
Het zijn kleine roze, gele of bruine tabletjes 
en je kunt er urenlang van dansen. Volgens 

een hardnekkige mythe zouden de 
veelkleurige pilletjes de 

seksualiteitsbeleving verhevigen en daarom 
wordt het ook wel de 'love-drug' genoemd. 
Het gaat om 'Ecstasy' of XTC, de populaire 
drug die jongeren slikken om een ruimer 
blikveld en een enorme stoot energie te 

krijgen . Het is puur chemisch spul dat in 
verscheidene laboratoria onder meer in de 

grensstreek wordt gefabriceerd en 
vervolgens voor het tienvoudige wordt 

verkocht. Het is niet te controleren wat voor 
kwaliteit je koopt en de drug is nog zo nieuw 

dat het effect op lange termijn volslagen 
onbekend is. Bij proeven op ratten hebben 

Antwerpse wetenschappers ontdekt, dat het 
hoofdbestanddeel van XTC, safrol, binnen 
twee jaar kanker veroorzaakt. Een te hoge 

dosering kan leiden tot acute opname in een 
psychiatrisch ziekenhuis of zelfs dodelijk 
zijn. Intussen blijven honderden jongeren 
tussen de 17 en 26 jaar onbezorgd feesten 

en zit de politie met de handen 
in het haar. 

1 
DOOR ANGELI POULSSEN 

HEERLEN - ,,Wij herkennen 
gebruikers van XTC aan het feit 
dat ze met open raampjes rijden 
in de winter. Zodra we ze 
proberen aan te houden, rollen 
de tabletten al over straat," 
vertelt G. Kammermans, 
hoofdinspecteur van de 
narcoticabrigade in het 
Belgische Hasselt. In de stad zelf 
speelt het probleem niet direct. 
Ecstasy circuleert veelal in de 
kleine grensdorpen, waar in 
grote discotheken 
'House'-muziek wordt gedraaid. 
Om uren achter elkaar de 
dreunende beat van die muziek 
te kunnen volgen, om 
remmingen kwijt te raken en 
sneller in contact te komen met 
anderen, slikken de tieners in 
toenemende mate XTC. En 
vervolgens stappen ze in de 
vroege ochtend 
doodgemoedereerd weer in hun 
auto om huiswaarts te keren. 

Kammermans: ,,Wanneer de 

Telefooncirkel 
bestaat 5 jaar 

in het nieuws 

pillen nog niet uitgewerkt zijn is 
het zeer gevaarlijk om auto te 
rijden. Het pepmiddel maakt dat 
je roekeloos wordt, harder gaat 
rijden en vaak onaanvaardbare 
risico's neemt. Gelukkig kunnen 
we tegenwoordig via een 
urinetest binnen 48 uur laten 
vaststellen dat er XTC gebruikt 
is. Wanneer we iemand in België 
oppakken die XTC gebruikt of 
dealt, krijgt hij een een 
minimum straf van drie 
maanden gevangenis en bijna 
5000 gulden boete. Maar het is 
een probleem om gebruikers of 
dealers te herkennen. 
Meestal wordt het in 
vriendenclubjes verkocht of in 
een thuissituatie. We moeten al 
echt razzia's houden en heel snel 
mensen in de kraag vatten om 
hen met het spul in bezit te 
betrappen." 

Agressie 
Volgens de hoofdinspecteur is 
het dealen in XTC-tabletten 'big 
business'. Het produceren van 
een tablet kost een kwartje. In de 
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'XTC-gebruikers te l1erken11en aa11 de open autoraarnpjes' 

Over de lief des pil 01et 
het 01acabere naspel 

• Jongeren kunnen urenlang blijven dansen op de dreunende House-muziek na het nemen van een XTC-tabletje.

discotheken en op de feesten 
worden deze verkocht voor 30 
tot 50 gulden. Dealers verdienen 
duizenden guldens per weekend. 
Uiterlijk en grootte van de 
tabletten verraden niets over de 
werking ervan. De echte XTC 
bestaat uit een chemische 
combinatie die MDMA wordt 
genoemd. Maar er worden ook 
andere combinaties op de markt 
gebracht onder dezelfde naam. 
De gebruiker weet eigenlijk 
nooit wat hij slikt. ,,Gelukkig 
hebben we na afloop van een 
feest nog geen lijken hoeven te 
verzamelen, maar soms flippen 
mensen echt uit en kan de 
energie zich uiten in agressie. 
XTC is niet zo onschuldig als het 
lijkt, alle drugs blijven 
gevaarlijk," aldus Kammermans 
van de Hasseltse politie. 

Nu de Belgische politie haar 
toezicht verscherpt, verplaats de 
'ecstasy-scene' zich weer 
richting Nederland. De 
Maastrichtse politie heeft zeer 
rècent nog·ëen pärtij van 25.000 
tabletten in beslag genomen. 
"Het gebruik van de drug XTC 
levert weinig overlast op. De 
mensen slikken het op feestjes 
in besloten kring en het komt 
zeer !lelden voor dat men gaat 
stelen om aan geld te komen 
voor de pillen. Maar XTC is 
sinds 1988 opgenomen in de 
opiumwet en dus strafbaar," 
aldus een agent van de 
Maastrichtse narcotica-afdeling. 

llippietrip 
Volgens een woordvoerder van 

. het Maastrichtse 

Consultatiebureau voor Alcohol 
en Drugs (CAD) is het 
XTC-gebruik bij jongeren 
inderdaad een groeiend 
probleem . .,Van 1Dnze 
veldwerkers in de scene 
begrijpen wij dat er steeds !\leer 
ecstasy geslikt wordt. Omdat het 
gebruik vaak incidenteel is en 
met grote tussenpauzes, is het 
vaak zo dat men er niet aan 
verslaafd is. Maar het spul kan 
wel tot verslaving leiden en in 
combinatie met alcohol, tot 
agressie. Bovendien gaat bij 
langdurig gebruik de polsdruk 
en de bloeddruk omhoog en 
treden er in de afbouwfase 
uitputtingsverschijnselen en 
angstgevoelens op. Mensen die 
astmatisch zijn kunnen er zelfs 
ademhalingsproblemen door 
krijgen." 
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HEERLEN 
• De gemengde recreatieve bad
mintonclub zoekt nog enkele
leden vanaf 18 jaar. Men komt op
woensdag van 20 tot 22 uur
bijeen in de gymzaal aan de
Schimmelpenninckstraat. Voor
informatie: G.Stoffels,
�045-218608 of H.van Kuyk,
�045-722332.

· • In het Kreativiteitscentrum
kan de cursus Certificaat A Vi
deo worden gevolgd. De cursus
begint 1 maart en het examen
wordt op 11 april afgenomen. Op
maandag 3 februari om 19.30 uur
wordt geheel vrijblijvend uitge
breide informatie verstrekt. Voor
inlichtingen: John Herstein,
�045-718072.
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Ecstasy is een oude drug in een 
nieuw jasje. Het produkt MDMA 
werd in 1914 al ondekt en 
gebruikt als 
vermageringsmiddel. Later werd 
het in het Amerikaanse leger 
gebruikt als 'waarheidsserum' en 
in de psychiatrie onder andere 
als middel om patiënten met 
fobiën te behandelen. 
Tegenwoordig worden de pillen 
in allerlei aantrekkelijke vormen 
op de markt gebracht als zijnde 
een onschuldig pepmiddel voor 
wilde feestjes� Werd het 
verschijnen van XTC in het 
begin nog afgedaan als een 
overleefde hippietrip uit de 
zestiger jaren, inmiddels zijn 
politie en hulpverlenende 
instanties zeer serieus bezig met 
preventie en bestrijding van dit 
fenomeen . 

journaal kort 

'Reik een hand naar de gevange
nen'. 

HOENSBROEK 
• In Ons Huis wordt maandag 3
februari van 14 tot 16 uur spreek
uur van burgerraadslieden ge
houden.

KERKRADE 
• Het spreekuur voor ex-mijn
werkers wordt maandag 3 fe
bruari van 14 tot 16 uur gehou
den in het CMW, Kloosterrader-
straat 20. • 

• In het Credozaaltje van de Jo
seph en Norbertuskerk wordt 
dinsdag 4 februari een informa
tie-avond gehouden over de leer 
van Bruno Gröning. 

..,0 

• Snorkelen
De Maastrichtse onderwater
sportclub 't Piepke die twee
maal per week in zwembad De 
Dousberg bij elkaar komt, wil 
geïnteresseerden het snorkelen 
en het gebruik van perslucht 
bijbrengen. Daartoe wordt ook 
in februari weer gestart met 
een cursus. Voor diegenen die 
verder willen worden dan op
leidingen gegeven voor het 

• snorkel- en duikexamen van de
Nederlands onderwatersport
Bond. Voor meer informatie:
Tom Cornips (043-472492) of
Han Bergs (043-431376).

• 'Focolare'
'Het groeit verder'. Dat is het 
thema van een aantal avond
bijeenkomsten in Heerlen, 
Venlo en Stramproy die de Fo
colarebeweging binnenkort in

,Limburg houdt. De drie avon
den op 4 (Heerlen), 5 (Venlo) en 
12 februari in Stramproy vin
den allemaal van 20 tot 22 uur 
plaats in respectievelijk het ge-
meenschapshuis Welten (Wel- 1 

• 

tertuynstraat 44), het Jeugdge
bouw 'Vogelhut' (Merelweg 1) 
en iri de zaal van Oudertrefcen
trum Frans Strouxstraat 13a. 
Inlichtingen: Henno en Anne
miek Kurstjens (045-272678), 
Hans op 't Veld (040-411630) en 
zr. Brunhilde Anger 
(04956-1350). 

• Open dag
Voor (toekomstige) medewer
kers in de vlees(waren)indus
trie, slagersbedrijven en pluim
vee-industrie worden in alle 
cursusplaatsen van de 'SVO, 
Opleiding voor de Vleessector' 
open dagen gehouden voor ge
interesseerde jongeren (en hun 
ouders). Ook decanen, mede
werkers en cliënten van studie
en beroepskeuze-, arbeids- en 
migrantenbureaus zijn welkom 
om kennis te maken met de 
verschillende beroeps- en op
leidingsmogelijkheden in de 
vleessector. Door heel Neder
land, ook in Heerlen, zijn der
tien SVO-cursusplaatsen. Er 
worden demonstraties gegeven 
en leerlingen en docenten zijn 
aanwezig om vragen te beant
woorden. Tijdens de open dag 
in Utrecht, waar ook de MBO
opleiding is gevestigd, wordt 
tevens de nationale vakcompe
titie voor leerlingen gehouden. 
De open dag op de SVO Heer
len, Voskuilenweg 127, vindt 
op maandag 16 maart plaats 
van 14.00 tot 20.00 uur. De 
vleessector in Nederland heetl 
een groot tekort aan vakkundi
ge medewerkers, met name in 
verkoopfuncties en op midden
kaderniveau. Inlichtingen: mw. 
IJ. Geerts, tel. 030-717121. 

• Paragnosten
Met als thema 'Paranormaal ge• 
nezen en helderziendheid' 
houdt de praktijk voor para
normale geneeswijze en para
gnosie Verstappen-Vandeberg 
(Hiemstenrade 50 te Sittard) op 
woensdag 5 februari een lezing. 
Deze lezing, in gemeenschaps
huis Ophoven (Landwering-. 
straat 112) te Sittard, wordt 
gegeven door mevrouw M-
Vandeberg en de heer J. Ver· 

stappen, paranormale genezers, 
paragnosten. Aanvang 20.30 
uur; kaarten (f 8,50) zijn ver· 
krijgbaar aan de kassa. Info: 
046-581596 of 045-320322.

• Dyslexie

SIMPEL VELD - In bejaarden-'. 
centrum Bocholtz werd onlangs

1 het eerste lustrum gevierd vani 
de Telefooncirkel. 
,Oprichtster Tiny Scheepers en 
de dames Vliegen, Nievelstein, 
Gardier en Schiffelers werden 
door Betty de Wert van de Stich
ting Welzijnswerk voor Ouderen 
in Simpelveld/Bocholtz bedankti 
voor hun inzet. Van de Telefoon
cirkel maken voornamelijk al
leenstaande ouderen gebruik. 
Volgens mevrouw Conjaerts uit 
Bocholtz is de telefooncirkel een 
prima idee . .,Ons groepje binnen 
het telefooncircuit bestaat uit ze
ven dames. Wij bellen elkaar 
elke morgen tussen negen en 
half tien. Als iemand niet rea
geert, is er iets aan de hand en 
gaat iemand een kijkje nemen in 
de woning. 
Nog niet zo lang geleden kreeg 
ik geen gehoor bij een bejaarde 
dame. Ik heb toen meteen de 
huisarts gebeld. Zij bleek inder
daad ziek te zijn en was niet 
meer in staat om zelf de dokter 
te raadplegen. Op die manier 
werkt de telefooncirkel uitste-

• De 'Ow Wiever' van Simpelveld.
• Ten bate van de SOS-kinder
dorpen wordt op carnavalsdins
dag, 3 maart, een grote bridge
drive gehouden in Auberge de
Rousch, Kloosterkensweg 17. In-

BRUNSSUM 
• Tot en met 4 maart exposeert
Therese Vossen uit Bunde in het
bestuurscentrum van Brunssum.

De afdeling Limburg van Ba· 
lans, de landelijke vereniging 
van ouders met kinderen en 
van (jong-)volwassenen met 
ontwikkelings-, gedrags- en 
leerstoornissen, waaronder 
m.b.d. en dyslexie, houdt op 4
februari om 20.00 uur in Maas•

tricht een thema-avond over 
'Dyslexie' (woordblindheid). 
Deze avond, in Le Grand Café 
'De Herremenie' aan de Kruis-
herengang 4, wordt verzorgd 
door de kinder- en jeugdonder
wijspsycholoog, de heer Russ, 
Naast de aanwezigheid van 
mensen van de Vereniging 
'Woortblind' zullen er ook in
formatieve films worden ver
toond over begeleiding, onder
zoek en ook de beleving van 

kend." 
Lang keuvelen of elkaar via de 
telefooncirkel de laatste nieuw
tjes vertellen, is volgens me
vrouw Conjaerts niet de bedoe
ling . .,In eerste instantie gaat het 
er om naar elkaars gezondheid te 
informeren en of er hulp van der
den moet worden ingeroepen. 
Lange verhalen worden dus niet 
verteld. Op die manier neemt de 
telefonische cirkel immers te 
veel tijd in beslag. En bovendien 
is dat veel te duur." 

'Van Semplevei 
tot Simpelveld' 
SIMPEL VELD - Heemkunde
vereniging 'De Bongard' houdt 
dinsdag 4 februari in zaal Dac
kus aan de Irmstraat in Simpel
veld een lezing met als thema 
'Van Semplevei tot Simpelveld'. 
De lezing wordt verzorgd dooor 
drs. H. Franssen en begint om 
20 uur. In de geschiedenis van 
Simpelveld en Bocholtz komen 
onder andere aan de orde de 
oudste bronnen, de Romeinen, 
kerken, veldnamen en boerde
rijen. Niet-leden betalen tl 3,50 
entree. 

• carnaval 

• Eric Douven is de nieuwe

• Prins Sjef I van de Bi
strojanen.

• 

it 

heerser over 't Keescheriek va 
Bengelder'. Prins Eric I houdt 
carnavalszondag 1 maart vanaf 
11.33 uur receptie in het Ont
moetingscentrum in Bingelrade. 

• Prins Eric I van de
Keescheknup.

Oudenboschstraat 50, in Wij
nandsrade de nieuwe heerser 
over het Veldkretserrijk geproc
lameerd. Entree fl8. 

• Zaterdag houdt CV Sjilvend
Alaaf vanaf 20 uur de jaarlijkse
bonte avond in gemeenschaps
huis 't Kloeëster. Kaarten kosten
fl7 ,50 aan de kassa, een gulden
minder in de voorverkoop.

• Mathieu Mertens heerst als
Mathieu II over het Soeplumme
lerijk van Heerlerbaan. Zaterdag
houdt hij van 20.11 tot 21.30 uur
receptie in Narrentempel 't Drie
luik in Heerlerbaan.

• Prins Mathieu II van de
Soeplummele.

schrijven bij dhr. Cox, 
�045-725738, mevr. Pilz, 
�717562 of mevr. Hollman, 
�711990. 
• In maart start Fiom-Limburg
weer met gespreksgroepen voor
gescheiden ouders. De groepen
bestaan uit acht personen, die
tien keer een wekèlijkse bijeen
komst van twee uur houden.
Aanmelden kan tot 10 februari
via �45-740082.
• Zymose houdt op verschillen
de plaatsen in Heerlen en Hoens
broek cusussen zelfverdediging
voor vrouwen.• De kosten voor
de tien lesbijeenkomsten bedra
gen fl30. Voor aanmelding: Zy
mose, �045-227400.
• In de aula van Huize De Berg
wordt vandaag, vrijdag, om 19.30
uur een oecumenisch avondge
bed gehouden met als thema

Het betreft een overzichtsten
toonstelling met kleurrijke mo
tieven. Kijken kan op werkda
gen van 9 tot 12.30 en van 13.30 · - ·
tot 17 uur.

Geslaagd 
WIJNANDSRADE Eric Plas 
uit Wijnandsrade studeert 6 fe
bruari af aan de Erasmusuniver
siteit in Rotterdam als bedrijfs
kundige. 
HEERLEN - H.M.J. Quaedvlieg 
uit Heerlen studeerde 30 januari 
af aan de Rijksuniversiteit van 
Leiden, aan de faculteit van de 
Rechtsgeleerdheid. 
HOENSBROEK - Aan de Rijks
universiteit Limburg slaagde Jos 
Kleijntjens uit Hoensbroek voor 
zijn doctoraal examen Gezond
heidswetenschappen, afstudeer
richting Beleid en Beheer. 

Kerkraadse kanarie sleept titels weg 
KERKRADE - K. van Hoof uit Kerkrade heeft met zijn kanarie de 
hoofdprijs in de wacht gesleept bij de Landelijke Speciaalclub Har
zards. Twee weken geleden was de vogel van Van Hoof ook al Neder
lands kampioen. 

Tijdens het kampioenschap van de Speciaalclub komen de beste vo
gels van Nederland bij elkaar. De Kerkraadse kanarie - die overigens 
nog geen naam heeft, maar alleen een ringnummer - kreeg daar het 
meeste aantal punten. Het vogeltje zong het mooist. Hij kon knorren, 
kloeken, fluiten en ander geluiden maken. Hij kreeg de titel 'meester
zanger'. 

· dyslextische mensen naar vo-
ren komt. Kosten zijn: f 3,50
voor leden en f 5,00 voor niet·
leden. Informatie en/of aanmel
ding mevrouw T. Tummers,
045-271964 of de heer J. Herre
godts, 04750-19842.

• Maria
Tijdens een Mariaviering op 
zondag 2 februari, wordt in de 
nieuwe Mariakapel van More
snet het genadebeeld 'Maria, 
Hulp der Cristenen' geplaatst .. 

• Lezing COC
Tineke de Haan houdt op zon· 
dag 2 februari in het COC Heer· 
len (Honigmanstraat 2) een le
zing over het verenigingswerl< 
en haar toekomst. Na de lezing, 
die om 15.00 uur begint, is et 
discussie. 




