75,50 73,00 a
Interbonds . 505,00 505,00
Intereffekt 500 31,20 31,20
Intereffekt wt 100,10 100,80
Investapart. 71,70 72,00
ISHimal.Funds 8,10
JadeFonds 155,30 155,50
JapanFund 19,30 18,80
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Seet.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr. $ 9,00
Mal.CapitalFl 7,10 7,10
Mees Obl.Div.F. 117,90 118,00
Mexico IncomeF. 21,50
MX Int.Ventures 9.00 9,00
Mondibel 76,40 76,40
Nat.Res.Fund 1195,00 1200,00
NedufoA 118,00 118,00 a
Nedufoß 119,00 119,00
NMB Dutch Fund 45,30 45,30
NMBGeldmarktF. 54,27 54,29
NMBGlobal Fund 45,90 45,80
NMBObüg.Fonds 36,20 36,20
NMBSpaard.F. 101,92 101.95
NMBRentegr.F. 117,60 117,60
NMB Vast Goed F. 37,50- 37,60
NewAsia Fund 6,00
NomuraWarr.F. 0,90 0,85 "Obam, Belegg. 255,00 255,00
O AMFRentefonds 11,20 11,20
OrangeFund 21,30 21,40
Pac.Dimensions 91,20 91,50
Pac.Prop.Sec.F. 31,80 31,80
PiersonRente 113,10 113,20
Postb.Belegg.f. 57,10 57,10
Postb.Verm.gr.f. 53,80 53,80
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalent Bel. 150,30 150,40
Rentotaal NV 35,60 35,60
RG America F. 107,00 107,30

RGDivirentF. 49,10 49,10
RG EuropeF. 98,50 98,00
RGFlorente 113,70 113,70
RG Pacific F. 96,30 96,30
RG SP Groen 54,50 54.50
RG SP Blauw 51,60 51,60
RG SP Geel 48,70 48,70
Rodin Prop.s 90,00 90.00
Rolinco cum.p 77,50 78,50
Schrod.lntPr.F 28,90 28,90
Sci/Tech $ 14,25 14,25
TechnologyFund 19,20 19,20
Tokyo Pac.Hold. 201,00 202,00
Trans Eur.Fund 79,80 80,30
Transpac.F.Yen 308,00 300,00
Uni-Invest 16,00 16.50
Unico Inv.Fund . 77,60 77,60
UnifondsDM 31,60 31.00
Vaste Waard.Ned 65,50 65,40
Vast Ned 113,00 113,00
VIBNV 57,10 57,00
VSB MixFund 53,10 53,00
VSBRente Fonds 109,40 109,40
WBO Intern. 68,50 68,30
WereldhaveNV 118,00 118,00
Yen Value Fund 83,00 82,80
ZOMFlorida F.s 41,00 a 40,00 a
Parallelmarkt
Alanheri 29,80 30,10
ABF 111,10 111,10
Berghuizer Papier 46,70 46,50
Besouw Van eert. 48,60 48,90
Biogrond Belegg. 10,60 10,60
Comm.Obl.F.l 97,90
Comm.Obl.F.2 98,10
Comm.Obl.F.3 98,10
De DrieElectr. 13,50 13,70
DeltaLl.Dollarf. 64,60 64,90
Delta Lloyd ECU 63,50 64,00
Delta Lloyd Mix 61,00 61,00
Delta Lloyd Rent 58,80 58,80
Delta Lloyd Vast 57,00 57,00
Dico Intern. 89,50 90,00
DOCdata 6,20 ï,90
DutchTakeOv.T. 45,80 45,90
Ehco-KLMKleding 40,00 40,00
E&LBelegg.l 68,70 68,50
E&LBelegg.2 74,40 74,30
E&LBelegg.3 106,00 106,00
E&LBelegg.4 77,60 77,60
E&LKap.RenteF. 105.20 105,20
FreeRecord Shop 31,70 31,80
GaiaHedgel 105,50
Geld. Papier c. 70,00 70,30
German CityEst. 41,50 41,50
GoudaVuurvast 77,00 77,00
Groenendijk 46,50 46,80
Grontmij 56,40 55,60
HCA Holding 47.40 47,40
Heivoet Holding 38,50 38,50
HesBeheer - 39,30 39,40
Homburg eert. I,ooe 1,05 f
Inter/View Eur. 3,50 3,50
Kühne+Heitz 44,90 46,00
LClComput.Gr. 5,70 5,60
Melle, vannrc 39,70 40,00
Nedcon Groep 48,00 48,00
Nedschroef 84,70 84,70

Neways Elec. 7,30 7,10
NewEur.HtlsDM 19,50 19,50
Newtron Hold. 1,70 1,70
Pan Pac. Winkel 10,80 10,80
PieMedical 4,90 4,90
Simac Techniek 13,30 13,20
Sligro Beheer 56.00 56,00
SuezGr.Fund 53,50 53,60
VHS Onr. Goed 1,50 1,50
Vilenzolnt. 40,00 39,70

Wall street
19/02 20/02

allied signal 49% 50%
amer.brands 44% 445/s
amer.tel.tel 38 37%
amococorp 46' A 45%
asarco mc. 24% 25%
bethl. steel 15 15
boeing co 46 46%
can.pacific 17%
chevron 61% 62'A
chiquita 35' A 34%
chrysler 16% 17%
citicorp 16% \VM
cons.edison 26% 26%
digit.equipm. 60% 61'A
dupont nemours 46% 47'/<
eastman kodak 45% 46%
exxon corp 57% 58
ford motor 38*/e 38%
gen. electric 78% 80%
gen. motors 38% 39
goodyear 62% 63%
hewlett-pack. 73% 76%
int. bus.mach. 89% 89%
int. tel.tel. 59% 61%
kim airlines 21% 22
mcdonnell 67 67%
merckco. 144Vs 147%
mobiloil 60% 60%
penn central 26% 26%
Philips 17% 17%
primerica 39% 40%
royaldutch 76% 75%
sears roebuck 44% 43%
sfe-south.pac. 12' A 11%
texaco mc. 56% 56%
united techn. 50 52
westinghouse 19% 19%
whitman corp 15Va ISVa
woolworth 29 29'/«
Advieskoersen
amerik.dollar 1,800 1,920
austr.dollar 1,34 146
belg.frank(lOO) 5,31 5^61
canad.dollar 1,500 1,620
deensekroon (100) 27.50 30,00
duitsemark(100) 109,80 113,80
engelse pond 3,11 3,36
finsemark (100) 39,75 42,25
franse frank (100) 31,45 34,20
grieksedr.(lOO) 0,85 1,05
iersepond 2.85 3,10ital.lire (10.000) 13,80 15,50
jap.yen(10.000) 140,00 146,00
joeg.din.tim 100

Noorsekroon (100) 27,20 29,70
oost.schill.(lOO) 15,75 16,25
port.escudoUOO) 1,20 1,38
spaanse pes. (100) 1,70 1,86
turkse pond(100) 0,0265 0,0425
zweedse kr. (100) 29,50 32,00
zwits.fr. (100) 121,50 126,00

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,86155-1,86405
antill.guldem 1,0255-1,0555
austr.dollar 1,4033-1,4133
belg.frank(lOO) 5,4670-5,4720
canad.dollar 1,56875-1,57125
deensekroon (100) 29,015-29,065
duitsemark(100) 112,4650-112,5150
engelse pond 3,2455-3,2505
fransefrank(lOO) 33,075-33,125
gneksedr.(lOO) 0,9260-1,0260
hongk.dollar(lOO) 23,7750-24,0250
iersepond 3,0025-3,0125
ital.lire(10.000) 14,975-15,025
jap.yen (10.000) 144,555-144,655
nwzeel.dollar(lOO) 1,0046-1,0146
noorse kroon (100) 28,715-28,765
oostenr.sch.(lOO) 15,9820-15.9920
port. escudos (100) 1,2900-1,3300
spaanse pes. (100) 1,7925-1,8025
surin.gulden 1,0235-1,0635
zweedsekr. (100) 31.010-31.060
zwits.frank(lOO) 124,325-124,375
e.e.u. 2,3010-2,3060
Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 203,00 203,90
idexcl.kon.olie 200,30 202,60
internationals 203,60 203.30
lokale ondernem. 204,30 206,50
id financieel 146,60 147,30
idniet-financ. 260,20 263,70
CBS-herbeleggingsindex (1983=100

aigemeen 289,10 290,40
idexcl.kon.olie 269,40 272,50
internationals 302,10 301,70
lokale ondernem. 274.20 277,10
idfinancieel 216,00 217,20
idniet-financ. 330,30 334.80
CBS-stemmmgsindex (1990=100)
algemeen 123,70 125,40
internation 137,00 138.30
lokaal 121,20 123,00
fuünstell 128,30 129,20
niet-financ 119,90 121,70
industrie 127,80 129,70
transp/opsl 137,00 140,50

Goud en zilver

AMSTERDAM - Prijzen van 14.00 uur:
Goud onbewerkt 20,850-21,450, vorige
20,690-21,290,bewerkt 23,050 laten, vorige
22,890 laten,zilver onbewerkt 205-275, vo-
rige 205-275, bewerkt 320 laten, vorige 320
laten.

Dow Jones

Industrie 3.280,64
+50,32

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

abnamro cjan 40,00 935 6,80 b 7,40
akzo c apr 140,00 523 6,50 6,80b
daf c okt 30,00 370 0,90 1.00
coc c feb 290,00 320 9,10 13,30
coc c feb 295,00 899 4.30 B.oob
coc c feb 300,00 3787 1,00 3.20b
eoe' c mrt 300,00 904 4,90 7.00
coc c mrt 305,00 299 2,90 4,50
coc pmrt 295,00 324 2,30 a 1.40
coc pmrt 300,00 731 3,90 2,50
fokker c apr 30,00 428 2,10 2,70
hoog c apr 55,00 318 2,10 2,80
hoog cjul 55,00 368 3,90 4,70
ing c apr 55,00 302 0,20 0,40
kim c feb 40,00 326 0,30 0,90
kim c mrt 40,00 521 1.10 1,80
kim c 093 35,00 814 9,20 10,30
nlc c feb 96,00 500 6,25 a 6,05
nlc c feb 97,00 500 5,25 a 5,05
nlc cfeb 99,00 450 3.25 a 3,10
nlc c feb 101,00 500 1,25 a 1,10
nlt pmei 100,00 950 0,75 a 0,60
nlv c mei 99,00 750 1,85a I,Boa
phil c apr 35,00 522 0,70 0,70a
phil c apr 37,50 558 0.20 0,20
phil cjul 35,00 333 1,30 1.30
phil c 094 45.00 347 2,60 2,50
phil c 095 20,00 1325 14,90 15,00
olie c feb 145,00 393 0,60 o.loa
ohe c mrt 145,00 468 2,40 1,40
olie c mrt 150.00 342 1,00 0,60
ohe c apr 140,00 297 6,40 a 4,70
ohe c apr 145,00 1647 3,40 2.50
ohe c apr 150,00 563 1,50 1.10
ohe cjul 145,00 609 4,60 a 3,70
ohe c okt 135,00 381 12,00 11,00
ohe c 095 135,00 306 26,70 25,30
ohe c 096 160,00 301 17,10 16,20
ohe pfeb 145,00 936 3,10 5,00
ohe pmrt 140,00 1201 1,50 2,10a
ohe papr 140,00 1123 1.90 2,50
olie papr 145,00 774 4,00 5,10
ohe pjul 140.00 543 4,00 5,20
ohe pjul 145,00 329 7,00 8.50
ohe pokt 135.00 830 3,50 4,70
olie p094 145.00 512 11,00 b 12,20
tops c feb 560,00 444 10,90 b 15,00b
tops c mrt 580,00 628 5,30 7,00b
und cjul 180,00 557 15,00 18,30
und c okt 195,00 571 9,50 11,00

a laten g bieden-ei-div.
b bieden h laten-ei-div.
c ei-claim k gedaan-h
d- ei-dividend i gedaan " g
e gedaan * bieden vk slotkoers vorige dag
f - gedaan * laten sk - slotkoers gisteren

KNOV- voorzitter Kamminga waarschuwt:

'WAO-plan doodsteek
duizenden bedrijfjes'

Van onze redactie economie

P°ETINCHEM - Jaarlijks zullen duizend kleinere bedrijven
e* loodje leggen als gevolgvan de wao-plannen van het kabi-

I *" Dat zei voorzitter Kamminga van het Koninklijk Neder-
..aHds Ondernemersverbond (KNOV) gisteren tijdens een. van de Maatschappij voor Nijverheid en Handeln öoetinchem.
tv _ ... .
J Eerste Kamer moet zich volgen-. betWeek bi*i de behandeling van het

wetsvoorstel serieus af-■ „^pn of het voorgestelde bonus/

' sch Ussysteem niet zi Jn doel voorbiJ"
v ,let. Kleinere bedrijven worden
v 'Sens Kamminga wel de dupe.„ j1 de malus (boetes), maar kunnen
5e^we]ijks profiteren van de bonus.

AlsHWt eerste drie tot zes weken van
|;0 ziekteverzuim voor rekening

»ü i
n van de werkgever en het bo-

vo^ wordt ingevoerd
W arbeidsongeschiktheid kun-
tL kleinere bedrijven geconfron-
van w°rden met kostenstijgingen
SqJ} 10 tot 30 procent van de loon-

'"■". aldus Kamminga.

Als in een klein bedrijf bij toeval
enkele werknemers wat vaker ziek
zijn dan normaal kunnen de kosten
daarvan oplopen met 20 tot 25 pro-
cent van de bruto loonsom. Komt
ook nog een werknemer in de wao
terecht, dan krijgt het bedrijf er een
boete van 5 procent van de loonsom
bij.
Kleinere bedrijven komen volgens
Kamminga veel minder dan grotein
aanmerking voor bonussen, omdat
de mogelijkheden van herplaatsing
van werknemers aanzienlijk be-
perkter zijn. Hij noemde het „ab-
surd" boetes uit te delen. In hooguit
vier van de tien gevallen van ar-
beidsongeschiktheid heeft dat te
maken met met de arbeidsomstan-
digheden.

economie

Aandeelhouders
Vereenigde Glas
eisen meer geld

Van onze redactie economie

SCHIEDAM - Het Franse levens-
middelenconcern BSN zal haar bod
op de resterende aandelen Veree-
nigde Glasfabrieken flink moeten
verhogen. Met een bod van 520 gul-
den per aandeel tracht de Franse
multinational op ditmoment de nog
resterende 34 procent van de
aandelen die het nog niet in haar
bezit heeft, aan te kopen. De andere
aandeelhouders lieten gistermiddag
echter weten, dat zij het bod gezien
het winstgevende karakter van de
Vereenigde Glasfabrieken veel te
laag vinden. Vereenigde Glas heeft
onder andere een fabriek in Maas-
tricht.

BSN bezit sinds 1973 een meerder-
heid van de aandelen. De feitelijke

zeggenschap over de onderneming
heeft zij reeds jaren in handen,
maar met het uitkopen van de ande-
re aandeelhouders wil BSN de
winst in de toekomst geheel ten
goede latenkomen van de eigen on-
derneming.
Tijdens de buitengewone aandeel-
houdersvergadering gaven de mees-
te aanwezigen aan, dat zij moeilijk
afscheid van hun winstgevende
aandelenpakket kunnen nemen.
Volgens advocaat mr. J.J.J. Bloks,
vertegenwoordiger van een groep
institutionele beleggers met een
aandelenpakket van in totaal 22-

-procent , is een veel hoger bod
noodzakelijk.

„We kunnen ons niet verenigen met
520 gulden. In de afgelopen jaren is
er voor enkele honderden miljoe-
nen guldens in het bedrijf geïnves-
teerd. Dat is mede betaald door ons.
Nu de investeringen gaan renderen,
willen wij graag meeprofiteren".

Verkoop
President-commissaris G.M.J. Hen-
ke stelde dat de resterende aandeel-
houders wel degelijk goede zaken
zouden doen bij de verkoop van
hun deelneming in het bedrijf. „De
meesten van u hebben in de afgelo-
pen jaren kunnen profiteren van
een flinke koersstijging. Dit resul-
taat is voor een belangrijk deel te
danken aan de inbreng van BSN.
Zij behoort op wereldschaal tot de
vijf firma's met een volwaardigere-
search-afdeling. Het is in het belang
van kleinere bedrijven als het onze
zich in te laten lijven bij een multi-
national als BSN".

Akzo weigert cao-overleg te heropenen
UTRECHT - Akzo voelt er niets
voor de cao-onderhandelingen te
heropenen. „Het antwoord is:
nee. Ze moeten nu niet ineens
paniekerig gaan doen," aldus
Akzo-onderhandelaar A. van Es
in een reactie op het verzoek van

de bonden opnieuw over de cao
te onderhandelen.

De werkgeversonderhandelaar
vindt de wens van de FNV-bond
(en inmiddels ook de CNV-bond)
'uiterst merkwaardig. Hij zegt

vrijwel zeker te weten dat een
meerderheid van het Akzo-per-
soneel wél voor het principe-
akkoord is. Dat er onrust en
chaos binnen het bedrijf gaat
ontstaan, gelooft Van Es dan ook
niet.

Ijzersterk
Na de goede financiële resultaten
van de Vereenigde Glasfabrieken in
de laatste jaren lijken weinig aan-
deelhouders geneigd hun aandelen-
pakket te verkopen. „We hebben
hier te maken met een ijzersterk be-
drijf met een goede vermogens-
structuur en uitstekende perspec-
tieven," roemde woordvoerder De
Vries van de Nederlandse Vereni-
ging van Effectenbezitters het be-
drijf.

munt uit
Kleuskens

Jongencel Holding (houthan-
del in Utrecht) bespreekt de
overneming van Houthandel
J.H. Kleuskens in Venlo. Men
verwacht het daar binnenkort
over eens te zijn. Jongencel zet
jaarlijks f 660 miljoen om en
heeft 1.000 mensen aan het
werk. Bij Kleuskens werken 12
mensen.

Citicorp
Citicorp, de grootste bank-
houdstermaatschappij in de
Verenigde Staten, heeft haar
resterende belang van 49,7 pro-
cent in de verzekeringsmaat-
schappij Ambac verkocht voor
552 miljoen dollar. De transac-
tie is onderdeel van het streven
naar versterking van de kapi-
taalbasis van Citicorp en levert
de bank een boekwinst op van
100 miljoen dollar. Vorig jaar
juli werd al 50,3 procent van
Ambac verkocht.

Handelstekort
Het tekort op de handelsbalans
van de Verenigde Staten is on-
verwacht sterk toegenomen
van 4,17 miljard dollar in no-
vember tot 5,94 miljard dollar
in december, zo heeft het Ame-
rikaanse ministerie van handel
bekendgemaakt. Het bedrag
voor november is aanzienlijk
hoger dan de oorspronkelijk
opgegeven 3,57 miljard dollar,
wat het kleinste tekort sinds
maart 1983 zou zijn geweest.

Daimler-Benz
Duitslands grootste industriële
concern, Daimler-Benz uit
Stuttgart, heeft zijn omzet in
het afgelopen jaar zien groeien
met elf procent tot 94,66 mil-
jard mark. Hoe groot de winst-
groei zal zijn, wordt later be-
kendgemaakt. In 1990 behaalde
Daimler-Benz een overschot
van bijna 1,8 miljard mark.
Vooral in Duitsland boekte
Daimler-Benz een flinke groei.
De omzet ging met 22 procent
omhoog naar 44,67 miljard
mark. Daarentegen moest het
concern in de andere Europese
landen terreinverlies accepte-
ren. De omzet daalde van 18,88
miljard naar 18,58 miljard
mark.

Sluiting
Kattenburg-Uniforce, fabrikant
van uniformkleding en leveran-
cier van kledingpakketten,
sluit zijn vestiging in Zwolle.
Als gevolg daarvan komen 36
mensen op straat te staan en
krijgen 28 mensen binnen het
bedrijf een andere baan aange-
boden. De maatregel houdt
verband met felle concurrentie
uit het buitenland, een direct
gevolg van lagere arbeidskos-
ten daar. Dat heeft Kattenburg-
Uniforce bekendgemaakt. Kat-
tenburg-Uniforce, in 1991 ont-
staan uit een fusie tussen de
uniformbedrijven Kattenburg
uit Rotterdam en Uniforce uit
Zwolle, heeft het volgens finan-
cieel directeur W. van Eersel
moeten afleggen tegen goedko-
pe produktie uit het buiten-
land.

Kiekje op behangformaat

" Een leuke
vakantiefoto
kan
tegenwoor-
dig in een
ommezien
worden
vergroot tot
een poster
van
formaat. De
opmars van
de techniek
maakt het
mogelijk
kleurenteke-
ningen of
-foto's 12
keer groter
dan het
origineel af
te drukken.
Het bedrijf
QS
graphics,
met
vestigingen
in Sittard en
Maastricht,
pretendeert
als enige in
de provincie
die prestatie
te kunnen
leveren.
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ANWB/BOVAG koerslijst**. Cat.prijs vanaf ’ 22.350,-

Voorbeeld: Cat.prijs vanaf ’ 22.350,- VX^Mjfl WIÉ
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_
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\^A£/ I V^ /\J V^A^/ van ’ 22.350,- ’ 3.350,- Carnavalspremie 15% ivJII nJI
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,
f 5835^ lnmilprijs ’15.950,- JÊKU «Ittllllbij ons te kopen nieuwe VW. Bij te betalen ’13.550,- bij tebetalen^ ■ . ,-

Bitebeta|en f 6 950- i/fE »«\m'

Beek Bunde Heerlen Hoensbroek Maastricht Meerssen Sittard Valkenburg /ï\ \J ''M
Auto Veneken b.v. Nie Nijsten b.v. Veneken b.v. Auto Tasco b.v. Van Straten & Zn Ploemen-Schols b.v. Veneken b.v. Auto Caubo I k m-#i 1 11Prins Mauritsln. 171 Sportlaan 22 Peter Schunckstraat 10 Economiestraat 47 Viaßegial7o Ambyerweg 2 Leyenbroekerweg 27 Neerhem 25 IV*at#7 V U046-372882 043-641644 045-412641 045-220955 043-434500 043-644888 046-526196 04406-15041 vA^ V»» jSL

Aut
Te k. Ford TAUNUS 17 m. 'groenmet. v.d. liefhebber i.g.
st, bwj. '69, 046-747737.
Ford ESCORT 1300 Bravo
5-drs. schuifd. zilvermet.,
bwj.'B3, pr.n.o.t.k. Na 19 uur
045-458350, zat, na 10 uur.
Honda ACCORD aut., 4-drs
APK 10-9-92, zilvermet.,
bwj. '83, zeer mooie auto,
’3.250,-. Tel. 045-323178.
Te k. HONDA Prelude, bwj.
'79, APK 7-92, pr. ’900,-.
Tel. 045-225161.
MAZDA 626 2.0 GLX Sedan
bwj. '86, vraagpr. ’8.750,-.
Tel. 045-315996.
Te k. MAZDA 626 LX 5-drs.
bwj. '85, ’6.500,-. Tel. 045-
-323151.
MERCEDES 200 D met 240
rev.motor, bwj. '81, APK 12-
-2-93, i.st.v.nw. geen roest,
zien is kopen! ’4.950,-.
Tel. 045-323178.
Ford SCORPIO Ghia 2.0,
model '87, vele extra's,
electr. schuifdak, electr. ra-
men, 100% in orde, koopje

’ 11.000,-. Tel. 045-221369
Ford ESCORT 1.6 L, '82,
APK, kl. zwart, schuifd. vr.pr
’4.500,-, inruil mog. 045-
-325720, na 17.00 uur.
Ford SIËRRA 1.6 Laser, 3-
drs., bwj. '84, APK, div. ex-
tra's, km.st. 61.000 aan-
toonbaar, wit, ’7.250,-. Tel.
045-273743.
Te k. BMW 320 6-cyl., APK
1 jaar, bruinmet, 4 nw.
sportv. met banden, auto
verkeert in nw.st, vr.pr.
’3.750,-. Tel. 045-423199
BMW 315 bwj. '81 i.g.st., kl.
zwart, APK 10-92, com-
pleet M 3uitgebouwd met
Recaro interieur, vr.pr.
’2.000,-. Tel. 045-421173.
Autohandel de ANJELIER,
in- en verkoop, tev. laswerk
en onderhoud van uw auto.
Anjelierstr. 123a, Heerier-
heide. Tel. 045-231448.
Te koop Ford SIËRRA 2L
Laser, '87, Hatchback, s-
drs., 32.000 km, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 16.500,-. 045-422354.
Te koop Toyota STARLET
1.0. DX, bwj. '88, als nieuw.
Tel. 046-523319.
VOLVO 940 GL okt. 1990,
blauwmet, airco, l.m. velgen
met brede banden. A. Klijn,De Koumen 5, Hoensbroek-
Heerlen. 045-220055.
VOLVO 440 GLE okt. 1990,
l.m. velgen met brede ban-
den, trekh., airco, spoiler,
koplampsproeiers, electr.
antenne en 4 speakers. A.
Klijn, De Koumen 5, Hoens-
broek-Heerlen. 045-220055
Te k. AUDI 80, bwj. aug. '87,
kl. azuriblauw, pr. ’ 16.500,-
Tel. 045-317516.
Te k. Opel KADETT GT
Sedan rood 1,65, bwj. '87,
getint glas, s|x>iler, striping,
trekh., vr.pr. ’15.500,-. Tel.
045-216328.
Te k. Opel ASCONA 1.6 GL
4-drs, autom., groenmetal.
bwj. '84, in optimale staat.
Tel. 045-455432.
Te k. PEUGEOT 309 GRD,
diesel, bwj. nov. '86, i.z.g.st.,
km.st. 94.000, vr.pr.

’ 11.750,-. Tel. 045-458126
RENAULT 4TL, bwj. '81, vr.
pr. ’850,-, inr.mog. Tel.
045-423303.
Te k. Opel KADETT Station
1.7 D, bwj. '89. Steenkoolstr.
1, Hoensbroek.

Onderdelen/ace.
Ink. verk. goede gebruikte 'AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
Te koop gevr. AUTORADIO
Blaupunkt "Vancouver" SQR
45. Tel. 046-372598.
Te koop 4 M en S BANDEN ■voor hoge snelheid, mt. 185/
65/Rl5 mcl. st. velgen, sier-
deksels en sneeuwkettingen
f 875,-. Tel. 045-311490.

Motoren
HONDA Nighthawk 750
1984 ’6.500,-; Honda CB
110 Super 80l dor 1983
’5.200,-; Honda CB r 1000
Hurrycane 1987 met motor-
schade ’6.200,-; Suzuki
750 DR Big Off Road 1989
’7.800,-. 04702-1566.
Als "nieuw" SUZUKI GT 550 !
bwj. '78, 100% in orde, 3 cyl.
2-takt, vr.pr. ’4.500,-. Tel.
045-256017.
Te k. KAWASAKI 440 L.T.D. i
Custom, bwj. 1982. Tel.
04756-1348.

O'S
Te k. wegens vertrek naar
buitenland. GOLF Memphis
bwj. okt. '88, 58.000 km,
voorz. van nw. banden en
BMW 518i, bwj. '90, 67.000
km, beide auto's schadevrij.
Inl. 045-715806 (tussen
09.00-13.00 uur).
Wij betalen de hoogste prij-
zen. Mercedes 200, 230 B;
Peugeot 505, 504; Toyota
Starlet, Tercel, Corolla, Ca-
rina; Datsun Sunny, Blue-
bird, Fiolet; Datsun Urvan,
Vannette; Toyota Litle-Hia-
ce; Mercedes 508, 608. Au-
tobedrijf VERSPAGET,
Locht 95, Kerkrade. Tel.
045-425858.
Te koop MERCEDES 200
D, bwj. '87, blauw. 190.000
km, i.z.g.st. Steenkoolstr. 1,
Hoensbroek.

Sloopauto's
Te k. gevr. loo|>, sloop- en

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

Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te koop gevr. loop- sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Tel.
046-525759
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Te k. SCANIA 82H, bwj.
1984, met gesloten bak-
laadklep en sleepas. Zeer
mooie auto. J. Smeets,
Dries 27, Neer (L). Tel.
04759-1373.
Te k. MITSUBISHI L 300
bwj. '81, ’1.200,-. Tel. 045-
-245671.
Te k. GOLF diesel, t'BB, met
banken en ruiten gr.kent. i.
nw.st Steenkoolstri H'broek

(Brom)fietsen
Te koop Vespa CIAO, ster-
wielen, i.z.g.st. Tel. 046-
-520471.
NIEUW!!! Yamaha BW 50
bromscooter met trike-wie-
len, 2-pers. ’3.999,-; Tev.
gebr. Peugeotscooter, 11
mnd. oud, met div. ace.
Tweewielercentrum Jan Re-
kers, Kouvenderstraat 181,
Hoensbroek. 045-212537.
Te k. Vespa CIAO en Yama-
ha DT, bwj. '91. Tel. 045-
-726043.
Nieuw, Nieuw!!! Yamaha
BWSO BROMSCOOTER, 2-
pers. ’3.999,-; Vespa Ciao
va. ’ 1.350,-; Puch Maxi va.

’ 1.599,-; gebr. Zündapp
600 km. ’ 1.500,-. Bert Re-
kers, Willemstr. 85, Heerlen.
Tel. 045-726840.
VESPA Ciao bwj. '90, met
sterwielen, i.z.g.st. ’775,-.
Tel. 045-315825
Te k. VESPA Si, 4 mnd. oud,
vr.pr. ’ 1.400,- met verz. en
helm. Tel. 045-750587.
Te koop RACEFIETS fr. col-
nago master, mt. 58, Mnt.
campagnolo win. mavic, pr.
’2.000,-. Tel. 04405-3583,
van 16.00-18.00 uur.———— ~.:.:.

Wintersport
SKISCHOENEN te k. Dach-
stein VC 5 maat 42 (is 27.0) |
1 jr., ’ 175,-. 045-711606. ,
Te k. nieuwe SKISCHOE-
NEN mt. 44, en ski's 2 mtr.
lang. Tel. 045-211948

Sport & Spel
Te koop HANDBOOG links-
handig mcl. toebehoren,
merk Royal. 04749-6085.

Vakantie
N. Eifel Hoge Vennen, VA-
KANTIEWONING (Chalet)
te huur voor 6-8 pers. Car-
naval nog vrij, ’l.OOO,- per
wk. Inl. 045-433074.......... 'Caravans
Nu VOUWWAGEN voordeel
bij H. Stassar, Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200

BÜRSTNER Club 88 in nw.
st, 4-piers., toiletr., stapelb.,

’ 9.000,-. Tel. 045-324621.
ADRIA 305 SL 1969 (plm.
450 kg). Pr. ’ 1.250,-. (geh.
gebr.klaar). 045-214079.
CARAVAN te koop, 4-pers.
met voortent, prijs n.o.t.k.
Tel. 046-527448.
Te koop gevr. CARAVANS,
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m
'92. Tel. 040-621474.
KNAUS Monsun, goed on-
derh., ’5.000,-. Evt. te ruil
tegen grotere, 045-313835

(Huis)dteren

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. iafst. Tel. 04492-2871.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
steril. HOND ’170,-, poes

’ 60,-. Tel. 045-244247. _ |
Te k. BULL-TERRIERS, 1
puppies, 2 wkn. oud, met i
goede stamb., vaste pr. '’ 1.500,- p.st., voor info bel ]
045-231298
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 koop HONDE-KENNELS
af fabriek ’5B,- per mtr.
"Lavome", Indusstrieterrein (
Weerterveld 37, Meerssen.
Tel. 043-650563. Open:
maandag t/m zaterdag.
PERZICHE katjes, lichte
kl. Tev. Boemers. Walem 11
A, Shin op Geul 04459-1237
Te k. Duitse HERDERPUPS
stamb., ingeënt, getat. ontw.
Tel. 04493-1609 of 3747.
Te koop zeer mooie jonge
HONDJES Collie/Mechelse
Herder 6 weken oud, ont-
wormd. Tel. 04499-1604.
Te koop PERZISCHE katten
met stamboom. Tel. 045-
-311490. *Mooie PAPEGAAIENKORF :
’6O,- met rolbaar onderstel. I
Veeweg 19, Landgraaf.
Te koop Charleré PINKEN '10 maanden oud. Tel. '04760-71476. !

In/om detuin::: ' ! i
SCHUURTJES, tuinhuisjes, ;
garages, hondenhokken, Jvele afm. reeds v.a. ’ 195,-. ,
Houtbouw Übachs, Eygels- :
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252

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. j
Goed gerichte studiebege- :leiding in Heerlen en Hoens- ]
broek. BIJLESSEN in alle !
vakken v.a. ’l5,- per uur, 'verzorgt door een ervaren
team van docenten in Heer-
len en Maastricht. Inl. E.C.H.
045-741102.

Rijles |
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De \Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug, j
Vr. naar onze voorwaarden.i
S.D.L. biedt u aan: RIJBE- I
WIJS A-B-C of D binnen 8 \
dagen op de Ned. Antillen, >vanaf ’ 3.500,- all in, garan- Ities mog. Tel. 010-4626668 j
Of 4666535. .
Nu in Heerlen, uw rijbewijs j
in 6 dgn. tot 9 wkn. voor au-
to, vrachtauto en aanhang- Iwagen. Ook theorie-opl. AB /
en CD en alle chauffeursdi- 'ploma's. Bovag erk. ver- Ikeersschool TH. VAN BEN- <
TUM, tel. 045-217487 1

Huw./Kennism.
J. MAN, 37 jr, vast werk, het
alleen zijn meer dan moe,
zoekt lieve vrouw, die ook
voor zijn dochter, 9 jaar een
goede vriendin kan zijn. Hou
van af en toe stappen, lek-
ker eten en heb een grote
passie voor motorrijden,
vooral toeren tijdens vakan-
tie en weekends. Alle brie-
ven (liefst met foto) worden
serieus en discreet behan-
deld. Br.o.nr. B-0486 L.D.,
Postbus 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.

Mode Totaal
Te k. aparte BRUIDSJURK
lichtblauw, mt. 38, vaste pr.

’ 250,-. Tel. 04450-4643.
Baby en Kleuter

Wit houten BABYSLAAP-
KAMER te koop. Tel.
04492-4651.
Te koop luxe BABYKAMER;
luxe kinderwagen en box.
Compleet en zeer mooi. Tel.
045-311490.

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.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’5O,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
GEVELRENOVATIES, uit-
kappen, stralen, voegen,
impregneren. 045-259492
Of 0949-1616202966, Van
Leipsig.
Voor al uw SANITAIR, vloer,
wandtegels en installatie
Hekem sanitair Kantstr. 85,
Landgraaf. Open ma. t/m vr.
van 13.00 tot 18.00 uur en
za. van 10.00 tot 14.00 uur.
045-327368 b.g.g. 311473.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
BOY HOEN Schoonmaak-
bedrijf, specialist in ramen
wassen, gevelreiniging,
graffiti verwijderen (milieu-
vriendelijke techniek),
schoorsteenvegen. Tel.
045-226309. Fax. 227327.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen. f
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294
Nuth. Tel. 045-242602.
Voor al uw 2e hands MEU-
BELS ook antiek (veel keus)
Kouvenderstr. 208 H'broek.
Te koop mooie lederen 2-
zits BANK, 1 lederen en 1
stoffen fauteuil, alles klas-
siek. Tel. 045-219586.
Prachtig DRESSOIR, zwart,
z.g.a.nw. ’550,-; zeer mooi
rond bed met kunstleer
f300,-. Tel. 045-725122.

Radio cd.
REVOX bandrecorder, type
877. Tel. 04454-4828, na
18.00 uur.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’65,-. Afstbed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Zonnebanken/Zonnehemets

Zonnehemels
Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nog
enkele showroom modellen met extra korting reeds v.a.

’ 895,- met Wolff lampen. Deskundige voorlichting bij VAN
ERP, Limbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531.

Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999.
Te k. GEVRAAGD gebogen
zonnebank, min. 10 lampen,
met prijsopg. 045-752713.
NIEUW!! Cleosun super
plus zonnehemels 10-12
lamps, verhuur-koop-huur-
koop va. ’12,50 p/wk. Tel.
04749-4695.

Huish. artikelen
Te k. volautom. wasauto-
maat, merk ZANKER, pr.

’ 150,-. Tel. 045-727473.
IJSK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-diepvr. ’ 150,-; wasautom.

’ 175,-. 045-725595.
Te k. div. MIELE wasaut. en
drogers v.a. ’595,-; tevens
Philips ’ 395,- alles met ga-
rantie. Tel. 045-453303.
Einderstr. 30, Kerkrade.

Computers
Te koop MONITOR zwart/wit
Atari SM 124. Tel. 045-
-460073.
PK/KT, NEC V2O, 640KFD
360K, HD 20M monitor mo-
nochrome ’ 850,-. 045-
-412278.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
KACHELS, opruiming. Hon-
derden guldens voordeel.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Muziek

Karnavalisten opgelet !!
Marstrom ’ 135,-; paradetrom ’ 195,-;
paukentrom ’ 195,-; dikke trom ’ 295,-

-trompet mcl. koffer ’ 249,-; tuba mcl. koffer ’ 550,-;
tamboerijnen; toeters; signaalhoorns enz. enz.

Donderdag koopavond
Te k. BNO stereo RADIO,
nw.pr. ’2.000,- nu ’395,-.
Tel. 045-219923.
SHOWVERLICHTING voor
discotheken, drive in shows
of bands. Limburgs goed-
koopste adres. Bezoek onze
showroom. Highlite Interna-
tional, Huls 14, Simpelveld.
Tel. 045-444907.
Te k. KNOPACCORDEON,
96 bas, z.g.a.n., weg. omst.
hed. Tel. 045-211948
Te k. goed onderh. Duitse
PIANO plus electr. orgel.
Tel. 045-316782.

Gevraagd HARP-LERARES
of leraar. Tel. 045-310877.
WIL BEVERS Saxofoons.
Voor nieuwe en gebruikte
saxofoons. Huren is ook
mogelijk. Tevens uw adres
voor reparatie, revisie, ac-
cessoires, Marktstr.l9 Linne
Tel. 04746-4976. Open wo.
en do. van 9.00 tot 12.00 uur
Vr. en za. van 9.00 - 17.00u.
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.

Kunst en Antiek
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels en inboedels. P.
Cortenraad, Riemst (B). 09-
-32.12261156.
INTERART antiek Simpel-
veld. Zeer grote keuze in
strakke eiken limburgse,
Duitse, Engelse meubelen
o.a. kasten, eethoeken, vitri-
nes, bureaus, salontafels.
800m2 antiek licht en don-
ker grenen. Eigen restaura-
tie en logerij. Do. koopavond
ma. gesloten. Irmstr. 64,
Simpelveld. 045-443161.
Te k. Biedermeier ZILVER-
KAST, vr.pr. ’ 4.250,-.
Kerkstraat 2, Schinveld. Tel.
045-253678.

SARUK-Mahal antik 4.30 x
3.20 ’ 3.900,-; Seltener
Gaschghai Kashguli 1.75x
1.25 ca. 1850 ’3.500,-.
Tel. 045-217356.

Te koop gevr.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Te k. gevr. GOUD en mun-
ten, de hoogste prijs. J.
Reumkens, Corneliusln. 28,
Heerlerheide. 045-228037.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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 koop diverse HEF-
TRUCKS 0.a.: Linde hef-
truck H 15 T LPG, hefhoogte
3.50 mtr.; Hyster Truck met
triplomast hefhoogte 4.60
mtr. hefgewicht 3.000 kg
LPG. Tel. 04746-4420.
Te k. ZEECONTAlNERS-
koelcontainers en div. ande-
re containerbakken met sle-
de, 6 st. puinbakken, 2
schaftwagens en Japanner.
J. Smeets, Dries 27, Neer
(L). 04759-1373.

Uw toekomst voorspellen
door KAARTLEGSTER. Tel.
043-649667 b.g.g. 252274.

Carnaval
Te koop of te huur div.
TRACTOREN. Tel. 045-
-224899.
Te koop voor carnavals-
maandag grote POP en 20
kostuums. Tel. 04493-1365.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

06-liJnen
Heb je zin in een lekker
meisje of vrouw

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

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

(boven de 18 jr.)
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

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
Maak je broek los en doe je
ogen dicht, Lisa doet de rest

Lisa
06-320.331.02 -75 et p/m

Zn strakke broek liet niets te
wensen over

Homo live
06-320.330.12 - 75 et p/m

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

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

van 06-320.325.30
Nederland 06-320.320.50

Call-me 06-9639?? 50 cpm.

nieuwe
adressen

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

Pikante
Sexdating

Plaats zelf een oproep of
reageer op die van anderen.
06-320.350.75 - 75 et p/m

Ga liggen, ontspan je en doe
met je handen wat Wendy je

vraagt...

Wendy
06-320.331.03 - 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
Sex voor 2
hete jongens& meiden

direct apart, ’ 1,- pm
06-320.325.00
S&M Bizarbox
Dien live je meesteres!

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

75 cpm 06-320.320.65

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

Blacksex! Een volle zwarte
rijpe vrouw. Wat een
enorme bolle! 50 cpm

06.320.323.46
Een rijpe dame geeft sexles
aan haar buurmeisje 50 cpm

06-320.320.39
Knelt je broek al? Moet

Sonja het voor je afmaken?
06-320.331.08-75 c/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, ,Waar bel jevandaan?"

~lk lig in de sauna, kom je
ook?"
-06-320.330.i1* HO-DC
Ze stellen zichzelfvoor. Met al
hun specialiteiten. Luister naar
échte interviews en bel ze
daarna voor een persoonlijke
behandeling.
06-32Ö.322.90 A-I

"Ik wil een sex-afspraak!" "Ik wil
schaamteloze bekentenissen
horen!" "Ik wil pure liefde..."
Je vindt het allemaal 0p...
06-96.90 ihn

Tijdens de lange treinrit
kreeg ze plotseling hoge
nood. Gelukkig begreep
iemand haar direct . I
06-320.321.77 BZ-LP
Zo sensueel.Zo lekker.
Zo soepel glijden haar handen
over jetintelende lichaam.
Luister maar...
06-320.322.00 VLO

Giechelend legt Babette de
hoorn neer. Haar vriendin
Maartje kijkt haar verlegen
aan. „Denk je echt dat
iemand op onze oproep
reageert?"
06-320.340.17 D-IN

"Man of vrouw, jong of oud, ik
hou van alles. Maar jijbent heel
bijzonder... Zal ik jouextra ver-
wennen???"
06-320.320.02 H-LP

Tö—^—.* t -,.Hal ° m*C
fl

ra„ Bol* *? *f!^:. maa ';; ?„Wat77?
n^kSn Zon n-a t« duft-3ao.azo.oa ts-p

"Kus mijn voeten, schatje"
"En als ik datniet doe,
meesteres?" "Datzou ik maar
niet uitproberen..."
06-320.321.14 S-LP
Haarg|anzende ogen kijken
gelukzalig omhoog. Dat het de
eerste keer zo zou zijn had ze
nooit gedacht...
06-320.323.03 H-I
ccvmii i-vebIoCAWIJAtR
Soort Sex: BZ Bizar ★
G Groepssex * H Hetero *HO Homo ★ HR Horrorsex *LE Lesbisch ★ S Sado ★
t Travo ★ TS Triosex *V Voyeurisme * AAdressen
* BJn

B"n *BJ^ *°ProePen
Joort Opname: DC Direct

f»" tact *'lnterview*
~,,

e Pnonesex ★
IN Ingezonden * LO Live

| Opgenomen* V Verhaal|
Let op. Op al dezenummers hoor jeuitsluitend opnames van échte

sex-gesprekken en sex-bekentenissenl Fl.- p.m. /* 75 et. p.m.

06 Gay Café
Limburg

De box met al jaren lang
de meest spannende

afspraken! 50 cpm
06-320.327.55

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
Transsexueel...32l.36

Bi-5ex....323.36
Jongens-sex... .325.19

Studenten-sex.. .327.56
’l,-p/m Pb. 75141 Adam

Dewipk r a n t
Geen flauwekul, de dames
vertellen je gewoon zelf wat
ze je te bieden hebben en

waar je ze kunt vinden!
06-9559 (75 cpm)

Wjpl i j n
06-9555

24 uur p/d 75 cpm

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

(75 et p/m)

06-340.340.95
Nu al: 610! Vrouwtjes vertel-
len wie ze zijn, wat ze lekker

vinden en geven dan hun
tel.nr. aan je door! (75 cpm)

06-340.310.10
Telezoenen Kan Live!

Lekker live telezoenen tot
diep in de nacht met Anneke

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

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

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

06-340.340.25
Tele(Live) Massage? Lekker
live een massage met Desi-

ree, Carla, Inge of Joyce
door de telefoon? Draai dan:

(75 et p/m)
06-340.340.11

Pornofoon
06-320.320.76 (75 cpm)

Ze is een ervaren dame van
38 die van 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
lets duurder, veel beterl

Bel uw eigen
Provinciebox

voor Limburg! Babbel, klets,
ratel, roddel

75 cpm
06-320.330.86
Bel Lenie op

voor een wild sexgesprek op
haar privé-nummer via

06-320.324.96 (75 cpm)

** 06-9603 **
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen (75 et).

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 cpm)

06-9665
Hete meisjes willen sexkon-

takt met tel.nr. (75 cpm)
Wie durft er een stripspel te

spelen met

Carolientje
06-320.222.23 (50 cpm)

* Gay Privé *
Wil jij snel een discreet af-
spraakje maken met een

lekkere knul 06-320.322.75
Ook voor sexgesprek (50 et)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm)
Vanavond al een afspraakje!

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)
Afspr.lijn: 06-9503 (50 cpm)

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid
vraag haar tel.nr. (75,cpm)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken..! 06-9530 (75 cpm) .
privé sexkontakt

Je krijgt direkt een heet
meisje of knul aan de lijn.

Sex mee 06-9570 (75 cpm) .
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-9602 (75 cpm)

Boys Privé
voor een afspraak vanavond
nog of voor een sexgesprek

(75 cpm)
06- 9 5 5 6

Sexkontakt
Vele hete meisjes z°&-eL,

heren voor 'n sexafspraa'J
06-320.330.66 - 50_ctjV[!!- '■
Dames die zich vervele*1

Sexkontakt *
06-320.330.79 - 50 ctj^f

De man siddert als die
mooie meid haar slipje u'

d0et...50 et.p. 1/2 min*

06-320.330^
S.M. Mode. Als Lia naak-'j
ontkleed komt de man w
de zweep. 50 ct.p.Vï mif**

06-320.340^
Sexy Honey
06-320.320.82 (75_ctg/!^

Direkt apart
met een meisje of jongell,
voor 'n heet sexgespre*'
06-320.330.81 (50_C£!S!>

Homo-jongens
Hoor ze heet tekeer ga*"1

06-320.330.88 (SQCO^

Partnerruil
direkt apart met vrouwen^mannen voor 'n hete se*

06-320.330.91 (SOJO^
Zoek je een lekkere kn^1

Gay dating
06-320.330.95(50_c£gv
Vrije meiden.(hebben zin in 'n numme^06-320.320.44 (SQCO/
Gewillige meisjes en *. I

vrouwfles willen alles n** .
jou doen. Vraag naar n"

tel.nr. voor een hete
Vrijpartij „

06-320.326.33 (SQCg!?V y
Homo

Waar gebeurd, echt liy*
06-320.327.01 (75jg!v

Slippertjes
meisjes zoeken sexkonw
06-320.320.75 (75jgg*V

Onderdanige jongens bc'
met strenge mannen
SM voor 2

06-320.329.99 (500^
Homokontatf

Zoek je 'n hete jongen ■06-320.330.18 (50cgn^
üften in haar korte rokje

Marietje
06-320.320.95 (50Cj3g?b

300 meiden i
zoeken een heet slipp6^

06-320.321.44 (50Cg[IV

Sex voor twee
direkt kontakt met meid6

en hete huisvrouwtjes.,
06-320.330.46 (SQCf^X
HogeNoo^

06-320.320.89 (75(g!!V

Meisjes
willen sexervaring opö-^
06-320.330.43 - SOJSjB-V
Meisjes willen bijverdien

Sexadressen
06-320.330.60 - 75ctji!>

Kontakten/Klubs s
ALAAF ** fiijtf

Club Merci ~Wij laten ons weer gaan! Vrijdag 28 februari hebben vjgL
leen slipjes aan. Rijksweg Zuid 241, Geleen, 046-745Ö

Voor iedere gast een leuke attentie. __^-^y

Paradiso privé 045-317032 j
Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 u

Vele nieuwe leuke dames aanwezig.

Video Express
Erotische films bij U thuis gebracht en opgehaald-

Discretie verz. 4 films 7 dagen ’ 30,-. Ook Homo en ">
Tevens Movie-box verhuur. Tel. 045-426833^^

Priveclub 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. 13.00-2000^^

Porky's Pretpark!!
NIEUW KELLY, JENNIFER, CANDY, ANNET EN AN*^

S 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur__^--y/

’ 50,- all in
Tel. 045-423608. __-->'
Club Pallas

Rijksweg 1, Lemiers-Vaals. 04454-1195, v.a. 11-0° uU .
Nieuwe meisjes aanwezig. "

Voor Piccolo's zie verder pagina 12
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| "JMadeiing Verordening grondwaterbescherming Lim-
I Msa/08-92 burg 1989.Kennisgeving van een ontwerp-

beschikking naar aanleiding van een aan-

I vraag om ontheffing.

Voornemen
Gedeputeerde Staten zijn voornemens
-onder voorschriften- ontheffing te verlenen
aan: Maatschap Beckers, Bruisterbosch 8 te
St. Geertruid en zulks voor het hebben van een
fruitbedrijf en de bouw van een fruitloods op het
adres Bruisterbosch 8 te St. Geertruid
(Bt 52904).

Tervisielegging
De ontwerp-beschikking ligt ter inzage vanaf:
24 februari 1992:a. ten provinciehuize (biblio-
theek) tijdens de werkuren; b. ten gemeente-

S huize van Margraten tijdens de werkuren en
daarbuiten op de aldaar gebruikelijke plaatsen
en tijden tot het einde van de termijn waarbin-
nen beroep kan worden ingesteld tegen de be-
schikking op 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 laatsteredelijkerwijs niet in staat te
zijn geweestkunnen tot 10 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.

fWL Met Barbie
pret in bad!
Dolle pret met de nieuwe Bathtime Barbie.

Met het speciale schuim kun je deze nieuwe
Barbie steeds opnieuw prachtig versieren.

** Inklusief flesje versierschuim.

I JBarbie H
NU BIJ INTERTOYS VAN^WVOOR

2995
mrmw Twa speelgoedwinkels m

1-2-3 MAART AMSTERDAM I
Als u niet van carnaval houdt.

ARRANGEMENT IN HOTEL CARANSAKARENA
of HOTEL DOELEN KARENA

■^ciaal voor devrienden van het Limburgs Dagblad bieden wij aan:
* 2 overnachtingen mcl. ontbijt
* 1maal speciaal dinerineen van deKarena-hotels
* voucherboekje met diverse interessantekortingen enaanbiedingen,

zoals:-Welkomstcocktail-gratis toegang diamantslijperij
" 25%korting op lunch/diner-gratis grachtenrondvaart
"gratis toegang in Van Gogh museumenz. enz.

EEN KEUZE UITTWEE HOTELS:CARANSA KARENA
|^elegen aan het Rembrandtplein, hartje Amsterdam dus. De kamers
( an beide hotels overigens) zijn uiteraard voorzien van alle gemakken.

joelenkarena
=en yan Amsterdams oudste hotels, bekend om het feit datRembrandtaar 'De Nachtwacht' heeft geschilderd, gesitueerdaan een van dedachten.

VRIENDENPRIJS ’ 192,50 P.P.
('nel. genoemde extras)

Toeslag 1 pers. kamer ’ 90,-
-*'nderkorting: kinderen t/m 2 jaargratis

kinderen van 2-12 / 12,50 p.d.p.k.
(Indien overn. opkamer v. ouders)

middels onderstaande bonwnnen enkele dagenontvangt u nadere gegevens en reserverings-
svestigingvan hetdoor u gekozen hotel),

aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.

Ha^m:
Adres:
Postkode: Woonplaats:

Tel "'" Hotelkeuze:
Aantal volw Kinderen:

Aankomstdatum 1 maart (v.a. 13.00 uur)
[Vertrek: 3 maart (uiterlijk 12.00 uur)

Limk bon ui"<r*ippen en zenden naar:p^"?"r9s Dagblad, afdeling PR en Promotie°*tbus 3100,6401 DP Heerlen.

Vrienden van het^
Coma id worden van de vereniging .Vrienden van het Limburgs Dagblad"? Neem dan
Voor i °P mcl onze Service-afdeling: tel. 045-739881 (tijdens kantooruren).

■^
le2ers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis.

"^'■■■■■■■BaBBBaBBBBBBaaBBBBBBaBaBaBaaB
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mm Provincie2sWö ' 'w* " ,w,*>* Bureau Bibliotheek
«5$ Limbura p°stbUS s7oo

ySilÖl L. 1111UU I y 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten maken bekend, datzijm57/08-92 voornemens zijn aan Dutch Finish B.V. onder
een aantal voorschriften een revisievergunning
ingevolge de Hinderwet en de Wet geluidhin-
der te verlenen voor haar weverij gelegenop
het industrieterrein "Speckholzerheide" in de
gemeente Kerkrade. Het ontwerp van deze
beschikking, alsmede de aanvraag en andere
ter zake zijnde stukken liggen ter inzagevan
24 februari 1992 tot 10 maart 1992 en wel: - in
het Provinciehuis te Maastricht (bureau Biblio-
theek) tijdens de werkuren; - in het gemeente-
huisvan Kerkrade tijdens de werkuren en bo-
vendien zaterdags van 09.00 uurtot 12.00 uur,
in de Openbare Bibliotheek, Kloosterraderplein
1, Kerkrade, alsmede tijdens de werkuren na
laatstgenoemde datum op deze plaatsen tot
het einde van de termijn waarbinnen beroep
kan worden ingesteld tegen de beschikking op
de aanvraag. De aanvrager, alsmede dege-
nen, diebezwaren hebben ingebracht naar
aanleidingvan de aanvraag en een ieder die
aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest, kunnen tot bovengenoemde
datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren
inbrengen tegen het ontwerp van de beschik-
king. Degene dieeen bezwaarschrift indient,
kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Een bezwaarschrift moet
worden ingediend bij Gedeputeerde Staten,
postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Alleen
degenen,diebezwaren hebben ingebracht op
de wijze als bovenomschreven en een ieder
die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet
in staat is geweest, zijn later tot het instellen
van beroep gerechtigd.

Op 12 november 1991 is on-
der nummer 015958 in het
Huwelijksgoederenregister

■van de Arrondissements-
rechtbank te Maastricht
ingeschreven de akte van
wijziging huwelijkse voor-
waarden tussen de echtelie-
den Renier Norbertus
Broekmeulen en mevrouw
Christina Leonarda Anto-
nia Hoekstra, beiden wo-
nende te Elsloo, gemeente
Stem.

Mr. A.H.G. Wagemans,
notaris te Geleen

Rij nu, betaal in 1993.
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't Is nu een prima tijd om bij ons langs waarschijnlijk gedekt door de inruilwaarde
te komen, want u kunt nu heel voordelig van uw huidige auto. Twee van zulke com-
met de Panda of Uno wegrijden. U kunt plete auto's die u zo
profiteren van een renteloos krediet s"' van voordelig kunt rijden. ÊmmÊtmlÊÊ
maximaal f 15.000,-. Het verschil wordt Kom snel langs. Fiat. Eén brok temperament.

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

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

AUTOBEDRIJF KLANKSTAD B.V.
~~

KERKRADE, KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 - 41 39 16
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In deroemruchte Alfa Romeo geschiedenis vormt' met stuurbekrachtiging, bumpers en buitenspiegels motor die gekoppeld is aan een close-ratio s-
de Alfa 75 een hoofdstuk op zich. Een hoofdstuk in de kleur van de carrosserie, getint glas, breed- versnellingsbak. Maak kennis met de Alfa 75
dat wordt afgesloten met de Alfa 75 Epoca: een stralers, Alfa Control en sportstoelen met Persianer Epoca die leverbaar is in Alfa rood, zwart metallic
schitterende finale. De Alfa 75 Epoca combineert velours. Bovendien zijn deramen vóór en de en lichtgrijs metallic. Als u snel reageert, bent u
kracht met karakter en weergaloze rijkwaliteiten. rechter buitenspiegel elektrisch bedienbaar en is de één van de laatsten. ..^ËÏÈifc,
Verrast met een zeer gunstige prijs en extra's die laatste uit de legendarische serie van de Alfa 75 «M P^mhet toch al zo hoge uitrustingsniveau nog meer voorzien van een achter- en voorspoiler. Maar wat (M _pjlßfo\
glans geven. Zo is de Alfa 75 Epoca uitgerust met de Alfa 75 Epoca werkelijk bijzonder maakt, is het Alfa 75 Epoca v.a. Fl. 38.500,■ IBbiHonder meer een in hoogte verstelbaar sportstuur vermogen en de souplesse van defameuze 1.8 IE mcl. BTW af importeur.

IJ.WI ALLE RECHTEN VOOR WIE ALFA ROMEO KIEST <2^maaAsc& tvep cfxzj^rxtArtsJ

AUTOBEDRIJF COUMANS GELEEN GARAGE CREEMERS AUTOM.BEDR. E.A. KOZOLE BV
Rijksweg Zuid 310, Geleen Raadhuisstraat 16, Roermond Edisonstraat 23, Landgraaf

' 046-75 62 22 04750-2 10 92 045-32 10 88
AUTOCENTRUM SANDERS BV AUTOBEDRIJF VLEUGELS BV AUTOM.BEDR. MATHUKKELHOVEN

Akerstraat 128, Brunssum Weerhuisweg 1, Maastricht Oudeweg 30, Linne
045 -25 16 44 *.* 043 -6348 95 04746 -19 68 (sub-dealer)

*timburgs Dagblad
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PEUGEOT 205

Diverse jonge inruilers
Peugeot 205 XE junior, wit, 3-drs ’ 17.750,-
Peugeot 205 GE, rood, 5-drs ’ 12.500,-
Peugeot 205 XE, blauw, 3-drs ’14.750,-
Peugeot 205 GR, rood, 5-drs , ’ 9.500,-
Peugeot 205 XE, wit, 3-drs ’13.750,-
Peugeot 205 WE Junior, rood, 3-drs., grijs ’ 18.250,-
Peugeot 205 GE, 5-drs ’ 7.000,-

D3573

Schelsberg 45 - Heerlen - 045-720202

ËJsflflllHHOÏ
Een van de laatste opruimingen voordat de

verbouwing van ons bedrijf voltooid is.
Dat is dereden dat u nu

EXTRA VOORDELIG bij ons kunt kopen.
Alle auto's boven ’ 7.500,- 6 maanden garantie met de zéér bekende
Radrema-service. Directe financiering tegen zéér gunstige tarieven.

ANWB-keuring mogelijk.
Merk -t- type bouwjaar normale Opruimlngs-

prijs prijs
Audi80 1984 y^OOT" 6.750,-
Citroëri BK Leader 1987 __W,Bee^- 12.900,-
Ford Fiiesta 1100 1984 __-?r?3o^" 6.900,-
Ford Escort 1600Laser, diesel 1988 .—W9OO^" 15.900,-
Ford Sierra 1600Laser 1986 —-tóSOCT--" 11.900,-
Ford Sierra 2000Laser, geheel uitgebouwd 1986 __i&e6-0Tr 13.900,-
Mazda 323 HB 1300LX 1986 _—4*^oo^" 11.500,-
Mazda 323 HB 1300GLX 1987 —4ftTSTT" 12.500,-
Mazda 323 HB 1500GLX 1987 12.500,-
Mazda.323Hßl3ooLX 1988 _-44-90C^" 13.500,-
-2xMazda 323 Sedan 1500GLX 1989 -i-t-ö-SOOT" 17.900,-
Mazda 323 Sedan 1300GLX 1990 „JStTSCT-7" 18.900,-
Mazda323Hßl3ooLX 1984 . '__-**seor" 6.500,-
Mazda323FCoupél6ooi. 16 V, GLX, demo 1992 __34*-e4o^~ 31.500,-
Mazda 626 Sedan 1600LX 1986 __-ft9eC^" 8.900,-
Mazda 626 Sedan 2.0 LX, diesel 1988 —1*9007" 18.900,-
-2xMazda 626 Sedan 1800GLX 1989 JuS-VSeOT" 23.900,-
Mazda 626 Sedan 1.8, 12V, GLX 1991 - 27.900,-
Mazda626Hßl6ooLX 1986 __4öri,SOT' 9.750,-
Mazda626 HB 2.0,12 V, GLX 1987 r~ 16.900,-
Mazda 626 Coupé 2.0GLX 1986 —4*900^ 12.900,-
Mazda6.26 Coupé 2.0 GLX 1987 ..JStSOOT--"" 16.900,-
Mazda6;>6 Coupé 2.0, 12V, GLX 1989 __2&96CT~ 23.900,-
Mazda6:26 Coupé 2.0, 12V, GLX 1989 —ag^-SOüT* 24.900,-
Mazda6;?6 Coupé 2.0, 12V, GLX 1989 —2&9OCT:~ 25.900,-
Mazda6i?6 Coupé 2.0iGLX. demo 1991 __3Jr6eo7r~ 32.900,-
Mazda RX-7 Coupé 1988 —-4&9OCC- 7" 39.900,-
Mercede» 190, diesel 1987 29.900,-
Mercedess 230 E, automatiek 1988 __44?eeOT~ 39.900,-
Mitsubishi Colt 1500GL 1989 16.900,-
Nissan Micra 1989 _^US69r~ 13.900,-
Nissan Sunny 1500GL 1985 __—©15-80^"" 8.900,-
Nissan Sunny 1500Coupé 1985 _—Ö^SCtT-"" 8.900,-
Nissan Laurel24oo E SLX 1988 _-a*9otT-"~ 19.900,-
Nissan300 ZX Twin, Turbo, alle opties 1990 -lesietJOT" 99.900,-
Opel Corsa 1200S 1985 7.900,-
Opel Kadett 1200S 1986 _JAe6or" 11.900,-
Opel Kadett 1300injection 1990 1OPPOT" 18.900,-
Opel Kadett 1600injection, geheel uitgebouwd 1989 —3&900C-*"" 20.900,-
Opel Omega 1800LS 1987 —WtSOOT" 15.900,-
Peugeot 205 XS sport 1987 44.»0U,-~" 13.900,-
RenaultSTßCosmopolitan 1989 —-Hj.9OU.-~" 13.900,-
Seatlbiza 1500 GL 1989 —-M^Ot--" 12.900
Subaru Justy 1000DL 1989 - 13.000,~ 11.900,-
Volkswagem Golf 1800CL 1986 —*&90<J7~ 12.900,-
Volkswagen Golf 1300injection 1989 _4£t?soT~ 18.900,-
Volkswagen Passat GT 1989 27.900,-

F'rofit'eer nu dus snel van deze unieke aanbiedingen, en kom naar:
Radrema Maastricht

Galjoenweg 73 - 6222 NT Maastricht - 043-632250

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Auto Veneken b.v. 1
"Occasioncentrum" OFT^ "Occasionkelder"

Prins Mauritslaan 171 - /ml Leyenbroekerweg 27 ==■
6191 EE beek H'itftjji,^ 6132 CN Sittard

tel. 046-372882 IÉHm-MH tel. 046-515777

Veneken Beek Veneken Sittard
Audi 100 cc 2.3E, grijsmet 1988 ,„.,-.«

, .„,„„„„ =Audi 100 cc 2.0t groenmet 1988 ,** Golf Memph.s 1300 CC,
Golf Madison 1.8 i9O pk, zwart 1990 ?.m-"0.d„ :,■««« 1988 =Golt Pasadena 1.8 i9O pk, wit 1991 VW. Golf Memph.s 1300 CC,
Audi 801.8 S S)0pk, zilver 1988 ?)!',,1ricip,, 1

me,
L ü'^n^ 88 =Golf Pasadena 60 pk, diesel, ,vw Golf Manhattan 1300CC, =

5-drs., blauwmet 1991 J?,!?I°?i,„- L- Jó-nV 1989 =Audi 80 2.0E, automaat, veel vw G"" 1800 L, =
extra's, beigemet 1989 fï.?o m.e;",^'^"'V 199° **..=
Audi 80 1.9 diesel, groenmet 1990 ""mOOCC,w. 985 =
Golf 1300 wit IQR7 VW Golf 1600CC, wit 1984 =
VW Jetta 1600,-4-drs.', spörtiëi; " g 0""- zilv% me, H% =
roo(] 1987 VW Polo 3-drs., wit 1983 =
Fiatunoïé'/wii:::::::::::::::::::::::::i987 "w

I E:o!o^rs■"zMïerme, ««s =Fiat Uno 45 iE, grijsmet 1990 E 3;cdn^w,, ,V 988* =Golf CL 1600, beigemet 1986 e«a 600CC, wit 987 =
Golf 1600 wit 1987 VW Jetta 1300CC, rood 1987 ==
Golf cl 1600, "::::::::::::::: mi xw-. j«sim,". wauw met mi =
Audi 100 cc turbo diesel, zilver 1987 Au^ !2°, 5.c.f' 1,?3 pk;' blauw met 1987 =Passat CL 1600, 4-drs., sedan, wit .. 1990 8

K°aH?^"S "l"1; - o» =Audi 801.9E, grijsmet 1987 Ope'Kadett 1800 cc 3-drs., rood .... 1988 =
Polo, 3-drs., Fox wit 1990 n

EsC
4
o,lH.l;4n^l:dr

oS„' ÏM 1987 =Polo Shopper, 3-drs., wil 1988 DEMO: Audi 80 1.8 8, 90 pk, =
Audi 80 1.8S, wit 1989

,
Dornad.oJSodo^ kA, 1"5 91 =Golf Manhattan 1.3, wit 1990 *»ssalC^ 180° cc- 90 Pk-

Honda Civic 3-drs. 1.5 I, wit 1990 blauwmet 24-6-'9l 5=
Opel Kadett 1.65, rood 1985 03822 =Suzuki Swift GA aut. beigemet 1988 =DEMO: Passat CL 4-drs., I.Bi, =groenmet 7-'9l =Audi 80 1.8 i wit, comfort edition .... 8-'9l ==

£*J"J zJ M 4bW Opel-dealer

mmj Bette bn TERBurr
Opel Omega stationcar 5-deurs '87
Opel Omega LPG 4-deurs '87
Opel Manta 18S 3-deurs '85
Opel Veetra 16iLPG 4-deurs '90
Opel Kadett stationcar 5-deurs 13N '89
Opel Senator 30E LPG '83
Opel Monza 25E 1eeigenaar '83
Opel Kadett 3-deurs '85 '86 '87 '88 '89
Opel Kadett Irmscher '88
Opel Kadett 5-deurs '85 '86
Opel Kadett 4-deurs '86 '87
Opel Ascona 2-deurs '85
Opel Ascona 16S 4-deurs '87
Opel Ascona 5-deurs '85
Opel Corsa2-deurs '84
Opel Corsa 4-deurs '87
Austin Mini, rood '86
Volvo 340 Special 5-deurs '86
Fiat Ritmo 60 5-deurs *. '86
VW Jetta 1600, 4-drs '88
Mitsubishi Lancer automaat GLXi 5-deurs '90
Mitsubishi Galant LPG '86
Mitsubishi Galant turbo diesel '85
Alfa Romeo 33 '86

SPECIALE AUTO'S
Opel Kadett 201 16V GSI luxe model 1988
Toyota Celica 1600 16V Twln Cam 1986

Nissan Vanette diesel bus dubbele cabine
speciale uitvoering 1990

Ford Fiesta uitgebouwd, speciale velgen 1987
Rijksweg 61, Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700. 0<743

■aaaH*^ AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN B.V.
Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045-724545

Suzuki Swift 1.3 GL autom. . bwj.'B9

U Suzuki Swift 1.3 GS bwj. '89
Suzuki Swift GLX 5-drs bwj.'B9
Suzuki Swift bwj.'B4
Suzuki Samurai cabrio bwj.'BB
Suzuki Samurai metal top ..10 mnd.

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

UOpelCorsa 1.3 bwj.'BB
Opel Kadett hatchback bwj.'B7
Opel Kadett bwj.Bs
Mazda 3231500 ...: bwj. '85
Citroen AX 11 RE bwj.'B9

K
Citroen BK TR11.6 bwj.'B6
Fiat Uno 45 bwj.'B7
Fiat Uno 75 FXI bwj. '90
Hyundai Pony Sedan bwj. '87
Alfa Romeo Guilletta bwj.'Bs

■ Renault 19TF, uitgebouwd . bwj.'B9
D3153

Nissan Vanette v.a. ’lB 092- ex. BTW Nissan Cabstar v.a. ’ 21.738,- ex. BTW

C^Jlk* I F~S-T.il $ll
SCHOENMAKERS

Uw bedrijfswagendealer
Geerweg 14, Sittard 046-512814

JU' '~l
l VméW

EXCLUSIEVE OCCASIONS
VOOR EEN INGEREDEN PRIJS

BMW32Oi, nw. model, zwartmetallic 1991
Peugeot 205 XL, 3-drs., r00d.....'. 1990
Audi 80 S, Serret-uitv., servo etc.' 1990
Opel Kadett 16i cabrio 1990
VWGolf 18iMiljoner, 3-drs 1989
Volvo 440 turbo, zwartmetallic. 1989
FFiatt Uno 75ie, nw.staat 1989
Peugeot 405 SRD turbo 1989
Volvo 440 GLT, 5-drs., metallic 1989
Honda Civic 14 GLX, 4-drs 1989
VWPassat 18 GL, 4-drs., 90 PK 1989
Ford Sierra 2.0i, 4-drs., nww. motortype 1989
Honda Civic 16i GT, 3-drs 1988
Isuzu Trooper, 4x4, metallic 1988
Seat Marbella GL, 3-drs 1988
Mazda 323 Enoy, 3-drs., zeer mooi 1988
VWGolf GTi, 3-drs., rood, lm. velgen 1988
Alfa 75 1.8 Itr 1987
Ford Scorpio 2.4 Ghia, 5-drs 1987
Mazda 929 stationcar, metallic 1987
Volvo 340 GL, 5-drs 1987
HondaPrelude EX automaat alb 1986
HondaAccord 16 L; 4-drs 1986
Opel Kadett 18 GSi, 3-drs., schuifdak 1986
VWGolf 13CL, nw. model 1984
EXCELLENT MERCEOES-OCCASIONS
Mercedes 200 D, div. ace ..1990
Mercedes 190E1.8 Itr., div. ace 1990
Mercedes 190E, schuifdak, etc 1989
Mercedes 190D, lm. velgen, 5-bak 1989
Mercedes 300E, automaat, schuifdak 1989
Mercedes 250D, 5-bak, metallic etc 1989
Mercedes 190E, schuifdak, lm. velgen 1988
Mercedes 190D, metallic etc 4x 1988
Mercedes 190E, automaat, schuifdak 1987
Mercedes 280 GE, 4x4, metallic 1987
Mercedes 190D, 2.5 Itr., 5-bak 1986
Mercedes 190D, 5-bak, beige 1986
Mercedes 300D, automaat, zwartmetallic 1986

Alle auto's met een Bovag-garantiebewijs
HEERLENSEWEG 200, LANDGRAAF, TEL 045-728484

Auto A-Z is een onderdeel van uw
Zuidlimburgse BMW-dealers

ONTDEK DE
KLEURRIJKE CHARME

VAN DE CLIO FIDJI.
W^WÊ^^^^SH^^^i^ éÊr^J^mmmmmBa^^eß BBS-siliralal P^-i;
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xt- i /-ii« t- i- DEZE EXTRA'S GEVEN DE FIDJI KLEUR.NieUW! CllO Fldjl, Standaard extra's.
opv»ip lirYlitpp QtllV-5 " Uitklapbare zijruiten achter in de drie-deurs uitvoering

" Speciale bekleding van de stoelen, hoofdsteunen en

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

i " /""«. r-!"" r^ »i " arcticwit en zwart nacré metallic verni " Zonwerend glas
past: de nieuwe Clio Fidii. De stijl is avontuur- .... , , . ,„.. „. , ,

" Wisser/sproeier op achterruit " Vijf-versnellingsbak "lijk, een tikje exotisch. Pittig en wendbaar. 120° cc motor " In hoogte verstelbare dichte hoofd-
steunen " Verlichte bagageruimte " Spor- iQJ AA j

Comfortabel en zuinig in gebruik. tieve wieldoppen. f?Rï££i
Standaard voorzien van vele extra's waardoor je 't in één oogopslag ziet: de Clio Fidji, ///± RENAULT(L\m GEEFT
dat is 'm! Ontdek hem zelf bij de Renault-dealer. De Clio Fidji vanaf f 23.995,-*. kleur.

DE RENAULT CLIO. EEN AUTO MET VERBORGEN TALENTEN.
" Incl. 11TW. Wijzigingen voorbehouden. _

I ALU VELGEN * BANDEN I
VOORDELIG!!

Autobahn Aachen, ttann Autobahn nach Liittich. In Aachen-
Brand raus. Rechts nach Brand bis zur ARAL-Station.
Hinter der ARAL links in die Nordstraße, nach 580 m. links.

SCHMIDT REIFEN
Aachen-Brand, Nordstraße 78

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

Bankers bedrijfswagens
Het juiste adres voor een gebruikte bedrijfsauto (met
rijbewijs^E). *fc-«>^Rijksweg Noord 19, EchtJ^>^ tel. 04754-82453
50 tot 70 stuks voorradig

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

Niet de ENIGE, wel de BETERE |

HEEFT U ER WEL EENS AAN
GEDACHT DAT IN DIE

VERAFGELEGEN VILLA'S
HELE RIJKE MENSEN KUNNEN

WONEN...?
Bel Spiral als 't overal verspreid moet

worden!

Fabrieksstraat 7. 5961 PK Horst,, VQ> Postbus 6094, 5960AB Horst,

telefoon 04709-84222, '\— , fax 04709-84333.

SIMKAl

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen die vinden datzij zelfwel zullen
uitmaken ofze met eenslok op gaan rijden.
En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door datsoort automobilisten
worden er weljaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want
ALCOHOL EN VERKEERDATKUNJE
NIET MAKEN

fw Wmf////^h Nederland
WNgÜ—BBSr

L imburgsDagblad

jipiccolo s
045-719966



Samenwerken
Ford geeft toe dat er het een en
ander heeft geschort aan moto-
ren, stoelen, trekhaak en weglig-
ging. Daardoor kwam het merk
in Nederland op de7e plaats van
de verkoopranglijst terecht.

„Maar we zijn nu trevreden want
we zitten in een redelijk concur-
rerende markt waar nu een aan-
tal geduchte nieuwkomers zijn
bijgekomen," zegt directeur H.
Plaggemars. „Zaten we in 1990
op een marktaandeelvan 3,7 pro-
cent voor de Escort/Orion, dat
aandeel is met de verkoop van
23.000 stuks vorig jaar 28procent
gestegen naar 4,8 procent. Met
de nieuwe motorenlijn gaan we

ons beslist nog steviger in de
markt zetten," beweert hij ten
stelligste.

Het groeicijfer voor Europa ligt
met 610.000 stuks op 25 procent
en brengt het marktaandeel op
4,7 procent. Het valt volgens
Plaggemars overigens niet mee
om tegen de geweldige massali-
teit van Japanse produkten opte
boksen.

Totaaloverzicht van marktaanbod op beurs in RAI

Fiets uitgegroeid tot
schitterend hebbeding
°P de Fiets-RAI zal het pu-
bliek zich volop kunnen
Vergapen aan de allerlaatste
?nufjes en ontwikkelingen
ln- deze sector. Want de fiets~ in ons land nog altijd het
ttïeest gebruikte vervoer-
middel - is van saaie grijze
muis uitgegroeid tot schit-
terend hebbeding. Dat is
"et komend weekeinde
goed te zien tijdens deFiets-RAI in Amsterdam.
van vandaag tot en metz°ndag staat het RAl-
gebouw aan het Europa-
Plein in het teken van de
|iets. Maandag 24 en dins-
dag 25 februari is de ten-
toonstelling uitsluitend
j-oegankelijk voor de vak-handel. De openingstijden
2lJn alle dagen van 10 tot 17
Uur. De toegang bedraagt
" 12,50, kinderen krijgen

De Fiets-RAI geeft een overzicht
van alle in Nederland verkrijgba-
re fietsen, brom- en snorfietsen,
onderdelen, accessoires, gereed-
schappen en fietskleding. Bo-
vendien zijn er experimentele,
toekomst- en racemodellen te
zien. Naast de techniek is er een
breed opgezette fietsvakantie-
markt te bezichtigen, waar infor-
matie verkrijgbaar is over geor-
ganiseerde fietsvakanties in
binnen- en buitenland, fietsrou-
tes, kampeerspullen en cam-
pings, pensions en hotels waar
de fietser welkom is.

Een op de vijf in Nederland ver-
kochte fietsen is een All Terrain
Bike of de daarvan afgeleide Ci-
ty Bike. De fietsverkopen sloe-
gen vorig jaar allerecords, maar
de brancheorganisatie houdt er
rekening mee, dat de verkoop
van ATB's nu gaat teruglopen.
De kans bestaat echter dat de
hybride-fiets zijn weg naar het
publiek weet te vinden. De hy-
bride is een kruising tussen een
ATB en een racefiets en geschikt
voor het rijden op zowel asfalt
als bospad.

De fietsenhandel voorspelt ver-
der een zonnige toekomst voor
de tandem. Nieuwe, van de ATB
afkomstige technieken, hebben
van de tandem een solide voer-

tuig gemaakt, dat als een blok op
de weg ligt, haarfijn stuurt en
uitgerust is met krachtige rem-
men.
De RAI-organisatie heeft er rekë-

ning mee gehouden dat bezoe-
kers de kriebels kunnen krijgen
bij het zien van zoveel moois. Er
zijn mogelijkheden om zelf in
beweging te komen op een spe-
ciaal aangelegd ATB-parcours in
de hallen. Zondag worden daar
kampioenschappen verreden.

" Hybridefiets van
Raleigh, een kruising
tussen een ATB en een

racefiets.

outo

Zeta-motor voldoet veel beter

Ford Escort/Orion
technisch bij de tijd

DOOR SIEM LEEUWENKAMP

Ford heeft de Escort/Orion vanaf heden beschikbaar met
de fonkelnieuwe Zeta-motoren. Deze motoren zorgen er
voor dat de veel verkochte modellen eindelijk het gewens-
te technische niveau krijgen. Dat had eigenlijk al bij de
introductie van deze types in 1990 zo moeten zijn.

Het heeft zo lang geduurd we-gens gebrek aan geld en kundige
lngenieurs. Veel van de investe-
r'ngenzijn gaan zitten in het ont-
wikkelen van 'schone' motorva-
rianten. Diverse landen beslisten
na het eenduidig EG-besluit in
1987 elk voor zich weer anders
en Ford moest daar direct op in-
spelen.

Men wil dat een motor makke-lik start, soepel loopt, prima
Presteert, weinig verbruikt, be-
trouwbaar is en het milieu maxi-
maal ontziet. Een kennismaking

de twee Zeta-motoren in deEscort CLX en XR3i laat zien dat
'ord 0p de eerste drie punten
uitstekend scoort.

De 'wereldmotor' heeft op een
laag toerenniveau minimaal 145
Nm aan trekkracht, hetgeen in
de 1.8 Itr basisversie bij het door-
trekken snel naar het maximum
van 153 Nm/4.000 tr stijgt. De
twee motoren hebben de nieuwe
MTX7S vijfversnellingsbak die
o.m. in de Escort RS 2.000 zit.
Een krachtiger 2 Itr. versie van
de Zeta-motor komt volgend jaar
in de opvolger van de Sierra, een
auto die in Amerika als Mercury
Topaz en Ford Tempo op de
markt komt.

J?e twee Zeta-motoren zijn 4-ci-
iinder zestienkleps modellen
J^et dubbelebovenliggende nok-kenassen en elektronisch gere-
gelde benzine-inspuiting. De
eerste uitvoeringen zijn 1.8 Itr
versies met vermogens van 77
kW/105 pk en 96 kW/130 pk. Ze
Worden gebouwd in Bridgend

later komen ze ook uit
en Mexico, met over

°-rie jaareen totaalproduktie van1 miljoen stuks.

Vooral in de Escort XR3i wordt
de 130 pk vermogen met een, we
mogen wel zeggen voor Ford,
ongekende souplesse op de weg
gebracht. Het fl 43.130 kostende
model stuurt door een verzwaar-
de wielophanging en de opti-
maal 'aan het gas hangende'
motor gewoonweg subliem.

Een trapje lager staat de 105 pk-
versie van de Escort, die vanaf
fl 31.940 leverbaar is. Hij zou bij
lage snelheden iets makkelijker
het koppel kunnen opnemen;
dat viel eerlijk gezegd een beetje
tegen. Maar het meest opvallen-
de was wel het toch te nadrukke-
lijke bromtoontje van de motor.

Voor het 'huis-tuin-en keuken-
werk' een geschikt ding, vraag
echter geen extraatjes.

" Ford heeft in de
Escortserie nu zeven
modellen uitgerust
met de 16-kleps
Zeta-motor. De 1.8
XR3i van 43 mille
heeft de meest tot de
verbeelding spre-
kende versie die 130
pk vermogen levert.

Futuristisch
Het Amerikaanse merk Speciali-
zed introduceert op de RAI de
fiets van de toekomst in drie mo-
dellen. Een stadsfiets, een tan-
dem en een ATB. De fietsen
ogen zeer futuristisch. Toch zeg-
gen de ontwerpers Robert Egger
en David Schultz dat ze geba-
seerd zijn op nu beschikbare en
uitvoerbare technieken.

De stadsfiets Metropolitan heeft
één trommel voor de voor- en
achterremmen en voor het rem-
men is één hand voldoende.
Kabels en slot zijn in het frame
weggewerkt. De opgeklapte
standaard verdwijnt zelfs in het
wiel.

De Tandemonium is een aërody-
namische wedstrijdtandem. De
aandrijving is zeer bijzonder: in
plaats van een ketting een vaste
aandrijfas.

Zadel als pomp
Rump Pump is de naam van een
fietspomp die de plaats inneemt
van de zadelpen. Bij het pompen
blijft alles op zijn plaats, want
het zadel doet dienst als hand-
vat. De pomp kan nooit gepikt
worden en is toch altijd bij de
hand.
De Rump Pump levert lucht on-
der hoge druk en is tevens bruik-
baar voor het opblazen van
luchtbedden, voetballen en auto-
banden. Het is een Amerikaans
produkt dat geïmporteerd wordt
door Armada Trading in Boyen-
karspel.

Applause
Naast deze klassieke kofferbak
Charade, is er ook nieuws bij de
Applause-modellen. Van dit mo-
del werden er vorig jaar bijna
1.700 stuks verkocht, een kleine
tweehonderd meer dan in 1990.

Deze iets grotere en sterker ge-
motoriseerde auto dan de Chara-
de, is leverbaar vanaf 26.995
gulden en daarvoor is hij nu een
stuk completer uitgerust. De
mensen die uit een kleinere auto
wilden overstappen naar de Ap-
plause klaagden over de karige
uitrusting. Daihatsu heeft tegelij-
kertijd wat technische verbete-
ringen aangebracht waardoor de
auto lichter stuurt en de motor
minderrumoerig is.

" Daihatsu levert als tiende model in het Charade-gamma
een sedan, uitsluitend in de meest luxe SG-uitvoering.

Fabrikant gaat onbezorgd nieuwe uitdagingen aan

Mercedes bedrijfsauto
milieuvriendelijker

DOOR SIEM LEEUWENKAMP
„Een samenleving met al haar ei-
sen is zonder bedrijfsauto's per
definitie niet. voorstelbaar, om-
dat die alleen de logistieke ser-
vice kunnen bieden, die de door
handel en industrie verwachte
efficiency oplevert. Dat is mi-
lieutechnisch natuurlijk zeer
problematisch en in deze vorm
ook niet te accepteren."

Dat is de mening van Helmut
Werner, die bij Mercedes verant-

Het derde model is de Future
Shock Experimental, een wed-
strijd-ATB met vering. De wie-
len zijn voorzien van eenzijdige
ophanging en hebben schijfrem-
men. De vering aan de voorzijde
bevindt zich in het balhoofd en
aan de achterzijde boven de trap-
as. Een elektronische sensor re-
gelt de schokdemping. Prijzen
van deze. droomfietsen worden
niet genoemd.

woordelijk is voor de divisie
bedrijfsauto's. Mercedes is vol-
gens Werner daarom jaren gele-
den al begonnen om de bedrijfs-
auto milieuvriendelijker te
maken. .
Zouden er dus vandaag relatief
scherpe EG-eisen worden uitge-
vaardigd voor emissie en geluid,
dan is het merk gezien de huidi-
ge stand van .ontwikkeling van
bedrijfsauto-motoren, op die
sprong voorbereid. Het is dan
wel zuur dat een vorig jaar ge-
houden internationale diesel-
workshop in het 'hol van de
leeuw' - Den Haag - niet de ge-
wenste subsidie voor dieselmo-
toren met oxydatie-katalysator.heeft opgeleverd.

De overheid geeft momenteel de
voorkeur aan steun voor het

openbaar vervoer en heeftrecent
de subsidie op de drieweg- en
ongeregelde katalysator ver-
laagd.

" Mercedes heeft in de
sector bedrijfsauto's
vooral succes met bestel-
wagens, zoals deze 208 D
Basic.

Uitkijken
Divisie-directeur H. van Cool-
wijk vroeg zich bij de presentatie
van de resultaten en plannenvan
Mercedes-Benz Nederland af of
zij in Europa nog lang een sterk
leidende positie in het wegtrans-
port zullen behouden. „Als we
niet uitkijkenworden Rotterdam
en Schiphol als 'Gateway to Eu-
rope' voorbij gestreefd door an-
dere regio's zoals Antwerpen, Le
Havre, Bremen en Hamburg."

Hij vreest dat het economische
infarct barre realiteit wordt en
de concurrentiepositie van de

Nederlandse vervoerder verder
onder (sterke) druk komt te
staan.
Mercedes heeft vorig jaar een
nog steeds lage registratie van
diesel-personenauto's genoteerd.
Met een diesel-aandeel van
slechts 11,1 procent van de to-
taalmarkt is de verkoop duide-
lijk negatief beïnvloed.

Internationaal probeert Merce-
des armslag tekrijgen door meer
produktiecapaciteit te genereren
in Tsjechoslowakije, Turkije,
Mexico, Zuid-Korea en Rusland.
Met Avtrokon in Golizyno wor-
den al in licentie bussen ge-
bouwd, daar komen in de toe-
komst nog Unimog-voertuigen
voor de landbouwsector bij en
wordt bekeken of er ook bestel-
wagens in Rusland gebouwd
kunnen worden. Nog dit voor-
jaar moet daarover een besluit
vallen.

Mercedes is de grootste fabri-
kant van bedrijfsauto's ter we-
reld en ondanks de gigantische
problemen die er nu op die indu-
striesector afkomen, ziet men de
toekomst niet zorgelijk in. Hel-
mut Werner:. „Zorgen? Nee abso-
luut niet. We hebben juist geluk
in deze interessante tijd met zijn
zeer uiteenlopende uitdagingen
te mogen leven. En wij staan
klaar deze aan te gaan."

Hydraulische
rem voor alle
typen fietsen

De hydraulische rem van de
Duitse firma Magura is nu* ver-
krijgbaar voor alle typen fietsen.
Het systeem, dat op oliedruk
werkt, zodat de gebruikelijke
staalkabel in de remleiding ach-
terwege kan blijven, heeft zijn
betrouwbaarheid bewezen.

De Magura-rem is verkrijgbaar
voor stadsfietsen, ATB's, race-
en hybride fietsen. Bevestiging
is mogelijk op bout doorvoor- en
achtervork of op aangesoldeerde
nokken voor cantileverremmen.
Magura verkoopt bijpassende
remgrepen voor traditionele,
ATB- en racesturen.

De hydraulische rem is los en*
per stuk verkrijgbaar en kan in
alle gevallen een bestaand rem-
systeem vervangen. In de prak-
tijk remt het oliedruksysteem
lichter en gelijkmatiger danrem-
men met staalkabels. Het sys-
teem is onderhoudsvrij en afstel-
ling van de zelf te vervangen
remblokjes is eenvoudig.

Daihatsu Charade
nu ook als sedan

DOOR SIEM LEEUWENKAMP

Daihatsu heeft met een ver-
koop van 9.383 auto's vorig
jaar de 17e plaats bezet. Op
de verkoopranglijst staan ze
daarmee tussen de presti-
gieuze merken Mercedes-
Benz en Alfa Romeo. Voor
het marktaandeel van 1,91
procent zorgen voorname-
lijk de modellen Cuore en
Charade, die elk ruim 3700
stuks noteren.

Van de Charade, die al in ne-
gen versies als hatchback le-
verbaar is, heeft de importeur
nu een sedan voor fl 24.995 in
het programma opgenomen.
Met de wetenschap dat deze
SG 1.3iduizend gulden hoger
geprijsd is dan de CX 1.3iSpe-
cial zijn we eens gaan kijken
watje daarvoor krijgt.

Naast een mogelijk belangrijk
aankoopargumentvan een nor-
male kofferbak blinkt het
aanbiedingslijstje niet uit in
nuttige zaken. Alleen de elek-
trische verstelling van de bui-
tenspiegels en hoofdsteunen
achterin springen eruit.
Een sierplaat tussen de achter-
lichten, een stofje als deurbe-

kleding, een extra kaartenvak
en wielplaten zijn alleen voor
de opsmuk. Opvallend dat een
simpel lampje in de koffer-
ruimte nog als een 'extraatje'
wordt gezien.

Een korte rijtoer met de sedan
maakt weer eens duidelijk dat
de Japanners wel weten hoe je
een pittig 16-kleppertje moet
maken. De 90 pk komen met
een levendig geluid tot een top
van 170 km/u en de fabrikant
belooft een gemiddeld ver-
bruik van 1:14,3. Maar... dan
moetje niet boven de 120km/u
uitkomen.

Vrijdag 21 februari 1992 " 11
f limburgs dagblad m



HHettotaal vernieuwde uiterlijkvan

de Pony straalt u tegemoet.

En zoals u dat gewend bentvan

Hyundai, blijven we royaal in de

standaard uitrusting.

Aan de uitvoering met vier-

versnellingsbak voegen we tijdelijk

zelfs nog een gratis Esprit-pakket

ter waarde van ’ 1.500,- toe.

Dat bestaat uit een sierlijke

achterspoiler en extra brede

banden die de Pony Esprit 1.5 wel
heel sportief maken.

De zijkanten zijn bovendien

fraai afgewerkt met zwarte skirts.

Kom snel bij ons langs voor een

proefrit met de Pony Esprit, want

devoorraad is maarbeperkt.

ALLE MODELLEN MET 3 JAAR VOLLEDIGE FABRIEKSGA-
RANTIE PRIJZEN INCLUSIEF BTW AF IMPORTEUR. PRIJS-
EN MODELWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. DE PONY®
IS EENPRODUKT VAN HYUNDAI MOTOR COMPANY

HYUnDHI <B>
HET NIEUWE WERELDMERK

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

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

Kontakten Klubs

Paren en alleenstaandenavonden
vrijdag en zat. v.a. 21 uur. MAISON D'AMOUR
Dr. Poelslpein 33, Simpelveld. Tel. 045-445120

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.

Love escort
g 045-320905
**045-326191**
* Escort all-in *
Uw privé adres.
045-232069 Of 212570.

Nieuwe meisjes
Peggy Privé en Escort ma.-

vr. 11.00-22.30, wo tot
19.00 uur. Tev. Thaise

massage. Tel. 046-374393.

Pret voor twee
bij Shirley privé en escort,

045-727538

Buro
SITTARD

S 046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.

Meesteres
Katja

043-254183
Tev. assistente gevr.
i

"Simpley the Best"
!Bij Angel! Privé en escort

met 3 bloedjonge meisjes vanaf (20 jaar) met (DD-cup)
wij zijn voor alles in o.a. live, strip- en Vib-shows,

trio's, SM, slavin, alléén mog. en nog "1000 en 1 mog.
!Gespierde Boy!

5 knapperige mooie jongens vanaf (19 jr). Wij zijn voor
alles in, óók voor dames, heren en (echtjparen. Bel voor

info bij !Angel en Boy!

S 045-274587
"ook voor SM-liefhebbers", leuk jong meisje welkom

deze week weer spec. aanb. ook te beluisteren op de radio

Buro Geleen
Bern, in adr. 046-748768.

LYDIA
ONZE WIP...

't is al 'n begrip!!!
Internat, erotisch fruit met

Suzie, Monique, Anja,
Sheila, tanja en Rosanna.

11-23 uur. 046-749662.

Videoclub
uw vertrouwd adres voor

een leuke film en een leuke?
045-718067, meisje aanw.

Monique
is er weer!

******
Maastricht privé

Jodenstraat 2
043-254183.

Privé en Escort
Anita

Tel. 045-352543.

Meisje, 18 jr
voor escort, 045-427473. |

Escort
nu vanaf ? 045-428856

gezellige Escort
Bel dan 045-727854.

Totale ontsp. massage
door 1 of 2

jonge meisjes
045-353489

SM Rachel
SM zoals het hoort!

Fantasie wordt realiteit.
Goedgetrainde slavin

aanwezig.
(H. der D. Valkenswaard).

Tel. 045-274810.

Melanie
erot. body-massage

Tel. 045-229091 .
Back in town

Angelique
Tel. 043-639410.

"Club La Belle"
iedere dag open van

20.00-04.00 uur met Regina
Ria, Claudia, Biggy, Irene en

Chantal. Kerkrade, Spek-
holzerheide, Graverstr. 13.

Tel. 045-416143.

CLUB
2000

5 nieuwe meisjes. Rijksweg-
Nrd. 22 Geleen 046-742315

Maastricht Privé
Nieuw Monique

Altijd diverse leuke meisjes
aanwezig.

Deze maand
Sexschommel

als gratis extraatje
Geopend van 12.00-o.loou.
Jodenstraat 2, 043-254183

Brigi-Chantal
daar is een uur een uur en
een half uur een half uur
bij ons komt U terug van
11-23 uur. 045-254598

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
g 045-428849.

Bks^ j^^^^^^t***^^^*^ mmml

Privé Daisy
ma. t/m vr. 11-24 uur

elke do. trio Vz uur ’ 125,-
-vr. bikini-party

Tel. 045-229091.

Sacha's Escort
va. ’ 100,- all in.

Tel. 06-52980255.

SM Justine
Ned. meesteres met haar
slavinnen o.a. José, van

13.00-21.00 u. 045-425101.

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257

Privé
Heerlen-centrum van 11.00
tot 18.00 uur. 045-714707.

SM Tessa
m. superslavin Ellen uit Val-
kenswaard. Voor kenners
een begrip. 04498-59513.

Helena
Af 10 uur, ook zat. enZond':i

045-721759, meisjeJgylv

Apart Apart
heren, grijp u kans bij

Chantal, deze week op *' \
Frans. 045-213457^^-

WINNENDE
STAATSLOTEN
ie EN 2e TREKKING

FEB. '92
826eStaatsloterij, leen2etrekking 20februari 1992

In de 1e trekking ruim 490.000 prijzen samen
zon ’ 9.500.000,-

-22 prijzen van ’ 25.000,- op alle lotnummers 054879
22 prijzen van ’ 5.000,- op alle lotnummers 026022

220 prijzen van ’ 1.000,- op alle eindcijfers 5652
2200 prijzen van ’ 250,- op alle eindcijfers 929
2200 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 847
2200 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 907

22.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 79
22.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 14

220.000 prijzen van ’ 15,- op alle eindcijfers 6
220.000 prijzen van ’ 10,- op alle eindcijfers 6

In de 2e trekking ruim 290.000 prijzen samen
zon ’ 11.000.000,-

-22 prijzen van ’ 50.000,- op alle lotnummers 043026
22 prijzen van’ 20.000,- op alle lotnummers 092567
22 prijzen van ’ 2.000,- op alle lotnummers 075050

220 prijzen van ’ 1.000,- op alle eindcijfers 9177
2200 prijzen van ’ 250,- op alle eindcijfers 826
2200 prijzen van ’ 250,- op alle eindcijfers 115
2200 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 472
2200 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 020

22.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 49
22.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 64
22.000 prijzen van ’ 50,- op alleeindcijfers 02

220.000 prijzen van ’ 20,- op alle eindcijfers 2

Zetfouten voorbehouden.
De derde trekking wordt live uitgezonden op TV.

Kijk a.s. maandag naar de Staatsloterijshow,
aanvang 21.15 uur, TV2. In verband met hetlate tijdstip

van de trekkingzal de trekkingsuitslagniet
op 25 februari maar op 26februari in ditochtendblad

gepubliceerd worden.

GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.
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SeatToledo v.a. f. 29.395,-
Bekijken we de Seat Toledo nuchter, een vijfde deur. Vorm van intelligentie, allefronten. Zn weggedrag is feilloos. van zeldzame allure. En niet onbelangrijk,

dan boezemtzn vorm meteen vertrouwen in. inderdaad. De Toledo is het resultaat van Zn veiligheid is optimaal. Zn karakter is de pers denkt daar net zo over. Als dat geen
Dit is een autodievolgroeid is, die af is. een doordachte en intensieve ontwikkeling.

■^^mI^^^^gSSÊÊKtÊ^msaa!SSSSSSS, vertrouwenschenkt...
Een auto die een topvorm heeft en toch Een auto waarop men blindelings kan Elke uitvoering van de Seat Toledo is
geen concessies doet aan znluchtweerstand. vertrouwen. Zn kwaliteit is boven alle een complete en comfortabele auto voor de

Die is namelijkvan een zeer laag niveau. twijfel verheven - de Toledo doorloopt een veeleisende weggebruiker. De Seat Toledo
En het is daarom onvoorstelbaar dat zeer geavanceerd produktieproces en wordt WM heeft echt alles wat een automoet hebben.

_
mmm

uitgerekend achter de vloeiende lijnen van vervaardigd uit de beste materialen die de ttïH En meer. Ga naar de Seat dealer voor iSft^ïwmi
dezevièrzitter een bagageruimte schuiltvan auto-industrie kent. Zn prestaties zijn van een overtuigende proefrit. En de Seat Toledo o swagen roep

550 liter! Toegankelijkgemaakt d00r... bijzondere klasse "de Toledo scoort hoog op HBÉHI wint uw vertrouwen. Gegarandeerd. GEDREVEN DOOK AMBI *
*. , ■ -—~~\a

BEEK,AutomobielbedrijfCoumans-Beek B.V, DSM-straat 7,046-371243.BRUNSSUM,Autobedrijf Chiaradia^richterweg 122,045-212843.HEERLEN,AutosportBrouns B.V, Schelsb^
175,045-725507. KERKRADE, Auto Aarts, Hamstraat 211,045-412545.LANDGRAAF, AutomobielbedrijfTon Schuijren B.V (subdealer), Rötscherweg 60,045-313588. MAASTRIC**
AutobedrijfPeter Bancken, Heerderdwarsstraat 25,043-635454. SITTARD,Automobielbedrijf Primair, Industriestraat25 (Handelscentrum Bergerweg), 046-514364.

Seat Toledo. Vanaff. 29.395. Verkrijgbaar in 1.6,1.8,2.0,1.816V(afgebeeld), 1.9Den 1.9DTurbo. Benzineversies met injectie en geregelde 3-wegkatalysator. 1.9DTurbo met roetfilter en oxydatiekatalysator. Vanaf 1.8 stuurbekrachtiging,ABS op 2.0en L»
Prijs inclusiefBTW, exclusiefkosten rijklaar maken en anti-roestbehandeling. Importeur: Pon Car B.V,Leusden, tel.: 033-951550.
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Nederland 2
09.00-09.30 Huisjeboompje beestje.
10.00 (TT) Nieuws uit de natuur.
10.30-10.50 Skoalle-tv.
11.00-11.30 (TT) Schooltv-Week-

journaal.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 "" Journaal.
16.08 Muziek uit duizenden. Muziek-
programma.

16.55 Derrick. Duitse misdaadserie.
'Dodelijk octrooi. Employee Wolf
schrikt als hij in de kelder van de oc-
trooiraad het lijkvan de directeur ont-
dekt.

17.54 De tv-dokter.
18.00 "" Journaal.
18.20 De teenage hero turtles. Te-

kenfilmserie. Afl.: Soldaten revolutie.
18.46 Bassie en Adriaan en de ge-

heimzinnige opdracht. Kinderserie.
Afl.: Engeland - Het einde van het
goede spoor.

19.19 TROS Hollywood boulevard.
Filmmagazine met Tineke Verburg.

19.55 Vocaal centraal. Serie muziek-
programma's. Vandaag met Corry
Könings. Gasten: Marco Bakker,
Benny Neyman en Koos Alberts.

20.35 (TT) Medisch Centrum West.
Nederlandse ziekenhuisserie. Afl.:
Een grensgeval. Jan en Astrid ont-
dekken de ware toedracht achter de
dood van Sonja.

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

21.35 TROS tv show. Talkshow met
Ivo Niche.

22.28 In the heat of the night. Ameri-
kaanse misdaadserie. Afl.: De moord
op Raylynn Walker. Een prostituee
wordt vermoord gevonden bij een
vrachtwagencafé. Eén van haar vas-
te klanten, Rocky, wordt al gauw ver-
dacht.

23.15 Vamp. Amerikaanse speelfilm
uit 1986 van Richard Wenk. Met:
Grace Jones, Chris Makepeace, Ro-
bert Rusier e.a. Twee vrienden, Keith
en A.J., komen 's avonds terecht in
The After Dark Club. Daar blijken
vreemde dingen te gebeuren en A.J.
wordt al gauw het slachtoffer van een
stripteasedanseres.

00.50-00.55 "" Journaal.

Duitsland 1
09 rn Ta9esschau.°3 Der Denver-Clan. Amerikaanse
09e'
10nn ** Lets move. Fitness.
lon-» Ta9*esschau.

h Terra-K. Natuurweten-10cilaPpelijk programma.
11 nn Hundert Meisterwerke. Serie.
1-.'**0 Tagesschau.

■03 "" Scheibenwischer. Cabaret-
"■rograrnma
IJt! Snowfritz-
-Ij'3| Urnschau.
13 nn Persoverzicht.
130? Ta9esschau.
13 "e ARD-Mittagsmagazin.
iV£5 Wirtschafts-Telegramm.
1 "°0 Tagesschau.
'■02 "" Sesamstrasse. Kinderpro-gramma.'■30 Wildganse - Wanderer zwi-

1s ihen zwe' Weiten. Documentaire.
Is o Ta9eSSChau.'*0 Die Liebe geht durch den Ma-
ls %n "" Tekenfilm.
f dik Peter Voss- der Millionen-
-37 iv?' Duitse speelfilm uit 1945.
57ii5 £Unkt 5 " Lënderreport.
1830 £a9esschau.
iß'ai! "e9'onaal programma.
19In Knastrnus'k- Serie.
is'oA Regionaal programma.
I9*f2 *" Herzblatt.
19*5RWWF-
?O nn Pr°9',amma-overzicht.
2o'ic 07) Tagesschau.
I W» Herren mit der weisseni vu t̂e- Duitse speelfilm uit 1969 van
JT* "f9ang Staudte.
${]Tt Ta9esthemen-Telegramm.
I -j'j Plusminus. Economisch maga-

?3 on Ta9estnemen. Actualiteiten.
j?* Die lieben Verwandten. Serie.'et: uwe Muller, Daniela Ziegler,

Van
SDane Krüger e.a. Op het feest

*n Posteleiss danst Lissy met de
ï^'ifSa van Friedhelm.

Am p,n9"ine in der Bronx. Engels/
Ton aanse sPeelfilm uit 1987 van
hoi h Linda wordt Heinz vast9e-nioi n' naar vriend James kan haarDO* "jeer helpen.

Dion*Ta9esschau.
«O-01.05 Zuschauen - Entspan-

* '*n- Nachdenken. Winterbilder: Hofl" Schwarzwald.

Duitsland 2
08.45 Olympia-Studio.
.09.00 Viermansbob. De eerste en

tweede manche in La Plagne. Repor-
ter Klaus Angermann.

10.00 Ski nordisch. 30 km voor da-
mes in Les Saisies. Reporter Thomas
Hermann.

13.00 IJshockey. Halve finale. Aan-
sluitend Tennis ATP-toernooi in
Stuttgart. Reporter Rainer Deike.
Rond 16.00 uur: heute.

19.00 Heute.
19.30 Olympia-Studio. Gepresen-
teerd door Norbert König. Met: Olym-
pische Winterspelen: Kunstrijden: kür
voor vrouwen, rechtstreeks verslag
vanuit Albertville. Commentaar: Eber-
hard Figgemeier en Christa Gierke;
IJshockey (bully 21.00); Tweede hal-
ve finale. Tennis: ATP-tennistoernooi
voor mannen in Stuttgart. Commen-
taar: Rainer Deike. Met om ca. 21.35
heute-journal; Met om ca. 22.20 Polit-
barometer gepresenteerd door Bar-
bara Friedrichs, chef-redactrice bin-
nenlandse politiek onderzoekscom-
missie verkiezingen.

22.50 Voetbal. Samenvattingen van de
Bundesliga-wedstrijden: Karlsruher
SC contra Duisburg, Werder Bremen
contra Leverkusen, VfL Bochum con-
tra Bayern München.

00.00 Allein gegen die Mafia. Serie.
Afl.B. Met: Michèle Placido, Francois
Perier, Nicole Jamet e.a. Als Cattani
op Sicilië moet getuigen tegen de
ontvoerders, vraagt Ferretti hem een
dubbelrol te spelen en zo het vertrou-
wen van de Mafia te winnen. Cattani
trekt vervolgens zijn getuigenverkla-
ring in en wordt al gauw in de gelede-
ren van de Mafia opgenomen.

00.55 Heute.
01.00-02.30 Mord im Fahrpreis in-

begriffen. Franse speelfilm uit 1965
van Costa-Gavras naar de gelijkna-
mige roman van Sébastien Japrisot.
Met: Yves Montand, Michel Piccoli,
Simone Signoret e.a. Vijf treinreizi-
gers delen een coupé in de nachttrein
van Avignon naar Parijs. Bij aan-
komst in Parijs wordt in hun coupé
een vermoorde vrouw aangetroffen.
Inspecteur Grazziani tast volledig in
het duister, totdat ook drie andere
mensen uit dezelfde coupé één voor
één worden vermoord.

TV FILMS VIDEO
BBC1

stai^ Ihe dark at the l°P of the
uit 10c

e film van De,bert Marin
od I over voor en tegenspoed
Me, |n

ufamiliebedrijf in Oklahoma.1 Hobert Preston, Eve Arden.

" Lino Ventura en Jean Gabin in 'Touchez au Grisbi'.
(ÈRT 1-16.00 uur).

Duitsland 1
die'h J eter Voss' der M'H'onen-
Antrvn medie uit 1945 van Karl
bantk -met Viktor de Kowa als
een dlende die doet alsof h'J met
de wpes,o|en miljoen een reis om
van h

reld maakt en z° z'jn bankQn de ondergang redt.
BRT 1
ïfi f\

sieks Toucnez-Pas au Grisbi. Klas-
Be^ m|sdaadfilm van Jacques
*Jeannr ujt 1953, met Jean Gabin,
Two ■ Moreau en Lino Ventura.lnbrekers besluiten hun buit
Van .-9en te houden- De vriendin
r,ej een van hen verraadt het ge-
één aan een 9-angster, diedaarop
Schi«Van de inbrekers ontvoert.
rnilie "rende observatie van 'bet

Duitsland 1
,T5Die Herren mit der weissen.^te* Middelmatige misdaadfilm

over een rechter die na zijn pensio-
nering de boef te grazen neemt die
hij nooit kon berechten. In 1970 ge-
maakt door Wolfgang Staudte, met
Martin Held, Agnes Windeck.

RTL4
22.05 Poltergeist. Spraakmakende
horror uit 1982 van Tobe Hooper
(maar Steven Spielberg was na-
drukkelijk aanwezig), met Craig T.
Nelson, Jo Beth Williams. Klop-

geesten vallen gezin lastig. Om te
beginnen ontvoeren ze de dochter
via de televisie.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30 Olympische winterspelen

1992. Terugblik op de vorige dag.
10.00 Bobslee. 4 mans 2e manche;

cross country 30 km heren.
12.00 "" Journaal.
12.07 Bobslee. 4 mans 2e manche;
cross country 30 km heren.

12.55 IJshockey. Wedstrijd om de 9e
plaats.

16.55 IJshockey. Halve finale.
18.15 Sesamstraat. Aansl.: (TT)

Jeugdjournaal.
19.00 Winter bij de NOS. Studio Hil-

versum.
20.00 "" Journaal.
20.20 Politieke Partijen. Uitzending

van de VVD.
20.30 Kunstrijden. Vrije kuur dames.
20.50 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland.
21.02 Kunstrijden. Vrije kuur dames.

IJshockey halve finales.
22.30 Studio Moutiers.
22.48 "" Journaal.
23.01 NOS Laat. Gesprek met de mi-

nister-president.
23.28 Olympische Winterspelen.
23.55 Ruimteschip aarde. Voorlich-

tingsprogramma.
00.05-00.10 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

"Corrie Könings. (Nederland
2 - 19.55 uur).

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag 11. 09.10
Schooltelevisie. 09.40 Cursus natuur-
kunde. 10.10 Schooltelevisie. 11.40
Teletekst-overzicht. 11.48 Programma
overzicht. 11.50 Das Recht zu lieben,
Braziliaanse serie. 12.15 In Sachen
Natur, milieumagazine, (herh.). 13.00
Eff-eff. 13.45 Die Dienstagreportage.
14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fenster-
Platz. 15.25 Auge in Auge ....mit der
Schwebebahn. 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 Six-Teen,
jeugdmagazine. 18.57 Programma-
overzicht. 19.00 Aktuelle Stunde. 20.00
Die kranke Weser. 20.45 In Zukunft.
21.30 West 3 aktuell. 21.45 ZAK,
weekoverzicht. 22.30 Initiativen:
Schlachtfeld Strasse - Unfallopfer kla-
gen an. 22.45 Mit sieben Jahren, re-
portage. 00.30 Laatste nieuws. Aansl.:
Linie K.

RTL 4
06.55 Journaal.
07.00 Cartoon.
07.25 Journaal.
07.30 Cartoon.
08.00 Journaal.
08.05 The bold & the beautiful. Ame-

rikaanse serie.
08.30 Journaal.
08.35 M.A.S.H. Herh.
09.05 Journaal.
09.10 Love boat. Amerikaanse serie.
09.50 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
10.20 As the world turns. Ameri-

kaanse serie.
11.05 De 64.000 gulden vraag. Quiz.
11.40 Hitbingo. Spelprogramma.
12.40 RTL4Text.
13.05 The firm. Engelse tv-film. Re-

gie: Alan Clarke. Rolverdeling: Bex
Bissek: Gary Oldman. Sue: Lesley
Manville. Yeti: Phil Davies e.a.

14.15 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.05 Sons & daughters. Australi-
sche serie.

15.35 The bold and the beautiful.
Amerikaanse serie.

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

rie.
17.00 5 uur show. Magazine.
18.00 Journaal.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin. Presentatie:

Hans van der Togt.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

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

kaanse comedyserie.
21.40 Get a life. Amerikaanse come-

dyserie.
22.05 Poltergeist. Amerikaanse

speelfilm uit 1982.
00.05 Journaal.
00.20 Twin Peaks. Amerikaanse dra-

maserie.
01.10 M.A.S.H., Amerikaanse serie.
01.35 The Oprah Winfrey Show.

Amerikaanse talkshow.
02.20 RTL4Text.

RTL Plus
06.00 Frühmagazin. Gevarieerd och-

tendprogramma.
09.45 Reich und schön. Amerikaan-

se serie.
10.10 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-
rikaanse serie.

11.00 Lieber Onkel Bilt. Amerikaanse
serie.

11.30 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogramma.
12.30 Der Hammer. Amerikaanse se-

rie.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Eine schrecklich nette Fami-
lie. Amerikaanse serie.

13.30 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.20 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

15.05 Dallas. Amerikaanse serie.
15.55 Chips. Amerikaanse serie.
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Durchgedreht. Video-show.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Pazifikgeschwader 214. Ame-
rikaanse actieserie.

20.15 Tropical heat. Amerikaanse ac-
tieserie.

21.10 Ein Schloss am Wörthersee.
Duitse serie.

22.10 Anpfiff. Voetbalshow.
23.05 Tutti frutti. Spelshow.
23.55 RTL aktuell.
00.00 Mittemachtsstrip.
00.10 Scharfes Chili, heisse Made-

hen. Amerikaanse softsexfilm uit
1985 van William Sachs. Het meest
verleidelijke hotel staat in Mexico.
Het heeft voor zijn gasten een aantal
specialiteiten in petto. In het hotel
werken vier Amerikaanse studenten.

01.40 Der Spatz in der Hand. Engel-
se komedie uit 1971 van Ralph Tho-
mas. Met: Hywell Bennett, Denholm
Elliot, Elke Sommer. (herh.).

03.20 Die lustige Witwe. Amerikaan-
se komedie uit 1925 van Erich von
Stroheim. Met: Mae Murray, John Gil-
bert, Roy d'Arcet.

05.20 After hours. Magazine uit Ame-
rika.

05.35 Captain Power. Canadees-
Amerikaanse sf-serie. (herh.).

" Tim Robbins in 'Five
Corners. (Duitsland 1 —
23.25 uur).

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele Gymnastik Les 2. 08.30
Cursus biologie. 09.00 Schooltelevisie.
10.40 Non-Stop-Fernsehen. 16.00
Nieuws in het Engels. 16.15 Nieuws in
het Frans. 16.30 Schooltelevisie. 17.00
Cursus biologie.l7.3o Robbi, Tobbi
und das Fliewatüüt, kinderserie. 17.54
Barney, kinderserie. 17.58 Der Doktor
und das liebe Vieh, serie. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Das Südwest-
Journal aus Rheinland-Pfalz. 19.00
Service urn Sieben. 19.15 Gesundheit-
streff. 20.00 Lindenstrasse, serie.
20.30 Das Theaterwunder von Mainz,
documentaire. 21.00 Nieuws. 21.15
Sport im Dritten extra. 21.30Menschen
und Strassen. 22.15 Harald und Eddi.
22.45 Der Zeuge muss schweigen, Ita-
liaanse speelfilm uit 1974 van Giusep-
pe Rosati met Bekim Fehmiu en Aldo
Giuffre. Op weg naar huis is dokter
Giorgio getuige van een verkeersonge-
val. Hij belt onmiddellijk de verkeerspo-
litie. 00.10 Sport im Dritten extra: Euro-
card-classics: ATP toernooi *.te Stutt-
gart. 00.40 Laatste nieuws. 00.42
Non-Stop-Fernsehen, programma-
informatie.

Nederland 2
23.15 Vamp. Grace Jones als vam-
pier in een stripteaseclub. Jonge
studenten raken onder de indruk
van buitenaardse seks. Tja. In
1986 gemaakt door Richard Wenk.
Ook met Chris Makepiece, Sandy
Baron.

Duitsland 1
23.25 Five Corners. Zwaarmoedige
film van Tony Bill uit 1988. Psycho-
paat komt in 1964 uit de gevange-
nis en zoekt zijn oude wijk, Five
Corners in de Bronx, weer op. Daar
woont het meisje dat hij ooit gepro-
beerd heeft te verkrachten. Hij ont-
voert haar. Met John Turturro, Jo-
die Foster.

RTL plus
0.10 Hot Chili. Avonturen van Ame-
rikaanse jongemannen die in een
Mexicaans hotel genieten van
vrouwelijke klanten. Regie in 1985
van William Sachs, met Charles
Schillacci, Louisa Moritz.
BBC 2
0.50 Blueberry Hill. Nostalgisch
portret van Antwerpen in de jaren
vijftig, compleet met nozems, dis-
co's, en de moeizame tienerliefde
in een even bekrompen als autori-
taire, katholieke samenleving.
Mooie rollen van Michael Pas en
Babette van Veen. In 1989 ge-
maakt door Robbe de Hert.
Duitsland 2
1.00 Compartiment tueurs. Debuut
uit 1965 van Costa-Gavras, die la-
ter naam zou maken met politieke
films. Dit is een knap gemaakte
thriller over een moord in een trein
met maar vijf passagiers. Plots blij-
ken er nog meer verdachten te zijn.
Met een sterbezetting: Yves Mon-
tand, Simone Signoret, Jean-Louis
Trintignant, Michel Piccoli.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
i 3.00-13.12 Nieuws voor doven en
I
s|echthorenden

'600 "" Journaal.
»-05 Torn en Jerry. Tekenfilmserie.6.10 Viktor en Maria. Animatieserie.'■21 (TT) Service salon. Gevarieerd
i Jiddagprogramma. Presentatie o.a.;Karin de Groot.

'■30 Ereprijs 17. Familieprogramma
/net Minoesch Jorissen.'00 Boggle. Woordspel. Presenta-; 'le- Hans Schiffers.'"28 (TT) Weg van de snelweg Ne-
tland. Toeristisch programma.
Vandaag: Noord-Brabant noord,
(herh.).
0*53 De roze panter. Tekenfilmserie.

I9nrh)--*Ol Different world. Amerikaanse
Er heerst grote paniek

°P Hillman wanneer een orkaan recht
1°P de universiteit afstormt.s-29 Cosbyshow. Amerikaanse co-
iiedy-serie. Pam krijgt van haar
Sc|*oolbegeleider te horen dat haar

niet goed genoeg zijn om naar
o® universiteitte gaan die zij en haaroeste vriendin Charmaine hadden uit-Jezocht.

<u.Oo (""+TT) Journaal.
■25 (TT) Rondom tien. Praatpro-gramma. Thema: Liefde en liefdes-verdriet.■16 Cheers. Amerikaanse comedy-

?®ne* Sam en Rebecca gaan een
onwennig, maar vol goede

U*oed aan de slag om een baby teProduceren. Sam heeft hier wat pro-
Dlernen mee en roept de professione-

-2-u p van Frasier in-■46 Paul Simons concert in The
|ïark. Deel 1 van dit gratis concertj-jat op 15 augustus 1991 gegeven

■JJ^rd in het Central Park in New Vork.
30 Dokument: Angel one, reporta-

-9e over de Guardian Angels in New
23irk'/J-5 The commish. Amerikaanse

Afl.: De kinderlokker. Kort
j 9

zijn benoeming tot Leraar van het
Jaarwordt Jim Hollister gearresteerd

"Jj^ens rijden onder invloed.
"°4 Miniatuur. Verhaal van verme-

("'Qvuldigen en delen.""■'3-00.18 "" Journaal.

België/TV 1
14.30-15.30 Schooltelevisie. ,
16.00 Touchez pas au Grisbi. Fran-

se speelfilm uit 1953 van Jacques
Becker.

17.30 Mooi en meedogenloos. Ame-, rikaanse serie. Af1.365.
17.55 Journaal.
18.00 Tik tak. Serie. Af1.52.
18.05 Postbus X. Jeugdreeks.
18.30 TV 1 - Top 30.
19.03 Buren. Australische serie.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Sledge Hammer. Amerikaanse

komische reeks.
20,25 De sleutels van Fort Boyard.

Spelprogramma.
21.30 Matlock. Amerikaanse serie

met Andy Griffith. Aansl.: Paarden-
koersen.

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

Franse reeks. Frankrijk 1944. Ber-
trand wordt door Lutze en de SS
ondervraagd. Nellie' slaagt erin hem
uit handen van Lutze te redden. Ber-
trand wordt overgebracht naar de vil-
la van Jaco.

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. Amerikaanse se-

rie.
19.53 Benny Hill.
20.00 Vlaanderenvakantieland. Toe-

ristische portretten uit binnen- en bui-
tenland. Binnenland: de Belgische
Westkust. Buitenland: Bretagne.

20.35 Kijk uit! Verkeerstip.
20.40 Waals land in Vlaamse hand.

Een portret van vijf Vlaamse boeren-
gezinnen die zich in Wallonië geves-
tigd hebben.

21.30 Journaal en sport.
22.00 Affiche. Informatief programma

over kunst.
22.20-23.15 Tenuto laureatencon-

cert. Afl.3.

SAT 1
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 Ein Richter sieht rot, Amerikaan-
se justitiële film uit 1983. 22.15 DPor-
ky's ll:Der Tag danach, Amerikaanse
teenerkomedie uit 1983. 00.00 Sat 1
Bliek. 00.05 Olympia Club. 00.20 Heis-
se Liebe im Wüstensand, Franse eroti-
sche film uit 1985. 1.35 Vorschau/
Videotext.

Radio 1 radio7.07 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
13.45 Kerk vandaag. 16.05 VARA
Radio I vrijdageditie (17.30 Nws).
20.04 NCRV-Bulletin. 21.04
NCRV-vrijdag-sport. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
ca's Oh, Wat een nacht, met om
0.02 De stemband. 2.02 Oh, wat
een nacht. 5.02-7.00 Ook goeie-
morgen.

Radio 2
7.04 KRO's ontbijtshow, met om
8.30 Postbus 900. 8.50 Hêt 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 Gerard 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 Met mij valt te pra-
ten... 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 ochtendconcert 2.
9.00 Grote Russische meesters:
Svjatoslav Richter (1). 9.45 Otto
Nicolai: Mis in D. 10.20 Camille
Saint-Saëns. 11.00 Het internatio-
nale concertdrcuit. Berlijns Radio
Symf. Ork. 12.30 Jazz op vier -concert. 13.00 Nws. 13.04 Operet-
te. 14.00 Orgelbespeling. 14.30
Songs of praise. 15.00 Klein be-
stek. 15.45 Uit de schat der
eeuwen. 16.15 Crème du baroque.
17.00 De psalmen. 17.20 Concer-
tante. 18.00 Nws. 18.04 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 1310Het
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 D'66. 18.30
Homonos. 19.00 Nieuws en actua-
liteitenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in

het Marokkaans en het. Berbers.
20.15 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Chinees. 20.30 De bij-
bel 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. 12.30La fete a la
maison. 12.55 Weerbericht. 13.00
Nieuws. 13.35 Casanova, Frans-Itali-
aanse avonturenfilm. 15.10 Plein ca-
dre. 16.10 Autant savoir. 16.30 Clips a
la une. 16.35 Nouba nouba. 17.25 For-
ce de frappe. 18.25 La fete a la mai-
son. 19.00 Ce soir. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Jeunes solistes.
21.20 Absence de malice, Amerikaan-
se speelfilm uit 1981. 23.15 Vidéothè-
que. 00.15 Weerbericht en laatste
nieuws. 00.35-00.40 Bourse.

België/Télé 21
14.00 Cursus Nederlands. 14.30 Cur-
sus Engels. 15.00 Muzzy in Gondo-
land. 16.45 Guerre froide a Cuba.
17.40 Nouba nouba. 18.30Terre et so-
leil. 19.00 Radio 21. 19.30 Journaal,
weerbericht en beursberichten. 20.00
■ Les yeux sans visage, Franse speel-
film uit 1959. 21.30 Laatste nieuws,
weerbericht en beursberichten. 22.05
Les frères Piqueray. 23.05-23.35 Ce
soir.

TV 5
07.00 Nieuws. 07.35 Cursus Frans.
07.55 Clin d'oeil. 08.00 Canadees jour-
naal. 08.20 Affiches. 08.25 Nieuwsflits.
08.30 Selection One world channel.
09.00 Eurojournal. 10.00 L? marche du
siècle. 11.30 Magellan. 11.50 Nieuws-
flits. 16.05 Nieuws. 16.15 Faut pas re-
ver. 17.15 La vérité est au fond de la
marmirte. 17.40 Cursus Frans. 18.00
La compète. 18.30 Nieuws. 18.50 Affi-
ches. 18.55 Clin d'oeil. 19.00 Trente
millions d'amis. 19.30 Belgisch nieuws.
20.00 Strip tease. 21.00 Nieuws. 21.30
Stars 90. 23.00 Nieuws. 23.20 Média
Sud. 23.35 Résistances.

RAI UNO
06.55 Unomattina. 07.00 Tgl mattina.
07.30 Da Milano ter economia. 10.00
TGI mattina. 10.05 Unomattina econo-
mia. 10.25Guglielmo teil. teil. 11.00 Da
milano tgl. 11.05 I grandinfiumi. 11.55
Che tempo fa. 12.00 Piacere raiuno.
12.30TGI flash. 12.35 Piacere raiuno.
13.30 Telegiornale. 13.55 TGI tre mi-
nuti di. 14.00 Piacere raiuno. 14.30
L'albero azzurro. 15.00 Speciale dse.
16.00 Big. 17.35 Spaziolibero. 17.55
Oggi al parlamento. 18.00 TGI flash.
18.05 Vuoi vincere?. 18.30 Ora di pun-
ta. 19.35 Una storia di enzo biagi.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.40 II vigile urbano. 21.40 Borsa-
valori. 23.00 TGI linea notte. 23.15
Montecarlo 92. 00.00 TGI notte - che
tempo fa. 00.30 Oggi al parlamento.
00.40 DSE. 01.10 Olimpiadi Invernali.
02.10 Tre eroi in fuga. 03.35 TGI linea
notte. 03.50 Poliziotto * senza paura.
05.20 TGI linea notte. 05.35 Diverti-
menti. 06.05 Torn, Dick e Harry.

BBC 1
07.00 Teletekst-overzicht. 07.30 BBC
Breakfast news. 10.05 Kilroy. 10.50
Hot chefs. 11.00 Nieuws. 11.05 Play-
days. 11.25 Bump. 11.35 No kidding
with Mike Smith. 12.00 Nieuws. 12.05
Travel show extra. 12.30 People today.
13.00 Nieuws. 13.20 Pebble Mill. 13.55
Regionaal nieuws en weerbericht.
14.00 Nieuws en weerbericht. 14.30
(TT) Neighbours. 14.50The dark at the
top of the stairs. 16.50 Bitsa. 17.05
Swaps. 17.20 The further adventures
of SuperTed. 17.30 Hangar 17. 17.55
Newsround extra. 18.05 (TT) Grange
Hill. 18.35 (TT) Neighbours. 19.00 (TT)
Nieuws en weerbericht. 19.30 Regio-

naai nieuws. 20.00 Wogan. 20.35 (TT)
Harry and the Hendersons. 21.00 (TT)
In sickness and in health, comedyserie.
21.30 (TT) Caught in the act, homevi-
deofilms. 22.00 (TT) Nieuws. 22.30
(TT) Love hurts, serie. 23.20 Olympics
'92. 00.50 (TT) Killing at Heli's Gate,
Amerikaanse speelfilm. 02.25-02.30
Weerbericht.

BBC 2
07.45-08.10 Schooltelevisie. 09.00
Breakfast news. 09.15 Westminster.
10.00 Schooltelevisie. 11.20 Around
Scotland, magazine. 11.40 Schooltele-
visie. 14.20 Greenclaws, kinderserie.
14.35 Rupert, kinderserie. 14.40
Schooltelevisie. 15.00Nieuws en weer-
bericht. 15.15 Weekend outlook. 15.25
Sport on Friday. 18.05 Catchword,
quiz.18.35 The clothes show. 19.00
Olympics Today. 20.40 «Dr. Who, sf-
serie. 21.00 Public eye. 21.30 Garde-
ners' world, tuiniermagazine. 22.00
Victoria Wood as seen on TV, comedy-
serie. 22.30 Arena. 23.30 Newsnight.
00.15 Scrutiny. 00.45 Weerbericht.
00.50-02.25 (TT) Blueberry Hill.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Pro skiën voor
mannen. 09.00 German League bas-
ketbal. 10.30 Eurobics. 11.00 Pre-
Olympisch voetbaltoernooi. 12.00 NHL
IJshockey. 14.00 Duitse motorsport.
15.00 Eurobics. 15.30 Pre-Olympisch
voetbaltoernooi. 16.30 Internationale
atletiek. 18.00 Pilote. 18.30 Ski-ver-
slag. 19.30 NBA Basketbal. 20.00
World sports special. 20.30 Pre-Olym-
pisch voetbaltoernooi. 21.30 Go. 22.30
NBA basketbal.

Eurosport
06.00 Aujourd'hui les jeux. 06.30
Shorttrack. 07.00 Aujourd'hui les jeux.
07.30 Alpine skiën. 08.00 Aujourd'hui
les jeux. 08.30 Alpine skiën. 09.00
Bobslee. 10.00 Cross country. 12.30
Shorttrack. 13.00 IJshockey. 13.45 La
ruee vers lor. 15.30 Kunstschaatsen.
17.00 IJshockey. 19.30 La ruee vers
lor. 20.00 Kunstrijden. 23.30 La ruee
vers lor. 00.30 IJshockey. 02.00 La
ruee vers lor. 03.00 IJshockey. 05.00
Kunstrijden.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 From 1. 24.00 Post mo-
dern. 01.00 The pulse. 01.30 Kristiane
Backer. 03.00 Night videos. 08.00 Ein-
de.

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

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

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

van vroeger. 20 00 Het eenzame
hartenburo. 22.00 Nieuws 22.05
Country-side. 23.30 Nachtradio.

België BRF
06.35 Radiofrühstück. 7.15
Wunschkasten (7.45 Veranstal-
tungskalender. 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.
18.40-20.05 Konzertabend.

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.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbericht. 9.05 Musikpavillon.
12.00 Nachrichten und Wetter.
12.05 Zur Sache. 12.07 Gut aufge-
legt (13.00 Mitmenschen). 14.00
Nachrichten. 14.05 Stichwort Wirt-
schaft. 14.07Auf der Promenade.
15.00Café-Konzert. 16.05Heimat-
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
'06.30US market wrap. 06.40 Business
insiders. 07.05 Business view. 07.30
Supersports news. 07.35 News focus.
08.00 ITN Nieuws. 08.30 Business
weekly. 09.00 The mix. 09.30 Super
shop. 10.00 The mix. 11.50 Music
news. 12.00 Super shop. 12.30 Hello
Austria Hello Vienna. 13.00 Japan bu-
siness today. 13.30 Beyond tomorrow.
14.00 All mixed up. 14.50 Music news.
15.00 Wanted. 16.00 On the air. 17.50
Music news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I
spy. 19.30 Inside edition. 20.00 Inside
golf. 20.30 Tennis magazine. 21.00
Wild America. 21.30 Spiegel 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.
02.00 The mix all night.
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DISCOTHEEK

Las Vegas
Sunplein 2, Landgraaf, tel. 045-312445

Het is er... Carnaval 1992.
Al deze dolle dagen zijn wij
geopend vanaf 20.00 uur

en a.s. zondag 23 februari
Prinseproclamatie

m.m.v. De Singing Brothers
en DJ Marco o,"

Tel. 045-312510 V> SJ SUNPLEIN j

Vanavond

MANNHEIM I
ledere vrijdag - zaterdag - zondag geopend. ■

Tijdens het carnaval geopend: ;
vrijdag - zaterdag - zondag - maandag- dinsdag. :

T^jlo' maandag 24 februari 1992 W*

g[f Auw-Wieverbal in Simpelveld «% \
JS9 Van harte welkom heten u: jSg
£"§0 Friture Boom Grillroom Nefertiti JË§§?
|sca|' Café Brandquelle Friture dr Plei L^rs
j--7" Café Jos Frijns Café Zum Ponny o"3

0 Chin. rest. Hongkong Café't Poortje orfo# Café de Kroon , Café dr Stamp *£. Café 'f Krutske Café 't Wapen van S'veld &* \
* en de cv. Woeësj-joepe

L. «jl !^FE -T I mWKÊrWÊ

2mWmtiJÊmmmm\ mm\ WS9S9WSfm\

DANCING HOUSMANS MONTFORT
ZATERDAG 22 FEBR. STABBS

VRIJDAG 21 FEBR. GROOT
AAD WIEVERBAL met CON AMOR

Dancing
Gorissen

BRUNSSUM
Ze zijn er weer,

de bekende

Anseltaler
op zaterdag 22 februari

.- —^}Ak H5-THEATERS - GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 - 71 30 30

rL^rtn I VIV Uf Jl I.UJI.IAI.M MLf U.PIUI '1

E¥ ET TUI-HTirDC 11-Wj l 5 Zalen meteen voor'elkwatwils' programma.
■■2 «J inCniCnj IHI I Dat is Hs,de meest komplete bioscoop van 't Zuiden.

Snü^f: NEDERLANDSE PREMIÈRE mmmmmWS&WËÊKME&fl Een ongelooflijke thriller, één van de meest BMMCH
9| kS ; verrassende films van dit jaar: Hli*X*HDll[tlMi IKÜHI*2*: DEAD AGAIN
■0r' - dagelijks: 14.30, 19.00 en 21.30 uur
Ki | : zaterdag en zondag óók 1645 uur ■^S*'

m= =t ; Spanning en erotiek in een beklemmende thriller
p;i: SHAT"TERED JLX
SJhBE dagelijks: 18.45 en 21.00 uur WBBfPH^E vrij-, maan-, dins-en donderdagóók 14.00 uur ÉfÊ^ IHt
P«| THE ADDAMS FAMILY jKX= ■*£ dagelijks: 14.15, 19.15 en 21.15 uur AJft,,
S|j £Z zaterdag en zondag óók 16.30 uur W^&mfa
Si! 2>¥ Van de makers van "Die Hard": . „J

m Alleen de gek die hem wil doden kent zijn onschuld... JÉÉI

I B DON'T TELL MOM HVfÏRHI-£$§£ THE BABYSITTERS DEAD I llUJ 11Jpfctvt met de ondeugendeKelly uit "Married with children" I VJ |ff*a ■ Pj|
«SkJ-9- dagelijks: 18.45 en 21.00 uur BlP"'ViFï4klijjMK vrij-, maan-, dins- en donderdag óók 14.00 uur R wïK■ Ikll
■ajjfct Je loopt met haar weg, K£^^^^ZJA-H4H K maar intussen luist ze jeer in. ..........i^^^^^^^^^^^^^W
m m CURLY SUE . .M nt met JAMES BELUSHI en KELLY LYNCH A~-9 mWt öa3eh'iks: 140° en 18-45 uur-BKot zaterdag en zondag óók 16.00 uur rmf\4iltti/'*'iiftlt'
■BÜRfi JYEDERiLAWDSJSPREMIÈRE i*n^-^ph». / ««pSg?|WfSPt Clara ontmoet, op reis door een droom, de'in^j^y moedige Notenkraker prins. met de prachtige muziek van
gK DE NOTENKRAKER PYOTRILIYCH
fgliiU-l Nederlands gesproken en gezongen! TCHAIKOVSKY
K-Xmkj zaterdag en zondag: 14.00 en 16.00 uur uitgevoerd door het
ypffj woensdag: 14.00 uur London Symphony Orchestra
fcjJH —. —_____________^______ met de stemmen van

fcBÜ-E De nieuwste tekenfilm van STEVEN SPIELBERG los,fiJPet\Uï?y lin8er*{%££ Pas op jongens, er is een nieuwe muis in de stad! Ted de *"\: Be" Cramer'| 1 REVEL IN HET WILDE WESTEN StS.
Nederlands gesprokenen gezongen \ Anne-Wil Blankers,

Wt zaterdag en zondag: 14.00 en 16.00uur Frcd Benavente, TradyLabij,
Jjjjjjgj^ woensdag: 14.00 uur W.eteke van Done.v.a. |

■-■'-- mw -w- 'm v^w L,'-*:*^^mV^^^r ::^^H4 ■—4 ’ at, ’ mm*, m «gg^ I
*■*■■ -^^^^^^^^K- * :^**'^^^^w i**^^^w- * -w» ir>-'*l^ -j^h

Open : Vrij - Zat - Zon - ■Burg. Janssenstraot26 («.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel» 046-3792^ j■I(1t(iiIIii1jIii
« Zaterdag 22 februari

Ü&tom- AVANTI
Bongerd 5, Spaubeek. Eldorado-infolijn: 04493-4848 voor orkestinformat^J
, ,

;| I | 1 i I .-.-^L.....^*.^J^^^^^ ■L^4v^^^M**liHH?m Üjb. '^jk. IX *:L*l &jj*. tMT lijm .-;■ IL-/^^-/^w9Mr^H*-MVrAr^J^ I

W/y E WEEKIrCENTRALEKASSA- 045 714200^ ZATERDAG 7 MAART TJJ cWEEKfVI c WEEKPI ■

JjÖHefdoek gaat wofu^op-^M
Heerlen Lazar Berman, pianorecital. Progr.: Schu- Kerkrade Kirchröatsjer Treff m.m.v. Maastrichts Sa-

bert, Liszt ___ lon Orkest -19.00 u. (Rodahal)
M ■&&" Bk Sittard Heijermans! , muzikaal volkstoneelstuk Kerkrade Vasteloavend - 21.30 u. (Rodahal)

door het Nederlands Volkstoneel

M Heerlen LimburgsSymphonieOrkest: Carnavals- Kerkrade Vasteloavend-16.00u. (Rodahal)■ \ WW concert - 20.11 u. UITVERKOCHT __________
-11-1111.^_^___^_ B.

Heerlen Lebbis en Jansen: 2 keer rieleksen voor 1 mm
geld, cabaret - 20.30 u. (Kleine Zaal) Kerkrade Vasteloavend -11.00 u. (Rodahal)

mmW?1tl*lmma,m*W*mWmJmm9Wm1m\\mM tmmm

~**^^ "--1\ Heerlen Theater Sirkel: Blok (4-6 jr.) -14.30 u. KlïifilSfifilillUiXiili-lfl
"^-ij ik,;-""^! (Kleine Zaal) Kerkrade Emmy Verhey geannuleerd

g f|| Heerlen BZN UITVERKOCHT —————— .. ..■- - ■■■■■ i\A\ f' Kerkrade Robin Hood, film KadUiUiiSßßUilWilß
' \ T^r4*.j-^J*^-i-iIM-lM Heerlen Stef Bos: Is dit nu later?

1 Kerkrade Nederlands Dans Theater IIJi Heerlen Koninklijk Ballet van Vlaanderen: Cinde-"ML rella. Nederlandse première Kerkrade Snuffelmarkt 9.00-17.00 u. (Rodahal)

■ B Kerkrade The Field, film

PJM . (jgerlen WF7ïïZ\ï*K*TsY&iïlft\ Kerkrade Hafa-concert: St. Callistus & St. Caecilia
/fWk won 7 maan inn Eygelshoven - 20.00 u.■ Jvi ZTnn zaterdag ' Sittard Limburgs Symphonie Orkest: Carnavals- —Stef BOS OW *■ concert - 20.11 u. Kerkrade Snuffelmarkt 10.00-17.00 u. (Rodahal)

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

I V Wij zien u graag in de schouwburg!]
\ stadsschouwburg /^Bk l I wijngrachtmuziektheater m

m*^ 'de stadsschouwburg' V^"7J I3 heerlen ~ M kerkrade V _ sittard J1IC ..
]f "^ tel. kassa: 045-716607 {t^F II tel. kassa: 045-454141 L A\ tel. kassa: 045-510616 LZ-rxJ ||

INHIUMSftiUy R I J P A CJf

ff A R Tj

Herberg de Pintelier
60 bieren,

waaronder 6 van de tap
Dagschotels/kleine gerechten.

Bierproeverij op aanvraag. f
Valkenburgerweg 33
Voerendaal, tel. 045-753214.

L^sM£R^-{ Winkelen in de stad ? of gewoon eens even 'uit'?
I _ Pi-1 ' Dan voor een hapje en een praatje

i _,1 r~>~^ of een drankje en een plaatje natuurlijk naar

'W^ lisi .
Pjljlfl-O, jl jmflfi' Hotel-Calé-Reslaurant

iÖiSl£ffii§ö ln de Poort van Herle
"fffiffi" RSBBS Stehbierhalle

annpx

Slationsstraat 22 - Telefoon 717485 - Heerlen J



Van onze Haagseredacteur

L^___Vononze correspondent

j-ANDGRAAF- Met gemeng-
£ gevoelens heeft Landgrave-

r^ 1"Peter Bosman de aanleg
r9.^ een veertig meter lang ge-
Püdwerend houten scherm

o°Or0
°Or zijn woning begroet. Blij

pmdat het verkeerslawaaik,°°r zijn woning op de hoek
IrOfstraat-Heistraat aangepaktPordt. Boos omdat in het

* herm milieuonvriendelijke,
*■ °gelijk zelfs kankerverwek-lceri(ie materialen zijn ver-

>l d er^t- bosman, die lid is van
j!|je Socialistiese Partij (SP),

zijn ongenoegen over de]§ 1ë van zaken blijken mid-
pels spandoeken en borden.
'-."tijgenoten steunden de ac-

i! yP het moment dat Landgraaf be-
«ch °mnetsoooogulden'kostende

jterm rond zijn woning te plaat-; -3 Werd ook bekend dat het hou-
u , Panelen zouden worden, dielandeld waren met wolmanzout
(je creosootolie. Toeval wil dat dejg^-P onlangs het rapport: 'duur-
,^.Itl. hout-goed fout' uitbracht,\i arm het gebruik van creosoot,

:i»n j ' cnroom en arseen scherp°mt veroordeeld.

Order
I '^ informatie heb ik ook de ver-
U La^°ordelijke ambtenaren van
| j^graafverstrekt.Zonder namen
1 26 °ernen. Bij de gemeente wisten
«<| Cesnie^s over het wolmanisatiepro-

vert
v°or hout. Bovendien werd mij

sch at e o-1"0'61' voor heti(0 errr> niet meer teruggedraaidn worden", aldus Bosman.

Afval
L, a[J van de gemeente

S^^Sraafzegt dat er naar gestreefd
dev!*t zo veel mogelijk milieuvrien-
iJw produkten te gebruiken:
iq aarwe mogen daarbij het kosten-
Ov ruet uit net oog verhezen.:, c,erigens zal het het geluids-
)s "erm als het niet meer te gebrui-
jt" is, beschouwd worden alslemisch afval."

Zestig leerlingen thuis
Ziekte teistert

school Maaseik
IdeYv^ElK - Buikgriep is volgens
1h-w "°oUeiding de oorzaakvan het

Heijj aantal ziekmeldingen op het
sChJf,Kruis College in het Belgi-,c|^ Maaseik.

ïj 7fj ssen verbleven tussen de 60 en
f<V lieren in de ziekenboeg. Eenjleslp erder "hoesten 40 leerlingen de

ging K
Verzuimen. in ave gevallen

> intern om scnolieren die in het"iaat van de school verbleven.

rorfi 1el dedendan ook geruchten de

'■ se iv
e dat er sprake was van voed-

feftkn ilftiging na het eten Van DOe"

i uor 0l met worst. Secretaris van
I de2e ,Van de schoolleiding noemt
l^acht g 'onzin. „De eerste
IvanH zi*n al voor het nuttigen
fïln e maaltijd binnengekomen.
"SerdH de dokter neeft geconsta-
liie., n°-at het om buikgriep handel-
lfis p

griep is volgens de secreta-

il'Sa„gn kwestie van een of twee
I -Jl' aantal interne leerlingen
jf*^ *°ensdag ziek waren, zijn giste-Weer naar school geweest.

Het -g6st
aa ntal ziekmeldingen is toch

fwgPgen' omdat ook 'externe' leer-
l«l(}Tfn door de ziekte zijn geveld,
fH t u Doren. „Dat is toch ookI^edc i

dat het verhaal van de|h6bu;elvergiftiging niet klopt, Zij
■Koi" immers niet die kool enrst gegeten."

CDA-Kamerfractie:
geen extra geld
politie Limburg

Politie gaat nu
boetes innen
HEERLEN - De politie van Heerlen
gaat vanaf vandaag achterstallige
geldboetes innen bij inwoners van
Heerlen en Hoensbroek. In totaal wor-
den op deze manier 130 adressen
bezocht. De openstaande geldboetes
variëren van 50 gulden tot een paar
mille. In de Maastrichtse gevangenis
is inmiddels plaats gereserveerd voor
degenen die de geldboete niet kun-
nen of willen betalen. De meeste
geldboetes werden door de rechter
opgelegd in verband met een ge-
pleegde verkeersovertreding of dief-
stal.

alleen maar groter wordt als vol-
gend jaar de grenzen binnen de EG
opengaan. Veel Belgen en Duitsers
kopen nu al hun drugs in de Lim-
burgse grenssteden.

DEN HAAG - Het is op de kor-
te temijn onmogelijk binnen
de politie-begroting extra
ruimte te vinden voor verster-
king van de politiekorpsen in
Heerlen, Maastricht en Venlo.
Die boodschap heeft een van
de CDA-woordvoerders in de
Tweede Kamer, Frans Jozef
van der Heijden, voor de chris-
ten-democratische gemeente-
raadsfracties in de drie ge-
noemde grenssteden.

De poütie in de drie steden zou snel
meer geld moeten krijgen voor de
aanschafvan moderne communica-
tie-apparatuur, waarmee de samen-
werking met deBelgische en Duitse
korpsen kan worden verbeterd.

MAASTRICHT - Het hert datwoens-
dagmorgen de omgeving van de
Maasboulevard In Maastricht onveilig
maakte en waarop de politie tever-
geefs jacht maakte, totdat het dier uit
het zicht verdwenen was, is diezelfde
avond weer opgedoken. Een ontbo-
den dierenarts heeft opnieuw met een
geweer een verdovingsinjectie in de
huid van het hert geschoten en weer
zette het dier het op een lopen. Er zijn
ook nog meldingen binnengekomen
van de Boschstraat en de Bosscher-
weg, maar het hert bleef onvindbaar.

Hert opnieuw aan
politie ontkomen

Sterkte
De politiesterkte in Noord-Limburg
zou minimaal op hetzelfde niveau
moeten blijven (gaat in de kabinets-
plannen terug van 990 eind 1990
naar 940 eind 1993). De uitbreiding
van de Zuidlimburgse politie (van
1382 naar 1675 eind 1993) zou moe-
ten worden versneld door tijdelijk
de marechaussee politietaken te la-
ten vervullen.

De drie fracties hebben enige tijd
geleden minister Hirsch Ballin van
Justitie (CDA) en de CDA-fractie in
de TweedeKamer gevraagd de poli-
tie in de drie grenssteden snel meer
geld te geven om de overlast van
buitenlandse druggebruikers aan te
pakken. Zy vrezen dat die overlast

Politie arresteert in totaal tien jonge Hoensbroekenaren
Ruimte
Van der Heijden wijst er echter op
dat het de Kamer al de grootste
moeite heeft gekost het kabinet er-
toe te bewegen wat toezeggingen te
laten doen voor de begroting 1993.
Er is gewoon geen ruimte de uitge-
zette lijn te doorbreken. Volgens
het CDA-Kamerlid kan wel een
door zijn fractie ingediende motie
wat uitkomst bieden voor de
grenssteden. Die motie vraagt het
kabinet de marechaussee niet in te
krimpen of elders taken te laten
vervullen zolang er nog problemen
zijn aan de grens.

Jeugd Kasteel-kolonie
terroriseert omgeving Minister Hirsch Ballin van Justitie

moet nog een antwoord formuleren
op het verzoek van de Limburgse
CDA-raadsfracties.

Inbrekers botsen
tegen politiewagen
MAASTRICHT - Inbrekers die in de
nacht van woensdag op donderdag
met kleding aan de haal gingen in
Maastricht, hebben de politie heel wat
werk en een beschadigde auto be-
zorgd. Om kwart voor een kwamen
drie personen met de armen vol kle-
ding uit een zaak aan deMaastrichter
Smedenstraat en sprongen bij het
zien van de politie in een gereed-
staande Volkswagen Golf. De be-
stuurderreed met verhoogde snelheid
in op de politiewagen en raakte deze
daarbij. Een politieman moest een
duik nemen om niet overreden te wor-
den. Via deGraanmarkt en Maasbou-
levard reden de dieven weg en raak-
ten op de Kennedybrug uit het zicht
van deachtervolgende politie. Bij con-
trole van het autonummer bleek dit
aan een andere wagen toe te beho-
ren; de kentekenplaten waren gesto-
len van een wagen op de Sint Lam-
bertuslaan. Tegen de morgen werden
in de nabijheid van het viaduct over
de autoweg richting Luik, nabij de
grensovergang Withuis, tientallen kle-
dinghangers gevonden, afkomstig uit
de kledingzaak aan de Smedenstraat

Zeer slordige
smokkelaar
AKEN - De Duitse douaneheeft een
29-jarige Keulenaar wel heel erg ge-
makkelijk als drugsmokkelaar kunnen
ontmaskeren. De man had in Neder-
land 2,5 kilo hasj gekocht en die zo
slordig in een vuilniszak onder zijn
autostoel verstopt, dat het oog van de
douaniers er meteen op viel toen de
Duitser de grens over wilde rijden. De
Keulenaar werd direct ingesloten, de
hasj in beslag genomen.

Vervolg van pag. 1

Van onze verslaggever

HOENSBROEK - De re-
cherche van de gemeen-
tepolitie van Heerlen
heeft tien jeugdigen, al-
len afkomstig uit de 'kas-
teel-kolonie' in Hoens-
broek, aangehouden.

De jongeren, in de leeftijd zijn
van 13 tot 20 jaar, terroriseerden
de omgeving. Zij hebben inmid-
dels dertig gevallen van bedrei-
gingen, mishandelingen en ver-
nielingen bekend.

Mishandeling
De meeste feiten werden de afge-
lopen dertien maanden gepleegd
in de bungalowwijk Schuureik,
op en rond de Hoofdstraat en in
de woonbuurt rond Kasteel
Hoensbroek.

De Heerlense politie kreeg vat op
de groep jongeren nadat drie kna-
pen werden aangehouden in ver-
band met een mishandeling in
een friture. Hun verklaringen
leiddentot nieuwe aanhoudingen.

Hulp
Inmiddels is Maatschappelijk
Werk in Hoensbroek ingescha-
keld om enkele verdachten hulp
te verlenen. Via de Raad voor de
Kinderbescherming wordt ge-
tracht snel goede opvang of on-
derkomen te vinden. Voor twee
minderjarigen is inmiddels een
oplossing gevonden. Een jongen
is in een pleegge-
zin en één in een internaat.

Overvallers snel
gearresteerd
LANDdRAAF - De politie heeft vier
Landgravenaren aangehouden, die
worden verdacht van een overval op
een sigarenwinkel aan de School-
straat in Übach over Worms.
Een man stapte woensdagmiddag om
12.45 uur de zaak binnen en hij
dwong de winkelier onder bedreiging
van een mes de kassa te openen. De
overvaller deed vervolgens een greep
in de kassa en verdween met de buit
(ruim 1000 gulden). lets verderop
stapte de man in een auto. In het
voertuig zaten reeds drie personen.
Twee verdachten werden nog dezelf-
de dag aangehouden door de politie
in Heerlen. De twee overige mannen
werden gistermiddag in Landgraaf in
de kraag gepakt. De buit is reeds op-
gemaakt.

Jongeman houdt buurt
vele uren in spanning

Unieke eerste daad burgemeester Vaals

Van Dijk geeft
Hiacht meteen af

der de flat zou klaarstaan.
Toen de wagen gereed stond,
klom hij via de regenpijp om-
laag. Zijn broer pakte hem in een
houdgreep maar liet hem uitein-
delijk toch gaan voor de politie
'verscheen. De jongen stoof ver-
volgens met zijn auto weg. De
politie kwam, gehinderd door
het talrijke publiek, te laat om
dievlucht te verhinderen en zet-
te met sirenes en zwaailichten de
de achtervolging in.
Enkele straten verderop werd de
verdachte alsnog ingerekend.
Kinderen uit een nabijgelegen
school en die alles hadden mee-
gekregen, wisten het zeker: 'dat
doet hij alleen maar om in de
krant te komen."

Alcoholcontroles
overdag nu zeker
HEERLEN - De gemeentepolitie in
Oostelijk Zuid-Limburg is inmiddels
begonnen met alcoholcontroles over-
dag. In principe wordt iedere automo-
bilist die - op welk tijdstip dan ook -
bij een aanrijding raakt betrokken, on-
derworpen aan een blaastest.De poli-
tiekorpsen van Heerlen, Kerkrade,
Landgraaf en Brunssum hebben dat
na onderling overteg afgesproken.

het bovenste balkon, op de vier-
de verdieping bleef hij staan en
dreigde omlaag te springen. Ook
na het vertrek van de agenten
bleef hy nog een uur op zijn wei-
nig riante positie. Intussen na-
men de spanning en publieke
belangstelling hand over hand
toe. Terwijl de toegesnelde fami-
lieleden wanhopig probeerde de
'verloren zoon' te bewegen van
het dak te komen, groeide by het
publiek de zekerheid dat dit ge-Op een smal afvoerpypje naast

SITTARD - Met zyn spectacu-
lairevlucht en zijn verblijfop het
dak van een flat, hield de jonge
Sittardenaar zijn familieleden,
honderden toeschouwers en de
massaal uitgerukte politie van
Sittard uren in spanning. De po-
litie, die de 21-jarige van diefstal-
len en inbraken verdachte, wilde
aanhouden, zag deze met een
snelle spurt het hazepad kiezen.
Tegenover het kleine buurtwin-
kelcentrum aan de Hemelsley
'nam' de jongenals een volleerd
alpinist de gevel van een flatge-
bouw.

VVD: Casino in Valkenburg én in Maastricht

val met een sisser af zou lopen
„Die springt niet, dan had hij wel
een hogere flat uitgezocht," wist
de één. „Zo komt-ie alleen in het
gras terecht, kan hij hooguit zijn
nek breken," wist een ander.
Na overleg met vader, oma,
broers en andere familieleden
zocht de verdachte, nadat hij ze-
ker wist dat de politie zich had
teruggetrokken, het dak op. De
knaap kwam met de familie
overeen dat een 'vluchtauto' on-

Los Catastrofos
Van Dijk zal tijdens die gebeur-
tenis trouwens niet alleen staan
namens het gemeentebestuur.

een deel van de Vaalser bevol-
king kennis te maken. Dat ge-
beurt dan tijdens de sleutelover-
dracht die om drie uur in het
gemeentehuis begint.

ijj/^kS - Nauwelijks enkele
geeft Ifrste burger van Vaals
biit , Durgemeester John van
ttiiriu ** op zondag 1 maart 's'Odags om drie uur de machtv'^-er uit handen. Prins Jo V
Uiri i- Grensülle wordt dan de
mv nieuwe machthebber

Loco-burgemeester Jo Kern, als
tekstschrijver van de bekende
Los Catastrofos erkend specia-
list in carnavalszaken, heeft de
nieuwe burgemeester alle steun
toegezegd.

nopn P* n Dijk is PeT x maart be"
Va i tot burgemeester van
daa c

De installatie vindt vrij-
eer "*-

maart Plaats. Hoewel de
da officiële burgemeesters-
Va °-r\ carnavalszondag valt, laatan Dyk zich de kans niet ont-ken om juist op dié dag met

Druggebruikers
gepakt in Riemst
RIEMST - Drie mannen, afkomstig
uit Brussel, zijn in Riemst opgepakt
nadat in hun wagen 2 kilo hasj was
ontdekt. De auto werd aan de brug
over het Albertkanaal in Vroonhoven
tegengehouden door de motorbrigade
van de douane in Genk. De inzitten-
den hadden de hasj in Maastricht
gekocht.'

Von onze Haagseredacteur
DEN HAAG - De WD-fractie in
de Tweede Kamer wil een casino in
zowel Valkenburg als Maastricht.
De liberalen vinden dat het casino
in Valkenburg in ieder geval in 'af-
geslankte vorm' moet büjven be-
staan naast de beoogde nieuwe
gokvo'orziening in Maastricht, zo
blijkt uit schriftelijke vragen van
het Limburgse Kamerlid Jos van
Rey aan de ministers Andriessen

van Economische Zaken en Hirsch
Ballin van Justitie.
Zoals bekend heeft Holland Casino
onlangs besloten dat het casino van
Valkenburg naar Maastricht zou
moeten verhuizen. Maastricht zou
veel meer bezoekers kunnen ople-
veren.
Volgens Van Rey moet er echter op
zijn minst een afgeslankt casino in
Valkenburg achterblijven. Anders
zou de toeristische infrastructuur
van Valkenburg een' te grote klap

krygen, vreest het Kamerlid. Hij wil
van Andriessen en Hirsch Ballin
weten of uitvoering van zijn idee
past binnen het huidige kabinetsbe-
leid.
De WD'er wil dat de bewindslie-
den de Kamer uitvoerig over deze
zaak informeren alvorens een be-
slissing te nemen over devoorgeno-
men verhuizing van het casino naar
Maastricht. De Raad voor de Casi-
nospelen moet hier overigens nog
over adviseren aan de genoemde

ministers.
Het afgeslankte casino zou volgens
van Rey in het Rotspark bovenaan
de Cauberg moeten worden ge-
bouwd. Daar had het college van B
en W van Valkenburg al een geheel
nieuw casino gepland. Een woord-
voerder van de gemeente laat des-
gevraagd weten dat het plan van
van Rey nu niet aande orde is. Het
gemeentebestuur gaat er vanuit dat
het casino gewoon in Valkenburg
blijft.

" Actievoerders bij het omstreden scherm voor de woning van de heer Bosman.
Foto: KLAUS TUMMERS

I # De van inbraken verdachte man voert met een familielid overleg op het dak van eenflat Foto: peterROOZEN
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Enige en algemenekennisgeving
Wij willen jerust gunnen
al is vol droefheid ons hart
je lijden zien en niet kunnen helpen
dat was onze smart.

t
Met grote droefheid, doch ook met grote dank-
baarheid jegens O.L. Heer haar als moeder,
schoonmoeder, oma, dochter, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht te hebben gehad, geven
wij kennis dat heden van ons is heengegaan,
voorzien van het h. sacrament derzieken, op de
leeftijd van 47 jaar

Winy Kühnen
In dankbare herinnering:

Nieuwstadt: Riek en Anita
Rietrae-Mayenburg
Brittje

Sittard: L. Kühnen-Meulenberg
Familie Schmeits-Kühnen

Een speciaal woord van dank aan iedereen die
mam met zorg en warmte heeft bijgestaan.
Sittard, 19 februari 1992
Corr.-adres: Burg. F.A. Cortenplein 22
6118 GA Nieuwstadt
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op maandag 24 fe-
bruari a.s. om 11.00 uur in de dekenalekerk van
de H. Petrus (grote kerk) te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van zondag 23 fe-
bruari a.s. om 17.30 uur in bovengenoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.

Winy
Opeens knakte 'n bloem

de stilte doet pijn
en zo als het was

zal 't ook nooit meer zijn
omdat je wist

wat onze vriendschap is.
Bedankt Winy

Dolly

Winy
Het was voor joueen zeer moeilijke strijd

maar wij hadden allemaal met jou
een hele mooie tijd.

Je vrienden en vriendinnen-
Na een intens en welbesteed leven van liefde,
goedheid en zorgzaamheid, is heden op 80-jari-
ge leeftijd van ons heengegaan, voorzien van deh. sacramenten der zieken, onze vader, schoon-
vader, opa, overgrootvader, broer, zwager, oom
en neef

Sjeng Janssen
JohannesHubertus

weduwnaarvan

Maria Elisabeth Quadvlieg
Brunssum: Jo Janssen en Dinny

t Ellie Janssen-vanBuul
Diana en Robert, Jeroen, Janneke
Marie-José en John,Maarten
André en Jolanda

Schinveld: Zef en Ria Janssen-Deserno
Linda en Wiel
Ellen en Leon

Brunssum: Ida en Loek v. Houtem-Janssen
Mirandaen Michel
Sandra
Natasja en Maurice
Familie Janssen
Familie Quadvlieg

19 februari 1992
Snijdershof 3, Brunssum
Corr.adres: Parkstraat 43, 6443 VM Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelyks
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake, zondag om 18.00 uur in de hierna
te noemen kerk.
In de St. Gregoriuskerk, aan de Kerkstraat te
Brunssum, zal de plechtige uitvaartdienst ge-
houden worden op maandag 24 februari om
11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
gemeentelijke begraafplaats aan de Merkelbee-
kerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons betekend
heeft, nam God heden tot Zich, in de leeftijd
van 82 jaar, voorzien van de h. sacramenten der
stervenden, mijn dierbare man, mijn vader,
schoonvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Johan Beckers
echtgenoot van

Lieske Muijrers
In dankbare herinnering:

Kerkrade: Mevr. Lieske
Beckers-Muijrers

St. Geertruid: Jo Beckers
Cécile Timans
Familie Beckers
Familie Muijrers

6461 DB Kerkrade, 20 februari 1992
Giessenstraat 20
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op maandag 24 fe-
bruari om 10.00 uur in de parochiekerk van de
H. Remigius te Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Vrijdagavond om 19.00 uur zal mede ter intentie
van de overledene een h. mis worden opgedra-
gen in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van I g'n Bende, Dr. Ottenstraat 60 te Simpel-
veld. Bezoekuur van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

I t
Na een intens en welbesteed leven van liefde,
goedheid en zorgzaamheid, is heden op 70-jari-
ge leeftijd van ons heengegaan, voorzien van de
h. sacramenten der zieken, mijn lieve vrouw,
mijn lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Elisabeth Merx
echtgenote van

Johannes Stevens
Heerlen: J. Stevens

Brunssum: Aggie Stevens
Suzanne, Janine, Elianne
Familie Merx
Familie Stevens

19 februari 1992
Cookstraat 197, 6413 HZ Heerlen
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur in de rouwkapel van het
De Weverziekenhuis te Heerlen.
In de Pauluskerk in de Wieër te Heerlerheide,
zal de plechtige uitvaartdienst gehouden wor-
den op zaterdag 22 februari om 13.30 uur.
Samenkomst in de kerk, er is geen condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium te Heerlen aan de
Imstenraderweg.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is
een autobus aanwezig.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

In grote dankbaarheid voor alles wat zij voor
ons deed, geven wij kennis van het overlijden
van ons bestuurslid

Els Stevens-Merx
Haar nagedachtenis zal steeds in onze commis-
sie blijven voortleven.

Beheerscommissie Vogelsanck
Cookstraat, Heerlerheide

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden van ons bestuurslid

Els Stevens-Merx
Aan haar inzet en de betrokkenheid met onze
sociëteit zullen wij dankbare herinneringen be-
waren.

Sociëteit Vogelsanck
Cookstraat, Heerlerheide

Jezus zegt:
,Mijn genade is u genoeg,
want Mijn kracht
wordt in zwakheid volbracht."

2 Corinthiërs 12, vers 9
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met verdriet kennis, dat van-
daag van ons is heengegaan onze lieve moeder
en oma

Fien Dalm-de Vries
weduwe van

A.P. Dalm
op de leeftijd van 81 jaar.

Arie en Elly
Vera en Ton, Arie Paul
Willemien en Ko
Joopen Grete
Esther, Annemieke,
Maurits, Saskia
Sophiet en Jan
Maarten, Jasper,Kitty

Hendrik-Ido-Ambacht, 20 februari 1992
Van Godewijckstraat 157
Corr.adres: Molenhoef 33
3343 CM Hendrik-Ido-Ambacht
De dienst van woord en gebed zal gehouden
worden maandag 24 februari, aanvang 13.30 uur
in de dorpskerk, Kerkplein 13 te H.l.Ambacht,
waarna de begrafenis circa 14.15 uur zal plaats-
vinden op de begraafplaats Achterambacht aan
de Achterambachtseweg te H.l.Ambacht.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
eerdergenoemde kerk.

Dankbetuiging
t

Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke
dank aan familie, vrienden, kennissen en buurt-
bewoners voor de vele blijken van medeleven
en belangstelling die wij mochten en nog ont-
vangen bij het overlijden en begrafenis van
mijn lieve echtgenote, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

Anna Schijns
echtgenote van

Wum Schreurs
De vele brieven, bloemen en troostvolle woor-
den hebben ons diep geroerd, uw warme sym-
pathie is voor ons een grote steun.

Wum Schreurs
kinderen en kleinkinderen

6269 ET Margraten, februari 1992
Groot Weisden 9
De plechtige zeswekendienst zal plaats hebben
op zaterdag 22 februari a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Margarita te Margraten.

Mensen hun dagen zijn als het
gras,
ze bloeien in het open veld.
Dan waait de wind en ze zijn
verdwenen.

Met veel verdriet hebbenwij na een periode van
hoop en onzekerheid afscheid moeten nemen
van mijn energieke en altijd levenslustige man,
onze vader, schoonvader, broer, zwager, oom en
vriend

Cornelis Marinus
Joseph de Hoogh

Cor
in de leeftijd van 56 jaar.

Zoetermeer: H.J. de Hoogh-van deKuil
Den Haag: Marlène-Paul

Zoetermeer: Conny-Marco
Zoetermeer: Mario

en verdere familie
19 februari 1992
Dunantstraat 828
2713 XJ Zoetermeer

De overledene is opgebaard in de rouwkapel
van de H. Marthakerk aan de Hoefkade 623 te
Den Haag, alwaar gelegenheid tot bezoek vrij-
dag van 14.00 uur - 15.00 uur.
De avondwake zal plaatshebben vrijdag om
19.00 uur in bovengenoemde kerk.
De h. mis van requiem zal worden opgedragen
zaterdag 22 februari om 11.00 uur in bovenge-
noemde kerk, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatshebben op de r.k. begraafplaats St.
Barbara aan de Binckhorstlaan te Den Haag.
Aankomst aldaar circa 13.00 uur.
Na afloop gelegenheid tot condoleren in de ont-
vangkamer van de begraafplaats.

I T IDankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, delen wij u mede dat
na een liefdevolle verzorging in het bejaarden-
huis Kapelhof en in de Hamboskliniek te Kerk-
rade, op 91-jarige leeftijd, toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten der zieken, onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma, zuster en tante

Maria Haas
weduwe van

Joseph Lahaije
In dankbare herinnering:
Kinderen en kleinkinderen
Familie Haas
Familie Lahaije

17 februari 1992
Corr.adres:
Dir. Geurtsstraat 56, 6463 VMKerkrade
Op wens van de overledene heeft de crematie in
familiekring plaatsgevonden.

■
Mede namens onze kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen wil ik iedereen bedanken
voor hun blijken van medeleven bij het plotse-
linge overlijden van mijn man

Ab van Turnhout
Wij zijn hier zeer erkentelijk voor.

H. van Turnhout-Nijholt
Brunssum, februari 1992

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de overweldigende be-
langstelling en het betoonde medeleven tijdens
ziekte, het overlijden en de begrafenis van mijn
lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en
oma

Troutje
Lutgens-Boijmans

betuigen wij onze oprechte dank.
Een bijzonder woord van dank aan het perso-
neel van afdeling 2 van het De Weverziekenhuis
te Heerlen.

Nöl Lutgens
kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, februari 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 23 februari om 10.45 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jozef te Waubach.

Bij het overlijden van mijn lieve man, onze va-
der en opa

Andreas Kees
mochten wij vele blijken van deelneming ont-
vangen.
Zij zijn ons tot troost geweest en wij betuigen
daarvoor onze hartelijke dank.

Mevr. Kees - v.d. Hurk
kinderen en kleinkinderen

Amstenrade, februari 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 23 februari a.s. om 11.00 uur in
de dekenalekerk van de H. Dyonisius te Schin-
nen.

r Vinger-aan-de-pols =4
met een medische check-up

Dr. Keulenkliniek in Maastricht en Tilburg, is een gerenommeerd
centrum voor preventief onderzoek, medisch advies en behandeling

voor zowel particulieren alsbedrijven en instellingen.
Het diepgaand medisch basisonderzoek omvat:
" Uitgebreid lichamelijk onderzoek.* Speciaal bloed-, urine- en

ontlastingsonderzoek.-* Elektrocardiogram ('hartfilmpje').
Aanvullende onderzoeken:
" Longfunktietesten.» Echografie van hart, vaten, buik of borsten.
" Inspanningsonderzoek (ECG tijdens fietsen).» Extra bloedmetingen.

Binnen 10 dagen ontvangt u een uitgebreide rapportage met
persoonlijk advies van dearts. Voor meer informatie, een gratis
brochure of een afspraak kunt u kontakt opnemen met

Dr. Keulen Kliniek
6226 GV Maastricht, Burg. Cortenstraat 26, tel. 043-623474
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Dankbetuiging
t

In het huis van God zal ik wonen.
Langs deze weg willen wij u bedanken voor de
belangstelling die wij mochten ondervinden bij
het overlijden en de uitvaart van

Mia Simons
geliefde huisgenote

Het heeft ons goed gedaan te ervaren hoeveel
mensen ons in deze dagen hebben bijgestaan.

Hub Bende Priester
Familie Simons

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 23 februari om 10.30 uur in de
parochiekerk van O.L.V. te Moorveld.

Dankbetuiging
De grote belangstelling, de vele troostrijke
woorden, bloemen, condoleances en h. missen,
bij het heengaan van mijn lieve man, onze on-
vergetelijke pa,schoonvader en opa

Sjaak Peeters
hebben ons zeer getroffen. Al deze blijken van
medelevenen de wetenschap dat hij door zo ve-
len werd geacht, betekenen voor ons een grote
steun en troost.

Mia Peeters-Kampermann
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, februari 1992
Wij nodigen u uit om samen met ons de plechti-
ge zeswekendienst te vieren op zaterdag 22 fe-
bruari a.s. om 19.00 uur in de Fatimakerk te
Brunssum.

4*Fien Backes, 70 jaar, weduwevan Wiel Palmen,' Bernhardlaan 1, 6077 AT St. Odiliënberg. De
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden za-
terdag 22 februari 1992 om 10.30 uur in de Basiliek
van de H.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus te St.
Odiliënberg.

tGuillaume Stroex, oud 69 jaar, echtgenoot van
Maria Tonnaer, 6211 BC Maastricht, St. Teunis-

straat 88a. De uitvaartdienst zal gehoudenworden
op zaterdag 22 februari om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van St. Matthias, Boschstraat, Maastricht.
Er is geen condoleren.

tUrsula Alkan, oud 51 jaar, echtgenote van Jo
Denessen. 6222 NA Maastricht, Willem Alexan-

derweg 31. De uitvaartdienst zal gehoudenworden
op zaterdag 22 februari om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Jan de Doper teLimmel. Schrifte-
lijk condoleren in de kerk.

tGuillaume Pleumeekers, oud 65 jaar, weduw-
naar van Nellie Haesen. Maastricht. Corr.adres:

Spoorstraat 4, 6245 LW Oost-Maarland. De eucha-
ristieviering zal worden gehouden op zaterdag 22
februari om 10.30 uur in de paochiekerk van St.
Jozefte Oost-Maarland. Er is geen condoleren.

t Cornelia Ketelslegers, oud 82 jaar, echtgenote
van Marcellus Willems. 6213 GC Wolder-Maa-

stricht, Tongerseweg 245. De uitvaartdienst zal
worden gehouden op zaterdag 22 februari in de pa-
rochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te Wol-
der-Maastricht. Schriftelijk condoleren achter in
de kerk.

t Jacques Smeets, oud 68 jaar, echtgenoot van
Mien Smeets. 6219 AB Maastricht, Bosscherweg

249. De uitvaardienst zal plaatshebben op zaterdag
22 februari om 11.30uur in deparochiekerk van de
H. Anna, Via Regia, Maastricht. Er is geen condole-
ren.

tMietsDellee, oud 64 jaar, echtgenote van Simon
Willems. 6224 HE Maastricht, Kon. Childebert-

straat 11. De uitvaart heeft in stilte plaatsgevon-
den.

+Anna Ras, oud 89 jaar, 6212 CN Maastricht,

' Burg. Ceulenstraat la. De uitvaartdienst zal
plaatsvinden op zaterdag 22 februari om 11.00 uur
in de parochiekerk St. Pieter Beneden, Maastricht.
Condoleren in de kerk vanaf 10.45 uur.
4-Eric Sijben, oud 25 jaar. 6241 AN Bunde, Lij-
' sterbeslaan 23. De uitvaart heeft in besloten

kring plaatsgevonden.

tMath van der Muilen, oud 58 jaar, echtgenoot
van wijlen Tonny Ummels. Bunde, schoollaan

13. Corr.adres: M. Konings-v.d. Muilen, Oranje
plein 82d, 6224 XP Maastricht. De uitvaartdienst
zal gehouden worden op zaterdag 22 februari om
12.30uur in de St. Agneskerk te Bunde.

Voor de vele blijken van medeleven, bloemen
en h. missen die wij mochten ontvangen bij he
overlijden en de begrafenis van mijn lieve ma"
onze vader, schoonvader en opa

Harrie Ritzen
danken wij u hartelijk.

Mevr. G. Ritzen-Scholle
kinderen enkleinkinderen

De plechtigezeswekendienst zal a.s. zaterdag2*
februari om 19.00 uur in de kerk Verschijning
v.d. Onbevlekte Maagd, Molenberg, gehoude"
worden.

Daar het ons onmogelijk is eenieder per'
soonlijk te bedanken vanwege de grote
belangstelling die wij mochten ontvan-
gen bij de .begrafenis van

Hubertina
Zaad-Engelen

zeggen wij hierbij u allen onze oprecht*
dank.

Familie Zaad
De zeswekendienst zal worden geho*-1'
den op zaterdag 22 februari a.s. om 19"
uur in de Fatimakerk te Brunssum.

Voor uw deelneming en medeleven orf
.betoond bij het overlijden en de begrafen 18
van mijn inniggeliefde man, onze vader'
schoonvader, groot- en overgrootvader

Karel Hendrix
danken wij allen hartelijk.

Mevr. J.P. Hendrix-Willems
kinderen, klein-en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvif'.
den op zondag 23 februari a.s. om 10.30 u*J
in de parochiekerk van St. Joseph
Brunssum. '
Het is alweer een jaar geleden dat wij afsch-?1

moesten nemen van onze onvergetelijke rn°e'. t,der, schoonmoeder en omaj
t Josephina \

Fleischeuers-Daniëls \
De plechtige eerste jaardienst wordt gehoud^lop zondag 23 februari a.s. om 11.15 uur in " t
parochiekerk van de H. Pancratius te Munste
geleen. i

Kinderen en &
kleinkinderen }'=====4Het is alweer een jaar geleden dat wij afsch e' t

moesten nemen van haar, dieons dierbaar *a 8
Mia Eggen

De plechtige eerste jaardienst zal worden t> \
houden op zondag 23 februari a.s. om 10.00 V» {,
in de parochiekerk van de H. Gertrudis te «U 1'»,

i
Uit aller naam:
M.H.Eggen-Eussen X

De eerste jaardienst voor onze liev%
moeder en oma ti

Mathilda ;
Bovens-Thomassen 5

zal plaatsvinden a.s. zondag 23 februarl j
om 10.00 uur in de Sint Brigidakerk te}
Noorbeek. -,

Kinderen en Kkleinkinderen -Noorbeek, februari 1992 Jl

m jjngkand-mEkl i
ym^FliSiß BELANGRIJKE OPENBARE ilIJ^UiLüiniOlMfl HORECA-& BOEDEL - VEILING Jvan: de gehete INVENTARIS en INBOEDEL van RESTAURANT „GRAND-MERE" v/h Hotel „Dominicain", Vrijthol-Maastricht, wegens bedrijfsbeëindiging, (in»en' tj

lans 3 jaar oud) alsmede de bedrijfsuitrusting «an een HORECA-GATERING-BEORIJF. -~VEILINGHUIS LAMBER NV. ZAL OP MAANDAG 24FEBRUARII992 OPENBAAR VERKOPEN voorgenoemde inventarissen en inboedels alsmede div. inbreng ** c.principalen, t.o.v. de vreled. gestr. heer mr. H.Ch.M. van Slijpe, notaris te Eijsden. ;,
KIJKDAGEN IN „GRAND-MERE": .Grand-Mere", Helmstraat 16, hoek Vrijthof, Maastricht. *RESTAURANT-BRASSERIE-ZALEN: 29 marmeren tafels, 48 Americ.stoelen, Sharp kelner kassa, Leone expressomach., Scaiola gebaksvitni*
geluidsinstall., kompl. buffet, hommarium, koop rest. tafels en stoelen, messing stoelen, koop rieten terrasstoelen, vitrine, koop Rosentlial hotel porselein, **|V .damast tafellinnen, koffiekoppen, bestek, glaswerk, etc. - 5

KEUKEN(S): RVS-Kuppersbusch gasfornuis. 6 pits metoven, RVS-friteuse, RVS-Leventi Thermomat, 2x RVS Alpinox koelwerkbank, RVS afzuigplafond. <■ e
Dijk werkbanken, demontabele koelcel salamander Musso ijsmachine, Bondstee magnetron, RVS vrieskast, Krefft md. vaatwasser RVS bordenverwarmer, <*" vkeukenmachines en apparaten, koop RVS en koperen potten en pannen, ijsblokjesmach., koel- en vrieskasten, Banchise 75M3 waterontharder hotpot, au-ba'n'marie, etc, etc.

DIVERS: alle zonneluifels, garderobe, 60M3 doek Parijs decor ges. Guus Giero, Starlitt 3 etages, ant. linnenpers., div. schilderijen, div. boedelgoederen.
verlichting en aankleding in het pand, etc. i,
BOEDELGOEDEREN EN ANTIEK MEUBEL.' Barok-vitrine, marketterie-vitrine, rolburo, bied, bank, div. eethoeken, led. oorfauteuil, eik. slaap' 1
kamer. div. opa-stoelen, brab.-kachel, trapgevel-kastje, ant. kinderwagen, wangoortafel, set Louis VXI stoelen, etc. °ANTIEK en KLEINGOED: div. schilderijen o.a. Fr. Erkelens, Marijnisse, Heijboer, etc. ant. vijzels, div. ant. staande- en wand-klokken, jug. lampe*1*pied-de-stalle. ca. 15 bronzen beelden, bestekken, vazen, lusters, veel kleingoed en alles wat verder nog ter tafel komt. ! <
ZILVER en JUWELEN Geel gouden herenhorloge bezet metbrilj., g.g. dameshorloge, 2 x choker metbijbeh. ring en oorbel., zilv. kwabkandelaar, z*
poederstrooier, div. ringen bezet metbrilj. en baqtiette's. div. g.g. armbanden etc.

PERZISCHE en OOSTERSE TAPIJTEN: zijden figurale kashmir, Nam, agra Keshan, belouch, bochara, sarough, Shiraz en div. andere tapijten. l*e
VERZAMELING WIJNEN: van 1950-1972 div. o.a. Bordeaux premier cru, St. Estephe, St. Emilion, Margeaux, St. Julien, Pauillac, Pomerol, H' *Medoc, Bourgogne etc. ong. 320 kavels. '.'
HORECA CATERING BEDRIJF J
KIJKDAGEN IN LOODS LAMBER, AMBIJERSTRAAT Nrd. 174, MAASTRICHT. -s
HORECA APPARATUUR en HORECA MACHINES: md. Meiko bandspoel-straat RVS, 4.40 m. div. RVS-afzuigplafonds. 3 x friteuse. 4*'au-bain-marie, 3 x fornuis, Melita 2x40 kops koffiemach. aard.schrapmach., klutsdeegmach.. Wirlpoöl ijsblokjesmach RVS gebakskoeling met draaiplateaus h- -2m, warmhoudkasten, div. vrieskisten en koelkasten, kopjes warmhouders, kassa's, md. stofzuigers, Voss md. kookketel RVS-koeltoonbanken, visbakoven etc >«
etc. . U
PORSELEIN en DIVERS: 24 Auping hotel bedden kompleet, springboxen, demontafel buffet met 220 V koeling, 280 x gestofl. stoelen, 100 x tafels* -.
ca. 1000 stuks glaswerk, serviesgoed voor ca. 600 personen, service plateaus, grote koop bestek, koop RVS ketels en schalen ijscoupes braadsledes etc, kooP ■"koelers, koop tafellinnen, etc etc.
KIJKDAGEN: zaterdag 22februari van 10 00-17 00 uur DE VEILING WORDT GEHOUDEN IN ONS VEILING'
oe *dagen SSSE? ""1° a°" °°uur GEBOUW gelegen aan: AMBIJERSTRAAT NOORP
in Grand-Mere: Helmstraat 16/hoek Vrijthof te Maastricht. 174 te MAASTRICHT-AMBIJ (wijk 25)
Loods Lamber: Ambijerstraat Nrd. 174 te Maastricht. Gevraagd voor komende veilingen:
VEILING: maandag 24 februari aanvang 13.30en 19.00uur. horeca-inventarissen, inboedels, antiek, collecties etc.

VeilinghuiS^<f^W(^roerende goederen n.v;
Postbus 4155, 6202 PB Maastricht Tel : 043-620649. Fax: 639640 °2458
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Woordvoerder Greenpeace:

Maasvervuiling
geen incident

Volgens FIOD geen sprake van regelmatige omkoping

'Smeergeld-affaire
Baars is incident'

confronteerd".
Zoals bekend is er in de zaak
Baars tegen twee verdachten
vervolging ingesteld. Het gaat
om een voormalig topambtenaar
van de provincie en een ex-wet-
houder van Echt. Zij zouden de
aannemer tegen betaling hebben
bevoordeeld brj opdrachten. Vol-
gens Van derLinden is het zeker
niet uitgesloten dat Justitie nog
meer mensen zal dagvaarden.
„Ik kan en mag daar niets over
zeggen, maar het is zeer wel mo-
gelijk dat er meer verdachten
voor de rechtbank moeten veer-
schijnen".

- Niets wijst erop dat
aannemers en we-

bbouwers op grote schaal
'eekpenningen betalen om op-

dachten in de wacht te slepen.
*"venmin is er sprake van dat
arrjbtenaren in deze provincie re-gelmatig smeergeld aannemen.
*rat zegt hoofd M. van der Lin-
-2 van het regioteam van de
lseale Recherche en Opspo-
j^gsdienst in Sittard. De om-
,ooP-affaire rond aannemersbe-*'jf Baars in Klimmen is vol-gens Van der Linden een inci-dent.

Justitie verdenkt Baars ervan in
het verleden met steekpennin-
gen te hebben gewerkt. De aan-
nemer zou in ruil voor bouwop-
drachtenzeker zeven ton hebben
toegestopt aan ambtenaren en
provinciebestuurders.

MAASTRICHT/LUIK - Greenpea-
ce is van mening dat de recente ver-
vuiling van het Maaswater in België
niet als een incident moet worden
beschouwd. De milieu-organisatie
heeft na metingen geconstateerd
dat de vervuiling van het Maaswa-
ter ruim twee weken geleden vooral
is te wijten aan het dumpen van af-
valstoffen uit de verfindustrie en bij
de fabricage van cokes in Wallonië.

In een 60 pagina's dik rapport werden de voordelen van De Peel
voor mondiale luchtvrachtvervoerders als UPS, TNT, Federal Ex-
press of DHL opgesomd. Het sterkste punt van De Peel blijkt de
grote leegte te zijn. In het uitgestrekte Brabants-Limburgse turfge-
bied is slechts hier en daar een boerderijtje of dorpje als Milheeze
of Merselo te vinden. Dat betekent dat de isolatiekosten niet de
pan uit zullen rijzen als het ooit tot de vestiging van een expressver-
voerder mocht komen.

op zich", zegt FIOD-hoofd Van
der Linden. „We hebben geen
enkele aanwijzing dat meer aan-
nemers en ambtenaren betrok-
ken zijn bij omkoping. Sinds de
ABP-affaire, die toch al weer
heel wat jaren geleden speelde,
is de FIOD in Limburg niet meer
met smeergeld-praktijken ge-„Maar deze affaire is een geval

Aannemer Baars ontkent dat hij
zich ooit bezondigd heeft aan
omkoping. Verder wil hij geen
commentaar geven.

Conclusie van het Nederlands Economisch Instituut

'De Peel' geschikt
voor vrachtvluchten

Inmiddels hebben drie Limburgse
Europarlementariërs er bij de Euro-
pese Ministerraad op aangedrongen
dat de Europese Gemeenschap zich
meer gaat inzetten voor een schone-
re Maas, Dat blijkt uit vragen van
de parlementsleden Woltjer (PvdA),
Van Dijk (Groen Links) en Penders
(CDA).

De Waalse minister Guy Lutgen van
milieuzaken verklaarde vorige
week vrijdag in Brussel dat de ver-
vuiling van de Maas niet door de
Nederlanders moet worden over-
dreven. Naar zijn mening is de be-
wuste verontreiniging vooral te
wijten aan het illegaal dumpen van
afval uit een vrachtwagen. Hij
noemde dat 'een criminele hande-
ling' en dus een incident. De eerste
resultaten van het Greenpeace-
onderzoek staan haaks op die bewe-
ring. Het onderzoek is nog niet afge-
rond.

»Qn onze redactie economie Record Bonnefantenmuseum

Na Elan, Pqndair en XP is Emery de vierde in zijn soort die Maas-
tricht de rug toekeert in verband met de onzekere toekomst. 'Beek'
wacht niet alleeen al jaren op toestemming voor de aanleg van
de omstreden Oost-Westbaan, de luchthaven kan in het dichtbe-
volkte Zuidlimburg een zodanig stringente nachtvluchtnormering
tegemoet zien, dat er voor 's nachts vliegende bedrijven c/een 10l
meer aan is. .
Bijna triomfantelijk vergeleek drs M. Raaijmakers van de Noordlim-
burgse Kamer van Koophandel de prijskaartjes: De Peel blijkt 14
keer goedkoper uit te zijn met woningisolatie dan Maastricht Air-
port. Raaijmakers: „De directie van Maastricht Airport twijfelt aan
de economische haalbaarheidvan De Peel. Maar straks zal blijken
dat De Peel vanuit milieu-oogpunt veel goedkoper is. Dat is ons
belangrijkste verkoopargument."
Het is zeer de vraag of de plannen met De Peel ooit een serieuze
kans zullen maken. Er zijn nog tal van onzekerheden, er moeten
nog vele discussies worden gevoerd en het zal erg veel moeite
kosten om de overheden ooit op deze lijn tekrijgen. De Kamer van
Koophandel in Noord-Limburg beseft dat maar al te goed. Maar
in Venlo en Venray kan men rustig achterover leunen, in de weten-
schap dat die regio de luchthaven eigenlijk helemaal niet nodig
heeft. Het is hooguit mooi meegenomen.

In Beek,.waar de groei van de luchthaven wordt gepresenteerd
als zijnde erg belangrijk voor de Zuidlimburgse economie, is de
frustratie des te groter. p.B.

k^NLO - De 'slapende' mi-
t^ire vliegbasis De Peel bij

ray is bijzonder ge-hikt voor de vestiging
}n een Europees lucht-
j.achtexpress-centrum. Tot
je conclusie komt het Ne-ierlands Economisch Insti-

(NEI) in een studie
j&arvoor de Kamer van

r .°°Phandel voor Noord-
'fnburg een ton heeft

-"et r■a ra Pport is afgelopen weekeinde
\r?n .met een verrassingspakket
L f^ümburgse landbouwproduk-
tjL.Per expresse' aangeboden aan
ira,netsleden en bestuurders van
W, n,; en Limburg en omliggende
ï*e( jee,l,-en. Het kabinet wil 'civiel;e joegebruik' van militaire vlieg-

etl niet op voorhand afwijzen.

Aspergeteelt Limburg
zoekt duizend man
tijdelijk personeeltiet n,.

V-gjj van Defensie is wel
"Pf> n Hawks en Patriotraketten
fc**-^ e te stallen, meer dathoeft
k 2pls het NEI geen belemmering
pie Jf voor een expressvervoerder,
fciM loh aan de rand van het mili"y ac gedeelte zou kunnenvestigen.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Burgemeester wil
problemen politie

Roermond oplossen
ROERMOND - Burgemeester mr
JanDaniels gaat dekomende dagen
proberen inzicht te krijgen in de
problemen die momenteel spelen
binnen het Roermondse politie-
korps. De meningsverschillen lie-
pen afgelopen woensdagavond
zover op, dat de dienstcommissie
het vertrouwen in de commissaris
opgezegde.

Uitwijken
liJ^s het NEI worden de interna-
buT

e express-vervoerders UPS,kht'h Fedex en TNT' die nu vanaf
Fbi h Yens in sterk verstedelijkte
k tf en moeten opereren (Brussel
Re n ■ ulen) in de komende vijf tot
It*^ 331" gedwongen naar andere 10-
-6tn Uit te wijken. De vliegbasis

iJat e
e Peel bijzonder gunstig om-
re'a*-ief weinig mensen in de

V k Wonen die last zullen hebben
k erti-®l lawaai. De Peel ligt tegelij-
taj J~! Wel centraal tussen een aan-
tatie angrijke stedelijke agglome-

Gistermorgen passeerde het echtpaar Els en
Willy Rooswinkel uit Baexem de kassa bij
'Hemel & Aarde', waardoor de stand op
26.308 kwam. Voor Bonnefanten-directeur
Alexander Greevenstein aanleiding het ge-
lukkig echtpaar in zijn kamer te ontvangen,
te tracteren op vlaaj en enkele cadeautjes te
overhandigen.

MAASTRICHT - De tentoonstelling 'Hemel
& Aarde' die tot en met zondag te zien is in
het Maastrichtse Bonnefantenmuseum, ge-
niet zoveel belangstelling dat gisteren het
record qua bezoekersaantal per expositie
werd gebroken. Dat record dateerde van
1986, toen de tentoonstelling 'Gevoelscolla-
ges' een aantal van 26.306 bezoekers scoorde.

burg, onder andere in de persoon van voor-
zitter ir. G. Prieckaerts, die de bijzondere
bezoekers bloemen aanbood. Mega Limburg
is promotor van deze tentoonstelling; de
energieleverancier heeft zijn 400.000ste aan-
sluiting geboekt en wilde dit 'vieren' door
sponsoring van de expositie Hemel & Aarde
en het uitgeven van gereduceerde toegangs-
kaarten. Het toeval wilde dat het echtpaar uit
Baexem gebruik maakte van dieaanbieding.

Ruimte
'°ordg? biedt bovendien de
'°0r h van voldoende ruimte
9ng edr-yfsgebouwen en heeft een
heter startDaan van drieduizend
»let ö Alleen als de vervoerders
ferieiT?eings gaan vliegen is een
er r, f.lngvan de baan met 500 me-n°aig.

Er was ook een afvaardiging van Mega Lim-
De Roermondse burgemeester wil
een gesprek met commissaris Ro-
meijnders, met de leden van het
managementteam en met de dienst-
commissie. „Na deze gesprekken
zal ik verder mijn plan trekken."
Vandaag komt de vertrouwenscom-
missie, in het leven geroepen door
de dienstcommissie, voor het eerst
bijeen.

Volgens Jack Janssen van deLLTB
vindt er in maart een gesprek plaats
met vertegenwoordigers van de ar-
beidsbureaus in Venlo, Venray,
Weert, Roermond en Helden en een
delegatie van het Landbouwschap
om het probleem van de seizoensva-
catures te bespreken. Hij verwacht
dat er zeker een oplossing kan wor-
den gevonden.

ROERMOND - De aspergetelers in
Midden- en Noord-Limburg hebben
voor de komende oogst tussen half
april en half juni duizend tijdelijke
arbeidskrachten nodig. De Lim-
burgse Land- en Tuinbouw Bond
(LLTB) in Roermond heeft dit na
een onderzoek in december vorig
jaar vastgesteld. In januari zijn de
resultaten van de enquête aan de
arbeidsbureaus in de regio doorge-
geven. Vorig jaar zetten de telers
met toestemming van het Centraal;
Bureau voor deArbeidsvoorziening
enkele honderden Polen in.

In Midden- en Noord-Limburg is de
situatie identiek. De ruim 125 asper-
getelers in deze regio zijn ook naar-
stig op zoek naar tijdelijke arbeids-
krachten. Bij de verschillende
arbeidsbureaus zijn inmiddels 600
vacatures aangemeld. De verwach-
ting is echter dat de arbeidsbureaus
daarin niet kunnen voorzien, omdat
het slechts om tijdelijk werk gaat.
Een woordvoerder van de Noord-
brabantse Christelijke Boerenbond
NCB heeft dit gisterenmeegedeeld.

Volgens de zegsman van de NCB
zijn de telers nu verplicht eerst te
werven in eigen land en de andere
EG-landen. Pas als dat niets ople-
vert, mogen ook elders arbeids-
krachten worden ingehuurd. De
telers zijn daar volgens de woord-
voerder van de NCB niet gelukkig
mee, omdat ze daardoor lange tijd
in onzekerheid verkeren.

'et '''eeh°leren van wonmgen r°nd de
ïtitfasis De Peel is volgens de ini-
ef 'nemers aanmerkelijk goedko-
"ieht &n bijvoorbeeld rond Maas-
lïw Airport. Bij toepassing van de
lorrr, strenge) 'Griefahn'-geluids-
Ntd 2ouden 6000 woningen geïso-
Lj moeten worden voor een
'eek gVan 90 mi]Joen gulden.Rondkozijn het 70.000 woningen metki RSten ruim L3OO miljoen gul-
Pen minder strenge geluidsnor-
Nsof°Uden slechts 120 woningen
lüli,-, eerd moeten worden voor 5! IJOen gulden.

Voorwaarde

Van onze verslaggeefster
MAASTRICHT - Ruim 500 weten-
schappers uit 70 landen zullen zich
van 19 tot 24 juli 1992 in het Maas-
trichtse MECC buigen over de toe-
passingen van medicinale en aro-
matische planten. Het is het eerste
wereldcongres over dit onderwerp!
en wordt georganiseerd vanuit de
International Society for Horticul-
tural Science (ISHS). Het is de bc-,
doeling dat de wetenschappers hun
specifiekekennis uitwisselen en dat
er vanuit het onderzoek een link
wordt gelegd naar grootschalige in-
dustriële productie.
Het gebruik van planten wordt van
oudsher geassocieerd met heksen
en kwakzalverij. Het was bijvoor-
beeld ook een heks die ongeveer
tweehonderd jaar geleden de werk-
zaamheid van de digitalisplant ont-
dekte; tegenwoordig een belangrijk
onderdeel van een medicijn voor

Eerste wereldcongres
over medicinale en
aromatische planten

hartpatiënten. In onze hedendaagse
medicijnen is ongeveer 30 % van de
grondstof plantaardig, de rest be-
staat uit chemische verbindingen.
Medicijnen op plantaardige basis
zijn maken een explosieve groei
door. Wereldwijd wordt er een om-
zet gerealiseerdvan 5 miljard dollar.
Met kwakzalverij heeft het al lang
niets meer te maken. Over de hele
wereld houdt de wetenschap zich
zeer serieus bezig met onderzoek
naar de medicinale, cosmetische en

bio-technische toespassing van
planten.

Grondstof
Want planten hebben één groot
voordeel. Uit de geproduceerde za-
den groeien weer nieuwe organis-
men; de bron is vrijwel onuitputte-
lijk. Onderzoek naar planten die
grondstof kunnen leveren ter ver-
vanging van ruwe olie is dan ook
een speerpunt binnen deze sector.

De planten voor medicinale en aro-
matische toepassing worden voor-
namelijk verbouwd in de derde
wereld en het voormalige Oostblok.
De geleerden zullen op het congres
proberen een link te leggen tussen
het onderzoek naar verbetering van
de teelmethoden en de marketing
naar de industrie toe, zodat die lan-
den mee kunnen profiteren van de
groei in deze sector. Volgens hen is
het is noodzakelijk dat er meer geld
wordt ingebracht voor ontwikke-
ling van nieuwe gewassen en de
controle op de kwaliteit daarvan.
Tijdens het congres zal verder nog
geprobeerd worden overeenstem-
ming te bereiken over de kwaliteits-
controle op primaire en secundaire
produkten, over Üe uniformering
van voorschriften met betrekking
tot de gezondheidsaspecten van
medicinale en cosmetische produk-
ten en het verbeteren van de han-
delsvoorwaarden.

hogp.^rjdakele exploitatie is alleen
So\vei als de luchthavendiensten
!V'l°°r demiutaire als de civiele
n lkers kunnen worden ingezet.venH.NteiH n wordt als voorwaardek m||. dat.de overheid de helft van
fcken; u"mvesteringen voor haar
[ebben neemt. De onderzoekers
Santen aan de nand van twee va"
[ing en 'een met veertig vliegbewe-
Ler Uu Vssen tien uur 's avonds en
kbtjg. r .? nachts en een ander met
pin een inves-
Nii r erekend van circa 90 mil-
ten effPectievelijk 150 a 180 mil-h^hliH Zi-" ramen dewerkgele-
UiZenH die kan ontstaan °Plaats tot tweeduizend arbeids-
-UidT5Tn' waarvan 700 tot 1350 in'^-Nederland.
Ndhooh studie hoopt de Kamer van
Ve Jr andel de politiek ervan te
s ,Ul gen dat Nederland zijn rol
°or utnbutieland kan behouden
ccie ei ,net express-centrum in De
Qk d s^eunen- Eventueel zoudenE 7.e militaire vliegvelden in Dee-»h" ln het Duitse Spangdahlem inmerking kunnen komen.

(ADVERTENTIE)

( ZALIGE BRUNCH
MET SCHITTEREND
UITZICHT!

Elke zondag van 12.00
Th /^■—■y tot 14-30 uur een 2al'9e bruncn

d~T/mf'\ ~\ met allerlei heerlijke warme en
-3m^C^*' I I koude gerechten.

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

©
GOLDEN TULIP ZUID LIMBURG

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

Onderzoek naar fraude
bij opleidingsinstituut

Politie licht Maastrichtse European Graduate School door Hem werd gevraagd bij
de verschillende ministe-
ries te lobbyen. De
Bruyn: „Het bleek echter
al snel dat door die Duit-
sers opgegeven namen
niet klopten en dat er bij-
voorbeeld briefhoofden
vervalst waren." Volgens
De Bruyn zou er sprake
zijn van een grote organi-
satie rond het verkopen
van diploma's en titels.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De
rijkspolitie onderzoekt of
de European Graduate
School in Maastricht zich
schuldig maakt aan frau-
de, oplichting, economi-
sche delicten of andere
strafbare feiten. Als het
vooronderzoek concrete
verdenkingen oplevert,
wordt een strafrechtelijk
onderzoek ingesteld. Jus-
titie heeft gehandeld naar
aanleiding van klachten
die bij het ministerie van
economische zaken bin-
nenkwamen.
De European Graduate

School is een' Duits ini-
tiatief en biedt over de
hele wereld op commer-
ciële basis cursussen aan
in het hoger onderwijs,
op het gebied van onder
andere psychologie en
Europese economie. De
Maastrichtse vestiging is Om werkelijk in Neder-

vooralsnog niet meer dan
een adres en een tele-
foonnummer. Pas per 1
april zal het kantoor be-
mand zijn, waarna per 1
oktober de cursussen
voor Nederlanders zou-
den starten.

land te kunnen starten,
wilde het instituut er-
kend worden door de
Nederlandse overheid.
Daartoe nam de School
enige tijd geleden onder
andere contact op met de
Maastrichtse kunsthisto-
ricus drs. M. de Bruyn.

Een woordvoerder van
de rijkspolitie kon niet
zeggen wat de exacte
klachten waren naar aan-
leiding waarvan de poli-
tie nu het oriënterende
onderzoek uitvoert.
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19 Het echtpaarEls en Willy Rooswinkel uitBaexem brach het aantal bezoekers op een record van 26.308.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN.
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Van onze verslaggever De leegte wint
Maastricht Airport heeft de-
finitief afgedaan als thuisba-
sis voor internationale ex-
pressvervoerders. Dat
vermoedde iedereen eigen-
lijk al, maar het werd giste-
ren nog eens luid en duide-
lijk gezegd bij de presentatie
van de express-potenties
van de militaire basis De
Peel bij Venray.

Hetzelfde rapport neemt ook de alternatieve luchthavens nog eens
een voor een onder de loep. Met name het vertrek van Emery
Worldwide maakt duidelijk dat de kansen van Maastricht Airport
op een nieuwe expressvervoerder even groot zijn als de kans op
een Nederlandse medaille voor de reuze-slalom in Albertville.



De PvdA en Groen Links spra^
zich al eerder deze week uit v
het opheffen van een fusiever*-5(Samen met de WD vormen zij e
Kamermeerderheid. PvdA-WO^,
voerster Netelenbos zei woens*
van plan te zijn over deze k*fJt
een motie in te dienen. De CV'
fractie voelt vooralsnog niet v
het opheffen van het fusieverbod

Het FIS deed zijn bewering over de
arrestaties in haar blad, de Vrijdag
Tribune. Het blad baseerde zich op
'nauw bij de veiligheidsdiensten be-
trokken bronnen. De Tribune be-
schuldigde de autoriteiten van het
martelenvan gevangenen. Onder de
arrestanten bevonden zich jonge en
oude mensen en geesteszieken, al-
dus het blad, en verdachten zouden
worden geslagen met pistoolkolven

ALGIERS - Het verboden
Islamitisch Reddingsfront
(FIS) heeft gisteren gezegd dat
in de week van 6 tot 13 februa-
ri ten minste 14.000 Algerijnen
zijn gearresteerd. De politie
kamde aan de vooravond van
het vrijdagavondgebed het
Kashba-district in Algiers uit
op zoek naar vermeende terro-
risten. De vrijdagse gebeds-
diensten gingen recentelijk
gepaard met geweld van fun-

damentalisten. Twee weken
geledenkwamen daarbij meer
dan 50 mensen om het leven.

en typemachines en worden ge-
dwongen vuil water te drinken.
Het hoofd van de door militairen
gesteunderegering, Mohamed Bou-
diaf, zei gisteren in een interview
met de Franse televisiezender An-
tenne-2 dat hij niet zou toestaan dat
de arrestanten 'fysiek of geestelijk'
letsel werd toegebracht. Hij zei te
hopen dat de arrestanten konden
worden vrijgelaten zodra de rust is
terruggekeerd in het land.

Nader overleg over
kostenonderzoek
gezondheidszorg

De staatsradio kondigde aan dat 98
mensen in de oostelijke steden Bat-
na en Baraka onlangs tot gevange-
nisstraffen van twee maanden tot
drie jaar waren veroordeeld wegens
gevechten met veiligheidstroepen
eerder deze maand. De meesten
werden beschuldigd van illegaal be-
zit en het vervaardigen van wapens,
het verstoren van de openbare orde
en het aanstichten van geweld.
Het officiële persbureau APS meld-
de dat de bestuurders van de uni-
versiteit van Blida, in het zuiden
van het land, de campus voor onbe-
paalsde tijd hadden gesloten na
twee weken van agitatie door mos-
lim-fundamentalisten.Van onze parlementaire redactie
De fundamentalisten ageren tegen
het opschorten van parlementsver-
kiezingen afgelopen maand. Bij die
verkiezingen zou het FIS vrijwel ze-
ker een absolute meerderheidin het
parlement hebben veroverd.

Inkomsten boetes
vallen tegen

DEN HAAG - Staatssecretaris Si-
mons (Volksgezondheid) gaat met
de organisatie van particuliere ziek-
tekostenverzekeraars, KLOZ, pra-
ten over de uitbreiding van een
lopend onderzoek naar de kosten in
de gezondheidszorg. De bewinds-
man hoopt deKamer medio volgen-
de week van het resultaat op de
hoogte te kunnen stellen. Voor de
WD is dat echter te laat. Als er
voor dinsdag geen uitsluitsel is wil-
len de liberalen Simons in de Ka-'
mer ter verantwoordingroepen.

DEN HAAG - De inkomsten van
justitieuit boetes en transacties blij-
ven achter bij de verwachtingen.
Het ministerie van Justitie heeft de
begroting voor het afgelopen jaar
daarom met 23 miljoen gulden naar
beneden bijgesteld. Dat blijkt uit de
tweede aanvullende begroting voor
het jaar 1991.

Minister Kok (Financiën), het
KLOZ en de Verzekeringskamer
hebben gisteren besloten tot een
onderzoek naar de financiële reser-
ves die particuliere verzekeraars
aanhouden om toenemende kosten
wegens de vergrijzing van de bevol-
king, te dekken. Het KLOZ zal
daarom haar leden oproepen mee te
werken aan een inventarisatie die
de Verzekeringskamer gaat doen.

maar bekijken of zij onderzoek in
dierichting nodigen nuttig vinden.
Het KLOZ heeft Simons al eerder
laten weten dat zij niet kan meewer-
ken aan een onderzoek naar collec-
tieve contracten die haar leden
aanbieden. Het KLOZ zegt daar
geen zeggenschap over te hebben,
hetgeen door Simons wordt
beaamd. Een oproep van het KLOZ
aan haar leden om vrijwillig toch
inlichtingen te geven over de con-
tracten en premiekortingen die
daarbij worden verleend, kan hel-
pen.

Afgelopen dinsdag bepaalde de Ka-
mer unaniem dat het kostenonder-
zoek ook moest gaan over collectie-
ve contracten die KLOZ-leden
aanbieden. Daarnaast moet ook ge-
keken worden naar de kostenont-
wikkeling bij ziekenfondsen en de
ambtenarenverzekering tegen ziek-
tekosten. Simons verzette zich fel
tegen de aanvullende eisen voor het
onderzoek. Volgens hem zal er al-
leen vertraging door ontstaan.

De tegenvaller is opmerkelijk, om-
dat justitie tot voor kort nog reke-'
ning hield met hogere inkomsten
dan de aanvankelijk geraamde 315
miljoen gulden. Bovendien kondig-
de het Openbaar Ministerie in sep-
tember nog aan, bij de presentatie
van haar jaarverslag, meer ernst te
zullen gaan maken met de inning
van geldboetes.

Een woordvoerster van het ministe-
rie van Justitie heeft niet onmiddel-
lijk een verklaring voor de tegenval-
ler.

De financiële reserve wordt geschat
op 2 miljard gulden. Volgens velen
is die niet meer nodig nu bejaarden
al een goedkopere polis krijgen, die
bekostigd wordt uit bijdragen van
andere particulier verzekerden. In-
dien de 2 miljard gulden (die is op-
gebracht uit premies in het verle-
den) zou worden teruggegeven aan
verzekerden, kan de premie daar-
door vijf jaar lang 4 procent lager
worden vastgesteld.

Onder druk van de Kamer gaat Si-
mons nu toch met het KLOZ bezien
of de onderzoeksopdracht breder
kan worden. Eerder hebben de be-
windsman en de KLOZ besloten de
nu door de Kamer gevraagde zaken
aan de wijsheid van de onderzoe-
kers zelf over te laten. Die, de bu-
reaus Berenschot en Moret, moeten

Minister Ritzen wil hoge schole11J
universiteiten toestaan te gaan
menwerken. Maar fusies vind' JJ
een stap te ver. Hij is er juist b "voor dat het onderscheid tv elbeide types onderwijs dan gaat vj
vagen. Franssen vindt dat 'coté*]
vatief gedacht.
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MAANDAG 30 MAART 1992
RODAHAL-KERKRADE

aanvang 20.00 uur

■Kf .j* ***

★ Patrick Lindner ukkm *&.
★ Maria en Margot Hellwig fij| IL
★ het Oberkramer Sextet HL
★ de Münchner Zwietracht ■ V m
★ en Hias, dekomiek van de avond Bl

De muzikale ondersteuning wordt J ■ ’//
verzorgd door Wolfgang Lindner en zijn HttftMÉÉtan
Stadlmusikanten.

VRIENDENKORTING’ 7,50 p.p.
le rang ’ 64,- wordt ’ 36,50 (uitverkocht), de 2e rang

’ 55,- wordt ’ 47,50, 3e rang ’ 42,- wordt ’ 34,50.

De kaarten zijn verkrijgbaar bij alleLimburgs Dagblad
kantoren, bij de YW Vaals en Simpelveld.

I MUSIKANTENSTADL I
Op vertoon van uw vriendenpas en bij inleveringvan
deze bon geniet u’ 7,50korting op alle rangen.

Naam:

Pasnr.:

Aantal pers.: max. 4 pers.
I

De korting geldtalleen in de voorverkoop.

j Vrienden van het^k
Bent u nog geen lid van de vereniging .Vrienden van het Limburgs Dagblad",
dan kunt u ook bi| een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal
noteren. Als lezer van het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

■■■■MHHiMBBHHi^^^^HHI^HMHi^^*HHM

WAAROM ZOU U AL DIE JUICHENDE
AUTO JOURNALISTEN GELOVEN?

AUTOWEEK. De Seat Toledo is een auto om rekening mee te houden.
Hij heeft een opvallend uiterlijk, een puike wegligging en een behoorlijke hoeveelheid

interieurruimte. AD AUTOTEST. In geen tijden heeft een testauto zoveel bekijks
getrokken als de splinternieuwe Seat Toledo. AUTOSELECT. Seat lijkt er inderdaad

in te zijn geslaagd een kenmerkende auto op deweg te zetten.
DE TELEGRAAF. Het was zelfs bij hoge snelheden aangenaam stil in de wagen.

MAAK ZELF 'N PROEFRIT
IN DE NIEUWE SEAT TOLEDO

DIJ UWSEATDEALER.
Volkswagen Groep

-:-,,-..■-■,■:■..: . ...

;,,, -/t

SEAT TOLEDO VANAF FL 29.395 - -
BEEK, Automobielbedrijf Coumans-Beek B.V, DSM-straat 7, 046-371243. BRUNSSUM, Autobedrijf Chiaradia, Trichterweg 122, 045-212843.
BUDEL, Van Meijl Automobielmij B.V(subdealer). Meermortel 28,04958-91887.HAELEN, Autobedrijf Wil Leenhouts B.V, Peter Schreursweg 16,
04759-2116. HEERLEN, Autosport Brouns B.V, Schelsberg 175, 045-725507. KERKRADE, Auto Aarts, Hamstraat 211, 045-412545. KONINGS-
BOSCH, Garage M. von Lümich (subdealer), Prinsenbaan 87, 04743-1389.LANDGRAAF, Automobielbedrijf Ton Schujjren B.V (subdealer),
Rotscherweg 60,045-313588.LINNE, Automobielbedrijf MatHukkelhoven,Oude Weg 30,04746-1968.MAASTRICHT, AutobedrijfPeter Bancken,
Heerderdwarsstraat 25, 043-635454. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Bergerweg), 046-514364.
SWALMEN, Autobedrijf G.H.S.,Rijksweg Zuid 7,04740-2931.WEERT, AutobedrijfPeter Janssen, Sutjensstraat 18,04950-34456.

Prijs inclusief BTW, exclusief afleveringskosten en anti-roestbehandeling.

Overdragen HIV ook
door orale sex

UTRECHT- Bij vier van de 102
mannen uit een onderzoeks-
groep is het aids-veroorzakende
virus HIV 'zeer waarschijnlijk'
overgebracht via orogenitale
sex (mond/geslachtsdelen-con-
tact). Tot nu toe is orale sex
steeds aangewezen als een 'rela-
tief veilige' seksuele techniek.
Volgens één van de onderzoe-
kers, dr. G. van Griensven van
de GG&GD in Amsterdam, zou
de preventieboodschap aange-
past moetenworden.

Het onderzoek bevestigt verder
dat anale sex het grootste risico
oplevert. Het COC vindt dat als
de kans op besmetting doorano-
genitale sex toch hoger blijkt
dan tot nu toe is aangenomen,
dat gevolgen moet hebben voor
de preventie, aldus een bezorgde
reactie.

Bij de Amsterdamse GG&GD
vindt sinds 1984 een onderzoek
plaats naar HIV-infectie en aids
onder ruim duizend homoseksu-
ele mannen. Samen met de In-
terfacultaire Werkgroep Homos-
tudies wordt van deze mannen

het sekuele gedrag bestudeer
en de veranderingen daarin.

Van de 102 mannen was precie*
bekend in welke periode zij bj:
smet zijn geraakt met het Hl*'
Door te kijken naar het seksuei
gedrag voorafgaand aan de be
smetting, is geprobeerd de wiJz
van overdracht te achterhalen-
Daarbij is speciaal gelet op <j
mogelijkheid van orogenita^
overdracht. Probleem bij eerae
onderzoek was namelijk dat vTJJwel alle deelnemers meerde'
seksuele technieken beoefenen-
De overgrote meerderheid &
van de 102) bleek passieve ana* !
sex te hebben gehad. Ana, ssex zonder condoom geldt &
de meest risicovolle voor a I
overdracht van HIV.

Van de negen mannen die
ontkenden, verklaarden er vU
wel actieve anale sex te hebbe
bedreven. Van de vier overb-W
vende mannen is orogenita
sex de enige aanwijsbare wi) z ,|
van overdracht. J-s4

S GEMEENTE GELEEN
De burgemeester van Geleen
maakt, ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 23 van de
Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, bekend dat vanaf maan-
dag 24 februari 1992, gedu-
rende één maand voor een
ieder ter inzage ligt ter ge-
meentesecretarie, kamer 235:
een ontwerp van het bestem-
mingsplan 'Geluidwerende
voorzieningen A76 annex lei-
dingstrook Het ontwerp-plan,
dat betrekking heeftop een ge-
bied grenzend aan de Rijks-
weg A76 en globaal gelegen is
tussen de spoorlijn Maastricht-
Sittard en de Spaubeeklaan,
bestaat uit een bestemmings-
kaart, bestemmingsvoorschrif-
ten en een toelichting.
Gedurende bovengenoemde
termijn van tervisielegging kan
een ieder tegen het ontwerp-
plan schriftelijk bezwaren in-
dienen bij de gemeenteraad.

Geleen, 21 februari 1992.
De burgemeester van Geleen,

namens deze,
het hoofd van de afdeling

Stadsontwikkeling,
J. H. M. G. BECKERS.

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave

STEUN D
ARTSEgZONDE*GRENZEI*

GIRO 4054 |
AMSTERDAM

I Vlechtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

zoekt met spoed

ERVAREN IJZERVLECHTERS
HULP-IJZERVLECHTERS

LEERLING-IJZERVLECHTERS
Sollicitatie na telefonische afspraak ;! >

045-254592 tot 13.00 uur .„^-^* i

" Voorman Neil Finn van het Australische Crowded House op het podium in Maastricht.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Vakkundige maar weinig opwindende show in Maastricht

Crowded House maakt
faam ook live waar

DOOR JAN HENSELS

MAASTRICHT - Duizend lief-
hebbers van pure en melodieuze
pop werden gisteravond in het
MECC te Maastricht op hun
wenken bediend. De Australi-
sche groep Crowded House is
inmiddels zo bekend dat zaal 1
van het centrum moeiteloos vol
liep. De formatie rond Neil Finn
bleek wonderwel in staat ook li-
ve de met hun derde album
Woodface vergaarde roem waar
te maken.

Die cd werd door de vaderlandse
rockpers uitverkozen tot één van
de tien beste albums van het vo-
rig jaar. Het publiek sloot deze
beschaafde groep, die grossiert
in perfecte popliedjes eveneens
in haar armen. Hoewel de vier
bandleden op de bühne harder-
van leer trekken dan in de pla-
tenstudio, was het concert af en
toe iets te beschaafd. De bassist
van het gezelschap mocht dan
halverwege de set met zijn hand-
doek zijn hoofd afvegen, van het

zweet kon het niet geweest zijn.
Aardige momenten waren er
echter voldoende om niet in de
stoeltjes van'het MECC lang-
zaam in slaap te dommelen. Met
het invallen van de eerste tonen
gingen de voorste rijen staan,
hetgeen het hele optreden zo
bleef. Tijdens het vierde lied,
Weather with you, werd er voor
het eerst uit volle borst meege-

/ recensie j

zongen. De melodieuze, in de
beste Beatlestraditie geschreven
liedjes nodigen ook uit om uit
volle borst mee te kwelen.

Halverwege de ruim anderhalf
uur in beslag nemende show be-
leefden we andermaal een aardig
moment. Neil Finn wist een vijf-
tigtal jeugdige fans te bewegen
op het podium plaats te nemen.
Na enkele liedjes veranderde het
podium in een dansvloer waar-
door de vrolijk doorspelende

bandleden bijna volledig aan het
oog onttrokken werden.

Schilders
Op een gegeven moment werd
tevens een maagdelijk wit schil-
dersdoek met ezel op het po-
dium geplaatst. De muzikanten
konden zo hun creatieve talen-
ten ook nog op andere wijze bot-
vieren. Het resultaat was een
Hollands boerinnetje op klom-
pen met op de achtergrond een
molentje.
De soms merkwaardige grappen
die ze ons voorschotelden deden
weer terugverlangen naar de mu-
ziek. „Nick (de bassist) was in
zijn vroeger leven een Mexicaan-
se met veertien kinderen." Hu-
mor uit het land van de vliegen-
de artsen. Met het refrein van de
door akoestische gitaar gedomi-
neerde toegift Four seasons in
one day nog in het hoofd zocht
het publiek de uitgang. De groep
kwam slechts éénmaal terug,
voor een toegift al was de muzi-
kale honger van het publiek nog
niet bevredigd.

'Geen probleme
veiligheid F16'

DEN HAAG - Er zijn geen P**
blemen met de vliegveilighel
van de Fl6 jachtvliegtuigen va"
deKoninklijke Luchtmacht. In-
schrijft minister Ter Beek va»
Defensie in antwoord op vragen
uit de TweedeKamer.

Limburgs Dagblad

Reddingsfront beschuldigt regering

FIS: in een week
14.000 arrestaties Uit de brief blijkt dat het aan^ongelukken met Fl6 vliegtuigen

per 10.000 vlieguren in Neder-
land hoger ligt dan in NoorWÊ'
gen, Denemarken en de ">
Alleen in vergelijking met Bell'
springt Nederlander gunstigU-"1
Volgens Ter Beek zal het onder
zoek naar de precieze toedrac* 1

van het recente ongeluk met cc»
Fl6 van de vliegbasis Twente
nog enige tijd in belsag neme"'
Voor zover nu kan worden vaSA
gesteld heeft de vlieger zich aaD
alle noodprocedures gehouden*
nadat hij motorstoring kreeg*

Het niet-functioneren van "*grondradar op de vliegbaf,
heeft geen invloed gehad om*
gebruik kon worden gemaal
van het 'tacan-baken' op de ba'
sis, zo schrijft de bewindsman*

Het aantal verliezen van F 1
vliegtuigen per 10.000 vliegure"
bedraagt in Nederland 1,07* in
België ligt dat op 1,44. Noorwe-
gen verliest nog niet één Fl6 Pc
10.000 vlieguren (0,95) en Dene-
marken 0,71. De VS scoort hel
laagst: 0,50. i

Kamer wil af
van fusieverbod
hoger onderwijl

DEN HAAG - De VVD-fractie J
de Tweede Kamer vindt dat het I
'mengaan van besturen van nOJscholen en universiteiten mogeljj
moet worden gemaakt. Dat biedt i
termijn de beste garantie dat v\
versiteiten academisch onder^j
en hoge scholen beroepsonderwq
blijven geven.

4WD-woordvoerder Franssen
dit gisteren in de Tweede Kamer Jdens het debat over het wetsvo"]
stel hoger onderwijs (WHW).



SCHINNEN - De gemiddelde tijd die een Nederlander
besteedt aan het kijken naar televisieprogramma's neemt
amper toe, ondanks het explosief gestegen aanbod aan
zendtijd en zendgemachtigden. Dit blijkt uit een onder-
zoek van de communicatiewetenschapper drs Valerie Fris-
sen uit Schinnen, die hiermee volgende week vrijdag
hoopt te promoveren aan de Katholieke Universiteit Nij-
megen.

" Drs Valerie Frissen hoopt volgende week vrijdag te pro-
moveren op een onderzoek naar televisie kijken in Neder-
land. Foto: ANP

Het is bijna onmogelijk"de veel-
kijkers onder één hoedje te van-
gen, zo blijkt uit het onderzoek.
Er is sprake van een complex
van factoren, de motieven lopen
soms ver uiteen.

Enkele stereotype kenmerken
van de 'tv-verslaafde' zijn: wei-
nig intelligent, passief, niet se-
lectief en depressief. Vooroorde-
len, die in de ogen van Frissen
een genuanceerder oordeel ver-
dienen. „Televisie kijken heet
passief te zijn. Ik zie het meer als
zingeving. Als ik doodmoe thuis
kom en 's avonds ontspannen
kijk, is het tv-gebruik functio-
neel".

Kenmerken

Tot 1987 beschikte de Neder-
landse televisie over slechts twee
betten die alleen in de avond-
uren programma's brachten. Pas
sinds enkele jaren is in deze si-tuatie verandering gekomen. Er
z-*jn meer middag-' en nachtuit-

gekomen en Neder-
land 3 heeft zijn intrede gedaan.
Buitenlandse zenders boden hun
Programma's aan. Toch steeg de
kijktijd amper. Van gemiddeld
Jl5 minuten per dag in 1975 via
!37 minuten in 1987 tot 145 mi-
nuten vorig jaar.

Valerie Frissen maakt zich dan
ook geen zorgen over de nadeli-
ge effecten van televisie kijken.
„De wetenschap heeft daaraan
veel aandacht besteed. Nieuwe
vormen van ongeletterdheid zou-
denhiervan het gevolg zijn. Tele-
visie-amusement is een ernstige
bedreiging voor de westerse cul-
tuur. Kinderen wordt geweldda-
dig en crimineel gedrag aange-
leerd door het kijken naar televi-
siegeweld. Uitspraken die niet
bewezen zijn en zeker niet van
toepassing zijn op Nederland.
Het probleem veelkijkeh is ty-
pisch Amerikaans."

Het is hier nog steeds de ge-
woonte het toestel uit te schake-
len als er visite komt. Lang tele-
visie kijken wordt in onze cul-
tuur heel negatief beoordeeld."
Geen zorgen

-Door de komst van RLT4 is er
|en voorzichtige groei," vertelt
frissen, „maar de kijktijd houdthelemaal geen gelijke tred met
net toegenomen aanbod. Vooral
niet wanneer meegenomen
Wordt dat de beschikbare hoe-
veelheid vrije tijd, mede door de
Vergrvjzing, flink stijgt."

Kanaalzwemmen

Met behulp van de afstandsbe-

Vooral aan de wijze waarop de
reclame de huiskamers binnen-
komt, ergeren velen zich. Ze
wapenen zich er ook tegen. Be-
kend is het zogenaamde 'zap'-
gedrag of het 'kanaalzwémmen'.

■De wetenschapper trekt hieruit
de conclusie dat de Nederlander
2ich niet overgeeft aan massame-
dia. Zoals bijvoorbeeld in de
verenigde Staten, waar het ge-
middelde tussen zes en acht uur
Per dag bedraagt. „De publieke
°Pinie in ons land vindt langdu-
rig televisie kijken weinig zinvol.

Gesprekstof
Televisie kijken heeft voor jon-
geren (tussen 16 en 25 jaar) dik-
wijls een sociale functie. De
programma's leveren gespreks-
stof, je kunt over veel zaken
meepraten. Hetzelfde gaat op
voor jong volwassenen. In de
midden-leeftijd (35-50) daalt de
aandacht voor de televisie. Er
gaat veel tijd zitten in het werk
en het gezin. In deze groep speelt
het 'escapemotief een grote rol,
het wegvluchten uit de werke-
lijkheid.

komt de sociale functie van het
televisiekijken sterk naar voren.
Ouderen kijken niet alleen vaak,
omdat ze meer vrije tijd hebben
(tv als tijdverdrijf), maar ook om-
dat ze minder mobiel zijn en hun
sociale contacten afnemen. „Ze
vereenzamen. De televisie is
voor hen het venster op de we-
reld. Het enige contact met de
buitenwereld en een mogelijk-
heid om te ontsnappen aan de
werkelijkheid en om problemen
te vergeten", licht Frissen toe.

Schokkende resultaten leverde
de studie van Frissen niet op.
„Wat ik ermee hoop te bereiken,
is dat men iets genuanceerder
aankijkt tegen de veelkijker.
Echte veelkijkers, zoals in de VS
en Engeland, zijn er bij ons am-
per. Voor het onderzoek zijn dui-
zend mensen geïnterviewd.
Slechts twee daarvan keken ge-
middeld acht uur per dag, het
normale gemiddelde in Amerika.
De overigen gebruikten de tele-
visie beduidend minder".Uit het onderzoek van Frissen

Paus zegent Europamedailles
Van onze verslaggever

Rond de symbolen van de vier
evangelisten staan denamen van
Jozef en Maria alsmede die van
de patronen van Europa ingegra-
veerd. Voor Oost-Europa zijn dat
Cyrillus en Methodius, voor
West-Europa Benedictus en Kat-
harina van Siëna.

Op de keerzijde van de medaille
staat Europa afgebeeld dat, vol-
gens Punt, 'in omwenteling en
crisis is.'

Roermond - Nog vóór
2ijn achtste apostolische
feis naar Afrika heeft paus
Johannes Paulus II de
100.000 medailles ingeze-
gend waarmee het activitei-
tencentrum van het bisdom
Roermond zijn herevangeli-
satiecampagne wil onder-
deunen. De paus deed dat
ln aanwezigheid van de di-
recteur van het activiteiten-
centrum, drs Frans Soete-j^k, diens naaste medewer-
ker Henk Wilmer en vicaris
®T Jos Punt, aan wie de bis-
schop van Roermond deherevangelisatie heeft gede-
legeerd.

Punt: „Het zal voor een groot
deel ookvan kerk en de christen-
heid afhangen hoe de toekomst
van Europa eruit zal zien. Zal het
een materialistisch Europa wor-
den, dat uiterlijke rijkdom paart
aan innerlijke leegte en zich cy-
nisch afschermt van de nood van
miljoenen in Zuid en Oost; of
een heidens Europa, dat haar
christelijke erfenis en opdracht
vergeten is en achter vreemde
goden aanloopt. Of zullen we
met het vuur van Cyrillus en Me-
thodius, van Benedictus en Kat-
harina in staat zijn om het oude
christendom nieuw elan te geven
en te maken tot een krachtbron
waaruit de volken van Europa
ook in de toekomst kunnen le-
ven?"

Vicaris Punt is ook de ontwerper
Van de medaille. Hij wist zich ge-
inspireerd door de oproep die
f>aUs Johannes Paulus 11, op 15
augustus van het afgelopen jaar
lnCzestochowa, aan jongerenuit
aUe delen van de wereld heeft
Sedaan; namelijk: om een nieu-we wereld op te bouwen op
Waarheid, gerechtigheid en soli-dariteit.

zijn, volgens vicaris Punt, de
Maatschappelijke weerspiegelin-gen van geloof, hoop en liefde.ueze bovennatuurlijke deugden
Worden gesymboliseerd door dedrie armen van het kruis dat hij
ln een wereldbol plantte die hij
Vierendeelde.
*~unt: „In de getallensymboliek
staat vier voor de totaliteit van«e kosmos: de vier hoeken van

de aarde, de vier windrichtingen,
de vier jaargetijden, de vier ele-
menten. In de Heilige Schrift
voor de vier engelen aan de vier

hoeken van de aarde die de vier
winden in' bedwang houden, de
vier rivieren in de tuinvan Eden,
de vier apocalyptische ruiters.

De vier evangelisten verwijzen
ernaar dat de blijde boodschap
bestemd is voor de gehele aar-
de."

In totaal zijn 100.000 Europame-
dailles geslagen. De opdracht
werd verstrekt aan een fabriek in
Florence waar het activiteitenbu-
reau van het bisdom Roermond
eerder 650.000 Pauskruisjes liet
maken. Ook die werden door de
paus gezegend en op aanvraag
kosteloos aan belangstellenden
toegezonden. "De begunstigers
van het missiebureau van het
bisdom Roermond ontvingen de
eerste exemplaren: 'als teken
van dank.'

" Vicaris Jos Punt (rechts) ontmoet Paus Johannes Paulus 11, die de 100.000 medailles
heeft ingezegend waarmee het activiteitencentrum van het bisdom Roermond zijn here-
vangelisatiecampagnewil ondersteunen. Foto: ARTURO mari

In deze rubriek neemt de re-
dactie brieven van lezers op.
De redactie hoeft het niet
eens te zijn met de inhoud.
De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in
deze krant en moeten kort en
zakelijk zijn. Te lange brieven
worden ingekort of geretour-
neerd. Een ingezonden brief
moet voorzien zijn van naam,
adres en telefoonnummer.
Brieven op rijm, of brieven
die oproepen tot acties of
aanzetten tot geweld of an-
dere onwettige daden,- wor-
den niet geplaatst. Datzelfde
geldt ook voor brieven met
onwelvoeglijk taalgebruik en
beledigingen. Anonieme
brieven worden evenmin ge-
plaatst.

De wijze waarop abortus en eut-
hanasie worden geprogageerd
duidt er opnieuw op, dat het mo-
derne heidendom in opmars is
en het heeft er alle schijn van dat
het christendom op de achter-
grond dreigt te raken. De mens
heeft zich op een hoog voetstuk
geplaatst. Mensenrechten zijn nu
gelijk aan de rechten van God de
Vader, zo schijnt men te denken.

Abortus
Er is weer een abortuskliniek bij.
Nederland moet trots zijn! Zo
staat er geschreven. Trots zeker,
omdat ookvrouwen uit de buur-
landen in Maastricht in de gele-
genheid worden gesteld om het
leven van de meest weerloze
mensjes te laten afbreken. Als de
mens met zijn moderne weten-
schap denkt de kunst te verstaan
om voor de zieke mens de be-
schadigde cellen te kunnen ver-
vangen met gezonde van mense-
lijke embryo's, hoe kan hij dan
zeggen, dat deze kleine wezen-
tjes geen volwaardige mensen
zijn, noch enig gevoel hebben?
Deze kindermoordenaars azen
op deze levende organen. Als de-
ze hersencellen zieke mensen
weer gezond zouden maken, dan
moeten doktoren toch weten, dat
dit kleine wezentje het menselijk
leven in zich draagt? Als iemand
durft te beweren, dat het geen
moorden zijn, omdat volgens de
zogenaamde wetenschap deze
embryo's, geen levende wezens
zijn; waarom experimenteert
men dan met de hersencellen
van dit kleine hoopje mens? Als
dit geen levend weefsel zou zijn,
hoeft men deze gezonde cellen
ook niet in een zieke mens te
planten.

Abortus en euthanasie zijn en
blijven altijd moord! Wanneer
ziet de rriens eindelijk eens in,
dat God ons dit leven schenkten
Hij alleen zal beslissen wanneer
dit leven een einde zal nemen.
Nederland, wordt toch eindelijk
eens wakkervoor 't te laat is. La-
ten wij hiervoor O.L. Vrouw
Sterre der Zee om voorspraak
vragen, als Zij in de dekenaten
Haar rondgang maakt.
HEERLEN Mevrouw E. Bour

Fietsers
In uw blad stond onlangs een
pleidooi van mr Pieter van Vol-
lenhoven voor meer rechten van
de fietser op de Nederlandse we-
gen. Mijn reactie: maak het de
automobilist niet nog moeilijker
in het hedendaagse verkeer.
Autorijden is al lang geen pretje
meer met alle hindernissen die
de laatste jarenzijn ingevoerd.
Bovendien: zou het niet raadza-
mer zijn de fietsers en bromfiet-
sers een heropvoeding te geven,
waar het hun verkeersgedrag be-
treft. Ik verzeker eenieder die het
horen wil dat het verkeersfat-
soen bij de meeste fietsers en
bromfietsers op een wel zeer
laag pitje staat, uitzonderingen
daargelaten. Een voorbeeld: de
automobilist nadert een voor-
rangsweg of kruising. Auto stopt
netjes en staat te wachten op de
fietser om die voorrang te verle-
nen. Pardoes slaat de fietser dan
rechts af zonder ook maar aan te
geven rechts af te willen. Op de
trottoirs word je als voetganger
door brommers en fietsers de
bloemperken in gedreven. Als ik
dan zulke uitspraken hoor van
vooraanstaande mensen als Pie-
ter van Vollenhoven die meestal
gereden wordt en dan ook nog
onder leiding van een politie-
escorte, voel ik mij verplicht in
het geweer te komen.
Op twee punten heeft de man
gelijk: een fietser die zijn ver-
lichting in orde heeft kun je met
een taart belonen en de fietspa-
den verkeren in een miserable
staat.
HEERLEN H.J. Vestjens

Natuurlijk moest de krant in de
zoveelste herhaling vervallen
van de sensationele berichtge--
ving van wat jaren geleden zou
zijn gebeurd. Ik vraag me af of
de krant geen andere stof heeft
en waarom die indoctrinaties?
De bisschop verkondigt de
authentieke leer van de Kerk,
die o.a. een nadere uiteenzetting
van de Tien Geboden inhoudt.
Zouden alle mensen trachten
naar deze leer te leven, dan kon
ieder mens dag en nacht alleen
de straat op. Dan waren rollui-
ken en zelfs sleutels overbodig.
Ook bleef ieder van ons ver-
schoond van verdachtmaking en
laster. Steeds moet de bisschop
het ontgelden.
HEERLEN T. Spreksel-Wingen

MgrGijsen3
Op de voorpagina van het LD
van zaterdag 8 februari trof ik
een mooie foto van mgr Gijsen
aan, met een verwijzing naar pa-
gina 32 en 33. De foto was het
enige mooie, want het verhaal
blonk weer eens uit in negatieve
zin.

Vuilverbranding
De mensen achter de vuilnisver-
branding: we bouwen alvast zon
ding in Buggenum. Daar wonen
maar duizend mensen. Dan krijg
je weinig protesten en als hij er
al half staat krijg je gemakkelij-
ker een vergunning. Er is im-
mers veel kapitaal mee gemoeid.

Vliegtuiglawaai
Gezeten naast Kamerlid L. Fris-
sen, in het auditorium van het
ziekenhuis Sittard op 7 februari
jl. op de studiedag van de medici
over vliegtuiglawaai, heb ik hem
na zijn pleidooi en dat van Ka-
merlid mevrouw M. Quint, ge-
vraagd of hij christen is.
Toen hij dit bevestigde heb ik
voorgesteld dat hij en ook vele
andere politieke leiders hun ge-
weten eens serieus zouden moe-
ten raadplegen. Gelukkig wor-
den steeds meer mensen zich
bewust van de gevolgen van ge-
luidshinder en kerosinedampen.
Geluidsisolatie is voor de ge-
zondheid maar een lapmiddel.
Voor dat geld kan goede alterna-
tieve en milieuvriendelijkewerk-
gelegenheid geschapen worden.
De al lang bekende wetenschap-
pelijk onderbouwde bewijzen
hoeven niet weer herhaald te
worden. Men mag welaannemen
dat we in een christelijke samen-
leving wonen en dat we dus als
zodanig zedelijk gevormd zijn. Is
men niet te materialistisch als
men milieu en mens over het
hoofd ziet? Ik ben geen politiek
leider die beslissingen neemt
waar anderen leed van kunnen
ondervinden. En of het nu 100 -
of 10 procent is die overlast heeft
van vliegtuiglawaai, de politiek
kan dit de medemens niet aan-
doen. Men leert ons dat er nog
respect is voor dat ene verloren
schaap uit de kudde. En bemin u
naaste gelijk u zelf. En hoe men
zichzelf dient te beminnen staat
in de Tien Geboden. Het zou
honderd maal beter verwoord
kunnen worden door menig pas-
toraal leider. Laten we hopen dat
na de medici, die al aan de late
kant waren, nu ook degenen die
verantwoordelijk zijn voor het
geestelijk heil van de mens, van
zich laten horen.
MOORVELD Gerrit Janssen

SUSTEREN - Het aantal
opgravingen in Limburg zal
J^et echt de pan uit rijzen,
jttaar provinciaal archeo-
J^og Henk Stoepker komt*^el een stuk steviger in zijn
schoenen te staan door de

die de Europese
pinisters van cultuur on-langs op Malta zijn overeen-
gekomen.

'Archeologie krijgt
troefkaart in handen'

DOOR HANS GOOSSEN Europese afspraken hebben gevolgen voor Limburg Maar Stoepker weet als geen an-
der dat opgraven geld kost. Hoe-
wel zich volgens Stoepker in de
meeste gemeenten geen cultuur-
barbaren bevinden, verlopen de
onderhandelingen over uitvoe-
ring en bekostiging van onder-
zoek soms op het scherpst van
de snede. „Wij proberen zo goed
mogelijk alle ontwikkelingen die
bedreigend zijn voor archeologi-
sche vindplaatsen in de gaten te
houden. Maar dat gebeurt nog te
veel op een adhoc-basis. Als de
afspraken van Malta in een wet
gegoten worden, kunnen wij de
zaken systematischer aanpak-
ken. Er zal verplicht rekening
gehouden moeten worden met
de archeologie. Nu glippen ons
toch nog wel eens zaken door de
vingers omdat we niet tijdig op
de hoogte worden gesteld van
grote bouwprojecten of omdat
we zelf niet overal alert op kun-
nen zijn," vertelt Stoepker. „De
Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek is nu eenmaal
een instelling met weinig men-
sen en weinig geld, zo verdedigt
Stoepker zich. „Als provinciaal
archeoloog sta je soms verdomd
alleen."

Dikke en Dunne
Ik wil iedereen bedanken voor
de goede inzet rond devertoning
van films van Oliver Hardy en
Stan Laurel. Het was heerlijk in
een bomvolle bioscoop jong en
oud te zien lachen. Fantastisch!
Ik hoop dat er meer van deze
films gedraaid worden, want er
zijn er toch nog verschillende
van dit unieke tweetal. Ik denk
dat hier veel behoefte aan is, ge-
zien al het geweld op de televi-
sie.
AMSTENRADE M. Ruijters

Heer Ouwerkerk: Niemand wil
zon ding in de achtertuin. Mid-
den-Limburg is al het vuilste
gebied van Nederland..
Alders: We maken gewoon een
nieuw wetje waarmee we de de-
mocratie uitschakelen, daarmee
voorkomen we alle gezeur.
De Tweede Kamer: De lui in
Limburg kunnen toch nergens
heen. Er lopen alléén goede ver-
bindingen naar het Westen. Aan
Noord-Zuidverbindingen heb-
ben we gelukkig nooit wat ge-
daan. Er loopt een boemelstop-
trein van Venlo naar Nijmegen
en verder een zeer beroerde
smalle tweebaansweg waarop al
jaren borden staan met het aan-
tal doden dat daar is gevallen.
De Eerste Kamer: Wingewesten?
Gene aUteitslanden. Mijnsluitin-
gen? Nooit van gehoord. Vlieg-
veld Maastricht zou wel eens een
concurrent kunnen worden van
Schiphol! We zullen er eens even
goed wat 'tijd' aan besteden.
Hoeven straks al die buitenlan-
ders niet over zon vuilverbran-
dingstoestand heen te vliegen.
De ministers: In Buggenum mag
door het vliegtuiglawaai van de
Duitse basis toch al niet meer
gebouwd worden en de Maas is
al jaren de vuilste rivier van Ne-
derland. Daar kan best nog wat
bij. Ze zijn er toch al wat gewend
en stemmen kost het ons ook
niet.
ROERMOND D. Bronkhorst

„Een effect zal zijn dat er. meer
geld beschikbaar komt voor op-
gravingen. Op uitvoerend niveau
blijft het zo dat we alleen het
hoognodige opgraven. Ik denk
dat het aantal opgravingen in
Limburg hooguit zal verdubbe-
len. Niemand heoft bang te zijn
dat nu geen huis meer gebouwd
kan worden zonder opgraving.
Het gaat ons alleen om de grote
projecten."

„Dat principe is natuurlijk niet
nieuw. Bij terreinen die tot arc-
heologisch monument zijn ver-
klaard of als archeologisch waar-
devol zijn aangewezen, gold die
richtlijn al. Met Rijkswaterstaat,
defensie, ministerie van land-
bouw en diverse gemeenten
wordt die richtlijn ook systema-
tisch nageleefd. Maar er zijn le-
gio waardevolle terreinen waar-
over onderhandeld moet wor-

achtergrond J

Vervuiler
Een ander positief uitvloeisel
van de vergaddering van Hedy
d'Ancona met haar Europese
collega-ministers op het eiland
Malta is volgens Stoepker dat
ook het principe 'de verstoorder
betaalt' is vastgelegd. Wie ergens

'' e z°u inderdaad kunnen zeg-
den datwe een troefkaart in han-en krijgen. Normaal praat ik

de blaren op de tong omensen te overtuigen van de'oodzaak van archeologisch on-derzoek. Het is natuurlijk even«Wachten hoe die afspraken
J*aks vorm krijgen in een wet,er is nu duidelijk vastge-egd dat archeologie een onlos-makelijk deel is van een bouw-

proces, een onderdeel van het
bouwrijp maken van de grond,"
aldus een blije Stoepker.

wil bouwen waar waardevol arc-
heologisch materiaal in de grond
zit, zal voor een eventueel onder-
zoek en de publicatie daarvan de
portemonnee moeten trekken.

den," legt Stoepker uit. En een
dergelijk principe zwart op wit
geeft de archeoloog dan ook een
steun in de rug bij die onderhan-
delingen.
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Ondanks explosieve groei van zenduren en tv-stations

Gemiddelde kijktijd
stijgt nauwelijks postbus 3100

DOOR TONNY MEIJERMAN
diening ontwijken de kijkers de
reclameboodschappen. „Vooral
commerciële stations baart het
zorgen dat de kijkers er steeds
meer toe neigen reclamebood-
schappen niet netjes te consu-
meren zoals van hen wordt ver-
wacht, maar dat ze die juist lij-
ken te ontwijken."

lezers schrijven



BRUNSSUM - De Stichting
Ouderenwelzijn Brunssum start
25 maart met een praatgroep,
voor nabestaande. De praatgroep
is bedoeld voor de 55+ die door
de dood hun partner verloren
hebben. De groepkomt tien keer
bijelkaar en zal bestaan uit 8
deelnemers. De bijeenkomsten
vinden plaats in het Centrum
voor Studie en Training Huma-
niplan, Kloosterstraat 15 in
Brunssum. Voor meer informa-
tie: ® 045-254333.

Praatgroep voor
nabestaanden

HOENBROEK - Het Broe-
klandcollege houdt op zaterdag
22 februari een informatiedag
voor schoolverlaters van basis-
scholen en hun ouders. De
school wil op deze wijze jonge
mensen helpen bij hun keuze
voor een vervolgschool. De in-
formatiedag begint om 10.30 uur
en eindigt om 13 uur.

Informatiedag
Broeklandcollege

DOOR LAURENS HARTMAN niet. Maar we willen ook geen
hetze voeren. Processen verbaal
sluit ik ook niet uit. Zo nu en
dan gebeurt dat al. Het grootste
probleem is de conflictsituatie
met de andere bosgebuikers.

„Met grote snelheid razen ze
over de smalle vaak glibberige
paadjes. Ik was eens met een
groep 65-plusser op stap, toen
zon fietser pardoes op de groep
in reed. Hij kon niet meer rem-
men. Op onze paden zijn de fiet-
sers dan ook ongewenst. De
schade en overlast dieze veroor-
zaken is groot."

HEERLEN - „De situatie is on-
houdbaar." Voor Edmond Staal
van de Stichting Limburgs
Landschap is de maat vol. De
stichting heeft een aantal natuur-
gebieden in beheer en in eigen-
dom. Veel van deze gebieden
vallen in de smaak van de AT-
B'ers. De mountainbikers, die
vaak in grote groepen, kris-kras
door de bossen crossen, vernie-
len de hele flora en vallen de
fauna en de wandelaars lastig.

" Els Derks-van derWiel uit Meerssen, gids van het Instituut van Natuurbeschermingseducatie: ,JAisschien
zijn die mensen zich niet bewust van hun storende gedrag." Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Jos van Hal: „Op de meest waan-
zinnige plaatsen vind jereclame-
folders. In Tilburg bijvoorbeeld
proberen organisatoren mensen
warm te krijgen voor een moun-
tainbike-weekeinde in het zui-
den met behulp van huis-aan-
huis folders. „Het gebeurt wel
eens dat er zon 1000 mensen
meedoen aan een dergelijke hap-
pening. Tel uit de schade aan het
milieu. Nu zijn dergelijke groe-
pen niet eens het ergste. Veel
organisatoren melden zich eerst
bij ons en bij de plaatselijke
autoriteiten, zodat voorzorgs-
maatregelen genomen kunnen
worden. Het zijn de individuen
die grotere schade en overlast
aanrichten. Mensen die denken
'als het met een georganiseerde
groep mag kan ik ook alleen.

De stroom fietstoeristen naar
Zuid-Limburg groeit. Dat is ten
dele het gevolgvan reclamecam-
pagnes in derest van Nederland.

Studiedag
In het kader van het tweejarig
project 'Verenigd Europa*-
wordt op maandag 23 maart de
derde studiedag van de Lim-burgse Vrouwen Raad (LVR'
gehouden in De Maaspoort aan
de Oude Markt in Venlo. Even-
als op vorige studiedagen
wordt geprobeerd om naast het
verstrekken van informatie*
knelpunten boven tafel te krij-
gen en aanbevelingen te formu-
leren die tot verbeteringen
kunnen leiden in de positie van
de vrouw in het nieuwe Euro-
pa. In het ochtendgedeelte za'
een algemeen beeld worden ge'
schetst van de Euregionale ar'
beidsmarkt en de plaats van
vrouwen daarin. In de middas
wordt bezoek gebracht aan oce
Nederland BV in Venlo. De
kosten van de studiedag bedra-
gen tien gulden, inclusief ko»'
fie en lunch en eventueel ve»'
voer naar Océ.

maken. Maar gelooft niet dat het
echt veel fietsers zal trekken.
„Als je de route een paar keer
gereden hebt dan geloof je het
wel."

ste beeld: „Het gaat voorname-
lijk om de kick. Hoe stijler de
heuvel, hoe glibberiger het pad,
hoe meer obstakels en hoe moei-
lijker het parcours, des te liever
wij het hebben. We leven ons
echt uit op die fiets. Het is heel
spannend om van de paden af te
wijken en te kijken welk hellink-
je wel gaat en welk net niet." Hij
voegt eraan toe dat hij wel 'eens'
van de speciale route gebruik zal

kunnen niets doen. Misschien
zijn die mensen zich niet bewust
van hun storende gedrag. We
moeten de problematiek meer
onder hun aandacht brengen.
Het beste zou zijn als iedereen
die er last van ondervindt dit zou
melden bij de plaatselijke mi-
lieugroeperingen of de politie.
Alleen met zijn allen kunnen wij
een vuist maken tegen dit fiets-
geweld."

Els Derks-van der Wiel uit
Meerssen, gids van het Instituut
van Natuurbeschermingseduca-
tie en secretaresse van de Milieu-
groep Meerssen, vindt dat de
politie moet ingrijpen. „Wij zelf

Regels
Ook Jos van Hal van Staatsbos-
beheer vindt het ontoelaatbaar.
„Let wel, ik heb niets tegen
mountainbikers, maar er zijn re-
gels. De bospaden zijn verboden
terrein voor fietser. Ga er maar
vanuit dat waar auto's niet mo-
gen komen het voor fietsers
evenmin is toegestaan. Helaas is
de praktijk anders. Deze regels
worden met voeten getreden. We
gaan in de toekomst dan ook
strenger optreden. We willen ze

Waar het Streekgewest Oostelijk
Zuid-Limburg zich bij monde
van Ingo Spica nog het meest
over opwindt is het feit dat er
niet opgetreden kan worden. „Ze
luisteren toch niet wat je ook

Machteloos

Verwoed ATB'er Harry Glezer
uit Landgraaf vindt alles alle-
maal enigszins overdreven en
bevestigt het hierboven geschet-

zegt. Als je ze verbiedt te rijden
over de paden doen ze het toch.
Wij staan in feite machteloos.
Daarom hebben we besloten ze
tegemoet te komen met de spe-
ciale ATB-route. Maar ik ben er
zeker niet blij mee. Het was kie-
zen uit twee kwaden."

Waterdicht ingepakt kortcarnavaria
HEERLEN - Bestuur en leden
van marktkooplieden-vereniging
De Maatbülle worden maandag
24 februari om 12.00 uur op het
stadhuis in Heerlen ontvangen
door het gemeentebestuur.

Maatbülle delen
sinaasappelen uit" Gymnastiekvereniging Olym-

pia KFC Schinveld houdt zater-
dag haar jaarlijkse carnavals-
avond, samen met Judovereni-
ging Seikijuku. Plaats: Café 't
Heukske, Pres. Rooseveltstraat
28, Schinveld. Aanvang 18.30
uur.

Lezing
De zuidelijke afdeling van de
Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde in Maastricht
houdt morgen, zaterdag 22 ie'
bruari, de vierde jaarvergade'
ring. Tijdens het openbare
gedeelte van die vergadering
houdt prof. dr Jan GoossenS.
hoogleraar te Leuven en Mun-
ster en bekend dialectoloog;
een voordracht over 'he
oudste handschrift van Velde'
kes Servaaslegende'. Belang-
stellenden zijn van harte wel-
kom in de Spiegelzaal van he
Kanunnikenhuis (Rijkshog6'

school Opleiding Tolk-Verta-
ler) aan de Grote Gracht 'n
Maastricht. De bijeenkomst be-
gint om 15.30 uur.

" FNV-leden kunnen ook dit
jaar weer hun belastingbiljet
kosteloos laten invullen door het
FNV in het verenigingsgebouw
De Burcht, Wieënweg 18 in
Brunssum.
Op de dinsdagen 10, 17, 24, 31
maart en de woensdagen 11, 18
en 25 maart kunt u terecht tus-
sen 19 en 21 uur. Op welke dag u
aan de beurt bent, weet P. Gou-
ders @ 045-272128 of P. v.d. Wee-
le" 045-255042.

BRUNSSUM

Maatbülle-preases Jacob Kep-
pels, die dit jaar zijn functie
neerlegt, meldt trots dat deze in-
formele bijeenkomst inmiddels
voor het twaalfde achtereenvol-
gende jaarplaatsvindt.

" De gezamenlijke Vaalser car-
navalsverenigingen presenteren
dinsdag hun Carnavalsrevue on-
der het motto 'Vols pakt oes' in
het Ontmoetingscentrum van de
Welterhof in Heerlen, met muzi-
kale medewerking van het Toon
Vanhouttem Combo. Aanvang
19.11 uur.

HEERLEN

" Het Origami Aktiviteitencenr-
tum Heerlen organiseert volgen-
de week maandag en woensdag
vouwavonden in speel-o-theek
Toy-toy aan de Heerlerbaan.
Tijd: 20.00-22.00 uur. Beoefe-
naars van en belangstellenden
voor deze Japanse vouwkunst
kunnen zich aanmelden bij Ton-
neke Vogelaar, ® 045-21.56.40.

" De voorverkoop voor het Vet-
donnestig Bal van dr Vasteloa-
vundverein de Géete in de Land-
graafse Groenstraat is van start
gegaan. Het Auw Wiever Bal
vindt donderdag plaats in ge-
meenschapshuis 't Ströatje, Ey-
gelshovenerweg 4 in Landgraaf.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij 't
Ströatje en bakkerij Weijers.

Caritas Banneux Nederland
houdt op 2 maart aanstaand
een dagbedevaart naar Ba
neux. Die datum is altijd cc
gedenkwaardige dag in B****l^neux, omdat Maria op 2 n13

3,,in 1933 voor de laatste keer aa
Mariëtte Beco verscheen. -"
vertrek is vanaf het Station
plein in Maastricht. Deel"g
mers uit de provincie Limbur»
worden bij voldoende deeln
me in hun woonplaats °Pf „haald. De kosten zijn 35 guld^
per persoon inclusiefkoffi e*
fel. Voor opgave en informat
kan men zich wenden tot: C&*
tas Banneux Nederland, tel
foon 043-633606.

Banneux

" De Kontaktgroep Voedselal-
lergie Heerlen komt dinsdag 25
februari bijeen om 20.30 uur in
de vergaderzaal van het De We-
verziekenhuis. Diëtiste M. Kik-
ken houdt dan een lezing.

"In het Streeperkruis in
Schaesberg is vandaag de carna-
valsrevue 'Schlag op Schlag'.
Aanvang 20 uur. Medewerken-
den: Rabadatsj, Peggy & Ri-
chard, showgroep Mistral, orkest
Sunset, Treut in de Geut.

College
Ter introductie van devoorste
ling van Hamlet in een reg
van Dirk Tanghe op' 26 en "*februari in het Theater aan hf
Vrijthof in Maastricht houdt o
filosoof drs M. Doorman °V

dinsdag 25 februari een colle^
over Shakespeare en het de
ken van zijn tijd. De lez»n»
wordt gehouden in de Colleg
zaal Nieuwenhof, ZwingelpUl^
in Maastricht. Informatie ka
men krijgen bij het bureau St
dium Generale, telefoo'
043-887540 of 887541. Doorm^is als docent verbonden aan
Rijksuniversiteit Limburg.

" In de uitgaansgelegenheden
Donko, de Brouwketel, dr
Bautch en de Caumerbron,allen
gelegen op de Heerlerbaan, is
vandaag vanaf 20.11 uur Ouw
Wieverbal.

" In de kleine zaal van het ge-
meenschapshuis in Hulsberg is
dinsdag 25 februari de voorberei-
dende vergadering voor de Kin-
dervakantieweek 1992, diewordt
gehouden van 24*tot 29 augustus.
De 'oude hap' van de leiding,
maar ook nieuwe leidsters en lei-
ders zijn van harte welkom. Aan-
vang 20 uur.
Inlichtingen: ® 04405-2084.

HULSBERG

BOCHOLTZ - Bep Meessen-
Deckers werd tijdens de Schla-
gerzitting in Bocholtz uitgeroe-
pen tot Keiridder 1992. Zij ont-
ving de onderscheiding voor
haar vele verdiensten. Mevrouw
Meessen deed 25 jaar vrijwilli-
gerswerk voor zieken en bejaar-
den. Ook is zij actief bij de ge-
handicaptensport Kerkrade en
bovendien is zij als vrijwilligster
verbonden aan het Bejaarden-
centrum in Bocholtz.

perpersoon

Bep Meessen
'Keiridder'

Vast programma-onderdeel van
het treffen op het stadhuis is het
uitreiken yan vele kisten sinaa-
sappelen. aan Heerlense basis-
scholen. Dit jaarviel de keuze op
de Martinusschool in Weiten en
de basisschool Meezenbroek.

Vanwege hun verdiensten voor
het wel en wee rond de Heerlen-
se markt worden de heren Sjaak
Lemmens (openbare werken) en
Frans Macrander (slager) gehul-
digd.

Alles op het gebied van postze-
gels, brieven, briefkaarten en
aantekenstrookjes kan worden
geruild.

KERKRADE

" In de Jreëts 'aan de Kaalhei-
dersteenweg 105 in Kerkrade-
West is zondag van 14 tot 17 uur
een filatelie-ruilmiddag.

Kasteel Hoensbroek is dagelijks
- met uitzondering van 1, 2 en 3
maart - geopend van 10.00-12.00
en van 13.30-17.00 uur.

HOENSBROEK - In Kasteel
Hoensbroek is de expositie car-
boonfossielen te zien. Carboon-
fossielen zijn afdrukken van
planten en dieren die leefden in
de periode dat o.a. Limburg be-
dekt was met enorme wouden
die later door allerlei geologische
processen in de bodem verdwe-
nen. De fossielen zijn een ont-
dekking van oud-mijnwerker
Prins uit Hoensbroek.

Carboonflora in
Kasteel Hoensbroek

Vertrek om 9 uur vanaf Wilhel-
minplein in Bocholtz. Om 9.45
uur volgt het vertrek vanaf de
kerk in Aubel.

SIMPELVELD

" Het IVN Bocholtz-Simpelveld
houdt zondag een wandeling in
de omgeving van het Belgische
Aubel.

Open dag
De UTP (Universiteit voO
Theologie en Pastoraat in He%2len) houdt morgen, zaterdag *
februari van 11.00 tot 16.00 u<£een open dag. Deze dag za'
het teken staan van de onde
wijskundige vernieuwingen.<*

het gevolgzijn van de fusie (P
1 maart 1992) tussen de UTr
Heerlen en de Theologische f

culteit van Nijmegen.

BRUNSSUM - In 'De Kepper'
in Brunssum wordt maandag 24
februari een lezing gehouden
over het cursusprogramma 'Het*
Geheim van de Besten', bekend
van Paravisie en Het Zwarte Gat.
Deelnemers kunnen op deze
avond ook oefeningen uit de cur-
sus doen. Onderwerpen die be-
handeld worden zijn onder ande-
re communicatie, psychologie en
meditatie. Aanvang 20 uur. Toe-
gang is gratis.

Lezing 'Geheim
van de Besten'

# Kennelijk heeft de bezitter van dit 'waterdicht
ingepakte' voertuig aan De Doom in de Heerlense
wijk Weiten geen vertrouwen in weerman Jan
Pelleboer. Deze weerprofeet verkondigt al een
poos: 'de winter zwaait af. De eigenaar van het
inpak-mobiel denkt wellicht nog aan een sneeuw-
storm of eenfikse hagelbui. Foto: drieslinssen

Ontzegging
alleen in
weekeinden
SITTARD - Hevig slingerend
reed de 28-jarige J. M. uit Bruns-
sum in augustus vorig jaar over
de Urrnonderbaan in Einighau-
sen. Een blaastest was positief.
Omdat hij al twee keer eerder
onder invloed was aangehouden,
was officier van justitie mr Nafa-
ben hard in zijn eis: behalve
twee weken cel ook een ontzeg-
ging van de rijbevoegdheid voor
een jaar (de helft voorwaarde-
lijk). Politierechter mr G. Her-
mesdorf bepaalde dat de ontzeg-
ging geldt voor de weekeinden
de komende anderhalfjaar.
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prikbord
Een fenomeen dat in Amsterdam op de Fiets-RAI die

vandaag van start is gegaan zeker weer te
bewonderen zal zijn is de ATB. De All Terrain Bike is

een vervoermiddel dat sindsvijfjaar een grote
populariteit geniet. Het aardigevan deze fiets is datje

hiermee juist op dieplekken kunt komen waar dat
met een 'normale' fiets onmogelijk is. Over de rulle

en ruige wandel- en ruiterpaden in bos en hei. Tussen
de bomen van het bos en in zeven sloten tegelijk. Een

populair gebied om dehobby, zo nu en dan in
wedstrijdverband, te beoefenen is het heuvelachtige
Zuid-Limburg.*Vele sportievelingen uit heel het land

komen met hun ATB in de weekeindes naar
bijvoorbeeld de Brunssummerheide, het Savelsbos of
het Bunderbos. Om de overlast te beperken wordt er
binnenkort gewerkt aan een speciale ATB-fietsroute

langs Strijthagen, de Brunssummerheide en de
Schinveldse bossen. Maar niet iedereen is even

enthousiast. Het aantal woedendebrieven
geschreven doorbezorgde en van hun sokken
gereden natuurliefhebbers aan de Limburgse

milieuorganisaties groeit gestaag.

Staatsbosbeheer en Limburgs Landschap bezorgd

Mountainbikes niet
welkom in bossen

Het CNV gaat ook dit jaar weer
de leden en niet-leden helpen
bij het invullen van hun aangif-
tebiljet voor de inkomstenbe-
lastingen. Daartoe worden op
diverse plaatsen zogenaamde
'invulzittingen' gehouden*
Mensen die van deze zittingen
gebruik willen maken, dienen
hiervooreen afspraak te maken
bij het CNV-districtskantoor in
Heerlen, telefoon 045-719342.
Ze vinden plaats in Heerlen,
Brunssum, Kerkrade, Maas-
tricht, Simpelveld, Geleen, Sit-
tard, Roermond, Weert, Venray
en Venlo. Leden die om gf"
zondheidsredenen niet naar de
bijeenkomsten kunnen komen,
dienen dit ook bij het districts-
kantoor te melden. Het formu-
lier kan dan mogelijk thuis
worden ingevuld. Niet-vak-
bondsleden betalen voor het
invullen van hun A-E-, of T-bil-
jet dertig gulden per formulier*

Belasting

'Voorbij de verboden tempel' i*s

de titel van een studieweekein-
de over antisemitisme en
Shoah, te houden in het Abdl)-
huis in Heeswijk-Dinther van
28 februari tot 1 maart. De
bijeenkomst vindt plaats aan
de hand van het boek van H.W*
van der Dunk, 'Voorbij de ver-
boden drempel. De Shoah is
ons geschiedbeeld. Inleiders
zijn drs P.N. Renes en drs Th*
A. Fafié.

Weekeinde

Burgemeester Van Zeil reikte de
draaginsignes uit aan de heren
H. Moonen, J. Zorgman, P. Koo-
nen, J. Egberts, J. Navest en F.
Heiligers.

HEERLEN - Zes inwoners van
de gemeente Heerlen mochten
gistermiddag op het stadhuis het
Draaginsigne Gewonden in ont-
vangst nemen.

Draaginsigne
Gewonden

streeksgewijs

in hetnieuws



Enorme klap in Hoensbroek

HEERLEN - Uit een kleding-
zaak in winkelcentrum De Plu
aan de promenade in Heerlen
werden een zeventigtal blauwe
jeansbroeken gestolen. De die-
ven gingen selectief te werk
omdat zij alleen dure broeken
meenamen. Voor het transport
van de buit werden vuilsniszak-
ken en draagzakken uit de win-
kel gebruikt.

Selectieve
kledingdievenCDA Landgraaf start

met wijksteunpunten

'Politiek moet naar de achterban toegaan'

State vroeg Ploumen om verrui-
ming van de hinderwetvergu-
ning die de gemeente voor zijn
bedrijf heeft verleend.
In de vergunning heeft de ge

Ook hierover zal de milieu-advi-
seur van de Raad van State een
oordeel vellen.

Agenda
" Marjo deKok uit Gouda is in
januari op wintersport in de
Alpen geweest. Toen ze de grens
passeerde bij Bocholtz, verloor
ze op het parkeerterrein bij het
grensrestaurant haar agenda.
Terwijl ze nog in de sneeuw op
de latten stond, werd naar
haar werk gebeld door een me-
vrouw uit Limburg. Ze had de
agenda gevonden en zou hem
opsturen. Marjo deKok heeft de
sneew inmiddels weer verruild
voor de Hollandse regen, maar
haar agenda heeft ze nog niet
terug. Ze vraagt de mevrouw
die destijds heeft gebeld drin-
gend contact met haar op te
nemen. De vindster kan bellen:
@ 01820-41217 of 28752.

Sjoepkar
"De weg van Wijlre naar Nuth
is kort. Gaan we dieweg lopen,
dan wordt het al iets langer.
Moet er op die afstand achter
een sjoepkar (kruiwagen) wor-
den aangelopen, dan stijgt de
moeilijkheidsgraad opnieuw.
Helemaal zwaar wordt het als
in die kruiwagen een vat met
Brand bier ligt. Drie carnaval-
vierders (andere mensen zou-
den zoiets nooit doen) gaan
deze heroïsche tocht onderne-
men. Onderweg wordt uiter-
aard bij de nodige uitspannin-
gen halt gehouden. Het trio,
waaronder prins Giel van
Nuth, vertrekt om 14.00 uur bij
de brouwerij in Wijlre. De aan-
komst in Nuth wordt verwacht
om 19.30 uur. Dat komt neer op
ongeveer 3 kilometer per uur.
In onze speciale tabel hebben
we opgezocht dat daar elf pils-
jes per kilometer tegenover
staan.

Oud wijf
" De doorgewinterde carnava-
listen hoeven niet in hun agen-
da te kijken voor de datum van
het Auw Wieverbal in Simpel-
veld. Op de maandag voor car-
naval komen vele honderden
als 'oud wijf verklede vrouwen
(soms ook een enkele man) naar
'Zumpelveld' om in de plaatse-
lijke cafés te 'sjansen' en te
dansen.

Ploumen met 220 biggen te wei-
geren.

Tijdens een spoedprocedure op
11 februari jl. bij de Raad van

Zo moet er duidelijkheidkomen
ofde gemeente juist heeft gehan-
deld door een uitbreiding van
het bedrijfvan varkensmester H.

LANDGRAAF - Het CDA in
Landgraaf gaat steunpunten
in de wijken van deze gemeen-
te instellen. Bij de steunpun-
ten kunnen Landgraafse bur-
gers terecht met uiteenlopen-
de vragen. Het is voor het
eerst dat een CDA-afdeling in
Limburg met dit initiatief
komt. De christen-democraten
in Landgraaf willen de poli-
tiek dichter bij de burger
brengen. Het CDA-raadslid
Sjef Jonker, coördinator van
de steunpunten, vindt dat het
CDA in Landgraaf op dit ge-
bied een achterstand heeft in
te lopen. „Vroeger hebben we
wel een spreekuur gehad.
Maar zoiets werkt niet. Daar
komen hooguit twee mensen
op af."

Het is beter als in elkewijk een vast
aanspreekpunt is en dat de mensen
de naam en het bijbehorende ge-
zicht kennen", aldus Jonker.
De bedoeling is dat wijkbewoners
met.volgens Sjef Jonker, alle vra-
gen terecht kunnen by het steun-
punt in hun wijk. De vragen wor-
den vervolgens door een werkgroep
doorgespeeld naar de raadsleden en
wethouders.

Jonker denkt dat er grote behoefte
is aan de steunpunten. „Wij merken
dat er veel vragen bij de mensen
zijn. Vaak weten ze niet waar ze met
hun vraag heen moeten. Ze gaan nu
ook wel eens naar andere partijen",

Levensgevaarlijke
tabletten gedumpt
HEERLEN - Een tot dusver on-
bekende man heeft gisteren in
de directe nabijheid van een
bouwterrein aan de Geerstraat in
Heerlen strippen tabletjes voor
hartpatiënten weggegooid. De
tabletjes zijn volgens de politie
levensgevaarlijk voor kinderen.

Een inwoner van Voerendaal,
die zag dat een man de strippen
weggooide, tipte de politie. De
kans is groot dat er bij het bouw-
terrein nog strippen met telkens
zes tabletjes liggen.

meente de gewenste bedrijfsuit
breiding uitgesloten.

Op de zitting bij de Raad van
State in Den Haag verschenen
ook enkele buurtbewoners die
aandrongen op volledige sluiting
van het bedrijf vanwege door
hun ondervonden onaanvaard-
bare overlast.

SluitingDEN HAAG/SIMPELVELD- Op
verzoek van Raad van State-
rechter G. Veringa gaat de onaf-
hankelijke milieu-adviseur van
de Raad van State een onder-
zoek instellen bij een varkensbe-
drijf aan de Kromstraat in Sim-
pelveld.

Simpelveldenaar wil 220 biggen meer houden

Milieu-adviseur gaat
uitbreiding bekijken

Oud wijf (2)

Van onze verslaggever

O Een man en drie vrouwen zijn gistermiddag om drie
uur ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de
Schuureikenweg in Hoensbroek. Een 24-jarige Heerle-
naar wilde even vóór de top van de helling met zijn Ford
Taunus een trekker met oplegger inhalen. Op dat mo-
ment kwam een 24-jarigevrouw uit Hoensbroek in haar
Citroen de Heerlenaar tegemoet. Deze week uit naar
rechts en botste met de rechterzijde van zijn auto tegen
de achterwielen van de oplegger, gevolgd door een fron-

tale botsing met de Hoensbroekse. De bestuurster van de
Citroen liep een gebroken onderarm en kneuzigen op.

Twee vrouwen die in de Ford zaten, alsmede de bestuur-
der, liepen hoofdletsel, kneuzingen en hersenschudding
op. De Ford-bestuurder reed zonder rijbewijs en de wa-
gen was niet verzekerd. Bovendien had de man gedron-
ken, doch het promillage bleek gering.

Foto: KLAUS TUMMERS

aldus Jonker

weekend

APOTHEKEN
Jre avond-, weekend- en zon-
dagsdiensten beginnen op vrij-
dagavond en eindigen de volgen-fle week vrijdagochtend om 8.30Uur.

- Schinveld.
rfunssum, Rumpenerstraat 2a,

* 254233.
Heerlen.

Caumerboord 31,* 412647.
j^ndgraaf.

Maastrichterlaan 78, @
*'800. Voor spoedgevallen dage" nacht bereikbaar.

.Kerkrade - Eygelshoven.van Wersch, Hoofdstraat 41, ®452010.
Kerkrade-West.pussen, Akerstraat 79, @

Bleijerhei-aerstraat 52, ® 462050. Dagelijksv*n 8 tot 22 uur open.

- Bocholtz.
*°ncken, Dr. Ottenstraat 9, Sim-
P^lveld, ® 441100. Zaterdag van'tot 15 uur en zondag van 14.30,ot 15 uur. Voor spoedgevallen
*an men terecht van 22 tot 22.30"Ur.
*J°ensbroek - Heerlerheide.

Stanleystraat 23, @

Juth.
t,°°r spoedgevallen eigen apo-
'neek (bgg *711400).

"ïr^r—■
TIGH-Heerlen.

* '11400. (Informatie overvond- en weekeinddien- sten,an artsen, tandartsen, apothe-
Kers en het Groene Kruis.)-

GROENEKRUIS

i achtdienst voor spoedgeval-
Heerlen: ® 713712.

uth-Voerendaal-Simpelveld: ®°4405-2995.
2runssum-Schinveld-Jabeek: ®
ti

'aae: ® 225588.
Xerkrade: ® 459260.
j^gelshoven-Landgraaf: ®

ARTSEN
(
v
h °or spoedgevallen ® 711400brandweercentrale) bellen.

/°t zaterdag 12 uur vlg. telefoon
J-antwoorder van eigen huis-
zl^*3* Voor spoedgevallen éérst

contact opnemen
?fet de dienst- doende arts.
/an zaterdag 12 uur tot zondag-

-453oSen0Sen 10 UUr Hubbers ' ®
an zondagmorgen 10 tot maan-

4g|morgen 8 uur Schiffers, ®

l'mpelveld -Bocholtz.
44 'Jdag en zaterdag Mom, @
0^938. Zondag Schiffelers, ®u*4sl. i5OO
|chaesberg.
f-aterdag Ypma, « 320660 enundag Stuurman, ® 320660.

Ho en gezondheidscentrum
e ei»sbroek-Noord kunnen dag
slu nacht bellen* ® 214821. Uit-
-231 «end voor spoedgevallen: ®

n v r̂»gen dienen in geval van
hoii eerst de eigen huisarts tee'*en.)

TANDARTSEN.
Ti

Ilf r̂len " Hulsberg - Voerendaal.
t* *emacher, Hogeweg 14, Voe-

@ 750417. Spreekuur«terdag en zondag van 11 tot 12Ur- B-gg. bel TIGH, ® 711400.

- Übach over Worms -'euwenhagen - Eygelshoven.iw'ss, Willen Sophiaplein 2,
kerkrade, ® 417700. Spreekuuran 11.30 tot 12 uur en van 19 tot*a.30 uur.
ft.'
v'jn.pelveld - Bocholtz - Gulpen -
NnwT - Wijlre - Wittem.

'Jaam, Remigiusstraat 23a Sim-
r^veld, ® 045-442880. Spreek-
l7*LVan H-30 tot 12 uur en van'""Mtot 18 uur.

- Schinveld - Nuth -Sri?nj'broek - Schinnen.
B^noffeien Op de Vaart 9,
Va,TnSSUm. B 252797. Spreekuur
tot ,„ -30 tot !2 uur en van 17.301-1» uur.

HULPDIENST SOS
ua*g „7lg| en nacht bereikbaar, ®

2 eslachtsziektebestrijding:-uurs infolijn, ® 740136.

stadswachten krijgen. De gemeente
heeft echter slechts negen kandida-
ten geschikt bevonden.
„We hebben gekeken naar de leef-
tijd, hoe lang iemand werkloos is en
of iemand mavo of lbo heeft. Ook
hebben we een antecedentenonder-
zoek uitgevoerd", vertelt gemeente-
ambtenaar Van Kesteren.

Over enkele dagen sluiten de nieu-
we beambten hun opleiding af. In
de afgelopen zes weken hebben zij
een EHBO-cursus en een cursus
strafrecht gevolgd. Ook hebben zij
praktijkervaring opgedaan bij in-
stanties als de politie, het kantonge-
recht en de brandweer.

Eerste inzet tijdens de carnaval

Brunssum installeert
negen stadswachten

" Een traditie die in Simpel-
veld al 33 jaar op rij in ere
wordt gehouden. En aangezien
33 een veelvoud van 11 is, heeft
Simpelveld een jubileum te vie-
ren. Het Auw Wieverbal wordt
telkens geopend door de Auw
Wieververeniging. Vanaf 13
minuten over 1 's middags be-
ginnen zij aan hun kroegen-
tocht. Het cafeetje-in-en-uit
wordt onderbroken door een
ontvangst op het gemeentehuis.
Daar spreekt burgemeester
Fons Teheux de jubilerende 'ou-
de wijven' van Simpelveld met
aangepaste 'wesjwievekal' toe.

De steunpunten zullen volgens Jon-
ker zo spoedig mogelijk gaan func-
tioneren.

Het Landgraafse raadslid verruilde
de partij Nieuw Landgraaf onlangs
voor het CDA. Met name door zijn
toedoen is het initiatieftot stand ge-
komen.
Op de vraag of het CDA met de
steunpunten meer kiezers willen
trekken, antwoord de kersverse
christen-democraat: „Het trekken
van stemmen hangt er altijd achter-
aan. De verkiezingen zijn in feite al
lang begonnen. Maar het is niet ons
hoofddoel. Het gaat erom dat de po-
litiek naar de mensen toegaat en
niet andersom."

Verkiezingen

Spontaan

BRUNSSUM - De stadswacht in
Brunssum wordt volgende week
woensdag geïnstalleerd. Vanaf car-
naval zullen negen geüniformeerde
surveillanten gaan patrouilleren in
de stad.

De stadswachten gaan voorname-
lijk een preventieve rol vervullen.
In tegenstelling tot stadswachten in
andere gemeenten krijgen de
Brunssumse beambten geen be-
voegdheden. Zij krijgen de beschik-
king over een portofoon, waardoor
zij in direct contact staan met de

politie. De gemeente verwacht dat
door hun aanwezigheid minder
overtredingen worden begaan.

De negen stadswachten zijn gese-

lecteerd uit 500 kandidaten. Een
vereiste was dat de stadswachter
minimaal drie jaar werkloos is ge-
weest.
Aanvankelijk zou Brunssum twaalf

'Het wij-gevoel moei terugkomen'

Heerlen gaat sociale
veiligheid aanpakken

Van onze verslaggeefster

" Spontaan en vooral gratis je
diensten aanbieden is altijd
aardig. Een staaltje hiervan
maakte gymleraar Louis Hil-
gers van het Brunssumnse Del-
tacollege mee toen hij gisteren
les gaf aan een aantal leerlin-
gen. Vanuit de gymnastiekzaal
zagen de voetballende kinderen
dat een beladen aanhangermet
bakstenen in de bocht van de
Prins Hendriklaan kantelde.
Een massa stenen belandde op
de straat. Een oude baas stapte
moeizaam uit zijn voertuig en
begon de aanhanger weer te la-
den. De kinderen stopten acuut
met sporten, renden naar bui-
ten en binnen acht minuten
lagen de stenen weer op het
wagentje. Weliswaar kreeg het
gymuurtje een andere invul-
ling, maar gewichtheffen is
toch ookeen erkende sport.

dient de "gemeente te zoeken in
het verkorten van de voetganger-
stunnel onder het spoor door en
het slopen van de overkapping
van het busstation.

HEERLEN - De gemeente
Heerlen wil de sociale onveilig-
heid in de stad aanpakken. Het
komt nog veel te vaak voor dat
bijvoorbeeld vrouwen of bejaar-
den noodgedwongen thuis blij-
ven, omdat ze op straat op
sommige plaatsen in Heerlen
bang zijn.

Een flinke lik verf ofnieuwe ver-
lichting is vaak al genoeg om
'enge plekken' te veranderen in
plaatsen waar iedereen zich goed
en veilig voelt. Het lijkt heel sim-
pel, maar kleine aanpassingen
doen vaak wonderen voor de so-
ciale veiligheid in een straat of
wijk.

Het schoonmaken van kantoren
dient in de toekomst verplaatst
te worden van vroeg in de avond
naar 's nachts. Ook schoonma-
kers dragen bij aan de levendig-
heid en de sociale controle in de
binnenstad volgens de mensen
in de workshop.

In de workshop sociale veilig-
heid en de herstructurering van
het centrum, gingen veel stem-
men op voor woningbouw in de
nieuwe kantoortoren langs de
Geerstraat. „Het centrum moet
niet alleen een economische
maar ook een woonfunctie ver-
vullen", aldus de deelnemers.

" 'Enge plekken' zoals deze tunnel onder de promenade, worden weer veilig door goede
verlichting. - Foto: DRIES LINSSEN

Echte veiligheid wordt echter al-
leen bereikt als de plannen van
gemeenten of instanties ook ge-
dragen worden door de bevol-
king, in dit geval de Heerlena-
ren. Dat is de conclusie van het
symposium over sociale (onvei-
ligheid, dat gisteren door de
gemeente Heerlen werd gehou-
den in de Stadsschouwburg.

verhaal apart. Een oplossing ligt
voor de hand volgens de deelne-
mers. De gemeente moet een
gedoogzone aanwijzen, ver bui-
ten de Heerlense woonwijken.

Spaarders
gedupeerd

affi*jßLEN - Onbekenden hebben
een Pen woensdaÊ ingebroken in
Jj cafe aan de Huskensweg in
ttyel 'De dieven gingen met
Wioi SDaarkassen van een toer- en
gp,J erclub aan de haal. Hoeveel
Wd Werd ontvreemd. is niet be-

Tijdens de bijeenkomst werden
enkele 'enge plekken' onder de
loep genomen. Veel deelnemers
noemden het station plus directe
omgeving en het busstation zeer
onveilig. Mogelijke oplossingen

De Heerlense wijk' Zeswegen
werd op meerdere fronten be-
sproken. De angstgevoelens in
die buurt hebben vooral te ma-
ken met de ruimtelijke indeling
van Zeswegen. De wijk heeft een
eilandkarakter, met veel groen
en schitterende uitzichten. Maar
dat zijn volgens de mensen van
de workshop 'Ruimtelijke orde-
ning en sociale veiligheid in een
nieuwe wijk', ook tevens de
knelpunten. Het groen dient ge-
snoeid te worden en doodlopen-
de wegen en paden moeten met
elkaar verbonden worden.

Zeswegen ligt te ver van het
Heerlense centrum en heeft bo-
vendien een slechte busverbin-
ding naar de binnenstad. Het
braakliggende terrein nabij de
CBS-weg moet door de gemeen-
te bebouwd worden met wonin-
gen in plaats van kantoren.

auto na het nuttigen van een
paar glazen bier te laten staan.
Voor de liefhebbers een paar ta-
rieven: bij een promillage van
0,54-0,80 krijgt u een transactie
van 400 gulden aangeboden.
Op de zitting is de eis 500 gul-
den. Tot een promillage van
1,30 kunnen de boetes oplopen
tot 1000 gulden. Van 1,31 tot
1,50 rinkelt dekassa al wat lan-
ger: 1250 gulden boete en zes
maanden voorwaardelijke ont-
zegging. Is het promillage bo-
ven 1,51 dan wordt er aan uw
rijbewijs geknabbeld. En voor
automobilisten die boven 2,5
promille 'produceren', zwaait
zelfs de gevangenisdeur open:
twee weken 'zitten' en een rij-
verbod van een jaar.

Hint
" Begin dit jaar zijn de boetes
inzake het rijden onder invloed
behoorlijk in de hoogte gescho-
ten. Eens te meer een hint om de

ligheid. Maar het initiatief moet
niet alleen komen van de lokale
overheid volgens de deelnemers,
ook de burgers moeten het spel
meespelen. „De gewone mensen
signaleren de knelpunten het
eerste. Alleen als het wij-gevoel
onder de bevolking terugkomt,
heeft een nieuw beleid kans van
slagen."De prostitutie in de wijk is een

De uitkomsten van het sympo-
sium dienen voor de gemeente
Heerlen als handvat voor een
nieuw beleid inzake sociale vei-
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Wie er zelf écht
niet uitkomt,kan

een afspraak maken
voor ons spreekuur.
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U bent bezig met uw aangifte inkomsten-
belasting. U beschikt over veel informatie. En
u kunt de BelastingTelefoon (06-0543, tussen

8 en 5 uur op werkdagen) gratisraadplegen.
En... toch lukt het u niet. Dan kunt

u altijd nog bij de Belastingdienst zelf ge-
holpen worden. Bel dan wel eerst even voor
een afspraak. En neemt u vooral de gegevens
mee die nodig zijn voor het invullen.

Belastingdienst
s

Heerlen
Belastingdienst/Particulieren Heerlen
Groene Boord 21
Postbus 4486
6401 CZ Heerlen.
Voor de gemeenten Beek, Brunssum, Geleen, Heerlen, Nuth, Onderbanken,
Schinnen, Simpelveld, Stem en Voerendaal.
Telefoon indien uw naam begintmet:
At/m Da 045-738256
De t/m Hem 045-738232
Hen t/m K 045-738251
Lt/m Pen 045-738271
Pep t/m Sr 045-738180
Stt/mZ 045-738293.
Openingstijden: van 8.00tot 16.30uur.
Ter voorkoming van lange wachttijden werken wij uitsluitend op afspraak.

Kerkrade
'. Belastingdienst/Particulieren Heerlen

Vestiging Kerkrade
Wilhelminastraat 41

■ Postbus 610
6460 AP Kerkrade.
Voor de gemeenten Kerkrade en Landgraaf.
Telefoon: 045-45 51 31.
Openingstijden: van 8.00 tot 16.30 uur.
Ter voorkoming van lange wachttijden werken wij uitsluitend op afspraak.

Maastricht
Belastingdienst/Particulieren Heerlen
Vestiging Maastricht
Terra Nigrastraat 10
Postbus 5730
6202 MC Maastricht.
Telefoon indien uw naam begint met:

A-K 043-468560en 043-468561,
L-Z 043-468569 en 043-468570.
Openingstijden: van 8.00 tot 16.30 uur.
Ter voorkoming van lange wachttijden werken wij uitsluitend op afspraak.

Roermond
Belastingdienst/Particulieren Heerlen
Vestiging Roermond
Godsweerdersingel 10
Postbus 930
6040 AXRoermond.
Voorde gemeenten Beegden, Heel en Panheel, Herten, Melick, Herkenbosch,
Montfort, Posterholt, Roermond, St.Odilienberg, Swalmen, Vlodrop en Wessem.
Telefoon: 04750 -90810.
Openingstijden: van 8.00 tot 16.30 uur.
Ter voorkoming van lange wachttijden werken wij uitsluitend op afspraak.

Sittard
Belastingdienst/Particulieren Heerlen
Vestiging Sittard
Rijksweg Zuid 26
Postbus 950 ■ y

6130AZ Sittard.
Voorde gemeenten Bom, Echt, Maasbracht, Sittard en Susteren.
Telefoon indien uw naam begint met:

At/m LA 046-591633
LBt/mZ 046-591612.
Openingstijden: van 8.00 tot 16.30uur.
Ter voorkoming van lange wachttijden werken wij uitsluitend op afspraak.

Twee aanbiedingen
waarmee u meer plezier

in uw werkkrijgt,
zonder van baan te

veranderen.

, EEN ZEER AANTREKKELIJK GEPRIJSDE UITVOERING. i RIANT UITGEVOERD, NU MET F 1.800,- VOORDEEL

CENTRALE VERGRENDELING £N GETINT GLAS RONDOM.
VANAF F 33.625,-, VANAF F 36,440,-.
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Valkenburg
Belastingdienst/Particulieren Heerlen
Vestiging Valkenburg
Berkelplein 220
Postbus 977
6300AZ Valkenburg.
Voorde gemeenten Eijsden, Gulpen, Margraten, Meerssen, Vaals, Valkenburg en
Witte m.
Telefoon: 04406-19202.
Openingstijden: van 8.00 tot 16.30 uur.
Ter voorkoming van lange wachttijden werken wij uitsluitend op afspraak.

Weert
Belastingdienst/Particulieren Heerlen
Vestiging Weert
Wilhelminasingel 107
Postbus 971
8000 AZ Weert.

Voor de gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel, Nederweert, Roggel, Stramproy,
Thorn en Weert.
Telefoon: 04950-7 3911.
Openingstijden: van 8.00 tot 16.30uur.
Ter voorkoming van lange wachttijden werken wij uitsluitend op afspraak.

VLOT EN DISKREET GEREGELD.
Lage lasten, voor elk doel

FINANCIERINGSKANTOOR

Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht

--DAS KÖNNEN SIE SELBST

MACHEN
HolzLand hat alles

was Selbermacher brauchen
Abachi-Sauna- Saunaprofil
Banklatten A-Sortierung, Fichte,
28x60 mm -— **. 2,10/2,40 m lang,

# 01l 12,5x96 mm _,
DM/m /f7V |Q Qfj

DM/m2 I T/T**
Blockbohlen-

Sauna sauna
Ganzglastür " 44,mm,m"

/" , 16
mit HolzrahLn, aus Rchtenbohlen, 2 16x216
transparantem, gehartetem cm, 200 cm hoch,
Sicherheitsglas, komplett Selbstbousatz, mklus.ve 3
einbaufertig,ca. Liegen, Saunaofen,
185 x 71,5 cm Steuergeröt und d.versem

Zubehör

Sü. 898,- si 4480,-

-5142 Hückelhoven-Brachelen-Tel. 024 62/60 11 °"^,
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Stijlvol baant Bart
Veldkamp zich een
weg naar de eerste
Nederlandse
gouden medaille.

Foto: REUTERVeldheer Veldkamp
'Je moet ook een klein beetje mazzel hebben' Zweden nipt

langs Finland
MERIBEL - Wereldkampioen
Zweden speelt bij het Olympi-
sche ijshockeytoernooi in Meri-
bel om de vijfde plaats tegeni
Duitsland. De Zweden wonnen
maar net van Finland: 3-2. Ed-
ström, veteraan Salming en
Rundqvist bezorgden de Zwe-
den een voorsprong van 3-0 en
het gelukzalige gevoel dat de
winst al binnen was. Nieminen
en Selanne, vier minuten voor
tijd, tornden daar aan, maar kon-
den het niet verstoren. Eerder
had Duitsland al met 5-4 van
gastland Frankrijk gewonnen.
De periodestanden (1-0 3-3 1-1>
wezen al op het geringe onder-
scheid en het spannende ver-
loop. De Duitse spelbepaler
Gerd Truntschka, die tweemaal
scoorde, liep een blessure aan
het kniekapsel op en is er waar-
schijnlijk tegen Zweden niet bij..

DOOR GOVERTWISSE

Ook Mark Velzeboer was in mi->
neurstemming. De boerenzoon^uit Oud-Ade, wiens zus Simone
na dit seizoen stoptvanwege stu-
dieredenen, werdkansloos uitge-
schakeld tijdens de kwartfinale
van de 1000 meter. De Neder-
landse inbreng op de tweede
avond van het chaotische korte-
baanschaatsen was binnen een
half uur van het ijs verdwenen.
„Een zware tegenvaller", bromde
bondscoach Jan de Vries.

ALBERTVILLE - Ontroostbaar
zat ze in de kleedkamer. Priscilla
Ernst, de kleine schaatsster uit
Den Haag. Gisteravond viel ze iri
de aflossingskoers over 3000 me-
ter bij het Olympisch shorttrack^
toernooi in Albertville. De reële
kans op een medaille was op slag!
verdwenen.

Uitglijder
shorttrackers

ALBERTVILLE - Nadat hij zijn goud
in Innbruck had afgehaald, had Piet
Kleine in 1976 nog één grote wens:
postbode worden. De toenmalige CRM-
minister Van Doorn bezorgde de win-
naar van de tien kilometer in samen-
werking met de PTT korte tijd laterzijn
begeerde baan. Kleine heeft inmiddels
tot ieders tevredenheid tienduizenden
brieven en ansichtkaarten inKerkeveld
en omgeving bezorgd.

Bart
Veld-
kamp,
die Klei-
ne giste-

n als laatste Nederlandse gouden
(bij de mannen

*el te verstaan) afloste, wil geen
P°stbesteller worden. De Hagenaareft heel andere en veel grootsereWannen. De stayer hoopt zich in de°ekomst te 'settelen' als deskundi-
?.e °p het gebied van sportmarke-
'ng* Enkele maanden geleden
'chtte hij samen met zijn maatjee« van der Burg het bureau 'B&B
Portsmarketeers' op. Als mede-
j'Senaarzond Veldkamp gisteren in,e Franse Alpen een prachtige re-'amespot de wereld in voor de nog
Vu BV-
eidkamp heeft de exploitatie vanUn eigen medaille zelf in handen.1 hij er als fulltime-schaatser tijd°°r heeft is een tweede. „Eerlijk

°^Zegd verwacht ik niet, dat er nuUiteen veel reacties loskomen. Pas
J^r twee jaar, als ik gestopt ben
z l6*-* schaatsen, heb ik tijd om het
ZafCes commercieel te vertalen. Er
v riu meteen veel veranderen. Ik
l-V-1er alleen een mooie medaille
l J- bat is voor mij al een enormeeVrediging."

Een lichte verkoudheid dreigde
Veldkamps aanval op goud op het
laatste moment nog te verstoren.
„Maar die heb ik in samenwerking
met Nusse en een masseur in Ne-
derland goed weten te onderdruk-
ken. Probleem is in zon geval, dat
je moet oppassen met medicijnen
slikken. Voor je het weet, neem je
per ongeluk iets, dat op de doping-
lijst staat. Ik heb alleen maar ho-
meopathische middelen ingeno-
men."

Veldkamp: „Ik had op de 5000 me-
ter pech met het slechte ijs, anders
was ik toen al dicht brj een overwin-
ning geweest. Ditmaal had ik maz-
zel. Ik had al gewonnen tijdens de
loting, omdat ik me kon richten op
alle andere favorieten. Kennelijk zit
er iemand boven, die regelt, dat er
balans is tussen pech en geluk. Je
moet soms een beetje mazzel heb-
ben. Dat zie je nu ook weer aan de
Zwitserse skiërs. Die wonnen alles
van tevoren, maar staan in Albert-
ville met lege handen. Dat is het
speciale van de Olympische Spe-
len."

wacht als een verrassing, nadat hij
op de tien kilometer van het EK in
Heerenveen in enorme problemen
was gekomen en vorige week don-
derdag de mist was ingegaan op de
5000 meter in Albertville.

DOOR WYBREN DE BOER

medaillespiegel
Goud Zilver Brons*

Duitsland 10 9 6
GOS 8 5 7
Noorwegen 7 6 5
Oostenrijk 5 7 7
Frankrijk 3 5 1
Italië 3 4 3
Verenigde Staten 3 4 1
Finland 3 1 3
Canada 2 1 2
Japan 113
Nederland 112
Zuid-Korea 1 1 1
Zweden 1 0 3
Zwitserland 10 1
China 0 2 0
Luxemburg 0 2 0
Nieuw-Zeeland 0 10
Tsjechoslowakije 0 0 2
Spanje 0 0 1

olympisch kort.

" FEEST - Kort, maar hevig
was het feestje dat donderdag ter
ere van Olympisch kampioen;
Bart Veldkamp op de Haagse
schaatsbaan De Uithof werd ge-,
vierd. „Bart is hier groot gewor-
den", sprak een trotse directeur
Hans Künz, die na de 14.12,12;
spontaan de slingers, ballonnen-
en champagne had laten aanruk-!
ken. De Haagse wethouder Nico
Dijkhuizen miste de gouden rit!
van zijn stadgenoot wegens-
drukke werkzaamheden. Maar
als Veldkamp daar tenminste)
voor voelt, kan hij zaterdag op
een officiële ontvangst rekenen. \

Johann-Olav Koss op einde van race te moe voor gouden greep

De martelgang van Thomas Bos
Aanzien
yeldkamp denkt wel, dat hij nu

macht heeft om bepaalde fi-
nanciële eisen bij deKNSB op tafele leggen. „Een winnaar heeft altijd

Door die gouden plak heb ik
i eer aanzien om dingen voor el-
ef? 1" te krijgen. Ik zal die macht

niet misbruiken. Ikn*. dat er voortaan beter naar meg'"lsterd wordt", aldus Veldkamp,
tip berichten, dat hij een alterna-
nrVe. Pl°eg wil oprichten om meer
u lvé-sponsors aan te kunnen trek-
j-£n- ging hij niet in.
w? °ud-Europees kampioen (1990)
Dp gisteren nog niet vooruitlo-
y

n op de mogelijke consequentiesn het succes en eigenlijk alleenaar genieten van het gouden mo-ent. Die kwam voor de buiten-

ALBERTVILLE - Thomas Bos
was gistermiddag de medaillekan-
didaat die het meest teleurstelde op
de 10 kilometer. Het slapie van Bart
Veldkamp, 's morgens naar de baan
gelopen in de veronderstelling dat
goud voor hem mogelijk was, zat
nog vóór hij de 4-kilometerpassage
had bereikt, al helemaal stuk en fi-
nishte gedesillusioneerd op een elf-
de plaats. Ter illustratie dat het met
de Oranje-teamgeest nog niet zó be-
roerd gesteld was als werd aangeno-
men, bleef de Hagenaar op het ijs,
om de race van zijn maatje te kun-
nen aanschouwen.

Veldkamp huilde na zijn mislukte
vijf kilometer uit op de schouders
van Ab Krook. Ditmaal viel het duo
elkaar opnieuw in de armen, maar
de emoties hadden nu een plezieri-
ger achtergrond. Veldkamp: „Klei-
ne was de laatste winnaar van een
gouden medaille. Ik heb voor me-
zelf gewonnen, maar ook een beetje
voor Nederland. Het schaatsen in
het algemeen in ons land is hiermee
gediend. Als we nummer twee, drie
en vier waren geworden, hadden we
het slecht gedaan. Nu niet."

Veldkamp voelde zich gistermiddag
redelijk hersteld. „Maar ik was niet
superfit." Het weerhield hem niet
van een fantastischerace. „Ik leerde
van Karlstad, dat ik niet te snel
moest starten op dit ijs. Hij kwam
zichzelf tegen. Koss deed het stuk-
ken beter. Ik heb zijn tactiek ge-
volgd: niet al te voortvarend starten
en daarna zien de relatief snelleron-
detijden vast te houden. Na twee
rondjes voelde ik al dat het goud in
de knip zat. Ik had meteen mijn rit-
me te pakken. Het was uitgesloten,
dat ik het nog uit handen zou ge-
ven. Zo sterk voelde ik me. De eer-
ste vijf rondjes heb ik voor mezelf
gereden, de rest voor familie en
kennissen.'

Tactiek

Krook: goud
verandert

toekomst niet
ALBERTVILLE - Ab Krook wil
J}..de schaatswereld werkzaam
Wijven, maar heeft al aan het be-gin van het seizoen aangekon-'jQigd zijn contract met de KNSB!
j}a dit seizoen te beëindigen. Het
jJiympisch goud van Bart Veld-
kamp verandert daaraan niets.
-Geen commentaar', was Krooks
antwoord op de vraag naar zijn
toekomst als coach.

JohannOlav Koss en Geir Karlstad,
de twee Noorse verliezers, liepen in
eerste instantie met een boog om
Veldkamp heen. „Het viel me tegen,
dat ze me niet meteen feliciteerden.
Ik doe dat wel altijd bij hen."

Om de Hollandse teamgeest af te
meten aan het vriendschappelijke
gebaarvan Bos is overigens niet he-
lemaal terecht. Hij en Veldkamp
vormen al sinds jaar en dag een
hecht duo, hetgeen mag blijken uit
de woorden van Bos na afloop van
de winnende race van zijn makker.
„Ik vind het hartstikke mooi voor
Bart. Klasse van hem. Op het mo-
ment dat ik hem feliciteerde, heb ik
nog geen seconde gedacht:
was het maar andersom geweest.
Terwijl ik hem een hand gaf, zag ik
aan Bart dat hij het wèl heel verve-
lend vond: ik zon slechte tijd en hij
kampioen".

i Het supertrio van de tien kilometer, v.l.n.r. Johann-Olav Koss, Bart Veldkamp en GeirKarls
ad. Foto: REUTEï

" VERKERK - Kees Verkerk
was donderdag gastcommenta^
tor bij de Noorse televisie. Gedu-
rende de tien kilometer van Bart
Veldkamp was de vroegere Euf
ropese en wereldkampioen vrij.
wel voortdurend aan het woord;
Verkerk woont al jaren in Noor-
wegen en gaf commentaar uit dè
studio in Oslo. Zelf was de vroe;
gere Puttershoeker ooit Olym-
pisch kampioen. In 1968 worj
Verkerk in Grenoble goud op de
1500 meter.

over", klonk zijn analyse. Een ver-
keerde opbouw koos niet Johann
Olav Koss, die onmiddellijk na zijn
landgenoot werd weggeschoten.

De tweevoudig wereldkampioen
opende zijn race bescheiden, lag
daardoor geruime tijd achter op het
schema van Karlstad, maar hield de
regelmaat wel vast en pakte op
grond daarvan in de tweede helft
van zijn race per ronde steeds een

halve seconde terug. Koss bleef uit-
eindelijk ruim 3,5 seconden onder
de tijd van zijn ploeggenoot en
meende daarmee zijn tweede gou-
den medaille binnengehaald te heb-
ben. Koss: „Vijf, zes ronden vóór
het einde was ik té moe om nog een
keer aan te zitten. Voor mijn gevoel
kon ik het laatste stukje energie er
niet meer uitpersen. Toch had ik
niet verwacht dat Veldkamp sneller
zou zijn".

zich op het ijs en had derhalve op
papier een ideale partner om zich
aan op te trekken. Maar van mee-
gaan was geen sprake. „Na tien
rondjes was ik kapot", becommen-
tarieerde hij zijn eigen race. „Was
het maar afgelopen, dacht ik steeds.
En dan zijn 15 rondjes nog lang,
hoor. Verstand op nul en kijken
maar wat ervan komt". De martel-
gang eindigde bij 14.40,13. „Een
slechte tijd. Geen tijd die bij Tho-
mas hoort", meende Ab Krook.

Na het korte onderonsje tussen bei-
de Hagenaars vluchtte de verliezer
het stadion uit. Terwijl Bart Veld-
kamp met de vaderlandse driekleur
in de hand zijn ereronde aflegde,
zocht Bos de rust en de ruimte van
het parkeerterrein op. Hij sloeg er
een bamboestok aan puin, schopte
enkele malen wild tegen het hek-
werk en liet een paar gvd's vallen.
Bos is overigens niet het type dat
zoals zijn maatje na een grote te-
leurstelling de zelfbeheersing ver-
liest. „Na een uurtje is de teleurstel-
ling weer weg en kijk ik weer fris
tegen het leven aan. Stoppen met
schaatsen? Die gedachte komt bij
mij geen moment op".

FRANKFURT - Als oud-sport***
man weet Eberhard Thust wanj
neer hij heeft verloren. Gisteren
was het voor de Duitse 'bokspro.
motor' zover, toen hij direct van
het beklaagdenbankje in de
rechtbank van Frankfurt ant
Mam naar de gevangenis werd
overgebracht. Hij werd veroor-
deeld tot drie jaar hechtenis
wegens het afpersen van Peter
Graf, de vader van tennisster
Steffi. Thust maakte, geholpen
door het 24-jarige naaktmodel
Nicole Meissner, pa Graf die in
depopulaire media bekend werd
als scnuinsmarcheerderbijna ne-
gen ton afhandig. Het lachje be-*
vroor op het bruingebrande ge-
zicht van de 44-jarige Thust, toen
derechter hem die fikse straf op-
legde. Van het optimisme waar-
mee hij naar de rechtbank was
gekomen, was weinig over.
„Waanzin", noemdeThust de eis.'
Hij gaat in hoger beroep.

Afperser van
Peter Graf
krijgt drie jaar

(ADVERTENTIE)

IJSSTADION GELEEN
Vanavond, 19.30 uur
halve finale play offs /~tuk

AGPO TRAPPERS TILBURG

De kernploegcoach keek met hele
andere ogen naar de tijd van Karls-
tad. Een uurtje vóór de wedstrijd
haddenKrook en de Noorse bonds-
coach Hans-Trygve Kristiansen
Samen de mogelijkheden van de
dag besproken. „We zijn héle goeie
maatjes, al wordt er wel eens anders
beweerd", liet de Loosdrechter we-
ten. Het trainersduo kwam tot de
conclusie dat de winnende tijd tus-
sen de 14.20 en de 14.10 zou komen
te liggen. Geir Karlstad, alom getipt
als dé favoriet voor het goud, liet bij
14.18,13 de chronometers stilstaan.

Aan zijn tegenstander lag het zeker
niet. Bos trof Geir Karlstad naast

Maar dat hij zich de 20ste februari
1992 anders had voorgesteld, dat
mocht duidelijk zijn. Ondanks de
flinke griepaanval diehij in de voor-
bereiding op Albertville te verduren
had gekregen (40,3 koorts), voelde
Bos zich een serieuze kanshebber.
„Zaterdag stond ik hier voor het
eerst op het ijs en dat ging echt fan-
tastisch. Ik heb nog gedacht: don-
derdag, dat wordt het helemaal.
Vanmorgen liep ik naar de baan
met het idee: ik ga voor goud".

Griepaanval

Krook noemde die tijd heel erg
knap, maar durfdewel onmiddellijk
te twijfelen aan het feit of het de
gouden race was geweest. „Karlstad
deed het verkeerd. Hij ging snel van
start, maar had aan het einde niks

De gouden rit van Bart Veldkamp middels de
rondetijden ten opzichte van Johann-Olav Koosen Geir Karlstad in beeld gebracht.
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Van onze correspondent
MARCELWERRY

Dammers lopen ondanks inbreng Russen titel mis

DIOS kan niet aan
verwachtingen voldoen

BRUNSSUM - Damvereniging
DIOS kan de hooggespannen
verwachtingen in de landelijke
tweede klasse niet waarmaken.
De Brunssummers trokken na
hetkampioenschap in deprovin-
ciale hoofdklasse vorig jaar de
Limburgse topspelers Marcel'
Caubo en Willy Okrogelnik en de
Russische meesters Igor Ryba-
kov en Mark Schulman aan.
Toch moet de ploeg van teamlei-
der Piet Kole dit seizoen genoe-
gen nemen met een plaats in de
grijze middenmoot.

de landelijke eerste klasse niets
te zoeken."

DIOS deeerste twee wedstrijden
de twee Russen wegens visum-
problemen moest missen. We
verloren van Schaesberg en Mid-
delburg en verspeelden op deze
wijze onze kampioenskansen,"
aldus Kole.

Hoewel DIOS daarna aan een in-
drukwekkende zegereeks begon,
was de achterstand öp de koplo-
pers te groot geworden. Piet Ko-
le maalt daar niet om. „Een

al niet goed meer
38. 28-23!

„We waren met hooggespannen
verwachtingen aan de competi-
tie begonnen", vertelt Piet Kole.
„Op papier konden we ons met
recht titelkandidaat noemen. Dat
het daar niet van gekomen is,
heeft verschillende oorzaken.
Het belangrijkste is wel dat

kampioenschap heeft eigenlijk
geen zin. Het is namelijk lang
niet zeker of DIOS de Russen
kan behouden. De prijzen van
een retourtje Nederland zijn na-
melijk met sprongen omhoog
gegaan. In het verleden betaal-
den we hiervoor slechts veertig
gulden. Nu is dat vijf maal zo-
veel. Voor een vereniging als
DIOS is een dergelijk bedrag
simpelweg niet op te brengen.
Zonder deRussen hebben we in

Het Limburgse damwereldje be-
vindt zich in een roerige periode.
Piet Kole: „Het is te hopen dat
de werveldwind die het laatste
jaar de Limburgse dambond
teistert, spoedig weer gaat lig-
gen. De dammers kunnen elkaar
beter achter het bord bestrijden

Verstand

Vlak voor het einde van de com-
petitie zal ongetwijfdeld weer
een roerige transferperiode los-
barsten. „Geruchten gaan de
ronde dat Limburgse clubs beta-
len. Dat geldt zeker niet voor
DIOS. Daar doen wij niet aan
mee. Het is opmerkelijk dat nu
weer bijvoorbeeld een Pieter-Jan
Rijken van Schaesberg naar Eu-
reka overgaat. DIOS probeert
zich vanuit de eigen kweek te
versterken. En dat gaat vermoe-
delijk in de nabije toekomst luk-
ken. We hebben een aantal ta-
lentvolle jeugdspelers achter de
hand. Onder meer Erik van Slo-
ten en Sander van Goor zijn de
voortrekkers van een nieuwe
lichting. Daar kan DIOS nog
heel lang plezier van kan heb-
ben."

Zo wint Jankovskaja plotsklaps een
schijf, het dreigende 23-19 kan zwart
nu niet tegengaan met (20-25), bijv*
29x20 (18x29) 34x23 (25x14) en na
32-27! zijn eenvoudige combinaties
niet te voorkomen.
38... 17-21 39. 23-19! 21-27 40. 19x30
20-25 41. 32x2116x27 42. 30-24 7-11 «"38-32 27x38 44. 33x42 Van enige com-
pensatie is geen sprake. Van Lith
deed hier nog wat onbelangrijke zet-
ten, maar verloor reddeloos. Jankovs-
kaja was binnen. Een zesde matchpar-
tij was overbodig.

Om zelf op te lossen het diagram; wit
speelt en wint. Oplossing volgende
week.
De oplossing van vorige keer. Wit*
twaalfschijven, op 16, 25, 27, 28, 30/32*
35, 37/40. Zwart, twaalf schijven, op 7.
9, 12, 15, 17/19, 21, 23, 24, 26 en 29.
Winst via 1. 28-22 17x282. 39-33 28x39
3. 40-34 29x40 4. 35x33 24x35 5. 25-2»
15x24 6. 32-28! en nu bijv. 6... 2ix<t*
7. 16-11 23x41 8. 11x2 26x37 9. 33-29
24x33 10. 2x13! (slaat acht schijven,
achtereenvolgens over 19, 43, 37, 12, *,

33, 41 en 18) met na (35-40) 13-2^
(40-45) 22-50 +. Auteur: A. Polman.

" De
tafeltennisdames
van Minor uit
Nuth vinden
landelijk spelen
eenfantastische
ervaring.

Foto: KLAUS TUMMERS

Karen van Lith heeft het vorige week
in haar herkamp met Nina Jankovska-
ja uit het GOS niet gered. De korte
match over zes partijen die volgde op
het laatste dames-WK was nodig om
de uitdaagster van titelhoudster Go-
loebjeva aan te wijzen. De Oekraïnse
begon de ontmoeting met voordeel:
.6-6 zou genoeg zijn, maar Van Lith,
die ik vlak voor het begin van de
match ontmoette, had haar eigen, op-
timistische, mening: „lemand die zes
keer remise wil spelen, staat ook on-
der druk." Woorden van een ervaren
speelster.
Toch lukte het deBrabantse uiteinde-
lijk niet en het was een beetje sneu
dat na vier remises uitgerekend Van
Liths beste partij, de vijfde, de match
voortijdig besliste.
Jankovskaja-VanLith, 5e partij.
1. 34-29 20-25 2. 40-34 14-20 3. 45-40
10-14 4. 32-28 17-22 5. 28x17 11x22 6.
37-32 5-10 7. 42-37 6-11 8. 48-42 11-17 9.
50-45 7-11 10. 31-26 2-7 11. 37-31 1-6 12.
31-27 22x31 13. 26x37.
Jankovskaja doet het rustig aan, zij
hoeft immers niet per se te winnen.
13... 19-23 14. 32-28 23x32 15. 37x28
17-22 16. 28x17 11x22 17. 35-30 20-24
18. 30x19 14x23 19. 41-37 10-14 20.
46-41 14-19 21. 38-32 15-20 22. 32-28
23x32 23. 37x17 12x21 24. 33-28 20-24
25. 29x20 25x14 26. 39-33 8-12 27. 44-39
6-11 28. 42-37 11-17 29. 43-38 18-22 30.
49-43 14-2031. 37-31 3-8 32. 34-29 19-24
Van Lith heeft langzaam een zekere
greep op het witte centrum gekregen.
Met het voltooien van de staart
24-20-15wordt het houvast nog groter.
33. 41-37 4-10 34. 40-34 10-15 35. 38-32
21-26(?)

36. 43-38 13-18 37. 45-40 9-13? Nu ver-
liest zwart zelfs, maar het aangewezen
(20-25) 29x20(15x24) was na 34-29 ook

Het keerpunt van de partij, na (21-27)
32x21 (17x26) 28x17 (12x21) had wit
lastig spel gehouden.

NUTH - De tafeltennisdames van Minor behaalden afgelopen!
weekeinde hun eerste zege in de landelijke vierde divisie. Deploeg uit Nuth, onder de bezielende leiding van trainer/coachSefKnubben, sloeg na twee nederlagen in de derderonde te-
gen het Venlose Blue Starongenadig toe met een 6-4 zege. „En
dat was hard nodig ook," zegt SefKnubben. Daniël Timmer-
mans (16), Henriëtte den Held (17) en Carla den Held (24) kun-
nen nu in de komende zeven ronden „zonder al te veel stress
gaan spelen voor een plaats in de middenmoot".

passingen en gaat dus niet zonder
horten of stoten. Henriëtte den Held
is een typische afwachtende speel-
ster. Als ze de kans krijgt schiet ze
als een duveltje uit de doos om haar
kans te benutten."

Het aantal landelijk spelende da-
mesteams is in de Limburgse tafel-
tenniswereld dun gezaaid. Het
blijkt een moeilijke zaak te zijn om
drie redelijk spelende dames bij el-
kaar te zetten die het niveau aan-
kunnen. Bovendien nemen veel
dames met dispensatie deel aan de
herencompetitie. Dit seizoen waag-
de de Nuther club de goken schreef
een debuterend drietal in.

Carla den Held is met haar 24 jaar
de nestor van het team. Toch vindt
ze zich niet de sterkste. „Ik ben dan
wel aanvoerster, maar dat zegt
niets. We zijn allemaalenigszins aan
elkaar gewaagd. Landelijk spelen is
een fantastische ervaring. We moe-
ten veel reizen maar dat hebben we
er graag voor over. Ik hoop dat dit
team bij elkaar kan blijven. Ik zie
groeikansen en zie ons binnen af-
zienbare termijn naar de derde divi-
sie promoveren."

Jonge biljarter na veel inspanningen nationaal kampioen

Harald Moust kan
tegen een stootje

In de eerste wedstrijd kreeg Minor
tegen het Noordlimburgse Armada
met een 7-3 nederlaag een geweldig
pak slaag te verwerken. „We had-
den die eerste wedstrijden te veel
last van nervositeit," weet keuze-
heer Sef Knubben. „Dat had tot
gevolg dat we het op de beslissende
momenten heten afweten. Bij een
20-20 stand lieten we te snel het
hoofd zakken en dan kon de tegen-
stander op het nippertje toeslaan.
Tegen JCV (8-2 nederlaag) in de
tweede ronde hadden we daar even-
eens last van."

Wat puzzelwerk voor in het weekend

slaat door) 13. h7+,Kg 7 14. Pf3!,P-l^
(14. ...,Pg4 15. Pes,D:d4 16. P:g4,L:gf
17. D:e7 en 18. L:h6+ of 14. ...,Phs V>-
T:hs,g:hs 16. Des+,f6 17. D:hs) ls'
De3! en zwart staat verloren. Niet t>e'
ter is 10 g:hs 11. Ph3 gevolgd door
12.Pf4. 11. g4! Maar niet het voorbari-
ge 11. Pe6 wat faalt op 11 f:e6 1«-
D:e6+,Tf7 13. L:g6,Pes!. 11. ...,Phf6 1»-
Pe6! Nu wel! 12. ...,f:e6 13. D:e6+,Tf<'
Het alternatief 13. ...,Kh7 is niet beter*
14. L:h6,L:h6 15. g5. 14. L:g6,DfB 1*
g5,Pd5 Of 15. ...,h:gs 16. P:gs en op ls'
...,Pb6 wint wit met 16. L:f7+ ee*j
stuk. 16. g:h6,Pes Maakt een leuk si"1
mogelijk. 17. Lh7+ Zwart geeft °P*
daar 17. ...,K:h7 18: h:g7+,K:g7 lö'Dh6 zwart mat staat.

# Nederlands kampioen
Harold Moust neemt
nog snel even bijles bij
zijn grote voorbeeld
Tony Houten.

Foto:
FRITS WIDDERSHOVEN Wit speelt en wint. Oplossing volgen'

de week.

bridge

In de Tsjechische hoofdstad Praag
vond weer eens een leuk grootmees-
tertoernooi plaats. Een grootmeester-
toernooi uit de kategorie 11 (rating ±
2505). Toernooiwinnaar werd de En-
gelse vechtschaker William Watson.
Zijn stijl is neo-romantisch, complice-
ren en combineren, to be or not to bc.
Dit toernooi had hij het nodige geluk
aan zijn zijde, hetgeenniets afdoet aan
zijn prestatie. Hieronder een kenmer-
kende partij van Watson uit het toer-
nooi van Praag.
W. Watson-E. Meduna, Caro-cann 9e
ronde.
1. e4,c6 2. d4,d5 3. Pd2,d:e4 4. P:e4,Pd7
5. Pgs,Pgf6. Het alternatief in deze
stelling is 5. ...,Pdf6 6.Lc4,e6 7. Pe2,cs
8. 0-0,h6 9. Pf3,a6 10. a4,c:d4 11.
Pe:d4,Ld6 en de stelling is ongeveer
in evenwicht. De Firmian-Karpov,
Biel 1990. 6. Ld3,g6? Een ongelukkig
plan. Beter is 6 e6; b.v.: 7. Plf3,Ld6
8. De2,h6 9. Pe4,P:e4 10. D:e4,Pfß 11.
De2en het witte voordeel is beperkt.
Interessant is ook 6 Dc7!? 1. Pe2,e6
8. Lf4,Ld6 7. Plf3 Sterker als het voor-
heen geprobeerde 7. Lc4,e6 8.
De2,Pb6 9. Lb3,h6 10. Psf3,Lg7 11.
c3,c5 12. d:cs,Pbd7 13. Pes,P:es 14.
D:es,o-0, Wolff-Watson, Londen 1990.
7 Lg7 8. De2,o-0 Zwart moet reeds
zeer secuur spelen," zo faalt 8. ...,h6 op
9. Pe6!,f:e6 10. L:g6+,KfB 11. D:e6.
9.h4 Wit laat over zijn bedoelingen
geen twijfel bestaan. 9 h6Op 9.
...,h5 is het thematische 10. Pes sterk.
10. h5!,P:h5 Nog het beste: op 10.
...,h:gs volgt 11. h6,LhB 12. P:gs,Pb6
(12. ...,Ph7 13. L:g6 en de witte aanval

Dat de dames van Minor wel dege-
lijk wat in hun mars hebben, bewe-
zen Daniël Timmermans en de zus-
jes Den Held afgelopen zaterdag.
Thuis werd koploper Blue Star op
een verrassende 6-4 nederlaag ge-
tracteerd. „Deze opkikker hadden
we echt nodig. Als je de eerste drie
wedstrijden ietwat ongelukkig ver-
lies, heb je een steuntje in de rug
nodig. Morgen spelen we tegen Ho-
tak uit en dan moeten we kijken of
de stijgende lijn kunnen handha-
ven." Van onze correspondent

PIERRE FRAMBACH
Volgens SefKnubben beschikt Mi-
nor over een uitgebalanceerd team,
waarin de individuele spelers elkaar
goed aanvullen. „Daniël Timmer-
mans heeft altijd verdedigend ge-
speeld. Dat spel beheerst ze goed,
maar sinds kort heeft ze besloten
van stijl te veranderen. Ze wil meer
op de aanval spelen. Dat vergt aan-

sport kort

" TAEKWONDO - Tijdens de
examens voor hoofdleraar taek-
wondo in Zaltbommel, slaagden
Moustapha Moutarazak (Geleen)
en Jan Ryvers (Brunssum). De
meervoudige Nederlandse kam-
pioen Moutarazak scoorde het,
hoge gemiddelde van acht pun-
ten.

"KARATE - Tijdens de karate
dan-examens in Veenendaal be-
haalde de Geleense Petra Erc-
kens van Karateclub Geleen/Sit-
tard de zwarte dan.

agenda
Wh*s f Aankondigingen vóór woensdag /

* ’ naar sportredactie Limburgs Dagblad ’’ postbus 3100.6401 DPHeerlen. . ’’ Onder vermelding van "agenda. /

MORGEN
Volleybal Heerlen, sporthalKalde-
born, 14.45 uur: VCH 2- Moonen/
WK (dames) en VCH-Polaris,
17.00 uur: VCH-Somas/Activia (da-
mes) en VCH 3-Geevers/VCL (da-
mes). Landgraaf, sporthal Banë-
berg, 16.30 uur: Geevers/VCL-
Leython.

ZONDAG
Kunstwielrijden, Heerlen. Sport-
hal Varenbeuk, 14.00 uur. District-
kampioenschappen van Aken.
Pentjak Silat, Heerlen. Hadowhal,
vanaf 10.00 uur. Open Limburgse
kampioenschappen.

MAASTRICHT/MESCH - „Dit was mijn laatste kans om nog eens een
nationale titel in de toekomstklasse te behalen. Vooral als je een maand
eerder het kampioenschap in de junioren kaderklasse een beetje schle-
mielig aan jeneus voorbij ziet gaan, dan ben jeenorm op die eerste plek
gebrand." Met zichtbare voldoening constateert biljarter Harold Moust
(21) dat hij het toch nog heeft gemaakt met zijn titel in de libre klasse
klein. Het loon van veelvuldige en intensieve inspanningen die hij in de
laatste weken voor het NK aan het biljart verrichtte. In zijn bagage voor
de titelstrijd in Hengelo had hij niet alleen zijn keu zitten, maar tevens
een stukje zelfvertrouwen.

kwijt. Gaat u na een 3H-bod van Wes
maar eens op de Noordplaats zitten*
Misschien overweegt u om te passen*
want iedere actie kan de kop kosten-

In de 2e divisie zijn Bouvrie-Gorissen
terug gezakt naar een 9e plaats in de
eindrangschikking, terwijlAarts-Beks
opklommen naar de 4e plaats en daar-
mee net een plaats tekort kwamen
voor promotie. Op Visser-Wilhelm na
stelde ook de rest van ons contingent
zich veilig. Gezien het aantal debutan-
ten is dit een alleszins redelijk resul-
taat, maar het blijft natuurlijk jammer
dat we geen doorbraak naar de le di-
visie hebben weten te forceren. Het
blijkt dat men ook op dit niveau nog
wel problemen heeft met distributio-
nele spellen en goed getimede dou-
bletten.

Maar dan scoort u hier -140 i.p.v- °+ 130 waar u recht op heeft. Dus lat-*^we er maar eens in komen met ef
doublet, de actie die de meeste optie
open houdt. Zuid zal 4KI biede'
(3Sch magvan mij, maar lost niets ov^en dan moet u al van staal zijn om "onberoerd een paskaartje op ,
leggen. Kortom: NZ tasten in &
duister en OW zitten vanuit een c0t\ efortabele positie te wachten tot
eventueel kunnen toeslaan.

bieren. Wie weet biedt West alsnog 4rJ
(een kansrijk contract), zal Noord
doubleren en zal Zuid tenslotte
consequentie van zijn ma^

(,e .
3KI-bod trekken en naar SKI corrig^
ren. En dat gedoubleerd levert v
dan een top op i.p.v. een nul. En
dat allemaal niet gebeurt? Dan bl«v gl
OW de nul houden die ze met 4rU
hadden, want met keutelen kom J
toch ook niet.

Noord Oost Zuid West
IR pas 1H

2KI 2R 3KI 3H
3SA D pas pas
4KI pas pas pas

Uiteindelijk zijn NZ in het optimale
contract terecht gekomen en hebben
ze onderweg alle opties kunnen uit-
proberen. OW daarentegen hebben,
om de woorden van Frans Bonn te
gebruiken, eigenlijk maar een beetje
zitten keutelen. Om te beginnen zou
West, met een spel dat uitsluitend
speelslagen telt, preëmptief hebben
moeten bieden. Stel dat hij i.p.v. 1H
direct 3H biedt. Dat soort biedingen
zijn zeer beschrijvend voor de partner
en zet de tegenpartij onder geweldige
druk. Want zij kunnen er niets mee,
maar zijn wel een hoop biedruimte

Nu wat het doubleren betreft. Volge^
Zuid zal 2R zeker niet worden &
maakt, maar hij piekerde er niet ove
om dat te doubleren. En om de zaa
voor OW te compliceren bood hij 3K* 'hetgeen in deze situatie een zuIVL
competitief bod is. Om kracht aan
geven had hij immers 2H (kleur tegen-
partij) kunnen bieden. Noord probee '

de nu terecht of er 3SA in zit. Uite»^delijk had Zuid best wat meer moge
meebrengen en hij zal in elk geval ie
in ruiten moeten hebben. Hiermee zi

ten NZ in een onmaakbaar contrac
en wat doet Oost nu? Hij maakt zul**
kenbaar door een doubleten laat da
4KI ongemoeid spelen. Daarmee »
een volgende biedregel in het ëed,r^snl. dat je een tegenstander slecn
moet doubleren als hij nergens me
heen kan. Anders drijf je hem aJ*e. lSmaar naar een veilige haven en dat
niet de bedoeling van dit edele SP 'Oost moet dus 4KI nu ook maar do"

„Doordat mijn teamgenoot bij De
Klossers, Bertie Meijs, hier naar Op
de Klos in Mesch kwam, ben ik met
hem meegekomen. Daar heb ik
geen moment spijt van gehad. Als
jongeknaap hebben ze me hier fan-
tastisch opgevangen. Natuurlijk
namen ze me wel eens op de hak,
maar ze kunnen zelf ook tegen een
stootje. Hier in Mesch bij Op de

Klos en zeker bij Tony Houten krij-
gen ze me nooit meer weg, zeker
weten."
Biljartvereniging Op deKlos is trots
op haar nationaal kampioen Moust;
De vereniging biedt hem vanavond
een receptie aan. Die wordt gehou-
den in café Mia en Toelie aan het
Kerkplein 22 in Mesch. De receptie
is van 19.00 tot 20.30 uur.

Drukke dagen
voor turners

ENKHUIZEN/CUYCK - Zaterdag
houdt de KNGB te Enkhuizen de
nationale titelstrijd groepsspringen.
De turnteams van Prins Hendrik en
Olympia (Landgraaf), Wilhelmina
(Bocholtz) en Swentibold (Sittard)
verdedigen aldaar vijf nationale ti-
tels. Deze Limburgse teams krijgen
het dit jaar bijzonder moeilijk, om-
dat de concurrentie heviger is dan
ooit. De Limburgse B- en C-turntop
komt zaterdag te Cuyck in actie tij-
dens de eerste nationale voorwed-
strijd. De wedstrijden beginnen om
9.00 uur in sporthal De Kwel.

Hoofdklasse C Derde klasse A Vierde klasse BUDI'I9-Venray Mheerder Boys-SVM RKVVM-GSV'2BBaronie-EHC SV Hulsberg-RKMVC Oranje Boys-Wit GroenLonga-Geldrop SC WVV'2B-Leonidas Gulpen-Keer
Margriet-Wilhelmina'oB MKC-Sanderbout Simpelveld-Geertruidse
Halsteren-DESK Polaris-Berg'6B Boys
SVN-TSC Scharn-LHB/MC Sportclub'2s-Klimmania
Panningen-SV Meerssen' Banholtia-Zwart Wit'l9
Eerste klasse F Grofne^tef^PrlPn Vierde klasse C
Blerick-RKONS FC H^nsbroPk nilkpr Hopel-Centrum Boys
Chevremont-Heer ■ v *^d

Hoensb'-oek-Bekker- Fc Gracht-Abdissen
Limburgia-Sittard Voerendaal Minrr bosch
Waubach-Eijsden Vaesrade-R^BSV Schmveld-Waubachse
Roermond-Veritas vülcn vkt* Boys
FC Vinkenslag-Volhar- Weßania Heksenher--, Heilust-RKSVB
ding weltania-Heksenberg Helios'23-KVC Oranje

SVK-Laura
Tweede klasse A Vierde klase A Vierde klasse D
Bunde-Standaard Amicitas-lason , OVCS-Kluis
RVU-RKVVL Vilt-Willem I Mariarade-Coriovallum
SCG-Kolonia St.Pieter-RKHSV SVE-Passart
Almania-Schuttersveld RKASV-SVME RKDFC-Langeberg
Caesar-Miranda Walram-RKUVC RKSNE-Stadbroek
Heerlen Sport-RKVCL Rapid-Schimmert KEV-Heidebloem

Trainers geslaagd
NIEUWSTADT - De volgende he-
ren slaagden onlangs voor het di-
ploma trainer-jeugdvoetbal: Jans-
sen, Simons en Geuyen (alle drie uit
Swalmen), Baggen (Sittard) en Wa-
terval (St.Geertruid). Voor het di-
ploma trainer/coach 111 slaagdende
heren Janssen uit Bom, Roberts,
Sittard; Luyten, Heerlen; Goed-
koop, Kerkrade; Isenborghs, Bruns-
sum; Suylen, Roermond; Smeets,
Landgraaf; Steenland, Puth; Hup-
perts, Gulpen; Al, Heerlen; Malik,
Gronsveld; Ehlen, Munstergeleen;
Van Putten, Kerkrade; Muyris,
Nieuwstadt. De officiële diploma-
uitreiking vindt vanavond plaats
om 20.30 uur bij de vereniging Grat-
hem, sportpark 'Grasheim' aan de
Sportlaan 1.

Harold Moust meldde zich als tien-
jarige, twee jaar eerder dan de
bondsreglementen toelieten, aan bij
de Maastrichtse biljartvereniging
De Klossers. Werd met deze vereni-
ging onder andere Nederlands
teamkampioen libre klein, en pakte
ook nog de titel van Limburgs libre
kampioen jeugd, alsmede de gewes-
telijke titel in deze spelsoort.

Harold Moust, hh' is een tweede-
jaars student gezondheidsweten-
schappen aan de Maastrichtse uni-
versiteit, raakte al vroeg in de ban
van de biljartsport. Hij was gefasci-
neerd door het spel dat zijn oom
Herman Moust, een van de grootste
biljarters in deregio Maastricht, op
het groene laken liet zien. Moust:
„Vermoedelijk is het iets wat in de
familie zit. Via mijn grootmoeder
blijk ik familie van de Ceulemansen
te zijn. Een detail."

Toch was zijn start ronduit slecht.
Moust: „Ik moest het meteen al in
de eerste ronde opnemen tegen de
Groninger Eddy Siemens. Het was
juist Siemens, diemij eerder van de
nationale titel in het kaderspel had
afgehouden. Het werd opnieuw een
nederlaag, de rest van de partijen
won ik echter. Ik zat gewoon in de
achtervolging op Siemens. Toen hij
op de tweede dag zijn eerste partij
verloor, kwamen we weliswaar in
puntenaanpak gelijk, maar hij had
een beter gemiddelde. De druk
werd hem schijnbaar te groot, want
ook de laatste partij eindigde voor
hem in verlies. Het was in feite een
mentale overwinning. Ik had meer
techniek, ervaring en inzet dan de
anderen, maar vooral het gegeven
dat ik mentaal sterk ben gaf in Hen-
gelo de doorslag."

sport oostelijke mijnstreek

dammen

Vrijdag 21 februari 1992 "24
f limburgs ttagblad

Van onze correspondent
EDDY BUDÉ

dan achter de bestuurlijke tafel.
Ik hoop dat het verstand bij de
bestuurderen uiteindelijk zal ze-
gevieren. Daar is de damsport
uiteindelijk toch te mooi voor."

Carla den Held: Ik zie ons ooit promoveren'

Minor-dames houden
zenuwen in bedwang

schaken

amateurs op zondag



Wielrenners Elliot
en Urea betrapt
MADRID - De Engelsman Mal-
colm Elliott en de Spanjaard
José Urea zijn betrapt op het ge-
bruik van anabole steroiden tij-
dens de Ronde van Andalusië,
die op 9 februari afliep. Het
tweetal kreeg een voorwaardelij-
ke schorsing van drie maanden
en een boete van 3000 Zwitserse
francs, de gebruikelijke straf bij
een eerste overtreding. In de uri-
ne van beide rijders werd het
anabole steroid Nandrolon aan-
getroffen. Urea was positief na
de tijdrit, Elliott reageerde posi-
tief bij controles na de derde en
vijfde etappe.

TTARD - Pierre Vermeulen, de
°ormalige spits van onder anderejtoda JC, zal naar alle waarschijn-

«Jkheid bij Fortuna Sittard in
Jenst treden als trainer van de C-

Jeijgd. Nog voordat Vermeulen, die
°lgend seizoen ook de amateursan Vilt onder zijn hoede neemt,

Jagende week woensdag weertreist naar Frankrijk, zullen de
ontracten worden getekend.

STUTTGART - Jan Siemerink heeft zijn goede herinneringen
aan het tennistoernooi in Stuttgart ook gisteren bewaard. De
21-jarige Rijnsburger, die vorig jaar als qualifier bij de 'Clas-
sics' pas in de halve finale een halt werd toegeroepen door
Stefan Edberg, werkte nu de enige Duitse favoriet, Boris Bec-
ker, uit het evenement. Siemerink schaarde zich via 6-3 6-4 in
1 uur en 20 minuten bij de laatste acht. Becker, vierde op de
wereldranglijst, had nauwelijks iets in te brengen.

Oudste record
indoor verbeterd
SEVILLA - De Keniaan Moses
Kiptanui heeft bij atletiekwed-
strijden in Sevilla het wereldre-
cord indoor op de 3000 meter
verbeterd. De wereldkampioen
op de 3000 meter steeple chase
liep een tijd van 7.37,31. Hij
schrapte daarmee het oudste we-
reldrecord indoor uit de boeken.
Negentien jaar en twee dagen
was Emiel Puttemans wereldre-
cordhouder met 7.39,2. De Belg
leverde zijn prestatie op 18 fe-
bruari 1973 in West-Berlijn.

Van onze correspondent

Fortuna-reserves
halfslachtig
SITTARD - Fortuna Sittard 2
en Eindhoven 2 deelden in een
van Sittardse-zijde zeer zwak ge-
speelde wedstrijd terecht de
punten. Fortuna met Driessen,
Kicken, Duut en Doufikar, liet in
de eerste helft de kansen onbe-
nut. Na de 0-O-ruststand kwam
Fortuna via een eigen-doelpunt
van een Eindhovenaar op 1-0.
Smis tekende halverwege de
tweede helft voor de gelijkma-
ker. Scheidsrechter: Theelen.
Toeschouwers: 150.

Sélex voorlopig
zonder Kennedy
WEERT - De voor Selex BSW
basketballende Amerikaan Andy
Kennedy is teruggekeerd naar
Amerika. De produktieve aan-
valler van de Weertse club zal in
de Verenigde Staten een kijko-
peratie aan de knie ondergaan.
Kennedy, een van de beste spe-
lers in de eredivisie, raakte zater-
dag in het thuisduel tegen
Computerij Meppel geblesseerd.
Drie jaar geledenwerd hij ook al
aan de knie geopereerd. Selex
BSW wacht met spanning op de
uitslag van de artroscopie.

Anders Jarryd in twee sets uitscha-
kelde.',t,r hebben reeds twee gesprekken

j ssen beide partijen plaatsgevon-
etl." aldus Fortunamanager Jac-
jjues Opgenoord. „Een van de
"mende dagen zal Vermeulen nog

Q
n gesprek hebben met coacheorge Kessler, waarna we deKn°op doorhakken."

Jim Courier, de nummer één van de
wereld, klaagde, hoewel hij ruim ze-
ven kwartier op de baan stond, in
tegenstelling tot Becker niet over
vermoeidheid. Hij won dan ook en
nog wel van Hichard Krajicek. De
Hagenaar, die door een schouder-
blessure de halve finale van het
open Australisch kampioenschap
tegen Courier moest laten lopen,
toonde zich in Stuttgart alleen in de
tweede set de meerdere (6-3) en ver-
loor de andere met dezelfde cijfers.

Torn Nijssen en Cyril Suk bereikten
in Stuttgart de halve finales van het
dubbelspel. Het Nederlands-Tsje-
chische koppel won van de Ameri-
kaan Steve Devries en de Australiër
David McPherson: 3-6, 6-3, 6-1.

Duitser
'J Fortuna traint op dit moment deaft e Jeuë^ van Bayer Uerdingen
Komstige Duitser Hermandungcc. Mogelijk zal hij volgend sei-°en de selectie van de Sittardse

Mu° versterken.

Vraagtekens
bij Eaters

De Duitser werd bedwongen door
het degelijk en betrouwbare slagen-
repertoire van Siemerink, niet door
diens brille. Dat was donderdagniet
vereist.

Vermoeid
De als derde geplaatste Becker
klaagde over vermoeidheid. „Ik ben
momenteel opgebrand," veront-
schuldigde de oud-Wimbledon-
klampioen zich voor eigen publiek.
„Tegen Svensson wankelde ik al
langs de rand van de afgrond. Mijn
benen waren loodzwaar. Ikkon am-
per lopen."
Dat was Siemerink ook niet ont-
gaan. De Nederlander, veertigste op
de wereldranglijst met de blik weer
naar boven, rook zijn kans. Hij brak
in de eerste set Beckers opslag voor
5-3 en nam in de tweede al snel een
voorsprong van 3-1. De zevendui-
zend toeschouwers zagen het ge-
schrokken aan.
„Ik wist onmiddellijk dat ik tegen
deze Becker niet kansloos was," zei
Siemerink. „Hij heeft zware weken
achter de rug." Siemerink speelt in
de volgende ronde tegen de als zes-
de geplaatsteTsjech Petr Korda, die

~ELEEN - Meetpoint Eaters kan
door een zege in de thuis-

p^strijd tegen Agpo Trappers de
ho u van na**ionale titelstrijd ijs-ckey bereiken. Onzeker is het
gespelen van Rob van Steen. De

raakte woensdag-
,..on-d in Tilburg geblesseerd aan

knie.

Verjaardag
Paul Haarhuis bezorgde zichzelf
een aardig verjaardagscadeau. De
nu 26-jarige Eindhovenaar won in
de derde ronde van het toernooi in
Philadelphia van David Wheaton.
De Amerikaan moet zo langzamer-
hand nachtmerries krijgen als hij
Haarhuis op zijn weg treft. Twee-
maal achtereen immers al versper-
de de Nederlander hem de door-
gang. Vorige week in Memphis, nu
in Philadelphia.

.jY k achter de beschikbaarheid van
Y°y Binnie staat een vraagteken,
p^^orgen wordt de strafmaat be-

naar aanleiding van zijn 'ga-
(je misconduct' vorige week vrij-
"j, § in de uitwedstrijd tegen Agpo

Als de Canadees wordt
„ gesloten, zal hij worden vervan-on door zijn landgenoot Grant

Baptisten maken
vuist voor Tyson

INDIANAPOLIS - De baptistenge-
meenschap in de Verenigde Staten
heeft de 18-jarige schoonheidsko-
ningin, die door Mike Tyson werd
verkracht, vóór het proces onder
druk gezet de aanklacht in te trek-
ken. Dat heeft een televisiestation
in Indianapolis beweerd. De zender
onthulde ook, dat de federale Ame-
rikaanse politie een onderzoek zou
zijn begonnen. Een woordvoerder
van de FBI ïn Boston ontkende
noch bevestigde het onderzoek.

Haarhuis bleef na de gewonnen
openingsset (6-3) op debeen dankzij
een sterke wedstrijdmentaliteit. De
als vierde geplaatste Wheaton
kwam in de tweede set met 5-3
voor, maar Haarhuis vocht terug.
Bij de stand 4-0 in de tiebreak leek
Wheaton alsnog op weg naar een
derde set. De toen optredende non-
chalance in het spel van de Ameri-
kaan werd door de Nederlander
afgestraft: 8-6. Michiel Schapers
werd uitgeschakeld door Michael
Stich.

Dullens

. Eaters leidt in de strijd
,j et Ago Trappers met 2-1, Een der-

overwinning voert de Geleense
j-Z^g naar de eindstrijd tegen Pro
V(T, §e Utrecht. Bij een nederlaag,
t 'St er een vijfde, beslissend duel'
tySsen de Eaters en deTrappers. De

vanavond begint om 19.30

Jan Siemerink: „Ik wist ddt ik tegen dezeBecker nietkansloos was." Foto: EPA

Evelyne Dullens is na haar lange
blessureperiode weer terug op de
tennisbaan. Na twee toernooien in
Engeland om wedstrijdritme op te
doen, trad de Sittardse deze week
aan in Reims. In het 10.000 dollar
Satellitetoernooi moest zij zich in
de eerste ronde gewonnen geven te-
gen de Hongaarse Maria Zsoldos.
Dullens won de eerste set met 6-3,
maar een opkomende griep deed
haar kracht verminderen, waarna ze
verloor met 3-6 en 2-6.

Hockeyteam laat op schot tegen Frankrijk

DRACHTEN - Het tweede deel'
van de nationale zwemkam-
pioenschappen wordt dit week-
einde afgewerkt in Drachten. Na
de succesvolle opening zijn er
ook nu medaillekansen voor
Limburg via Edgar Thimister
(MZPC), Miranda Bosma (Mosa
Regio), Marco op den Kamp en
Roy Meyboom (beiden ZON/
S&S). Het NK zwemmen geldt
tevens als kwalificatie voor dé'
Olympische Spelen.

Zwemmers naar
Drachten

KARACHI - Het Nederlandse
hockeyteam heeft in Karachi
drie kwartier nodig gehad om
in het eerste duel van de strijd
om de Champions Trophy de
ban te breken tegen het zwak-
ke Frankrijk. Toen was het
meteen goedraak. Binnen vier
minuten tilden Bovelander,
Brinkman en invaller Veen de
score naar 3-0, waarna aan-
voerder Mare * Delissen de
eindstand bepaalde op 4-0.

NK sportklimmen
in Valkenburg
VALKENBURG - De organisa-
tie van het Nederlands kam-
pioenschap sportklimmen is
toegewezen aan Valkenburg. De
wedstrijden die worden,gehou-
den op een kunstmatige klim-
muur, zijn op 12 en 13 december.
Aan het WK voor junioren van
(14 t/m 18 jaar), dat eind deze
maand in Bazel wordt afgewerkt,
doen negen Nederlanders mee.
Samen met honderdtwintig
sportklimmers uit negentien lan-
den dingen zij naar de 'top' op
een overhangende, achttien me-
ter hoge wand.

Zo kwam er toch nog een ruime
overwinning tot stand in een wed-
strijd, die qua spelpeil het beste
zo snel mogelijk vergeten kan
worden. Invaller-doelman Bart
Looije was de grote uitblinker
met een handvol fraaie reddingen
in de eerste helft.

De vereniging van baptistenpredi-
kanten in de Verenigde Staten wil
Tyson uit de cel houden door het
ophalen van honderdduizend hand-
tekeningen. Tienduizend Amerika-
nen zouden de petitie al hebben
ondertekend. Het is de bedoeling de
handtekeningen aan de rechter te
overhandigen.

De baptisten, die veertien miljoen
aanhangers tellen onder wie de
helft zwarten, vormen de grootste
kerk in de Verenigde Staten. Zij
zouden Désirée Washington drie
weken voor het beginvan de rechts-
zaak tegen de 25-jarige zwaarge-
wicht hebben benaderd de beschul-
diging in te trekken of de aanklacht
te verzachten, aldus het TV-station
WTHR.

Zware klus
dames Swift

ROERMOND - De dames van
ej Jft Roermond krijgen dit week-de een dubbel competitiepro-
av m â te verhapstukken. Van-
hov treedt de ploeg aan in Eind-
°mld tegen PSV, waarna zondag
j> J4.15 uur in de Jo Gerrishal in
°P h"mond het toPduel tegen V&L
erJv Programma staat. De heren-

rt
Sic werkt zondag om 15.00

re laatste ronde van de regulie-
Plav°mpetitie af' De Limburgse
v0 spelen als
en §7 V&L-Esca, E en O-Sittardia

-Blauw Wit-Bevo. '
Tyson werd door de jury schuldig
bevonden aan verkrachting van de
deelneemster aan een schoonheids-
wedstrijd. Op 6 maart wordt het
vonnis uitgesproken. De 25-jarige
bokser kan rekenen op een straf
van zeven tot twaalf jaar.

Helios huldigt
kampioenen

SIMPELVELD - Krachtsport-
vereniging Helios huldigt zon-
dag in Hotel Oud Simpelveld
haar vier Nederlandse kampioe-
nen. Tijdens de receptie van
16.00 tot 18.00 uur is er gelegen-
heid de succesvolle gewichthef-
fers te feliciteren.

'nteiif div's>e dames, zondag: Sittard-
Noav uf (1210 uur* Sportcentrum Sittard);
Sust! stlandia (13-35 uur* Reinoudhalpann -n); Bevo-lason (14.30 uur, Piushof
t*erpTlgen); Loreal-Velo (13.20 uur, Venlo).
ftein ' ?onda«: Noav-Saturnus (14.45 uur,
Ven o) ha' Susteren)*Loreal-Pius X(14.40,

Bayern haalt uit
tegen Bochum

.OCHUM - Bayern München heeft
in d

gevaar helemaal afte zakken tot
ty 't? bedreigde zone weten af te
"L*rK en" *~*e PoeS van trainer Sören
rüW Won gisteravond het belang-
Vft ,?vel biJ degradatiekandidaat
Wh m met maar liefst s"°'
(jj y had een positiefresultaat no-
laaè de verrassende 1-2 neder-
öv-nVoriSe week in eigen huis tegen'
aan km° Dresden werd forse kritiek

net adres van de Deen geuit.
trainerscarrousel

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
05897 tussen 8 en 12 uur. " Mare Delissen is de Fransman Olivier Petit te snel af. De Oranje-captain bepaalde de eind

Stand Op 4-0. Foto: ANI

Pakistan
Ook de twee daaraan voorafgaan-
de duels waren nauwelijks het
aanzien waard. Pakistan, dat
sinds 1980 op jacht is naar de tro-
fee, die het twee jaar eerder zelf
beschikbaar stelde, won ternau-
wernood van Groot-Brittannië
(1-0). Bekerhouder Duitsland ging
met 1-2 ten onder tegen Australië,
dat vandaag tegen Nederland
speelt.

Een van de steunpilaren van
Frankrijk was voorstopper Gaby
van Hout van Tilburg, die voor-
zien van een Frans paspoort al
aan zijn 81ste interland toe was.

httfGELRADE - Met ingang van
{O /ueuwe seizoen wordt Arko
de rk trainer van BVC '28 Bingelra-

Renners weigeren te
fietsen in noodweer

Rallysprint
Eindhoven
EINDHOVEN - Negen Lim-
burgse teams starten zondag in
de Rallysprint van Eindhoven,
de openingswedstrijd van het
Nederlands seizoen. Start (13.00
uur) en finish (18.00 uur) zijn op
het industrieterrein De Hurk,
waar ook de eerste klassement-
sproef is. De andere proef is in
Veldhoven. Beide proeven wor-
den meerdere keren afgelegd.
Prominente deelnemers zijn Jo-
han van Heek (BMW M3) en Ger
van Krimpen (Ford Sierra). Na-
tionaal kampioen Ciel Bos staat
genomineerd met zijn Peugeot
309 GTI 16V. Het Limburgse
veld bestaat uit onder meer
Henk Vossen, Michel Oprey, de
gebroeders Paulissen, Piet Pött-
gens en Mark Habets.Hij had een groot aandeel in het

uitschakelen van spits Torn van 't
Hek, die halverwege de tweede
helft werd opgevolgd door Rob-
bert Delissen. Toen was het ech-
ter al 3-0.

sport in cijfersg
DAMMEN
(j^""8» internationaal toernooi, zeven-
pj.^ronde: Schwartsman-Valneris 1-1,
l.j Sman-Koeperman 1-1, Katz-Borgetti
Pm Pros'nan-Heusdens 1-1, Baljakin-

2-0, Rosa-Leemberg 0-2, Van
ripi^ldorp-Wonnave 1-1, Nicault-Vangt' 1-1. Stand aan de kop: 1.
rkWartsman 11; 2. Koeperman, Valne-- 9", Presman en BaUakin 10; 6. Wigman

.* ■ onder anderen Prosman en Heus-°-ens 8.

HOCKEY
„l^achl, Champions Trophy, Pakistan -■.-■iT^rïttannië 1-0, Nederland-Frank--1k 4-0.

SCHAKEN
N'~!nes' internationaaal landentoernooi;
/■eaerland-VS l'/2-2'/2; individueel:Tim-''w-Seirawan 0-1, Piket-Christiansen
PÖrf ' Sosonko-Benjamin -yfe-Vi, Ree-

eaorowicz '/">->/",. Engeland-Frankrijk
ll {/ tand °a vier ronden: 1. Engeland
'-J7»; 2. VS, Nederland 9; 4. Frankrijk

TENNIS
Philadelphia, mannen 1,8 miljoen gul-
den, tweede ronde: Stich-Schapers 7-6
6-3, Laurendeau-Skoff 6-3 6-4, Pescoso-
lido-Boetsch 7-5 6-4, Mansdorf-Van
Rensburg 6-4 6-3, Sampras-DiLucia 6-2
6-1, Woodbridge-Washington 6-1 5-7 7-6;
derde ronde: Clavet-Rostagno 7-6 7-6,
Tarango-Ferreira 6-3 7-5, Haarhuis-
Wheaton 6-3 7-6.

Oklahoma City, vrouwen 270.000 gul-
den, eerste ronde: Garrison-Cioffi 6-4
6-1; tweede ronde: Grossman-Whitlin-
ger 7-6 7-6, Bollegraf-De Lone 3-6 7-6
6-1, Graham-Harper 6-4 6-2.

Stuttgart, mannen, 1,8 mi\joen gulden,
tweede ronde: Courier-Krajicek 6-3 3-6
6-3, Siemerink-Becker 6-3 6-4, Campo-
rese-Novacek 6-3 6-1, Edberg-Anto-
nitsch 6-1 6-2, Ivanisevic-Delaitre 6-3
7-6.

VOETBAL
San Salvador, vriendschappelijk: El
Salvador - Verenigde Staten 2-0.

Geen geld voor
dopingcontrole
DIEREN - Na afloop van de
achtste Grote Prijs Wielerrevue,
die volgende week woensdag
wordt verreden met start in Die-
ren en finish 's Heerenberg, zal
waarschijnlijk geen dopingcon-
trole worden gehouden. De orga-
nisatoren hebben niet voldoende
geld voor een dergelijk onder-
zoek.

Het was aan Bart Loorje te dan-
ken, dat Frankrijk in de beginfase
niet verrassend de leidingkon ne-
men. De 23-jarige HGC-er, die pas
aan zijn vijfde interland toe was,
verving de licht geblesseerde vas-
te keus Frank Leistra met verve.
Hij maakte in de eerste helft stijl-
vol zeker vier gevaarlijke Franse
inzetten onschadelijk.

VALENCIA - De vijftigste Ronde
van Valencia heeft het hoofd gebo-
gen voor het noodweer. Na een aan-
tal halve beslissingen werd tenslot-
te het besluit genomen de derde
etappe, Castella-Alcudie de Cres-
pins over 177 kilometer, van het
programma te schrappen. De orga-
nisatie had eerder al de eerste rit
ingekort wegens onbegaanbaarheid
van de wegen. Gisteren weigerde
een groot aantal renners te begin-
nen aan de derde rit wegens de
onophoudelijk neervallende regen.

De ploeg van Claudio Chiapucci
kwam niet naar de start. Na twintig
minuten wachten werd toch het
startsein gegeven, al lieten Cubino,
Indurain, Rooks, Van Hooydonk en
Theunisse de organisatie weten vol-
strekt geen trek in de etappe te
hebben.

Na achttien kilometer werd beslo-
ten de koers te neutraliseren en
ruim zeventig kilometer verder, in
Gandia, de wedstrijd weer op te ne-
men voor de laatste tachtig kilome-

ter. De renners werden in de volg-
wagens vervoerd, maar weigerden
in Gandia nog eens aan de wed-
strijd te beginnen. Na een spoedver-
gadering van organisatoren, jury,
ploegleiders en een afvaardiging
van de renners werd de derde rit
tenslotte in zijn geheel afgelast.

Vandaag is een rit over een aantal
flink passen gepland. Die etappe
staat intussen ook op losse schroe-
ven, want de cols zijn bedekt met
een pak sneeuw.

Van onze correspondent
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Torn Nijssen met Cyril Suk bij laatste acht in StuttgartPierre Vermeulen
jeugdtrainer

Fortuna Sittard Siemerink ontluistert Becker



MERIBEL - „Vreni, Vreni, noch ein-
mal". De wanhoop stond de Zwitsers
op het gelaat geschreven. Olympische
Winterspelen zonder goud in het alpi-
ne skiën, dat was onverkoopbaar. Val
d'lsère werd bij de mannen Val Misè-,
re voor de Zwitsers. Brons voor Steve
Locher op de afdaling. Heinzer ner-
gens, Accola nergens. Meribel werd
bij de vrouwen 'Nachtmerrie-bel'.
Bournissen nergens, Schneider ner-
gens. De laatste kans lag gisteren in
de slalom, de specialiteit van Vreni
Schneider, de dubbelvoudig Olympi-

sche kampioene van Calgary op de reuzen- en gewone sla-
lom. Vreni, Vreni, noch einmal. Het mocht niet zo zijn.

zijn naam bracht. Coberger (21), uit
Christchurch, leerde skiën in
Mount Hutt in Nieuw-Zeeland.

Schneider, 39 wereldbeker-over-
winningen rijk, was wederom bang
voor de Roe de Fer, net als in de
reuzeslalom. De rots van ijzer lag
haar niet. Haar grote Oostenrijkse
rivale Petra Kronberger wel. De
oergezonde plattelandsdochter uit
Pfarrwerfen liet in Meribel de wan-
gen extra bollen na haar verrassen-
de overwinning in de slalom. Het
was haar tweede goud, na de combi-
natie. Het zilver ging Annelise Co-
berger uit Nieuw-Zeeland. De
Spaanse Blanca Fernandez Ochoa
nam afscheid van het skicircus met
brons.

De uitslag van de slalom paste in
het Olympische feuilleton der ver-
rassingen. Kronberger won in 1990
bij toeval eens een slalom, maar be-
hoorde in die puur technische disci-
pline tot de subtop. Schneider,
Wiberg, Fernandez Ochoa en sinds
kort Coberger, Compagnoni, dat
waren de toppers. Daarom huilde
Kronberger na haar tweede goud
dikke tranen.

Vrouwen, 3000 meter estafette, halve
finales: Eerste heat: 1. Canada
4.42,10, 2. Verenigde Staten 4.42,56, 3.
Nederland 4.47,21, 4. Italië 4.47,31.
Tweede heat: 1. Japan4.37,08, 2. GOS
4.38,37, 3. China 4.41,50, 4. Frankrijk
4.43,32.

Om de elfde plaats: Italië-Polen 1-4
(0-3, 1-0, 0-1). Plaatsingswedstrijd 5
t/m 8: Duitsland-Frankrijk 5-4 (1-0 3-3
1-1). Zweden-Finland 3-2 (2-0, 1-1,
0-1). Om plaats 5: Duitsland-Zweden,
om plaats 7 Frankrijk-Finland, om
plaats 9 Noorwegen-Zwitserland.

IJSHOCKEY

Pernilla Wiberg, de Olympische
kampioene op de reuzeslalom, mis-
te concentratie. Ze lag nietvoor tien
uur in bed op haar grote dag en be-
kocht dat in de eerste run met een
uitglijder. Compagnoni zat in een
rolstoel. In afwachting van de derde
operatie aan de kruisband in de lin-
kerknie. De Italiaanse (21) scheurde
de band op de reuzeslalom.

Uitglijder

Zeven maanden van het jaarwoont
ze echter in SanktAnton in Oosten-
rijk met haar trainer Zallmann, een
Tsjechoslowaak van geboorte maar
genaturaliseerd tot Australiër. Haar
grootvader was een Beier, die in
1920 naar Nieuw-Zeeland emigreer-
de. In 1991 sloot ze aan bij de we-
reldtop door zilver in de combinatie
op het WK in Saalbach achter Sabi-
ne Ginther. Coberger maakte in het
koude, winderige Meribel (min vier
graden) in de eerste manche de
achtste tijd. In de tweede was ze
veruit de snelste (44,08). Alleen
Kronberger was in staat haar voor-
sprong te consolideren.

Slalom vrouwen: 1. Kronberger
1.32,68 (48,28 + 44,40), 2. Coberger
1.33,10 (49,02 + 44,08), 3. Fernandez-
Ochoa 1.33,35 (48,25 + 45,10), 4. Pari-
sien 1.33,40 (48,22 + 45,18), 5. Buder
1.33,68 (49,10 + 44,58), 6. Chauvet
1.33,72 (48,98 + 44,74), 7. Schneider
1.33,96(48,66 + 45,30), 8. Berge 1.34,22
(49,39 + 44,83), 9. Neuenschwander
1.34,28 (49,20 + 45,08), 10. Hrovat
1.34,50(49,04 + 45,46).

SKI
Op de afdaling en de Super G was
ze verslagen, op de slalom vond ze
haar revanche. De winnares van de
laatste twee wereldbekers sloot
haar Olympisch toernooi wonder-
schoon af. Met twee maal goud ver-
schafte zij zich een ijzersterke on-
derhandelingspositie tegenover
haar sponsor.

Revanche

En Schneider? De boerendochter
uit Elm trainde vorige week 20 se-
conden op de Roe de Fer. Ging
onderuit en vluchtte halsoverkop
per helicopter naar Elm. Ze wilde
rust, zich bezinnen op haar Olym-
pisch optreden. Maar de angst bleef.

Twintig kilometer mannen: 1. Red-
kin 57.34,4/0 missers, 2. Kirchner
57.40,8/3, 3. Lofgren 57.59,4/2, 4. Po-
pov 58.02,9/2, 5. Eloranta 58.15,7/1, 6.
Hietalahti 58.24,6/1, 7. Passier
58.25,9/4, 8.Loberg 58.32,4/1,9. Ferme
58.32,9/1, 10. Tsjepnikov 58.47,6/3.

BIATHLON Het goud voor anti-ster Kronberger
was verrassender dan het zilver
voor Coberger. De Nieuwzeelandse
behaalde half januari in Hintersto-
der haar eerste wereldbeker-zege.
Het was de eerste overwinning voor
een skiër uit het vijfde continent
sinds de Australiër Milne 22 jaarge-
leden de afdaling in Val dTsere op

Net als vorig jaar, bij de eerste ken-
nismaking met de Roe de Fer. Toen
viel ze eveneens uit. Schneider en
de Roe de Fer waren sneeuw en
warm water. Het 'Vreni, Vreni, noch
einmal' was in Meribel niet aan haar
besteed.

Speedskiën: van 0 tot 200 binnen tien seconden
" Petra Kronberger slalomt energiek langs de paaltjes richting goud. Foto: EPA

Straaljagers op skilatten
# Gekleed in een aërody-
namisch pak en getooid
met eenfuturistische
helm bedwingt de Ameri-
kaanse Amy Guras de
Franse alpenwei in Les
Are, die 's winters wordt
omgetoverd in een snel-
heidspiste.

Foto: EPA

LES SAISIES - Mark Kirchner liet
zich niet kennen. De Duitser wilde
o zo graag als eerste man in de ge-
schiedenis drievoudig Olympisch
kampioen biathlon worden. Jevgeni
Redkin fungeerde als spelbreker,
de deelnemer uit het Gemenebest
van Onafhankelijke Staten greep na
20 kilometer het goud.

Kirchner werd tweede, maar bleef
lachen. Niemand hoorde hem zelfs
klagen over het welgeteld 563 meter
te korte traject. Hij had eerder de
halve afstand gewonnen en ook in
de estafette waren de Duitsers supe-
rieur.

ALBERTVILLE - Manfred D°'
nike, de Duitse dopingjager
heeft de ziekte van Tarasov aail"
gegrepen om opnieuw te pleite
voor bloedonderzoek bij de o°'
pingcontrole. „Bloedonderzoek
zal de urinetests in de komend
tien jaar niet verdringen, i*l33
biedt wel de mogelijkheid cc
aantal verboden handelingen °V 1
het spoor te komen." Volgen 'Donike zijn door bloedonde' |
zoek nog niet alle verboden tof\ 1
gediende stoffen waterdic11 i
aantoonbaar. ■

Donike pleit
voor bloedproef

LES ARCS - Moed kun je
Eddy the Eagle niet ontzeg-
gen. De jokervan de Spelen in
Calgary stort zich van de
schans, maar heeft dan de
techniek niet om vliegend ver-
der te reiken dan een tienjari-
ge scholier uit Finland of
Noorwegen. Merlene Ottey wil halfmiljoen van Katrin Krabbe

Ulrike Meyfahrt eist
aftreden DLV-leiding

In Les Arcs, een van de vele Franse
woonfabrieken voor wintersporters,
dringt de vraag zich op waarom de
Brit zich niet gemeld heeft voor het
snelheidskiën, demonstratiesport
op de Olympische Spelen. Voor een
gediplomeerd stuntman moet het
een uitdaging zijn om van 2750 me-
ter de diepte te zoeken. Hoogtever-
schil 560 meter, hellingspercentage
bij de start 77 procent. Over een
sprong hoeft hij zich geen zorgen te
maken, de enige opdracht is het ha-
len van een zo hoog mogelijk snel-
heid. Toch de ideale sport voor een
durfal als Eddy Edwards, die de
techniek van de schansspringer
ontbeert.

Het acceleratievermogen van een
speedskiër is sneller dan dat van
een Ferrari. Van nul tot 90 in drie
seconden. Van nul tot 150 in zes se-
conden en van nul tot 200 binnen
tien seconden.

Breuer en Möller veel morele ste 11 >
„Veel mensen spreken Katrin ol_ 'straat aan als zij door Neubrande j
burg loopt, wensen haar sterkte e
zeggen haar het hoofd rechtop
houden", aldus Torsten Krentz, <\
verloofde van Krabbe. „Zij weet d 1
ze onschuldig is en datzij hier doo j

heen moet. Zij wil in Barcelona . 1
pen en door haar prestaties bevw ■zen dat zij onschuldig is." <

MOUTIERS - Ulrike Meyfahrt,
olympisch hoogspringkampioene in
1972 en 1984, eist het aftreden van
het bestuur van de Duitse atletiek-
bond (DLV). Meyfahrt verwijt de
bondsbestuurders al ruim een half
jaar op de hoogte'te zijn van mani-
pulatie met urine-staaltjes. „Ze heb-
ben de zaak echter nooit nagetrok-
ken en hebben gedaan alsof hun
neus bloedde.De heren hadden het
blijkbaar te druk met het invullen
van hun declaratieformulieren",
sprak Meyfarth. Zij meent dat het
bestuur moet worden geprofessio-
naliseerd. „Die heren zullen moge-
lijk wat attenter zijn opzulke dinge-
tjes".

Nike, de kledingsponsor van Kr3.fbe en Breuer, heeft verklaard ach1 |
de atletes te blijven staan. „&e $
atletes hebben voor ons uitsteken
werk gedaan en wij zullen hen ste
nen tot duidelijkheid komt in de
affaire".

Professor Manfred Donike, de Duit-
se doping-deskundige, is ervan
overtuigd dat Katrin Krabbe bij de
dopingcontrole in het Zuidafri-
kaanse Stellenbosch gemanipu-
leerd heeft. „Ben Johnson heeft
zeven maanden gelogen. Ik zie be-
paalde overeenkomsten", aldus
Donike.

De geschiedenis van het snelheids-
kiën gaat meer dan honderd jaar
terug. Goudzoekers in Amerika de-
den het als vrije tijdsbesteding, Ita-
lianen in de Dolomieten vele jaren
later als wedstrijd. De Internationa-
le skifederatie trok de handen van
de sport af na een dodelijk ongeluk
in 1979, maar kwam op die beslis-
sing in 1987 terug. Populair is het in
Frankrijk en vooral in de Verenigde
Staten, waar alles wat snel gaat en
spectaculair oogt geliefd is en veel
dollars oplevert. Rap gaat het in
ieder geval, Michael Prufer houdt
het wereldrecord. Op zijn 2 meter 40
lange latten bereikte hij een snel-
heid van 223,741 kilometer per uur.

223,741 km/u

De Duitser, lid van de medische
commissie van het internationaal
Olympisch comité, is van mening
dat een onderzoek naar de gang van
zaken, niets nieuws aan het licht zal
brengen. „Het dossier is eenvoudig
te omvangrijk om het te kunnen
weerleggen. De aanwijzingen tegen
Katrin Krabbe, GritBreuer en Silke
Möller zijn overweldigend. Het zal
zeer moeilijk zijn de zaak voor het
gerecht aan te vechten."

De Finse Tarja Mulari als snelste
vrouw 214,413 kilometer. Ter verge-
lijking: de afdalers op de Lauber-
horn in Wengen halen op de glij- In Duitsland ontvangen Krabbe,

Merlene Ottey voelt zich bedroge
door Katrin Krabbe. Indien de w
ternationale amateur atletiekfeder j
tic (lAAF) de schorsing van vier ja»
wegens manipulatie rond de a
pingcontrole bevestigt, eist O^tey
Nederlandse zaakwaarnemer Ray

mond de Vries een schadevergo
ding van een half miljoen gulden-
De sprintster uit Jamaica denkt
haar derde plaatsen bij de were jjt
kampioenschappen in Tokio (
bedrag aan neven-inkomsten
startgelden en reclame-activiteii
te zijn mis gelopen. „Zonder een g
drogeerdeKrabbe was Ottey eer 'in plaats van derde geworden', %ge
De Vries in Bild. „Dus moet KraD"
ons terug betalen", aldus De vn^die de Amerikaanse Gwen-Torr p
ce, in Tokio tweede op 100 en
meter, gemakshalve over het ho
ziet.

stukken een snelheid van 135
kilometer.

Vervelen doet het overigens snel.
Een schaatser kan zichtbaar instor-
ten op de laatste meter, een slalom-
specialist een paaltje missen, maar
bij de straaljagers op latten kun je
echt niet zien of een deelnemer 196
of 199 kilometer haalt. Gezichten
zijn niet te herkennen door de
vreemde uitmonstgring. En toch ge-
looft Schaupp dat de. sport toe-
komst heeft. „De sport past in een
tijd waarin alles sneller en hoger
moet Rn leent zich voor de televisie.

Dan kun je beter dan aan de rand
van de piste de problemen van de
skiër zien".

Hoe gaat het speedskiën in zijn
werk. Eerst stort de atleet zich op
zijn latten driehonderd meter naar
beneden, dan wordt over honderd
meter zijn snelheid opgemeten en
vervolgens heeft hij een remweg
van 700 meter.
Redenen om af te zien van deelna-
me zijn er meer dan voldoende.
Hoewel de baan breed is en -de uit-
loop lang kun jebij een val behoor-
lijke breuken en brandwonden

oplopen. Verlaat je heel even de in
windtunnels uitgeteste aërodynami-
sche houding dan belandt je li-
chaam in een draaikolk. Het moet
hetzelfde gevoelzijn als uit een auto
stappen die 200 kilometer rijdt.

Geen weg terug
„Sta je daarboven en zet je af dan is
er geen weg terug meer. Je moet
aan de start staan met het gevoel:
dat stuk kan ik aan. Wanneer je met
het hoofd remt is de snelheid weg",
vertelt de Duitse bondscoach.

De afdaling duurt in totaal minder
dan een minuut, maar vergt een
maximale concentratie. „Je moet
vreugde vinden in snelheid.
Speedskiën, met ruim 200 km per
uur naar beneden, dat geeft een
kick. Je bloed gaat sneller stro-
men", zegt Schaupp zelf ook. De
'Vliegende kilometer', zoals het
speedskiën ook wel genoemd
wordt, is niet ongevaarlijk, maar de
F-16 op skilatten loopt minder risi-
co dan een afdaler die op de smalle
piste een grotere kans op een bot-
sing met een rots of een afrastering
heeft.
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winterspelen op tv

17.00-19.30 Euro: ijshockey halve finale-
-19.00-20.00 Ned. 3: hoogtepunten van de
dag, ijshockey halve finale.
19.30-20.00 Euro: La rue vers I'or.
19.30-22.20 Dld 2: kunstrijden vrouwen,
ijshockey halve finale.
20.00-23.30 Euro: kunstrijden vrouwen,
ijshockey halve finale.
20.30-20.50 Ned. 3: kunstrijden vrou-
wen.
21.02-22.30 Ned. 3: kunstrijden vrou-
wen, ijshockey halve finale.
22.30-22.50 Ned. 3: Studio Moutiers, be-
levenissen Nederlandse deelnemers.
23.30-00.30 Euro: La rue vers I'or.
23.32-00.00 Ned. 3: samenvattingen*
kunstrijden vrouwen, ijshockey halve
finale.
00.30-01.00 Euro: kunstrijden vrouwen.
01.00-01.30 Rai Uno: kunstrijden vrou-
wen.
01.00-02.00 Euro: ijshockey duel van de
dag.
02.00-03.00 Euro: La rue vers I'or.
03.00-05.00 Euro: ijshockeywedstrijd
van de dag.
05.00-06.00 Euro: kunstrijden vrouwen.

10.00-12.30 Euro: langlauf vrouwen.
12.07-12.55 Ned. 3: bobslee, langlauf
vrouwen.
12.30-13.00 Euro: shorttrack 1000 m
mannen
12.55-15.30 Ned. 3: ijshockey wedstrijd
om negende plaats.
13.00-13.45 Euro: ijshockey om negende
plaats.
13.45-15.30 Euro: La rue vers I'or.
15.30-17.00 Euro: kunstrijden vrouwen.
16.55-19.00 Ned. 3: ijshockey halve fina-
le.

07.30-09.00 Euro: ski slalom vrouwen.
08.45-19.00 Dld. 2: bobslee, langlauf, ijs-
hockey.
09.00-10.00 Euro: bobslee.
09.30-10.00 Ned. 3: Studio Hilversum
10.00-12.00 Ned. 3: bobslee, langlaul
vrouwen.

VANDAAG

06.00-06.30 Euro: aujourd'hui les jeux.
06.00-07.30 Euro: shorttr. 1000 m man-
nen

MERIBEL - D« nternational6
IJshockeybond (IIHF) heeft n<j
een zitting van ruim één uur een
Duits protest afgewezen. "

j

Duitse bond had bezwaar aange
tekend tegen de gang van z^^bij de tweede serie penalty's 'n
het zinderende duel met Canad*^Volgens de Duitsers waren <j
„shoot-outs" in de verkeerde
volgorde genomen. Canada wo"
de wedstrijd die na een 3-3 geW|
ke stand werd verlengd en ver-
volgens door penalty's wer
beslist.

Protest Duitsers
afgewezen

ALBERTVILLE - Fabri^Lhenry, de doelman van
Franse ijshockey-team, wer°
woensdag naakt en vastgebo"'
den aan een stoel op het ijs va" i
de trainingshal in Courehevel
zet. Op dat moment waren Aol^rikaanse coaches aan het train**5"
met Greg Brown. Een camera'
ploeg van CBS was eveneen51
aanwezig, maar zag er geen aail'|
leiding in het incident te filnien'
Een fotografe nam wel een Paa
kiekjes. Lhenry probeerde °r
het ijs niet het doel te verdedig
gen, maar de waardevolle delen
van zijn anatomic.

Franse ijshockeyer
naakt op het ijs

Kirchner schiet
doel voorbij

DOOR TON DE RUITER

cijfers winterspelen

SCHAATSEN
Mannen, 10.000 meter: 1. Veldkamp
14.12.12, 2. Koss 14.14,58, 3. Karlstad
14.18.13, 4. Vunderink 14.22,92, 5. Sa-
to 14.28,30, 6. Hadschieff 14.28,80, 7.
Bengtsson 14.35,58, 8. Johansen
14.36,09, 9. Sighel 14.38,23, 10. Sana-
rov 14.38,99, 11.Bos 14.40,13, 12.Kah
14.42,32, 13. Itokawa 14.42,35, 14.
Radke 14.42,60, 15. Tröger 14.45,41,
16. Schön 14.46,20, 17. Snetkov
14.46,87, 18. Shirahata 14.47,56, 19.
Saoetin 14.49,31, 20. Dittrich 14.50,23,
21. Jarvinen 14.50,75, 22. Wanek
14.51,34, 23. Jeklic 14.51,89, 24.
Greenwald 15.03,02, 25. Kyncl
15.03,97, 26. Marshall 15.07,03, 27.
Klaiber 15.13,65, 28. Musil 15.14,18,
29. Ganbold 15.18,56. Tahmindjis
15.53,61 (gediskwalificeerd).

Shorttrack mannen, kwartfinales
1000 meter (eerste twee geplaatst):
Eerste heat: 1. Joon-ho Lee 1.33,66, 2.
Daignault 1.34,69, 3. Jasper 1.34,69, 4.
Ishihara 1.34,86. Tweede heat: 1.
O'Reilly 1.33,62, 2. Blackburn 1.33,71,
3. Ertsjov 1.34,02, 4. De Ruyter
1.34,60. Derde heat: 1. Ki-hoon Kim
1.32,67, 2. McMillen 1.32,69, 3. Mark
Velzeboer 1.33,86, 4. Lianli Li 1.33,90.
Vierde heat: 1. Lackie 1.34,68, 2.
Blanchart 1.34,83, 3. Hernnhof
1.34,85, 4. Kawasaki 1.35,66.
Halve finales, eerste heat: 1. Joon-
hoo Lee 1.31,27 (wereldrecord; het
oude was 1.31,80 van Tsutomu Kawa-
saki, Amsterdam 1990), 2. McMillen
1.31,60, 3. Daignault 1.32,10,4. O'Reil-
ly 2.05,04. Tweede heat: 1. Ki-hoon
Kim 1.32,12, 2. Blackburn 1.32,23, 3.
Lackie 1.32,30, 4. Blanchart 1.33,04.
Finale: 1. Ki-Hoon Kim 1.30,76 (we-
reldrecord), 2. Blackburn 1.31,11, 3.
Joqn-Ho Lee 1.31,16, 4. McMillen
1.31,32. Om vijfde plaats: 1. O'Reilly
1.36,24, 2. Blanchart 1.36,28, 3. Lackie
1.36,28, 4. Daignault 1.37,10.
Vrouwen, 3000 meter estafette, fina-
le: 1. Canada (Daigle, Donatelli, Lam-
bert, Perreault) 4.36,62 (wereldre-
cord), 2. Verenigde Staten 4.37,85, 3.
GOS 4.42,69, 4. Japan 4.44,50.

Nachtmerrie in Meribel
Oostenrijkse Petra Kronberger brengt Zwitsers tot wanhoop
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