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Mr J. Smeets
waarnemend
burgemeester
Valkenburg

VALKENBURG - De 67-jarige
mr J. Smeets, oud-burgemees-
ter van onder meerKerkrade, is
door gouverneur Emile Mas-
tenbroek benoemd tot waarne-
mend burgemeester van de ge-
meente Valkenburg aan de
Geul. Vandaag zal hij door de
gouverneur worden beëdigd en
gaat zijn benoeming in. Hij zal
burgemeester Paul Gilissen
vervangen, diemet ziekteverlof
is.

Valkenburgs loco-burgemees-
ter Jo Jacobs liet gisterenbij de
kennismaking van de heer
Smeets met de gemeenteraad
Weten, dat de ziekte van burge-
meester Gilissen wellicht nog
langer dan een halfjaar zal du-
ren. Gilissen is al vanaf22 okto-
ber overspannen.

Omdat er op dit moment grote
belangen op het spel staan voor
Valkenburg vonden de wet-
houders het niet raadzaam om
nog een halfjaar of langer zon-
der burgemeester te zitten. Ja-
cobs somde die belangen niet
op, maar uit alles blijkt dat
Vooral het behoud van het casi-
no de hoogste urgentie heeft in
Valkenburg.

" Mr J. Smeets.

het weer

JjALF TOT ZWAAR BE-VOLKTJ*1 de vroege ochtend kan nog
vat neerslag vallen. Het zicht)? in de eerste uren aan de ma-f'Se kant. Het is halftot zwaar
°*wolkt waaruit met name in
?e middag een bui kan vallen.

e wind is noordwestelijk en
tijdens buien kan deze

°enemen tot hard. De tempe-ruur loopt op van 2 graden

'*" de ochtend tot circa 5 gra-
jjenin de middag. De komende
?acht ligt de temperatuur net
!*-*s onder het vriespunt.
jOor actuele informatie be-
seffende het weer in Limburg
*<Jnt u bellen 06-91122346
'ANDAAG:
*?nop: 08.30 onder: 16.30

18.45 onder: 11.00
JïORGEN:*?nop: 08.31 onder: 16.29

20.13 onder: 11.36

Vertrek baggeraars
andermaal vertraagd

DEN HAAG - Het ver-
trek van de eerste groep
van de 105 Nederlandse
baggeraars uit het zuid-
oosten van Irak is an-
dermaal vertraagd.
Voor de baggeraars zijn
nog geen uitreisvisa be-
schikbaar. Dat heeft
een woordvoerder van
Volker Stevin gisteren
bevestigd.

De baggeraars die de af-
gelopen maanden voor
de beide baggerbedrij-
ven Volker Stevin en
Boskalis een vaargeul
in het zuidoosten van

Irak op dieptebrachten,
kregen na oplevering
van het werk, byna
twee weken geleden,
toestemming het land
te verlaten.

De bedoeling is dat zh'
Irak in drie groepen zul-
len verlaten. De eerste
groep had volgens eer-
dere mededelingen op

zijn laatst eind vorige
week moeten vertrek-
ken.

De nu opgetreden ver-
traging is deels te wij-
ten aan de vorige week
heersende slechte
weersomstandigheden
in het noordelijk deel
van de Perzische Golf
waardoor het verslepen

van het materiaal van
de baggermaatschap-
pijen buiten de territo-
riale wateren van Irak
meer tijd kostte dan
voorzien.

Maar ook het verkrijgen
van uitreisvisa voor de
baggeraars vormt op dit
moment nog een pro-
bleem.

Wanneer de eerste
groep baggeraars nu
wel Irak kan verlaten,
kon de woordvoerder
van Volker Stevin giste-
ren niet zeggen.

Afronding
Aan de conferentie van de GATT
(de wereldorganisatie voor handel
en tarieven) nemen 107 landen deel.
Het is de afronding van een reeks
onderhandelingen die in 1986 in
Uruguay zijn begonnen, vandaar
ook de naam Uruguay-ronde. Cen-
trale vraag is of de VS en de EG het
eens worden over vermindering van
de landbouwsteun. Zo niet, is ook
een akkoord over andere punten
niet haalbaar.
Sinds gisteravond wordt in werk-
groepen onderhandeld. De aan-
dacht gaat vooral uit naar de land-
bouwgroep. Mocht die het vandaag
niet eens worden over een compro-
mis, dan lijkt het uitgesloten dat er
deze week nog een GATT-akkoord
komt. Ook de onderhandelingen
over een vrijere handel in industrie-
produkten, het dienstenverkeer en
de textielhandel lopen dan vast.
Vooral het landbouw-subsidiebe-
leid van de EG ligt onder vuur. De
Amerikaanse delegatieleidster Car-
la Hills zette de toon met haar ver-
wijt aan deEG niet bereidte zijn om
haar handels-verstorende subsidies
te verlagen, haar markten open te
gooien voor buitenlandse land-
bouwprodukten en de omstreden
exportsubsidies in de landbouw af
te breken.

'Mooi aanbod'
De EG heeft voorgesteld de interne
landbouwsteun met 30 procent te
verminderen, de Amerikanen eisen
een vermindering met 75 procent.
EG-commissaris mr Frans Andries-
sen noemde het EG-voorstel echter
'een mooi aanbod, en een zinvolle
basis voor een akkoord.Hij riep alle
partijen op om toegevingen te doen,
om de GATT-onderhandelingen te
doen slagen.
EG-landbouwcommissaris Ray
MacSharry hield hardnekkig vast
aan het EG-voorstel, waarin geen
cijfers voor verlagingvan de export-
steun zijn opgenomen. MacSharry
zei dat de VS hun eisen moeten ma-
tigen. Maar een Amerikaanse
woordvoerder zei weer 'dat juist de
EG nu de politieke wil moet tonen
door te bewegen. Hij verweet
MacSharry niet soepel genoeg te
zyn.
Nederland neigt naar concessies
aan de Amerikanen. Maar vooral
Frankrijk en Duitsland willen daar
niets van weten. Volgens staatsse-
cretaris Yvonne van Rooy (Buiten-
landse Handel), die gisteren werd
benoemd tot voorzitter van een van
de zeven GATT-werkgroepen, 'rea-
liseren echter niet alle EG-landen
zich dat een crisis dreigt. Zij zei dat
iedereen nog teveel op zijn eigen
standpunt vastzit. Van Rooy ziet het
EG-voorstel zeker niet als eindbod,
zoals Frankrijk tot nog toe heeft ge-
daan.

Militaire rebellie
Argentinië voorbij

BUENOS AIRES - De laatste
groep van verscheidene hon-
derden rebellerende Argen-
tijnse militairen die door mid-
del van een bezettingsactie
probeerden wijzigingen in de
legerleiding en meer geld voor
defensie af te dwingen, heeft
zich gisteren overgegeven. Dit
is door het staatspersbureau
Telem bekend gemaakt.

>

De overgave maakte een einde aan
de vierde militaire opstand in Ar-
gentinië sinds daar in 1983 een bur-
gerregering aan de macht kwam.
Daarvoor kende Argentinië bijna
acht jaar een militaire dictatuur.

Telem meldde dat er een einde was
gekomen aan een dag van vijande-
lijkheden tussen regeringsgetrouwe
troepen en derebellen in en nabij de

hoofdstad Buenos Aires. Op een ge-
geven moment bombardeerde de
luchtmacht een kolonne tanks van
de muitende militairen die over een
autoweg reed.
Het was niet onmiddellijk bekend
hoeveel slachtoffers er waren geval-
len, maar de opstand eiste ten min-
ste de levens van drie militairen en
vijfburgers. De laatsten zaten in een
bus die dooreen tank werd aangere-
den. Volgens Telem raakten bij de
botsing tussen de bus en detank 20
mensen gewond. Regeringsgetrou-
we officieren zeiden dat acht solda-
ten waren neergeschoten en ten
minste 10 burgers.

President Carlos Menem kondigde
in heelArgentinië de staat van beleg
af nadat een groep militairen gister-
ochtend het hoofdkwartier van het
leger, de kazerne van een infanterie-
regiment in de hoofdstad en een
tankfabriek had bezet.

vandaag
Limburgse koren
werken samen
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Geen akkoord mogelijk zonder compromis landbouwsteun

Ontoegeeflijkheid bij
begin GATT-overleg

Van onze correspondent

BRUSSEL - De eerste dag van
de GATT-onderhandelingen
over een vrijere wereldhandel
heeft gisteren nog geen uit-
zicht op een akkoord opgele-
verd. Terwijl in de Brusselse
binnenstad naar schatting
30.000 boeren tegen het verla-
gen van de landbouwsubsi-
dies demonstreerden, werden
in het conferentiecentrum op
de Heizel de meningsverschil-
len daarover nog eens extra in
de verf gezet.

Vertegenwoordigers van vooral de
Verenigde Staten en de Europese
Gemeenschap riepen elkaar op om
toegevingen te doen, maar legden
daarna zelf hun bekende onwrikba-
re standpunten nog eens op tafel.
Het pessimisme over deze GATT-
ronde is dan ook onverminderd
groot. Naar verwachting zal van-
avond duidelijk worden of zij nog
een kans van slagen hebben.

" Naar schatting 30.000 boeren uit alle delen van de wereld hebben
gisteren in Brussel geprotesteerd tegen de verlaging van de land-
bouwsubsidies. Ook een aantal bussen met Limburgse boeren was
naar Brussel afgereisd. Er waren meer dan 3.000 politiemensen op de
been. Het kwam echter slechts een keer tot een botsing. Met het water-
kanon, traangas en de wapenstok werd de orde snel hersteld. De de-
monstranten trokken wel een spoor van omver getrokken verkeersbor-
den en ontwortelde bomen langs de route, en staken ook wat autoban-
den in brand als 'vlammend protest.

Zeker 19 doden
bij botsing
vliegtuigen

op luchthaven
DETROIT - Op de luchthaven van
Detroit zijn gisteren twee passa-
gierstoestellen van deAmerikaanse
luchtvaartmaatschappij Northwest
Airlines tijdens het taxiën met el-
kaar in botsing gekomen. Daarbij
hebben ten minste 19 mensen de
dood gevonden en zijn verscheide-
ne gewonden gevallen. Een woord-
voerder van de luchtvaartmaat-

schappij heeft dit bekend gemaakt.
Een van de vliegtuigen, een DC-9
met 39 passagiers, vijf bemannings-
leden en bestemming Pittsburgh,
brandde volledig uit. Het andere
toestel, dat als bestemming Mem-
phis Tennessee had, was een
Boeing 727-200 met 146 passagiers.
Het ongeluk vond plaats terwijl bei-
de toestellen naar startbanen taxie-
den. Op het moment van de ramp
was het zicht slecht door een laag
hangende mist. Eerder had het ge-
stormd.
Het televisiestation WXYZ in De-
troit had het over minstens 50 ge-
wonden. De meeste slachtoffers
met brandwonden bevonden zich
aan boord van het toestel met be-
stemming Pittsburgh.

sport

Limburgse arbiters
zijn geweld beu

Romario nog steeds
niet fit
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Tapie in opspraak
door voetbalschandaal

PAGINA 17" PSV hoeft voorlopig nog niet te
rekenen op Romario.

'Beek' fel tegen
nieuwe regeling
nachtvluchten

MEERSSEN - De directie van
luchthaven Maastricht vreest dat de
nieuwe nachtvluchtregeling de
doodsteek zal worden voor het
vliegveld. H. Messelink, adjunct-di-
recteur van de luchthaven, zei giste-
ren tijdens een vergadering van de
milieucommissie voor 'Beek' dat
geen enkele luchtvaartmaatschap-
pij zou kunnen en willen leven met
de opgenomen sanctie-bepalingen
voor overtreders van de geluids-
norm voor nachtvluchten.

De naleving van de geluidsnorm
wordt vanaf 1 januari gecontroleerd
door een nieuw geluidmeetsysteem.
Indien een bepaald soort vliegtuig
de geluidnorm regelmatig over-
schrijdtmag dat type de luchthaven
niet meer aandoen.

Messelink zei dat geen enkele maat-
schappij met die dreiging boven het
hoofd op 'Beek' zou blijven vliegen.
„Wij zullen ons tot het uiterste tegen
deze regeling verzetten", verzeker-
de hij de milieucommissie.

Zie verder pagina 11

" Verzoek aan minister
sancties te wijzigen

(ADVERTENTIE)

Elke dag...

en ustaat weer
midden indewereld.
de eerste2 weken gratis

' Ja ik wil diekomplete krant! 'I Naam: |
I Adres: I
- Postcode: .
I Plaats: '| Telefoon (i.v.m.
■ kontrole bezorging)

' Giro/banknr.: I
| Na de twee weken gratis wil ik

IO een kwartaal- " 1 ■
abonnement ’75,55 l//jAr ■I D een maand- — ur I
abonnement ’ 25,20 / UU' ■

I stuur mi] JUCIC
I O een machtiging t.b.v. JH(S

automatische betaling I I ■
| D een acceptgiro-kaart

IDeze bon in een open enveloppe y
(zonder postzegel) zenden aan: " -A,

I Limburgs Dagblad, ■Antwoordnummer 46, «■ I
■ 6400 VB Heerlen. ■» .
JoF BEL GRATIS 06-0229911 J

8 710404 400017

Milieukennis
gevraagd van

burgemeesters

(ADVERTENTIE)

Vergaderingen - seminars - cursussen -recepties -
jubilea - feestjes en partijen in Maastricht.
Grand Hotel de L'Empereur! «4
- Zalen voor 10 tot 100 personen. -jyi

- Direkt tegenover het centraal station. >^öKrïr^^^S^ö^t: lts*-.Vergaderarrangementen op aanvraag. J»jiPljHa .MfigLjjfcfl; J|||ï
Gerenommeerd restaurant la Couronne tJgjL M^j^P^^fe^L ;r-JIJtEd'Or. Dakterras. Luxe kamers, suites irfgjj JPjk**^%-p 3& fcSSen appartementen, sauna, zonnebank, Jft jptai:
binnenzwembad. Privé parking. I H^Tki^<^JH^lPw^i^f

1 18" IWt\ :f.VItl! fi\ ii%>U IU al*! I Jal :\ afïï!*Éfc^^B^MÏ^B■ l westen] atidiSalaiiaaiaSamiuamd^ÊmaMMiMSiiikdèmammmmmmmmmmmmmmmmmmamI LrWJ Stationsstraat 2 Telefax 043-216819
I WEMUrn 6221 BP Maastricht Telefoon 043-213838 J

ELKE MAANDAG BIJ RTL-4

Datwordt smullen:
GEMENGD GEHAKT

ENANDDVDE.
gemengd gehakt mr\ t\ O

import andijvie -fl €)$-&
kilo J [ *, °

NEEM MAARVANMIJ AAN, DAT 'TVERSIS!
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG OP DINSDAG EN WOENSDAG VERS VLEES AANBIEDING ALLEEN BIJ UW SUPER-SLAGER.

(ADVERTENTIE)

SPRUITEN EN
VARKENSSCHNITZEL
Elke dinsdag en woensdag fc y $3Ê&hebben we groente en vlees --f^^^S-l-p^L \\YJa@r

net, 750 gram \ji/ f
Varkensschnitzel | s
gepaneerd, I£Q KhelS L '100 g®<m® tB§l.Dy **'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.



LSO speelt
Mozart

lichtvoetig
MAASTRICHT - Het Mozartjaar
1991 staat nu pal voor de deur. Ons
Limburgs Symphonie Orkest
bracht, in aangepaste, uitgedunde
bezetting en onder leiding van chef-
dirigent Salvador Mas Conde, de
'Orpheus van Salzburg' afgelopen
week alvast een onvervalste serena-
de. In de goed bezette Staarzaal van
Maastricht weerklonk vrijdag (net
als donderdag in Heerlen en zater-
dag in Venlo) de Serenata Notturna
KV 239 en de Serenade KV 320, bij-
genaamd de Posthoorn Serenade,
met ertussen geklemd het Tweede
Hoornconcert KV 417, met als solist
de Duitse hoornist Hermann Bau-
mann.

Volgens de i\lgemeneMuziek Ency-
clopedie is de serenade (letterlijk:
avondmuziek) een instrumentale
compositie, bestaande uit vier of
meer delen en verwant met het di-
vertimento. Alhoewel de Serenata

Notturna (nachtmuziek dus) slechts
drie delen telt, is het een fraai voor-
beeld van achttiende-eeuwse aristo-
cratische verpozingsmuziek. Met
een sprankelende uitvoering, waar-
bij het iets te vlugge tempo van de
laatste twee coupletten van het ron-
do amper stoorde, bewees het LSO
de klassieke Mozart zijn muzikale
eer. In dezelfde lichtvoetige sfeer
verliep de vertolking van de zeven-
delige Posthoorn Serenade, on-
danks het feit dat het muzikalecon-
trast van onder meer de beide 'licht-
zinnige' menuetten met de van Don
Giovanni-dramatiek doortrokken
buitendelen plus andantino voor
mijn gevoel net iets te groot was.
Deze serenade werd overigens met
twee luchtig gespeelde marsen KV
335 respectievelijk in- en uitgeluid.

De begeleiding van het hoorncon-
cert paste uitstekend in het licht-
voetige serenadebeeld, waarbij Her-
mann Baumann, die zonder poeha
optrad, zijn onopgesmukt klinken-
de solopartij voegde. Het was een
avondje om, zeker in deze dagen,
even bij de woorden van Mozart-
kenner Wolfgang Hildesheimer stil
te staan: 'Mozart is een onverdiend
geschenk aan de mensheid...

peter p. graven

Assepoester
in Luik

LUIK - Het ballet en het orkest van
de Opéra Royal de Wallonië heeft
een nieuwe produktie in voorberei-
ding, die komende donderdag voor
het eerst in het Théatre Royal wordt
gepresenteerd: Assepoester varf
Serge Prokofiev. Jeanine van Bo-
ven heeft de leiding over deze bal-
letproduktie, waarin Eric Frédéric,
in 1990 laureaat van het beroemde
concours in Varna, en de jonge pri-
ma ballerina Ambra Vallo de hoofd-
rollen zullen dansen..Roger Rossel
heeft de muzikale leiding.
Assepoester wordt in Luik vijf keer
opgevoerd: donderdag 6 en vrijdag
7 december en zaterdag 5 januari
om 20.00 uur, zondag 9 december en
zaterdag 19 januari om 15.00 uur.
Reservering is mogelijk via
S 0939/41236765. " Scène uitAssepoester door het Ballet van de Opéra Royal de

Wallonië.

Ook Nederlands Kamerkoor doet mee

Limburgse koren
werken samen

MAASTRICHT - Twee Limburgse koren, het Conservatorium
Kamerkoor en Studium Chorale, zijn een samenwerkingsver-
band aangegaan met het Nederlands Kamerkoor. Dat heeft ge-
resulteerd in een serie van drie concerten, die in de Concertzaal
van het Conservatorium van Maastricht worden gegeven.

Zondag 16 december zal het kamer-
koor van het Conservatorium een
kerstconcert geven onder leiding
van gastdirigent Eric Hermans. Er
zal een programma worden uitge-
voerd met Renaissance-muziek uit
de Venetiaanse School. Het concert
begint om 15.30 uur.
Zondag 27 januari is het de beurt
aan Studium Chorale zelf. Het koor
zal het prachtige programma uit-
voeren met twintigste eeuwse koor-
muziek, dat onlangs in dezelfde lo-
katie in première ging. Op het pro-
gramma werken van o.a. De Leeuw,
Escher, Martin en Francaix. Eric
Hermans dirigeert. Het concert be-
gint eveneens om 15.30 uur.

Het Nederlands Kamerkoor komt
16 april naar Maastricht. Onder lei-
ding van Uwe Gronostay en met
medewerking van Wyneke Jordans
en Leo van Doeselaar, piano, zullen
Spanisches Liederspiel van Schu-
mann en Neue Lieberliederwalzer
op. 65 van Brahms worden uitge-

voerd. Aanvang 20.00 uur.

Studium Choral werkt begin ko-
mend jaar ook met andere koren sa-
men. Omdat het Limburgs Sym-
phonie Orkest tussen 12 en 23 de-
cember het Scapino Ballet bege-
leidt in een reeks uitvoeringen in
den lande van de Notenkraker van
Tsjaikovsky, moet men voor het op
professioneel niveau gebracht

kerstoratorium dit jaar in Brabant
zijn. L'Enfance du Christ van Hec-
torBerlioz wordt er driemaal ten ge-
hore gebracht. Naast Studium Cho-
rale door Het Brabants Orkest, het
Limburgs vocale ensemblesLigua e
Musica en de solisten Mechtild
Georg, Hein Meens, Maarten Ko-
ningsberger en Ulrik Gold. De mu-
zikale leiding heeft Ed Spanjaard.

Daar de uitvoering in Bergen op
Zoom (22 december) reeds uitver-
kocht is, kan men alleen nog terecht
in het Casino van Den Bosch (vrij-
dag 21 december, aanvang 20.00
uur) of in de Tuindorpkerk te Eind-
hoven (zondag 23 december, aan-
vang 14.15 uur).

" Het Nederlands Kamerkoor, samen in een serie met Limburgse koren

recept

Rosbiefsaludc

Onze zuiderburen, in casu, Fransen
en Italianen weten wat lekker is.
Vaak beginnen zij de maaltijden
met een antipasta mista. Een scho-
tel dun gesneden vleeswaren gegar-
neerd met wat groenten. Geschikt
daarvoor zijn: rauwe (Parma)ham,
salami of cervelaatwo*-st, rollade en

jachtworst. Als garnering: tomaat,
gemengde salade, rauwkost en en-
kele olijven.

Benodigdheden voor 4 personen:
100 g gesneden rosbief, 2 stengels
bleekselderij, 2 el citroensap, 1 el
(olijf)olie, zout/peper, 1 tl majoraan,
4 blaadjes 10110 rosso, 1 el Parme-
zaanse kaas, 4 kersttomaatjes.

Snij rosbief in reepjes. Schil met
dunschiller stengels v-in bleeksel-

derij en snij in flinterdunne plakjes.
In een kom citroensap, olie, zout/pe-
per en majoraan tot een sausje roe-
ren. Rosbiefreepjes en bleekselderij
erdoor scheppen. Blaadjes 10110 ros-
so goed wassen, uitslaan en op vier
bordjes leggen. Rosbiefsalade er-
naast scheppen. Parmezaanse kaas
erover strooien.
Kersttomaatjes wassen en halveren
en hiermee salade gameren. Ser-
veer hierbij vers knapperig stok-
brood, boter en een glaasje wijn.

kunst

In Wijngrachttheater van Kerkrade

Orlando Kwartet
eminente gast

KERKRADE - Een concert van hoog niveau met een uitschieter naar bo-
ven: de uitvoering van het Strijkkwartet van Debussy door het Orlando
Kwartet. Het tweede 'te gast bij-concert van het Sharon Quartet - afgelo-
pen zondag in het Wijngrachttheater van Kerkrade - was een bijzondere
gebeurtenis, niet in de laatste plaats door de participatievan 's lands toon-
aangevend strijkkwartet, dat ook internationaal tot de absolute top is gaan
behoren. De 250 enthousiaste luisteraars - erg weinig als je bedenkt dat
beide ensembles de 'huiskwartetten' van het theater zijn - hebben er met
volle teugen van genoten.

Dat het Sharon Quartet in de zes
jaar van zijn bestaan is uitgegroeid
tot een ensemble van internationale
reputatie werd tijdens het concert
nog eens onderstreept. De vier Roe-
meense musici zijn hartstochtelijke
pleitbezorgers van de meest fascine-
rende muzikale ensemblevorm die
de Westerse cultuur heeft voortge-
bracht. Maar tevens kwam aan het
licht dat het Sharon Quartet ten op-
zichte van zijn gast nog enige pas-
sen verwijderd is van het uitzonder-
lijke niveau, waarmee het Orlando
Kwartet overal ter wereld respect
afdwingt. Op het gebied van homo-
geniteit, consensus van gedachte en
muzikale diepgang is het kwartet
nauwelijks te overtreffen en de uit-
voering van Debussy's fijngevoelig
meesterwerk was daar weer eens
het bewijs van. Ragfijn, broos haast,
was de ensembleklank, heel natuur-
lijk en vanzelfsprekend de expres-
sie. De aanduidingen 'tres décidé'
en 'doucement expressif, die De-
bussy boven de delen van zijnkwar-
tet heeft geschreven, werden zo
raak getroffen, dat je zonder over-
drijving kunt spreken van een voor-
beeldige interpretatie.

vels Kwartet in F veel robuuster
aanpakte. Gezien de gevoelige
snaar, die de componist in dit werk
heeft willen treffen, niet altijd te-
recht, vind ik, temeer daar de balans
en kadans - zeker met de uitvoering
van het Orlando Kwartet nog in de
oren - er onderte lijdenhadden. Bo-
vendien musiceerde Gil Sharon c.s.
te onrustig om te kunnen aansluiten
bij het fenomenale peil van zijn il-
lustere gasten. Om die reden had de
uitvoering van het Dubbel Strijk-
kwartet opus 65 nr.l van Spohr iets
onevenwichtigs. De solopartijen,
vertolkt door het Sharon Quartet,
werden gedreven, maar soms ook
wat onbesuisd, tot klinken ..ge-
bracht, de 'begeleiding', door het
OrlandoKwartet, was van een onge-
kende kernachtigheid en evenwich-
tigheid. Met het gevolg dat het leek
alsof de musici hinkten op twee ge-
dachten zonder tot een eensluidend
concept te komen. Dat laatste ken-
merkte juist wel de Prelude uit het
Octet opus 11 van Sjostakowitsj,
waarmee de acht musici het concert
begonnen waren. Een veelbeloven-
de start, die niet het hele concert
een vervolg kreeg.

jos fruschAnders het Sharon Quartet, dat Ra

Gewijde
variété als

adventsconcert
MAASTRICHT - Anderhalfjaar
na de laatste uitvoering onder
oprichter Jean Wolfs (met Bachs
Johannes Passie) gaf Camera
Musica Mosana het eerste con-
cert onder zijn nieuwe dirigent,
Ludo Claesen. Een_ optreden dat
als adventsconcert zaterdag-
avond plaatsvond in de Wycker
St.Martinuskerk en datme, voor-
al vanwege het gewijde variété-
programma, niet bepaald is mee-
gevallen.

Men stelle zich voor: het koor
komt op en zingt, overigens heel
verzorgd, een tweetal a cap(p)ella
adventsmotetten. Het koor gaat
af naar de zijbeuken en een Bel-
gisch-Limburgs instrumentaal
ensemble, het Balye Consort,
komt op en geeft, 0.1.v. Luc Po-
net en m.m.v. ensemblelidPierre
Schrijvers, een niet direct als in-
drukwekkend te kwalificeren
vertolking van een trompetcon-
cert van Gottfried Stölzel. En-
semble af, koor weer op, met
twee andere, eveneens verzorgd
klinkende motetten, het ene on-
begeleid, het andere met basso
continuo. Koor af, sopraan Ma-
rie-José Meuffels op, die met
twee violen en b.e. wat angstig
het Fürchtet euch nicht van
Christoph Bernard vertolkt. Een
onzeker overkomend Die Gott-
seligkeit van Heinrich Schütz
door een vocalisten-trio met b.e.
besluit dan het 'voorprogram-
ma'.

Elk 'nummertje' werd door de re-
delijk opgekomen Mosana-fans
voorzien met applaus voor en ap-
plaus na. De barokke adventss-
feer, die ik bij de eerste motetten
meende te proeven, was al snel in
de nabij stromende Maas gedo-
ken. Ik dacht dat dekerk, zelfs in
deze tijd, geen theater was. Er
wordt over de kerk in onze pro-
vincie al genoeg theater ge-
maakt.

De hoofdmoot van dit uitgebrei-
de barokmuziek-programma
werd gevormd door het Weih-
nachtsoratorium, genannte His-
toria, Der Freuden- und Gnaden-
reichen Geburth Gottes und Ma-
rien Sohnes, Jesu Christi, van
Heinrich Schütz. Een uitvoering,
die ondanks devlotte voordracht
van 'evangelist' Ra^mond Nolte
niet zo overtuigend en vreugde-
vol klonk als de titel suggereert.
Daarenboven ging het handjevol
hogepriesters en schriftgeleer-
den net als in de bijbel goed in de
fout.

Ik denk dat, afgezien van de pro-
gramma-opzet en het feit dat
kerstmis al bezongen wordt nog
voordat sinterklaas de deur uit
is, rasmusicus Ludo Claesen er
beter aan gedaan had nog twee
weken aan Schütz te schaven al-
vorens met dit werk voor het
kaarslicht te treden.

peter p. graven

Oplossing van gisteren
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puzzel van de dag

Horizontaal: 1 land in Europa; 4 verdie-
ping; 8 maalinrichting; 9 muziekinstru-
ment; 11 groep van leidinggevende perso-
nen; 13 voorzetsel; 14 bijwoord; 15 plaats;
17 klein werpanker; 19 begrip; 21 druppel
oogvocht; 22 onder schuilnaam.

Verticaal: i eetgerei; 2 zekere hoeveelheid1
eten; 3 titel; 4 voortrefelijk; 5 voorzetsel;?
verlaagde toon; 7 aanklampen (fig.); 1
nachtroofvogel; 12 vlaktemaat; 15 vouV'116 trechtervormig sleepnet; 17 project*'*';
plaatje; 18 hagedisachtig dier; 20 werktuig;
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Het Orlando Kwartet, een eminent ensemble
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Vaste premies
ziekenfonds ruim
3 gulden omhoog

"■"EIST - De ziekenfondsen zullen
jaar hun verzekerden een

werpiichte) vaste premie per maand
Saan vragen van f 18,80 per volwas-sene (vanaf 18 jaar); kinderen de?«ft. Dit betekent een stijging van f

,"30. Tegelijkertijd wordt dan de zie-
kenfondspremie die op salaris ofuitkering wordt ingehouden met .0,1
Procent verlaagd.
~e Vereniging van Nederlandse
Zorgverzekeraars, overkoepelende

van de ziekenfondsen,
fteeft de aangeslotenen tot deze ver-
hoging geadviseerd. De stijging van«e zogeheten vaste of nominale pre-
f*ll6 is nodig als gevolg van over-heidsmaatregelen. Die betreffen de
geleidelijke overgang naar een stel-
selvan basisverzekering tegen ziek-tekosten.f"S gevolg daarvan zal over enkeleJaren het onderscheid tussen parti-
culiere- en ziekenfondsverzekering

Fasegewijs wijzigtaaarom de premie-opbouw voor
Particulier verzeker-den betalen steeds meer wettelijke

jjeffingen, ziekenfondsverzekerden
"toeten een deel van de kosten via
aste bijdragen opbrengen.

Continuïteit
De Hoop Scheffer meent dat het
'onjuist' is, te spreken over de jaren
tachtig als 'een verloren decennium'
voor de ontwikkelingshulp, zoals
Pronk in zijn nota doet. De CDAer
verwees naar de inspanningen van
verschillende (CDA-)ministers op
Ontwikkelingssamenwerking.

Van trendbreuken met dat beleid
kan geen sprake zijn, aldus De Hoop
Scheffer. Hij vroeg zich af of Pronk
niet 'te vluchtig' bezig is en 'steeds
weer opnieuw het wiel uitvindt. De
continuïteit van het beleid dient
voorop te staan.

Met VVD-woordvoerster Terpstra
betoogde de CDAer verder dat
Pronk te weinig oog heeft voor de
rol die het bedrijfsleven speelt in de
Nederlandse ontwikkelingssamen-
werking. De nadruk op de over-
heidsrol is te groot. Maar PvdA'er
De Pree vindt juist dat Pronk een
goede balans heeft gevondentussen
overheid en bedrijfsleven.Heel Beiroet nu

in handen van
officieel leger

- Het Libanese rege-
'ftgsleger heeft gisteren in diverse

tr& u van Beiroet de stellingen bc-. °kken van de milities die de stad"^middels hebben verlaten.
.e Libanese troepen vervangen de

gewapende leden van de.nristelijke en islamitische groepen'e sinds 1975 de stad teisterden
et hun onderlinge machtsstrijd.

J\een verklaring van het Libanese
?kistene van Defensie heet het dat
t-egertroepen om 14.00 uur lokale
t-jd zijn begonnen zich in Groot-, eiroet te vestigen nadat de milities
r^ n } terugtrekking hadden afge-
Met
ger 2Waar materieel trokken de re-bj^ lrigstroepen de wijk Achrafiye
die en in oost-Beiroet waar voor-cun de grootste strijdgroep, dej^/istelijke FL, Libanese Strijd-achten, zich had verschanst
ehrafiye is de laatste sector inr°ot-Beiroet, een gebied waarbin-

vir!!*Eicn e Libanese hoofdstad be-
en dat zich over 350 kilome-rs uitstrekt, waar het regeringsle-

IV nog niet was vertegenwoordigd.
v gehele hoofdstad is nu in handenan het officiële leger.

'Mekong-regio'
De door de minister tot 'Mekong-re-
gio' gedoopte landen (Thailand,
Laos, Cambodja, Vietnam en Myan-
mar, het voormalige Birma) dienen
van de lijst geschrapt, vindt een Ka-
mermeerderheid van CDA en VVD.

Door een nieuwe regio toe te voe-
gen,wordt de versnippering van het
beleid (en het geld) immers nog gro-
ter. De PvdA stemt juist in met de
nieuwe regio en pleit er voor een
aantal andere landen eens nader on-
der de loep te nemen.

Controle
Over één punt waren CDA en PvdA
het gisteren wel eens: de minister
neemt te veel vrijheid door een deel
van het gelddat voor bilaterale hulp
is bestemd in een zogenoemd 'sec-
torfonds' te stoppen. Pronk wil, om
de flexibiliteit te bevorderen, dat
geld naar eigen inzicht achteraf be-
steden.Maar deKamer wil daar niet
aan, omdat ook de controle over de
besteding van het geld in dat geval
pas achteraf doorhet parlementkan
geschieden.

De minister antwoordt de Kamer
volgende week.

Zeker 52 doden
bij geweld in

zwart woonoord
JOHANNESBURG- Bij gevechten
tussen 'rivaliserende' zwarte groe-
pen in het Zuidafrikaanse woon-
oord Thokoza, ten oosten van Jo-
hannesburg, zijn de afgelopen da-
gen minstens 52 mensen om het le-
ven gekomen. Bij andere incidenten
in woonoorden rond Johannesburg
verloren nog eens 19 mensen het le-
ven, onder wie een blanke man die
via de halsband-methode (het
slachtoffer wordt een brandende
autoband omgehangen) was ver-
moord.

Het afgelopen weekend is daarmee
het bloedigste sinds de explosie van
geweld die in augustus en septem-
ber aan minstens 800 mensen het le-

ven heeft gekost. Thokoza, Kathle-
hong, Vosloorus en Bekkersdal zijn
gisteren tot onrustgebied verklaard.
Er is een avondklok ingesteld.
Het bloedbad in Thokoza, waar ook
de onlusten van augustus en sep-
tember waren begonnen, zou vol-
gens ooggetuigenzondag zijn uitge-
broken toen groepen zwaar bewa-
pende Zoeloes door de straten trok-
ken en gevechten met andere bewo-
ners uitlokten.

Een politiewoordvoerder zei giste-
ren echter dat de gevechten waren
begonnen toen bewoners van een
nabijgelegen krottenkamp slaags
raakten met inwoners van Thokoza.
ANC-leider Nelson Mandela en poli-
tieminister Vlok brachten zondag-
nacht een bezoek aan Thokoza om
zich op de hoogte te stellen van de
situatie, die gisteren nog zeer ge-
spannen was. Mandela hekelde op-
nieuw het aandeel van de politie in
de onlusten.

"Rouw in het
woonoord
Thokoza bij
Johannesburg,
waar een
inwoner het
stoffelijk
overschot van
eenfamilielid,
dat bij
bloedige
gevechten
tussen
'rivaliserende'
zwarte
groepen om het
leven kwam,
met een deken
bedekt. ■

Videoband
Eerder had het ANC een videoband
vrijgegeven met beelden waaruit
blijkt dat een Zoeloe-krijger door
een pantserwagen van de politie
naar het slagveld in Zonk'zwizwe,
een krottenkamp ten zuidoosten
van Johannesburg, wordt gebracht.
Vlok bestempelde de videoband als
'propaganda' en zei dat ook leden
van de rivaliserende Xhosastam wa-
ren vervoerd naar wat hij noemde
een 'vredesberaad'.

Inmiddels heeft hetANC aangekon-
digd haar campagne van 'massale
actie', 0.a., protestmarsen, consu-
mentenboycotts etc, vanaf donder-
dag te intensiveren. De zwarte op-
positiebeweging wil met deze cam-
pagne deregering dwingen vaart te
zetten achter de vrijlating van poli-
tieke gevangenen en terugkeer van
ballingen.

'Beleid gericht op te groot aantal ontwikkelingslanden'

CDA kraakt plannen Pronk
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG -De CDA-Tweede Kamerfractie heeft gistereneen groot deel van de beleidsvoornemens van minister Pronk(Ontwikkelingssamenwerking) gekraakt. Volgens CDA-
woordvoerder De Hoop Scheffer richt de bewindsman zich opeen te groot aantal ontwikkelingslanden en is de continuïteit
'n het beleid ver te zoeken. Pronk heeft verder te weinig aan-dacht voor de rol van het bedrijfsleven en koppelt zijn beleid teveel aan'mensenrechten. Bovendien dreigt de Kamer het fi-
nanciële overzicht te verliezen doordat Pronk een zeer ruimebeleidsvrijheid opeist.

De kritiek van het CDA werd giste-
ren, tijdens een commissie-vergade-
ring over Pronks beleidsnota 'Ont-
wikkelingssamenwerking in de ja-
ren negentig, een wereld van ver-
schil', in veel gevallen gedeeld door
de WD. De PvdA-woordvoerders
Verpaget en De Pree verdedigden
partijgenoot Pronk juist tegen de
aanval van CDA en VVD.

binnen/buitenland

Actiegroep tegen
militair transport

vernielt seinkasten

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De actiegroep An-
ti-interventie-kommando 'de
GLADlOooltjes' heeft in de
nacht van zondag op maandag
niet brandbommen enkele scha-
kelkasten van de Nederlandse
Spoorwegen bij Best onklaar ge-
maakt. Volgens een woordvoer-
ster van de NS konden daardoor
gisterochtend geen stoptreinen
rijden op de trajecten Eindho-
ven-Tilburg-West en Eindhoven-
Den Bosch.

Met de aanslag wilde de actie-groep het treinverkeer vanuit
Duitsland via Venlo naar Rotter-
dam ontregelen en daarmee het
militaire transport van Ameri-

kaans legermaterieel naar de
Golf saboteren. De groepering
'de GLADlOoltjes' zegt in een
verklaring dat de actie gericht is
tegen de 'oorlogsvoorbereiding'
in het Midden-Oosten.
Volgens de actiegroep sturen de
Verenigde Staten 'na de invasie

van Koeweit door Irak in hun be-
kende militaristische doortas-
tendheid aan op een derde we-
reldoorlog.

De explosieven die gisteren zijn
aangetroffen op de spoorbaan bij
Boxtel zijn Vrij professioneel' in

elkaar gezet. Het gaat om bom-
men die kennelijk waren be-
doeld om brand te stichten. Ze
waren in een plastic zak neerge-
legd onder twee schakelkasten
van de NS waarmee seinen en
wissels worden bediend. Een
woordvoerder van de politie in
Boxtel heeft dit gisteravond
meegedeeld.

Volgens de zegsman van de poli-
tie heeft niemand de verantwoor-
delijkheidvoor het plaatsen van
de bommen opgeëist. De politie
in Boxtel gaat er vooralsnog van
uit dat de explosieven ok hier
zijn neergelegd uit protest tegen
het transport van Amerikaans
militair materieel vanuit Duits-
land naar Rotterdam.

CDA en PvdA botsen
over parkeerbeleid

DEN HAAG - De regeringsfracties
CDA en PvdA zijn het niet eens over
de wijze waarop het parkeerbeleid
verscherpt moet worden om het
autoverkeer terug te dringen. De
PvdA wil zowel het parkeren duur-
der maken als het aantal parkeer-
plaatsen aan banden leggen. Het
CDA voelt niets voor dat laatste.

Dat bleek gisteren bij de voortgezet-
te behandeling van het Tweede
structuurschema verkeer en ver-

voer van minister Maij in deTweede
Kamer. Vorige week donderdag
bleek al dat dit plan, waarin het be-
leid voor de komende 20 jaaris neer-
gelegd, op hoofdlijnen op steun van
de Kamer kan rekenen. Maandag
spreekt de Kamer over onderdelen
van het plan.

CDA en PvdA zijn het met Maij eens
dat het parkeerbeleid een van de be-
langrijkste instrumenten is om het
autorijden te beperken. CDA-
woordvoerder Van Vlijmen verzet
zich echter tegen het voorstel van de
PvdA om de hoeveelheid parkeer-
ruimte bij plekken die goed bereik-
baar zijn met het openbaar vervoer
(bijvoorbeeld winkelcentra) aan een
maximum te binden.
Beide fracties zijn overigens van
mening dat het parkeerbeleid in het
tweede, structuurschema onvol-
doende is uitgewerkt. Zij eisen
waarborgen voor een onderlinge af-
stemming van dit beleid tussen de
gemeenten en een betere handha-
ving. De PvdA vroeg de minister
met een notitie hierover te komen.
PvdA-woordvoerder Van Gijzel
pleitte verder voor het instellen van
een groot aantal avond- en zondags-
winkels. Volgens hem kan dat tot
een afname van het verkeer leiden.
Ook vroeg hij na te gaan of de ac-
cijnzen op motorbrandstof 'zonege-
wijs' kunnen worden verhoogd,
waardoor het tanken in drukke ge-
bieden duurder wordt dan elders.
De PvdA is voorstander van een
snelheidsbegrenzer voor vrachtwa-
gens en bussen, en mogelijk zelfs
personenwagens, als deze voertui-
gen zich niet beter aan de maxi-
mumsnelheid houden. Maij over-
weegt eveneens zon apparaat ver-
plicht te stellen voor het wegtrans-
port, maar tot dusver verzette een
Kamermeerderheid (CDA en WD)
zich daartegen.

Duitse minister
van Economische

Zaken stapt op
BONN - De Duitse minister van
Economische Zaken, Helmut
Haussmann, stapt op, zo heeft een
woordvoerder van de FDP, de partij
van Haussmann, gisteren bekend-
gemaakt. De 47-jarige Haussmann
heeft zijn functie sinds eind 1988 be-
kleed, als opvolger van Martin Ban-
gemann. Bangemann vertrok naar
Brussel om lid van de Europese
Commissie te worden. Haussmann
gaatnaar het bedrijfsleven, aldus de
FDP-woordvoerder.
Haussmann is de laatste tijd onder
steeds zwaardere kritiek komen te
staan. Hij zou onvoldoende hebben
gefunctioneerd bij de eenwording
van de twee Duitslanden en niet
doelmatig zijn opgetreden bij de po-
gingen van de regering-Kohl om de
noodlijdende economie van de
voormalige DDR op te bouwen. La-
ter op de dag verklaarde Hauss-
mann dat hij zal aanblijven totdat
bondskanslier Kohl een nieuwe re-
gering heeft gevormd.

Nieuw bewind
Tsjaad schort
grondwet op

NDJAMENA - De leider van de
Tsjadische Volksbeweging voor na-
tionaal welzijn (MPS), Idriss Deby,
die zondag met zijn opstandelingen-
troepen de macht in de hoofdstad
Ndjamena overnam, heeft gisteren
getoond een geheel nieuw bewind
te willen vestigen. Via de nationale
radio kondigde hij aan dat de Tsja-
dische grondwet is opgeschort en
de Nationale assemblee is ontbon-
den.
Het besluit, het eerste van de MPS,
een dag nadat de rebellen de hoofd-
stad binnentrokken, toont volgens
waarnemers dat Deby een politiek
programma heeft, dat van zijn par-
tij, en niet van zins is een compro-
mis aan te gaan. Aldus lijkt de voor-
lopige regering, die krachtens de
grondwet was ingesteld onder lei-
ding van de parlementsvoorzitter
Jean Alingue, geen lang leven be-
schoren ondanks de steun die zij
kreeg van de Franse vertegenwoor-
digers in de Tsjadische hoofdstad.
De gevluchte Tsjadische president
Hissène Habré, over wiens lot zon-
dag nog onduidelijkheid bestond,
bevindt zich, zo bleek gisteren, in
het buurland Kameroen.

Arrestatie van zieke
Honecker uitgesteld
BEELITZ - De arrestatie van de
voormalige Oostduitse president
Erich Honeckër is gisteren uitge-
steld. Honeckër, beschuldigd van
meervoudige moordslag, werd zon-
dagnacht met een hoge bloeddruk
naar een hartafdeling overgebracht.
De 78-jarige ex-president verblijft
sinds april met zijn vrouw in een mi-
litair hospitaal van het Sovjetleger
in Beelitz (bij Potsdam). Het Duitse
openbaar ministerie vaardigde za-
terdag het arrestatiebevel uit tegen
Honeckër.

Ritzen: lesgeld
in onderwijs

verder omhoog
DEN HAAG - Minister Ritzen (On-
derwijs) wil het lesgeld in het de bo-
venbouw van het voortgezet onder-
wijs verder verhogen. De bewinds-
man denkt aan een verhoging in
1992 met nog eens 65 gulden naar
1.228 gulden per jaar. Het lesgeld
bedraagt dit jaar 1.133 gulden.
In de begrotingvoor 1991 werd door
Ritzen %1 een verhoging voor het ge-
hele voortgezet onderwijs (onder-
en bovenbouw) tot 1.163 gulden
aangekondigd. Daar komt nu in
1992 nog eens 65 gulden bovenop.
De bovenbouw van het voortgezet
onderwijs omvat in dit voorstel van
de bewindsman het vierde en vijfde
jaar havo, het vierde, vijfde en zesde
jaar vwo en het gehele volletijdse
middelbaar beroepsonderwijs
(mbo).
Minister Ritzen heeft de verhoging
nodig om zijn eerder aangekondig-
de bezuinigingen van in totaal 220
miljoen gulden op het beroepson-
derwijs te kunnen verzachten. De
lesgeldverhoging maakt deel uit
van een pakket voorstellen dat Rit-
zen in het overleg over deze bezuini-
gingen met de sociale partners vori-
ge week op tafel heeft gelegd.
Zoals bekend, denkt Ritzen voor
1991 aan onder meer een verhoging
van de lesgelden in het leerlingwe-
zen, het kort middelbaar beroepson-
derwijs en het voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs (vavo).

punt uit
Pensioen

Staatssecretaris Ter Veld van
Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid heeft gisteren bij de Twee-
de Kamer een technisch wets-
voorstel ingediend om te voor-
komen dat aanvullende pen-
sioenen worden gekort omdat
de bruto AOW-uitkering om-
hoog gaat. De AOW wordt met
ingang van 1 januari 1991 met
tweetiende procent verhoogd
om bejaarden met een klein
pensioentje, die er door de be-
lastinghervorming volgens
Oort iets op achteruit waren ge-
gaan, voor die inkomensver-
slechtering te compenseren.

Roemenië
Zes vrachtwagens met hulp-
goederen van de Stichting
Mensen in Nood vertrekken be-
gin volgende week naar Roe-
menië. De lading, die bestaat
uit eten, kleding, dekens en
speelgoed, is bestemd voor kin-
deren en ouderen.

Musea
Er is 958 miljoen gulden nodig
om de collecties van de Neder-
landse musea voor de toekomst
te bewaren. Dat blijkt volgens
een woordvoerster van het mi-
nisterie van WVC uit de bevin-
dingen van externe deskundi-
gen.

Luxemburg
Koningin Beatrix en prins
Claus wonen zaterdag en zon-
dag in Luxemburg de honder-
ste verjaardag van de Luxem-
burgse dynastie bij. In 1890
kwam er een eind aan de perso-
nele unie met Nederland en
werd graafAdolfvan Nassau de
eerste groothertog die alleen
over Luxemburg regeerde.

Benzine
Marktleider Shell verlaagt met
ingang van morgen alle benzi-
neprijzen met drie cent per li-
ter. Een liter diesel wordt twee
cent goedkoper. De organisatie
van vrije-pomphouders Novok
bekijkt vandaag of zij de prijs-
verlagingen volgt.

Tambo
De voorzitter van het African
National Congres (ANC), Oliver
Tambo, is voornemens volgen-
de week naar Zuid-Afrika terug
te keren. De 73-jarige Tambo,
die herstellende is van een be-
roerte, was gedwongen zijn va-
derland in 1960 te verlaten toen
het ANC officieel werd verbo-
den. Na een verblijf in de
Zweedse hoofdstad Stockholm
zocht Tambo in april zijn heil in
Londen. Het grootste deel van
zijn ballingschap heeft Tambo
echter in de Zambiaanse hoofd-
stad Lusaka doorgebracht,
waar het hoofdkwartier van het
ANC was gevestigd.

Zwijgrecht
Verpleegkundigen hoeven in
juridische procedures niet uit
de school te klappen over pri-
vacy-gevoelige gegevens van
patiënten. Dat blijkt uit een ar-
rest van de Hoge Raad in een
zaak die was aangespannen te-
gen een verpleger van de Cru-
quius Hoeve 'in Heemstede. In
deprocedure ginghet om de er-
kenning van een kind. De ver-
pleegkundige had beroepsma-
tig kunnen weten wie de vader
was. In een civiele procedure
wilde hij daar echter niets over
zeggen. Hij beriep zich op zijn
verschoningsrecht.

Douane
De rechtbank in Rotterdam
heeft gisteren de 32-jarige
douane-ambtenaar M.J.H, uit
Amsterdam veroordeeld tot
een gevangenisstraf van twee
jaar en zes maanden. De aan-
klager had eerder een gevange-
nisstraf van tien jaar geëist. De
rechtbank achtte bewezen daf
H. aan derden toezeggingen
had gedaan dat hij in juni twee
drugskoeriers ongemoeid door
de douane op Schiphol zou
loodsen met een partij cocaïne
van 187 kilo. De drugsmokkel
mislukte, omdat H. op het aller-
laatste moment afzag van zijn
medewerking.

Ontslagen
Twee rechercheurs van het
Amsterdamse districtsbureau
Raampoort zijn eind vorige
week door de korpsleiding ont-
slagen. De beide mannen wa-
ren in april door de rijksrecher-
che aangehouden op verden-
king van handel in hasj. Na hun
arrestatie werden zij veertig da-
gen vastgehouden en vervol-
gens geschorst. Twee weken
geleden werdenLeo H. en Hans
van E. opnieuw aangehouden
door de rijksrecherche, samen
met twee andere collega's van
het bureau Raampoort. Dit
keer werden de vier verdacht
van verduistering van in beslag
genomen geld en/of goederen.
Voor H. en Van E. volgde ont-
slag, de twee andere konden na
hun vrijlating weer aan het
werk. De korpsleiding zag na
bestudering van de onder-
zoeksgegevens van de rijksre-
cherche geen aanleiding tot
disciplinaire maatregelen.

(ADVERTENTIE)

Decembermaand
elke dag feest bij

restaurant

DELEUF

galerie
Voor informatie en/of onze
brochure tel. 045-750226

Dalstraat 2, 6567 JS Übachsberg
reserveren aanbevolen

Openingstijden:
dagelijksvan 12.00-14.00 uur en van
18.00-21.30 uur, zondag en maandag

gesloten, zaterdag geen lunch.

Dinsdag 4 december 1990 "3

(ADVERTENTIE)

24er roulette en black jack
Geopend 13.00 - 3.00 uur
Dagelyks warm eten, alcoholvrije dranken en entree vry
Bij inlevering advertentie:
Wanneer u voor 100 DM fiches koopt,
ontvangt u voor 20 DM fiches extra X^ÉHÏ ■Ê&\
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Vast
Er zijn meer redenen waarom
een band tussen NS en overheid
nodig blijft. „Als wij besluiten tot
uitbreiding, leggen wij ons vast
voor de komende dertig jaar. Ons
materiaal gaat lang mee, langer
dan we de markt kunnen over-

zien, en kost bijzonder veel geld.
Dergelijke investeringen vragen
zekerheid. Die kan de markt niet
geven, zeker niet voor een perio-
de van dertig jaar. De politiek
kan dat beter, door zich te com-
mitteren aan het openbaar ver-
voer. Maar danmoet een volgend
kabinet het wel overnemen.
Daarom is een bevestiging van
het Structuurschema Openbaar
Vervoer zo belangrijk. Daarmee
stap je over kabinetswisselingen
met verschillende coalitiepart-
ners heen".
„Juist de politiek kan aangeven
waar het met het openbaar ver-
voer naartoe gaat op de middel-
lange termijn. Door te kiezen

voor benzine-accijnzen, spitsvig-
netten en tegelijkertijd voor een
apart fonds voor uitbreiding van
de vervoerscapaciteit over de
rails, geef je een duidelijke rich-
ting aan. De politiek geeft ook
signalen om de vervoerscapaci-
teit uit te breiden. De studenten-
kaart zie ik als een politiek sig-
naal".

Aandelen
Bovendien zijn de NS, noch de
markt in staat de gigantische in-
vesteringen in Rail 21 (14 miljard
alleen al aan infrastructuur) te fi-
nancieren. Ook daarvoor is de
hulp van de overheid nodig. Al

achtergrond m

streeft de financieel directeur op
dit punt wel de nodige verande-
ringen na. „Als een commercieel
bedrijf wil uitbreiden, geeft het
extra aandelen uit. Dat kunnen
wij niet". De staat bezit immers
100 procent van de aandelen en
denkt vooralsnog niet aan ver-
koop. „Nadat het infrastructuur-
fonds is geregeld, moeten we
deze zaak maar eens opnieuw be-
kijken".
Ook enige kapitaalreserve wordt
op dit moment niet opgebouwd.
De bijdragen van de overheid
zijn zelfs niet genoeg om vervan-
ging van materiaal te betalen
(daar wordt nu achter de scher-
men in Nederland druk aan ge-
werkt). Dat is de oorzaak van het
forse aandeel vreemd kapitaal in
spoorwegondernemingen in di-
verse EG-landen.
De NS hebben sinds de invoe-
ring van VRONS (Verhouding
Overheid-NS) in 1987 enige fi-
nanciële ruimte gekregen. Het
ministerie van Verkeer en Water-
staat geeft elk jaar vooraf een
vaste bijdrage. Maken de NS
winst, dan is dat voor eigen zak.
Draait het bedrijf verlies dan
moet het daar ook zelf voor op-
draaien. Dat geeft de NS enige
ruimte voor zelfstandig beleid, al
kan nog het nodige gebeuren.
Streefkerk krabde zich naar
eigen zeggen achter de oren toen
hij het politieke gekrakeel aan-
schouwde dat dit voorjaar uit-
brak over de nieuwe tarieven die
de NS hadden vastgesteld. „Het
ging om een puur bedrijfsecono-
mische beslissing. Het differen-
tiëren van de prijzen via onder
meer de abonnementen, is voor
de NS aantrekkelijk. Het is bo-
vendien in overeenstemming
met het kabinetsbeleid om de
ochtendspits te verminderen, om
de vervoersstromen beter te re-
guleren".
Uiteindelijk draaide verkeersmi-
nister Maij de voorstellen van de
NS onder druk van deKamer te-
rug. Voor Streefkerk is dat juist
reden op dit punt meer vrijheid
te vragen. „We hebben daarmee
onvoldoende mogelijkheden te
werken aan ons bedrijfsresul-
taat. De overheid zou de richting
van het vervoersbeleid moeten
aangeven. Maar laat ons dat naar
de praktijk vertalen".

Congres Vrouwen en Aids in Den Haag:

'Man meer verantwoordelijk
maken voor veilig vrijen'

DEN HAAG - In de lande-
lijke voorlichtingscampag-
nes over Aids moeten man-
nen meer worden aange-
sproken op hun verant-
woordelijkheid om veilig te
vrijen. Luid gejuich uit de
zaal volgde op deze sugges-
tie uit een workshop op het
congres Vrouwen en Aids
zaterdag in Den Haag. On-
geveer driehonderd mensen
volgden het congres van de
Nationale Commissie Aids-
Bestrijding (NCAB) op de
internationaal gehouden
Wereld Aids Dag.

Het thema vrouwen en Aids
blijkt terecht gekozen door de
Wereldgezondheidsorganisatie.
In Nederland ontbreekt het aan
onderzoek en aan goed beleid op
dat punt, zo betoogden verschil-
lende sprekers. Zo voelt de gene-
ratie vrouwen van rond de veer-
tig zich niet aangesproken door
de publiekscampagnes en wordt
zwangere seropositieve vrouwen
te vaak een abortus opgedron-
gen. Voor seropositieve, aan
drugs verslaafde, vrouwen is er
al bijna helemaal geen speciale
aandacht. Bovendien denken
artsen bij de behandeling van li-
chamelijke klachten van vrou-
wen vaak pas erg laat aan Aids.
Een arts uit San Francisco vertel-
de dat mede daardoor in die stad
eenderde van de vrouwen na de
diagnose Aids binnen een maand
overlijdt. Klachten als vaginale
infecties worden eenvoudigweg
niet als symptomen van Aids
herkend.
Een seropositieve jonge vrouw
pleitte voor meer psycho-sociale

opvang. Een vrouw met Aids
vertelde dat ze niet terecht kon
bij groepen voor seropositieve
vrouwen en dat opvanggroepen
voor vrouwen met Aids steeds al
vol zitten. Ook daar is dus uit-
breiding gewenst.

Slachtoffer
Wereldwijd worden steeds meer
vrouwen het slachtoffer van de
ziekte. Van de naar schatting
acht miljoen mensen die besmet
zijn met het virus is eenderde
vrouw. Tegen het jaar 2000 zullen
net zoveel mannen als vrouwen
de ziekte krijgen. Infectie door
heteroseksueel contact neemt
hand over hand toe, vooral in
Afrika. Dr F. Mahmoud (voor-
zitter van de vereniging voor
vrouwen en Aids in Afrika) zegt
dat de Afrikaanse vrouw öf zelf
besmet is, óf echtgenote van een
besmette man, öf moeder van
een geïnfecteerd kind. In Afrika
zijn de vrouwen het armst en
hebben het minste toegang tot
medische voorzieningen.
De actiegroep Act Up! eiste op
het congres dat er een apart be-
leid komt voor vrouwen en dat
geïnfecteerde zwangere vrou-
wen zélf mogen kiezen of ze hun
kind willen houden of niet.
Doordat de nadruk in de Aids-
campagnes steeds heeft gelegen
op homoseksuele mannen en aan
drugs verslaafden, zien veel
vrouwen zichzelf niet als risico-
vol, aldus D. Braeken van de
Rutgers Stichting. Ze zegt zich
erover te verbazen dat vrouwen-
bladen als Margriet en Libelle uit
principe niet over Aids schrijven

omdat dat niet over hun doel-
groep zou gaan. Verder meent
Braeken dat het van de onder-
handelingen tussen twee part-
ners afhangt of er veilig wordt
gevreeën. De vrouw moet daar-
toe wel een gelijkwaardige posi-
tie hebben en zich erover durven
uitspreken. „Voorlichters moe-
ten aan dit soort aspecten veel
meer aandacht besteden. leder-
een praat wel heel plastisch over
kontneuken en dergelijke, maar
er is geen enkele aandacht voor
het gevoelsmatige aspect", aldus
Braeken.
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NCAB-medewerker C. van Eijk
meent dat er in de publiekscam-
pagnes niet veel méér kan wor-
den gedaan. „Het vervolg speelt
zich nu af in kleinschalige activi-
teiten, in scholen enzo. Wij pro-
beren gegoochel met cijfers over
risico's uit die campagnes te hou-
den."

" Dat de anti-Aidsdag ook werkelijk over de hele wereld
de gemoederen bezighield blijkt uit dezefoto van een anti-
Aids-demonstratie in Bangkok.

opinie

Spoorwegen hebben politiek nodig voor lange-termijnplannen

'NS nooit helemaal
los van de overheid'
UTRECHT-De gangen zijn
lang en smal. De deuren zijn
talrijk en gesloten. De erop
vastgeschroefde bordjes
verhelderen niets. In meer
dan een opzicht ademt het
hoofdkantoor van de Ne-
derlandse Spoorwegen de
sfeer van een ministerie.
Zelfs de receptionist heeft
plaatsgemaakt voor een be-
ambte van een beveiligings-
dienst.

Geen wonder eigenlijk, want de
spoorwegen zijn met handen en
voeten gebonden aan de over-
heid. Of üever: beide zijn met de
ruggen aan elkaar gebonden.
„Want de overheid heeft onze ex-
pertise nodig", corrigeert finan-
cieel directeur H. Streefkerk van
de NS.
De NS leunen zwaar op Den
Haag. Tenminste veertig procent
van de omzet of circa 1,3 miljard
gulden is afkomstig van het mi-
nisterie van Verkeer en Water-
staat. Dat is in de beginjaren
tachtig zelfs de helft geweest.
Voor uitbreiding, zoals het mil-
joenenprojectRail 21, en vervan-
ging moeten de NS zelfs voor
honderd procent een beroep
doen op het ministerie.
Op zichzelf heeft Streefkerk
geen moeite met deze nauwe
band. Immers, bij alles wat de
NS doen, komen ze de overheid
tegen. „Als we een spoorlijn wil-
len aanleggen, grijpen we in de
maatschappij in. We gebruiken
de aanwezige ruimte. Daarvoor
moet je overleggen met de over-
heid". Juist daarom wil de Euro-
pese Commissie de verantwoor-
delijkheidvoor aanleg en onder-
heid van het spoornet en de ex-
ploitatie ervan scherp scheiden.
Dat kan volgens Streefkerk al-
leen financieel-administratief.
Niet in de dagelijkse praktijk.
„Onderhoud en exploitatie vra-
gen enorm veel vakkennis. Daar-
voor zul je een beroep op de NS
moeten blijven doen. Dat heeft
ook de SER terecht beklem-
toond. Een waterdichte schei-
ding is ondoenlijk en onwense-
lijk".

" De NS zijn vooral financieel met handen en voeten aan
de overheid gebonden.

Doorn
Deze band tussen overheid en
spoorwegen is de Europese
Commissie een doorn in het oog.
Spoorwegondernemingen zou-
den autonoom en ook financieel
onafhankelijk moeten opereren.
Geheel loskomen is een illusie,
meent Streefkerk. Daarvoor
leent het bedrijf zich niet.
In vergelijking met de buiten-
landse collega's hebben de NS
overigens niet te klagen. Streef-
kerk is niet ontevreden. Wij zijn
een eind op weg naar een eigen
zelfstandige rol. In andere EG-
landen als Italië, Duitsland en
Frankrijk wordt dat nog een hele
klus. Zelfs los van dat gegeven,
wacht de Europese spoorweg-
maatschappijen een immense
klus. „De verschillende syste-
men moeten op elkaar worden
afgestemd, zoals veiligheidssig-
nalen en typen wagons. Dat
vraagt veel geld en het is een po-
litieke keuze of dat geld ervoor
wordt vrijgemaakt".
Deze investeringen zullen in de
toekomst onvermijdelijk leiden
tot gezamenlijke exploitatie van
internationale spoorlijnen en an-
dere vormen van samenwerking-
De techniek zal op dit punt een
smeermiddel blijken. Streefkerk
ziet verder de opkomst van grote
internationale lijnen naast de lo-
kale netwerken. Die lijnen zou-
den door verschillende maat-
schappijen moeten worden be-
heerd. Zo willen de NS bij voor-
beeld graag de lijn Rotterdam-
Milaan exploiteren. „Dergelijk
maatwerk verlangt de klant uit
Amerika of Japan". Deze ontwik-
kelingen zullen niet anders dan
stapsgewijs kunnen worden in-
gevoerd, maar „het wordt wel
hardlopen om niet achter te blij-
ven bij het wegvervoer".

pieter couwenbergh

1992
In 1992 verdwijnen de grenzen
tussen de lidstaten van de Euro-
pese Gemeenschap. Vooral voor
het goederenvervoer over de weg
is dat een opluchting. De uren-
vretende beslommeringen bij de
douane zullen tot het verleden
gaan behoren. Alleen over de
rails zullen de landsgrenzen
voorlopig blijven bestaan, zo ver-
wacht Streefkerk.
Het zal nog weleven duren voor-
dat de NS toegang hebbentot het

Spaanse of Italiaanse net, meent
hij. „Eerst moeten techniek en
tarieven worden gestandaardi-
seerd. Alleen al de perronhoogte
verschilt van land tot land en dan
heb ik het nog niet over de bevei-
liging en de soort elektriciteit.
Deze veranderingen vragen een
gigantische operatie en dat kost
veel geld".
Bovendien is het niet voor alle
overheden even vanzelfspre-
kend om hun zeggenschap over
de nationale spoorwegmaat-
schappijen te verminderen of op
te geven. „In Italië en Duitsland
hebben de spoorwegonderne-
mingen economische en sociale
verplichtingen. De eigen indu-
strie of de eigen zeehavens moet
worden gesteund. Bovendien is
algemeen bekend dat de Duitse
spoorwegen met voorrang Oost-
duitsers moesten aannemen".

Kritiek
De Nationale Commissie Aids-
Bestrijding kreeg tijdens de slot-
beschouwing flink wat kritiek te
verduren. De commissie, die de
regering adviseert over beleid en
die zelf voorlichtingscampagnes
maakt, heeft tot nu toe veel te
weinig aandacht gehad voor
vrouwen, zo vond de zaal. Het is

dan ook de hoogste tijd voor een
structureel beleid, voor voorlich-
ting (ook aan buitenlandse vrou-
wen) en voor onderzoek. Onder-
zoek naar de medische kant:
waarom verloopt de ziekte bij
voorbeeld sneller bij vrouwen
dan bij mannen en waarom her-
kennen artsen vaak pas erg laat
de symptomen als behorend bij
Aids.
Veel kritiek is er ook op het be-
leid om landelijk elke zwangere
vrouw op AIDS te testen. Hier-
door is te bekijken hoe het virus
zich verspreidt in deze represen-
tatieve groep, en dus in de hele
bevolking. Hoewel een vrouw
kan weigeren, gebeurt dat nau-
welijks. Zij zal alles doen in het
belang van haar kind, aldus de
zaal. Een zwangere vrouw kan,
net als iedereen, gewoon als indi-
vidu een test laten afnemen. Ze
moeten dus niet in een aparte on-
derzoeksgroep worden gestopt.
NCAB-voorzitter prof. drs E.
Roscam Abbing zei in te zien dat
de druk op zwangere vrouwen
met dit beleid te groot kan zijn.
De NCAB zal ook met de Ge-
zondheidsraad gaan praten, die
zwangerschap bij seropositieve
vrouwen ontraadt.
Verder moet in specifiek beleid
vooral aandacht komen voor
psycho-sociale zaken. Zo bleek
in San Francisco de helft van een
groep seropositieve vrouwen al-
tijd gedacht te hebben in een mo-
nogame relatie te leven.
Publiciste Anja Meulenbelt, die
de NCAB struisvogelpolitiek
verweet, zei dat vrouwen de
nieuwerisicogroep zijn. „De risi-
cogroep van mensen die denken
dat ze geenrisico lopen omdat ze
niet in een risicogroep zitten."

Weeskinderen
Tien miljoen kinderen onder de
tien jaarzullen in de jarennegen-
tig waarschijnlijk wees worden
als gevolg van Aids. Tegen de
eeuwwisseling zullen tien mil-
joen jongeren zelf met het virus
zijn besmet. Dat heeft secrtaris-
generaal Javier Perez de Cuellar
in New Vork gezegd ter gelegen-
heid van Wereld-Aidsdag.
Perez de Cuellar sprak tijdens
een bijeenkomst ter gelegenheid
van deze dag zijn grote bezorgd-
heid uit over 'de immense tol die
door de gehele mensheid' wordt
betaald als gevolg van de im-
muumziekte Aids.

Golfcrisis
Ook het Limburgs Dagblad in-
formeert zijn lezers ruimschoots
over de Golfcrisis. Opvallend
daarbij is het nagenoeg ontbre-
ken van tekenen van bezorgd-
heid of protest bij de bevolking
in het algemeen en bij (plaatselij-
ke) vredesgroepen in het bijzon-
der. Schort het aan de kwaliteit
van de berichtgeving? Of maakt
men zich geen ernstige zorgen
over de rampzalige escalatie van
het Golf-conflict? Enkelerecente
feiten terzake het Golf-conflict
zijn toch zéér alarmerend:
a). Vanaf 19 november jl. vinden
over Nederlands grondgebied
richting Rotterdamse haven de
grootste na-oorlogse militaire
transporten plaats.
b). Met de komst van marine-
schepen zijn ook vele kernwa-
pens, waaronder kruisraketten
aanwezig op het mogelijk strijd-
toneel.
c). Voortdurend zinspelen Ame-
rikaanse en Engelse politici,
maar óók minister van buiten-
landse zaken Van den Broek op
de noodzaak van het gebruik van
militairgeweld om de crisis op te
lossen.
Gebruik van militair geweld
voor het oplossen van een con-
flict moet absoluut worden voor-
komen! Ook in het Golf-conflict
zal een militaire interventie lei-
den tot onnoemelijk veel mense-
lijk leed, onbeschrijfelijke mi-
lieu-verwoesting en een zeer ern-
stige verstoring van de mondiale
veiligheid. Hier dreigt de Viët-
nam-tragedie zich te herhalen!
Het spreekt vanzelf dat Irak er-
toe moet worden gebracht zich
zo snel mogelijk uit Koeweit te-
rug te trekken en alle gijzelaars
vrij te laten. De politieke en di-
plomatieke middelen daartoe
zijn echter niet uitgeput. En de
door de Veiligheidsraad (VN) in-
gestelde economische boycot
moet ten volle worden voortge-
zet.
Wij in het Westen (de Verenigde
Staten niet in het minst) dienen
daarbij te beseffen mede verant-
woordelijk te zijn voor de onder-
liggende problemen in het Mid-
den-Oosten en de Golf-regio.
MAASTRICHT

Eduard J.M.M. Disch
(door redactie ingekort)

Mergel
Bij de discussie over de afgravin-
gen rond 't Rooth op het plateau
van Margraten, lijkt het alleen te
gaan om de instandhouding van
het landschap versus economi-
sche activiteiten; mergelwinning
door Ankersmit BV. Maar heeft
de mens in Nederland niet al
eeuwenlang voor zijn economi-
sche activiteiten het landschap
veranderd? Het feit daargelaten
dat de helft van Nederland niet
een's zou bestaan zonder econo-
misch ingrijpen. Het resultaat
van een aantal van deze econo-
mische activiteiten zouden we
niet meer willen missen. De
Loosdrechtse plassen, de Nieuw-
koopse plassen, de Reeuwijkse
plassen, het Naardermeer, de
Westeinder plassen, de Beula-
ker- en Belterwijde in dekop van
Overijssel en het Sneekermeer
zijn alle ontstaan door het op gro-
te schaal winnen van turf in de
17e en 18e eeuw.

En zoals in die tijd een deel van

het veenlandschap veranderde
in een watergebied, zo verandert
bij de winning van mergel een
deel van het plateau in een ander
gebied. Een gebied dat even wei-
nig vreemd is aan het geacciden-
teerde Limburgse landschap als
water aan het veenlandschap. Er
is nog een parallel met de turf-
winning uit vroeger eeuwen.
Kijkt men op een landkaart dan
beslaan bovenstaande plassen
niet onaanzienlijke gebieden.
Degene die er ooit gezeild heeft
of geschaatst, weet dat de plas-
sen wel groot zijn, maar niet
grootschalig. Dit komt door de
vele eilandjes en inhammen.
Deze vormgeving is gedeeltelijk
een gevolg van de primitieve ma-
nier van turfwinning in die tijd
en gedeeltelijk het resultaat van
de natuur zelf. Kwantitatief lijkt
de groeve bij 't Rooth die nu ± 40
ha groot is en mogelijk met 30 ha
uitgebreid wordt, een groot ge-
bied. Maar wie in de groeve loopt
ervaart hem niet als grootschalig.
In tegenstelling tot de 17/18e
eeuw komt dat niet omdat men
technisch gezien niet anders kan,
maar omdat er al een goedge-
keurd landschapsplan is voordat
er een schop in de grond gaat.
Een landschapsplan dat voorziet
in niveauverschillen zodat er
kleinere ruimtelijke eenheden
ontstaan en verschillende bioto-
pen. Zo is ook gezorgd voor pad-
depoelen. Op een punt hebben
de hoogteverschillen er toe ge-
leid dat men zicht heeft op een
mergelwand. Interessant voor
mensen die willen weten hoe de
aarde er van binnen uit ziet en
voor fossielenliefhebbers.

En net als bij deturfwinning kan
de natuur zn gang gaan nadat de
laatste mergel gewonnen is en de
bovenste laag aarde die zolang
opzij was gezet, is teruggestort.
Bij een klein deel van de groeve,
het weiland („Is dat ooit een deel
van de groeve geweest?"), heeft
de mens vele handjes geholpen.
Maar bij de rest nauwelijks. Nu
staan er nog berken, de boom die
zich het eerst vestigt. Maar ieder
najaar wordt een groot deel van
de berken weggehaald om zo-
doende andere planten een kans
te geven zich uit te zaaien. Ook
worden hier en daar eiken en
beuken aangeplant. Op sommige
plaatsen heeft de natuur voor
kleine wondertjes gezorgd. Zo
staan onder aan de mergelwand
vlinderstruiken (Buddleia). Deze
struik hoort thuis in een warmer
klimaat. De zaadjes aangevoerd
door de wind of aan schoenzolen
hebben blijkbaar onder aan de
muur precies de omstandighe-
den gevonden die ze nodig had-
den om te kiemen.

Wat zal het resultaat zijn over 50
jaar? De voor Lintburg zo type-
rende hellingbossen? Men heeft
alleen geduld nodig wil om de
natuur voor een groot deel zn
gang te laten gaan. Maar dat dit
tot iets waardevols kan leiden,
ook nu nog, bewijzen de Oost-
vaardersplassen en de Ooster-
schelde.
EYS ir drsHildaNieuwBeerts

lezers schrijven
Cladio

De democratie moet beter func-
tioneren door bij voorbeeld een
gekozen minister-president, bur-
gemeester, comissarissen van de
koningin, etcetera. Maar nu
blijkt dat het bestaan van een ge-
heime Navo-organisatie 'Gladio'
past in de democratie (nieuwe
stijl).

Ik word niet goed dat allemaal
uit één mond te moeten verne-
men. Als ex-minister van Defen-
sie moet Hans van Mierlo, tijdens
het verzinnen van die nieuwe
frisheid, toch op de hoogte zijn
geweest van die organisatie, die
niet kan worden gecontroleerd
door het parlement. Ik moet den-
ken aan het besluit tot plaatsing
van 48 kruisraketten in Woens-
drecht enkele jaren geleden.
Zeer aandoenlijk deed Ruud
Lubbers via de televisie het volk
kond tot plaatsing; de Russen
hadden meer SS-20 raketten op-
gesteld, dus moesten wij kruisra-
ketten plaatsen. Achteraf bleek
dat deRussen toch dat normge-
tal hadden opgesteld. De vraag
die in een democratie behoort te
worden gesteld: hoe komt de re-
gering aan dat onjuiste aantal?,
bleefdan ook niet uit. Antwoord:
Van de regering; van de CIA.
Vraag: Moet dan niet eerst wor-
den nagegaan of het CIA wel het
juiste aantal opgeeft? Antwoord:
dat is geheim, dat mag niet door
het parlement worden gecontro-
leerd.

Van Mierlo zou het vreemd heb-
ben moeten vinden dat een de-
mocratie afspsraken maakt,
overeenkomsten aangaat, die
niet democratisch kunnen wor-
den gecontroleerd. In België
ging dat toen zo: de zending
kruisraketten was al meer dan
acht uur per vliegtuig vanuit de
VS naar België onderweg voor-
dat het Belgische parlement de
kans kreeg om zich vóór oftégen
plaatsing in België uit te spre-
ken. Maar ja...theoretiseren is
ook een vak zal ik maar zeggen.
HEERLEN P.H. Hachmang

postbus 3100
In deze rubriek neemt de redactie
brieven van lezers op. De redactie
hoeft het niet eens te zijn met de in-
houd. De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in deze
krant. Ze dienen kort en zakelijk te
zijn. Te lange brieven worden inge-
kort of geretourneerd. Een ingezon-
den brief moet voorzien zijn van
naam, adres en telefoonnummer.
Brieven op rijm en brieven die op-
roepen tot acties of aanzetten tot
geweld of andere onwettige daden
worden niet geplaatst. Dat geldt ook
voor brieven met onwelvoeglijk taal-
gebruik en beledigingen. Anoniem
ingezonden brieven worden even-
min geplaatst.

Jacht
Het is jammer, maar blijkbaar
nog steeds nodig dat de Stich-
ting Kritisch Faunabedheer
moet proberen om een einde te
maken aan de activiteitenvan zo-
genaamde 'wildbeheerseenhe-
den'. Onder die naam oefenen
nog steeds groepen jagers hun
vreemde hobby uit.
Je vraagt je af welk zinnig mens
er plezier aan beleeft of zelfs een
sport in ziet om weerloze dieren
af te schieten. Echte sportiviteit
wordt juist gekenmerkt door ge-
lijke kansen voor iedereen. Maar
men trekt te velde, bewapend zo-
als een politiekorps uittrekt, in-
dien men met zwaar bewapende
criminelen te maken heeft. En
dankrijgen we natuurlijk weer te
maken met het veelgebruikte ar-
gument c.g. excuus van 'schade
aan de gewassen. Zo die er is,
laat men dan eerst zoeken naar
andere mogelijkheden om die te
ivoorkomen. Trouwens trekvo-
gels zijn niet schadelijk, worden
enkel geschoten voor de 'sport.
Jagen op dieren als recreatieve
bezigheid is mensonwaardig.
VOERENDAAL

Ria Schrooten-Moonen
Aktiegrocp Dierenbelang
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Markt bedrijfswagens loopt terug

Produktiestop
DAF begin 1991
Van onze redactie economie

PNDHOVEN - Vrachtwagen-
Pwikant DAF gaat in de eer-
r* twee weken van 1991 een
[roduktiestop invoeren voor
|e fabriek in Eindhoven. Met
[e ondernemingsraad is afge-
broken, dat de werknemers
foor de acht dagen van de stop
ftie dagen ADV ofvakantie op
Wen nemen. Voor de overige
nif dagen wordt overwogen
H-ktijdverkorting aan te vra-

* maatregel is een gevolg van de
jj-iglopende vraag naar bedrijfs-
JjjSens iri een aantal Westeuropese
Jokten en past in het kader van
?der aangekondigde maatregelen

De stop geldt voor de di-
j^e produktiemedewerkers, metJ*ondering van de Werkpkaats

en geheel of gedeelte-
* voor direct of indirect betrok-

ken afdelingen. Bovendien zuillen
de afdelingen algemene diensten,
kantines en de fabrieksadministra-
tie met een aangepaste bezetting
opereren.

Volgens een woordvoerder van het
bedrijf is nog niet geheelte overzien
om hoeveelmensen hetzal gaan. Bij
DAF in Eindhoven werken 6000
mensen, van wie 2000 direct pro-
duktiepersoneel.

Verrast
Volgens bestuurder G.van Os van
de Unie BLHP gaat het bij DAF
kennelijk nog slechter dan werd
verwacht. Hij zegt erg verrast te zijn
door de mededelingvan het bedrijf.
DAF wil volgens Van Os op korte
termijn de voorraad aanzienlijk ver-
minderen, omdat deze een forse
rentelast met zich meebrengt. Ove-
rigens is het volgens Van Os nog
maar de vraag of DAF in aanmer-
king komt voor een vergoeding van
de werktijdverkorting.

Kaufmann
halveert

personeel
ROTTERDjfVM - Het Rotterdamse
handelshuis Kaufmann (huiden)
ontslaat zestig van zijn 120 perso-
neelsleden in Nederland. In het bui-
tenland krijgt eveneens de helft van
de 250 personeelsleden ontslag. De
reorganisatie moet binnen een half
jaar zijn afgerond. Aan gedwongen
ontslagen valt volgens directeur P.
Kaufmann niet te ontkomen.

Oorzaken van de problemen zijn
volgens Kaufmann de economische
situatie in Oost-Europa en de scher-
pe prijsdaling van huiden door een
afnemende vraag en een overaan-
bod van huiden. De Dienstenbond
FNV gaat niet met de reorganisatie
akkoord. Volgens de bond gaat het
in eerste instantie om mismanage-
ment.

beurs

Vast
jpTERDAM - De Amsterdamse

ctenbeurs heeft de eerste dag
r* de week vast kunnen sluiten,
j'aiiks een storing in de beurs->^Puters. Door de vredesbood-
J?*P van de Amerikaanse presi-
C- Bush, lagere olieprijzen en de;01^vinning van bondskanselier
JJ** kregen de koersen een flinke
Ij/ in de rug. Ook de vaste stem-J?§ op de obligatiemarkten insMand en Nederland steundeni^andel.i JCBS-stemmingsindex sloot op
ij' 0. een winst van 1,2.Het hoogste
"vJ' van de dag was 96,10. De
1 -"sindex sloot met een winst van

i>, Punten op 169,8. Zonder het
Koninklijke Olie, dat

l-jVerlies accepteerde van f 0,80 op
0A klom de koersindex naar een
1^ van 157,3, een plus van 1,5 pun-
>)„ t>e handel was door de halve-
st van de handelstijd bescheiden
t! Sen omzetvan f323 miljoen aanL^len en f479 miljoen obligaties.
f. damrak profiteerde van de ster-L^ijgingen op de beurzen vaniK^en, Frankfurt en Parijs. Door
"^storing in de computers van het
'o*s Ondersteunend Systeem
L^) kon de handel pas van start
Im 1 tegen 12.30 uur. Een slechtek]* voor de beurs, aldus een ver-ten handelaar.i1e verlate opening schoten voor-in koersen onder de hoofdfond-Lpmhoog. Elsevier was in eerste
Km *'e koPl0Pcr> maar moest de
t^ekkersfunctie afgeven aan
bf<i:otterdamse handels- en trans-L'°nds VOC, waarover overne-r Ssgeruchten de ronde doen.
L 3^ng van de olieprijzen opvrij-
Lï^et ongeveer 15 procent stimu-
k^e KLM. Ook de chemiefondsen
DQ n goed in de markt. Akzo trok f
hi^an en DSM f 1,60 op respectie-JK f 70,30 en f 82,20.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 30,80 31,10
AEGON 106,80e 108,50
Ahold 134,30 135,50
Akzo 68,20 70,30
Alrenta 161,50 161,60
Amev 47,20 48,60
Amro A. in F. 73,50 73,80
Borsumij W. 72,50 72,30
Bührm.Tet. 45,60 45,70
C.S.M.eert 84,10 84,10
DAF H,70 18,10
DordtPetr. 127,20 127,30
DSM 80,60 82,20
Elsevier 75,00 75,60
Fokker eert. 34,50 35,50
Gist-Broc. c. 27,20 27,80
HCS Techn. 10,40 9,80
Heineken 128,30 130,50
Hoogovens 52,60 53,30
Hunter Dougl. 57,80 58,00
Int.Mu.Uer 77,50 78,00
KLM 19,50 ,20,20
Kon.Ned.Pap. 35,60 36,00
Kon. Olie 134,80 134,00
Nat Nederl. 50,20 50,80
NMBPostbank 41,30 41,30
NedUoyd 36,60 37,20
Océ 36,00 36,50
Pakhoed Hold. 191,50 190,00
Philips 21,50 21,60
Polygram 31,20 31,00
Robeco 85,70 86,30
Rodamco 48,30 48,40
Rolinco 79,50 80,50
Rorento 60,00 60,10
Stork VMF 42,40 42,90
Unilever 144,70 146,60
Ver Bezit VNU 84,60 87,00
Volmac Softw. 30,30 30,80
VOC 43,70 46,10
Wessanen 60,70 61,80
Wolters-Kluwer 48,10 48,30

Avondkoersen Amsterdam
Akzo 70,30 (70,30)
KLM 20,20 (20,20)
Kon Olie 133,80-134,30(134,00)
Philips 21,50 (21,60)
Unilever 146,80-147,20(146,60)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 54,30 54,40
ABN AmroHld.prf. 5,06 5,06
ACF-Holding 32,50 34,00
AhrendGr.c 171,00 171,00
Air Holland 15,30 15,80
Asd Opt.Tr. 15,00 15,10
Asd Rubber 4,05 4,00
Ant. VerfT. 470,00
Atag Holde 118,50 117,50
AuUnd.R'dam 70,50 70,00 e
BAM Groep 72,00 71,50 I

Batenburg 105,00 105,00
Beers 102,00 102,00
Begemann 122,00 122,00
Belindo 345,00 e 346,00
Berkels P. 1,51 1,53Blydenst.-Will. 36,00 37,00
Boer De, Kon. 279,50 272,00 a
de Boer Winkelbedr. 69,40 69,80
Bols 166,50 169,00
Boskalis W. 12,95 12,70
Boskalis pr 15,70 15,60Braat Beheer 28,80 28,80
Breevast 10,00 9,70
Burgman-H. 2750,00 2750,00 aCalvé-Delft pr 835,00 835,00
Calvé-Delftc 932,00 945,00
CSM 83,00 82,90
Chamotte Unie 2,40 2,50
Cindu-Key 159,00 159,00
Claimindo 340,00 340,00
Content Beheer 21,90 22,00
Cred.LßN 30.00 30.00Crown v.G.c 103,00 102,50
Delft Instrum. 27,00 27,30
Desseaux 232,50 232,50Dorp-Groep 37,70 38,00
Eeonosto 29,00 29 00EMBA 199,00 197,00
Eriks hold. 89,50 89,50
Flexovit Int. 78,00 78,00
Frans Maas c. 76,50 76,50
Gamma Holding 90,00 90,00
Gamma pref 5,60 5,60
Getronics 30,80 30,20
Geveke 40,00 40,20
Giessen-de N. 130,00 130,00
Goudsmit 43,50 43,50
Grasso's Kon. 83,50 84,00 bGrolsch 154,00 153,80
GTI-Holding 215,00 216,00bHagemeyer 104,00 104,00HAL Trust B 12,80 12,90HAL Trust Unit 12,70 12,70
HB.G. 152,00 152,80
Hein Hold 110,20 112,20
Hoek's Mach. 193,00 192,00
Heineken Hld 110,20 112,20
Holl.Sea S. 1,16 1,15
Holl. Kloos 474,00 474,00Hoop Eff.bk. 6,50 6,40
Hunter D.pr. 3,00 3,00
ICA Hold. eert. 7,00 7,00
IHC Caland 52,70 53,00
Industr. My 125,00 125,00
Infotheek 24,50 e 22,50
Kas-Ass. 39,10 39,30
Kempen Holding 9,50 9,70
kondor wessels 32,70 32,60
KBB 92,50 93,90
Kon.Sphinx 159,60 160,50
Koppelpoort H. 261,00 261,00
Krasnapolsky 204,00 204,00
Landré & Gl. 55,50 56,50
Macintosh 31,70 31,80
Maxwell Petr.H. 108,00 108,00
Medicopharma 56,60 56,60
Meüalnt. 5,90 5,90 |

Moeara Enim 1102,00 1110,00
M.Enim 08-cert 14450,00 14500,00
Moolen en Co 30,00 30,00
Mulder Bosk. 50,00
Multihouse 7,50 7,60
Mynbouwk. W. 383,10 383,60
Naeff 320,00
NAGRON 45,30 45,30
NIB 534,00 530,00
NBM-Amstelland 9,00 9,30
NEDAP 288,00 290,00
NKFHold.cert. 226,00 226,00
Ned.Part.Mij 38,40 38,50
Ned.Springst. 10510,00
Norit 30,70 31,00
Nutricia gb 102,00 103,50
Nutriciavb 110,20 111,00
Nijv.t.Cate 77,50 78,20
Omnium Europe 13,80 13,80
OrcoBank e 72,80 73,30
OTRA 225,00 225,20
Palthe 62,00 62,00
Philips div'9l
Pirelli Tyre 20,90 21,00f
Polynorm 112,00 113,00
Porcel. Fles 157,00 157,00
randstad 45,90 45,90
Ravast 42,10 42,10
Reesink 70,00 70,00
Riva 38,30 37,80
Riva (eert.) 37,50 37,80
Samas Groep 64,40 64,70
Sarakreek 19,40 19,20
Schuitema 1450,00 1450,00
Schuttersveld 40,00 42,00
Smit Intern. 51,80 51,80
Stßankiers c. 18,80
Stad Rotterdam c 42,50 42,10
Telegraaf De 84,00 84,60
Textielgr Twente 72,00 68,00
TuüpComp. 29,50 29,50
Tw.KabelHold 108,00a 108,00
Übbink 80,50 82,50
Union Fiets. 56,80 56,90
Ver.Glasfabr. 320,00 319,00
Verto 50,50 50,90
VolkerStev. 69,50 70,50
Vredestein 13,70 13,70
VRG-Groep 62,30 62,00
Wegener Tyl 229,80 230,00
West Invest 27,20 27,20
West Inv. wb. 100,00 100,00
WoltersKluwer 192,00 191,00
Wyers 32,00 32,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 28,50 28,70
Aegon sav.plus 5,00 5,00
ABN Aand.f. 64,50 65,50
ABN Beleg.f. 52,70 52,90
ABN Amro L.F. 150,70 150,80
ALBEFO 48,80 48,90
Aldollar BF $ 22,50 22,60
Alg.Fondsenb. 211,00 211,00
Alliance Fd 9,60 9,60
Amba 42,00

America Fund 242,00 247,00
Amro Eur.F. 61,70 62,70
Amro Far E.F. 49,10 49,50
Amro Neth.F. 65,00 66,00
Amro N.Am.F. 52,40 53,00
Amro Obl.Gr. 158,50 158,70
Amvabel 53,70 53,50
AsianTigersFd 45,70 47,20
AsianSelFund 37,00 37,20
Austro Hung.F. 6,50
Bemco Austr. 47,50 47.50
Bever Belegg. 3,35 3,35
CLN Obl.Div.Fonds 100,60 100,70
CLN Obl.Waardef. 102,50 102,50
Delta Uoyd 35,50 35,50
DP Am. Gr.F. 22,10 23,00
Dp Energy.Res. 43,00 43,00
Eng-H011.8.T.1 8,20 8,20
EMF rentefonds 60,50 60,60
Envir.Gr.Fnd 49,80 49,80
Eur.Ass. Tr. 6,80 6,80
EOE DuStlnF. 244,00 248,00
EurGrFund 52,00 53,00
Euro Spain Fd 7,20 .
Florente Fund 104,50 104,50
Gim Global 46,90 46,90
Groeigarant 1,29 1,30
Hend.Eur.Gr.F. 156,50 157,20
Henderson Spirit 50,20 50,50
Holland Fund 65,00 64,50
Holl.Eur.Fund 41,80 41,80
Holl.Obl.Fonds 117,00 117,00
Holl.Pac.F. 92,70 92,00
Innovest 82,00 81,50
Interbonds 530,00 530,00
Intereffektsoo 36,00 35,80
Intereffekt wt 205,00 205,00
Investa part 66,50 67,40
JadeFonds 130,50 132,50
Japan Fund 20,50 19,60
Jap.lnd.AlphaFd 7600,00. JapanRot. Fund yen 6500,00
Korea Pac.s 8,00
Mal.Cap.F. $ 6,70
Mees Obl.Div.Fonds 100,20 100,10
Mexico Inc.F. 21,00
MX Int.Vent. 26,00
Mondibel 66,50 66,50
Nat.Res.Fund 1130,00 1140,00
Nedufo A 124,00 124,00aNedufoß 126,00 116,00 a
NMB Dutch Fund 36,10 36,20
NMB Global F. 40,50 40,40
NMB Oblig.F. 3^,30 33,80
NMB Rente F. 105,00 105,40
NMB VastGoed 37,80 37,80
New AsiaFund 6,00
Nomura Warr.Fund 3,25 3,40
Obam, Belegg. 194,90 196,20
OAMFRentef. 12,80 12,80
Orcur.Ned.p. 47,50 47,30
Pac.Dimens. 84,00 83,00
Pac.Prop.Secf. 30,30 30,30
Pierson Rente 104,30 104,30
Postb.Belegg.f. 52,80 52,80
Prosp.lnt.High.lnc. 6,00
RG Divirente F. 46,80 46,70

Rabo Onr.g.f. 80,10 80,20
Rentalent Bel. 134,50 134,50
Rentotaal NV 31,70 31,70
RG groen 48,50 48,50
RG blauw 44,80 45,30
RG geel 42,10 41,90
Rodin Prop.s 102,00 102,00
Rolinco cum.p 70,20 70.20
Sci/Tech 15,80 15,80
Technology F. 17,50 17,50
Tokyo Pac. H. 209,00 209,00
Trans Eur.F. 70,30 72,40
Transpac.F. 315,00 330,00
Uni-Invest 87,00 87,00
Unico Inv.F. 76,90 77,00
Unifonds 30,00 30,50
VWN 62,00 62,00
VastNed 111,40 110,70
VentureF.N. 29,00 29,00
VIB NV 67,60 67,60
VSB Mix Fund 45,70 45,80
WBO Int. 61,50 61,30
Wereldhave NV 140,10 140,10
Yen Value Fund 82,50 81,70
ZOM Florida $ 47,00 47,00

Parallelmarkt
Alanheri 24,40 24,40
Berghuizer 43,50 43,50
Besouw Van c. 61,20 61,20
Biogrond Bel. 10,35 10,40
CBI Barin Oc.yen 1500,00
Comm.Obl.F.l 98,50 98,50
Comm.Obl.F.2 98,10 98,10
Comm.Obl.F.3 98,50 98,50
De Dne Electr. 19,90 19,90
DeltaLl.dlr 51,40 51,90
DeltaLlEcu 50,80 50,90
DeltaLlMix 50,90 51,10
DeltaLlßente 51,00 51,00
DeltaUVast 50,80 50,90
Dico Intern. 98,10 97,20
DOCdata 11,10 11,10
Ehco-KLM Kl. 34,50 34,50
E&L Belegg.l 58,90 58,90
E&L Belegg.2 67,20 67,30
E&L Belegg.3 71,90 71,90
Free Rec.Sh. 32,40 32,40
Geld.Pap.c. 70,20 70,20
Gouda Vuurvc 101,50 101,50
Groenendijk 37,00 37,00
Grontmij c. 212,10 212,10
HCA Holding 49,00 49,00
Heivoet Holding 46,50 46,50
HesBeheer 44,10 44,00
Highl.Devel. 15,20 16,00b
Homburg eert 3,10 3,10
Interview Eur. 4,15 4,15
Inv. Mij Ned. 35,00 35,00
Kuehne+Heitz 41,10 41,10
LCIComp.Gr. 11,90 13.00
Melle 274,00 274,50
Nedcon Groep 26,50 26,80
Nedschroef 105,00 104,00
Neways Elec. 7,25 7,35
Newtron Hold 10,00 10,40
pan pacifie 9,80 9,80

Wall Streef 30/11 03/12
allied signal 27% 28
amer.brands 40% 41
amer.tel.tel 32'/a 30V8
amococorp 52% 51
asarco mc. 25% 25
bethl. steel - 11% 12boeing co 44% 45
can.pacific 16V2 16
chevron 69% 69%
chiquita J 8 29
chrysler 11% 11%
citicorp 12 13
cons.edison 23 22%
digitequipm. 51% 54%
dupontnemours 36% 36
eastmankodak 42 42%
exxon corp 50% 50%
ford motor 27 27
gen. electric 54% 54
gen. motors 36 36%
goodyear 15% 15%
hewlett-pack. 30 30%
int. bus.mach. 113% 113%
int. tel.tel. 46% 47
klmairlines 11Vu 11
mcdonnell 43 42%
merck co. 86% 85
mobil oil 58% 58
penn central 18 17%
Philips 12% 12%
primerica 22 23
royal dutch 79% - 78%
sears roebuck 26% 26' A
sfe-south.pac. 13% 13.
texacoinc. .59/2 58
united techn. 44 46
westinghouse 26 26%
whitman corp 18% 18%
woolworth 29'/« 29%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,630 1,750
austr.dollar 1.25 1,37
belg.frank (100) 5,30 5,60
canad.dollar 1,395 1,505
deensekroon (100) 27,80 30,30
dmtse mark (100) 110,00 114,00
engelse pond 3,14 3,39
finse mark (100) 45,50 48,00
franse frank (100) 31,80 34,55
gnekse dr. (100) 0,96 1,16
iersepond 2,85 3,10
ital.lire (10.000) 13,90 15,60
jap.yen (10.000) 122,00 128,00
joeg.din.t'm 100 12,25 15,50
noorse kroon (100) 27,35 29,85
oost.schill.(100) 15,70 16,20
port.escudo(100) 1,17 1,35
spaanse pes. (100) 1,68 1,84
turkse pond (100) 0,0500 0,0725
zweedse kr. (100) 28,60 31,10
zwits.fr. (100) 129,25 133,75

Wisselmarkt
amenk.doUar 1,69575-1,69825
antiU.gulden 0,9325-0,9625
austr.dollar 1,3070-1,3170
belg.frank (100) 5,4515-5,4565
canad.dollar 1,45375-1,45625
deensekroon (100) 29,365-29,415
duitse mark (100) 112,775-112,825
engelse pond 3,2720-3,2770
franse frank (100) 33,355-33,405
griekse dr. (100) 1,0450-1,1450
hongk.doüar (100) 21,6250-21,8750
ierse pond 3,0040-3,0140
ital.lire(10.000) 14,990-15,040
jap.yen(10.000) 126,37-126,47
nwzeel.dollar 1,0315-1,0415
noorse kroon (100) 28,860-28,910
oostenr.sch. (100) 16,0350-16,0450
saudiar.ryal (100) 45,1250-45,3750
spaanse pes. (100) 1,7720-1,7820
surin.gulden 0,9300-0,9700
zweedsekr. (100) 30,110-30,160
zwits.frank(100) 131,830-131,880
e.cv. 2,3175-2,3225

Index Amsterdam
CBS-koersindex (1983=1001
algemeen 169,10 169,80
id excl.kon.ohe 155,80 157,30
internationals 173,90 173,90
lokaleondernem. 165,50 167,00
id financieel 116,30 117,50
id niet-financ. 213,40 215,10

CBS-herbeleggingsindex (1983 = 100)

algemeen 230,70 231,70
idexcl.kon.olie 201,70 203,70
internationals 246.90 247,00
lokale ondernem. 213,20 215,00
id financieel 160,70 162,40
id niet-financ. 263,10 265,10
CBS-stemmingsindex (1987 = 100)

algemeen 94,70 95,90
internation 81,20 82,00
lokaal 97,30 98,50
fin.instell 87,70 88,90
verzekering 91,00 92,70
niet-financ 100,00 101,20
industrie 102,00 103,40
transp/opsl 99,90 102,50

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen op 3-12-1990 om 14.00uur by de
fa. Drijfhout, alles in kg:

GOUD: onbewerkt ’ 20.530-/21.130;
vorige ’ 20680-/ 21.280;bewerkt ver-
koop ’ 22.730;vorige ’ 22.880 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 185-/ 255 vo-
rige ’ 185-/255; bewerkt verkoop

’ 300 laten, vorige ’ 300 laten.

Dow Jones
Industrie 2572.28

+ 5.94

Optiebeurs
serie omzet. v.k.

abnamrocjan 30,00 250 1,50 a 1,30
akzo cjan 70,00 192 1,80 3,00
akzo papr 85,00 160 17,50a 14,00
akzo p095 80.00 310 20.40 a 20,00
amev cjan 50,00 132 0,70 1,30
d/fl cdec 165,00 405 5,00 a 5,50 a
d/fl c dcc 170,00 462 1,60 1,60
d/fl pdec 165,00 403 0,50 0,50
d/n pdec 170,00 574 2,00 1.50
coc c dcc 220,00 137 10,00 13,50
coc c dcc 230,00 291 3,30 5,00
coc c dcc 240,00 443 0,50 1,00
coc cjan 230,00 141 6,20 8,50
coc pdec 220,00 271 1,40 0,70
coc pdec 225,00 331 2,40 1,30
coc pdec 230,00 304 430 2,50
coc pdec 235,00 304 7,60 4,60
coc pjan 230,00 322 7,10 5,00
hoog cjan 50,00 205 4,20 4,90
hoog cjan 60,00 155 0,60 0,90
hoog capr 60,00 146 2,00 2,10
phü cjan 20,00 304 2,10 2,10
phil cjan 22,50 550 0,80 0,90
phil capr 22,50 565 1,70 1,70
phil cjul 22,50 271 2,30 a 2,30
phil cjul 25,00 490 1,40 1,40
phü c 093 30,00 591 3,70 3,70
phil c095 20,00 243 8,60 8,70 a
phü pjan 20,00 224 0,60 0,40
phü pjan 22,50 220 1,50 1,60
phü papr 17,50 390 0,60 a 0,40
phü papr 20.00 138 1.00 1.00
phü p093 30,00 360 8,60 8,40
phü p095 20.00 371 3,30 3,20
olie cjan 135.00 461 4,00 3,60
olie capr 130,00 135 10,90 10,60
ohe cokt 105,00 303 33.20 32,50 a
olie c093 115,00 245 30.00 31.00 a
olie pjan 135,00 235 3.30 330
olie p095 135,00 162 19,50a 18.00
tops cdec 410,00 195 1,80 3,60 a
unü cjan 150,00 186 2,20 2,60
unil capr 150,00 217 5,70 6,50
unü pjan 145,00 303 4,00 2.90
voc cjan 42,50 397 3,40 a 4,80
voc cjan 45,00 250 2,10 3,00
voc cjan 50,00 148 1,00 1,40
voc capr 47.50 159 3,20 4,00
xiru cdec 570,00 200 1/00 0/10

a laten g bieden t 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
I gedaan * laten sk slotkoers gisteren

economie

Bezetters Muiden Chemie zoeken steun
UTRECHT - De industriebonden van FNV
*n CNV proberen van het kabinet en de
Tweede Kamer steun te krijgen voor het la-
ten voortbestaan van de kruitfabriek Muiden
Chemie (232 werknemers). De ministers Kokvan financiën en Ter Beek van defensie zijn
benaderd om het sinds vrijdagmiddag bezet-
te bedrijf in Muiden te bezoeken.

Tweede-Kamerleden van CDA, PvdA, D66,
VVD en Groen Links brengen vandaag een.bezoek aan Muiden Chemie om zich te laten
tiformeren over het overlevingsplan van di-
rectie en vakbonden. De bezetting van de
Vestigingen in Muiden, Ouderkerk en Kol-
'üm gaat vooralsnog door.

KNSF-directeur G. Veenhoven is met het
Duitse bedrijf Wasag in gesprek over de ver-
koop van een deel van de voorraden en van
de moderne machines in de vestiging in Kol-
lum. Deze transactie zou een streep halen
door het plan van directeur H. Mars om Mui-
denChemie na een technisch faillissement te
laten „doorstarten".

Volgens Mars zijn de problemen bij Muiden
Chemie van tijdelijke aard. Als Muiden Che-
mie de kans krijgt om in vijfjaar tijd de in het
verleden onstane schulden te saneren en te
investeren in civiele produkten, heeft het be-
drijfeen gezonde basis voor de toekomst.

Door het wegvallen van een order van het
Duitse leger voor de produktie van 700 ton
kruit in de komende twee jaar moest Muiden
Chemie half november de produktie tijdelijk
stilleggen. De voorraden kruit zijn op dit mo-
ment te groot om door te produceren.

Los van de Duitse order heeft Muiden Che-
mie voor de komende twee jaar nog orders
voor de produktie van zes- tot zevenhonderd
ton kruit per jaar.Daarnaast is volgens direc-
teur Mars de overschakeling op civiele pro-
dukten kansrijk. Zo worden in Kollum bij
wijze van proef kitkokers voor de bouw ge-
produceerd.

Mutaties

" Ir. H. deKorver is benoemdtot
voorzitter van het NCD, het Ne-
derlands Centrum van Directeu-
ren en Commissarissen. Hij volgt
H.A. Christern op, die eerder af-
trad om gezondheidsredenen. De
Korver is vice-bestuursvoorzit-
ter van KNP in Maastricht.

" De heer L.M.A. Kroese treedt
op 31 december af als directeur
van Alanheri in Venlo (granen,
peulvruchten). Hij zal voorlopig
als adviseur blijven optreden.

Produktie
Ford daalt

DEARBORN - Het Amerikaan-
se autoconcern Ford heeft zijn
produktieplannen voor het vier-
de kwartaal van dit jaarsterk te-
ruggeschroefd. De op een na
grootste Amerikaanse autofa-
brikant verwacht nu in Noord-
Amerika 132.000 auto's of der-
tien procent minder te produce-
ren dan aanvankelijk de bedoe-
ling was.

Volgens deskundigen zal het vierde

kwartaal verlies opleveren voor de
autoproducent. Kortgeleden voor-
zagen ze nog een kwartaal dat winst
noch verlies opleverde. De schattin-
gen van het verlies lopen uiteen van
230 miljoen tot 437 miljoen dollar.
Het zou de eerste maal in acht jaar
zijn dat Ford genoegen moet nemen

met een kwartaalverlies.

Vorige week donderdag liet General
Motors (GM), Amerika's grootste
autofabrikant, weten zijn produktie
in het vierde kwartaal verder te ver-
minderen. Eerder al werd de doel-
stelling verlaagd met 181.000 wa-
gens en daar komen nu 111.000
auto's bij. In totaal zal GM nu 21
procent minder auto's produceren
dan de bedoeling was. GM liet ver-
der weten dat het vierde kwartaal
vermoedelijk met verlies zal wor-
den afgesloten.

Ingeklemd tussen steden

'Schiphol kan
niet groeien'

Van onze redactie economie

AMSTELVEEN - Schiphol
heeft eigenlijk niet de ruimte
om nog zeer aanzienlijk te
groeien, zoals het plan is van
politiek en bedrijfsleven. Ook
milieuhygiënisch kan het niet.
De luchthaven ligt daarvoor
veel te benauwd ingeklemd
tussen stedelijke gebieden.
Dat is de mening van de plano-
loog prof. dr. L. Bak, oud-
hoogleraar Verkeer en Ver-
voer en Infrastructuur van de
vakgroep planologie van de
Universiteit van Amsterdam.
Professor Bak vindt dat de beleids-
makers een keer zouden moeten er-
kennen, dat groei grenzen heeft, hoe
belangwekkend iets ook is voor de
economie. Een jaar of vijftien gele-
den heeft men de kans laten lopen
om een luchthaven te bouwen op
een plaats waar er wel de ruimte
voor was.

Er werden toen alternatieve lokaties
onderzocht voor de vestiging van de
nationale luchthaven, in de Marker-
waard of in West-Brabant. Men
heeft die kans niet gegrepen, toen
de tijd gunstig was. Het was 'klep-
pen dicht, infanterie naar voren.
Met andere woorden: „Doorgaan en
doen alsof je gek bent", aldus Bak.

Alternatief
In principe zijn de zorgvuldige ana-
lyses, die tien a vijftien jaar geleden
van de Schiphol-problematiek wer-
den gemaakt, nog steeds actueel.
Nog altijd geldtwat toen alwerd ge-
constateerd: Schiphol mag een be-
paalde grens niet over. Anders
neemt het lawaai en de luchtvervui-
ling onaanvaardbaar toe.

Professor Bak meent dat het nog
niet te laat is om alsnog een belang-
rijke functie toe te kennen aan het
vliegveld Lelystad. Hij wijst erop,-
dat verschillende belangrijke lucht-
havens elders in Europa veel meer
ruimte om zich heen hebben, dan

Ihet aan alle kanten ingeklemde
Schiphol.

Bebouwing
En ook is de stedelijke bebouwing
in de buurt van die buitenlandse
luchthavens veelal aanzienlijk min-
der ongelukkig gesitueerd ten op-
zichte van de start - en landingsba-
nen.

In de concurrentie is dat een be-
langrijk pluspunt voor die buiten-
landse luchthavens.

Accountants
naar USSR

MOSKOU - De Sovjeteconoom
en belastingdeskundige Sergej
Sjibajev gaat leiding geven aan
Coopers & Lybrand USSR in
Moskou. Dit kantoor, een samen-
werkingsverband tussen Coo-
pers en Lybrand en de Innovatie-
bank in de Russische hoofdstad,
gaat Westerse klanten in de Sov-
jetUnie helpen en de authoritei-
ten adviseren op het gebied van
privatisering en herstructuring.

Bonden: meer
loon voor

chauffeurs
DEN HAAG - De Vervoersbonden
van FNV en CNV zijn het overleg
over een nieuwe cao voor de vracht-
wagenchauffeurs gisteren ingegaan
met een onderhandelingspakket dat
in totaal 5,35 (FNV) tot 5,5 (CNV)
procent van de loonsom kost. De
CNV-bond wil daaruit in elk geval
een verhoging van de lonen zien ko-
men met 3,5 procent.

De Vervoersbond FNV laat het per-
centage loonsverhoging nog in het
midden. Deze organisatie wil in elk
geval wel een reële loonsverbete-
ring met 1 procent; die zou dus bo-
ven op het percentage komen dat de
bond verlangt om de inflatie (de stij-
ging van de kosten van het levens-
onderhoud) bij te houden. De infla-
tie wordt geraamd op 2 a 2,5 pro-
cent.
De werkgeversorganisaties hebben
erop aangedrongen nog dit jaar tot
afspraken over de nieuwecao te ko-
men. Ze kunnen de nieuwe kosten
dan nog meenemen in het vaststel-
len van hun prijzen in 1991. Wat de
FNV-bond betreft mogen de onder-
nemers ervan uitgaan dat de loon-
kostenstijging niet boven de 5,35
procent uit zal komen.

Onderneming voor koffie en thee

Coca Cola werkt
samen met Nestlé

Van onze redactie economie

ATLANTA - Het Amerikaan-
se frisdrankenconcern Coca
Cola zet samen met de Zwit-
serse voedingsmiddelengigant
Nestlé een nieuwe onderne-
ming op voor koffie- en thee-
produkten. De joint venture,
waarin Coca Cola en Nestlé sa-
men 100 miljoen dollar (170
miljoen gulden) stoppen, gaat
wereldwijd oploskoffie en
theezakjes produceren en op
de markt brengen.

Coca Cola en Nestlé willen met de
samenwerking inhaken op het ra-
zendsnel toenemende gebruik van
kant-en-klare koffie en thee, zegt
topman Maucher van Nestlé. Nestlé
zal de oploskoffie en theezakjes pro-
duceren onder de eigen merkna-
men, terwijl Coca Cola zal zorgen
voor deverkoop en de distributie in
meer dan 170 landen.

Volgens Maucher combineert de
onderneming „de leidende wereld-
rol van Coca Cola in de verkoop van
dranken met de wereldwijd beken-
de koffiemerken van Nestlé". Nest-
lé (omzet van 50 miljard gulden in
1989) is de grootste voedingsmidde-
lenfabrikant en een van de grootste
koffieproducenten ter wereld. Coca
Cola is 's wereld grootste frisdran-
kenconcern (omzet 17 miljard gul-
den) en heeft grote faam verworven
met uitgekiende reclamecampag-
nes.

De luchtvaartmaatschappijen
Swissairen Singapore Airlines gaan
kleine belangen in elkaar nemen.
Singapore Airlines krijgt 2,77 pro-
cent van de aandelen Swissairen de
Zwitserse maatschappij koopt van-
af volgend jaarjuni0,62 procent van
Singapore Airlines'. De twee maat-
schappijen gaan samenwerken bij
onder meer het opstellen van vlieg-
schema's, vrachtvervoer en techni-
sche zaken.
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Ingeblikte muziek

TAIPEH - Een
geheel uit
robots
bestaande
band
vermaakt de
bezoekers op
een
handelsbeurs
in de
Taiwanese
hoofdstad
Taipeh. De
electronisch
voorgeprogra
mmeerde
muziek brengt
echter weinig
bezoekers in
vervoering.

(ADVERTENTIE)

Voor ander geluid
Audio - Lab

Driade
B&O

Magnat
Hepta

Luisterruimte
aanwezig

Aier\
! eeld & Geluid

Honingmanstr. 55
Heerlen
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§M Provincie Limburg

mededeling Ontheffingsverlening bestrijdingsmiddelengebruik in waterwingebieden.
M287/49-90

Op grond van de verordening grondwaterbescherming moet het gebruik van "witte-lijst"-bestrijdings^
middelen in waterwingebieden voor 31 december bij de provincie gemeld worden. Op basis van dezeI
meldingkan ontheffing van hetalgeheleverbod op het gebruikvan "witte-lijst"-middelen inwaterwing**
bieden verleend worden. Meldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij demeeste zaakvoerders van deLLTO
U kunt ze ook telefonisch of schriftelijk aanvragen bij deprovincie.
Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Tel.: (043)-897488, (043)-897656,

iill
■ M■ ■

Limburgs grondwater

Straks uw drinkwater!

Je weet niet wat je ziet. Een
PICCOLO op LD-TV. Info:
045-739300.

Onroerend goed te huur gevraagd

Omgev. Hoensbroek Brunssum
te huur gevraagd WOONHUIS. Tel. 04490-76333.

Gevraagd 2-pers. apparte-
ment in HEERLEN, max.

’ 600,-. Tel. 045-729607.

Limburgs Dagblad Dinsdag 4 december 1990 "6Gebr. DOMINIKOWSKI
autobedrijf biedt aan: Mer-
cedes 190 D rookzilvermet.
div. extra's '86; Opel Omega
2.0 i LPG zwartmet. '87;
Opel Kadett automaat '82;
Kadett 1.3 LS blauw '87; O-
pel Kadett 1.2 Holiday rood
'82; Ford Siërra 1.8 CL 3-drs
antraciet '87; Ford Escort s-
drs., blauwmet. '83; Seat I-
biza, wit, '85; Mazda 323 GT
antraciet, '84; Mazda 323 4-
drs., automaat '84; Nissan
Cherry goudmet. t. '83. Ga-
rantie financ, inruil mogelijk.
Kantstr. 48 Übach over
Worms/Landgraaf. Tel. 045-
-326016
NISSAN Bluebird I.6LX zil-
vermet., stuurbekr., '88,
’15.900,-. 04490-38474
PEUGEOT 405 SR 1.6
duurste uitv. 11-'B7,

’ 18.750. Tel. 04490-38474
TOYOTA Starlet 1.35, ex-
tra's, le' eig., '85, ’8.500,-.
Tel. 04490-38474.
VOLVO 360 GL Sedan 2.0,
5-bak, '84. ’7.500,-. Tel.
04490-38474
VOLVO 340 "Van" met ra-
men, 1e eig, 50.000 km, '86

’ 7.250,-. Tel. 04490-38474

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, stoop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
De HOOGSTE prijs voor uw
loop-, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-254081
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, de hoogste
prijs van Limburg. Tel.
04490-19637/04490-12924.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S vanaf
’5O,- tot ’10.000,-. Tel.
04490-25611/19679.

Onderdelen/ace.
Te koop goede gebr. AUTO-
BANDEN, met garantie.
Passartweg 39, Heerlen.
Tel. 045-222675.
AUTOSPEAKERS 150w,
3-way syst. Wes-tech ex-
port, mod. Pioneer TSI7OO,
nu ’ 125,- per- set. Renne-
migerveldweg 72, Heerlen,
045-723076 / 727742

Wintersport
SKI'S (Alpine) te koop, plm.
2 jr. 8 verschillende maten,
ook skischoenen. Tel.
04406-12875.

(Huis)dieren
Te koop ROTTWEILER 7V2
mnd. Tel. 045-415337.

In/om de tuin
Impreg Tuinhout B.V.
GOEDKOPER kan niet! Alle
blokhutten min. 15%; kaars-
rechte biels ’36,-; gladde
planken 15X2 cm ’3,50 p.
mtr. verder palen, rolborders
schermen enz. In de Cramer
18, Heerlen, 045-717733.

Mode Totaal
Tiener- en kinderboetiek
Maxim winkelcentr. de Plu,
t.o. bush. Schouwburg. Tel.
045-714080. Nu 50%
KORTING.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

Hypotheeknieuws
Met behulp van onze hypotheekcomputers kunnen binnen
enkele minuten Uw gegevens verwerkt worden in een uit-
gebreide kosteloze en vrijblijvende hypotheekberekening.

Bel 045-712255 of 's avonds en weekend 045-440731.
Hypotheekadviseur J. Wetsels.

Stienstra Hypothekenservice
Bouwmaterialen

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Reparaties
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
of autotel. 06.52.-98.13.50.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Gratis kan natuurlijk niet,
maar voor ’ 25,- staat uw
huis, auto, enz. met FOTO
op LD-TV.

Hobby/D.h.z.
3 mti\ BEHANGTAFEL

’ 65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.
Je weet niet wat je ziet. Een
PICCOLO op LD-TV. Info:
045-739300.

Huis verkopen?
Bel de echte makelaar!

Peters & Partners
Geleen

04490-48191
Geen Verkoop
Geen Kosten.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,8%.
Spaarhyp. v.a. 9,5%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
BRUNSSUM halfvrijstaand
woonhuis (c.v.-gas) met tuin
en garage, perc. 220 m2,
prijs ’ 85.000,-k.k. Bopa o/g.
Tel. 045-324133.
WOONHUIZEN te koop ge-
vraagd. Mogelijkheid be-
staat te blijven wonen tot u
andere woonruimte heeft.
Wijman & partners 045-
-728671

Kamers
Gem. KAMER te h., voll.
pens., huisel. verkeer en be-
wassing. Tet. 045-753136.

Rijles
Bovag-rijschool Van Ben-
tum, voor een complete 10-
-daagse RU-OPLEIDING.
Tel. 045-217487.

(Brom)fietsen
Te k. YAMAHA RD, bwj.'B2,
kl. blauw, pr.n.o.t.k. Tel.
04492-4002 __
Te k. VESPA Ciao bwj. '88,
met sterwielen, ’ 700,-. Ire-
nestr. 56, Nieuwenhagen.

Bel de Vakman
Problemen aan uw dak

Arndts
dakservice

Heerlen 045-728348
Fax 045-729089

Dag en nachtservice
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, alle dakwerkzaamhe-
den, 10 jr. gar. Nu met win-
terkorting. Bel voor vrijbl. of-
ferte. Tel. 045-224459
STOELVLECHTERIJ ver-
nieuwd biezen en rieten
stoelen 04490-40850/40939
Voor al Uw wand- en
VLOERTEGELWERK. Bel
045-227028.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel. Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.

Wonen Totaal

Tapijttegels!!!
Grote partijen al v/a ’ 1,25

p/st. alle merken o.a. Heuga,
Esco, L. de Poortere. Snelle
levering uit voorraad!! Offer-
te en stalenbezoek mogelijk.
Waar? Het TAPIJTTEGEL-
HUIS Grote Berg 85a, Eind-

hoven 040-455407 (op
maandag gesloten).

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Massieve eiken MEUBELS,
Oisterwijk te k. O.a. kast, ta-
fel met 4 stoelen, bankstel
2-1-1. Alles voor de helft v.d
prijs. Tel. 04405-2141.
Zwaar eiken BANKSTEL

’ 375,-; Eethoek eiken
’450,-; Ant.kastje ’275,-.
Kouvenderstr. 208, H'broek.
LODEWYK meubels, best.
uit, gr. kast 2 mtr., eetkamer
tafel met 4 stoelen en 2 gr.
salontafels. Tel. 04492-
-1379 na 18 uur.

Radio e.d.
STEREOTOREN te koop,
kleurentv, Alpine ski's.
04406-12875

Winkel & Kantoor

Te koop uit faillissement
Nieuw en gebruikt kantoormeubilair, stalen schuifdeurkas-
ten, buro's v.a. ’ 125,-, directie buro's, kantoorkasten, ma*
teriaalkasten, garderobekasten, kluizen, brandkasten, la-
denbloks voor hangmappen, kantine-stoelen-tafels, hang-

mappen Atlanta, Gondola stelling, magazijn stelling div.
soorten, palletstelling, colomboormachines industr. 16 mm
’425,-, palletwagens, steekwagens, TL-lampen met bak-
ken, vieuwers, speciale aanbieding nieuwe en gebruikte

burostoelen met extra hoge kortingen v.a. ’ 175,-.
Brandblussers 16 kg ’ 50,-.

Nergens meerkeus, nergens goedkoper, alles uit voorraad
leverbaar. Open maandag t/m vrijdag 9.30 tot 18.30 uur,

zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Rockmart Heerlen,

Kissel 46a,
Tel. 045-723142

Rockmart Vlodrop,
Tussen de Bruggen 6,
Tel. 04742-3170/3270. '

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels!
10 lamps superbruiner met snelbruinlampen, ventilator, en

in hoogte verstelbaar statief, nu ’ 40,- per maand.
Tevens showmodellen met hoge kortingen bij

Van Erp
Sittard, Limbrichterstraat 18. Tel. 04490-13531.

Kerkrade, Hoofdstraat 12. Tel. 045-456999.

Computers
KT wordt AT: voor 500.00
maken wij van uw oude KT
een 16 Mhz AT met IMb en
12 mnd. volledige garantie.
HARDWARE Repair Center
Europe. Tel. 04750-11.13JL_
ATARI Computer-set 260
ST met disk-drive en moni-
tor, pr. ’550,-. Tel. 04450-
-4038.
Te k. voor AMIGA computer
S l/4 diskdrive, ’290,-, 512
Kb-ram uitbr. ’ 125,-. Tel.
04490-22598.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
GOUD, zilver, munten,
postz. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Uw VERENIGINGSNIEUWS
op LD-TV. Bel voor info 045-
-7393000.

~j LimburgsDagblad

Wpiccolo'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: ’ 1,20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en Vermist
Gevonden ’ 1,00 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,60.
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 daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag tm 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
1 niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaar en ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner; 79232

1 — —— .;..:::■;■ .;:;-:; ; , .
Personeel gevraagd
Touringcarbedrijf vraagt

part-time chauffeurs
voor groepsvervoer. Enige ervaring op vrachtwagen of

(grote) bus noodzakelijk.
Sollicitaties na tel. afspr. met Dhr. Jacobs

Jacobs Touringcars, Schimmert. Tel. 04404-2444.
Voelt u zich aangetrokken tot een zelfstandige en ver-
antwoordelijke baan en woont u in Heerlen of direkte

omgeving?
Bij Van der Velden Rioleringen Heerlen B.V. (gevestigd

aan het industrieterrein De Koumen te Hoensbroek)
is er nog plaats voor:

* Rioleringsmonteurs
Voor het ontstoppen, reinigen en vernieuwen van

rioleringen. In bezit van rijbewijs B.
Voor eventuele inlichtingen of sollicitatieskunt u kontakt
opnemen met afdeling personeelszaken van Van der

Velden Rioleringen, Koevoortseweg 2, 5281 SC, Boxtel.
Tel.nr. 04116-84355.

PTT Post Heerlen
vraagt zo spoedig mogelijk

Hulpkrachten
voor het uitvoeren van bestelwerkzaamheden

in de maand december. Contact:
Dhr. L. Wams Tel. 045-731356

Dhr. J. Sturmans Tel. 045-731357.

Bijverdienste
Wij vragen voor GELEEN, OIRSBEEK, AMSTENRADE,

URMOND en PUTH
Agent-bezorgers m/v

Leeftijd vanaf 15 jaar.
Bezorgwerkzaamheden tussen 6.00 en 7.00 uur.
Inlichtingen: Limburgs Dagblad, Markt 3, Geleen.

Tel. 04490-46868.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Sorteerders m/v
Voor een bedrijf in Beek. De werkzaamheden bestaan uit
het vouwen en sorteren van brieven. Bent u bereid in een
leuk team aan de slag te gaan? Reageer dan snel of
kom langs!

Voor informatie:
04490-56156, Mariëlle Schutgens

GELEEN, RIJKSWEG ZUID 1A

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

enthousiaste Schoonmaker (m/v)
voor een relatie in Hoensbroek. U gaat een naai-atelier in
de omgeving van Brunssum schoonhouden. Het betreft
een baan voor langere tijd. De werktijden zijn dinsdag van
17.00 - 18.30 uur en vrijdag van 14.00 - 18.00 uur. Leeftijd
vanaf 23 jr. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op.

Voor informatie:
045-273838, Nicole Offermans
BRUNSSUM, LINDEPLEIN 15

Te k. MERCEDES 190 D,
bwj.'Bs, kl. rood met centr.
vergr. en schuifd., pr.-
-’23.950- mcl. BTW. Wil-
lems Koeltechniek BV,
Daelderweg 21, Nuth, 045-
-244540
Te k. MITSUBISHI Galant
GSR bwj. '80, APK 3-'9l tel
045-251672 of 04492-2539.
Mitsubishi CELESTE Coupé
t. '79, APK 10-'9l, ace. i.z.g.
st„ ’1.850,-. 045-720951.
Kadett Caravan 1.6 LS '86;
Kadett 1.3 LS 5-drs. '86;
Kadett 1.2LS '86; Corsa 1.3i
'87; Kadett 1.2 S '83/'BO/'79;
Rekord 2.0 S LPG '83.
DENNEMAN Autobedrijf,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Te koop Opel KADETT 1.61
GSi-uitgev., 7.500 km, 31-
-3-'9O, ’ 20.950,-. Kissel
46a, Heerlen. 045-723142.
Te koop Opel KADETT GT
1600 rood, bwj. '86. Tel.
04490-18439.
Opel MANTA GT Coupé
grijsmet. 1e eig. '84,
’9.950,-. A.L.S. Tel.
04490-38474.
Te koop RENAULT Express
1.6 D '87, ’6.750,- excl.
BTW. Kissel 46a, Heerlen.
Tel. 045-723142.
RENAULT 25 TS 2.2 inj.
schuifd., radio Renault, 1e
eig. ’20.780,-. A.L.S. Tel.
04490-38474.
SKODA 120 LS 4-drs. '82,
APK, ca. 85.000 km, vaste
pr. ’ 1.500,-. 04490-23619.
Suzuki SAMURAI Van de
Luxe bwj. '88, 15.000 km, vr.
pr. ’ 17.950,-. 04498-56602
Te k. Toyota COROLLALift-
back DX, '82, apart mooi,
’4.250,-. Tel. 045-218925.
Te k. GOLF diesel bwj. '81,
APK '91, schuifd., 3-drs. i.g.
St. Tel. 045-419749. "Te k. JETTA Diesel, type
'82, pr. ’3.650,-. Tel. 045-
-211124.
VW JETTA 1.6 Elan kat. nw.
st. '87, ’12.900,-. A.L.S.
Tel. 04490-38474.
VOLVO 240 GL, zwartmet.,
1-'B3, LPG, div. extra's, i.z.
g.st., mr. mog., vr.pr.

’ 7.950,-. Tel. 045-454103.
VOLVO 340 De Luxe 3-drs.,
nw. type '87, 1e eig., scha-
devrij, 1e lak, i.st.v.splinter-
nw., ’ 8.750,-. Pas gekeurd
043-254462.
LUCARÜ! kontant geld voor
Uw aujo. Tel. 045-456963.
INKOOP alle merken auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-,
045-411572 Of 427671.
Bovag gekeurde occasions:
Nissan Micra GL 8-88; Nis-
san Sunny coupé 2-'B5;
Nissan Sunny 1.4 LX, 3-drs,
9-'B9; Nissan Cherry 1.3
Trend 5-'B6; Nissan Sunny
1.3 LX 4-drs. 10-'B7; Lada
2105 1.2 5-'B6; Lada 2105
1.3 9-'B7; Lada 2105 1.3 5-
87; Lada 2105 1.3 LPG 9-
87; Lada 2104 1.5 station-
car 8-'B6; Lada Samara 1.3
3-'9O; Lada Samara 1.3 3-
drs. 5-'B7; Subaru Justy 1.0,
11-'B6; Toyota Corolla 1.3
DX, 4-'B7; Renault 4 F 6,
combi, geelkent., 9-'B5; Ci-
tro ën BK 1.4 10-'B5; Citroen
2 CV6 7-'B5; Citroen AX 11
TRE 4-'B7; Opel Kadett 1.2
S automaat coupé 11-'7B.
Tevens onderhoud aan alle
merken personenauto's en
APK. Autobedr. CHIARADIA
Lada Citroen dealer voor
Heerlen, Brunssum en om-
streken. Trichterweg 122
Brunssum. Tel. 045-212843
Peugeot 205 GRD '86; Peu-
geot 309 '86; VW PaSsat
1600 '87; Nissan Sunny
Coupé '89; Ford Fiesta '86;
Toyota Corolla 1600 sedan
S '87; Ford Siërra '85; Ci-
troen Visa '82; Audi 100 D
'83; Fiat Uno 60 '89; Honda
Integra autom. '86; Mitsubi-
shi Lancer '84; Ford Escort
1400 '87; Mercedes 300 D
'82; Opel Kadert 1.6 S '88;
BMW 320i'85; BMW 524 TD
'85; Porsche 924 '77; Dai-
hatsu Rocky Jeep '85. Auto-
bedr. REUBSAET, Op de
Vey 47-49, Geleen. Tel.
04490-44944, Uw adres
voor APK-keuring. Alle
autoreparaties
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
BMW 315 groenmetall. get.
glas, sportv., '83, ’8.750,-.
Tel. 04490-38474
LADA Samara 1300 luxe, le,
eig, 30.000 km, '87,

’ 6.950,-. Tel. 04490-38474
MITSUBISHI Galant 1.6 GL
antraciet '85 ’7.750,-. Tel.
04490-38474.
MITSUBISHI Galant 1.6 GL
grijsmet. 5-bak, '87,

’ 11.750,- Tel 04490-38474

Kachels/Verwarming
Electrisch bijverwannen?
SAFE-T-FURNACE. Klein,
veilig, zuinig, ca. ’ 0,20 per
uur. Inl. Hi-tree, 043-
-649857. ,
OPENHAARDHOUT ’30,-
-’55- per m3, gratis be-
zorgd. Tel. 04459-1675.
BRANDHOUT: Beukenhout
plm. 15 m3voor ’ 550,- aan
huis bezorgd. Van Thoor,
Holstraat 33, Margraten.
Tel. 04458-1818.
Kachels, inzethaarden, gas-
kolen-hout. Gratis geplaatst.
Goedkoop en goed. DE
KACHELSMID, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.

TV/Video
Goede KLEUREN-T.V's,
zeer grote sort. Philips
grootb. v.a. ’ 125,-. Reeds
25 jaar het juiste adres. T.v.
occ. Centrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen, tel.
045-724760.
KLEURENTV'S gevr., vi-
deo's, stereotorens, ook
keukenapparatuur enz.
04406-12875.

Voor spoedige indiensttre-
ding WINKELJUFFROUW
gevr. voor 40 uur. Leeft, on-
belangrijk, ervaring in de
vleeswaren geniet de voor-
keur. Aanm. 04405-3083.
Gevr. man/vrouw voor
SCHOONMAKEN van onze
vrachtwagen, verkoopwa-
gen, marktmateriaal en be-
drijfsruimte. Voor maand, en
vrijd. 04490-43352.
U bent tussen 20 en 65 jaar
en in de verkoop heeft U
INTERESSE? Dan hebben
wij een leuke job voor U in
Vlaams België. Wij bieden
U: gratisvervoer vanuit Ned.
Limburg en motiverende be-
loning, uitgebreid produkten
gamma. U hoeft niets te in-
vesteren. Wij vragen: per-
soonlijkheid en de wil om te
presteren. Tel. aanmeldin-
gen tijdens kantooruren
09-3211223612.
Gevr. ervaren HULP voor
friture. Te bevr. Sittard
04490-19776 na 18.00 uur.
OPPAS gevr. per 7-1-'9l
voor 5 middagen van 12.45-
-16.45 uur. Br.o.nr. B-6606,
Limburgs Dagblad Postbus
2610, 6401 PC Heerlen.
Taxi Centrale Bor-Tax.
Parttime TAXICHAUF-
FEURS gevr. Pers. aanmel-
den Putstr. 103, Bom.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Nieuw massage-adres
zoekt met spoed
2 meisjes

Tel. 04490-76333.
Bouwbedr. Paro

Opperlieden
en metselaars
gevraagd voor werken

Maastricht/Heerlen omg.
Telefonisch aanmelden na

19.00 uur. 045-257880.
Ervaren KAPSTER ge-
vraagd. Kapsalon W. Fober,
Brunssum. Tel. 045-256223
Gevr. full-time en part-time
TAXICHAUFFEURS, dag-
nacht- en weekenddienst,
evt. WAO-er. Julianastr. 6,
Brunssum. Tel. 045-252444
Suppers Verspreidingen
Hulsberg vraagt serieuze
bezorgers voor de bezor-
ging van diverse weekbla-
den voor de omg. VOEREN-
DAAL, Heerlen, Simpelveld
en Bocholtz. Aanm. van
maand, t/m dond. 9.00 tot
16.30 uur, vrijd. van 9.00-
-13.00 uur. 04405-3702.
Club Bubbles vraagt met de
grootste sped MEISJES,
zeer hoge verd. Gar.loon.
Info 04490-42313, Rijksweg
Zuid 131, Geleen.
Full-time TAXICHAUF-
FEURS en chauffeurs voor
groepsvervoer. Pers. aanm.
Hompertsweg 12, Landgraaf
SCHOONMAAKSTER gevr.
voor winkelpand in centrum
Venlo, voor 1 ochtend p.wk.
Tel. ml. Mevr. Sneep,
01650-53024.

Te koop gevraagd LADA'S.
Tel. 045-414372
Inkoop alle merken AUTO'S
defect of schade geen be-
zwaar. Tel. 045-416239.
Autorijders opgelet! Voor al
uw gebruikte onderdelen
naar: Gebr. LIMPENS, Vos-
kuilenweg 59 A Heerlen. Al
onze onderdelen zijn reeds
uitgebouwd. Tev. inkoop
van uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
waring. Tel. 045-719136.
Te k. Opel KADETT Cara-
van 13 S, 5 drs. bwj. '83
APK, trekh., radio, i.z.g.st.
Tel. 045-427835
PONTIAC type Sunbird, bwj.
'79, i.z.g.st. Vr.pr. ’ 3.000,-.
Tel. 045-258331
VOLVO 740 GL stationcar M
85 blauw metallic, l.m. vel-
gen 5 bak, w.w. glas. Radio,
optimale cond. Inr. mog.
Autobedr. Boschker, Heer-
lerweg 67 Voerendaal. Tel.
045-751605
PEOGEOT 505 GR 5 Bak,
schuifdak, blauw metallic M
84 LPG. Inr. mog. Autobedr.
Boschker Heerlerweg 67,
Voerendaal tel. 045-751605
MAZDA 626 '84 nw. model,
kl. wit 1,6 motor 4 deurs,
perf. onderh. Onr. mog.
Autobedr. Boschker Heer-
lerweg 67, Voerendaal. Tel
045-751605
Ford TRANSIT, Luxe pers.
bus. Kl. beige M '84, Benz.
Inruil mog. Autobedr.
Boschker Heerlerweg 67,
Voerendaal tel. 045-751605
Apart mooie RENAULT 5
T.C M '86, metallic groen,
nieuwstaat. Inr. mog.
Autobedr. Boscker Heerler-
weg 67, Voerendaal. Tel.
045-751605
VW GOLF 1.8 GTi schuifd.,
centr. vergr., enz. enz.,
50.000 km, 1e eig. '87,
’19.750,-. A.L.S. Tel.
04490-38474.
Nissan MICRA GL-super
bwj. '86, i.z.g.st. Pr.n.o.t.k
Tel. 045-718984 na 18 u.
CITROEN BK 1.9RD Break,
diesel extra's, model '87,
’16.750,-. A.L.S. Tel.
04490-38474.
CITROEN BK 1.6 TRi rood,
duurste uitv. 11-'B7,
’15.900,-. A.L.S. Tel.
04490-38474.
CITROEN CX 22 TRS grijs-
met., schuifd., '86,
’14.900,-. A.L.S. Tel.
04490-38474.
Te k. RENAULT 21 GTS,
'88, ’ 20.990,-; Seat Malaga
1.2 L, '87, ’9.900,-; Citroen
Eend, '83, ’1.900,-. City-
garage, Montfortstr. 3,
Hoensbroek. 045-212152
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
OPGELET! 500,- tot
50.000,- voor alle merken
auto's. Schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 045-727742
Autobedrijf E. CUSTERS,
Verl. Lindelaan 23, Oirsbeek
Tel. 04492-5261. Wij bieden
te koop aan: Mercedes 190
D '85 div. ace; BMW 316 '86
Porsche 928 autom. '80;
Porsche 924 autom. '80;
Mitsubishi Galant HB '89;
Golf 1.6 CL '87; Opel Corsa
1200 TR '84; Datsun Sylvia
t'Bo i.z.g.st.; Opel Rekord
2.0 S autom. '79/ '81; Volvo
345 2.0 L '81; Toyota Corol-
la HB diesel '84; Fiat Ritmo
60 L 5-drs. '86; Ford Taunus
1.6 L 4-drs. '81; Peugeot
305 diesel '82; Honda Civic
'82; Peugeot 305 '82; Mitsu-
bishi Galant turbo-diesel '82
BMW 316 '81; Honda Civic
1.3 Sport vele extra's '83;
Alfa Sud '80; Renault 9 GTS
'84; Peugeot 305 GL '84;
Suzuki GX 1000 coupé '83;
Volvo 244 GL '80; Opel As-
cona 16 S LPG '83; Mitsubi-
shi Colt turbo '83; Renault 4
Bestel '83; Mazda 121 cou-
pé '77; Ford Taunus 2.0 L
'81; Hyunda 1.4GL'83; VW
Camper LT '82; 2x VW Jo-
ker 4 '82,84. Div. goedkope
inruilers. Alle auto's met re-
cente APK. Geopend ma.
t/m vrijd. 09.00 tot 19.00uur.
Zat 9-17 u. Inruil, financ. en
garantie mogelijk.
FORD Siërra 2.0, 5-drs.,
knalrood, 5-bak, m. '88,
’15.900,-. 04490-38474.
Ford SIËRRA 2.0 sedan s-
bak, nw.st. '87-'BB v.a.

’ 16.750,-. A.L.S. Tel.
04490-38474.
Ford ESCORT Laser 5-bak,
'85, ’8.900,-. A.L.S. Tel.
04490-38474.
LADA'S te koop gevraagd.
Autobedrijf Loek Schaep-
kens, Klimmenderstr. 110,
Klimmen. Tel. 04405-2896.

Onroerend goed te huur aangeboden

iPrcrfieicitf *|§I*-.
Proficiat Van harte gefeliciteeT

Sjef Diederen Mam en Om!
liy*.j¥ïP" *"■ Met uw 70ste verjaarif*

mmmmmat^ ** ■■■ ■ ' afë- -9 ’* . ■-■'■-& ''

Met dien 1e CD ■Éfi g
Hartsjtikke good Kinderen, kleinkindertg
'n fan van dich. en achterkleinkind^

r—r *Diversen ■*
Gebit gebroken? TAND-
TECHNISCHE praktijk
Hoonhout, voor nieuwe ge-
bitsprotheses en reparaties.
Hoonhout, Akerstr. Nrd.
328, Hoensbroek. Tel. 045-
-228211 klaar terwijl u wacht.
Te k. eik. DRESSOIR, kin-
derwagen en kinderfiets.
Tel. 045-728122

; 1

St. Nicolaas en zwartear
KOSTUUMS te huur. t eyens Kerstman kostu?Mgr. Schrijnenstr. 31. RL
len. Tel. 045-717608 3

Huish. artikeleri'e— ---e
KOELKAST ’ 95,- gaskl,
’95,- dievries ’ 175,- w
autom. ’ 225,- 045-725js

Voor Piccolo's zie verder pagina 8
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/ERVICE RUBRIEK i
BRANDPREVENTIE [

Voor uw brandpreventieproblemen gratis advies "*'r
Alle blusmiddelen en -toebehoren, periodieke controles,
brand- en noodladders in elke gewenste uitvoering. W'
Brandslangkasten, stand- en straalpijpen lil
HYDRAFLEX/NUTH * \
KATHAGEN 4. TEL. 045-243131
Vraag vrijblijvend prijsopgave. , B
Ook voor controles en reparaties. ma9mrm*\.I . -n

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 29-1 lil
1990, zijn de volgende faillissementen 0

3
A. UITGESPROKEN: «
1. Radio-Televisie Willems en Braun BV, Spilstraaj

17, 6211 CN Maastricht. Rechter-commissaris: m'o
R.J. van Boven. Curator: mr. R.A.L.M. van Dooreg
A. Battalaan 40, 6221 CE Maastricht, tel. 043:,,
250441 (flnr. 13844); è

2. Australia Beleggings- en Beheermaatschappij,
BV, h.o.d.n. Sport-Media, Stokstraat IA, 6211 GC
Maastricht. Rechter-commissaris: mr. R.J. van Bo
ven. Curator: mr. W.C.M. Coenen, St.-Jacobstraa'1
15, 6211 LA Maastricht, tel. 043-210416 (flnf=
13845),

B. OPGEHEVEN: 5
3. R.M.L. van Es e/v Jacobs, Alexanderstraat 1*

Spaubeek, v/h h.o.d.n. Japort, Burg. v.d. Kroon
straat 14, Hoensbroek (flnr. 13789). »

E
1 V

PUBLICATIE VAN"DE DIRECTIE -C
GERECHTELIJKE ONDERSTEUNING tl

ARRONDISEMENT MAASTRICHT K
In zijn circulaire d.d. 1 februari 1990, ken-J
merk HDORR nr. 4228/890, heeft de ministe£van justitie aangekondigd dat bij koninklijk'
besluit zal worden bepaald dat de dagen 2f
en 31 december 1990 gelijkgesteld zulle*
worden met algemeen erkende feestdagetfi
als bedoeld in artikel 3 van de Algemene Tertl
mijnenwet. *
In verband hiermee is er besloten dat de griff
fies van de kantongerechten te Heerlen, SitP
tard en Maastricht op voormelde dagen gel
sloten zullen zijn.
De griffie van de arrondissementsrechtbank
en het arrondissementsparket te Maastrich^
zijn op voormelde dagen wel geopend, zij he,
met een verminderde personele bezetting.

De directeur gerechtelijke ondersteuning,
drs. F.A.W. van Gils. *]

Wij verstrekken alle soorten leningen. Ji
Enkele voorbeelden P.L. z

36x 42x 54x 60x - 7-fl
6.000,- 206,- 182,- 151,- 140,- 13
8.000,- 271,- 239,- 198,- 183,- 1-9

12.000,- 403,- 356,- 293,- 271,- ZX
18.000,- 604,- 534,- .440,- 407,- 3-1
21.000,- 705,- 623,- 513,- 475,- 41Ï
24.000,- 806,- 712,- 587,- 543,- 47»

Overlijdensrisico is meestal meegedekt, etlectieve rente vanaf 13,6% [
2e hypotheken

240 x 216 x 180 x 12^
10.000,- 117,- 120,- 127,-. I4tj
15.000,- 176,- 180,- 190,- 224
25.000,- 294,- 301,- 317,- 37}
40.000,- 470,- 482,- 508,- 59*
50.000,- 588,- '602,- 635,- 74*
Etlectieve rente vanat 13%
mits overwaarde ,oj*

Andere bedragen en looptijden zijn ook mogelijk. JLopende leningen geen bezwaar. Geheimhouding gejarande*4
BEL VANDAAG NOC 045-211668/221090 J

**ï

Jos Bogman specials
Ford Escort 1.4 Bravo 1989 3-drs. sportuitv. wit 24.000 km

Hamstraat 70 Kerkrade. Tel. 045-423030.

■MligïïlïïB^
Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem. Vaals e.o.

Jos Bogman specials
Ford Scorpio 20i^GL 1988 mercury Grey óp gas 80.854km

Hamstraat 70 Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld. Wittem. Vaals e.o.

Jos Bogman specials
Mini 1000 E 1987 blauw 47.468 km.

Hamstraat 70 Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem. Vaals e.o.

FAX en telefoon op één lijn.
Okifax 5: ’ 59,- p/m met
gratis Line-Switch t.w.v.
’400,-. Tel. 043-686616.

Transacties
Te k. z.g.a.n. KOELCELIN-
STALLATIE t.w. koelmotor,
verdamper/blazer (5 moto-
ren), koelceldeur met rails.
Pr. ’8.000,-. Tel. na 18 uur
045-215210
Direct resultaat, als uw pic-
colo op LD-TV staat. Bel
045-739300 voor meer info.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. gevr. vette VARKENS,
zeugen, stieren en runderen
Veehandel Jan Heunen,
Puth. Tel. 04493-1843.
Jonge HENNEN tegen de
leg. Vaesrade 43, Nuth. Tel.
045-241284
Te k. in gem. VOEREN-
DAAL, plm. 3.000 m2land-
bouwgrond. 045-250036.

Auto's

EZZïil. 1V' !'l'iLiAMJ
Transport-show

6 t/m 10 december, donderdagavond koopavond!
Terra diesel-Terra benz.-lbiza benz.-Ibiza diesel-Marbella

Schelsberg 175 Heerlen. Tel. 045-725507.

Kerp Heerlen heeft 't:
WERKKLEDING - WERKHANDSCHOENEN -

VEILIGHEIDSHELMEN - VEILIGHEIDSBRILLEN -
LOOPLAMPEN - KABELHASPELS - GEREEDSCHAPS-

KISTEN - BANKSCHROEVEN'- JERRYCANS

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

Jos Bogman heeft een leuke at-
tentie klaar liggen voor elke koper

van een A1occasion boven de
’10.000,-.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem. Vaals e.o.

Hamstraat 70 Kerkrade, tel. 045-423030.

Jos Bogman specials
Ford Siërra 1.6 1986 zilver metalic 3-drs. 41.528 km.

Hamstraat 70 Kerkrade. Tel. 045-423030.

MXêünatm
Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem. Vaals e o

Te h. app., centr. HEER-
LEN, eigen wc, douche en
keuken. Huur all-in ’ 600,-.
045-719016/719414.
Te huur gemeub. APPAR-
TEMENT met eigen bad,
WC en CV. te Kerkrade-W.
Inl .tel. 045-423912.
ADVERTEER op LD-TV. Uit-
voerige info 045-739300.

Per 1 jan. lux. wn. unit 1a 2
pers. nab. centr. Geleen.
Geh. beg. gr. 1 sik. wnk. gr.
keuk. badk.-toil. bepl. tuin.
Gemeub. en stoff. all-in inkl.
energ. v.a. ’ 790,-p.m.
(geen huursubs.) 04490-
-47218/046-747218
Centr. HEERLEN, 2 ruime
etages voor 4 studentes.
Inl. 045-711617



Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VERONICA
14.30 Santa Barbara. Amerikaanse

serie. Afl. 29.
15.15 'N stuk of 2. Middagmagazine.
16.25 Zorro. Amerikaanse serie. Afl.:

Ouders gezocht. Zorro weet een zes
maanden oude baby te redden en
roept de hulp in van Victoria om voor
het kind te zorgen. De Alcade herkent
de baby en neemt contact op met de
ouders; er blijkt een beloning te zijn
uitgeloofd.

16.50 (TT)Bright sparks. Tekenfilm-
serie. Afl.: Energie (2).

17.00 (TT)Mijn eerste keer. Kinder-
programma. Vandaag: Mijn eerste
keer muziekles.

17.30 ""Journaal.
17.40 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.: Bouli

tegen Bouli.
17.45 8.0.0.5. Magazine met Bart de

Graaft.
18.10 ««Countdown. Popmuziek.
18.55 Veronica sport. Actueel sport-

magazine.
19.25 (TT)Het laatste woord. Woord-

spel.
20.00 (TT+««)Journaal.
20.27 Tour of duty. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Een ware nachtmerrie.
McKay's helicopter stort neer in de
jungle. Anderson en het team gaan
op zoek, nadat een andere patrouille
de hoop heeft opgegeven.

21.20 RUR-magazine. Praatprogram-
ma met Jan Lenterink.

22.00 Rocky I. Amerikaanse speelfilm
uit 1976 van John G. Avildsen. Rocky
Balboa, een middelmatige bokser van
Italiaanse afkomst, weet zich naar bo-
ven te werken. Om de echte top te be-
reiken, neemt hij het op tegen wereld-
kampioen zwaargewicht Apollo
Creed.

00.05-00.10 Journaal.

Buitsland 1
r '
*» Frühinformationsprogramm
l-D/ZDF. Ontbijtelevisie.
0 Tagesschau.
9 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:
«chied.
|5 ««Lefs move. Fitness. Afl. 7.
J) Tagesschau.
P ARD-Ratgeber. Technik.
Wh.).
(5 Mosaik-Ratschlage.
P Tagesschau.
P Die Kupferfalle. Tv-film. Regie:
(tlef Rönfeldt.
"5 Urnschau.
■5 Persoverzicht.
"0 Tagesschau.
i'S ARD-Mittagsmagazin.
p Wirtschafts-Telegramm. Eco-
"ïisch magazine.
P Tagesschau.
!■*" Biidergeschichten. Serie
l&ldverhalen. Afl.: Krahnenflügel-I.
'O Babar. Frans/Canadese teken-
"serie. Afl. 12: Die Kronen-Affare.

Tagesschau.
Talk taglich. Talkshow.

"*" Frauengeschichten. Serie
'-Jwenportretten.
0 Tagesschau.
3 Medisch Centrum West, Am-
irdam. Nederlandse serie. Afl. 10.
0 Die Trickfilmschau. Teken-te.
5 Spass am Dienstag. Kinder-

met Ron en Zini.
5 Tagesschau.
5 Trickparade.
5 Privatdetektiv Harry McGraw.
M. Afl.: Mit allen Mitteln derKunst.

" Hier und Heute. Actualiteiten.
2 Forstinspektor Buchholz. Se-

rie. Afl.: Sperrgebiet.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 ooTagesschau.
20.15 ""Dingsda. Quiz.
20.57 Tagesthemen-Telegramm.
20.58 Pro & Contra-Themenwahl.
21.00 Report. Actualiteiten. Aansl.:

Die Parteien zur Wahl.
21.45 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

lm Kreuzfeuer.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Schauplatz der Geschichte.

Prag, documentaire over de politieke
geschiedenis van Praag.

00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
06.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 EuropaTsche Sagen. Theseus,

speurtocht naar de Griekse mytholo-
gische held Theseus. Afl. 1.

14.15 Schaufenster 3sat.
15.10 Ollies Artistenshow. Variété-

programma.
15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Nesthakchen. 6-delige jeugd-

serie naar de romans van Else Ury.
Afl. 5.

16.50 Logo. Jeugdjournaal.
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.15 ""Tele-illustrierte. Gevarieerd

magazine.
17.45 Der Landarzt. Serie. Afl.: Der

Wespenstich.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.

19.30 Die Reportage. Hauserkampf,
reportage over de strijd om eigen-
dommen in Potsdam.

20.15 Mordintrigen. Amerikaanse
speelfilm uit 1981 van John Llewelyn
Moxey. Laury, de dochtervan het zie-
kenhuishoofd, vermoordt in een vlaag
van jaloezie de minnares van Max
Heller, de man van wie zij houdt.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Apropos Film. Actualiteiten uit

de filmwereld.
22.40 «Das kleine Fernsehspiel.

Das Magazin der Bilder, impressies
vanuit Duitsland, met o.m. een carna-
valsoptocht die in Keulen vanwege
rukwinden wordt uitgesteld.

23.40 Zeugen des Jahrhunderts.
Hans Herbert Westermann in ge-
sprek met Walter Janka.

00.40 Heute.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
■bel- en CAI-abonnees:
°r kanalen zie schema exploitant

1= zwart/wit programma

'" = stereo geluidsweergave
|8 = tweetalig bij stereo-app.r = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Seriand 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57
JJOerland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60Jöerland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
'L 4: satelliet

Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
RAI Uno: Satelliet
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8
België/Télé 21: 28 en 42
TV 5: satelliet
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
SAT 1: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
BBC Europe: satelliet
Eurosport: satelliet
Super Channel: satelliet
MTV Europe: satelliet
CNN: satelliet
LD-TV: Heerlen en Hoensbroek 59, Kerk-
rade 64

Bilgië/TV 1
t Het Capitool. Amerikaanse se-tAfl. 111.
k? Nieuws.ïr Tik Tak. Animatieserie. Afl. 188.* Plons. Afl.: Plons en het Engel-
jK'Ppetje.

,* Saartje en Sander. 13-delige
voor kinderen. Afl. 10:ïa. ik lach!

j" Sprookjestheater. Vandaag.
het toverfluitje en het toverhoed-

Lu Black Beauty. 26-delige Britsej9dserie. Afl. 21: De heks.
>2 Buren. Australische serie. Afl.

" Henry's nieuwe meisje wekt be-
js'n9 in het huis van de Ramsay's.
I Lotto-winnaars. MededelingenjProgramma-overzicht.
j" Nieuws.
In °e drie wijzen. Quiz met Kurtigteghem.
aat weten? Rechtstreeks

over actuele the-. Tijd voor Koen. Licht klassiek

[ 0 Kunst-zaken.
'o »la1daag-

nnobiele mensen. Tweeweke-
■Tiagazine over de auto. Van--9* De Lotus Elan; Droomwagen:

J^he 928 GT; 2s\\ roestvorming
Test: De nieuwe VW

00-j -,«-1.35 Coda. Sonata, deel 2 van

Turina. Uitgevoerd door Raphaëlla
Smits, gitaar.

"Rutger Haver en Brian
Jones in 'Flesh and Blood'.

(België/TV 2 - 21.45 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Warreltaal. Afl. 4.
10.30 De Franse revolutie. Afl. 3.
11.00 Boeken-kastje-kijken. Afl. 3.
11.30-12.00 (TT)Nieuws uit de na-

tuur. Afl. 9.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00-14.20 Skoalle-tv. Natuer yn

need.

15.15-16.15 Schrijvers van de nieu-
we tijd. Afl. 7.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Sibi busi - tropische regenbui.
3-delige documentaire serie over het
leven in Suriname. Afl. 2: Het alle-
daagse leven in Suriname.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis.
19.10 Robin Hood. Engelse jeugdse-

rie. Afl. 14: De zoon van Herne. Het
onmogelijke is gebeurd: Robin of Lox-
ley is dood en de bende is uit elkaar
gevallen.

20.00 ""Journaal.
20.20 Lopend vuur. Mediarubriek.
21.04 Emma. Koningin-regentes der

Nederlanden, filmportret van koningin
Emma.

22.00 ""Journaal.
22.15 Studio sport journaal. Actuele

informatie over de sport van vandaag.
22.30 NOS-Laat. Achtergrondinfor-

matie, met om 23.00 Den Haag Van-
daag.

23.15 Het andere Europa. Les 13.
23.45-23.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 m Hz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 e n 100,3 mHz
BRT 2: 555 tn (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93 7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 4.00-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 m Hz

België/TV 2
18.30 Nieuwskrant.
18.35 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie. Afl. 67.

18.58 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief
voor Turkse en Marokkaanse migran-
ten.

19.28 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 ""Diamond Awards Festival.
Internationale muziekshow die op 17

november plaatsvond in het Sportpa-
leis van Antwerpen met de uitreiking
van de Diamond Awards. Deel 2. Met
o.a. Soul II Soul, Roch Voisine, David
Hasselhoff e.a.

21.00 Programma van de Socialisti-
sche Omroep.

21.45-23.45 Vlees en bloed. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1985 van Paul
Verhoeven. De onbetrouwbare edel-
man Arnofini belooft zijn manschap-
pen rijkdom in ruil voor het heroveren
van zijn voorouderlijke stad.

RTL 4
05.45 Ochtendprogramma. Met o.a.

Rete Mia.
07.00 Ontbijtnieuws. Presentatie:

Jan de Hoop, Mare Jacobs en Victor
Deconinck.

09.00 Ochtenprogramma. Met o.a.
Classique, Channel E en Rete Mia.

14.20 The edge of night. Feuilleton.
14.50 As the world turns. Feuilleton.
15.35 Topmodels. The bold and the

beautiful. Serie.
16.00 Télékids. Presentatie: Irene

Moors.
17.00 5 uur show. Presentatie: Viola

Holt.
18.00 Journaal. Presentatie: Jeroen

Pauw.
18.15 Prijzenslag. Presentatie: Hans

Kazan.

18.45 Scrabble. Presentatie: Manon |
Thomas.

18.55 Goede tijden slechte tijden. 1
Nederlandse serie.

19.30 Journaal. Presentatie: Jeroen I
Pauw en Loretta Schrijver.

19.50 Weer. Presentatie: John Ber- =
nard.

19.55 Rad van Fortuin. Quiz. Presen- |
tatie: Hans van der Togt.

20.25 Wie ben ik? Spelprogramma. =
21.05 De 64.000 gulden vraag & de =
Postcode Loterij. Spelprogramma.

21.40 Klasgenoten. Koos Postema =
ontvangt vandaag Hans Dorresteijn. =

22.40 Island Son. Amerikaanse serie. |
23.35 Journaal. Presentatie: Loretta |

Schrijver. =
23.45 Geraldo. Amerikaanse talk- |

show.
00.35 Nachtprogramma. Met o.a. |

Classique en Rete Mia.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Afl. 2.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

11. (herh.).
10.10-11.10 Schooltelevisie.
16.05 Teletekst-overzicht.
16.30 Schooltelevisie.
17.00 Lebenslinien. Schatzsuche, re-

portage over de verzamelaar Georg
Salzmann die op zoek is naar eerste
uitgaven van werken die tijdens het
Derde Rijk verboden waren.

17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 24.

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Der Abend in West 3. Program-

maoverzicht.
18.33 Sinha Moca. Die Tochter des

Sklavenhalters, Braziliaanse serie.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en sport
(19.45-19.58 Raamprogramma's van
de regionale studio's).

20.00 15 Minuten International. Das
Orakel in der Wüste, reportage over
een oase in de Egyptische woestijn,
vroeger een orakelplaats, nu een toe-
ristische trekpleister.

20.15 Weltweit.
20.45 Hoppala. Bloopers uit de film-

en rv-wereld.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3-Reisebüro. Toeristische

tips.
22.15 Landesspiegel. Eurotunnel,

documentaire over de kanaaltunnel
die ook voor Noordrijn-Westfalen van
belang is.

22.45 Sportplatz. Ein Mann nimmt
Mass, reportage over Klaus Steil-
mann, oprichter van een machtig mo-
deconcern en van de eredivisieclub
SG Wattenscheid 09.

23.15 Deutschlandbilder. Actuele re-

portage.
00.00 Laatste nieuws. Aansl.: Zur

Nacht.

"Robert Culp in 'Mordin-
trigen'. (Duitsland 2-20.15

uur)

Delgië/RTBF 1
14.50 Vacaturebank. 15.05 Amigo!...
mon colt a deux mots a te dire, Ita-
liaans/Spaans/Franse speelfilm uit
1972 van Maurizio Lucidi. 16.35 Clip a
La Une. 16.40 Nouba nouba, geva-
rieerd kinderprogramma met Animal
secret, The kids of Degrassi Street en
Manu. 17.25 Jeu des étoiles, spelpro-
gramma. 17.35 Riek Hunter. 18.25
Weerbericht. 18.30 Le dix-huite trente.
18.40 Marmots, spelprogramma. 19.00
Ce soir, actualiteiten. 19.20 Jeu des
étoiles, spelprogramma. 19.23 Uitsla-
gen lotto en joker. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Doublé sept, spel-
programma. 21.25 Babel, populair-we-
tenschappelijk magazine. Vandaag:
Aventuriers du XXème siècle. 23.05
Chouans, 4-delige serie. Afl. 1. 00.00
Weerbericht en laatste nieuws. 00.25-
-00.30 Bourse, beursberichten.

België/Télé 21
14.00-15.30 Schooltelevisie. 17.30 His- f
toire de l'automobile, 6-delige docu- =mentaire serie. Afl. 3. (herh.). 18.30 =Porte ouverte a Télé Bruxelles, reporta- |
ges. Vandaag: 1. Les exploits de Quick |
et Mac. 2. Georges et Marguèrite. I
(herh.). 19.00 Radio 21.19.30 Journaal =
met simultaanvertaling in gebarentaal |
en weerbericht. 20.00 Art 21, cultureel fmagazine. Vandaag: 1. Palettes: Les |
théatres dv soleil. 2. Portrait d'auteur: I
Stig Dagerman. 21.00 Laatste nieuws, |
weerbericht en beursberichten. 21.30 |
Ciné-club: A winter tan, Canadese tv- |
film van Jackie Burroughs. 23.05-23.40 1
Porte ouverte: l'Employe dv temps, |
portret van de boekhandelaar Henri |
Mercier.

RAI UNO
06.55 Gevarieerd ochtend- en mid- !

dagprogramma.
16.00 Big.;
17.55 Oggi al parlamento.
18.00 TG 1 flash.
18.05 Una gita ad hollywood.
18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanacco del giorno dopo. j
19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale.
20.40 Serata tgl.
21.35 2010 - l'ano del contatto.
22.40 Telegiornale.
22.50 2010 - l'anno del contatto.
23.45 Effetto notte.
00.00 TGI notte - che tempo fa.
00.20 Oggi al parlamento.
00.25 Mezzanotte e dintorni.
00.40 DSE Monografie.

TV5
16.05 TVS infos. 16.15 Le Canada de i
l'an 2000. 17.15 Regards de femmes. =
17.45 Quand eest bon. 18.00 Le Cana- =
da sur deux roues. 18.30 Des Chiffres =
et des Lettres. 18.50 Bons Baisers des =
Francofolies. 19.00 Flash infos TVS. 1
19.1 5 Clin d'Oeil. 19.25 Bonjour la fran- |
ce, bonjour l'Europe. 19.30 Le 19/20. =
20.00 Envoyé spécial. 21.00 Journal té- |
lévisé et météo. 21.35 Evenement. =
23.00 Flash infos TVS. 23.10 Carabine. |
23.35 L'oeil en coulisses. 00.25-00.55 =
Livres propos. |

llllllllllllllllllt 1111111liiiiini, ■■■■■■■■■ai

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Echo-Maga-
zine. (7.30 Nws.) 7.50 Het levende
woord. 8.10 Echo-magazine. 8.45
Kruispunt. 9.07 Andere koffie.
10.07 Magazine. 11.07 Schone
kunsten. 12.07 Echo-magazine
(12.30 Nws.. 12.55 Meded. t.b.v
Land- en Tuinb. ). 14.06 Nieuwsra-
dio. (17.30 Nws). 19.03 Sportra-
dio. 21.03 God zij met ons. 22 53
De 1%regeling. 23.06 Met het oog
op morgen. 0.02 De nacht klinkt an-
ders. 2.02 Muziek in denacht. 5.02-
-7.00 Ochtendhumeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Sugar in
the morning. (7.06-7.12 Radiojour-
naal; 8.30 Financieel nws.). 9.04
De muzikale fruitmand. 10.04
Vrouw zijn. 11.30 Ik zou wel eens
willen weten. 12.04 Lunchtime.
13.04 Tijdsein. 13.30 Als mensen
veranderen. 13.54 Metterdaad
hulpverlening. 14.04 De Plantage,
met om 14.10't Nut v/h Algemeen;
14.43 De jazz van Pete Felleman;
15.04Het spoor terug; 16.04 Ischa;
16.53 Vrije geluiden; 17.04Het na-

bije westen. 18.04 Boeken 19.03
Passages, passanten. 20.03 Tim-
boektoe. 21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02-24.00
Verrukkelijke Dinsdag. 6.02 Door-
loper. 7.04 Hitbrouwerij. 9.04 Twee
meter de lucht in. 11.04 Angelique.
12.04 Steen & Been Show 14.04
Rigter. 16.04 Voorheen Jackpot.
18.04 De avondspits. 19.03 Dub-
bellisjes. 20.03 Vuurwerk. 21.03

Popkrant. 22.03 Poppodium.
23.03-24.00 Tracks.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
-.rd ■—■

1^13.05Nieuws voor doven en
■hthorenden.

" "Journaal.

Jules unlimited. Populair-we-
Chappelijk jongerenprogramma.
VARA's kindermenu. Met:

imel, tekenfilmserie. Afl.: Rood-
imeltje en de Wolf/Golven.
De grote meneer Kaktus

W. Kinderprogramma.
0 Journaal.3.< De baas in huis? Amerikaanse
.Hedyserie. Afl.: Zomaar een opa.

-^lantha krijgt op school de op-
—-cht in het familieverleden te dvi-

i* Ze neemt contact op met opa
-fliano in Italië die maar wat graag
te3rAmerika wil vliegen om zijn fami-
r' te bezoeken.
:u? Labyrinth. Spelprogramma.

Peter Jan Rens.
-? (TT)Laat maar zitten. Comedy-
irfie. Afl.: De zak van Cynthia. Vijf
—Gember nadert maar er is geen Sin-lSklaas. Ten Bruggecate gaat op

' )k naar iemand die goedheiligman
5-Spelen, en Alex bedenkt een ma-

r om er toch een heerlijk avondje
-Jte maken.

Internationaal stuntfestival.
rfslag van het Internationale Stunt-

in Toulouse.
3 (TT)ln het nieuws. Nieuwspro-
"nma.

J*1Golden girls. Amerikaanse co-
"dyserie. Afl.: Een open boek. De
* van Blanche heeft een boek uit-
dacht en komt voor promotie naar
stad. De twee zussen hebben

*>it goed met elkaar op kunnen
lieten, maar deze keer gaat het uit-
eend. Totdat Blanche het boek ge-

Jsn heeft...
D ""Journaal.
15 Impact. De maffia van Moskou,
Mtmentaire over de georganiseer-
■'■nisdaad in de Sovjet Unie.
"Jl-23.57 Museumschatten. Prof.

Henk van Os geeft achtergronden bij
voorwerpen uit de Nederlandse mu-
sea. Vandaag: Heilige Hieronymus.

" Bruni Heinke in 'Laat maar zitten. (Nederland 1-20.1
uur)

Duitsland 3 SWF
08.15 Schooltelevisie.
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
09.00-10.45 Schooltelevisie.
15.55 Tips. Informatie voor werkzoe-

kenden.
16.25 Rooi over... Die geschichte des

Rock von 1950-1966.
16.55 Klima- und Vegetationszonen

der Sowjetunion.
17.10 Versorgung im Hochgebirge.
17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Welt der Tiere. Natuurserie.
18.53 Philipp. Kinderserie.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Europabrücke. Sprung nach

Deutschland.
20.15 Experimente. Filosofische do-

cumentaire.
21.00 Südwest aktuell. Neues urn

Neun.
21.15 «Eine Frau will vergessen.

Amerikaanse speelfilm.
22.40 Fritz Lang - Wien, Berlin, Hol-

lywood.
23.25 Einführung in die arabische

Sprache und Kultur.
23.55 Tips. Informatie voor werkzoe-

kenden.
00.25 Laatste nieuws.

Radio 4
7 00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Mr. P. Scholten, burgemeester
van Arnhem. (8.00 Nws.). 9.00
Continu klassiek. 11.00 Concert-
zaal: Radio Symf. Ork. Berlijn met
piano. 12.30 Nieuwe klassieke pla-
ten. 13.00Nws'l3.o2 De klassieke
top tien. 13.30Belcantorium. 16.00
Pianomuziek. 16.15 Muziek van
eigen tijd. 17 15 In kleine bezetting
18.00Nws. 18.02 Muziekperiodiek.
18.15 Leger des Heilskwartier.
18 30 Muziek in vrije tijd. 19.15Het'

kunstbedrijf 20.00 Nws. 20.02 Pe-
tersburg-Leningrad. Muz. voor pia-
no 22.30 Literama. 23.20 Al Fine.
23.50-24.00 Tussen droom en
daad.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 De troeteltrend.
10.00 De wereld zingt Gods lof.
10.50 Tekst en uitleg. 11.00Studio
55. 12.00 Nws. 12.05 Dagvaardig.
12.30 Middagpauzedienst. 12.50
Tussen droom en daad. 13.00
Nws. 13.10 De verdieping. 14.00
Rondom het Woord. 14.30 A world
of English. 15.00 Regelßecht met
om 15.00 Weg met die wet; 15.45
De kop van Jut; 16.30 Ombuds-
man. 17.00 Wat moet er nu weer
geregeld worden?!. 17.35 Postbus

51 Radio-magazine. 17.55 Meded
en Schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Relevant. 18.20 Uitzending
van de GPV. 18.30Vertel me wat.
18.40Taal en teken. 19.00 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het Ber-
bers. 20 15 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Chinees. 20.30
Om het behoud van de aarde
21.00 Ca va? 21.30Hoofdpijn te lijf
22.00-22 30 Schrijvers van de
nieuwe tijd.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Gevarieerd magazine
met elk half uur RTL aktuell.

08.35 Telé-Boutique. (Herh).
09.10 Die Springfield story. Ameri-

kaanse serie. (herh.). "10.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-
kaanse misdaadserie. Afl.: Mord für
eine Formel. (herh.).

10.55 Kunst und Botschaft. (Herh).
11.00 Tele-Boutigue.
11.25 Sterntaler. Spelshow. (herh.).
11.35 Riskant! (Herh.).
12.05 Der preis ist heiss. (Herh).
12.35 Polizeibericht. Amerikaanse

serie. Afl.: Der falsche Polizist.
(herh.).

13.00 Reich und Schön. Amerikaan-
se serie.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

14.55 Die wilde Rosé. Mexicaanse
serie. Afl. 10.

15.40 RTLaktuell.
15.43 Netto. Wirtschaft Heute.
15.55 Buck Rogers. Amerikaanse sf-

serie. Afl.: Flug durch das Vortex (2).
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Sterntaler. Spelshow.
17.58 RTL aktuell.
18.00 California Clan. Amerikaanse

serie. (herh.).
18.45 RTLaktuell.
19.15 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Geheimeode Topas. (herh.).
20.15 Pirat der sieben Meere. Ita-

liaanse speelfilm uit 1961 van Ru-
dolph Mate en Primo Zeglio.

22.05 Explosiv. Magazine met Ulrich
Meyer.

22.55 L.A. Law. Staranwalte, Tricks,
Prozesse, Amerikaanse serie. Afl.:
Schelte für die Jury.

23.45 RTLaktuell.
00.00 Cine Club. Neun im Faden-

kreuz, Franse misdaadfilm uit 1971
van Philippe Labro.

01.40-01.45 Aerobics.

BBC Europe
07.25 Today's viewing. 07.30 BBC
Breakfast News. 09.50 Daytime UK.
10.00 News and Weather. 10.05 Bramw-
ave. 10.25 Dish of the Day. 10.30
People Today. 11.00 News and Wea-
ther. 11.05 Playdays. 11.35 People To-
day. 12.00 News and Weather. 12.05
Kilroy. 12.45 Before Noon. 13.00 News
and Weather. 13.05 Afternoon. 13.15
Scène today. 13.55 News and Wea-
ther. 14.00 One O'clock News. 14.30
Black and White Media Show. 15.00
News and Weather. 15.30 Open Space
'Infertility'. 16.00 Black. 16.50 Volgens
aankondiging. 17.20 Happy Families
17.35 Now Then. 18.00 Newsround.
18.10 Grange Hill. 18.35 Going fa
Gold. 19.00 Six O'clock News. 19.30
Newsroom South East. 20.00 Trivial
Pursuit. 20.30 Eastenders. 21.00 The
Good Life. 21.30 A Question of Sport.
22.00 Nine O'clock News. 22.30 Clive
James meets Ronald Reagan. 23.20
283 Ideas from Japan. 23.30 News-
night. 00.15 Behind the Headlines.
00.45-00.50 Wednesday's viewing.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche serie. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05
Love Boat. 09.50 Teletip Test. Aansl.
Horoscoop. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05
SAT.I Teleshop. 10.30 Die Zürcher
Verlobung. 12.15 Glücksrad. 13.00 Te-
lebörse. 14.00 Programma-overzicht.
14.05 Casimir & Co. 14.30 Teletip
Geld. Aansl. Horoskoop. 14.40 Love
Boat. 15.30 Mork vom Ork. 15.55
SAT.I Teleshop. 16.05Bonanza. 17.00
SAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn, serie.
17.35 Teletip Auto. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Matt Houston, serie.
18.45 SAT 1. Bliek. 19.05 Glücksrad.
19.50 SAT.I Wetter. 20.00 Heiter Wei-
ter. 20.30 Justitias kleine Fische. 20.55
SAT.I Bliek. 21.00 Sherlock Holmes
cleverer Bruder. 22.35 SAT.I Bliek.
22.45 Spiegel-TV Reportage. 00.05-
-00.15 Programma-overzicht.

Eurosport
06.00 International Business Report
06.30 Newsline. 07.00 The D.J. Ka:
Show. 09.30 Eurobics. 10.00 NHL IJs-
hockey. 11.00 Internationale motor-
sport. 12.00 Biljarten 13.00 Eurobics.
13.30 Snooker: Open Aziatische kam-
pioenschappen vanuit Guangzhou,
China. 15.30 World Power Boat. 16.30
Volleybal. 18.00 US College football.
19.00 Goals!!! 19.30 Eurosportnieuws
20.00 WWF worstelen. 21.00 Boksen.
22.00 Autosport. 23.00 Kickboksen.
00.00 Eurosportnieuws. 00.30-02.30
Snooker: Open Aziatische kampioen-
schappen vanuit Guangzhou, China.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.30 Russia eleven.
09.00 World News. 09.10 Japan Busi-
ness Today. 13.30The Mix. 16.00Hot-
line. 17.00On the Air. 18.30 Blue Night.
19.30 World News and Goodyear Wea-
ther Report. 19.45 Time Warp. 20.00
Ultra Sport. Water Ski Championships
22.00 World News and Goodyear Wea-
ther Report. 22.15 Ultra Sport. 00.15
World News and Goodyear Weather
Report. 00.30 Blue Night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
MTV at the movies. 10.30 VJ Paul King.
14.00VJ Maiken Wexo. 16.00Yo! MTV
Raps. 16.30 Club MTV. 17.00 MTV's
Coca Cola Report. 17.15 MTV News at
night. 17.30 MTV Prime. 18.30 MTV's
Greatest Hits. 19.30 MTV at the mo-
vies. 20.00 VJ Ray Cokes. 23.00 Satur-
day Night Lime. 23.30 MTV's Coca
Cola Report. 23.45 MTV News at Night.
00.00 MTV's Greatest Hits. 01.00 VJ
Maiken Wexo. 03.00 Night Videos.

CNN
07.00 Headline News Update. 07.30
Moneyline 08.00, 08.30, 09.00 Headli-
ne News Update. 09.30 CNN News-
room. 10.00,10.30,11.00,11.30,12.00
Headline News Update. 13.30 Busi-
ness Day. 14.00, 14.30 Headline News
Update. 15.00Larry King. 15.30 Head-
line News Update. 16.00, 16.30 World
Day. 17.00, 17.30,18.00, 18.30 Headli
ne News Update. 19.00 World News.
20.00 World Business Today. 20.30
Headline News Update. 21.00, 21.30
International Hour. 22.00 World News.
22.30 Headline News Update. 23.00
World Business Today. 23.30 Showbiz
Today. 00.00, 00.30 The World Today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime News. 03.00, 03.30 Larry
King. 04.00 Headline News Update
05.00 Showbiz Today. 05.30, 06.00
Headline News Update.

SSVC
12.20 For schools. 12.35 All year
Round. 12.50 Maths is fun. 13.00 Ber-
tha, animatiefilm. 13.15 Playdays.
13.35 Neighbours, serie. 14.00 News
and Weather. 14.30The Clothes Show.
14.55 Never the Twain. 15.20 Count-
down. 15.45 Children's SSVC. 16.00

The Sooty Show. 16.25 Pigsty. 16.35
Thundercats. 17.00 Blue Peter. 17.25
Blockbusters. 17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale. 18.40 News and
Weather. 18.55 Cartoon Time. 19.05
The Essen Motor Show. 19.25 Brooksi-
de. 20.35 A question of sport. 21.05
The Green Man. 22.00 News and Wea-
ther. 22.30 The Writing on the Wall.
23.20-00.20 Rugby special.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine. Limburg
Aktueel, gast van de dag en mu-
ziek. 09.02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, ruilbeurs, agenda
en muziek. 14.02, 15.02 en 16.02
Kort nieuws. 17.02 Regionaal
weerbericht 17.05 Limburg Actu-
eel, agenda en muziek, (editie
Noord en Zuid) 17.25-17.59 Bijblij-
ven: volwasseneneducatie, infor-
matie voor buitenlanders in Lim-
burg.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 De ochtend-
ploeg (6.30, 7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws.) 8.00 Nieuws. 8.10 Soes.
10.00 Nieuws. 10.03 Antilope.
11.50Het koekoeksnest. 12.00Ra-
dio 2 Regionaal. 13.00 Nieuws.
13.10 Witlof from Belgium. 14.00

De gewapende man. 17.00Radio 2
regionaal. 18.00 Nieuws. 18.10

111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

Rock-ola. 20.00 Lukraak. 22 00
Nieuws. 22.05 Haverklap 23.30-
-600 Nachtradio. (0.00, 5.00 en
5.30 Nieuws.)

België/BRF
6.35 Radiofrühstück. (+ Spiel
'Glückstreffer') 06.45 Wonschkas-
ten. 07.05 Adventskalender. 08.30
Besinnliche Worte. 09.05 Musikex-
press. 1000 Gut Aufgelegt. 12.00
Musik bei Tisch (met om 12.00 en
12.15 agenda). 13.00 Frischauf.
volksmuziek. 14.05 Schulfunk
14.20Musikzeit heute. 15.00Nach-
mittagsstudio. 16.05 Spotlight
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF Ak-
luell. 18.40-20.05 Musikjournal.

Luxemburg/RTL
4.00 Frühschicht. 6.00 Guten Mor-
gen! 9.00 Ein Tag wie kein anderer
12.00 Lile-Style. 1500 Feierabend
18.00 Classic-Hits. 21.00 Jet'aime
00.00-04.00 Nachtradio.

WDR 4
5.05 Radiowecker. 6.05 Morgen
melodie 9.05 Musikpavillon. 12 05
Zur Sache 12.07 Gut aufgelegt
14.05 Wirtschaft. 15.00 Café-Kon-
zert. 16.05 Heimatmelodie. 1707
Musik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.
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Zoek je 'n
vriendin?

Voor een avondje stappen
of voor een gezellige babbel

06-320.330.01 - 50 et p/m

Homo
Zoek je 'n lekkere boy?

06-320.330.18 - 50 et p/m
Inspreken 01720-22484

ADVERTEER op LD-TV. Uit-
voerige info 045-739300.

Wil jij 'n lekkere meid? Bel
de tippellijn 50 et p/m

06-320.330.66
Homo

Het is wel slikken voor die
hete jongens

06-320.330.88 - 50 et p/m
De allerheetste meiden zijn
op zoek naar jou!! 50 et p/m
06-320.320.36

Buro Yvonne
weer nieuwe adressen
Sittard 04490-23203.

Nieuwe meisjes bij

privé
Yvonne

jonge sexy meisjes in zeer
pikante lingerie. Ma-za 11-
-24 u., zo. 15-24 u. Kapelw.
4, Kerkrade, 045-425100.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Monika
Escort 045-729532

van ma t/m vrij

Privé
Volslanke vrouw m. Chantal

23jr. (slank). Meesteres
Salja 045-254598

Peggy Privé
04490-74393 .

Ma-vr 11.00-22.30 uur
Vanaf 8 dcc. 046-374393.

Buro Geleen
Bemidd. in discrete

adressen van dames
Tel. 04490-48768

Na 8 dcc: 046-748768^
Nieuw-Escort

045-320905
v.a, 's morgens 09.00 uur_

Diana Escort
045-320323

vanaf 's morgens 10.00 uur.
Nieuw Biggi

Vroenstr. 16 Kerkrade,
Bleyerheide, ma-vr. v. 10-

-20 u., tev. meisjes gevr. Tel.
045-463209

Kimmy
af 10.00, ook zat. en zond.
045-721759 meisje gevr^

Buro Venus
Voor al uw privé-adressen

Tel. 043-257229.

Kontakten/Klubs

Club L'Aventura
Geopend v.a. 14.00 uur

Hoofdstr. 103, 6436 CD Amstenrade. Tel. 04492-4922.
Wegens drukte is er nog plaats voor enkele meisjes.

Hij komt, hij komt

River-Side-Club
E9A2afslag Echt, Oh'e en Laak, Dijk 2 Oh'e en Laak

100 m. voorbij camping de Maasterp. Open van ma. t/m vrij.
van 14.00 tot 2.00 uur. Tel. 04755-1854.

Huize Mergelland
Alle kamers met bad of douche, vele mogelijkheden;

Sauna, bubbelbad, S.M kamer, video. Leuke pittige meis-
jesverwelkomen en verwennen U. Open van 11.00-24.00

uur. Dr. Poelsplein 33, Simpelveld. Tel. 045-445120.
Door 1 of 2 masseuses totale

Ontspanningsmassage
045-353489

Zie de wind waait door de bomen bij
Privéhuis Brigitte

en haar vriendinnen 045-232069. Tev. meisjes gevr.
G.G.D.

Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

045-326191
Escortservice. All-in.

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

’ 50,- all in
een leuke prijs in deze dure

tijd, 045-423608.

bedrag 72x 60x 54x 48x
5.000 103,- 117,- 126,- 137-

-10.000 199- 226- 244- 267,-.,
15.000 299- 339- 367,- 401-
-22.000 439- 498- 538- 588- ;
30.000 599- 679- 734,- 802-
-enz. |

Elf. jaarrentevanaf 13.4%
Elk bedrag tot 100.000,- en andere looptijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekt
r .

DOORLOPEND KREDIET 2% AFLOSSING INCL. RENTE
Eff. rente p. jaar vanaf 13.4%

ZEER GOEDKOPE TARIEVEN
Vraag gratis advies bij uw intermediair

. ~j

jjSM rTOVinCI© Bureau Bibliotheek
W@fV I ï-.rtU,.--, Postbus 5700
Gü.saJ LIITIDUrg 6202 MA Maastricht

*^ tel. 043-897386

mededeling Commissie beroepszaken administratieve I
M2BB/49-90 geschillen

Op woensdag 5 december 1990om 09.30 u-I
vindt een openbare hoorzitting plaats terbej
handeling van ingekomen beroepschriften 4
het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maa9
tricht.

-■
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>3piccolos
045-719966, X

Doma SM-lijn
SM-info-kontaktlijn-live sm

uit DOMA 0,50 pm
06-340.300.80

Uniek!!
Bel nu met Lenie en

ontmoet haar eens echt.
06-320.324.96 (50 cpm)
Bi-sex voor TWEE, direkt

apart'met een heet meisje of
een lekkere jongen :
ook trio!! 50 et p/m

06-320.330.87
Meisjes zoeken snel

sexcontact!! 50 et p/m

06-320.320.33
Zoek je een leuke vriend of

vriendin? Afspreekcomputer
50 et p/m

06-320.330.79
Zoek je een sexrelatie met

een lekkere meid? 50 et. p/m
06-320.320.44

Zoek je een lekkere Boy?
De Homo-kontakt-computer

50 et p/m

00-320.330.95
Voor sexafspraakjes

Meisjescontact 50 et. p/m
06-320.328.00

Homo
Vanaf vandaag is het wel
heel gemakkelijk om met

een andere gay in kontakt te
komen!! Bel Gay Privé voor
het maken van een span-
nende afspraak of een op-
windend gesprek van man
tot man!!" Direkt apart met
een andere Gay, Gay Privé

Limburg.
06-320.322.75 - 50 et p/m
Hoor ze tekeer gaan, hete

ondeugende meisjes 50cpm
06-320.328.88
Wil jij direct apart met 'n

strenge meester of met een
onderdanige slaaf??Bel Gay

S.M. voor twee 50 et. p/m
06-320.329.99

Brigitte Privé,
Uiterst discr. 04490-48140.

Club Denise
ontvangt u in een aangena-
me sfeer, er zijn meerdere

leuke meisjes. Tevens
escort.* Industriestr. 13,

Spekholzerheide v.a. 18 t/m
3 uur. Tel. 045-413887

Astrid priv'e
045-231429

Videoclub
Heerlen, film v.a. ’ 20,-.

045-718067, meisje aanw.
Flinke assistente gevraagd.

06-lljnen

06- GayCafé
Limburg 06-320.327.55

in het 06-Gay Café leer nieuwe vrienden kennen die niet
ver weg kunnen wonen! 50 et p.m.

Nieuw! nieuw! nieuw! nieuw! nieuw! nieuw! nieuw! nieuw!
!! De heetste sexdating !!

* 06-320.350.75 *
Plaats zelf een oproep voor een hete afspraak of reageer
op de geplaatste oproepen van hete vrouwen, echtparen of
mannen. Bel nu en overtuig u van de heetste sexdating van
Nederland 50 c/m

Zoek je een hete meid?
06-320.320.55... Live Afspreeklijn (50 et. p/m)

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

de telefoon kan verwennen!
06-320.350.68 - 50c/m

wendy ga liggen
ontspan je en doe met je

handen wat Wendy je vraagt... 06-320.331.03 -50 et p/m

Gay voor twee
Limburg. Maak vrienden in

je eigen omgeving!
06-320.329.80 50 et p/m

Homosex voor 2
SM Brab./Limb.
06-320.325.18
Jack off Privé
06-320.321.16'

Darkroom 06-320.324.16
■Gay Pervers 06-320.329.16

Travestie 06-320.325.09
Transsexueel
06-320.321.36

Bi-Box 06-320.325.67
Pb. 75141, Adam. 50 et p/m

Donker meisje
krijgt lesvan een rijpe vrouw
" 50 cpm 06-320.323.24"

Ah Top S&M ah
Genot 50 cpm 06-

AH 320*331'13'AH

*...Lady Bizar...*
Hete schokkende SM-sex
"06-320.324.68" 50 cpm

Uitkleedspel
Bel 06-320.322.80 (50 cpm)
De grootste hetero, gay en

lesbi SEXCOMPUTER

Gezellige
dames

charmant, discreet bezoe-
ken u thuis of in hotel.
045-311895

Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met erva-
ren heer. Ze vinden het op
de generatiebox
06-320.326.27 - 50 Ct p/m

op de bisexbox
vinden eerlijke mensen

elkaar dieweten dat er meer
te koop is dan

mannetje-vrouwtje
06-320.328.38 - 50 et p/m

De vrouw is koel en streng.
Het nieuwe knappe meisje

bedient totaal naakt.
"Natuurlijk, ook in de slaap-
kamer, vlug wat" 50 et p/m
06-320.330.19

Aan het wandrek krijgt een
meisje haar eerste SM les
van de man. "Spreiden, en

nu nog hoger die mooie
benen". 50 et p/m

06-320.330.61.
De nieuwe
life-line

Voor een gesprek apart met
Chantal. De operator helpt u

verder. Chantal, blond en
sexy 06-320.327.88 (50c/m)

SM
Geboeid ziet ze dat hij nog
een paar binnelaat. Zal ze
zich onderwerpen aan 2
mannen en een vrouw?
06-320.330.51 (50 cpm)

Als de vrouw dit meisje
zonder pardon over de knie
legt wordt het na fel verzet

toch... eindeloos
Lesbisch

06-320.330.52 (50 cpm)

Life-sex
Conny doet het intens met

één man. Als ook zijn vriend
er nog bijkomt wordt het

heftig... Grieks!
06-320.326.70 (50 cpm)

Een beetje bang is ze wel.
Toch gaat ze dieper het bos

in. Plots die stem, "Uit dat
slipje, vlug" Waarom
geniet ze?

06-320.326.71 (50 cpm)
2 jongensvragen Sandra

om oud papier.
Alle sexboekjes
mogen mee, maar eerst
doen ze met Sandra wat

plaatjes na
06-320.326.73 (50 cpm)
Cindy doet het life met 2

man. Het gaat prima, totdat
ze grieks willen
Ze wil niet, totdat er één
06-320.340.01 (50 cpm)

"Draai je eens om". Chantal
danst naakt voor
2 heren

Voor de spiegel gebeurt het.
Ze knielt v00r... (Grieks)
06-320.340.06 (50 cpm)

Homo
Het windt Rob op om zijn
mooie sportieve body te

laten zien. Hij poseert voor
de man. Naakt en dan...
06-320.340.11 f-60cpm)

Nimf Linda
Geniet van 2 kanten 50 c/pm

06-320.320.14
De strenge man legt een
mooie lastige meid boos

over de knie. "Zo, zo,
waarom draag jij geen

slipje...?? 50 et p/m
06-320.340.15

Als de mooie blonde vrouw
in het pashokje glipt om

Angela te helpen met slipje.
06-320.340.22

50 et p/m
Getrouwd stel voor lifesex
met echtpaar van net 30.
Eerst ruilen, en dan de

vrouwtjes..samen -50 et p/m

06-320.340.25
Haar vriendin beleefde

Grieks met deze donkere
man. Als Helen hem ont-

moet gaat ze toch mee naar
zijn kamer...so et p/m

06-320.323.84.
Opgewonden voelt Alice na
de lift de koele sensatie van
de handboeien. Ze voeren

haar voor een hoge spiegel.
"Och jaaa". 50 et p/m

06-320.323.85.
Travestie. Met een kort rokje
nylons aan zijn mooie benen
en op pum-ps laat John zich
door mannen in het b05....
06-320.321.33

50 et p/m
De jongen vindt naaktfoto's
van de mooie hooghartige

vrouw op zijn jongenskamer
zal ze naakt voor hem

50 et p/m

06-320.321.30
Blonde Andrea voor Lifesex
in de studio. Aarzelend en
ook nieuwsgierig. "Kom

meisje", nu je slipje nog, ja
toe maar....soct p/m

06-320.321.32
Wim en Alex samen onder
de douche. Als Wim zich

bukt om dezeep op te rapen
grijpt Alex zijn kans. Homo.

50 et p/m
06-320.340.45

De mooie vrouw is in bikini
als die knul om zijn boeken

komt. Ze laat hem binnen en
verliest wild haar tanga
06-320.326.90

50 et p/m
2 Eindeloos mooie meiden
van een turnploeg ontdek-

ken eikaars lenige lijf,
samen op één hotelkamertje

50 et p/m
06-320.340.55

Als een heerlijke sexyvrouw
door 2 strenge mannen

diepgaand wordt gecontro-
leerd wordt het...(Grieks)

50 et p/m

06-320.340.69
de wip-in-box

heet zo omdat er heel wat
ge...wordt op 06-320.324.60

Leuk toch? Trouwens, de
Lijfsexbox daar durven ze

ook en jijmag best meedoen
op 06-320.324.90 - 50ct p/m

Daar droomde ze van.
Waanzinnig, als de man

haar dat piepkleine gympak-
je uit laat doen voor haar

bestraffing 50 et p/m
06-320.340.75

Arme schrijft spottend over
SM. Maar op de zolder van
de boze man leert de vrouw
wat gehoorzamen is 50cpm
06-320.326.92

Sonja en Yvon willen niets
meer met die SM kerels. Ze

willen weg, maar als de
zweep tevoorschijn komt...

50 et p/m
06-320.340.77

De Super-
Contactenbox

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar op 06-

-320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebt
dan is er de beste, De Heet-

ste Box van NL. 50 et p/m
06-320.328.29

"Vooruit lummels, zadel mijn
pony". De jongenszijn het

zat. In de stal straffen ze die
mooie verwaande rijke

vr0uw...50 et p/m

06-320.329.24
Haar japonnetje zakt op de
grond. Er zit niets onder. De
vriend van haar man kijkt

zwijgend toe, maar dan
06-320.323.86

50 et p/m

In een diep portiek heeft
Judy voor 't eerst sex met

een knul. Plots gaat de deur
open. "Naar binnen jij"

06-320.340.36
50 et p/m

2 Homoknullen huren Hans.
Als hij weer weg mag is hij
van top tot teen blank ge-

wassen en ingewijd 50ct pm
06-320.326.91
Haar man, en een wild-

vreemd paar zijn er bij en
helpen als Marian door een
vreemde man wordt onder-

worpen....so et p/m
06-320.340.95

Eerst weigert ze, maar met
die man duurt het maar even

en dan leeft Inge zich
ongeremd uit....50 et p/m
06-320.340.33

2 Trimmende knullen in het
park. Hoe kon Ella weten dat
ze haar volgen om haar tus-
sen de struiken te...50 et pm
06-320.326.93

AlsAnne's man de deur uit-
gaat naar zijn werk, komt de
man van de buren over het

balkon, en..ze doen het
uren...so et p/m

06-320.340.41
Lifesex bij een stel aan huis.
Ze doen wat hen het meest

opwindt. Vastgebonden
voor de spiegel, en dan...

50 et p/m

06-320.329.23
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen.
de pornobox

onbeschaamd maar wel
eerlijk

06-320.320.51 - 50 et p/m

de trio-bisexbox
Voor vrouw vrouw man, of
man man vrouw-relaties.
De enige box die deze
contacten waarmaakt.

06-320.326.88 - 50 et p/m
Die man met die brommer
doet het heel anders dan

haar man. Ze is weg van dat
gladde mooie lijf en die..

kracht. 50 et p/m

06-320.330.09
Met kloppend hart drukt ze
verward haar gezicht tegen

de muur. Hij nadert, dan
beweegt ze haar mooie

benen zo heet... 50 et p/m
06-320.329.25
De Ruilsexbox

Snel resultaat. Geen
geschrijf geen gewacht veel

plezier nog deze nacht
06-320.326.99 - 50 Ct p/m

tough gays only!
Draai eerst 06-320 en dan:

Harry's Gaydating ... 330.99
Harry's GAybox ... 330.11
Gaybox Adam ... 330.33

Gaybox Den Haag ... 330.44
Gaybox Utrecht... 330.55

Homobox ... 325.50
Meeluisteren ... 330.22
Gay College ... 321.08
Homoschool ... 321.12

P.0.8. 5810 Adam- 50cpm

Probeer nu!
Draai eerst 06-320 en dan

PARTY-LINE
Party-Line-Dating ... 330.00
Party-Line-Boxen ... 330.10

SEXDATING
Versiercentrale ... 320.11
Sexdating-NL ... 330.06
Sexgids-Dating ... 320.04
Sexblad-dating ... 340.17
Chick-Dating-Club .. 360.69

PORNOLIJNEN
Automatiek ... 320.11
Sexofoon ... 320.01
Massage ... 322.00
Sex-adressen ... 322.02
M'n eerste keer ... 323.03
Sex-interviews-3 ... 323.15
Sex-interviews-4 ... 323.16
Sex-interviews-5 ... 323.17
Sexofoon-special ... 323.65
Commune-sex ... 325.53
Verboden-sex ... 325.70
Pornofilmsex ... 328.30
Candy-Contact ... 330.53
Gluren bij de buren .. 330.80
Cora en Willem ... 320.03
Lesbifoon ... 321.00
Onschuldig ... 321.18
Vrouwen bellen ... 321.25
Diana de Koning ... 321.50
Plas-Tics ... 321.77
P.0.8. 5810 Adam - 50cpm

G
A
V
two

Gay
06-voor twee en niemand
luistert mee. Draai een nul
voor een andere partner.

06-320,327.32
Draai 06-320- en dan voor

Escort Boys 323.04
SM Mr. Martin 323.05
Gay Phone 322.06

Marcel & Andre 320.21
Dag & nacht 50 et p/m

Buurvrouw Chantal en de
man. Waar gebeurd! 50 cpm
06-320.326.01
"Hete sexcontacten* met
heerlijke dames 50 et p/m
06.320.328.02

Privé live sexgeprek
06-320.330.74

50 et p/m
Kim is een blond grietje, vol

van boven, en heet 50 et p/m
06-320.330.96

Blonde Natasja doet het met
2 buurjongens 50ct p/m

06-320.330.98
Mooie vrouwen zijn op zoek
" Sexcontacten" 50 et. p/m

06-320.321.44
Meer dan 100 hete meisjes,

zoeken sexcontact 50 et.p/m
06-320.326.66
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Escort
All night service van 22.00-

-06.00 uur. 045-462257.

"La Belle"
K'rade, Graverstr. 13. led.
dag geopend van 20.00-
-04.00 uur. 045-416143.
Nieuw Escort-service.

Alternatieve praatjes
genezen niet

KONINKLIJKE
VERENIGING

HOMEOPATHIE
NEDERLAND

Antwoordnummer 16156
1000 TE Amsterdam

Telefoon (020) 17.83.08

In het huwelijksgoederen-
register bij de arrondisse-
mentsrechtbank te Maas-
tricht, is op 29 november
1990 onder nummer 14920
ingeschreven een akte van
huwelijksvoorwaarden tus-
sen de heer H.A.M.C. Bol-
len en zijn echtgenote
E.F.J.G. Bollen-Jalhay,
beiden wonende te Maas-
tricht, welke akte op 20 no-
vember 1990 voor onder-
getekende werd verleden.
Prof. mr. A.FI. Gehlen,
notaris te Heerlen.
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'Dreigend tekort van
vijfmiljoen gulden'

Autokrakers
aangehouden

Schelsberg
weer open

HEERLEN - Met een vertraging
van een jaar is gisteren in Heerlen
de Zwart 6 Zuid (Palemigerboord-
Beersdalweg) voor het verkeer
opengesteld. Dat betekent dat ook
de Schelsberg weer normaal bereik-
baar is. De weg had eenjaar geleden
al klaar moeten zijn, maar de aan-
koop van de benodigde gronden
verliep uiterst moeizaam.

Van onze verslaggever

Rioolrecht
Uit het overzicht van de provincie
komt haar voren dat de regio Heu-
velland meer geld gereserveerd
heeft voor nieuwe lasten, namelijk
36,52 gulden per inwoner. Oostelijk
Zuid-Limburg daarentegen heeft
maar 16,63 gulden per inwoner weg-
gelegd, dat is tweederde van het
provinciale gemiddelde. Daardoor
staan de gemeenten er slecht voor
als bijvoorbeeld de rioolrechten
gaan stijgen.

Naar verwachting wordt het gemid-
delde bedrag dat nu op 81,50 gulden
staat tot het jaar 2000 verhoogd naar
245 gulden. In 2049 zou dat zelfs 600
gulden worden. Daarbij is nog geen
rekening gehouden met voortijdige
vervanging, een hoger onderhouds-
niveau en loon- en prijsstijgingen.

m Gistermorgen in alle vroegtereeds autodealer Kozole uit
aan de lijn. Wilde

Vageren op het verhaal over de
stoo77icursus autoreparatie
"oor vrouwen. U begrijpt het
Misschien al: Kozole houdt dat
Soort cursussen al langer, sinds
'"**6 om precies te zijn. „Dus
ü(ïn een primeur, zoals u
Schrijft, is beslist geen sprake",
"'dus meneer Kozole. Waarvan
pte...

Van Govh
7 De deur van de keukenkast
tiuijst in de komende weken

f! eer extra diensten. In veel ge-
i^nen namelijk is de binnen-
/°-it van die kast dè aangewe-
£* plek om de verlanglijstjes
<P 'e hangen voor de komende

tstdagen. En reken maar dat® die lijstjes tegenwoordig heelya} interessante zaken staan.
°n verlanglijstje vormt vaaky 1 rake afspiegeling van het-
Jfn zich in de hoofden van

2e kinderen afspeelt.

VanGogh (2)
r, Gp het verlanglijstje van
Jf^do, het achtjarig zoontje
Qri een onzer collega's, staan

vijftig wensen. De volgor-
j 9eeft tevens aan welk ge-
c'lenfc het meest op prijs wordt
zfsteld. Punt 1 tot en met 46 en
QUr>-t 48 tot en met 50 zullen wel
"j* rrieerdere lijstjes voorkomen.
7}a<Xr de 47ste wens roept
Teiagtekens op: een schilderij

iar- Van Gogh. Desgevraagdee/t Guido laten weten dat het?°-0-r een klein schilderijtje
jf-ft te zijn, voor boven zn bed.

o * vind dat gewoon mooi", al-
rtUs Guido. Uit zijn lijstje blijkt
;at hij een Van Gogh(je) in
g der geval mooier vindt dan
J7l schoolbord, een radiogra-
.fph bestuurbare auto of een

lle9tuigje.

Klagen
j Sinds kort zijn alle bejaar-
0r^Oorden *n k-31* land verplicht
wi een commissie in het leven te

n ePen, die klachten van betvo-
■> rs onderzoekt. Een goede
„*a'ci zo vinden wij. En datj^dt het SHB (Samenwer-
jan9sverband Heerlense Be-

ook. Want die
gr . er geen gras over laten
cjwf*en en snel een geschillen-

JH-Thissie gevormd, waarvoor
t 0 Provincie Limburg onlangs
k)JtemTning verleende. Dus

maar...

Radasta
cjjt

et ak vorig jaar brengt ook
gro "*,aar de vrouwen-folklore-
in p '-Radasta' uit Litouwen
bez ,Week voor Kerstmis een
U>er^ aan Brunssum. Radasta
trinS' uitgenodigd door het
decpln,coor RMK > dat °P 23
re 9r samen met de folklo-
cijj °eP en sopraan-soliste Ju-
ie ~e*taite een kerstconcert in
iorat' Vincentiusstraat ver-
Uur **et concert begint om 20

(ADVERTENTIE)

.£ 'S UH DRHSEH EEH RAMP ?
<$J£h WW NRRR DEGEHKRMP!

Speciale cursus voor SO+
Laatste week inschrijvingen:

vrijdag t/m zondag vanaf 19.00 uur

DANSSCHOOL DEGENKAMP
Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711, b.g.g. 045-415878

Zoals bekend zijn er binnen het pro-
vinciaal bestuur stemmen opgegaan
om het Limburgs Jeugdtoneel niet
langer financieel te steunen, aange-
zien de voorstellingen niet meervan
dezetijd zouden zijn.De scholen de-
len deze mening allerminst. In een
brief aan de provincie schrijven de
scholen dat de sprookjes die het
Limburgs Jeugdtoneel op de plan-
ken brengt pedagogisch nog zeer
verantwoord zijn. „Ook in het huidi-
gebasisonderwijs is nog plaats voor
sprookjes, aangezien ook nu nog
alle kinderen de sprookjesleeftijd
passeren.

HEERLEN - De stichting Bewo-
nersbelangen Vossekuil/Nic. Beets-
straat toont zich bezorgd over een
mogelijk dreigend tekort van vijf
miljoen gulden in de sloopkosten
van de Vossekuilflats. Dit schrijft
de stichting aan staatssecretaris
Heerma.

Zoals bekend wachten bewoners,
de gemeente en de Bouwvereniging
Heerlen op een besluit van het Cen-
traal Fonds Volkshuisvesting over
een bijdrage in die kosten. De ge-
meente wil tien miljoen bijdragen
en de Bouwvereniging vijf miljoen.

'Hondenwacht'
in Kerkrade

LANDGRAAF - De politie van
Landgraaf heeft afgelopen weekein-
de twee jongensvan 17 en 19 jaaruit
die plaats aangehouden, nadat zij
aan de Beethovensingel een auto
hadden opengebroken. Tijdens het
verhoor bleek dat de oudste van het
tweetal in de afgelopen dagen al
veertien andere auto's in Landgraaf
en omgeving openbrak, met de be-
doeling deradiocassetterecorders te
stelen.

De bewoners vrezen na het lezen
van een interview met Fonds-direc-
teur Stassen dat van de Bouwvere-
niging gevraagd wordt om voor vijf
miljoen gulden woningen te verko-
pen om zo de bijdrage ook te verho-
gen tot tien miljoen.Dit is conform
het Beleidsplan van het Centraal
Fonds.

KERKRADE - Burgemeester Jan
Mansvan Kerkrade wil een honden-
wachter aanstellen, om iets te on-
dernemen tegen de overlast die
door honden wordt veroorzaakt.
Mans wil een duidelijk signaal afge-
ven tegen hondebezitters die hun
viervoeters de stoep laten vervuilen.Scholen in de bres

voor Jeugdtoneel

# Een van de 237 werken van de Limburgse amateurs, die de
afgelopen dagen deelnamen aan de zeventiende Kreato. De pop
werd gemaakt door mevrouw Menten uit Landgraaf.

Foto: DRIES LINSSEN

Een periode waarin kinderen onbe-
kommerd in twee werelden leven:
die van de werkelijkheid en die van
het sprookje", aldus de scholen die
vinden dat het voortbestaan van het
Limburgs Jeugdtoneel, naast meer
experimentele vormen van jeugd-
theater, moet worden gewaarborgd.

Kerkraads burgemeester gelooft dat
er geen andere oplossing is, dan het
in dienst nemen van iemand diere-
gistreert wie de gemeentelijke poli-
tieverordening overtreedt. Kerkra-
de voert nu al een restrictief beleid
door honden te weren uit het stads-
park en voor andere gebieden een
aanlijnplicht te handhaven. Ook
loopt deze gemeentevoorop wat de
hondenbelasting betreft. In Kerkra-
de betalen hondebezitters namelijk
75 gulden per jaar voor een hond,
terwijl dat bijvoorbeeld in Onder-
banken en Simpelveld slechts 40
gulden is.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Een aantal basis-
scholen in de regio Oostelijk
Zuid-Limburg heeft er bij de
provincie op aangedrongen de
subsidie aan het Limburgs
Jeugdtoneelniet in te trekken.

HOENSBROEK - Er zijn weten-
schappers die beweren dat Limbur-
gers depressiever, ziekelijker en
zelfs labielerzyn, dan de meeste an-
dere Nederlanders. Er zijn evenwel
ook lieden die beweren dat Limbur-
gers stukken creatiever zijn dan de
'Hollanders.
Een van hen is directeur Roos van
het kasteel in Hoensbroek. Volgens
hem is Limburg de meest creatieve
provincie in het kikkerland. En hij
kan het weten. WantRoos was de af-
gelopen dagen gastheer van de ze-
ventiendeKreato, waar dit jaar 124

amateurkunstenaarfc uit Limburg
hun werken mochten exposeren.

„Elk jaar worden de werken beter.
Soms kun je echt niet meer spreken
van amateurkunst. Vanzelfspre-
kend zit er ook kitsch tussen. Maar
het overgrote deel van de werken
die we dit jaar hier hebben hangen,
zijn het aankijken meer dan waard.
Waar al die kunstzinnigheid van-
daan komt? Tja, het ligt gewoon aan
de aard van de mensen. De Limbur-
ger is nu eenmaal een bijzonder
creatief typetje, dat zijn vrije tijd
niet zomaar verprutst."Ongewenste

vreemdeling

„Ik snap niet dat iemand zoiets doet.
Hoe kun jenou zon schattig beestje
de dood in jagen. De puppy ziet er
nog heel goed uit. Zo te zien heeft
het hondje gelukkig niet lang aan de
boom vastgezeten", aldus een
woordvoerster van de politie. „Het
is echt een heel lief beest. Ik hoop
dat het hondje snel een goed tehuis
vindt. Anders moet zij in het asiel
blijven. En dat vind ik zielig."

Hondje in bos
achtergelaten

SCHINNEN - De politie van Am-
stenrade heeft gistermiddag in een
bosperceel aan de Herenweg een
hondje van tien weken gevonden.
Het wit-bruingevlekte teefje, dat op
een fox-terrier lijkt, was door onbe-
kenden aan een boom vastgebon-
den en achtergelaten.

(ADVERTENTIE)

*JK3i Vandaag Mfe^gj-af
koopavond f|l|l|

fmfSSk open tot 21.00 uur -^^^^S
MAKADO KstfSliS

LANDGRAAF - De politie van
Landgraaf heeft in het afgelopen
weekeinde een Duitser het land uit-
gezet. De man werd door een pa-
trouille aangehouden en bleek in
het bezit te zijn van drie flesjes me-
thadon. Na controle bleek hij bo-
vendien als ongewenste vreemde-
ling te boek te staan. Met een proces
verbaal rijker wegens overtreding
van de Opiumwet werd hij aan de
Duitse autoriteiten overgedragen.

Honds

Van onze verslaggever

Twaalf jaar geleden werd Jo
Smeets, die geboortig is van
Heerlen, rooms katholiek en lid
van het CDA, benoemd tot Offi-
cier in de Orde van Oranje Nas-
sau.

Uit eigen beweging is burgemees-
ter Gilissen naar de gouverneur ge-
stapt om over de situatie te praten.

Op 22 oktober meldde Gilissen, die
56 jaaris en bijna vijftien jaarburge-
meester van Valkenburg, zich ziek.
Al snel bleek dat de genezing gerui-
me tijd zal duren. Jacobs sloot zelfs
niet uit dat hij in het geheel niet
meer op zijn post zal terugkeren.
„Men vindt het verstandig hem de
tijd te geven om zijn ziektebeeld te
overzien en om tekunnen uitmaken
of hij nog terugkeert danwel defini-
tief uit het ambt gaat. Gilissen vindt
dat zelf ook," zo legde Jacobs nader
uit aan de raad.

Gedurende zijn ambtsperiode in
Kerkrade zette hij zich ook in
voor het verenigingsleven en be-
kleedde hij allerlei nevenfunc-
ties bij onder meer het Stadsge-
west Oostelijk Mijngebied, het
samenwerkingsverband Sane-
ring Mijnterrein Oostelijk Mijn-
gebied, de Regionale Raad Ar-
beidsmarkt, de stichting Econo-
mische Ontwikkeling Limburg
(SEOL), de commissie Culturele
Zakenvan deVNG en het Indus-
trieschap Oostelijke Mijnstreek.

Procedure
De reactie van Jacobs klonk dan
ook verontschuldigend: „In een
normale procedure voor de benoe-
ming van een burgemeester zou ze-
ker de raad ingeschakeld zijn ge-
weest. Maar bij het aanstellen van
een waarnemer kan de gouverneur
van het ene op het andere moment
beslissen," aldus Jacobs, die eraan
toevoegde, dat ook het college van
wethouders geen inbreng had ge-
had bij de benoeming.

Limburg creatief

Eurlings noemde de manier van be-
noemen 'niet zorgvuldig ten opzich-
te van de raad', maar ook 'nogal slor-
dig in de richting van de heer
Smeets'. De gemeenteraad werd
gistermiddag inderhaast bij elkaar
geroepen om het nieuws van de be-
noeming te vernemen, nadat pas en-
kele uren tevoren de gouverneur lo-
coburgemeester Jacobs op de hoog-
te had gebracht.

Mr Jo Smeets
WMC-stimulator
KERKRADE - Mr Jo Smeets is
in zijn Kerkraadse periode voor-
al bekend geworden als de grote
stimulator van het Wereld Mu-
ziek Concours. Onder zijn burge-
meesterschap vond in de Klank-
stad vier keer het WMC plaats.
Hij werd er op 16 januari 1970 be-
noemd en nam op 1 juni 1988 af-
scheid, bij het bereiken van zijn
65ste levensjaar. Daarvoor was
hij van 1956 tot J.963 burgervader
in Thorn en van 1963 tot 1970 in
Übach over Worms.

Financiële basis remt
ontwikkeling in regio

Provincie bezorgd over toekomst Oostelijk Zuid-Limburg

VALKENBURG - De Valkenburg-
se gemeenteraad, en in het bijzon-
der de oppositiefracties, toonde zich
gistermiddagverrast over de benoe-
ming van mr J. Smeets tot waarne-
mend burgemeester van Valken-
burg aan de Geul. Die verrassing
gold niet de persoon van de heer
Smeets maar wel de snelheid van de
benoeming. „Waarom is over deze
benoeming geen enkel contact ge-
weest met de raad?" zo vroeg oppo-
sitieleider Martin Eurlings tijdens
een informele bijeenkomst, waarop
de heer Smeets meteen als de nieu-
we waarnemend burgemeester
werd voorgesteld.

Vervolg van pagina 1 Dat resulteerde afgelopen vrijdag in
een uitnodiging aan de wethouders
om naar het provinciehuis te ko-
men. Aan gouverneur Mastenbroek
werd kenbaar gemaakt dat Valken-
burg, gezien de vele belangen die op
het spel staan, niet gebaat is bij een
lang burgemeesterloos tijdperk en
dat er zo snel mogelijk een waarne-
mer zou dienen te komen, die vol-
doende vitaal is en ruim de tijd
heeft. In het weekeinde' heeft de
gouverneur mr Smeets bereid ge-
vonden om de burgemeestersfunc-
tie te komen waarnemen.

Ondernemers Heerlen
verkiezen kerstmarkt

boven Sinterklaasfeest

mis worden wel allemaal gebruikt.
Jongen laat er geen twijfel over be-
staan dat de ondernemers kiezen
voor Kerstmis en niet voor St. Nico-
laas. „Voor ons is dekerstmarkt veel
interessanter."

HEERLEN — De ondernemers in
Heerlen hebben gekozen voor
Kerstmis en niet voor sinterklaas.
Dat hebben vele klanten afgelopen
woensdag- en vrijdagavond aan den
lijve ondervonden toen zij in het ste-
delijkknooppunt Heerlen met lege
tassen voor de gesloten winkels
stonden.
L. Jongenvan City Heerlen Promo-
tion weet er van. Hij vindt dat de ge- 1
meente Heerlen in haar informatie- i
bulletin de data van de koopavon- 1
den had moeten vermelden en niet i
alleen de dagen dat de winkels wet- 1
telijk gezien koopavond mógen <

houden. Een woordvoerster van de
gemeente is dat overigens niet met
hem eens: „Het is de taak van de
middenstanders om het publiek te
laten weten wanneer de winkels
open zijn."

In overleg met het Groot Winkelbe-
drijfen de HOZO besloot City Heer-
len Promotion dit jaar twee koop-
avonden voor St. Nicolaas te laten
schieten. De wettelijke mogelijkhe-
den voor koopavonden voor kerst-

Voor alle duidelijkheid: vanavond
is er wel nog een Sinterklaas-koop-
avond. Verder zijn er koopavonden
van dinsdag 18 decembertot en met
21 december. Op 16 december is er
ook een aantal ondernemers in de
Heerlense binnenstad dat de win-
kels 's avonds openhoudt. Voorts
zijn de winkelsopzondag 23 decem-
ber open van 12 tot 17 uur en een
dag later van 9 tot 16 uur.

Raad Valkenburg verrast
over benoeming Smeets

Burgemeester Gilissen nog zeker halfjaar ziek
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Van onze verslaggeefster7 Gezien in de Remigiusstraat
tn Simpelveld. Verder commen-
taar overbodig... KERKRADE - De gemeenten

in Oostelijk Zuid-Limburg
hebben onvoldoende financië-
le armslag om eventuele on-
voorziene risico's af te dekken.
Als gevolg daarvan kan de to-
tale ontwikkeling van de
streek in het gedrang komen.
Dat blijkt uit het rapport
'Kerngegevens omtrent het
toezicht op de gemeentefinan-
ciën 1990' dat in opdracht van
de provincie is samengesteld.

Krik

De gemeenteHeerlen bereidt nu op
ambtelijk niveau een onderzoek
voor, waaraan ook de andere ge-
meenten in Oostelijk Zuid-Limburg
kunnen deelnemen. Kerkrade heeft
inmiddels al laten weten in principe
mee te willen werken aan het onder-
zoek. Dit naar aanleiding van vra-
gen van raadslid Bück van de BBK.

De financiële basis van deze regio is
volgens het rapport de zwakste van
heel Limburg. In de toekomst zou-
den daardoor problemen kunnen
ontstaan als er onverwachte tegen-
vallers opdoemen. Ook wordt het
moeilijk voor de gemeenten om
nieuw beleid te ontwikkelen. Alle
plannen moeten immers bezien
worden vanuit de geringe reserves
die de gemeentebesturen al danniet
hebben opgebouwd.

Onrust in
Vossekuil



Op deeerste zondagvan deAdvent met het uitzicht
op de definitievekomst van de Heer, is plotseling
temidden van zijn werkzaamheden als pastoor te
Haelen, in gelovig vertrouwen overleden

drs. Nolascus Wim
Poelman O. Carm.

in de leeftijd van 67 jaren.
Pater Poelman was 46 jaar Karmeliet en 40 jaar
priester.

Mevr. L. Vanlier, huisgenote
Familie Poelman
Falco J. Thuis O. Carm. prior provinciaal
ir. P.F.M. Vos, vice-voorzitter Kerkbestuur
H. Lambertus-parochie

Haelen (L), 2 december 1990
Burg. Aquariusstraat 19, 6081 AV
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 7 december as. om 10.30 uur in de H.
Lambertuskerk te Haelen, waarna we hemter ruste
leggen op het r.-k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk waar vanaf 10.00 uur gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren.
Donderdag wordt om 19.00 uur de avondwake ge-
houden in de H. Lambertuskerk.
Donderdagavond ligt pastoor Poelman opgebaard
in zijn parochiekerk waar vanaf 18.00 uur gelegen-
heid is tot persoonlijk afscheid nemen.

t
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden in
"Invia" te Sittard, voorzien van het h. sacrament
der zieken, op 86-jarige leeftijd overleden, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder,
overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Maria Helena
Schuffelen

weduwe van

Jakob Schmeitz
Bom: M. Schmeitz

T. Schmeitz-Janssen
Papenhoven: Chr. Schmeitz

J. Schmeitz-Vencken
Bom: N. Schmeitz

Chr. Schmeitz-Dukers
Grevenbicht: F. Schmeitz

J. Schmeitz-Notermans
Urmond: W. Schmeitz

J. Schmeitz-Duckers
Echt: A. Grispen-Schmeitz

A. Grispen
Bom: J. Liedekerken-Schmeitz

J. Liedekerken
Einighausen: T. Schmeitz

M. Schmeitz-Wijshoff
haar kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Schuffelen
Familie Schmeitz

Sittard, 3 november 1990
Corr.adres: Pr. Bisdomstraat 25, 6121 JE Bom
De plechtige Eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis zal plaatshebben op donderdag 6 de-
cember a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van St.
Martinus te Bom.
Er is gelegenheidtot schriftelijk condoleren vanaf
10.00 uur in de kerk.
In de avondmis van woensdag 5 december om
19.00 uur zullen wij moeder bijzonder gedenken in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het Maaslandziekenhuis te Sittard. Bezoek van
17.30 tot 18.15 uur.
Mocht u onverhoopt geen persoonlijke kennisge-
ving hebben ontvangen, gelieve dan deze annonce
als zodanig te beschouwen.

Na een leven dat getekendwerd door goedheid,op-
rechtheid, wijsheid en eenvoud, heeft de Heer tot
Zich genomen, gesterkt door het h. sacrament der
zieken, in de leeftijd van 76 jaar, onze lieve en zorg-
zame moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Wilhelmina Maria
Gijsberta Verbeeten

weduwe van

Joannes Carolus Henricus
Hubertus Clout

Oosterhout: Charles Clout
Mien Clout-Niessen
Ramon en Danielle

Belfeld: Jeanne Smeets-Clout
Martin Smeets
Mirjam en Vincent

Landgraaf: Wim Clout
Yvonne Clout-Stachowska
Gabrielka en Hanka
Familie Verbeeten
Familie Clout

3 december 1990
Mariagardestraat 50, Roermond
Corr.adres: Soersbeekweg 58, 5951 HB Belfeld
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den donderdag 6 december om 11.00uur in de Onze
Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermond, waarna
de begrafenis zal plaatsvinden op de r.k. begraaf-
plaats "Tussen de Bergen".
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.30
uur in dekerk.
Woensdag tijdens de avondmis van 18.30 uur wordt
voor haar gebeden in bovengenoemdekerk.
Mama is opgebaard in het mortuarium van het St.
Laurentiusziekenhuis te Roermond. Gelegenheid
tot afscheidnemen van 16.30 tot 17.00 uur.

\ t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat, op 46-jarige leeftijd,
geheelonverwacht van ons is heengegaan, onze va-
der en zoon

Piet Eversdijk
Hoensbroek: Elvera en Marcel

Waubach: Diana en Chris
Hoensbroek: J. Eversdijk

A.M. Eversdijk-Peeters
Hoensbroek: José

Hoensbroek, Laagstraat 46, 2 december 1990
Corr.adres: Breedstraat 6, 6432 CJ Hoensbroek
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op don-
derdag 6 december om 14.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10, alwaarbijeen-
komst is om 14.15 uur en gelegenheid is tot schrif-
telijk condoleren.
Piet is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar heden, dins-
dag, bezoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

f
Dankbaar voor wat hijvoor ons heeft betekend, ge-
ven wij met droefheid kennis dat heden, vrij onver-
wacht, na voorzien te zijn van de h. sacramenten
der zieken, in de leeftijd van 68 jaarvan ons is heen-
gegaan, mijn lieve echtgenoot, onze goede vader,
schoonvader, grootvader, broer, oom en neef, de
heer

Antoon J.H. Wetzelaer
echtgenootvan

Lidia Wetzelaer-Taffarel
in leven belastingconsulent

In dankbare herinnering:
Vaals: Mevr. L. Wetzelaer-Taffarel

Kerkrade: F. Wetzelaer
K. Wetzelaer-Habets
Toine, Loek, Dionne

Dwingeloo: A. Wetzelaer
A. Wetzelaer-Schyns
Peter, Gertjan, Aline, Reinier
Familie Wetzelaer
Familie Taffarel

6291 CP Vaals, 2 december 1990
Heuvel 35
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de cre-
matie zal plaatsvinden op donderdag 6 december
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk St. Paulus te
Vaals.
Woensdagavond is er om 19.00 uur een h. mis voor
dezielerust van de overledene in de St. Pauluskerk
te Vaals.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk vanaf 10.45 uur.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
de St. Pauluskerk aan de Lindenstraat te Vaals.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurendezijn leven heeft
omringd, delen wij u mede dat in zijn eigen omge-
ving van ons is heengegaan, voorzien van de h. sa-
cramenten, mijn lieve man, onze goede en zorgza-
me vader, schoonvader, schoonzoon , broer, zwa-
ger,oom en neef

Zef Kuipers
echtgenoot van

Agnes Simons
op de leeftijd van 59 jaar.

Nuth: Agnes Kuipers-Simons
Maastricht: Harry Kuipers

Nuth: Ron en Anouk Kuipers-v.d. Laar
Nuth: L. Blom-Astroh

Familie Kuipers
Familie Simons

3 december 1990
Hunnecum 11
6361 EG Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 7 december om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Bavo te Nuth, gevolgd door de be-
grafenis op de begraafplaats Daelderveld.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleren.
Donderdag a.s. om 19.30 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Ukunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
deUniversele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek.
Bezoekgelegenheid dageüjks van 14.00-15.00 uur
en van 19.00-20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I t
Met groot verdriet, maar ook met grote dankbaar-
heidvoor hetgeen zij voor ons gedaan en betekend
heeft, geven wij u kennis dat geheel onverwacht
van ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel,
op de leeftijd van 71 jaar, mijn lieve vrouw, onze
goede en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Virgenie Kubben
echtgenote van

Zef Dreessen
Hulsberg: . ZefDreessen

Spaubeek: Yvonne en Hub Broens-Dreessen
Rachel,Kevin

Hulsberg: Jos en Lucienne Dreessen-Linders
Youri, Ivan
Familie Kubben
Familie Dreessen

6336 TT Hulsberg, 3 december 1990
Julianastraat 41
De plechtige uitvaartdienst zal plaats vinden op
donderdag 6 december om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Clemens te Hulsberg, waarna
begrafenis op de algemene begraafplaats Wissen-
gracht.
Geen condoleren.
Avondwake woensdag om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in derouw-
kapel van het bejaardencentrum Panhuys te Huls-
berg.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 19.30
tot 20.00 uur
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar dat
hem verder lijden bespaard is gebleven, geven wij
u kennis van het toch nog vrij onverwachte overlij-
den van mijn lieve en zorgzame man, onze vader,
schoonvader, grootvader, overgrootvader, broer,
zwager, oom en neef

Geert Beekman
echtgenootvan

Trijntje Johanna Brands
in de leeftijd van 69 jaar.
Hij was ziek sinds zijn verjaardag op 4 juni 1990.

Hoensbroek: T.J. Beekman-Brands
Hoensbroek: Jan en Lies
Hoensbroek: Hennie en Kas

Landgraaf: Henk en Tina
Hoensbroek: Geert en Tonny

Klein- en achterkleinkinderen
Familie Beekman
Familie Brands
Familie Maat

Maastricht, 2 december 1990
Markgravenstraat 74
6432 HW Hoensbroek
De samenkomst, voorafgaande aan de crematie, zal
plaatsvinden op vrijdag 7 december 1990, om 11.30
uur in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in
voornoemd crematorium.
Vader is opgebaard in een der rouwkamers van de
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 14.00 tot
15.00 en van 19.00 tot 20.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwen.

i *

I t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede hij ons
gedurendezijn leven heeft omringd, delenwij u mede dat heden, voorzien
van het h. sacrament der zieken, van ons is heengegaan, onze goede en
zorgzame vader, schoonvader, groot-en overgrootvader,broer, zwager en
oom

Albertus Carolus
' Vanthoor

weduwnaarvan

Maria Johanna Gorissen
in de ouderdom van bijna 89 jaar.

Kerkrade: Jeannie en Hein Salimans-Vanthoor
Marcel en Henny
Angelique en Henk

Treebeek: No en Antje Vanthoor-Baeten
Bert
Marion en Wil

Heerlen: Cisca en t Toon de Rijck-Vanthoor
Carolus en Sandra
Leon en Marja
Jolanda en Jan

Roermond: Frans en Elly Vanthoor-Krutzen
Laurens en Marij
Pascal

Treebeek: Ria en Leo Nooyen-Vanthoor
Monique en Hans
Maurice en Monique

Heerlerheide: Fia en Frans Planinsek-Vanthoor
Ronny en Marjel
Yvette

Brunssum: Irene en Ad Bos-Vanthoor
Jackij
en al zijn achterkleinkinderen
Familie Vanthoor
Familie Gorissen

Brunssum, 2 december 1990
Corr.adres: H. Salimans, Hammolenweg 72, 6466 KW Kerkrade
De uitvaartplechtigheid zal plaatshebben op donderdag 6 december as.
om 11.00 uur in de parochiekerk St.-Barbara aan de Schildstraat te Tree-
beek-Brunssum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k. be-
graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheidis tot schriftelijk condoleren.
Woensdag 5 december zal onze vader worden herdacht in de avondmis
om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Langs deze weg willenwij doktoren en verplegend personeel van het ver-
pleeghuis Schuttershof, afd. deWilg, hartelijk danken voor de liefdevolle
verzorging en stervensbegeleidingbesteed aan onze lieveen zorgzame va-
der

Albertus Carolus
Vanthoor

Kinderen Vanthoor
Brunssum, 2 december 1990

In verbandmet het overlijdenvanonze vader, A.C. Vanthoor, is onze zaak

slagerij Vanthoor
Weijenweg 187, Brunssum

op donderdag 6 december as. de gehele dag gesloten.

I f
Heden is onverwacht van ons heengegaan, in de leeftijd van bijna 65 jaar,
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma

Tiny Op den Camp
echtgenote van

Ad Herijgers
Urmond: A. Herijgers

Grevenbicht: Wil en Ingrid Herijgers-Hofstede
Stephanie, Dominic

Berg a/d Maas: Arno en Mia Herijgers-Smeets
Maurice
Familie Op den Camp
Familie Herijgers

6129 GA Urmond, 3 december 1990
Slagboomweg 35
De crematieplechtigheidzal gehoudenworden op vrijdag 7 december om
11.45 uur in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Bijeenkomst in het crematorium om 11.30 uur.
Mam is opgebaard in de rouwkamer van uitvaartcentrum Daemen & Zn.,
Heirstraat 41 te Elsloo-Stein. Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn danhopenwij dat deze annonce als
kennisgeving beschouwd wordt.

I 1
Wij geven met droefheid kennis van het overlijden
van

Zef Peters
echtgenootvan

Klare Groterhorst
De dierbare overledene werd 68 jaar.

In dankbare herinnering:
Simpelveld: Klare Peters-Groterhorst

Heerlen: Margriet en GianpaoloBelfi-Peters
Inge en Will
Bas en Antoinette
Familie Peters
Familie Groterhorst

6369 EH Simpelveld, 2 december 1990
Sougnezstraat 21
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op donderdag 6 december
om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Remi-
gius te Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Woensdagavond om 19.00 uur zal, mede ter intentie
van de overledene, een h. mis worden opgedragen
in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
I g'n Bende, Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld; be-
zoekuur van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met droefheid namen wij kennis van het plotseling
overlijden van mevrouw

C. Collin-Maas
Jarenlang was zij onze stipte penningmeester. Met
dit grote verlies wensen wij haar familie veel sterkte.

Namens de Dekenale Ziekenzorg
'De Zonnebloem' regio Kerkrade
M.J. Hendickx-Scholtes, voorzitter
H. Salimans, secretaris

t
Bedroefd, doch dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft, geven wij
u kennis, dat na een liefdevolleverzorging in het bejaardenhuis Fonterhof
te Berg en Terblijt, voorzien van de h. sacramenten der zieken, op de leef-
tijd van 74 jaaris overleden,onze lievemoeder, schoonmoeder, lieveoma,
zus, schoonzus, tante en nicht

Wilhelmina Sophia
Eij gelshoven

echtgenote van wijlen

Mathias Hubertus Coenjaerts
Landgraaf: Harry en Hanny

Ankie en Sjef
Hanneke

Houthem: Piet en Annie
Marion
Roger

Landgraaf: Hub en Leny
René

Meerssen: Martin en Toos
Bianca
Danny

Puth: Maria en Paul
Leopold
Marcel

Houthem: Wiel
Berg en Terblijt: Sophie en Hub

Moniek
Joke

Houthem: Jo en Henny
Noëlle
Ralph
Familie Eijgelshoven
Familie Coenjaerts

Berg en Terblijt, 2 december 1990
Bejaardenhuis Fonterhof
Corr.adres: Strabeek 79, 6301 HP Valkenburg a/d Geul
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis zal plaatshebben
donderdag 6 december a.s. om 11.00uur in deparochiekerk van de H. Ger-
lachus te Houthem.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven zal er geen condolerenzijn.
Voor de zielerust van de overledene zal woensdag 5 december om 19.00
uur de avondwake gehouden worden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortuarium Smeets, Spoorlaan
29 te Valkenburg a/d Geul.
Bezoek dagelijksvan 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

**nm..>_^...*.^.^B>Bai^_.^BßnnMa***^^B*a*B**_ai*^nn^

t 'Na een liefdevol en zorgzaam levenvoor het gezin, dat allesvoor haar be-
tekende, geven wij u kennis dat, na een geduldig gedragen ziekbed, vre-
dig van ons is heengegegaan,onze dierbaremoeder, schoonmoeder, oma,
zus, schoonzus, tante en nicht

Helena Maria (Leentje)
Vrolings-Sijstermans

weduwe van

Hein Vrolings
Gesterkt door de h. sacramenten, overleed zij in de leeftijd van 77 jaar.

Klimmen: Annie Jacobs-Vrolings
Hein Jacobs
Mark

Zevenbergen: Ben Vrolings
Madeleine Vrolings-Hoedemaekers
Elmira, Arinda, Eliane

Sittard: Hub Vrolings
José Vrolings-Post

Heerlen; Wim Vrolings
Riet Vrolings-Duijsens
Gaston, Laurence
Familie Sijstermans
Familie Vrolings

Heerlen, bejaardencentrum Ter Eyck, 2 december 1990Corr.adres: Schuttenstraat 3, 6413 CA Heerlen
De plechtige eucharistievieringzal worden gehouden op donderdag 6 de-cember om 11.00 uur in de parochiekerk H. Cornelius te Heerlerheide,
waarna de begrafenis volgt op de algemene begraafplaats aldaar.
Samenkomstin dekerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.Rozenkransgebed woensdagom 18.45 uur, waarna aansluitend de avond-mis zal plaatsvinden, in bovengenoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaardin het uitvaartcentrum Dela in Heer-len, Grasbroekerweg 20; gelegenheid tot rouwbezoek dagelijks van 18.00tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, deze aan-kondiging als zodanig beschouwen.
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Dankbetuiging
Wij willen familie, vrienden en kennissen onze op-
rechte dank betuigen voor het medeleven en de be-
langstelling ondervonden bij het overlijden en de
begrafenis van onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma en overgrootmoeder

Maria Hubertina
Raats-Ruijters

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Nuth, december 1990
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 8 december as. om 19.00 uur in de H. Ba-
vokerk te Nuth.

Na een levenvol liefde en eenvoud hebben wij met
respect en diepe bewondering voor zijn moed en
wilskracht afscheid moeten nemen van mijn lieve
man, onze fijne vader en schoonvader, onze lieve
opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Klaas de Boer
echtgenoot van

Annie Veeloo
Hij overleed op 75-jarige leeftijd.

Übachsberg: A. de Boer-Veeloo
Valkenburg: Klaas en Ine de Boer-Savelberg

Roy en Jeroen
Landgraaf: Wim en Petra de Boer-Braeken

Karin, Inge en Ellen
Kerkrade: Minke en Jo Heijen-de Boer

Nadja, Arme en Maik
Familie de Boer
Familie Veeloo

Übachsberg, 2 december 1990
6367 HP Grispenstraat 10
De crematieplechtigheid zal in familiekring gehou-
den worden, donderdag 6 december om 13.30 uur
in het crematorium te Imstenrade, Heerlen.
Pap is opgebaard in derouwkapel van de begrafe-
nis- en crematievereniging "Voerendaal", Kerk-
plein 43 te Voerendaal, alwaar gelegenheid tot af-
scheidnemen dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.

t
Na een kortstondige ziekte is op 63-jarige leeftijd
toch nog onverwacht van ons heengegaan, voor-
zien van deh. sacramenten der zieken, onze dierba-
re broer, zwager, oom en neef

August Kronier
Familie Kronier-Pietermans
Familie Placzek
Neven en nichten

3 december 1990
Schutterstraat 40, Brunssum
Corr.adres: Anjelierstraat 134, 6414 EZ Heerlen
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
16.00 tot 17.00 uur in de rouwkapel van het De We-
verziekenhuis te Heerlen.
Avondwake, woensdag om 19.00uurin de hiernate
noemen kerk.
In deSt. Vincentiuskerk aan de Prins Hendriklaan
te Brunssum zal de plechtige uitvaartdienst gehou-
den worden op donderdag 6 december om 11.30
uur.
Samenkomst in de kerk, is er geen condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10-
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t Sjeng Hendriks, 84 jaar, weduwnaar van Elisa-
beth Cuijpers, Eikenboomweg 2, 6077 HE St-

Odiliënberg. De plechtige uitvaartdienst zal wor-
den gehouden heden, 4 december, om 10.30 uur in
de basiliek van de H.H. Wiro, Plechelmus en Otge-
rus te St.-Odiliënberg.

t Krijn van Oost, 84 jaar, weduwnaar van Hendri-
ka Smit, Stevensweerterweg 101, 6051 GR Maas-

bracht. De begrafenis zal plaatsvinden heden, 4 de-
cember, om 15.00 uur te Maasbracht. Voorafzal een
rouwdienst worden gehouden in de kerk van de
Reformatorische Gemeente, Sintelstraat 23, Maas-
bracht. Aanvang 14.00 uur.

tJohannes ten Velden, 76 "jaar, echtgenoot van
Theodora Groenewoud, Venusstraat 36, 6043 Vl>

Roermond. De plechtige eucharistieviering zal
worden gehouden woensdag 5 december om 14.00
uur in de parochiekerk van de H. Martinus te Vlo-
drop.

tJacqueline Slaats, 61 jaar, echtgenote van Jo
Jacquemot, Borneostraat 15, 6045 W Roer-

mond. De eucharistieviering zal worden gehouden
donderdag 6 december om 11.00 uur in de kerk van
de H. Jozef te Roermond.

Vervolg familieberichten zie pagina 12
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hebben hun sporen, verdiend als statenlid.
Uiteindelijk hebben beiden in goed overleg
een oplossing gevonden. De Heer prefereer-
dezelfKienhuis als lijsttrekker en zij was be-
reid deze taak op zich te nemen.

Dinsdag 4 december 1990 " 11

Volgens het LIS worden in dat plan
weer te veel experimenten toebe-
deeld aan de concentratie-gebieden.

Verzoek aan minister
sancties te wijzigen

Directie 'Beek' vindt datF27 maatstaf moet blijven

Voor de overige posten hoog op de lijst wa-
ren er nogal wat gegadigden. De kandidaten-
commissie heeft behalve naar ervaring en

Bij het bepalen van de lijsttrekker heeft de
kandidatencommissie de 'Qual der Wahl' ge-
had. Zowel Karin Kienhuis als Wim de Heer

De kandidaten die niet of laag op de lijst
voorkomen kunnen echter alsnog op hoge
plaatsen verkozen worden tijdens de algeme-
ne ledenvergadering van Groen Links op 15
december in café Ober Bayern, Voorstad 11
te Sittard. Vanaf 10.15 uur kunnen de leden
dan meebeslissen over het verkiezingspro-
gramma en de kandidatenlijst.

" Dit bord van de hamburgerketen McDonald's staat niet langer langs de A2(Eindhover
Maastricht) om hongerige automobilisten naar het drive-inrestaurant te verwijzen. Het is gii
teren weggehaald doorkantonniers van deprovincie. Foto: PETER ROOZE:

Provincie ruimt
reclameborden op

Vervolg van pagina 1

MEERSSEN - De directie van luchthaven Maastricht gaat mi-
nister Maij-Weggen (Verkeer en Waterstaat) nu dringend ver-
Zoeken het sanctiebeleid in de nieuwe nachtvliegregeling te
Wijzigen. De luchthavendirectie wordt hierin overigens niet
Sesteund door de milieucommissie van luchthaven Maas-
zicht. Die was gisteren uiterst verdeeld over de regeling maar
stemde uiteindelijk in meerderheid in met de voorgestelde re-
geling en het daaraan gekoppelde sanctiebeleid voor lawaai-
"ttakers.

we niets van. We zijn inderdaad a
verscheidene keren aangeschreven
omdat de borden als hinderlijk er
varen worden. Dat kan ik best be
grijpen, maar we hebben vervol
gens niets meer gehoord op onzt
aanvraag om op de ANWB-borde:
vermeld te worden. Dus hebben wc
de borden maar laten staan. D<
klanten klagen toch al dat we ze
moeilijk te vinden zijn, omdat het ze
slecht aangegeven staat."

Verrast

SITTARD - Kantonniers van de af-
deling ruimtelijke ordening van de
provincie Limburg hebben gisteren
illegale reclameborden langs de
Zuidlimburgse autowegen opge-
ruimd. De provincie wil paal en
perk stellenaan dewildgroei van re-
clameborden, die zij ziet als storen-
de en vervuilende elementen voor
landschap en milieu. Bovendien
worden verkeersdeelnemers te zeer
afgeleid door de borden.

naar Jean Fey zijn de bedrijven al
diverse malen aangeschrevenom de
borden op te ruimen. „De bedrijven
hebben ook gelegenheid gekregen
om beroep aan te tekenen tegen de
eis de borden te verplaatsen. De
meesten hebben niet gereageerd.
Het gaat met name om borden die
kilometers ver van het bedrijf'ver-
wijderd staan. Dat past niet binnen
de verordening natuur- en land-
schapsbeheer."

'Uitlevering kan drie weken duren'

Zoon vermoorde slager
nog steeds in München Bedrijfsleider F. Penson van Motel

Van der Valk in Urmond toonde
zich enigszins verrast door de pro-
vinciale opruimactie. „Daar wisten

heb nog een paar borden hier lit
gen, dus wie weet. Onze klante
moeten ons wel kunnen vinden", a
dus een laconieke Penson.

„Het zou prettiger zijn als we d
zaak in overleg konden oplosser
Binnen een straal van twee kilomc
ter mogen we wel borden plaatsei
maar de grond daar is niet in eiger
dom van particulieren, maar va
rijkswaterstaat of provincie. Ach, i

LIS klaagt over
beleid van kabinet

De opruimactie moet worden be-
taald door de bedrijven die de bor-
den zonder vergunning hebben ge-
plaatst. Tegen hen wordt een pro-
ces-verbaal opgemaakt. Ook van-
daag zullen de provinciale kahton-
niers in actie komen om een aantal
borden langs wegen in Midden- en
Noord-Limburg te verwijderen. In
totaal zullen zon twintig\ borden
worden opgeruimd.

Als voorbeelden worden genoerm
vormen van onderwijs aan mindei
heden en de zogenoemde 'Opstap
projecten' voor migrantenjongere
voordat zij naar school gaan.

DEN HAAG - Het kabinet
houdt in zijn beleid onvol-
doende rekening met de situa-
tie van de minderheden in
Limburg. Het kabinetsbeleid
is te zeer gericht op de grote
gemeenten waar die minder-
heden veel voorkomen, de zo-
genoemde 'concentratie-ge-
meenten. Die klacht uit de
Limburgse Immigratie Stich-
ting (LIS) in een reactie op het
'Ontwerp-Rijksplan Welzijns-
wet 1991' van het ministerie
van WVC.

PvdA in Kamer:

'Elektrisch
vervoer in
Maastricht'
Van onze Haagse redacteur

De luchthavendirectie is er niet te-
gen dat straffen worden uitgedeeld
aan piloten die de norm overschrij-
den of aan hun werkgevers. Ze
denkt dat het meetsysteem een
goed opsporingsinstrument is maar
vindt het volstrekt onaanvaardbaar
dat vliegtuigtypes na enkele over-
tredingenvan de toelatingslijst kun-
nen worden geschrapt.
Messelink gaf gisteren een voor-
beeld: „Een gek diemet een F27 bo-
ven ons vliegveld rondraast en in
een nacht viermaal de norm over-
schrijdt, verbant dit type van onze
luchthaven. Met alle economische

steeds garant heeft gesteld voor de
inzet van de F27 op vliegveld Beek,
blijkens haar uitlatingen in diverse
gerechtelijke procedures. „Wat dat
betreft heeft de minister ons belof-
tes gedaan. Die kan ze met dit stuk
niet zomaar ongedaan maken", al-
dus Messelink.

Messelink maakte er verder be-
zwaar tegen dat de op 'Beek' toe-
laatbare toesteltypes verdeeld wor-
den in twee gewichtsklassen. Vol-
gens de adjunct-directeur is echter
niet het gewicht van een vliegtuig
relevant maar de geproduceerde
hoeveelheid geluid.
De vertegenwoordiger van de mi-
lieugroeperingen in de commissie,
J. Meys, had geen boodschap aan de
bange woorden van Messelink. Hij
stelde dat de norm strikt nageleefd
moest worden omdat immers aan-
getoond was dat die vaak werd
overschreden en dat elke over-
schrijding de volksgezondheid
schaadde. Meys vond verder dat het
aantal toegestane nachtvluchten in
de nieuweregeling (43) niet zo groot
hoefde te zijn omdat op vliegveld
Beek straks na aanleg van de Oost-
westbaan toch nog maar 22 nacht-
vluchten uitgevoerd zouden mogen
worden.

De exploitatie van de Limburgse
luchthaven drijft voor een belang-
rijk deel op de F27. Adjunt-direc-
teur Messelink van de luchthaven
vindt dan ook dat dit toestel de
maatstaf moet blijven zodat de ge-
bruiksmogelijkheden voor dat type
onder alle normale omstandigheden
gegarandeerd kunnen blijven. Hij
wijst er verder op dat de Staat zich

Sinds 1981 is de geluidsproduktie
van de Fokker 27 de norm voor
nachtvluchten op de luchthaven.
Dat staat ook in de bestaande nacht-
vliegregeling, die bij afstel van de
nieuwe regeling waarschijnlijk ge-
woon van kracht blijft.

gevolgen van dien. Dit deel van het
sanctiesysteem maakt de gebrui-
kers van ons vliegveld veel te
kwetsbaar."
Hij pleitte voor een proefperiode
waarin ervaringen worden opge-
daan met het nieuwe geluidmeet-
systeem, dat door een functionaris
van de Rijksluchtvaartdienst als
uniek werd bestempeld. „Voor
zover ons bekend is hier nog ner-
gens in de wereld ervaring mee op-
gedaan. De hele opzet is dan ook op
puur theoretische aannames geba-
seerd. Alles is achter bureaus be-
dacht."

Langs deA2zijn onder meer de bor-
den van hamburgergigant MacDo-
nalds, meubelhandel Sijben uit
Roermond en van het motel van
Van der Valk in Urmond wegge-
haald. Volgens provinciaal ambte-

Van onze verslaggever

KERKRADE - De zoon van de vori-
te week met messteken om het le-
ven gebrachte slager uit Spekhol-

in Kerkrade, verblijft op
<**it moment nog steeds in een ge-
vangenis te München, waar hij in af-
wachting is van zijn uitlevering naar
Nederland.

met het onderzoek belaste offi-
cier van justitie, mr Ummels in
Maastricht, heeft om die uitlevering
Sevraagd nadat S. enkele dagen ge-
iden ten overstaan van een Duitse
°nderzoeksrechter bekende zijn va-
"fer te hebben vermoord.
Volgens Ummels kan het ondanks
de verkorte 'procedure die inmid-
dels in gang is gezet, toch minimaal
Jjog twee en maximaal drie weken
''uren, vooraleer de jongeman aan

de Nederlandse autoriteiten wordt
overgedragen. „Dat ligt trouwens
niet aan de Duitsers, maar aan de
uitleveringsprocedure zelf, die bij
onze Oosterburen nu eenmaal bij-
zonder veel tijd in beslag neemt",
zegt Ummels.

Om het onderzoek naar de moord
toch (enigszins) te kunnen voortzet-
ten, werden deze week twee Lim-
burgse rechercheurs naar München
gestuurd om bij de verhoren door
de Duitse recherche aanwezig te
zijn.
Ummels: „In de bagage van de Ne-
derlandserechercheurs zitten enke-
le vragen, die voor de verdachte be-
doeld zijn. Via de Duitse collega's
zullen die vragen aan de jongeman
worden voorgelegd. Op die manier
hopen we ondanks het oponthoud
toch al enkele onderzoeksresultaten
te boeken."

Aanleg van A6B
waarschijnlijk
niet voor 2010

Van onze correspondente

DEN HAAG -Elektrisch vervoer
in Maastricht. Voor dat ideaal
werd gisteren in de Tweede Ka-
mer gepleit door de PvdA-fractie
bij de behandelingvan het Struc-
tuurschema Verkeer en Vervoer
(SW).

Het op de resultaten van die experi-
menten afgestemde beleid is vol-
gens de LIS echter vaak niet ge-
schikt voor een groot en met be-
perkte middelen toegerust 'sprei-
dingsgebied' als Limburg.

Varkens in
onderaardse
gang gezakt

Het PvdA-Kamerlid Jaap Jelle
Feenstra wees gisteren bij de be-
handeling van het SW op het
onderzoek dat momenteel
plaatsvindt-naar de mogelijkheid
van het opzetten van 'stadsdistri-
butiecentra' aan de rand van (de
proefgemeenten) Maastricht,
Groningen, Arnhem en Leiden.
Het vervoer van goederen naar
de winkels in de binnensteden
moet daarbij zoveel mogelijk
vanuit die distributiecentra ge-
schieden. Op die manier blijven
vrachtwagens uit de binnenste-
den en wordt het milieu ge-
spaard.

RIEMST - De vrouw van boer
Schiepers in het Belgische Riemst-
/Vroenhoven, vlakbij "Maastricht,
kreeg gisteren de schrik van haar le-
ven toen ze devarkens wildeverzor-
gen. Achter de staldeur gaapte een
enorm gat. Twee drachtige zeugen
waren samen met de stalvloer in een
onbekende onderaardse gang ver-
dwenen.

De PvdA is een warm voorstan-
der van die stadsdistributiecen-
tra en wil dat bij het vervoer van
goederen naar de binnensteden
'op termijn' zoveel mogelijk ge-
bruik wordt gemaaktvan elektri-
sche voertuigen.

De brandweer van Tongeren moest
ruim drie uur werken om de dieren
weer aan de oppervlakte te krijgen.
Nadat ze een verdovend spuitje ge-
kregen hadden werden de varkens
met draagriemen op een ladder
vastgesjord en naar boven gehaald.
Het aanwenden van hijsmaterieel
bleek onmogelijk.

Het gebruik van milieuvriende-
lijke voertuigen vormt een on-'
derdeel van het haalbaarheids-
onderzoek naar de stadsdistribu-
tiecentra, zo liet mnister Hans
Alders (VROM) gisteren in ant-
woord op vragen van de PvdA en
D66 weten. Alders wees verder
op een experiment dat momen-
teel in opdracht van de ministe-
ries van Verkeer en VROM
wordt verricht naar de mogelijk-
heid van elektrisch vervoer.

De onderaardse gang, die een om-
vang zou hebben van circa 40 m3,
was absoluut onbekend. In dat ge-
bied bevinden zich geen mergel-
groeven. De boerderij wordt al
sinds 1840 door de familie Schie-
pers uitgebaat.

(ADVERTENTIE)
■ m

I Adviseurs in betere hifi-apparatuur.

ijl KbtoiHifi
" Il Maastricht, Eindhoven,

Plankstraat 10, tel. 043-211133 Nw Emmaangel 5. tel 040-462443

■ ■

aantal wegen, waaronder deA6B, uit
het SVV geschrapt. Het CDA wil nu
dat (een aantalvan) de geschrapte
wegen weer wordt opgenomen op
een 'ruimtelijke reserveringskaart',
die aan het SW moet worden toe-
gevoegd.

Dat houdt dan in ieder geval de mo-
gelijkheid van aanleg open. Aanleg
voor 2010 is alleen mogelijk als er
extra geld beschikbaar komt voor
de aanleg van wegen. Een mogelijk-
heid daartoe vormt het zogenoemde
'infrastructuurfonds' dat het kabi-
net wil instellen.

Van onze Haagse redacteur
j^-NHAAG - De A6B tussen Roer-

/J°nd en de Duitse grens wordt
j,aarschijnlijk niet voor 2010 aange-
Jpl. De CDA-fractie in de Tweede
J^iner wil dat die weg wordt opge-
Motnen op een 'ruimtelijke reserve-
t^gskaart'. Dat laat de mogelijk-
heid van aanleg van dat deel van de
?|8 wel open, maar uit geldgebrek
?' daar vermoedelijk op zijn
!?!°egst na 2010 sprake van kunnen
Sin.

j^nvankelijk wilden de verkeers-
van de CDA dat de A6B,

het gedeelte van Roermond
a*" de Duitse grens, weer in het

v rUctuurschema Verkeer en Ver-
lh ur (SVV) zou worden opgenomen,

SW, dat gisterenin deTwee-
Ij Kamer werd behandeld, heeftJ^ kabinet de verkeersplannen
tj.°r de komende 20 jaarvastgelegd.
Ij 1' bezuinigingsoverwegingen
eeft het kabinet de aanleg van een

De VVD-fractie maakte vorige week
nog duidelijk deA6B op te willenne-
men in het SVV, maar achtte aanleg
vóór 2010 (de periode waarvoor het
SVV geldt) niet zo waarschijnlijk
gezien het geldgebrek bij het rijk.
Minister Hanja Maij-Weggen van
Verkeer en Waterstaat zei gisteren
in antwoord op de opmerkingen
van Van Vlijmen niets te hebben te-
gen een 'reserveringskaart' mits dat
maar niet betekent dat de daarop
opgenomen projecten ook daadwer-
kelijk moeten worden uitgevoerd.
De minister zei verder er niets op te-
gen te hebbeneen aantal geschrapte
wegen weer op te voeren. Het kabi-
net moet echter nog beslissen of die
wegen weer in het SW worden op-
genomen of op een 'reserverings-
kaart'. Zon kaart zou dan niet meer
dan een intentieverklaring inhou-
den, waaruit geen plicht tot aanleg
van wegen of andere projecten kan
worden afgeleid.

j*ÜNDE - De 19-jarige R.R. uit
heeft gistermiddag een

,al van vijftien meter overleefd
rj

an-k zij een stapel isolatiemate-
l ?al. Rond kwart over drie viel
J-1 tijdens hijswerkzaamheden

het dak van de Sint Agnes-
Tk in Bunde, die verbouwd

kw^ tot gemeenschapshuis. Hij. wam tot zijn geluk in een con-
r lner met isolatiemateriaal te-
br i waard°or de val werd ge-

°ken. Hij raakte wel gewond
j/1 Werd naar het ziekenhuis in
v aastricht overgebracht, maar

rkeert niet in levensgevaar.

Kerkradenaar
overleeft val
van 15 nieter

Voor wat betreft de aanleg van het
zuidelijk deel van de A73 tussen
Venlo en Roermond zullen CDA en
VVD, een Kamermeerderheid, ko-
mende maandag bij de voortzetting
van het debat over het SVV waar-
schijnlijk vasthouden aan hun ver-
langen daarmee volgens het oude
schema in 1994 te beginnen. Ook
weer uit bezuinigingsoverwegingen
had het kabinet dat tijdstip naar
2010 verschoven.

" Metkoffie en broodjes zitten liefhebbers van het Schlagerfestival maandagavond al bij
de ingang van het hoofdkantoor van het Limburgs Dagblad. Om de volgende morgen de
beste kaartjes te bemachtigen. Foto: CHRISTA HALBESMA

Een nacht in de rij voor
kaartjes Schlagerfestival

Van onze verslaggeefster motivatie ook gekeken naar hun woonplaats.
Groen Links streeft naar een lijst, die een af-
spiegeling is van de kiezers in heel Limburg.
Vandaar dat men sommige kandidaten uit
Zuid-Limburg heeft afgewezen voor een
plaats bij de eerste vijf, omdat het accent dan
teveel op deze regio zou liggen.

Karin Kienhuis
lijsttrekker

Groen Links Hetresultaat hiervan is een lijst met kandida-
ten uit alle streken van Limburg, waarbij het
overigens opmerkelijk is dat er relatief veel
vrouwen als kandidaten zijn voorgesteld.

MAASTRICHT - Groen Links heeft bij het
opstellen van haar kandidatenlijst voor de
provinciale statenverkiezingen, bewust ge-
kozen voor een goede spreiding over heel
Limburg. Lijsttrekker is Karin Kienhuis uit
Margraten, sinds 1987 statenlid voor
CPN/PSP. Als tweede op de voorgestelde
lijst staat Wim de Heer uit Maastricht, die
PPR-Statenlid van 1982 tot 1987 was. Dit er-
varen Zuidlimburgse 'span', zal de kar trek-
ken voor alle eventuele nieuwe kandidaten
zonder statenervaring, zoals Godelieve van
Gemen uit Baarlo-Maasbree en Léon Huij-
brechts uit Roermond, de nummers drie en
vier op de lijst.

Limburgs dagblad J provincie

Van onze verslaggever

HEERLEN - „De mensen die
vinden dat wij gestoord zijn om
veertien uur van te voren in de rij
te staan voor kaartjes van het
Schlagerfestival in 1991, hebben
geluk." Aan het woord is de
Heerlense Francien Kooien. Zij
is gisteravond om half zeven met
haar twee dochters Daniëlle en
Jenny gearriveerd bij het hoofd-
kantoor van het Limburgs Dag-
blad in Heerlen.Daar begint van-
daag de voorverkoop voor het
twintigste Schlagerfestival dat
op 13 en 14 september in de
Kerkraadse Rodahal wordt ge-
houden. De familie Kooien wil
vanmorgen om half negen, na
veertien uur wachten, de beste
kaartjes bemachtigen.

In haar hand draagt Francien een
grote boodschappentas. Gevuld
met broodjes, koekjes, een fles
frisdrank en een paar kannen
koffie. „En een paar pakjes siga-

retten om de nacht door te ko-
men", voegt zij er aan toe. Nog
geen kwartier later krijgt de
Heerlense familie gezelschap
van Rudy Luys uit het Belgische
Neerpelt, Treebeekenaar Jaap
van Keulen, moeder Riek en
dochter Corrie Hoenselaar uit
Heerlen. Corrie heeft voor alle
zekerheid drie truien en twee
lange broeken aangetrokken.
„Vorig jaarhebben wij al die tijd
in de kou gestaan. Maar dat hoort
er nu eenmaal bij als je heel
vroeg komt."

Caravan
Gelukkig hoeft ditmaal niemand
buiten te wachten. In het be-
drijfsrestaurant is koffie, soep en
warme chocolademelk. De men-
sen die in de buurt van Heerlen
wonen, hebben de afgelopen
nacht om klokslag twaalfuur een
'bewijsnummer' gekregen, waar-
door zij hedenochtend verzekerd
zijn van een plaatsbewijs.

De mensen, die veraf wonen,
kunnen in het restaurant blijven
overnachten. „Ik heb even over-
wogen om met de caravan te ko-
men", zegt de Belg Rudy Luys.

„Ik heb het uiteindelijk niet ge-
daan. Als ik in slaap val, ben ik
mijn plaats vóór in de rij kwijt.
Jammer dat de zangeres Nicole
niet komt. Maar niet getreurd,
alle Duitse muziek is klasse."
Corrie Hoenselaar komt speciaal
voor Andy Borg. „Een super-
ster", zegt zij. „Ik ben al naar
Darmstadt gereisd. Alleen om
hem te zien leg ik honderden ki-
lometers af. Ik verheug me al op
zijn komst volgend jaar. Want
dan is er een hele week feest. Op
vrijdag en zaterdag naar de Ro-
dahal. En op zondag wordt in ca-
fé Lataster in Chevremont het
tienjarig jubileum van de Andy
Borg-fanclub gevierd. Daarna
heb ik minstens vier dagen nodig
om bij te komen..."



voor aankoop auto, caravan, meubels,
vakantie enz.

Leningen va. ’ 5.000,- tot ’ 50.000,-.
Aflossingen vanaf 24 mnd.

Ook als u 71 bent, kunt u aanvragen.
Kwijtschelding bij overlijden.

MEER WETEN? BEL ONS EVEN.
FIN. MIJ. SETIAKAWAN TILBURG

013-350105 of 045-720755
tot 23.00 uur;
Ook zaterdags!

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen dievinden datzij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden.
En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch niet
mee. Maar doordat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG EREENS WATVAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEERDAT KUN JE
NIET MAKEN

(M.WaÊmmmmmmWammWt//Kt WWMI/// Veii,g Verkeer Nederland

t Maria van Duijnen-Wissem, 75 jaar, Cornelis de
Houtmanstraat 8, 6045 HP Roermond. De uit-

vaartdienst zal worden gehouden donderdag 6.de-
cember om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.

" Michael te Herten.

tJacobus Peijs, 71 jaar, echtgenoot van Louisa
Muermans, Polaartstraat 6, 6041 CC Roermond.

De eucharistieviering zal worden gehoudenwoens-
dag 5 decemberom 11.00 uur in de O.L.V. Munster-
kerk te Roermond.

tNaan van den Broek, 86 jaar, weduwnaar van H.
Janssen, echtgenoot van M. Stroucken. De

eucharistieviering zal worden gehouden woensdag
5 december om 14.00uur in deO.L.V. Munsterkerk
te Roermond.

tMien Pex, 77 jaar, weduwe van Frans Cupers.
Corr.adres: Marijkelaan 13, 6042 HJ Roermond.

De eucharistieviering zal worden gehouden woens-
dag 5 december om 11.00 uur in de kerk van de H.
Sebastianus te Herkenbosch.

t Cornelia Janssen, 88 jaar, weduwe van M. Sau-
ren. Corr.adres: Meidoornlaan 10, 6081 EH Hae-

len. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den donderdag 6 december om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Lambertus te Haelen.

t Zuster Hélène van de H. Drieëenheid Wilhelmi-
na Vreede, 81 jaar. Corr.adres: kannel, Venlose-

weg 78, 6041 BZ Roermond. De eucharistieviering
zal worden gehouden donderdag 6 december om
14.30 uur in de kapel van de kannel te Roermond.

tSef Vogels, 57 jaar, echtgenoot van Fien Lau-
men, Prinsenbaan 129, 6104 BC Koningsbosch.

De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den heden, dinsdag4 december, om 11.00 uur in de
parochiekerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te
Koningsbosch.

tMaria Barbara Pluis, oud 88 jaar, weduwe van
Joseph Hubertus Tilmans, Hussenbergstraat 21,

6243 AG Geulle. De uitvaartdienst vindt plaats he-
den, 4 december, om 10.30 uur in de kerk van het
Onbevlekt Hart van Maria te Waalsen-Geulle. Er is
geen condoleren.

tJo Steijns, oud 68 jaar, echtgenoot van Lien Ja-
min, Herbenusstraat 26, 6211 RG Maastricht. De

uitvaartdienst vindt plaats woensdag 5 december
as. om 10.00uur in deparochiekerkvan de H. Anna,
Via Regia te Maastricht. Er is geen condoleren.

tAnna Ghijsen, oud 91 jaar, weduwe van Louis
Huveneers,Populierweg 83, 6222 CP Maastricht.

De uitvaartdienst vindt plaats woensdag 5 decem-
ber as. om 10.30 uur in de parochiekerk van St.-Jan
de Doper te Limmel-Maastricht. Er is geen condo-
leren.
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De perfecte Hanae Nakajima

Dirigent: Victor Pablo Perez
Ravel Pavane pour une infante defunte
Poulenc Pianoconcert
Dvorak Symfonie 'Uit de Nieuwe Wereld'

De Japanse pianiste Hanae Nakajima
verblufte op 14-jarige leeftijd de
wereld door in een cyclus van tien
recitals een uitvoering te geven van
het complete werk voor piano-solo .
van Chopin. Sindsdien is zij gerijpt
tot een musicienne met een perfecte
pianistiek en een zeldzaam muzikaal
inlevingsvermogen.

Weert Munttheater
do. 6 dcc. 20.15 uur
reserveren 04950-40322

Roermond De Oranjerie
vr. 7 dcc. 20.00 uur
reserveren 04750-34724

Maastricht Staargebouw \T /
f\ za. 8 dcc. 20.00 uur >^^\\ reserveren 043-293828^^^

i \ J

; Ook dit jaarkijken miljoenen s
kinderen uit naar uw

k .wenskaartenbestelling )
HB§bh£&::"'■■■:

Brilmij heeft nu eenwereldnaam:

mmPeable
OPTICIENS

Als grootste opticien van Nederland werken we al " gratis oogmeting " een vol jaar garantie op breuk of [~_T~ 7". TAANRIEDIN f"'
jaren internationaal samen met ruim 1300 collega's in de beschadiging van glazen en montuur " gratis montuur- tC3^IMM IN D I E ü IN VI j
Verenigde Staten van Amerika, Canada, België, Japan, Puerto reparatie " gratis 6-punts controle " gratis ultrasoon remi- Jyy/ee brÜleil Halen, één betalen.
Rico en sinds kort ook in Duitsland. ging " contactlenzen 2 maanden op zicht " enorme keuze | Tegen jn*eveiingvan deze bon!(Geldig t/m 9 februari 1991)

Dat is één van deredenen waarom onze brillencol- "in vele prijsklassen " wereldberoemde merken. I . gra. ls bri| is bestemd voor "in de gratis bril gaan normale,

lectie zo onbegrensd is. En waarom al onze monturen, En in de speciale Pearie Express winkels is uw ££* MZL aCde^lal- |
ondanks exclusiviteit en modellering,toch zo typisch Hollands nieuwe bril meestal al in één uur klaar. U vindt deze # Het montuur van debrit die u dei bni Wilt u meer ivanabei.

voordelis seoriisd ziin Pearle Express winkels al in Utrecht, Rotterdam, Dordrecht, wei betaalt magme. goed- ontspiegeid. anti-kras, kleur, enz >v | .
VOOraeilg gepri|ba i- koper zijn dan flOO,- dan geldt een toeslag W

Nu hebben we onze naam veranderd in Pearle (uit te Leeuwarden, Eindhoven en Breda. # Het monluur van de grat js bril " Geen andere koningen te zelf- JL
spreken alsTurll Een wereldnaam, want al onze internatio- Kom eens langs voor een (hernieuwde) kennis- ,$ kom, u,t de coiiece monturen der^ _

_
°fr ,

T I £ met hetrode dnehoekie "Op beide Drillen i iaar garantie, i
nale collega-opticiens noemen hun optiekwinkels ook Pearle. making. We doen u een feestelijk aanbod. Zie de bon voor °fezebonisge|digbjja||cPearieenPearicExpresswjnkelsinheelNederlan^j
Voor de rest blijven we wie we zijn: de opticien met alle informatie. I »

Beek In de Makado (ingang Oost) " Heerlen Geleenstraat 15 " MaastrichtVrijthof 16 " Sittard Tempelplein 7b
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Nergens zo goedkoop.
COMMODORE PC 10-111PERSONAL ■£_,_' mmmm Wk rnt-IPIITFD Ic'nmnlete<;pt inrlniief
*~nMDIITFD l//Smnlptp cpt inrln^ipf xÊaSvÊMT^^rT^^^mmrmtmtSÊWWa^m WM^m *-W IrU lLX, IMJI Huilden1., lliuuiici

oAoa 1 i/i^i.=noih<.iH in Mi-i*. A/in i/h If^SSSK^J 1 1Ja 8068-1. Met harddisk 20 Mb. klok-
ÖOÖÖ-1.Kloksnelheid 10 nnz. 04U ko if"^TPßragEiaßl !"" ff! snelheid 10 MHz 640 Kb RAtl

Video controller; CGA, MDA, Hercules ptMi '.-sr It 1 I M..Ho,ii.„ r̂ t=ii„» i,=^hi=i„K. M „J„., =.„Hr( =ii^=h=.nH #*--"*"* km* I- f M patible. Nederlandstalige handlei-compatb e. Nederlandstalige hand- .. hHHK bql.:| Hinn ii..,nn,i<n.«..;.ti. M^mr.ji ,i „«i,iiia„„,„ti= m.£^\ t~ H Bi Wf"*^LM mi mi im uil
ding, 1 aaroff ceegarant e. MetlOleiding, laar officiële garantie. ■■■IfeA 1 \ , -"^i**^ n orfltkP„Kiir nnmflin«inftu/--rpr,-*i/-

Met 10 gratis Public Domain Software „ -JÊ mm BS g
P»en

(S basisvan de MUÊSk. : fcliifill ffl T'"L^Bfc. bekendeCommodore 64. Inclusief
joystick, kabel voor aansluiting op het IÊ^B afiSÊU |\\

rr»rr»motrlr»rtP I TV toestel en 1spelcartridge met HSftW C****** Commodoreummoaon 4spellen,waaronderFlimbo'sQuest, yWammm) \\ \a
tßUßtxeßsmaaa ""'" I Fiendisk Freddy's big Topo' Fun, ÈmÊm&msimm®mÈimMmAm~é*i^,....

mmm^Bm^rmmm
M Klax, International Soccer. Neder- ,„„„,. . ,

ML5 l ■)!■)1-****laaMMMKS landstalige handleiding 6 maanden COMMODORE INK-JET PRINTER MPS 1270. Geruisloos en
\WjSm7ÉaarÉWm\ mm* officiële garantie i multifunktioneel. NearLetter Quality mode voor hoog-

mlmmmmmmmm _
fTrimmodore Kwantum HelD Desk voor waardige tekst en grafische afdrukken. Wordt geleverd met■■■■ fm info,te|l* 020^842495 friCtie"e"traCtor papiertoevoer Afdruksnelheid: Standaard

« I ,
" parallel kabel.Commodore _^^^_^_^__^^^^^^^^_^^__^_^___ , „„„Ho.,

WÊÊÊÊËËmmmmmm^mWamWmmmÈm ISS^WMHpHI officiële garantie

. Waarom zullen we duurdoen. ■■msß__--, - - -r - T.
Geldis van 4 december 1990t/m 31 januari 1991. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. Zetfoutenvoorbehouden.Niet verkrijgbaar bl| kwantum Dlemen. mmmv ;':'*«i«
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Extraatje van tien miljoen voor grote projecten
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Nieuwe aanpak
DSM-kalender

Afspraken over de bijdragen van de
provincie zijn vastgelegd in een be-
stuursconvenant dat maandagmor-
gen werd ondertekend door gouver-
neur E. Mastenbroek en burgemees-
ter J. van Graafeiland van Venlo.

HEERLEN - De uitgave van de
DSM-kalender voor 1991 is in
een nieuw jasje gestoken. De
veertigste uitgave, die dit jaar
weer in vier talen en in een opla-
ge van rond 90.000 exemplaren
verschijnt, wijkt qua vormge-
ving en onderwerp af van de
voorgaande kalenders. Ter af-
sluiting van het 40 jaarmet suc-
ces belichten van Limburgse on-
derwerpen, wordt dit keer het in-
ternationalekarakter van de pro-
vincie behandeld.

De volgende jaren wordt meer
buiten deze provincie naar on-
derwerpen gekeken, omdat Lim-
burg geen onuitputtelijke bron
van inspiratie blijkt te zijn. Bo-
vendien wordt zo uitdrukking
gegeven aan de toenemende
oriëntatie van het chemiecon-
cern over de grenzen heen.
Adjunct-directeur W. Pécasse
van de pr-afdeling en chef vorm-
geving H. Zeekaf zijn het er roe-
rend over eens dat Limburg
praktisch is afgeschuimd en zijn
daarom ook beducht voor dou-
blures. Pécasse: „Het is een ijzer-
sterk gegeven dat de kalender,
ook als boek gebruikt kan wor-
den. Daarom ook willen we de
kalender een bepaalde meer-
waarde meegeven. Er is ook nog
een andere gedachtengang. We
twijfelden aan ons 'Limburg-
concept' en hebben ons vervol-
gens gerealiseerd dat dat gege-
ven alleen voor Nederlanders
telt. Limburg zegt bijvoorbeeld
Japanners niets."
De kalender, die nu reeds bij de
erkende boekhandels te koop is,
kan door de bindwijze uitste-
kend als boek (met ringband)
worden gebruikt.

" Op de illustratie van de
maand mei wordt het inter-
nationale vervoer uitge-
beeld. De grens is nog een
papieren barrière, luidt het
thema van die maand.

Spel hoopt door het houden van
cursussen vrouwen inzicht te geven
in ruimtelijke ordening. Een voor-
beeld kan het nieuw op te stellen
streekplan voor Midden- en Noord-
Limburg zijn. Het rapport zou een
leidraad kunnen zijn voor de mars-
route die gekozen wordt voor een
grotere inbreng van vrouwen in de
ruimtelijke ordening.

Bepalend voor de financiële hulp is
enerzijds het feit dat Venlo te boek
staat als hulpbehoevende 'artikel
12-gemeente' en anderzijds in diver-
se beleidsnota's wordt erkend als
economisch centrum. Als zodanig
dient de Noordlimburgse gemeente
uit te groeien tot het voornaamste
centrum van gecombineerd ver-
voer, distributie en logistieke
dienstverlening in Zuidoost-Neder-
land. Deze sector geniet in het lan-
delijk en provinciaal beleid hoge
prioriteit.

Centrum

'Grotere inbreng vrouwen in ruimtelijke ordening'

SPEL wil plannen meer
vrouwvriendelijk maken

Het gebied Venlo/Tegelen geldt na
Amsterdam en Rotterdam als derde
vervoersregio van het land. Om
deze positie te kunnen behouden, is
onder de naam Venlo Trade Port
een centrum van logistieke dienst-
verlening opgezet. Trade Port West
omvat een gebied van 150 hectaren,
waarop voor een totaal van vijftig
miljoen zal worden geïnvesteerd.
Men hoopt dit te laten resulteren in
125 nieuwe arbeidsplaatsen.

plannenniet alleen aan verkeersvei-
lige situaties, maar ook aan sociale
veiligheid. „Zo is het belangrijk dat
vrouwen ook 's avonds veilig over
straat de weg weten te vinden naar
het station of de bushalte."

ROERMOND - De Stichting
voor Provinciaal Emancipatie-
werk Limburg (SPEL) wil
meer inspelen op de ruimtelij-
ke ordening, verkeer en ver-
voer in landelijke gebieden.
De stichting gaat proberen
vrouwen in een vroeger sta-
dium te betrekken bij hét ma-
ken van bijvoorbeeld bestem-
mingsplannen en stadsver-
nieuwingsprojecten.

Dat dat erg belangrijk is, blijkt uit
het rapport 'vrouwen in landelijke

gebieden, emancipatie binnen be-
reik' dat pas in het voorjaar van 1991
officieel wordt gepresenteerd. Vori-
ge week werd het rapport echter al
informeel overhandigd aan de Lim-
burgse gedeputeerde Riem tijdens
een congres van SPEL in Roer-
mond.

„Vrouwen denken mee en dragen
ideeën aan. De overheden moeten
er voor zorgen dat deskundigen de
wensen vertalen in plannen", aldus
irH. van Eys, voorzitster van de sec-
tie Emancipatie van het Nederlands
Instituut Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting. Zij denkt bij de
'vrouwvriendelijke' bestemmings-

Gemeenten
Om gemeenten bij het maken van
de plannen na te laten denken over
deze zaken is het mogelijk een
hoofdstuk emancipatie en sociale
veiligheid in de ontwerpnota's op te
nemen. „Zo niet, dan kunnen de
plannen niet behandeld worden",
zegt Van Eys.

Brief

Woordvoerder Van Dijk van de ge-
lijknamige papierhandel in Hoens-
broek vindt dat het zo niet langer
kan. „Doordat de gemeenten subsi-
die geven aan verenigingen per op-
gehaalde kilo krijgen wij een gigan-
tische berg papier aangeleverd. Wij
kunnen die alleen niet kwijt aan de
papierfabrikanten. Zo zijn onze kos-
ten hoger dan de opbrengsten", al-
dus Van Dijk.

Van Dijk verstuurde brief vragen de
verenigingen zo min mogelijk
ruchtbaarheid aan de problematiek
te geven, omdat 'publiciteit onze be-
langen schaadt.

In een toelichting zegt bestuurslid
De Liever van de VFO dat zijn be-
langenorganisatie bezig is om de
verschillende partijen om de tafel te
krijgen teneinde naar een landelijke
oplossing voor de lage papierprijs te
zoeken. De Liever: „Als de papier-
handelaren in Limburg dan hetzelf-
de gaan doen op eigen initiatief,
wordt het voor ons alleen nog maar

Acht Limburgse papierhandelaren
stuurden vorige week een briefnaar
de gemeentebesturen van de steden
waar zij werkzaam zijn (zie het Lim-
burgs Dagblad van afgelopen zater-
dag).ISERLEN - De Nederlandse Ver-

iging van Groothandelaren in Pa-
-rafvallen (NVGP) en de Vereni-
ig van Fabriekleveranciers Oud-
pier (VFO) zijn niet ergblij met de
rppen die de Limburgse handela-
\ in oud papier hebben genomen.

■ Limburgse papierhandelaars
bben vorige week aangekondigd
vergoeding voor het ophalen van
d papier te beëindigen per 1 ja-
ari en met de gemeenten om de
el te willen gaanzitten om de pro-
-rnen te bespreken,

een aan oud-papierhandelaar

De papierhandelaren in Zuid-Lim-
burg willen op korte termijn gaan
praten met de gemeentebesturen
over de lage oud-papierprijzen. De
handelaren zijn tegenstander van
het instellen of verhogen van ge-
meentelijke subsidies op het opha-
len van oud papier. Volgens hen
hebben juist de ingestelde subsidies
het systeem van vraag en aanbod
verstoord. Daardoor is het ingeza-
melde oud papier nu bijna niets
meer waard.

moeilijker om een oplossing te vin-
den."Belangenorganisaties

betreuren initiatief
oud-papierhandelaren

" De berg oud papier wordt steeds groter. Volgens de papierhandelaren zijn de gemeentelijke
*übsidies voor oud papier mede debet aan de problemen.

HEERLEN - Een bezwaarschrift te-
gen een belastingaanslag gaat voor
heel wat Limburgse particuliere be-
lastingbetalers automatisch gelden
als een verzoek om uitstel van beta-
ling. Het betreft een experimentvan
het ministerie van Financiën in het
werkgebied van de belastingeen-
heid particulieren Heerlen. De proef
gaatkomende maand in en duurt tot
ljuli 1991.
Op dit moment moeten mensen die
een bezwaar- of verzoekschrift in-
dienen nog eens apart om uitstel
van betaling vragen bij debelasting-
dienst. Gedurende het experiment
hoeft dat niet meer. De proef geldt
overigens niet voor onroerend goed-
belasting-aanslagen.
De regeling geldt in Beegden, Beek,
Brunssum, Geleen, Heel en Pan-
heel, Heerlen, Herten, Melick en
Herkenbosch, Montfort, Nuth, St.
Odiliënberg, Onderbanken, Poster-
holt, Roermond, Schinnen, Simpel-
veld, Stem, Swalmen, Voerendaal,
Vlodrop en Wessem.

Experiment
van fiscus
in Limburg

Een pasklare oplossing voor de pro-
blemen heeft Van Dijk niet. „De
ideale situatie zou zijn als de ge-
meenten geen cent subsidie zouden
geven. Maar de situatie is nu een-
maal zo gegroeid, dat is moeilijk te-
rug te draaien. Misschien dat we in
gesprekken met de gemeenten tot
een andere oplossing kunnen ko-
men. Loopt dat op niets uit, dan
hebben we het in ieder geval gepro-
beerd."

Oplossing

„Het is een verademing te constate-
ren dat vrouwen vanuit een andere
invalshoek over emancipatie pra-
ten. Ze hebben bovendien een be-
hoorlijke deskundigheid in huis",
aldus Lies Kooien, consulente
emancipatiebeleid van SPEL.

Limburgse campagne
beroepsopleidingen

Scholen, instituten en bedrijven werken samen

Oekraïener zingt voor
Tsjernobyl-kinderen

Twee benefietconcerten in Maastricht

in het lager beroepsonderwijs, leer-
lingwezen en het middelbaar be-
roepsonderwijs, zodat ze later meer
kans hebben aan de bak te komen
en zodat het bedrijfsleven de vaca-
tures kan opvullen.

Een groot aantal Limburgse organi-
satiesen instellingenwerkt mee aan
het project, via de inzet van deskun-
digheid, het geven van informatie
en het verstrekken van middelen en
materialen.

Subsidie

Van onze redactie economie

- Veel beroepsop-
jgingenkrijgen niet de waar-

|n^ng die ze verdienen. Hoe-,el de opleidingen vaak goed
Ij bij jongeren en een
i°ede basis vormen voor ver-jsre opleiding of carrière, kie-

veel schoolverlaters toch„°g teveel voor traditionele of
.Seineen vormende opleidin-
L 1 Het gevolg is een snel, °eiend gebrek aan vakmen-

-11 op de arbeidsmarkt.
L■0 erse bedrijven en organisaties
to^r onderwijs en arbeidsmarkttuigden gisteren in Geleen sa-
)f *} de start aan van een promotie-
|*jJect voor het beroepsonderwijs,
■(j 'teld 'Instroombevordering Be-
«jJPsonderwijs Limburg. Zon
i^Pagne is hard nodig, omdat veel
'*M? ren en nun ouclers nog een
geerde indruk hebbenvan de be-
1-jjT^de opleidingen en mogelijkhe-

id
Oj. doel is te bevorderen dat meer

S-ïren kiezen voor een opleiding

Vlak voor Nieuwjaar keert Vasyl
Nechepa, die overigens deel uit
maakt van een Oekraïense steunor-
ganisatie voor de slachtoffers van
Tsjernobyl, terug, hopelijk met een
truck vol medicijnen. Vanuit een
centrale kliniek worden de medicij-
nen verdeeld.

„Dat wij Oekraïeners eindelijk weer
in onze taal mogen zingen, daarover
ben ik ontzettend blij. Een paar jaar
geleden zou dit concert volstrekt
onmogelijk zijn geweest, omdat
'Moskou' geen nationalisme tole-
reerde", zegt Nechepa opgelucht.

Gratis

Van onze verslaggever

MAASTRICHT/GENK
Treurnis en vreugde. Deze
emoties zetten de toon bij Va-
syl Nechepa, 40 en volkszan-
ger uit Oekraïne, die momen-
teel vertoeft in de Oekraïense
gemeenschap van Genk (B).
Vocaal balancerend tussen
deze twee uitersten geeft hij
namelijk concerten ten bate
van 400.000 kinderen in en
rondom Tsjernobyl die vier
jaar geleden besmet raakten
door de ramp met de kerncen-
trale. Van het geld hoopt hij
vijf ton medicijnen per vracht-
wagen huiswaarts te kunnen
nemen.

Op 9 en 14 december verzorgt Vasyl
Nechepa in Maastricht twee uitvoe-
ringen, waarbij hij zijn zang bege-
leidt met de kobza en de knielier,
twee traditionele snaarinstrumen-
ten uit Oekraïne.

De volkszanger weet voor wie hij
zingt. Hij woont in Cherniriv, niet
ver van Tsjernobyl. „In mijn streek
zijn vijf klinieken voor slachtoffers
van Tsjernobyl. Bovendien is er een
tehuis met tweehonderd kinderen
die als gevolg van de kernramp hun
ouders hebben verloren. Om me
heen zie ik dus veel leed. En met
mijn concerten hoop ik niet alleen
dat leed te verzachten, maar wil ik
ook voortdurend aandacht voor
deze milieuramp, opdat de wereld
niet vergeet."

Verloren

Samen kunnen deze organisaties
opleidingen presenteren en tegelijk
aangeven welke mogelijkheden ze
bieden op de arbeidsmarkt.

De bedoeling is verder dat met het
project tevens een structurele sa-
menwerking tussen scholen en be-
drijfsleven en instellingen in gang
wordt gezet.

De Arbeidsvoorziening Limburg,
de provincie en diverse andere in-
stanties hebben voor het project
subsidie beschikbaar gesteld. De
provincie heeft er 650.000 gulden
voor uitgetrokken.

" De Oekraïense volkszanger Vasyl Nechepa met de knielier
en kobza

Zijn eerste concert sluit aan op de
zondagsmis van twaalf uur in de
Annakerk. De toegang is weliswaar
gratis, maar de vrijwillige bijdrage
draagt bij aan Nechepa's doel: me-
dicijnen voor de Tsjernobyl-kinde-
ren. Zijn tweede concert wordt op
14 december 's avonds om acht uur
gehouden in de kleine zaal onder de
Slavisch-Byzantijnse kapel van de
H. Geest aan deKesselskade, even-
eens in Maastricht. Ook hier is de
toegang gratis. Aan dit laatste con-
cert wordt ook medewerking ver-leend door de Belgische zusjes Nad-
ja en Katja Derewianka. Dit uit
Houthalen-Helchteren afkomstige
tweetal brengt Oekraïense liedjes
ten gehore.

Zelfzal Nechepa de kernramp nooit
vergeten. Want op die 26ste april in
1986 werd zijn jongste dochter ge-
boren.
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Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De gemeen-
te Venlo kan de komende vier
jaar rekenen op een extraatje
van tien miljoen uit de provin-
ciekas om daarmee enkele be-
langrijke projecten van de
grond te brengen. De projec-
ten hebben betrekking op het
ontwikkelen van de logistieke
funktie van het gebied Trade
Port West (Heierhoeve) en op
herstructurering van het ge-
bied Venlo Centrum Zuid tot
een hoogwaardig woongebied
met, aanvullend, kantoren,
winkels en 'schone' bedrijven.

Provincie komt Venlo
financieel te hulp

hmburgs dagblad provincie



" In de Laurentiuskerk te Voe-
rendaal verzorgen de plaatselij-
ke muziekverenigingen zondag
om 17.30 uur een adventscon-
cert.

" In de Abdijkerk te Rolduc
wordt zondag een kerstconcert
verzorgd door het Landgraaf Vo-
caal Ensemble, het kamerkoor
Exaudi en het Aquarius Ensem-
ble.

" Organist Jo Loupen geeft zon-
dag om 16 uur een orgelconcert

in de St. Bavokerk te Nuth.

" Het gemengd kerkelijk zang-
koor St. JozefHoensbroek houdt
zaterdag en zondag van 11 tot 17
uur een kerstmarkt in gemeen-
schaphuis Mariarade.

" De gitaar-zanggroep The Hap-
py Singers uit Schinveld houdt
zondag van 10 tot 17 uur een

kerstmarkt in zaal lm Weissen
Rössl, Broekstraat 2.

" In het Gameenschaphuis, te-
genover de kerk in Weiten houdt
Scouting Weiten zondag van
11.30 tot 17 uur een kerstmarkt.

"De handwerkclub Eikske-
Schaesberg houdt zaterdag van

eens op de hoogte te stellen van wa*
ons werk nu precies inhoudt."" In het Sionskerkje aan de

Kampstraat te Heerlerheide
wordt vrijdag van 14 tot 17 uur
éen kerstmarkt met kleding-
beurs gehouden.

HEERLEN - Ruim dertig Heerlen-
se organisaties zullen zaterdag 8 de-
cember in de foyer van de schouw-
burg het werk van de vrijwilliger
promoten. De presentatie geschiedt
in de vorm van een markt en vindt
plaats in het kader van de Interna-
tionale Vrijwilligersdag, uitgeroe-
pen door deVerenigde Naties. Bur-
gemeesterVan Zeil opent de markt,
die van 12 tot 16 uur duurt.

Burgemeester Kerkrade over stroom van klachten:

'Aanpak drugsoverlast
hoogste prioriteit'

Volgens CBS-cijfers (1986) verrich-
ten in Heerlen 23.000 mensen vrij-
willigerswerk op verschillende ge
bieden zoals natuur en milieu, oude-
renwerk, hulpverlening, sportenre-
creatie. Het Centraal Bureau voot
de Statistiek komt tot een theoreti-
sche jaaromzetvan 161 miljoen gul-
den indien een modaal brutoloon
betaald zou worden. „Zevenduizend
gulden per jaarper vrijwilliger! Vrij-
willigerswerk is dus écht onbetaal-
baar", zegt Van Kemenade.

Zes maanden
voor fraude

De Internationale Vrijwilligersdag
is eigenlijk een dag eerder, maar di-
recteur Kees van Kemenade van de
Heerlense Vrrjwilligerscentrale
koos samen met de marktorganisa-
toren Zymose en het Platform
Thuiszorg voor de zaterdag omdat
die hen geschikter lijkt.

Van onze correspondent

Huldiging

De markt heeft ten doel de vrijwilli-
gers in diversesectoren kennis te la-
ten nemen van eikaars werk en de
Heerlense bevolking te attenderen
op de mogelijkheden in het vrijwil-
ligerswerk. Onder 'bevolking'
noemt Van Kemenade in één adem
de Heerlense politici. „Voor een
aantal zou het goed zijn om zich

DEN BOSCH -Het gerechtshof in 's
Hertogenbosch heeft een 37-jarige
inwoner van Brunssum wegens
fraude veroordeeld tot een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf van zes
maanden met aftrek van voorarrest
en een onmiddellijke tenuitvoerleg-
ging van een nog open staande
voorwaardelijke straf.

De man werd veroordeeld voor ver
duisteringen valsheid in geschrifte!
gepleegd in Valkenburg en Brunsv
sum in juni 1988 en in mei 1986. Hü|
werd in mei 1989 door de arrondiS'l
sementsrechtbank in Maastricht to'
dezelfde straf veroordeeld.

Het vonnis is overeenkomstig de eis
van procureur-generaal mevroutf
mr A. Franken.

baan vrijJubilarissen

De Sloveense zangvereniging
Zvon huldigde het afgelopen
weekeinde vier robijnen jubila-
rissen. Dat waren F. Jancic, R.
Garaj, mevrouw Garaj-Kozole
en mevrouw Robek-Gril. De
vier jubilarissenkregen een oor-
konde van de Sloveense Emigra-
tie Stichting.

KERKRADE - Kerkrade
wil een beleidsplan voor
voor het gemeentelijke po-
litiekorps. Burgemeester
Mans zal in het tripartite-
overleg, waarin de officier
van justitie, de hoofdcom-
misaris van politie en hijzelf
zitting hebben, proberen
door te zetten dat de proble-
matiek rondom de drugs-
overlast de hoogste priori-
teit verdient.

'an onze verslaggeefster

De Vrijwilligerscentrale Heerlen
heeft de volgende vacatures:

Medewerker model-en demon-
stratietuin: Een revalidatiecen-
trum zoekt vrijwilligers vanaf 20
jaar om de kas en de buitentuin
te onderhouden. Taken: verzor-
ging van het plantenmateriaal,
helpen met het opstellenvan een
jaarplan en materiaal voorberei-
den. Behalve vaardigheid in
tuinwerk is het ook een vereiste
dat de kandidaten goed met re-
validanten kunnen omgaan.

klein journaal

Bestuur

Krant voor blinden en slecht-
zienden: Een centrum voor ge-
sproken lectuur zoekt enkele
medewerkers boven 25 jaarvoor
het samenstellen van een krant.
Taken: een keer per week vier
edities lezen. Daaruit worden ar-
tikelen geselecteerd en samenge-
plakt. Men zoekt vrijwilligers die
over een goed onderscheidings-
vermogen beschikken.Tot penningmeester van de voet-

balvereniginingRKONS Schaes-
berg is Theo Bruns benoemd.

Het dagelijks bestuur van het
Mannengilde Bingelrade wordt
thans gevormd doorPierre Lind-
ner, voorzitter; Wiel Daemen, se-
cretaris en Sjang Zuylen, pen-
ningmeester.

Toneel-dramaclub lichamelijk
gehandicapten: Een kinderreva-
lidatiecentrum vraagt enthou-
siaste vrijwilliger om samen met
een andere vrrjwilligerster een
groep gehandicapte jongeren te
begeleiden bij deelname aan een
drama-groepje. Het gaat om een
avond per week van 19-20.30 uur*

" Jan van Loon
Kerst-Inn medewerkers: De
Kerst-Inn Heerlen zoekt weef
vrijwilligers. Mogelijke taken
zijn : helpen met voorbereiden .
kerstbomen opzetten, versieren
van de ruimte en op de dag zelf
bezoekers ontvangen, koffie
schenken, serveren van de maal-
tijden en na afloop helpen met
opruimen.

Jubilaris
Vandaag is het precies veertig
jaar leden dat Jan van Loon uit
Heerlen, net veertien jaar oud,
aan de hand van zijn vader bin-
nenstapte bij de Glasmaatschap-
pij in Heerlen, toen nog eigen-
dom van de familie Leufkens.
Aangezien Jans vader veertig en
zijn broer Huub twintig jaar bij
de Glasmaatschappij hebben ge-

Aan de Universiteit te Amster-
dam promoveerde Wim Vuist uit
Nieuwenhagen. Zijn proefschrift
draagt de titel: 'Moniclonal Anti-
bodes and Cytokines for the
Treatment of Malignant Lym-
phoma'.

Promotie

oostelijke mijnstreek S redactie: 739282 1

Ransdaal

" De Jantje Beton-aktie, op touw
gezet door de jeugdafdeling van de
SV.Simpelveld, bracht ’ 1819,55 op.
Vijftig procent van dit bedrag vloeit
in de jeugdkas.

" De jeugdbegeleidingscommissie
van de fanfare St. Caecilia Jabeek
wil in januari een rommelmarkt
houden. Wie spullen ter beschik-

Stadsgalerie, Raadhuisplein 19. De ten-
toonstelling 'Eigenwijze Portretten' met
de kunstenaars Philip Akkerman, Ad
Gerritsen, Dolf Henkes, Charlotte van
Vallandt en Emo Verkerk. T/m 16/12,
openingstijden di t/m vr 11-17uur, za en
zo 14-17uur. Credit Lyonnais Bank. Fo-
to-expositie van Marri Bot in de 8 Lim-
burgse kantoren. T/m 31/12, open ma
t/m vr van 9-16 uur. Galerie Signe.
Akerstraat 82a. Schilderijen van Fred
Matthijs, fotografie van Reiner Nacht-
wey en keramiek van Marie Verdijk.
T/m 9/12. open do t/m zo van 14-17 uur.
Galerie De Nor, Geerstraat 302. Exposi-
tie van Jan Kusters. T/m 30/12, open tij-
dens café-uren, vr en za vanaf i7uur.
NMB, Bongerd 13. Expositie van André
Offermans. T/m 31/12, open ma t/m vr
van 9-16 uur. Galerie 't Vinkentouw,
Bokstraat 63. Expositie van Meike van
Bilzem. T/m 7/12, open van di t/m vr 13-
-17 uur,za 10-17 uuren zo 11/12 13-17uur.
Rotan Rentenaar, Ten Esschen 26 (bij
tennishal). Expositie van Minke Lipsch-
de Vries. T/m 15/12, open di t/m za van
10-17 uur en do van 10-21 uur. Galerie
de Konfrontatie, Putgraaf 5 (naast de
Luciushof). Schilderijen van Jos Lim-
pens en Patric Lateurtre. T/m 16/12,
open za en zo 14-17 uur. Thermenmu-
seum, Coriovallumstraat 9. Expositie
'Prix de Rome 1990, Architectuur en
Stedebouw & Landschapsarchitectuur.
Van 4/12 t/m 13/1, open di t/m vr 10-17
uur, za en zo 14-17 uur.

LANDGRAAF
Galerie Ipomal. Kerkberg 2. Tekenin-
gen van de Puerto Ricaanse kunstena-
res Susana Herrero Kunhardt. Van 8/12
t/m 6/1 1991, open do t/m zo van 13-17
uur. Het Raadhuis, expositie van de
Vlaamse schilder en graficus Roger Ra-
veel. T/m 21/12.

VOERENDAAL
Gemeentehuis, Expositie van Ady Stof-
fels-Groenland en Els Spronck-Vermee-
ren. Van 7/12 t/m 18/1 1991, open op
werkdagen van 8.30-12.30 en di van
13.30-16.30uur. Vr 14/12 open van 18-20
uur.

BRUNSSUM
Galerie 'HetKijkraam', Akerstraat 124.
Expositie van de beelhouwer Markows-
ki en leerlingen van de Fijnschilder-
school 'Driemaal Nul. T/m 23/12, open
di t/m zo 14-18 uur.

HOENSBROEK
Kasteel Hoensbroek. Fotogalerie 68,
poortgebouw Kasteel Hoensbroek, foto-
expositie van Carlo Valkenborgh. T/m
30/12, open ma t/m vr 10-12 uuren 13.30-
-17 uur, za en zo 13.30-17 uur. ABN Bank,
Fototentoonstelling van Ella Pelzer.
T/m 15/1 1991.

NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationstraat 282.
Beelden van Anka van Kooten en aqua-
rellen en schilderijen van Albert Gros-
feld. Van 7/12 t/m 12/1 1991, open di t/m
vr van 9-18 uur en za van 9-17 uur.

SCHINVELD
Gemeentehuis (Onderbanken). Exposi-
tie van Ria Jussen. T/m 20/12,openings-
tijden ma t/m vr 9-12.30 uur en 13.30-
-17.30 uur.

UBACHSBERG
Atelier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ex-
positie met wisselende selectie van oa
objecten, schilderijen en sieraden van
Ben Bonke. ledere derde zondag van de
maand. Geopend van 14-18 uur.

ULESTRATEN
Galerie 'De Sauveur', Dorpstraat 19-21.
Expositie 'Kick' op keramiek in vele
toonaarden. T/m 24/12, open do t/m zo
14-17 uur, 8/12 en 9/12 van 10-22 uur.

EYS-TRINTELEN
Galerie Sio2, Eyserweg 4. Expositie
van Jeroen Bechtold, Mieke Everaet en
Fabienne Loyens. T/m 16/12, open do
t/m zo 13-17 uur.

VALKENBURG A/D GEUL
Instituut Driekant, Geerlingshof,
Broekhem 114. Permanente expositie
van Jan Hanlo.

VAALS
Koper-molen. Van Clermontplein 11.
Wat aarde bewaarde, archeologische
vondsten. Permanente expositie. Ge-
epend van di t/m zo van 14-17 uur. Kas-
teel Vaalsbroek, Expositie van Sjaak
"Corsten en Otto Hetterscheid. T/m
'.2/12, open za en zo 14-17 uur.

Slecht licht
in het verkeer

HEERLEN - De Heerlense politie
hieldvan vrijdagmiddag tot zondag
ochtend een controle op de verlich-
ting van auto's en (brom)fietsen
waarbij liefst 101 processen-verbaa
werden uitgereikt. En passant wer
den drie bromfietsen in beslag ge-
nomen, evenals een vals rijbewijs
Een bestuurder kreeg een bon we-
gens het rijden met bevrorenruiten

Villapark
nadert

voltooiing
LANDGRAAF - In het lommerijke
Landgraafse villapark Exdel is vori
geweek begonnen met de bouw var
de laatste dertien villa's. Wethoudei
Wiel Heinrichs heeft imiddels de
eerste paal van de laatste panden ir
de grond gewerkt. De Landgraafse
architekt Vermeeren heeft voor alle
woningen een individueel ontwerr.
gemaakt. Makelaar Stienstra is in
middels begonnen met de verkoor.
yan de villa's.

Expositie
in 'Oave'

BRUNSSUM - Paul Verboeket ex
poseert vanaf 9 december me
zwart-wit pentekeningen in he
Brunssumse gemeenschapshuis d'
Brikke Oave. De tekeningen vai
Verboeket zijn gebaseerd op di
bouwkunst. Verboeket geniet voor
al bekendheid vanwege de fijnheic
van detail en structuur in de derdi
dimensie. De tentoonstelling word
op 9 december om 15 uur geopend
Daarna is de expositiezaal op werk
dagen van 10 tot 14 en van 14 tot 1'

Het gouden paar Rischmeyer-Thomas

Landgraaf
den op 18 december vanaf 15 uur
een kerstviering voor zieken en be-
jaarden . Deze wordt gehouden in
de Henkhof.

Schinveld

" De Wereldwinkel Onderbanken
zoekt vrijwilligers voor de organisa-
tie en de publiciteit. Voor informa-
tie: Anette van Til, S 045-256456.

Huisvrouw-consumentenbelan-*.
gen: Een organisatie die met Jname de belangen behartigt van (
huisvrouwen is op zoek naar eefl 8
vrouwelijk bestuurdlid om mee 8te denken inzake het beleid* *,

Daarbij behoort ook het verzot- ,
gen en schrijven van artikeltjes \voor een maandblad, het gevel»
van informatie en twee keer per -,
jaar een vergadering voorberei- "den. Elke maand wordt een ver-
gadering belegd.

king wil stellen kan bellen naar
S 04492-2858, 2299, of 4958.

" De ziekenvereniging Hozee/Zon-
nebloem houdt donderdag vanaf 14
uur een Sinterklaasmiddag voor
alle Schinveldse zieken, eenzamen
en minder validen. Wie niet kan
deelnemen kan na 17 uur door
Zwarte piet thuis worden bezocht.
Men kan hiervoor bellen naar me-
vrouw Nelissen, S 252985.Ubachsberg

" In de Rabo-bank te Waubach
worden deze maand schilderijen
van de Waubachse schilder Janssen
(67) tentoongesteld.

" De Heemkundevereniging Land-
graaf houdt donderdagom 19.30 uur
een bijeenkomst in DeKleikoel. Ter
sprake komen de aangetroffen
grondverkleuringen in Abdissen-
bosch. Er zijn daar al eerder prehis-
torische vondsten gedaan. ledereen
is welkom.

i i

ven in een stad in Brazilië. De cur-
sus bestaat uit vier bijeenkomsten.
Bij voldoende belangstelling is er
een cursus op dinsdagmorgen van
10 tot 12 uur en een op woensdag-
avond van 20 tot 22 uur. Deelname
is gratis. Voor informatie: Stichting
Open Deur, S 045-211304.

Simpelveld
" Sjob Bingelrade gaat vrijdag
schaatsen op de kunstijsbaan in Ge-
leen. Men vertrekt om 19.30 uur aan
het Ontmoetingscentrum. Kosten
voor niet-leden ’ 7,50.Schaesberg

" De basisschool Bingelrade haalt
vandaagvanaf 17uur oud papier op. " Het Katholiek Vrouwengilde

houdt vanavond om 20 uur een Tn-
dia-avond' in zaal Maxime." De postduivenvereniging Wilhel-

mina houdt zaterdag vanaf 11.30 uur
een duivenshow in café Theunissen,
Koelmoer 8.

!" De duivenclubs Het Hoogste
IPunt Übachsberg en Berg en Dal
[Berg en Terblijt houden zaterdag
|een uitdagingswedstrijd in café Co-
nemans, Kerkstraat 83. De duiven
zijn vanaf 12.30 uur te bezichtigen.

" De voetbalvereniging RKDFC
haalt zaterdag vanaf 9 uur oud pa-
pier op in Merkelbeek.

Brunssum
" Op zaterdag 15 december wordt
in het Simpelveldse Dienstencen-
trum de jaarlijkse Kerstviering ge-
houden. Tot 12 december kan men
kaarten tegen betaling van ’ 3,50 af-
halen bij het buffet van 'I g'nBende'
(Bij de heer Ramakers).

"Kaartclub Harte Troef houdt vrij-
dag om 20 uur een kwajongcon-
cours in café Meijers te Bingelrade.

Scoutingbegeleiding meisjes- \
groep: Een Heerlense scouting' (

groep zoekt vrijwilligers, in het *,

bijzonder dames voor het bege- c
leidenvan een meisjesgroep. Ve 1
meisjes zijn'in de leeftijdsgroep <
van zeven tot tien jaaren onder- (

nemen van alles zoals handwer-
ken en toneel, sterrenkunde ei* 1
koken. Daarnaast zijn er ooi* t
creatieve activiteiten. Tijd: op za- f
terdag tussen 14 en 16 uur. t

Voor meer informatie: VrijwilÜ' s
gerscentrale Heerlen, Burg. vai1 s
Grunsvenplein 2, S 713971.

Kinderopvang: Een buurtcen-
trum in Heerlen zoekt enkele
vrijwilligers voor de opvang van
kinderen van een half tot vief
jaar. Taken: voorlezen, spelletjes
doen en met de kinderen teke-
nen en het eventueel verschonen
van de peuters. Tijd: tweemaal
per week in de ochtenduren*
Kandidaten zijn minimaal 2" 1
jaar. f

" Het gemengd zangkoor Ransdaal
houdt zaterdag om 20 uur de jaar-
lijkse kienavond in zaal Vonken,
Ransdaalsestraat 143.

Onderbanken

" De Zonnebloem en deKBO hou-
aan gedaan worden.
HEERLEN R.A.W. Moederscheim

Ik ben getrouwd, heb driekinderen
en woon naar verhouding in een
kippenhok. Daar de flats in De Vos-
sekuil qua ruimte voor mij ideaal
zouden zijn, zou ik er graag willen
wonen. In één jaartijd heb ik bij de
Bouwvereniging Heerlen diverse
malen tevergeefs gevraagd voor een
woning in het complex. Ja u leest
het goed. Diverse malen afgewezen,
terwijl de Bouwvereniging Heerlen
vanwege de leegstand in het com-
plex subsidie ontvangt. Voor mij is
het dan ook een raadsel, waarom
een woningvereniging subsidie
krijgt voor het niet verhuurd krij-
gen van woningen, terwijl ze ander-
zijds belangstellenden uit de flats
weren. Kortom, het in de jaren ge-
vormde beeld van De Vossekuil
mag dan slecht zijn, ik ben bereid
mijn schouders eronder te zetten en
hoop dat er met mij nog meer men-
sen zijn die er naar streven een op-
lossing te vinden om dit complex, of
een gedeelte hiervan, te behouden.
Maar zoals die persoon reeds op-
merkt, moet er wel dringend iets

Er is de laatste jarenwel wat aan de
hand geweest ja, zoals schietpartij-
en, steekpartijen, brandstichting
enzovoorts. Maar heeft een woord-
voerdervan depolitie Heerlen laatst
niet gezegd dat m.b.t. de criminali-
teit, in andere wijken van Heerlen
meer opgetreden moet worden dan
in De Vossekuil? Laten we nu reëel
zijn en kijken hoe de situatie nü
anno 1990 is. Cynisch gezegd kan ik
stellen dat de rookwolken en kruit-
dampen opgetrokken zijn. De reali-
teit is, dat het naar omstandigheden
goed wonen is op De Vossekuil.
Dealers, junks, rondslingerende
spuiten, hetgeen het beeld van veel
mensen vormt, zie ik nog maar spo-
radisch, ja zelfs zelden.

Vossekuil
Met dezebrief wil ik reageren op het
ingezonden stuk van 20 november
jl. over het 'probleem' De Vossekuil
in Heerlen. Ten eerste kan ik niet
méér zeggen dan dat ik het volledig
met de schrijver eens ben. Wanneer
eigenbelang, in dit geval de Bouw-
vereniging Heerlen, boven het be-
lang van de samenleving gaat, dan
gaat mij dat iets te ver. Over het
'probleem De Vossekuil', zoals men
veronderstelt, wil ik het volgende
zeggen:

" In het Unitasgebouw wordt za-
terdag van 9 tot 14 uur een rommel-
markt gehouden. Voor informatie:
-3 252127.

" De Stichting Open Deur en de
Werkgroep Landelijke Vastenactie
willen starten met een cursus 'Le*

Ook bij show- en trompetter-
korps St. Barbara in Kerkrade-
Chevremont werden enkele jubi-
larissen in het zonnetje ge2et.

Het ging om J. Carlitz (20 jaar
lid), H. Wouters en J. Eenens (15
jaar lid), en de dames F. Savel-
berg en J. Bremen (5 jaarlid). Bo-
vendien werd W. Schultheis,
burgemeester van Herzogenrath
geïnstalleerd als nieuwe be-
schermheer.

per persoon

1991. Vanuit de fracties was kritiek
geuit op het feit dat depolitie groot-
scheepse controles op het dragen
van autogordels uitvoert, terwijl de
burgers steen en been klagen over
het toenemende druggebruik in de
gemeente. Jan Mans hierover: „Ik
ben blij dat de volksvertegenwoor-
diging dit probleem verwoordt. De
politie zegt dat ze geen tijd heeft
voor deze problemen maar kan wel
controles houden. Tegelijkertijd
heb ik burgers op bezoek die zitten
te huilen van ellende omdat er niets
aan hun problemen gedaan wordt."
„Er moeten dus andere zaken naar
de achtergrond verschoven worden
en dat kan het beste als er een be-
leidsplan komt. Zover ik weet is dat
er nooit geweest."

Mans zei dit tijdens de algemene be-
schouwingen op de begroting voor

het beroep van naaister en heeft
menige jonge dame voor datvak
opgeleid.

Begeleiding carnavalsoptocht:
Een Heerlense carnavalsvereni-
ging zoekt voor optochtcommis-
sie leden. Taken: samen denken
over deroute van de optocht als-
ook allerlei zaken die met de or-
ganisatie samenhangen. Daar-
naast ook begeleiden van de op-
tocht op carnavalszondag.

werkt, maakt Jan met dit jubi-
leum het honderdjarig 'dienst-
verband' in de familie vol. Het
grootste deel van dieveertig jaar
werkte Jan als glasslijper, een
vak dat hij als geen ander be-
heerst. Tijdens het jaarlijks per-
soneelsfeest op 3 november jl.
memoreerde de huidige directie
het robijnen jubileum.

Jozef Rischmeyer (73) werd ge-
boren in Merkstein. Hij leerde
voor kapper en was jaren vak-
kundig actiefmet kam en schaar.
Later verdiende hij voor zijn
vrouw en de twee kinderen de
kost als chauffeur.
Keetje Thomas (72) werd in
Kerkrade geboren. Zij koos voor

Onderscheiding
Wiel Odekerken heeft afgelopen
weekeinde de gouden medaille
en oorkonde van de St. Grego-
riusvereniging in ontvangst ge-
nomen. Odekerken is veertig jaar
lid van het dekenalekerkkoor St.
Caecilia in Heerlen.

Jozef en Keetje Rischmeyer-
Thomas uit de Bosveldstraat 8 in
Kerkrade vieren zaterdag hun
gouden huwelijksfeest. Om 15
uur is er een mis in de Kapel van
de Witte Zusters aan de Hoofd-
straat in Kerkrade. De receptie
wordt van 18.30 tot 19.30 uur ge-
houden in Gemeenschapshuis
Holz, Lambertistraat 12 in Kerk-
rade.

Gouden paar

Mans sprak ook over zrjn bezorgd-
heid dat sommige wijken onleef-
baar dreigen te worden. Hij vroeg de
raad hem te tippen over onveilige
plekken. Belangenbehartiging
Kerkrade vond dat er een aan-
spreekpunt voor drugoverlast
moest komen, en dat kan Mans vol-
gens de fractie moeilijk in zijn
eentje waarnemen.

Onleefbaar

in gesprek
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exposities

"Vier robijnen jubilarissenvan zangvereniging Zvon ontvingen een oorkonde.
J Foto: FRANSRADE

kerstmarkten
HEERLEN

14 tot 19 uur en zondagvan 11 tot
16 uur een kerstmarkt in de dag-
kapel naast de kerk. Markt verduidelijkt

vrijwilligerswerk

Zaterdag in Stadsschouwburg Heerlen

# De mandolinevereniging Sor-
riënto Simpelveld houdt zondag
van 11 tot 17 uur een kerstmarkt
in zaal De Kroon, Kloosterstraat
11.
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Braziliaan wil naar huis om blessure te laten genezen

Romario irriteert PSV
:: Van onze sportredactie
£ EINDHOVEN - Om 10.05 uur

Sisterenochtend loopt hij het
1 trainingsveld op. Om 10.10 uur
oti s3okt hij alweer naar de kleedka-
j* mer en steekt de gehandschoen-I jje duim omlaag. „Slecht", zegt„ "Ü, „gaat niet". Zijn Nederlands
j 's beter dan zijn enkel. Romario3 Klaagt, maar PSV klaagt inmid-
j, -iels ook. Vandaag wordt de Bra-

bij manager Kees Ploegs-
tia verwacht voor een pittig on--4 derhoud.

Ploegsma. „Ik geef geen com-
mentaar, dat heb ik Ploegsma
beloofd. Twee weken geleden
ben ik met hem naar Dr. Martens
inLeuven geweest.Toen hebben
we een schema opgesteld voor
de eerste vier weken. Zou er dan
geen verbetering zijn, dan kon
een kijkoperatie overwogen wor-
den om te zien of die enkel kan
worden schoongemaakt. Dat is
twee weken geleden. Als Roma-
rio nu dus klaagt, is hij voorlopig
twee weken te vroeg".

Ook bij Ploegsma klinkt de nodi-
ge irritatie door. „Romario gaat
voorlopig niet weg, ik wil hem
eerst eens op kantoor hebben."

schikken als hij hoort van Roma-
rio's geklaag over het Nederland-
se weer. „Als je maar hard ge-
noeg over het veld loopt, krijg je
het vanzelf warm". Robson lacht
vervolgens zelfs uitbundig op de
vraag of Romario toestemming
zou krijgen te vertrekken. „Voor
hem is het een mooi scénario,
een paar weken naar Brazilië. Ja,
ik weet wat ik ga antwoorden,
maar dat vertel ik eerst Romario
zelf wel."
Dr. Van den Hoogenband rea-
geert geagiteerd als hem de
kwestie wordt voorgelegd. „Hij
krijgt geen kijk-operatie, ik doe
het tenminste niet". Van den
Hoogenband verwijst naar

1 'i de selectie werd lang gedacht
aan een gesimuleerde blessure.Romario kenden ze inmiddels:
een geniale speler maar ook

De kleine spits heeft ook een veel
beter idee. „Ik ga het liefst een
paar weken naar Brazilië. Het is
hier ook zo koud. In Brazilië is
het warm, dat is veel beter voor
me, daar kan ik herstellen. Ja, ik
'denk wel dat het mag van de
club. Een week of twee, dan ben

ik weer terug".
Bobby Robson is stomverbaasd
als hij het verhaal hoort. „Een
kijk-operatie? Wat is dat? Nee
hoor, weet ik niets van. Ik weet
alleen dat Ploegsma, Ruts en de
dokter nog overleggen." De
coach blijkt over humor te be-

Later die middag doet Romario
telefonisch verslag. Het gesprek
gaat in vloeiend Spaans, met uit-
zondering van één, door Roma-
rio keurig uitgesproken Neder-

eentje die liever op bed ligt dan
dat hij duurlopen en 'partijtjes
scherp' afwerkt. Gisterenmor-
gen mocht hij de training hervat-
ten. Het fietsen gaat, het lopen
niet. Met Bobby Robson, Hans
Dorjee en een Portugese vriend
verdwijnt Romario in een kan-
toortje voor een bespreking. Be-
sloten wordt de hulp van de me-
dische staf in te roepen. Dr. Rein
van den Hoogenband meldt 's
middags naar het trainingscom-
plex te komen.

lands woord: kijkoperatie. Dat is
volgens Romario wat er de vol-
gende dag (vandaag) gaat gebeu-
ren. Romario: „Normaal was ik
vandaag weer begonnen, maar
het ging niet, het deed te veel
pijn. Morgen ga ik naar het zie-
kenhuis voor een kijkoperatie."

Vim Pustjens: Laatste redmiddel tegen geweld is een zondag staken ZVV Roermond
pakt punt van

Hooghuis Sport
Limburgse arbiters
chreeuwen om actie

" 'Alledaags' tafereel op de
Limburgse voetbalvelden.
„Eens zal ook bij ons de bom
barsten," kondigt Wim Pust-
jens, voorzitter van de
scheidsrechtersbond Lim-
burg aan.

Foto: FRANS RADE

door arno römgens

- De golf van geweld die deLimburgse voet-
de laatste weken teistert, heeft voor danige be-

ding gezorgd bij het provinciale scheidsrechterscorps.
*Limburgse arbiters schreeuwen om actie. „Wij probe-
-5,1 met nette middelen het geweld in te tomen. Ik doel

op overleg, betere begeleiding, of strengere
door de tuchtcommissie. Zou dat allemaal geen

aan de dijk zetten, dan is het niet ondenkbeeldig
at acties komen. Die kunnen van tweeërlei aard zijn. Wij
J^nen terreinen van kwaadwillende clubs besmet ver-eren. Als uiterste middel kunnen wij de boel een zon-a§ plat gooien."

Van onze medewerker overwinningloze Perey verzekerin-
gen. In de tweede helft was er voor
Perey geen houden meer aan. An-
ders liep weg naar 1-7, voordat de
thuisclub iets terug kon doen. Met
hun nieuwe coach Cor Foekens
(voorheen Stap in Entree) pakten de
Maastrichtenaren de tweede zege
op rij.

1 C: ZWRoermond-Hooghuis Sport 2-2 (0-
-0). 1-0 J.Janssen, 2-0 M.Janssen, 2-1 en 2-2
F.Notten.
De stand: I.Bunga Mélati 10-15 (30-12)
2.Hooghuis sport 10-15 (31-20) 3.Dousberg
pare 10-15 (32-22) 4.Bouwfonds 10-14 (40-24)
ö.Molier Intramast 10-10(34-33) 6.FC Wierts
10-10 (27-26) 7.Schoenenreus 10-9 (34-37)
B.Tongelreep 10-9 (26-33) 9.Stap in Entree
10-8(34-38) 10. FC Brunssum 10-7(28-31) 11.
ZW Roermond 10-5(30-42) 12. Normakoes-
tiek 10-3(15-43).

2 F: Perey-DC H.Anders 3-7 (1-2). 0-1 R.De-
hue, 1-1 G.Nacken, 1-2 R.Rapati. 1-3
H.v.Hingel, 1-4 R.Rapati, 1-5 en 1-6 R.De-
hue, 1-7 T.v.Helvert, 2-7 W.Sarkol, 3-7
G.Nacken.
De stand: l.Luc/Brikske 10-15 (29-10) 2.Cos-
mos 10-15 (33-17) 3.H.Meyers 10-14 (25-16)
4.Bastings 10-13(28-20) s.'t Haöfke 10-11 (19-
-20) 6.DC H.Anders 10-10 (34-24) 7.Fermonia
Boys 10-10 (29-29) B.Bekkers Carw. 10-9 (16-
-22) 9.Haantjes/Bubo 10-8 (17-19) lO.Keel-
kampers 10-6(20-34) 11.Perey Verz. 10-5 (14-
-29) 12.Heel 10-4 (21-45).

Succesje Verheijen
Van onze tennismedewerker

BUSSUM - In het TN-data toernooi
in Bussurn heeft tennisser Gijs Ver-
heijen in de eerste ronde van de
kwalificatie een zege geboekt tegen
Jeroen Heinhuis uit Boekelo, met
7-6, 6-2. Vandaag moet Verheijen te-
gen Sander Groen, de Nederlandse
nummer tien, spelen.
Voorafgaande aan het toernooi in
Bussurn bereikte Verheijen de
kwartfinale in de Noordfranse stad
Duinkerken. Nadat hij Dick Nor-
man met 2-6, 6-4, 6-1 had verslagen
werd hij in de kwartfinale door de
Fransman Frederique met 6-2, 6-7,
6-4 uitgeschakeld.

Schwarz Weiss Keulen heeft in de
Duitse Verbandsklasse met 5-1 ge-
wonnen van stadgenoot Rot Weiss.
Rob van Oppen, de drager van dit
team, won met 7-6, 7-5, 7-5 van Kar-
sten Skielka. Door deze zege staat
Schwarz Weiss ruim aan de leiding
en kan het kampioenschap bijna
niet meer ontgaan.

ROERMOND - In de zaalvoetbal-
competitie is er slechts een zeer be-
perkt inhaalprogramma afgewerkt.
In de landelijke eerste divisie C
heeft het laaggeklasseerde ZW
Roermond één van de kanshebbers
voor de titel, het Brabantse Hoog-
huis Sport, een punt ontfutseld, 2-2.
Het had zelfs de eerste competitie-
overwinning kunnen worden voor
de Roermondse ploeg, maar in de
laatste vijf minuten werd een voor-
sprong van twee doelpunten nog uit
handen gegeven.

Hooghuis Sport komt door dit re-
sultaat op gelijke hoogte met de
koplopers Bunga Melati en Dous-
berg Pare, terwijl ZVV Roermond
voorlaatste blijft op twee punten
van FC Brunssum. In de tweede di-
visie won DC H.Anders de inhaal-
wedstrijd bij Perey royaal, 3-7.
ZW Roermond was er bijzonder op
gebrand om tegen Hooghuis Sport
voor een goedresultaat te zorgen. In
de afgelopen week werd coach Ad
van de Burgh aanvankelijk door het
bestuur ontslagen. De spelersgroep
was het hier niet mee eens en wen-
ste ruggespraak. Na langdurige be-
raad is vervolgens de coach toch
weer in ere hersteld. Coach en spe-
lersgroep stonden dan ook op
scherp om hun gelijk te halen. In
een meer spannend dan fraai duel
konden de bezoekers lange tijd niet
bekoren. Ze bleven vrij voorzichtig
opereren en hoopten op de counter.
De verdediging van Roermond gaf
echter weinig kansen weg. Keeper
Beckers speelde ditmaal een sterke
wedstrijd. In de eerste helft behoed-
de hij zijn team voor achterstand
door een strafschop van van der
Schoot te stoppen. Na de pauze
scoorde John Janssen na een fraaie
combinatie met Marcel Janssen
voor de thuisclub. Hooghuis moest
komen. De dreiging werd groter,
maar erg veel kansen leverde de
pressie niet op. Roermond kon via
een counter de voorsprong door
Marcel Janssen nog vergroten. In de
slotfase zetten de Brabanders een
vijfde veldspeler in. Het resulteerde
effect. Juist deze speler nam twee
treffers voor zijn rekening, waar-
door Roermond zich nog tevreden
moest stellen met een remise. Voor
de zoveelste keer in deze competitie
moesten punten in de slotfase uit
handen gegeven worden.

In de tweede divisie had DC H.An-
ders weinig problemen met het nog

sport in cijfers

Oud-gedienden moeten Geleense club van ondergang redden

Cecile en Mieke Leenen
keren terug bij V&L

+ 1, 6. Cuba 33, 7. IJsland, India, DuitslandWest, Nederland en Joegoslavië II 32 1/2, 12.China en Zweden 32 + 1.

SCHAKEN
Olympiade Novi Sad, veertiende en laat-
ste ronde: Mannen: Sovjetunie - IJsland 2
1/2 - 1 1/2, Engeland - Cuba 2-2, Bulgarije -Verenigde Staten 1-3,Tsjechoslowakije - In-
dia 2 1/2-1 1/2. Joegoslavië I - China 11/2-1
1/2 + 1 afgebroken, Duitsland West - Neder-
land 2-2(Hübner -Timman 1/2-1/2 Van der
Wiel -Lobron 1/2 -1/2, Wahls - Piket 1/2 - 1/2,
Sosonko - Bischoff 1/2 - 1/2), Joegoslavië II -Mexico 2 1/2-1 1/2, Duitsland Oost - Zwe-
den 1/2 -2 1/2 + 1, Colombia - Philippijnen
2-2. Eindstand: 1. Sovjetunie 39, 2. Ver-
enigde Staten 35 1/2, 3. Engeland 35 1/2, 4.
Tsjechoslowakije 34 1/2, 5. Joegoslavië I 33

handjeklap doen, gezamenlijke ver-
klaringen afgeven, waardoor de
scheidsrechter als de agressor en de
kwade genius wordt afgeschilderd."

"""de taal uit de mond van Wim
voorzitter van de COVSP\burg. Taal die echter begrijpe-

* is. De laatste weken is het hele-
?*- mis bij onze amateurvoetbal-
Jj*Wekelijks zijn gevallenvan mo-ties van scheidsrechters te mel-
£" De man in het zwart is keer op*r het mikpunt van spelers en,5' vaak nog erger is, publiek. Af-
j*°Pen zondag was het opnieuw

*<"■ raak. Bij de wedstrijden KVC
Klimmania 3-FC?cht 4 en Bekkerveld 7-Troja 2

scheidsrechters op hard-
/j-dige wijze te verstaan gegeven,
(""ften het niet eens was met hun

Geen wonder dat de
!*veidsrechters (verenigd in de
'S) in het geweer komen.

■r^euw Wim Pustjens: „Als
moet jeveel kunnen

Is het geen lichamelijk
»;eld, dan is het wel verbale
~essie. Daar kunnen wij tot op ze-
ile hoogte tegen. Maar eens is voor. de maat vol. Er is veel gepro-
IJ:r d ons ter wille te zijn. Zo zijn
L^dsrechterbegeleiders inge-
« d. Maar werkelijk effect sorteert
jj-iet. Mijns inziens zou de tucht-J^liissie nog strengere straffen
ijkten uitspreken. Mensen die li-jdelijk geweld koppelen aan het
"V van voetba

*-'
moeten ge-

■j[rd worden van de velden. Ik
(i'ouw dat het gaat verbeteren in
*J°ekomst. Er moet in ieder geval

Kj ëebeuren. Zo niet, dan moeten
"elf actie gaan voeren."

Ook Toon Verkoyen, competitielei-
der van district Zuid 11, ziet met ar-
gusogen het toenemende geweld op
de velden. Verkoyen: „Erzijn diver-
se initiatieven ontplooid om het ge-
weld in te 'tomen. Zo moet iedere
thuisploeg een scheidsrechterbege-
leider hebben. Bovendien schrap-
pen wij wedstrijden van clubs, die
moeilijkheden hebben veroorzaakt,
hangende het onderzoek uit het pro-
gramma. Ach; het is een maatschap-
pelijk probleem. Met name de laat-
ste weken is ontzettend veel geweld
op de velden. Het is misschien ge-
vaarlijk wat ik zeg, maar ik geloof
dat uitlatingen, zoals die gedaan
worden door Jan Reker, ook niet
bevorderlijk zijn voor derust op de
amateurvelden. Reker reageert zich
voortdurend af op de scheidsrech-
ters. Dat neemt de 'gewone man'
over. Die gaat ook in de scheids-
rechter zijn natuurlijke vijand zien.
Nogmaals: het is erg wat op de vel-
den gebeurt. Maar wij moeten niet
vergeten dat 99 procent van dewed-
strijden keurig verloopt."

Jan Reker

Hellend vlak

Afmeldingen
a Kommeren is voorzitter van de
*i van dis-
r.J'Zuid 11. Ook hij is bezorgd over-.^ekomst van het voetbal. „Het is

■^ teken aan de wand, dat wij op
ij.. Weekeinde in Limburg vaak
Jjë afmeldingen van scheids-
"J^ers hebben. De mensen dur-
* gewoonweg niet meer te fluiten.
"K^ndien worden scheidsrechters
J* schandelijk behandeld tijdens

Dan gaan clubs vaak

Wim Pustjens, de voorman van de
Limburgse scheidsrechters, heeft
het slotwoord: „Het voetbal komt
op deze wijze op een hellendvlak te-
recht. Wij doen er van alles aan om
nieuwe scheidsrechters te werven.
Maar het is dweilen met de kraan
open. Tegenover dertig aanmeldin-
gen, heb je veertig afmelders. De
enige oorzaak is het feit, dat je als
scheidsrechter het doelwit van
kwaadwillenden bent. Wij hebben
een groot incasseringsvermogen.
Maar eens zal ook bij ons de bom
barsten. Als wij overgaan tot acties,
zal dat weloverwogen gebeuren.
Met medeweten van de bond."

Van onze sportredactie
GELEEN - De personele proble-
men van ADB/V&L, veroorzaakt
door het vertrek van zes speelsters
in verband met de gang van zaken
rond het ontslagvan trainerPiet Ki-
vit en het wegens blessures noodge-
dwongen afhaken van dé twee
meest ervaren overgebleven troe-
ven Carla Kleintjens en Karin Pis-
ters, zijnvoorlopigvan de baan. Gis-
teravond hebben zich Cecileen Mie-
ke Leenen, in het verleden jaren-
lang vaste waarden van het dames-
team van V&L, beschikbaar gesteld
om de Geleense handbalclub uit de
brand te helpen. Ook Ingrid Kuy-
pers heeft zich inmiddels bij de ge-
havende selectie gevoegd.

Zes oud-gedienden en een jeugd-
speelster moeten V&L nu, samen
met de overgebleven speelsters uit
de Kivit-periode, behoeden van de
ondergang; lees degradatie naar de
eerste divisie. Trainer Wiel Mayntz
kan weer over twaalf speelsters be-
schikken, omdat eerder ook Mar-
leen Dreissen, Paula Perriëns en
Karin Donners werden terugge-
haald op het oude nest en vanuit de
jeugd Jacomein Kuipers aan de se-
lectie werd toegevoegd. „Ik ben in
elk geval blij dat we uit de personele
problemen zijn", aldus Mayntz gis-
teravond. „Of we met deze groep
ook punten gaan veroveren is een
tweede, maar ik heb daar wel goede
hoop op".
ADB/V&L staat met zeven punten
uit acht wedstrijden niet direct in
degradatiegevaar. Wiel Mayntz be-
seft echter dat zondag een neder-
laag in eigen hal tegen VZV, een van

de voornaamste gegadigden om vol-
gend seizoen een etage lager te acte-
ren, de club in grote moeilijkheden
brengt. „Thuis tegen VZV is typisch
zon wedstrijd die we persé moeten
winnen. Als we dat duel verliezen
komen we onder grote druk te
staan. Dan weetje het met deze toch
betrekkelijk onervaren groep maar
nooit".

Uiteraard is Mayntz vooral in zijn
nopjes met de terugkeer van de zus-
jes Leenen, bijelkaar goed voor
ruim 150 interlands in het Oranje-
shirt. Het tweetal heeft zelf contact
opgenomen met de club. Dat ge-
beurde nadat bekend werd dat Car-
laKleintjens en Karin Pisters uitge-
rekend in het eerste duel na het ont-
slag van Piet Kivit en het vertrek
van zes speelsters tenminste vier
weken geblesseerd zullen moeten
toekijken. „Ofschoon ze geen wed-
strijdritme hebben, denk ik dat Mie-
ke en Cecile met hun brok aan erva-
ring ons behoorlijk kunnen hel-
pen". De terugkeer van Mieke Leen-
en is overigens slechts tijdelijk. Zij
zal na terugkeer van Kleintjens en
Pisters weer afscheid van de groep
nemen. Cecile Leenen is van plan
het verdere seizoen uit te spelen."
Ofschoon Mayntz de hoop nog niet
helemaal heeft opgegeven, lijkt een
terugkeer van een of meer van de
'dissidenten' uitgesloten. Voorzitter
Wanders van V&L benadrukte afge-
lopen weekeinde dat de club hen
geen strobreed in de weg zal leggen
als men op het eerder genomen be-
sluit mocht willen terugkomen. De
grieven richten zich echter met
name op het bestuur, door wie het

Aangifte geslagen
scheidsrechter Esser

" Cecile Leenen is van plan het seizoen uit te spelen bij V&L.
Foto: PETER ROOZEN

Van onze verslaggever

(J-ERLEN - Bij de lijst ongere-
■»■ van afgelopen week-

" \,tj]^e op de Limburgse amateur-

" cl^en, kan nog een voorval wor-
*j\vi\ bijgeschreven. Nico Esser,

" tj6 strijdleider van Bekkerveld,
'na a**l°°P van de wedstrijd
i 7-Troja 2 aangifte bij

" cj0 Politie wegens mishandeling
"0r de doelman van Troja.

I o^° Esser, die in deze wedstrijd

' a<^ a^s scheidsrechter: „Bij
tij"? 3-3 stand, een minuut voorjv3Saf ik een directe vrije trap■ sJ*r Bekkerveld. Bekkerveld

1 «to rde daaruit 4-3. De keeperrrnde vervolgens als een wil-

deman uit de goal. Hij dacht dat
ik een indirecte vrije trap had ge-
geven. Dat was beslist niet waar.
Hij gooide mij vervolgens de bal
hard in het gelaat en diende mij
een vuistslag toe. Ik heb de wed-
strijd vervolgens gestaakt. Bij de
politie heb ik later aangifte ge-
daan van het voorval. Ik heb nog
steeds hoofdpijn. Daarom heb ik
mij maandag ziek moeten mel-
den voor mijn werk. Ik vind het
een schande. Wij scheidsrech-
ters, lijken wel vogelvrij ver-
klaard. Spelers mogen ons slaan.

Wij mogen niets terugdoen. Ik
denk dat in de toekomst nie-
mand meer bereid zal zijn om
wedstrijden te fluiten."

Van onze medewerker
UDEN - Tijdens selektiewedstrij-
den voor het winterkampioenschap
van de WDR (Vereniging van
Dressuurruiters) afgelopen week-
einde in Uden heeft de Limburgse
dressuurtop de lichte toer volledige
beheerst. Individuele winnares was
Bernadette Gelissen met haar paar-
den Urlandie en Aswin. De Merkel-
beekse amazone bleek zowel in de
Prix St George als in de Interme-
diaire 1 veel te sterk voor haar con-
currenten. In de Z rubrieken wist ze
met Aswin een eerste en een tweede
plaats mee naar het zuiden te ne-
men.
In de Prix St George verwees Gelis-
sen Jeanette Haazen met Banzayir,
Gonnelien Gordijn met Taranto en
Gonnie Gorissen met Opalesque
naar respectievelijk de derde, vier-
de en vijfde plaats. In de zwaardere
Intermediaire 1 proefkwam Gonnie
Gorissen sterk terug en met haar
derde plaats kwam ze verrassend
voor de favorieten Haazen en Gor-
dijn terecht.

Gelissen te sterk

zestal zich 'als een stelkleine kinde-
ren behandeld voelt. Dat maakt de
kans op een rentree uiteraard
uiterst gering.

Hoe de toekomst van de opgestapte
speelsters er uitziet, is nog niet hele-
maal duidelijk. Piet Kivit heeft zich
inmiddels ontfermd over het zestal.
„Ik vind dat ik deze meiden niet in
de steek kan laten", aldus Kivit.

„Nadat ze besloten hadden met
V&L te kappen, heb ik contact op-
genomen en mijn diensten aangebo-
den. Ze hadden zich het nodige
voorgenomen dit seizoen. Ik wil ze
graag helpen om hun doel toch nog
zoveel mogeliik te verwezenlijken".

Gisteravond hebben de zes in elk
geval al onder leidingvan Piet Kivit
getraind in de Geleense sporthal
Glanerbrook.

Dinsdag 4 december 1990 " 15

H K *^,^sssfl sssY sport



Afdeling Pluim
Hoofdklasse
W.Tell-Missers 836-823
Luk Raak-SVH 818-831
Centrum-Nova 834-815
Missers-Lambertus 814-829
SVK-Hofke 813-827
Lambertus-Juliana 807-828
Eerste klasse A
Sparta-Keulsteeg 796-813
Hattrick-Centrum 2 810-806
SVH2-Ouwe Mert 815-813
R.Hood-Revanche 813-814
Diana-Raadhuis 814-804
Boekaniers-Sjeet 814-824
Eerste klasse B
Treffers-Reunie 792-815
Trepke-SVT 814-805
Prins-Hubertus 814-819
Enfield-Juliana 2 809-802
Trefpunt-Heros 824-800
Leeuw-SVK2 799-810
Eerste klasse C
Hiltonneke-Stadion 794-804
Treffers-Meuser 804-806
SVT2-W.Tell2 787-789
Sjeet2-Limburg 807-816
Hofke2-Diana 799-812
Tweede klasse A
Merkelbeek-Tjoba 801-792
Fortuna-Rompe 791-783
RKSBCM-RWB 807-794
Missers3-Palet 807-796
Luk Raak2-Rheingold 802-785
Heros2-Reunie2 779-808
Tweede Klasse B
Lambertus3-Missers4 798-786
Corner-Hoensbroek 797-768
Hubertus 2-Vizier 789-790
Emma Boys-Roos 791-788
SVH3-Brunssum 817-795
Tweede klasse C
Gluck auf-R.Hood2 793-799
Op deKamp-Centrum3

796-788
SVT3-Trepke2 788-805
Misserss-SVE 786-765
Sjeet3-Heros3 799-786
Prins2-Trianon 802-790
Derde klasse A
Revanche2-Leeuw2 778-762
Valk-Tjoba2 773-787
Keulsteeg2-Sparta2 780-787
SVK2-J.Wayne 764-779
Heros4-Emma Boys 2 755-772
Derde Klasse B
Roos2-Hubertus 3 785-791
Meuser2-RKWBCM2 783-774
Stadion2-Hiltonneke2 793-772
Reunie3-Wapen 762-801
Boekaniers2-Phoenix 788-771
Derde Klasse C
Juliana3-Nova2 786-796
Ouwe Mert2-Corner2 748-779
OudRompe2-Winchester2

775-738
Schutters2-Treffers2 757-716
F.Dutchman-Trianon2 766-741
Hofke3-Sjeet4 791-791
Vierde Klasse A
SVE2-SVT4 757-758
RWB2-Prins3 772-744
Franciscus2-Fortuna2 753-730
Leeuw3-Brigid3 753-716
Rheingold2-LEnfield2

779-770
Vierde Klasse B
Wapen Nuth-R.Hood3 745-761
Hubertus4-Treffers2 766-764
Oud Rompe3-Op deKamp 2

743-718,Tjoba3-Merkelbeek2 764-776
Vierde Klasse C
Palet 2-Schutters3 777-716
Hoensbroek2-StarClub

762-797
Centrum 4-hattrick2 773-760
RKWBCM3-Roos3 770-562
Emma Boys 3-Hofke4 756-777
Vijfde Klasse A
Wapen2-LEnfield3 727-732
StarClub2-Meuser3 744-741
Schutters4- Gluck Auf2

740-738
Keulsteeg 3-Daltons 742-7478
Vijfde Klasse B
Vizier2-RKWBCM4 691-720
Treffers3-Oud Rompe4

734-714
Tjoba 4-Valk2 570-737
R.Hood4-WapenNuth 756-885
Reunie4-Boekaniers4 726-714
Afdeling kogel
Hoofdklasse
Diana-Limburg 840-851
Diana 2- Lambertus 831-838
Trefpunt-Grunstroat 843-862
EersteKlasse
Wapengilde-Trefpunt2

527-832
Trefpunt3-Lambertus2

813-824
Tweede Klasse
Lambertus3-Grün 779-818
Grunstroat2-SVH 793-783
Derde Klasse
Grunstroat4-Wapengilde2

691-484

Dames,
le klasse.
HOD-Tegenbosch 6-6'
Were Di-Venlo 4-8
M'tricht-Warande 13-1
2e klasse A.
Racing-Concordia 5-9
Groen Wit-HUAC 2-7
2e klasse B.
Nuenen-Zwart Wit 5-0
3e klasse A.
Geldrop-Tegelen 3-6
Geleen-Deurne 4-7
3e klasse B.
Oirschot-Best 1-9
4e klasse A.
Bakel-Bosdael 13- 6
Heeze-Gemert 7-14
Venray-GCAS 9- 2
4e klasse B.
Heesch-Dommel 1-7
Mierlo-Bommelerwaard 6—4
Vlijmen-Teteringen 7-6
Dommel-Liempde 14-3
Dames Veld Hockey Hoofd-
klasse.
HGC-Hilversum . 3-0
Kampong-HDM 1-1
A'dam-R'dam 4-0
MOP-EMHC 1-0
Bloemendaal-Laren 0-3
Groningen-den Bosch 1-0
Heren.
Topklasse.
Mep-Tegenbosch 8-3
d'Bosch-Venlo 7-6
Tilburg-O.Zwart 7-8
le klasse.
Racing-Concordia 5- 8
Geel Zwart-Forward 6- 5
M'tricht-Pusch 8-11
2e klasse A.
HMHC-HUAC 4- 7
Nuenen-Blerick 9-12
2e klasse B.
KeepFit-Best 13- 8
Hopbel-Oedenrode 7-10
WereDi-MOP 12- 5
3e klasse A.
HCAS-EMHC 4-12
HOD-Sittard 4- 4
EMHC-Gemert 15- 7
Venray-HCAS 13- 6
3e klasse B.
Rapidity-Warande 11-10
Oirschot-Zwart Wit 9- 8
4e klasse A.
DVS-Bosdael 15-1
Geleen-DVS 12-7
Groen Wit-Heeze 5-8
Deurne-Bosdael 8-2
4e klasse B.
de Dommel-Mierlo 14-1
4e klasse C.
Cadetten-Bommelerwaard

2- 8

Hoofdklasse A.
Rosolo 2-JES 5-4
Peelkorf-Merels 5-6
Hoofdklasse B.
Fortuna-Ona 4-3
Rosolo-Spes 12-2
Alico-Geko 5-3
Overgangsklasse A.
Gazelle-Olympia 1-4
Oranje wit-Swift 2 6-9

le klas D.
Vitesse-Zigo 2 4-8
Kraanv.-Dss 8-7
Flamingo's-Avanti 2 11-7
Rosolo 4-Omhoog 3—4
2eklas G.
Spaurakkers-EKC 10-4
Elsene-Weebosch 7-9
Rietv.-Am.Korfke 11-7
3e klas A.
Viod 2-GazeUe 2 2-3
Spaurakkers 2-A.Korfke jun.

3—9
A.Korfke 4-A.Korfke 3 3-8
Vitesse 2-Vitessejun. 9-0
3e klas B.
Vonckel g.2-Peelkorf4 8-3
Aspirantenklas A.
Spaurakkers-Viod 2 2-1
Spaurakkers 2-Gazelle 0-1
Viod'2-Spaurakkers 2 2-0
Spaurakkers-Gazelle 3-0
Vitesse-Gazellejun. 0-3
Viod-A.Korfke 1-2
Vitesse-EKC 1-1
Viod-Gazellejun. 1-5
A.Korfke-EKC 0-6
Pupillen klas A.
Vitesse-A.Korfke 1-2
Viod-Spaurakkers 0-3
Vitesse-Spaurakkers 0-4
A.Korfke-Viod 1-0

ereklasse
Balke-Kloth 3-3
Pint-BVO 1-5
Pappegey-Taveerne 2—4
Zuul-SNA 1-5
Maasgolf-Dennenoord 5-1
Maasvallei-BVE 5-1
stand
Maasgolf 9-18
SNA 9-13
BVO 9-13
Taveerne 9-11
BYE 9-9
Balke 9-9
Kloth 9-9
Maasvallei 9-9
Pint 9-8
Zuul 9-4
Pappegey 9-4
Dennenoord 9-1
Distr.Oude Mijnstreek
Beker achtste finale
OBK-BGK 5-7
Pumpje-01ympia2 5-7
Hanneman-Groene Dal 6-6
Tolhoes-Olympia 7-5
Kroon 2-BVC 2 5-7
Trefpunt-Kirk 5-7
Monument-Stern 2-10
District L'mond
hoofdklasse
Papp.ValA-Pappegeay2 3-3
Almania-Krietje 4-2
Meule-Hollandia 0-6
Taveerne 2-Fortuna 4-2
Vöske-Zitterd 4-2
eerste klasse
Fortuna 2-Sittardia 2 4-2
Sittardia -Eikekoeze 4-2
Kritje 2-Almania 2 4-2
Brandpunt-Mert 3-3
Törp-Bayern 0-6
tweede klasse
Schöpke-Vöske 4-2
Bayern 2-Pappegey 4 3-3
Pappegey 3-Taveerne 3 5-1
Barbou-Schöpke 2 4-2
Taveerne 4-Papp.Val,A2 4-2
Hollandia 2-Meule 2 3-3
Meule 2-Schöpke 1-5
Schöpke 2-Hollandia 2 2-4
distrikt Echt
hoofdklasse
Pubr.-Centrum 7-5
Heukske 2-Zuul 2 3-9
GBC Montfort-Greuske 5-7
GBD Slek-Heukske 3-9
Deelgaard-Village. 7-5
eerste klasse
Centrum 2-Spee 6-6
Kerkzicht-O.Genoegen B—4
Greuske 2-Montfort 2 5-7
GBC Hingen-Slek 2 4-8
Aolders-Deelgaard 2 6-6
tweede klasse A
GBC Montfort3-Deetere 9-3
Stoba 2-Putbr.2 6-6
Genoegen2-Donck 1-11
Spee 2-Village 3 8-4
tweede klasse B
Zuul 3-Stoba 3-9
Village 2-Paerdstal 6-6
Donck 2 - Hingen 2 5-7
distrikt Midden-Limburg
hoofdklasse
BYE 2-Dennenoord 9-3
OBKK-Hukske 8-4
Riva-Jagerslust 3-9
BVO 2-Kwartel 7-5
Pantallona-Inrit 6-6
eerste klasse
SNA 2-Berg 4-8
Lantaarn-Breer 5-7
Jagerslust 2- Maasgolf2 3-9
BVN-Heytse 6-6
Oad Hael-Hook 7-5
tweede klasse
BCW-Eikske 7-5
Jachthuis-BVO 3 4-8
KlOss-Riva 2 8-4

■ Hukske 2-Hoove 9-3
Berg 2- BYE 3 6-6
derde klasse
Kwartel 2-OBKK 2 6-6
Leste Bal-Meijel 2-10
Kwartel 2-BVN 2 9-3
Zwaan-Tup 5-7
Breer 2-OBKK2 2-10
Dennenoord 2-BCW 2 4-8
district Weert
hoofdklasse
Leike-Royal 7-5
Boshoven-Vuulderke 8-4
Paol-Sch.hoeve 6-6
Anker-Graswinkel 7-5
eerste klasse
Vriendenboomn-Spijk 10-2
Mill-Luchtpost 9-3
Boshoven 2-Anker 2 10-2
Laar-Royal 2 9-3
tweede klasse
Bach.Club-Anker3 6-6
Hook-Leike2 6-6
Hoppers-Royal 3 8-4
Spijk2-Mill2 10-2
standen
district Oude Mijnstreek
hoofdklasse
Olympia 8-14
BVC 2 8-11
Stern 8-9
OBK 8-9
Kroon 8-7
Hanneman 8-7
Groene Dal 8-7
BGK 8-7
A gen Kirk 8-5
Tolhoes 8-4
eerste klasse
Olympia 2 8-16
Eikske 8-15
Pumpje 8-10
Kroon 2 8-9
Pint2 8-8
Balke 2 8-7
Monument 8-6
Sjörk 8-6
Trefpunt 8-3
"OBK 2 8-0
tweede klasse
ENBK 8-14
Sjutt 8-13
Cosy Corner 8-12
Tolhoes 2 8-10
Voelender 8-8
Hanneman 2 8-8
Eikske2 8-6
A genKirk 2 8-3
Pint 3 8-3
Singel 8-3
derdeklasse
Op't Gaat 8-15
Groene Dal2 8-13
Pannesjop 8-12
Pumpje 2 8-11
Dopgere 8-9
Monument 2 8-5
Voelender 2 8-5
Hofke 8-4
OBK 3 8-4
Cosy Corner 2 8-2

Derde bekerronde.
Hofland-Schschtwiel 11-21
Sjtoet-Hoafke 18-14:

Brunss.N.-Eykenboys 19-13
| Stelletje-Rolduc 9-23
f Moeil.Hoek-Cafe Huizinga

11-21
[ Sjtee Uul-Br.wapen 28- 4

LeDuc-Sport 25- 7
[ Coriovallum-Bierpul 29- 3
I Schachtw.-Bouman 19-17

' A.Anders-Vink 12-20
Vogelzang-Vink 12-20

I Mijnz.-Paddock 20-12
Big Shots-Op deKamp 18-14

I St.Kruis-Draver 14-18
I Kr.o.Tijd-Gebr.Hofke 17-15
I Keizer-Karrerad 18-14

Schachtw.-Coriovallum 24- 8
I W.Tell 8.-St.Kruis 18-14

Hermans-Eykenboys 11-21
Tunnelb.-Cafe Huizings 19-13
Pierrot-Voske 13-19

I Landgr.-Hermans 15-17
I Landgr.-Boereslot 12-20
I Draver-Barrel 9-23
;Karrerad-Pluympje 9-23

Sjtee Uul-Coriovallum 8-24
i Brunss.N.-Poat 18-14
i Barbou-Stoufpot 24- 8

Hermans-Tunnelboys 11-21
I Draver-Keizer 15-17
! Spoorz.-Barrel 28- 4
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KNBB District Z.Limburg.
Drieb.A.
Wilhelm.-Volksh.3 5-2
Modern3-Luip 2-5
Keizer-Societ. 3-4
Gr.Grubben-Modern 5-2
Volksh.-Caramb. 3-4
Drieb.B.
Matchp.-Volksh. 2-5
OHVZ-St.Heerlen 5-2

1 Eikhagen-Schinnen 4-3
Modern-Apollo 5-2
Volksh.-O.'tKantje 6-1
Caramb.-Matchp. 7-0

1Waubach-DDK 5-2
1Drieb.C.
1Academie-Apollo 5-2
1 Drieb.D.
; Touche-Gebr.Hofke 7-0

Union-Vink 3-4
Gebr.Hofke-Treffers 0-7
Schinnen-Cebusta 5-2
Br.Wapen-O.'t Kantje 2-5
Caramb.-Voerend. 2-5
lA.
Holtum-Gona 2-5

'Kempke-Heukske 5-2
1 BVG-Keizer 4-3
Schaesb.-BCH 7-0
Gona-Benelux 2-5

1N.Klossen-BBC 5-2
Bom-Holtum 4-3
Volksh.-N.Klossen 5-2
Societeit-BBC 2-5
18.

1St.Heerlen-Volksh. 2-5
! Societ.-BBC 3-4
! St.Bavo-Schaesb. 5-2

Waubach-Juliana 7-0; Caramb.-Apollo 5-2
I Volksh.-Academie 1-6
jN.Kloss.-St.Heerlen 7-0
1 Vr.kring-Br.wapen 2-5

' 2A.
Benelux-BVG 5-2

i 2C.
Zwaantje-Schaesb. 2-5
N.Kloss.-Vr.kring 7-0: 2D.

'Keizer-Schaesb. 7-0
1Ransdaal-St.Hoger 3-4
i 2E.

Schaesb.-N.Klossen 5-2
Gebr.Hofke-Caramb. 7-0
Tjoba-DJB 7-0
2F.

1St.Heerlen-Eendr. 7-0
3A.

1 Maasb.-Statie 2-7
38.
Brunssum-de Oase 7-2

i 3D.
i Touche-Zwaantje 4-5

DJB-Juliana 5-4
I 4A.

' Luip-Born 5-4
48.; Heukske 5-Tjoba 5-4

I 4D.
Waubach-Apollo 7-2
SA.
Volksh.-Holtum 0-9

1Standen.
I lA.

'tKempke 13-64
Holturn 13-56
Schaesberg 13-53
BBC 13-50
't Heukske 13-47V2

1Gona 13-46
1 Bom 13-44
1BCH'7O 13-44
NietKlossen 13-42

i Volkshuis 13-41
Benelux 13-39

Ide keizer 13-38
Sociëteit 13-38
BVG 13-34/-*
18.
BBC. 13-66
SAocieteit 13-61
NietKlossen, 13-59
Br.wapen 13-54
Volkshuis 13-53
Waubach 13-51
Carambool 13-44
Vriendenkring 13-42
Stad Heerlen 13-41
St.Bavo 13-40
Academie 13-39
Schaesberg 13-35
Apollo 13-30
Juliana 13-22
2C.
't Zwaantje 10-54
NietKlossen 10-46
Brunssum 10-45
IntVen . 10-41
Schaesberg 10-36
M.Gewanden 10-35
't Hoefijzer 10-32
Gebr.Hofke 10-31
Vriendenkring 10-27
deKeizer 10-20
Los band 10-18
2D.
NietKlossen 10-59
BCH'7O 10-49
deKeizer 10-42
Sibbe 10-381/;.
Steeds Hoger 10-36
Schaesberg 10-35
Ransdaal 10-34
BCV 10-28/2
't Hoefijzer 10-25
Voerendaal 10-20
Los Band 10-18
2E.
Tjoba 10-47
Gebr.Hofke 10-46
't Hoefijzer 10-41
DJB 10-40
Eikhagen 10-40
Schaesberg 10-39
Volkshuis 10-34
Carambool 10-33
Schinnen 10-24
'tKlosje 10-21
NietKlossen 10-20
2F.
't Hoefijzer 10-46
Steeds Hoger 10-46
OHVZ 10-45
Stad Heerlen 10-44
Schaesberg 10-37
Zum B.Bock 10-32
ABC 10-30
NietKlossen 10-30
Op 't Kantje 10-27
Eendracht 10-25
Waubach 10-23
3C.
Gebr.Hofke 10-63
Steeds Hoger 10-58
Sibbe 10-55
In 't Ven 10-52
ABP 10-46
Weustenrade 10—45
Treffers 10-42
Eikhagen 10-39
St.Bavo- 10-37
Beatrix 10-33
DJB 10-25
3D.
DDK 10-58
ABC 10-55
Gebr.Hofke 10-55
IntVen 10-52
Schaesberg 10-51

Mannen Promotiedivisie
Rac.Berverwijk-Wyba 87-58
Basketiers-Lokomotief 86-54
Gunco-Virtus 119-74
Luba-Zeemacht 65-68
Kimbria-Celeritas 80-87
Groningen-R'dam 75-63
Mannen le divisie B
Azimma-Leiderdorp 75-85
Lisse-Wilskracht 81-61
Odijk-Voorburg 75-73
WSC-BS Weert 2 77-84
Mannen Rayon Hoofdklasse
PSV/Almonte-Rush 91-48
E'hoven 2-Beltistos 67-81
Jump.Crabs-Heerbaan Pion.

84-71
Mannan Overgangsklasse B
Springfield 2-Kepu Stars

84-73
KißTbria 2-Titanus 57-69
Jasper Sport-Hoppers 54-78
Braggarts-Quo Vadis 84-83
Mannen le klasse A
Aeternitas-Dunatos 2 53-51
Springfield-BSM 71-64
Kimbria 3-Jump.Giants 62-54
Supershot-BS Weert 4 57-65
Braggarts 3-Kimbria 4 72-71
Mannen 2e Klasse A
Aeternitas 3-Kepu Stars 2

58-89
Jump.Giants 2-Alley OOP 2-0
Boemerang-Archers 48-54
Timson Stars-BSWeert 5

101-64
Mannen 3e Klasse A
Bumpers 2- Springfield 2

77-73
Giants-BS Weert 6 65-99
Kimbria 5-Olympic 62-81
Kepu Stars 3-Kimbria 6 61-33
Mannen 3e Klasse B
Venlo Sport-Aeternitas 4 48-70
Patrick-Supershot 2 93-49
Timson St.2-Jump.Giants 3

62-40
Vrouwen Rayon Hoofdklasse
High Five-PSV Almonte 2

55—49
Vlissingen-Black E.2 51-46
Agon-Virtus 56-36
Dunatos-Kimbria 60-51
Vrouwen Overgangsklasse B
OBS Oss-Tantalus 48-41
Springfield-Springfield Bom

62-37
Kepu Stars-AalstTVaalre 55-56
Vrouwen le Klasse A
Venlo Sport-Aeternitas 18-90
Alley Oop-BSM 26-72
Vrouwen le Klasse B
Springfield 2-Dunatos 2 20-46
Kepu Stars 2-Olympic 60-34
Jump.Giants-Bumpers 2 93-26

2e klasse H.
Tilburg-NKV 8- 4
Quick-Sperwers 16-14
3e klasse P.
Fortuna-O.Gracht 10-10
Trega-Sirene 9-16
Kido-Heerlen 9-22
RES.2e klasse P.
Excelsior 2-SDO 3 8- 8
Top 2-R.Roest 3 16-17
Zuid 1.
Eymenck-d.Bosch 13-9
Eindhoven-Wertha 10-9
Kanaries-J.Brabant 10-9-
-2eklasse A.
Excelsior 4-J.Brabant 2 10-6
R.Roest 6-Tilburg 5 10-2
Kido 2-PSV 4 9-8
2e klasse B.
SDO 5-NKV3 1-4
R.Roest 7-Tilburg 4 5-8
O.Gracht 4-Mariarade 2 11-5
3e klasse A.
Fortuna 3-Kido3 11- 6
OEC3-DOT2 2-18
3e klasse B.
Heerlen 2-Kanaries 2 9- 6
Trega 2-Sportl.4 8-11
4e klasse A
Ready 2-R.Roest 8 7-2
O.Wit 5-Mariarade3 12-4
5e klasse B.
Eymerick 2-Wertha2 11-11
7e klasse B.
Heerlen 4-Elsene B—4

Uitslagen badmintoncompe-
titie speelweek 9
Overgangsklasse Afdeling B
Nuenen-Drop Shot 2 5-6
Kers/Geldrop-BCO/Bali 4-7
Gein-Duinwijck 3 3-8
Non Smokers/Velo 2-Victoria

5-6
Eerste Klasse Afdeling 4
Pro Kennix/Ritte 2-United
Venlo 4-5
Bavel-Boonen/BCRoermond

5-6
Espe/Papendrechtse-Oss 7^l
Schijndel 2-Victoria 2 6-5

Tweede Klasse Afdeling 8
Boxtelse BC-Espe/Heerlen 7-1
Wik Sittard-Weert'67 3-5
BC '67 Veghel-Nuenen 2 4-4
Whippet '71-Victoria 3 5-3
Derde Klasse Afdeling 14
Bavel 2-Borobudur 6-2kers/Geldrop 2-BCO/Bali 3 4-4
De Veste-Pellikaan 2 6-2
Roat-Gilze \ \
Derde Klasse Afdeling 16
Bocholtze BC'/7-United Ven-
lo 3 1-7
Kers/Geldrop 3-Boonen/BC
Roermond 2 7-1
Weert '67 2-KerkraadseBC'67

3-5
Whippet'7l2-Nuenen3 8-0
VierdeKlasse Afdeling 22
Drunen 2- Olympia '56TEG

5-3
Kers/Geldrop 5-Boonen/BC
Roermond 3 8-0
Scarabee-Wik Sittard 2 4-4
PSV-Stein 2 6-2

Vierde Klasse Afdeling 23
Geleen-U nited Venlo 4 5-3
Challengers-Panache E'hoven

6-2
Scarabee 2-Kerkraadse BC '67
2 3-5
Someren-Victoria 4 7-1

Vierde Klasse Afdeling 24
Alouette-Stein 7-1
Good Luck-BC '67 Veghel 3

4-4
Whippet '71 3-Bocholtze BC
'77 2 6-2

Heren le klasse.
Ganze-DEZV 10- 7
Mosa-BZ&PC 13-11
Schelde-Treffers 8- 9
RZ-Hellas 10- 8
Argo-Lutra 14- 5
2e klasse.
PSV-Punderman 10-10
Glana-Hellas 10-3
ZEPS-Platella 6- 9
ZVH-Tempo 6- 4
DZT-Eszet 12- 6
Dames le klasse.
Breda-Treffers 4-3
Stormvogel-DEZV 2-6
Warande-Krabben 9-4
DZT-Vennen 6-6
Dokkelaers-MZ&PC 9-2
TRB/RES-Njord 7-2
2e klasse.
PSV-Argo 11-7
Eszet-Zon 6-7
Heygrave-RZL 13-7
HZ&PC-Nayade 5-9
WZV-Zeester 12-7
Heren jeugd B.
Schelde-Treffers 6- 9

verp-BZV 18- 4
Heygrave 6- 7

Je-Hellas 11-13
Argo-Grogo 11-11
TRB/RES-Arethusa 7- 2 |

Zwakhalen-Beugels 0-1
Hacobs-Balter 1-0
Stand.
Temmink 362.00 40
Henzen 350.17 39
Verreek 280.83 38
Plasman 275.67 37
van Zanten 257.33 36
b-groep.
Frijns-Robbertsen 0-1
Dassen-Gunkelmann rem.
Esser-Kooistra 1-0
Janssens-Thomas rem.
Konsten-Bakker 1-0
Wijers-Bottenberg 0-1
Kooistra-Pursey 1-0
Holterb.-Dortants 1-0
Kalsbeek-Heuts 0-1
Smits-Doumen 0-1
Falize-Kempener 1-0
Peters-Bruns rem.
Gerats-v.Dishoeck . 1-0
Wilhelmus-Lemmens 1-0
Kleikers-Coenjaerts 1-0
Stand.
F.Esser 557
F.Gunkelmann 532
B.Frijns 506
J.Dassen 501

Uitslagen ski-wedstrijd d.d.
2-12-1990
B-Slalom
Kinderen t/m 6 jaar
l.S.Vondenuof 58.353
2. B.Goessen 1.07.330
3. E.v.d.Kraats 1.10.314
Kinderen van 7 t/m 10 jaar
l.J.Mc.Phee 42.820
2. M.Meyer 44.731
3. A.v.Dok 45.195
4. F.Stam 45.484
5. P.Meyer 45.685
6. D.Zagema 46.817
7. R.Janssen 47.339
8. M.Glas 47.950
9. P.ln deBraak 50.232
10. M.v.d.Kraats 50.855
ll.M.Gottschalk 52.013
12. D.Belfi 55.715
13. J.Hellenbrand 1.06.299
Jeugd van 11 t/m 14 jaar
1.J.V.Noorbeek 42.707
2. G.Belfi 44.305
3. C.v.Dok 44.860
4. H.Krum 52.367
5. M.Boekenstein 53.253
6. J.Walta 57.151
7. R.Op den Kamp 1.19.403
Dames D
l.M.Ludgens 49.946
2.T.Doveren 50.946
3. M.Deckers 59.775
4. C.Hendriks 1.18.280
Heren D
l.J.Jorissen 42.601
2. W.Doveren 46.268
3. T.de Bruijn 50.254
4.P.Cortlever 51.499
s.W.Nieman 51.672
6. R.v.d.Kraats 53.686
7. A.v.Engen 59.794
8. B.ln deBraak 1.10.103
9. B.Ludgens 1.18.455
10. F.Walta - 1.31.507
Dames C
1.M.v.d.Kraats 50.540
2. W.Martinussen 52.745
3.T.v.d.Hof 52.826
4. C.Jevsinak 53.954
5. N.Hau 56.884
Heren C
l.F.Jevsinak 44.450
2.J.Mans 47.012
A.Slalom
Dames B
1.C.Duchateau 37.732
Heren B
l.P.lckenroith 37.951
2. M.Lahaye 40.233
3. P.v.Deursen 54.408
4.W.Peeters 57.569
Jeugd A
l.A.Moser. 34.107
2. R.Schippers 34.647
3. B.Glas 37.447
4. S.Gottschalk 39.335
5. B.Eussen 42.577
6. G.Baarslag 42.985
7. B.Schippers 43.223
8. D.Bodelier 46.526
Heren A 2
1.J.Engels 32.904
2. L.Knebel 33.575
3. B.Wöltgens 33.903
4. T.Kicken 37.560
5. W.Daemen 37.985
6. W.Beukhof 39.855
7. J.Ramakers 42.020
B.J.Radstake 42.519
9. C.Meyer 44.952
lO.W.Meyer 1.28.797
Heren A 1
1. J.Smeets 28.093
2.R.v.d.Leek 30.883
Diskwalificaties
4-9-33-47-63-65-68-70-72-74-81-
-100-103

Slot Distriktviertallen brid-
ge competitie
Parade der Kampioenen
hoofdklasse
Kampioen-V.M.2Team: Fliek-
Wilhelm met Lagas-Wagen-
voord.
Eerste klasse
Groep A
Kampioen Mijnstreek 4 team:
v.d.Haar-Adams met Beckers-
Moonen.
Tweede klasse
Groep A. kampioen team: Sit-
tard 13 Echtpaar Jans met
v.Erkelens-Stoffels
Groep B. kampioen team: Ge-
leen 7 Feron/mw.Zanders met
echtpaar Theuns.
Groep C. kampioen team:
Gleen 4 Jeurissen-Govaarts
met Rulkens-Schols.
GroepD. kampioen team: Mil-
joenenlijntje 2 Mw.v.d.Weijer-
Stevelmans met Sniekers-
Maus.
Derde klasse
Groep A kampioen team:
Mijnstreek 11 Vrouwenraets-
Janssen met echtpaar Schie-
veld. Groep B kampioen team:
Eijsden 1Goessens-Visser met
Goessens-v.d.Munckhof.
Groep C. kampioen team: Eijs-
den 2 Echtpaar Goessens met
Essers-Bar. Groep D kam-
pioens team: Margraten 1 echt-
paar Heijnen-met Hagemanr
v.Opbergen. Groep E. kam-
pioen team: Brok 7 Dms.Bale-
mans-de Groen met
Dms.Boer-Goessens. Groep F.
kampioen team: V.M.18
Dms.Kupers-Schils met dms.
Wurns-v.d.Wijer. Groep G.
kampioen team: Sittard 14.
Kox-Mw.Hendriks met
Dms.Pötgens-v.d.Vorst.

distrikts dames paren compe-
titie
uitslag en stand na 4 wed-
strijden
hoofdklasse
1. dms.Ammerdorffer-Schrei-
nemacher 63.02%
2. dms.Witvliet-Beckers

60.42%
3. dms.Moonen-Herrick

53.65%
Stand na 4 wedstrijden
1. dms.Ammerdorffer-Schrei-
nemacher 243.09%
2. dms. Witvliet-Beckers

220.32%
3. dms. v.Gennip-Sniepers

204.06%
Eerste klasse
1. dms.Wierts-Wienaaerts

59.90%
2en3 gelijk dms.Alfers Wort-
mann en
dms.Hermans-Willemsen

57.29%
Stand na 4 wedstrijden
l.dms.Paffen-Geurts 222.26%
2. dms. Wierts-Wienaarts

216.41%
3. dms. Alfers-Curfs 208.52%

Bridge Club Bronsbeek
Wild en Wijn Drive
Voor de 1 le maal in succes
organiseert de bridge <"*Bronsbeek op zaterdag 15i
cember a.s. in het Casino]
Treebeek Brunssum een w
wijn bridge drive. Aanvd
13.30 uur. Prijsuitreiking 18*
uur. Inschrijven tot uiterlijk;
december bij A.Wiertz, Bro*
straat 33, Schinveld, tel. 0*
254732. Kosten f2O per pa*

Bridgen voor Kon.WilheV
na Fonds
Maandag 10 december■]
.vindt in het gemeenscha!
huis te Terwinselen een j
voorronden plaats van I
'Harry Deklerk' bridge M*
nooi plaats, waarvan de bat
bestemd zijn voor het kanW
fonds. Aanvang 20.00 Uj
Aanmelden bij Henk Ste*
mans tel. 045-462061.

uitslagen BC Hoeve de A
Heerlen
Kwartetten-league
Marastima-Stalmeier
SOS-Onger OS
Ladies-ATB Stonebr.
Klim Bin-Threu plus one 'S'9l-Wigrut
Teo's Paradise-Roda
Bedrijyen-league
U.Bears-Foto.Olympic
Ultrasec-Transoval
SSOVH2-ABP 2
ABPI-Volld'rop
Webibo-CV Geleen
Diana Team-SSOVHI
Hoeve de Aar trio-league
UD3-U.Bears
Ou Hwa PP-Woodhouse 'Plattföss-EVA
Gemaha-Team 2
Sjelme-Speedy
stand
UD3 19-lOi
Plattföss 17-9!
Woodhouse 15—10*
BBH trio-league
UB Ice Bears-UDI
BT Spoilers-UB Polar BearSl
Teddy Beren-BTObies
UB Koala's-UD2
Tokja-UB Kodiaks I
Dubbel-league 1
Bowling Angels-Malgrat O
Kapelhof-Baanbrekers
Return-Pin Ups
Val Om-Midway's
WC-SOS 'Dubbel-league 2
Madonna's-Optimisten
VolhouderS-Riefie
Tik-Labbo's
Blind-Pinhunters
BZN-Fantasie
Anco-Missers
Trekvogels-Good Luck
BBH dubbel-league
Joemie-Stap In
PinBusters-Kameleon
Olympic-Madrugada
VOG-Aarveld 3'/>
Brugmans-Lipi
Golob-Terminators

Heerlen, circuit sportrr»
/sportvrouw van Limbi*j
tweede wedstrijd; schaarbal
kegelen dames: 1. Beks:.
Bergmans; 3. Van Roosrria*
en Jutten; flipperen: 1. SJren; 2. Bergmans; 3. Hellifl
en Oelers. Stand: 1. De Bre*a
Jutten, Beks, Bergmans^Devens. Heren; schaarbaan]
gelen: 1. Hellenbrand; 2. Bj
ze; 3. Hermse en Krichel; >*peren: 1. Titulaer; 2. Ausse»
3. Beks en Willems. Stand'
Titulaer; 2. Hellenbrand;|
Willems en Hermans.

DAMES
PK
Born-Margraten I+'
Kerkrade-Ospel 1H
Vesta-Loreal 2 6-
Br. Out-Polaris W
lason 2-Maasbracht *g
IA
Blerick-Bevo 2 &
HVN-Grathem -»"DES-Rapiditas 2 1+
Sittardia 3-Br. Sport I*s"
Eksplos.-Wittenh. \&
1B
Vilt-Filarskis l**j
Minor-Sibbe |
ESC-IVS I
lason 3-Brunssum I
Hellas-Caesar 2 1-M
2A
Blerick 2-SWH H
Gr. Ster-Wittenh. 2 **-Br.Sport2-Bevo3 A
Eksplos. 2-Haelen 2 Ijl
Rapiditas 3-Hercules 12B
Patrick-Blerick 3
Be Fair-Loreal 4 \Swift 2 -Merefeldia 2
Rapiditas 4-Posterholt 2 fHBS-Breeton 3 2*
2C
Patrick 2-Linne *;!
Heel 2-Wilskracht -'"SVM 2-NOAV 2
Posterholt 3-Swift 3 I*l
IVS2-Sittardia4 I
2D
Hoensbroek-CAesar3 1-jl
Wijnandia-Sittardia 5 l*j
Zw.Wit-Marsna
2E I
Brunssum 2-Roda 2 ;
Hellas 2-Br. Out3 $
Voerend.-S. MVC 2
2F
Be Quick-Vebios
Juliana-HVS
S. MVC-Kerkrade 2
Polaris 2-Gulpen 3|
Jun. PK
Blerick-Margraten
Minor-Caesar
Sittardia-Merefeldia
ESC-81. Wit
Loreal-Hellas "HEREN [
PK JBrunssum-Voerendaal -Ü
Kerkrade-Eksplosion
Zw. Wit-Loreal 2
Alfa S-Polaris
IA
Wittenh.-Be Fair
Herten-Bevo 2
Swift3-Blerick2
Loreal 3-DES '59 W
1B IOlympia-Br. Out 'JJHoensbroek-NOAV 2

Posterholt-81. Wit 3 J2A
HBS 2-Bevo 3 II
Grathem-Stramproy f, JMerefeldia 2-Manual *J„
Rapiditas 3-Br. Sport 3 3 .
Blerick 3 Herculesf. \Maasbracht-Linne
Br. Sport-BeFair 2
Beatrix-Vesta 2 *1
Rapid. 4-Posterholt 2 "'2C dlCaesar 3-Rapiditas 2 K \
Bl.Wit4-SVM2 I
Born-IVS
V&L3-NOAV3
Wilskr. 2-Br. Sport 2 I
2D UIBe Quick-Filarskis
Alfa S 2-Wijnandia ; *.
lason-Minor2 [j iVoerend. 2-Zw. Wit 2 '2E fi
Gulpen-Kerkrade 2 [n
Selpa MVC-lason 2

J.deKteFÏx 697
P.de Rond 692
M.Heltzel 688
Totaal 4248
4.S.C.Socio 11.
W.Merzdorf 727
W.Thielen 710
J.Vanovermeere 709
M.Luurssen 706
J.Schins 691
P.Jaspers 685
G.Peters 669
J.Pouwels 667
Totaal 4228
s.SKC.Hendr.Sportpaleis 11.
F.Smits 730
A.Limpens 726
C.Blonk 725
M.Stienstra 684
A.Wilbrink 664
G.de Groot 664
H.Sackers 663
A.Wilbrink 647
Totaal 4193
6.SKG. '85.
J.Peeters 723
F.Partzsch 708
P.v.Haren 682
W.Acheenen 677
H.Swelsen 673
H.Bruls . 667
L.Scheenen 643
Totaal 4130
Clubstandna de 5e wedstrijd.
I.Hoensbroek 30 p.
2.Casino 22 p.
3.P.E.C. 19 p.
4.Socio 11. 14 p.
S.SKG'BS 13 p.
6.Hendr.Sportpal.ll. 7 p.
5e wedstrijd le klasse Heren.
1.K.C.1n 't Brookx.
G.Heltzel 778
J.Litjens 772
A.Konings 712
J.Broeren 709
J.Palmen 691
P.Heythuyzen 686
W.v.Koomen 655
J.Zeelen 648
Totaal 4348
2.SKC.Kegelvrung'69 11.
J.Scholten 777
P.Schepers 730
M.Munnik 722
J.Souren 720
B.Korber 708
T.v.Bezouwen 660
R. Palmen 651
JP.Cordewener 586
Totaal 4317
3.SKC.Hoensbroek 11.
R.Aussems 737
F.Caubo 723
J.Schaakxs 716
K.Schmitz 701
B.Huibers 698
H.Limpens 692
G.Triepels 661
K.Eringa 647
Totaal 4267
4.SKC.VV.RL.d'r Pool 11.
A.Thomas 676
B. Sormani 662
W.Duysings 660
H.Nagle 654
P.Sistermans 642
E.Wessels 616
J.Ritzen 611
Totaal 3910
5.5.C. 0.M.5.11.
J.Thielen 679
P.Erens 660
G.Willerhs 657
W.Bartel 584
W.Bron 611
P.Hendriks 582
Totaal 3773
Clubstand na de 5e wedstrijd.
l.Kegelvrung'69ll 23 p.
2.Hoensbroek II 17 p.
3.VV.RL.d'rPooIII 17 p.
4.ln't Brookx 15 p.
5.5.C. 0.M.5.11 sp.
5e wedstrijd 2e klasse heren.
I.SKG.-85 11.
D.Effertz 726
J.Partzsch 706
D.Schlichting 700
A.v.Oenen 678
F.v.Vugt 649
J.Kurvers 620
H.v.d.Eynden 607
Totaal 4079
2.K.V.Fortuna.
Mi.Smeets 759
L.v.Montfort 688
J.Smeets 683
Ma.Smeets 667
H.Smeets 667
W.Smeets 607
J.Tubee 551
Ag.Smeets 516
Totaal 4071
3.K.C.V01v0 11.
J.Bongers 717
H.Dreissen 676
H.Bindels 674
J.Schutgens 641
W.v.00l 604
H.Quaedvlieg 593
H.Vromen 554
J.Dreissen 514
Totaal 3905
4.SKC.Hoensbroek 111.
G.Gardeniers 683
H.Limpens 672
C.Feuler 619
F.Speeyens 614
PGijzen 595
M.Braeken 589
M.Tuender 582
H.Meertens 559
Totaal 3772
Clubstand na de 5e wedstrijd.
l.K.V.Fortuna 13 p.
2.Hoensbroek 111 13 p.
3.K.C.V01v0 II 12 p.
4.5KC8511 12 p.
5e wedstrijd 3e klasse Heren.
I.S.C.SOCIO 111.
L.Knoors 654
L.Paterski 650
JLuurssen 635W.v.d.Wardt 631
JNijkamp 630
F.v.d.Heyden 600
H.Derksen 545
J.deßoerdereGest. 288
Totaal 28022.K.C.Oolderhof.
A.Bongartz 661
J.Kessels 654REvers 653
S.Claessen 624
H.Bongartz 619
M.Vergoossen 568
P.v.Dongen 560
J.Scheenen 450
Totaal 3782
3.SKC.Kegelvrung'69 111..J.Aretz 642
P.Baumans 637
H.Ramakers 621
M.Samulski 605
J.Aretz 590
T.Palmen 547
W.Steins 545
R.Janssen 541
Totaal 3642

Klasse 2A
ATIVU - Blerick 2 5,5 - 2,5
Kerkrade 2 - Brunssum 2 4-4
Klasse 3
Brunssum 4 - Blerick 3 7-1
Kerkrade 3 - SLTC 4 5,5-2,5
Audi circuit
Merry - Goderus 3-6, 2-6
Poulissen - Groothuis 5-6, 3-6
Slangen - Gerlach 6-3, 6-5
Mulder - Schohler 6-2, 6-0
Mostard - van Duinhoven 6-1,
6-3
Slangen - van Gansewinkel
2-6, 2-6
Mulder - Gunning 2-6, 3-6
Mostard - Deursen 4-6, 6-0, 6-3
Mostard - Scheuten 4-6, 2-6

A-groep.
Overz.ronde 13.
v.Zanten-Henzen 1-0
Temmink-v.Gijsel 1-0
Winkels-Scheeren 1-0
Hendriks-Dam 1-0
Ortmans-Raub 1-0
Jacobs-Beugels 1-0

DJB 10-46
Carambool 10-42
't Zwaantje 10-41
Juliana 10-39
Touche 10-30
Zum Bl.Bock 10-26
4C.
NietKlossen 10-65
M.Gewanden 10-62
deKeizer 10-50
'tKlosje 10-46
de Lange Band 16-46
BCH'7O 10-45
Steeds Hoger 10-42
Br.wapen 10-40
Beatrix 10-34
't Zwaantje 10-34
BCV 10-31
4D.
Cebusta 10-62
Schaesberg 10-60
Waubach 10-56
Eikhagen 10-50
Academie 10—44
In 'tVen 10-44
't Hoefijzer 10-43
deKeizer 10-38
Apollo 10-36
NietKlossen 10-36
Eendracht 10-26
4E.
Treffers 9-59
DDK 9-52
DJB 9-51
NietKlossen 9-39
Eikhagen 9-37
deKeizer 9-36
BBC 9-33
Irene 9-33
Vriendenkring 9-33
BCH'7O 9-32
SC.
Irene 9-62
NietKlossen 9-52
Eikhagen 9-46
DJB 9-45
'tHoefijzer 9—45
Beatrix 9-44
M.Gewanden 9-38
Carambool 9-37
Brunssum 9-20
Matchpoint 9-16

District Maastricht.
Cl-A.
Kl.Vier-Heer 1-6
MBV-Rheing.2 4-3
Vr.kring-Ulestr. 7-0
O.d.Klos-Berceuse 0-7
Cl-B.
Heer 2-00 Heer 5-2
Rheing.-Sjaan 2-5
Ulestr.2-Noorb. 3^l
Geulle-Keizer 5-2
C2-A.
Sabena-Keizer 2 5-2
Gerlach-BCM 5-2
Sjaan 2-Haverp. 4-3
O.d.Klos2-KOT 5-2
Bunde-MBV 2 0-7
Geertr.Ulestr.3 4-3
C3-B.
Ulestr.4-Vr.kring 2 4-3
A.Raak-OOHeer2 3-4
MBV 3-Bunde 2 4-3
KOT 2-O.d.Klos 3 7-0
Keer-A.Wolder 5-2
Rheing.3-DAS 2-5
C2-C.
Wolder-Vilt 0-7
Gronsv.-DOT 2-5
OO Itteren 2-Keer2 5-2
Nazareth-Ulestr.s 5-2
Haverp.2-Ketsers 3-4
Concordia-Banholt 2-5
C2-D.
Noorb.2-Voliere 5-2
Ridder-Heukske 2-5
Ketsers 2-KOT 3 4-3
BAM-Nazareth 2 7-0
Heer 3-00 Itteren 7-0
DOT 2-Eijsden 2-5
C3-A.
Wolder 2-Eendr. 7-2
Rheing.4-A.Wolder2 5-4
Keemel-Heukske 2 1-8
Berceuse 2-Bookvink 2—7
Volière 2-Eijsden 7-2
B'Home Jose-Heugem 5-4
C3-B.
d.Duuker-Victorie 7-2
Eijsden 2-Diekske 2-7
800kv.2-Borgharen 3-6
Heukske 3-00 Itteren 3 2-7
A.Wolder3-Geulle2 5-4
Keer 3-Rheing.s 5-4
C3-C.
O.d.Klos4-Geertr.2 4-5
Eijsden 2-Oost 4-5
Mergell.-Kl.Vier 2 4-5
OO Heer 3-Noorbeek 3 7-2
Ketsers 3-KOT 4 4-5
Eendr.2-Eijsden 3 7-2
C4-A.
Berceuse 3-800kv.3 4—5
Concordia 2-Ketsers 4 2-7
Sabena 2-Keemel 2 2-7
DAS 3-Heugem 2 2-7
Nazareth 3-DOT 3 9-0
C4-B.
Victorie 2-Haverp.3 5-4
OOHeer4-Duuker2 7-2
Ketsers 5-BAM 2 4-5
Keernel 3-DAS 4 3-6
B'homeJ.2-Heukske4 7-2
C4-C.
Heer 4-B'home J.3 4-5
BCM2-A.Wolder4 2-7
Heertr.3-BAM 3 5-4
Duuker 3-Borgharen 2 9-0
Haverp.4-W.v.Berg 2-7
C4-D.
Rheing.6-Kl.Vier 3 5-4
Noorb.4-Geertr.4 9-0
Sjaan 3-Eijsden 3 7-2
O.d.Klos5-Banholt 3 7-2
Oost 2-Wolder 3 4-5
C5-A.
A. Wolder 5-Eijsden 4 2-7
800kv.4-Heugem 3 9-0
KOT 5-Berceuse 4 2-7
MBV 4-Rheing.7 4-5
C5-B.
Nazareth 4-Diekske 2 2-7
BAM 4-Bookvink 5 5-4
Borgharen 3-Mergelland 3 7-2
OOHeers-Victorie3 7-2
C5-C.
Vilt 2-Vr.kring 3 4-5
Keizer 3-Ulestr.6 2-7
A.Raak 2-Ketsers 6 4-5
C5-D.
Kl.Vier4-Eijsden4 5-4
Vr.kring 4-Berceuse 5 5—4
Noorb.s-Voliere 3 4-5
Driebanden-A.
Heer-Eijsden 5-2
KOT-Heukske 2 7-0
Vr.kring-Keizer 2-5
Nazareth-MBV 3-4
BCM2-W.v.berg 1-6
Driebanden-B.
Keizer 2-Sjaan 7-0
OOHeer-Vr.kring 2 4-3
Voliere-KOT 2 7-0
Driebanden-C.
BhomeJ.-BCM 5-2
Heer 3-Gronsv. 0-7
Heukske-OO Heer2 7-0
Keizer 3-Vr.kring 3 7-0
Rheing.2-DAS 5-2

Hoofdklasse A
Roggel-Montfort 1-5
uitgesteld 07-11
Odilia-Paerdstal 2-4
Blaakven-Stift 2-4
Montfort2-Grathem 2-4
uitgesteld 07-11
Boekoel-Dos 6-0
Hoofdklasse B
Riva-Ovu 2-1
Nunhem-Los Brand 6-0
Joppe-Maasbracht 6-0
Ovu-Herkenbo'sch 6-0
Thorn-M'beek 2-4
le Klasse A
Maneslust-Roggel 2 4-2
Internos-Ster 2-4
Wessum-Kot 3-3
Blaakven2-DLV 6-0
DenHoek-Veldpoort 6-0
le Klasse B
Maasbracht 2-Vriendenkring

6-0
Ovu 3-Crescendo 6-0
Odilia 2-Beegden 5-1
Carambola-Top 2^l
Wessem 2-Montfort3 0-6
2e Klasse A
Stvel-Riva 2 2-6|

4e wedstrijd Ere-divisie Da-
mes.
l.SKC.Kegelvrung'69.
M.berends 710
M.Schepers 698
R.Ruggiero 688
E.Kraussen 684
A.Wetzelaer 667
R.Duysings 630
M.v.d.Cruys 560
Totaal 4077
2.DXC.De Treffers.
H.Fredrix 666
M.Frissen 662
C.Raeven 645
M.Haas 625
M.Voragen 620
G.Rongen 619
B.Smeets 580
R.Arets 557
Totaalo 3837
3. DSC Socio.
A.Vreuls 688
M.de Heus 664
G.Steinfeld 645
M.Smeets " 618
R.Wolters 596
E.Jurgens ■ 596
E.Meelkop 582
H.Bauermans 572
Totaal 3807
4. DSC.O.M.S.
L.Nijkamp 649
A.Luthjens 642
N.Thielen 641
N.Vanovermeere 638
A.Knobbe 614
B.Thielen 605
M.Thielen 592
Totaal 3789
5. DSC.De Molt.
A.v.Booden 625
E.Merzdorf 621
MJ.Rosenboom 606
R.Holtus 595
LMulders 594
A.Daniels 583
L.Thielen 561
Totaal 3625
6. SKC.Hendriks Sportpaleis.
L.Huibers 630
C.Maes 629
N.Schmitz 605
M.Deserno 600
G.Claessen 581
P.Blonk 575
H.Thijssens 574
Totaal 3620
Clubstandna de 4e wedstrijd.
l.Kegelvrung 23 p.
2.deTreffers 21 p.
3.0.M.5. '15p.
4. Socio 10 p.
5. Hendriks Sportp. 8 p.
6. de Molt 7p.
4e wedstrijd le divisie dames.
1. DXC. In 't Brookx
P.Zeelen 698
M.Kirsch 608
H.Eerens 606
L.Rutten 588
R.Lubberding 573
K.Heythuysen 570
Totaal 3643
2. DKC.Onger Os.
K.Sistermans 609
R.Meyer 594
W.Bonnie 574
L.Aretz 573
P.Knubben 559
M.Krewinkel 536
T.Vandenhof 522
Totaal 3445
3.SKC.Hendriks Sportpaleis
11.
M.Valke 571
A.Boesten 567
K.Feuler 565
D.Wilbrink 523
H.deJong 519
T.Tijssen 469
Totaal 3214
l.SKC.Kegelvrung'69 11.
A.Martens 572[H.Ramakers 512
IB.Ramakers 493
S.Souren 474
A.Schripsema 415
M.Mager 4-6
A.Samulski 382
Totaal 2870
Clubstand na 4e wedstrijd.
l.OngerOs 13 p.
2.1n't Brookx 12 p.
3.Hendr.Sportpaleis 9 p.
4. Kegelvrung'69 5 p.
5e wedstrijd Ere-divisie He-
ren.
l.S.C.Socio.
P.Rosenboom 791
A.A.Moitroux- 774
J.Schweizer 754
H.Coopman 748
W.Steinfeld 745
H.Maas 733
J.Mohnen 725
T.Schmeitz 695
Totaal 4545
2. SKC.Kegelvrung'69
M.Winthagen 772
Mc.v.Bezouwen 738
P.Mayntz 737
Mr.v.Bezouwen 732
F.Jurgens 724
J.Duysings 723
M.Duckers 708
W.Schulteis 678
Totaal 4426
3. SKC.VV.RL.D'r Pool.
J.Volders 774
J.Deswijzen 735
H.Kuypers 730
J.Janssen II 718
J.Janssen I 717
R.Righetti 715
A.Ritzen 713
G.Speetjens 699
Totaal 4389
4. SKC.Hendriks Sportpaleis.
A.Maes 757
N.Lucassen 754
W.Terwint 738
J.Houben 722
W.Lucassen 710
H.Delahaye 695
B.Haerkens 652
T.Crutzen 650
Totaal 4376
5. S.C. O.M.S.
W.v.Booden 745
H.Sierdal 735
M.Wolters 729
H.Quaedackers 716
D.Nijkamp 704
J.Dejalle 678
H.Lindelauf 657
Totaal 4307
6.K.C. Volvo.
P.Welzen 729
J.Delsing 722
W.Meyer 720
C.Nuchelmans 718
T.Gijskens 703
H.Muris 680
R.Brouwers 679
Totaal 4272
Clubstand na de sde wed-
strijd.
I.VV.RLD'rPooI 20 p.
2.Socio 18 P*
3. Hendr.Sportpaleis 17 P-
-4.Kegelvrung'69 17 P-
-5. K.C.Volvo 7 p.
6.5.C.0.M.5. sp.
5e wedstrijd le divisie Heren.
l.SKC.Hoensbroek.
B.Haenen 779
W.v.Os 753
H.Feuler 736
C.Tilburg 734
M.Schoonderwoert 730
A.Nendels 707
F.Feuler 685
H.Pisters 671
Totaal 4439
2.SKC.P.E.C.
J.Coumans 744
T.Tummers 738
J.Keunen 729
H.Toebosch
J.Lenaerts 710
B.Derrez 707
H.Schmitz 691
H.Ritzen 619
Totaal 4357
3.SKC.Casino.
R.Maessen 744
R.v.Vugt 721
H.Fleuren 706

Roermond-Robic 4-4
Montfort4-Ketelbink 3-5
Taverne-Wahlahlla 4-4
Ona-Swalmen 6-2
2e Klasse B
Ramona-Wilhelminahof 4—4
uitgesteld 06-11
Beeden 2-Leveroy 6-2
Crescendo 2-Klumpke 4—4
Grathem 2-AUerhand 2-6
Meijel-Tramhalte 2-6
2e Klasse C
DDD-Oranjeteam 4-4
Internos 2-Boekoel 2 1-7
Thorn 2-Joppe 21 6-2
Horn-Wessem 3 2-6
Baexem-Veldpoort 2 6-2
2e Klasse D
Kot 2-Ridderhof 3-5
Ster 2- Ovs 6-2
M'beek2-Karot 2-6
Avanti-Hoek 2 2-6
Prairie-Servaar 8-0
2e Klasse E
Mijnheerkens-Karot 2 0-8
Ovt-Meijel 2 8-0
Odilia 3-Kot 3 4-4
Nunhem2- Heel 6-2
Beegden 3-Top 2 6-2
2e Klasse F
Beegden 4-Kot 4 4-4
Robic 2-Joppe 3 6-2
Maneslust 2-Roggel 3 4-4
Los Band 2-Prairie 2 2-6
Hoek 3-Odilia 4 4-4

2e Klasse G
Maasbracht 3-Peel 0-8
Stevensweert-Haelen 0-8
Montfort 5-DDD 2 3-5
uitgesteld 06-11
Vriendenkring 2-Thorn 3 4-4
Heel 2- Stift 2 6-2
2e Klasse H
DES-Posterholt 6-2
Meijel 3-Amicia 4-4
Sport-DDD 3 2-6
B.Quelle-Montfort 6 4-4
uitgesteld 05-11
Dos 2-Ramona 2 4-4
uitgesteld 05-11
3e Klasse A
Roggel 4- Avanti 2 4-4
Crescendo 3- Ovu 4 2-6
Thorn 4-Tramhalte 2 6-2
Vlodrop-Wessem4 8-0
Top3-Klumpke2 4-4
3e Klasse B
Graanbeurs-Herkenbosch 4-4
Crescendo 4-Internos 3 6-2
Veldpoort 3-Roermond 2 2-6
W'minahof2-Baexem2 4-4
DMB-Ona 2 3-5
3e Klasse C
Bergske-DMB 2 0-8
Boekoel 3- Stevensweert 2 2-6
Top 4- Walhalla 2 6-2
ABC-Heel 3 0-8
Allerhand 2-Paerdstal 2 2-6
3eKlasse D
Ster3- Stift 3 4-4
Heel 4-B.Quelle 2 6-2
Graaf-Maasbracht4 4-4
Maicia 2- Buggenum 2-6
Karot 3-Thorn 5 8-0
3e Klasse E
Graanbeurs 2-Amicia 3 0-8
Hom 2-Centrum 0-8
Veldpoort4- Veld 4-4
Ritho-Graaf2 2-6
Baexem3-Tops 4-4
3e Klasse F
Joppe4-Robic3 4-4
Volharding-Tegel 2-6
Ramona 3-Tramhalte 3 6-2
uitgesteld 05-11
Ketelbink 2- Beegden 5 4-4
Wessem 5-Odilia 5 3-5
3e Klasse G
Ketelbink 3-Oude Molen 4-4
B.Quelle 3-ABC 2 8-0
Swalmen 2-Herkenbosch 3 2-6
Ridderhof2-Graihem3 2-6
Prairie 3- Div 2 0-8
3e Klasse H
DDD 4- Oude Molen 2 4-4
Stevel 2- Odilia 6 6-2
uitgesteld 06-11
Tramhalte 4-Ramona 4 0-8J
uitgesteld 06-11
Ridderhof 3-Meijel 4 6-2,
Sport 2-Wessem 6 6-2
4e Klasse A
Swalmen 3-Leveroy 2 2-6
Haelen 2-Hoek 4 2-6
Allerhand 3-Peel2 6-2
Oranjeteam 2-Klumpke 3 3-5
Vlodrop 2-Thorn6 4-4
4e Klasse B
Haelen 3-Baexem 4 7-1
Veldpoort 5- Stevel 3 8-0
Avanti 3- Ona 3 4-4
Walhalla 3-maneslust 3 4-4
4e Klasse C
OVS 2-Doorstotesl 6-2
Touche-OVT 2 4-4
Stift4-DES2 4-4
Herkenbosch 4-Vrienden-
kring3 4-4
Heel 5-AUerhand 4 2-6
4e Klasse D
Klumpke4-Ankerplaats 2-6
Los Band 3-Herberg 3-5
Paerdstal 3«Graanbeurs 3 6-2
Prairie 4-vrij
DLV 3-Montfort 7 4-4
uitgesteld 06-11
4e Klasse E
Tramhalte 5-Internos 4 4-4
Tegel 2-M'beek 3 0-8
DLV 4-Oranjeteam3 2-6
Hoek 5-vrij
Buggenum 2- Veldpoort 6 2-6
4e Klasse F
Kot 5- Grathem 4 4-4
Boekoel 4-DLV 4 6-2
Top 6-Swalmen 4 2-6
DMB 3-vrij
Carambola 2- Stift 5 2-6
4e Klasse G
Oranjeteam 4-Doorstoters 4-4
ABC 3-Paerdstal 4 2-6'
Veld2-Ster4 6-2
Karot 4-vrij
Grathem 5-Graaf3 4-4
4e Klasse H.
Walhalla 4-Swalmen 5 0-8
Haelen 4-Nunhem 3 6-2
Stift 6-Maneslust 4 4-4
Sport 4- vrij
Graaf 4-Joppes 4—4
4e Klasse I
Maneslust 5-Horn 3 4-4
Centrum 2-Graaf5 6-2
Ona 4-OVS 3 4-4
Vlodrop 3- vrij
Paerdstal 5- Sprt 5 2-6
Korrekties
3e Klasse G
Herkenbosch 3-Grathem 3 2-6
4e Klasse B
Maneslust3- Sport 3 5-3
DB-Klasse A
Vriendenkring-DLV 4-8
M'beek-OVS 6-6
Karot-DMB 7-5
Los Band-OVS 2 6-6
DB-Klasse B
Ovs 3-Grens 4-8
B.Quelle-Heel 8-4
Ketelbink-Karot 5-7
De Dubbele Cijfers
Kader 38/2
P.Poeth, Odilia 12,72;F.Hen-
drickx, Boekoel 12,00;
J.Sprengers, Blaakven 11,42;
L.Hendricks, Boekoel 11.00;
H.Verdonschot, 't Stift 10,81;
H.Dierx, Paerdstal 10,71.
Libre
J.Burhenne, OVU 110,00;
M.Puth, Merkelbeek 61,66;
D.Koelen, OVU 37,27;
W.Stams, OVU 26,67; F.Gub-
bels, OVU 21,76; J.Tellers,
Herkenbosch 17,72; J.v.Vlier-
den, Riva 17,33; J.Frencken,
Merkelbeek 17,26; H.Cnoops,
Maasbracht 16,42; B.Piepers,
OVU 15,77; J.Kanders, Blaak-
ven 15,76; J.Aspers, Thorn
14,00; G.Pensters, Internos
11,76; J.Vullers, Nunhem
10,80; A.Dierx, Thorn 10,66.
Hoogste serie
M.Puts, Merkelbeek 176;
W.Stams, OVU 172; J.Burhen-
ne, OVU 166; D.Koelen, OVU
163; F.Gubbels, OVU 152;
J.Frencken, Merkelbeek 133;
C.v.d.Weerden, Joppe 120;
J.Tellers, Herkenbosch 104;
G.Pansters, Internos 104.
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Rapid blijft
hekkesluiter

ST. ANTHONIS - De volleybal-
sters van NMS/Rapid zijn er niet
in geslaagd verbetering te bren-
gen in de benarde ranglijstposi-
tie. Na het 3-1 (15-6, 9-15, 15-5, 15-
-4) verlies bij Somas/Activia in St.
Anthonis blijft de Maastrichtse
hekkesluiter inde zuidelijke eer-
ste divisie.

Fortuna-fans
naar Eindhoven

NMS/Rapid kwam in dit inhaal-
duel vooral kracht en lengte aan
het nét tekort. Slechts in de
tweede periode speelde de ploeg
nagenoeg foutloos. Mede door
een lange opslagserie van aan-
voerster Daniëlle van Kan wist
Rapid de set via 9-15 binnen te
halen. Een aantal onnodige pass-
fouten bij 3-3 in de volgende
doorgang luiddeechter het begin
van een kansloze nederlaag in.

SITTARD - De bus die de sup-
porters van Fortuna zaterdag
naar Eindhoven rijdt voor het
treffen met PSV om 19.30 uur,
vertrekt om 17.15 uur in Geleen.
Vanuit Sittard start de touring-
car om 17.30 uur, vanuit Suste-
ren om 17.45 uur. Aanmelden
kan donderdagavond tussen
18.15 en 20.00 uur. De kosten
voor niet-leden bedragen ’ 15,-,
voor leden ’ 5,-.

LYON - De zeventiende partij
uit de schaaktweekamp om de
wereldtitel tussen de Sovjets
Gari Kasparov, titelverdediger,
en AnatoliKarpov, is op verzoek
van Kasparov verplaatst naar
morgen.
De zestiende partij, die zondag-
avondvoor de tweede keer werd
afgebroken, wordt vandaag uit-
gespeeld. De stand in de twee-
kamp blijft Vh -7 '/2.

Schaakpartij
uitgesteldBernard Tapie in hoofdrol

Franse voetbal staat bol van de schandalen

Rayer heeft met zijn spelers video-
beelden van Dordrecht bekeken. De
tegenstander heeft voor hem geen
geheimen meer. „Dordrecht speelt
een Engels spelletje. Lange halen
voor het doel, kopsterke spitsen.
Een soort voetbal dat ons wel ligt."
VW kan bij winst op middenmoter
Dordrecht koploper De Graafschap
tot op drie punten naderen.

VW: Roox, Janfada, Derix, Rayer, Verber-
ne, Van Aerts, Rutten, Janssen, Verbeek,
Boere, Gerestein.
Dordrecht: L'Ami, Van Haren, Wilsterman,Fok, Liefden, Molenaar, Langerak, Slag-boom, Wouden, Willaarts, Van derLaan

VENLO - Stefan Venetiaan zal het
inhaalduel van zijn ploeg VW in
Dordrecht (vanavond om 19.30 uur)
vanaf de bank mee moeten maken.
Trainer Henk Rayer van de Venlose
eerste divisieploeg heeft geen plaats
ingeruimd voor de aanvaller die te-
gen RBC faalde. „Venetiaan heeft
afgelopen zondag geen bal geraakt,
hij was ronduit zwak. Gezien het feit
dat iedereen momenteel fit is, be-
gint hij op de bank. Dat komt de
concurrentiestrijd binnen de spe-

Crisiscomité moet
Vlissingen uit

geldzorgen halen
Vlissingen heeft na zijn overstap geen even-
wicht kunnen vinden tussen inkomsten en
uitgaven. Een voorzichtigeraming taxeert de
maandelijkse uitgaven op 130.000 gulden, de
totale begroting over het eerste seizoen be-
liep 1,3 miljoen gulden en dat is aanzienlijk

De verstoring van het evenwicht is veroor-
zaakt doordat de sponsorinkomsten beneden
deverwachting bleven en aan de andere kant
de aanloopkosten en de uitgaven aan perso-
neel boven de raming kwamen. De proble-
men bij de club kwamen voor het eerst naar
buiten door het opstappen van penning-
meester Ron Roelse, die twee maanden in
functie is geweest.De huidige hoofdsponsor
van de vereniging (Houtland) was volledig
onbekend met de financiële problemen van
de club. Directeur Deuster moest via de me-
dia vernemen hoe de zaken er voorstonden.

minder dan twaalf keer 130.000 guldenVLISSINGEN - Financiële problemen zijn
geen nieuw verschijnsel bij de voetbalclub
Vlissingen, die dit seizoen debuteert in het
betaalde voetbal. Ook al in de amateurjaren
werd van tijd tot tijd gesproken over een
slecht management. In het laatste amateur-
jaar kampte de vereniging ook met een te-
kort. De overgang naar het betaalde voetbal
heeft ook vergaande gevolgen gehad voor de
amateurstaart van de vereniging, die met een
grote schuld zit. In Vlissingen zal een crisis-
comité, aangevoerd door sponsor Jan Diele-
man gevormd worden om de financiële za-
ken op orde te brengen.

lersgroep ten goede. Venetiaan za
hooguit als invaller worden inge
zet."

Rayer passeert
Venetiaan" CHICAGO - Het Amerikaanse

olympisch Comité overweegt de
pariamerikaanse Spelen te boy-
c<ttten. Deze wedstrijdenworden
jj* augustus in de Cubaanse; «oofdstad Havana gehouden.

Bet USOC is van mening dat de
jjopingtest-methodiek niet

i^ügt. De Verenigde Staten be-
schikt over veel hoogwaardiger

! JPparatuur voor het onderzoe-
j*en van urinemonsters dan
i Cuba. Het USOC wil de contro-
i 'te in Amerika laten uitvoeren.

Jj|ROME - De politie van Rome
180 voetbalfans een sta-

dionverbod opgelegd haar aan-

S**ding van de de onlusten vanf°ndag tijdens de Romeinse der-
ty Lazio-AS Roma.

(" NIJMEGEN - Bij de Neder-
JP^dse shotokan-karatekam-
J'oenschappen in Nijmegen is
|E e Geleense juniorAmin Akrout
«'"arateclub Geleen) Nederlands
*f?rnpioen in de klasse boven 75
TJjlogram geworden. In de finale
jPgen de Amsterdammer SahinjFraimof scoorde Akrout eerstH^i wasari, waarna de Amster-dammer wegens het drie maal
rPzettelijk buiten de ring stap-
■pn werd gediskwalificeerd.

tj ZEIST - De tuchtcommissie
' an de KNVB heeft de volgend
1 Wers met ingang van vandaag
"jgi wedstrijd geschorst: Eger
C*celsior), Lijnbach (Telstar),
(y'ersma (Veendam), Van de
„r-oi (Vitesse).

i' Margraten - De knvb1leeft het duel RKVVM Margra-
-3 dat aanvankelijk
' ,& 6 december gespeeld zou wor-

Jj-i. verschoven naar 13 decem-
j Aanvang 20.00 uur.

j| MILAAN - AC Milan kan de
<* ,°ftiende vier maanden geen be-, doen op middenvelder Eva-(Jj- De 27-jarige internationall?*kte zondag in het gewonnen
l tegen Lecce (1-0)
Vaar gewond aan zijn linker-
jj^e. Onderzoek in het zieken-
j'üs maakte duidelijk dat Evani
1 het gewricht niet mag
i*|asten. Ook Ancelotti komt
'r-ge tijd niet in actie. De mid-

* %velder is voor zeker een
l^and uitgeschakeld met een
%eenblessure.

Bernard Tapie is practisch eigenaar
van de beroemde voetbalclub van
Marseille, die hij met eigen miijoe-
nen voor de financiële ondergang
behoedt. Tapie is ook de grootste
vijand van de beruchte Claude Bez,
die dezelfde macht als Tapie uitoe-
fende over de Club der Girondijnen
in Bordeaux. De scheldpartijen tus-
sen Tapie en Bez liepen zo hoog op
dat het begon op te vallen en de be-
lastingdienst zich met de club van
Bordeaux ging bemoeien en ten-
slotte ook de justitie.

sche weekblad 'Le Nouvel Observa-
teur' deden echter onthullingen
over processen-verbaal van getuige-
nissen dierond achterbakse praktij-
ken binnen de Club van Tapie wa-
ren opgemaakt. Tapie redeneert dat
hij er zeker niet op uit is zichzelfaan
de voetbalclub van Marseille te ver-
rijken 'anders dan jeweet wel wie' -en iedereen begrijpt dat hij het over
zijn aartsvijand Claude Bez heeft -om de eenvoudige reden dat hij er
juistuit zijn eigen zak ieder jaar mil-
joenen juist inpompt.

PARIJS-Bernard Tapie is de populairste zakenman van
Frankrijk. Geraadpleegd door eerste-minister Rocard,
lid van het parlement, redder van bedrijven die op het
punt staan failliet te gaan - zoals ooit de batterijenfirma
'Wonder' - heeft Tapie tegen de wintermaanden een
groots plan voorbereid om zijn landgenoten te waarschu-
wen tegen de gevaren van Nationaalfrontleider Le Pen.
Toch is Tapie nu zelf in moeilijkheden. Dat komt niet
door de recente en spectaculaire aankoop van de Duitse
sportfirma Adidas. Met zijn stoere jongenshoofdzijn bre-
de, grijnzende mond vol parelwitte tanden en de zwarte
krullen nonchalant over het voorhoofd, stelt deze 'won-
derman' van de Franse industrie nu alles in het werk niet
mee te verzinken in het moeras dat zich geopend neeft op
de plek waar men de stoere wereld van hetFranse profes-
sionele voetbal vermoedde.

Navordering
Tapie ontkent niet dat het in het be-
roepsvoetbal om geweldige bedra-
gen gaat en dat er wel eens speciale
methoden worden gebruikt om spe-
lers te kopen en daarmee van een
ander weg te kopen. Hij stelt echter
dat in zulke gevallen louter de fiscus
zich met het geval zal bemoeien en
de betrokken voetballer een navor-
dering zal opleggen. 'Maar met de
justitiezullen wij in Marseille nooit
te maken krijgen', aldus Tapie vol
vertrouwen.

Hangsnor
Bez is een loggeman met een zwarte
hangsnor die er uitziet als de eige-
naar van een louche café. Voor zijn
spelers restaureerde hy een paleis
waar ze in eigen zwembaden zwom-
men, logeerden, trainden. Gaten
'van miljoenen francs werden met
steeds weer andere trucs voorlopig
geplemt. Tot Bez, alsmaar zijn on-
schuld uitkramende, tenslotte be-
schuldigd werd van oplichterij, het
schenden van vertrouwen en onder
andere het meedoen aan valsheid in
geschrifte. Tegen de waarborgsom
van driehonderd en vijftig duizend
gulden mag Bez vrij blijven rondlo-
pen, meldt hij zich iedere week bij
de politie en mag hij zijn club niet
meer leiden, laat staan dat hij nog
een voet op het terrein of in zijn
droomkasteel mag zetten. Voor Bez
is de wereld van klatergoud, dure
feesten, verre reizen en vreemde
weekenden voorbij.

* JöENHAAG - Aan de Ekiden-

" ï^athon, een estafetteloop over
J; kilometer en 195 meter die

ot*dag 16 december in de Japan-
ll' stad Chiba wordt gehouden,
it^len voor Nederland deelne-
'j!en: Joke Kleijweg (Sparta,

e "000 m), Wilma van Onna
,1 %mpia '48, 5000 m), Arme van
w huppen (HRR, 10.000 m), Bar-
i^fa Kamp (PAC, 5000 m), Ma-■*«rtne van der Linde (AV Haar-

P, 5195 m) en Carlien Harms
Parta, 7000 m). Brenda Sleeu-
i6tihoek (Avantri) maakt dccI Ps als reserve mee.
'ÖEN HAAG- Voor het derde
?6rnooi om de wereldtitels mv-

v £°r, van 6 tot en met 8 maart in
1 £villa, heeft de Koninklijke.Ne-

-1 Atletiek Unie titel- en
ü Nelh

gjman (60 m) en Elly van Hulst
J iVO m-1 alsmede Ellen van Lan-
I? 1(800 m), Robin van Helden
: Üan Kulker (beiden 1500 m),

K '(j?t.s Maas en Emiel Mellaard
jv'den verspringen) en Erik de

'■ 't^in (kogelstoten) voorgeselec-
j;>d. Het achttal zal tijdens de

y (~'Jd om de nationaletitels op 16
r k ''■' februari in Houtrust in Den

h^g vormbehoud moeten to-

Tapie stak zijn tevredenheid over
deze gangvan zaken nauwelijks on-
derstoelen of banken. Tenslottewa-
ren twee zoons van Bez, die ook in
'de zaak' waren, ook al in de hand-
boeien bij de rechter voorgeleid.

Behalve dat Tapie een diepe haat
koestert tegen Claude Bez trekt hij
even fel van leer als het om een an-
dere wonderboy in de Franse voet-,
balwereld gaat. Dat is Jean-Claude
Dannon, de man die er voor zorgt
dat de Franse eersteklasclubs aan al
hun geld komen. Dannon zorgt
voor de reclamerechten op de vel-
den, hij zorgt voor de afspraken met
de televisiestations, hij is de promo-
tor van het Nationaal Elftal, zonder
Dannon zakte het Franse beroeps-
voetbal als een slappe pudding in el-
kaar. Ook Dannon is nu met de
rechter in aanraking geweest. Hij
heeft zelfs een nacht in een cel door-
gebracht. Ook hij heeft eenzelfde
bedrag als Claude Bez moeten stor-
ten om weer op vrije voeten te zijn.
Anders dan Bez heeft Dannon zijn
werk echter weer gewoon kunnen
hervatten.

Gewend als de Fransen er aan zijn
dat iedere schandaal - hoe groot ook- na enige tijd in de doofpot verdwe-
nen is zonder dat iemand er erg in
heeft, gaan ze er van uit dat hetvoor
alle hoofdrolspelers in deze keurige
onderwereld wel weer met een sis-
ser zal aflopen. " Bernard Tapie met zijn charmante echtgenote Dominique. Door het voetbalschandaal is de

Franse wonderboy nu ook in opspraak geraakt. Foto: ABC PRESS

Toch lachtte Tapie te vroeg. Ookzijn eigen club in Marseille is nu on-derwerp van de bizondere belang-
stelling van de fiscus en de alge-meen directeurvan de club, de van
de tongriem gesneden Jean-Pierre
Bernes, moest zelfs langer dan hemlief was bij de rechter voor het bu-
reau zitten. Tapie verschijnt nu op
alle TV-netten en praat er zich metzijn gebruikelijkecharme voorlopig
nog uit. Het satirische weekblad 'LeCanard Enchaine* en het socialisti-

sport in cijfers.k^MENyöjj'-apolis, Amerikaanse zwemkam-''k Schappen: mannen: 100m vrij: 1.Tho-
[lfc i>0.46, 2. Mirada 51,08, 3. Borges 51,17.
'M-.?* vrij: 1. Bruner 15.35,70, 2. Costa■1k'73, 3. Killian 1.5.39,98. 200 m school: 1.
L^man 2.17,13, 2. Santos 2.17,25, 3.

«"/P-nen 2.18,75. 200 m vlinder: 1. Kelly
>%?«" 2. Jackson 2.00,36, 3. Dean 2.01,20.
'1C'et*: 100 m vrij: 1. Haislett 56,33, 2.
gij-^t-son 56,99, 3. Hedgepeth 57,36. 800 m*%jl* Skillman 8.42,23, 2. Diez 8.45,99, 3.

jV* 8.49,07. 200 m school: 1. Nall 2.30,53,
f

Vlrtlike 2-33,87, 3. Blanchard 2.36,13. 200
'IsJ'nder: 1. Sanders 2.12,33, 2. Radker "">. 3. Minthorn 2.15,71.

J^TEN; V.ker'. Grand Prix, eerste ronde: Van

'' (5-Roelofs 50-37 (40), Jaspers- Kok 50-
-\)t £** Nieuwenburg - Weijenburg 50-46

* - Van Heuven, ziekte Van
[ isSl

et*. Gieskens - Bongers 50-38 (45), Van
l V)11* - Holtrop 50-42 (57), Van Osch - Van9 {$} 29-50 (42), Verpaalen - De Bruin 26-

-ti \Schumann - Breur 50-21 (32), Valen-
'>h ,üe Wilde 50-31 (26), Velthuis - Over-

"V,9-50 (48), Peters - Van der Stappen 50-
J' C* 1 der Smissen - Posthumus 50-42 (50),
! Verboer - Bult 50-28 (49), Van Kuyk -1 (sj?ard 50-35 (41), Hölscher - Martens 41-

Raik Hanneman: 'We hebben
toch allemaal geslikt'

Zwemmer eerste Oostduitse sportman die dopinggebruik toegeeft hierbij mijn functie ter beschik-
king."

De 23-jarige Silke Knoll wil in ver-
band met de beschuldigingen in
Der Spiegel juridische hulp inroe-
pen. „Ik heb een zuiver geweten,
wat beweerd wordt is dodelijk voor
iemands naam", aldus de sprintster
uit Dortmund. Haar vroegere trai-
ner JörgKinzel, die het blad de in-
formatie zou hebben verstrekt, ver-
wijt zij, valse verklaringen te heb-
ben afgelegd en haar trainingslog-
boek verkeerd te hebben geïnter-
preteerd.

Willi Daume, de voorzitter van het
nationale olympische comité voor
Duitsland, corrigeerde de uitspraak
van de woordvoerster van het lOC,
Michelle Verdier. „Vanzelfspre-
kend zal ook het Internationaal
Olympisch Comité zich met de
Duitse doping-gevallen bezig hou-
den", aldus Daume. Het Internatio-
naal Olympisch Comité zal zich ko-
mende week in Lillehammer bui-
gen over de Duitse dopingaffaire. GELEEN - Met ingang van 1 ja-

nuari 1991 wordt Will Raven uit
Geleen benoemd tot World Pre-
sident Full-Contact van de Inter-
national Sport Karate Associa-
tion. de Limburger werd door de
World Council in Florida met
meerderheidvan stemmen geko-
zen. Raven was voorgedragen
door Chairman Mike Sawyer uit
Florida. De ISKA is sinds haar
oprichting de grootste federatie
ter wereld in het Full-Contact ka-
rate, en heeft haar hoofdzetel in
het Amerikaanse Gainesville.

Raven president
wereldkaratebond

Door zijn 5000-metertijd van
6.43,79 verbeterde Koss zich in
het klassement ruim een half
punt. Veldkamp, de Europese
kampioen, is nu dertiende. Ben
van der Burg klom door zijn
6.45,48 van de twintigste naar de
vijftiende positie. Thomas Bos
won een plaatsje. Door zijn bete-
re vijf kilometer (6.54,22) pas-
seerde hij Hein Vergeer, de we-
reld- en Europese kampioen van
1985 en 1986. Bos is nu 24ste.

Koss rukt op
HEERENVEEN - Johann Olav
Koss is na het eerste weekeinde
van de strijd om de wereldbeker
schaatsenrijden naar de tiende
plaats op de wereldranglijst aller
tijden gestegen. De Noorse we-
reldkampioen passeerde Bart
Veldkamp en sluit nu aan bij de
beste Nederlanders op de „eeu-
wige lijst", Leo Visser (zevende)
en Gerard Kernkers (negende).
Het fictieve klassement wordt
aangevoerd door de Amerikaan
Eric Flaim, de wereldkampioen
van 1988.

VALKENBURG - Het nationale
damesijshockeyteam speelt op
zaterdag 8 december om 17 uur
in de Geulhal in Valkenburg een
interland tegen Duitsland. Een
dag later wordt om 11 uur in
Eschweiler de return gespeeld.
Van de 24 geselecteerde dames
zijn er 15 afkomstig uit Limburg:
Rita Extra, Jacqueline Felix,
Rita Felix, Silvia Gibbels, Noël
Hofsloot, Ank Koster, Irene Pe-
pels (Falcon Girls Valkenburg),
Marianne Pepels (Zwitersland)
en Nicole Arnts, Celinda Delnoy,
Ingrid Lahaye, Petra Loos, Es-
ther Notten, Belinda Rossen en
Daniëlle van Thoor (Smoke
Eaters Geleen).
Trainer/coach van het nationale
damesteam is de uit Geleen af-
komstige Willy Zwarthoed.

Twee interlands
damesijshockey
in Valkenburg

1' £ 'N'g), vrouwen, 45.000 gulden, fina-
; <tïj*stra - Bentley 6-0 6-4.iMS 4 SPO 25 SPORT 22/SI VOLO3UIT-

É£VBAL
'se beker voor landskampioenen
£n* eerste ronde, tweede wedstrijd:

t's ,^venhuizen - Czestochowa 2-3 (15-7,
i)ht4i2-15, 15-6, 6-15). Czestochowa had de
"jr*>6 Wedstrijd, ook in Zevenhuizen, met

lotto
,4 tlt^j^-AG - Lotto 48 eerste prijs: geen
4^o f Tweede prijs: twee winnaars elk1 bfl ,,15°000,00. Derde prijs: 60 winnaars
i \ ;{o ’ 3840.90. Vierde prijs: 3140 win-
-5 f;,* f 73,30. Vijfde prijs: 57.847 win-

"" W s s*oo5*00- Cijferspel 48 eerste prijs:

" f^e naar- Tweede prijs: drie winnaars.
i '"W^-Js: 23 winnaars. Vierde prijs: 231

eejr?* Vijfde prijs: 2361 winnaars. Toto
I 159 ij!* prijs: 6 winnaars elk bruto

;0 ',9(j ' Tweede prijs: 186 winnaars elk
$■'%' i)erde Pr*Js: 1669 winnaars elk
**S: " Toto-gelijk 48 eerste en tweede
f en winnaar. Derde prjjs: dertien

**-s p,,s e lk ’ 115,80.Vierde prijs: 364 win-
J *^;lk / 6,30.

oefenvoetbal
LU*AG
L erveld-RKONS, 19.30 uur.

Ster-Nieuwe Einde, 20.00 uur

NEUSS -De onthullingen van
de afgelopen dagen over hetgebruik van dope in de Duitse
sport hebben de eerste conse-
quenties gehad. Jochen Spil-
ker, de bondstrainer van de
vroegere Westduitse 400-me-
terloopsters zegde gisteren
zijn contract op. Enkele uren
later verklaarde Raik Hanne-
mann, de zilveren-medaille-
winnaar bij de Europese titel-
strijd zwemmen, dat hij in
1985 voor de eerste maal het in
de DDR ontwikkelde anabool-
preparaat Turinabol had ge-
bruikt. Zijn woorden: „Wij
hebben toch allemaal geslikt".

Een ander aspect van de affaire is
het mogelijk verlies van sponsors.
Hans Hansen, de voorzitter van de
Duitse Sport Bond (DSB), sprak

zich in die richting uit. De Duitse
Atletiek Bond (DLV), die eveneens
bevreesd is voor het verlies van
sponsors, heeft voor woensdag een
spoedvergadering van het bestuur
belegd.

De DLV heeft inmiddels opdracht
gegeven te onderzoeken of de statu-
ten en reglementen ook de moge-
lijkheid van strafoplegging bieden
zonder dat er sprake isvan een posi-
tieve dopingcontrole of een beken-
tenis van het gebruik van verboden
middelen. Juridisch adviseur Nor-
bert Laurens: „Dan hebben wij de
mogelijkheid van een schorsing.
Laurens sluit niet uit dat later spon-
sors ofde stichting„Sporthilfe"geld
van de atleten kunnen terugvorde-
ren.

Raik Hannemann, de zilveren-me-
daillewinnaar van 1989 op de 200
meter wisselslag, heeft in de nieuwe
krant „Berliner Kurier am Abend"

het gebruikvan verboden middelen
toegegeven. Nadat ettelijke in het
weekblad Stern beschuldigde vroe-
gere DDR-sportlieden, onder wie de
zesvoudige Olympische zwemkam-
pioene van Seoel, Kirstin Otto, alle
beschuldigingen hebben ontkend,
is de 23-jarige zwemmer uit Berlijn
deeerste sportman, dietoegeeft ver-
boden middelen te hebben ge-
bruikt. Bij de eerste gezamenlijke
Duitse kampioenschappen onlangs
in München eindigde Hannemann
als vierde, waardoor hij een plaats in
de Duitse ploegvoor de strijd om de
wereldtitels, begin komend jaar in
Perth, verspeelde.

Hannemann, werkzaam als redac-
teur bij de Berliner Kurier am
Abend, deelt zijn lezers mee dat in
het najaar van 1985 zijn toenmalige
trainer had gezegd: „Wij gaan wat
anders proberen, Turinabol." Turi-
nabol is het in Jena geproduceerde
anabool, waarmee nagenoeg de ge-

hele sportwereld in de DDR gedu-
rende jarenwerd „ondersteund".
Volgens zeggen van Hannemann
hebbenbijna allevoormalige zwem-
mers van de BSC Dynamo anaboli-
ca gebruikt. „Ik geef toe, dat ik met
verschillende middelen heb geëx-
perimenteerd omdat ik graag privi-
leges zoals een huis, de zekerheid
van een studie en een auto wilde
hebben. Daarvoor waren, koste wat
kost, successen noodzakelijk. Zo
dacht iedereen erover."

Weggeslagen
Jochen Spilker, die in de vandaag
verschijnende uitgave van „Spie-
gel" met zware verwijten inzake do-
ping wordt overladen, deelde de
DLV schriftelijk mee: „Afgezien
van het feit of de verwijten in Spie-
gel hout snijden of niet, is elke basis
in de sport te werken weggeslagen.
In het belang van de DLV stel ik

De Europese Gemeenschap zal ko-
mend jaar een gedragscode inzake
dopingbestrijding opstellen. Dit ge-
beurt met het oog op deOlympische
Spelen van 1992 in Albertville en
Barcelona. De ministers van volks-
gezondheid in de twaalf EG-landen,
bijeen in Brussel, besloten te profi-
teren van de uitstraüng van Barce-
lona '92 om tot actie ter voorkoming
van doping te komen.
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Simson neemt
lastige horde

Van onze medewerker
TIBERT LAGARDE

HEERLEN - De rechtstreekse
basketbaltopper in de over-
gangsklasse tussen het Heerlen-
se Hertel/Braggarts en Quo Va-
dis uit Veghel is gewonnen door
de thuisclub: 84-83. Een zwaar
gehandicapt Kepu Stars verloor
in het Brabantse Berlicum met
84-73 van Springfield 2. Kimbria
ontving koploper Celeritas en
ging ten onder met 80-87. Duna-
tos kon ook haar wedstrijd tegen
de reserves van Braggarts niet in
een overwinning omzetten. De
thuisclub was met 77-63 de ster-
kere.

In de confrontatie tussen de kop-
lopers Braggarts en Quo Vadis
deden beide teams niet voor el-
kaar onder. De 150toeschouwers
zagen een gelijkopgaande strijd
waarin de thuisclub steeds een
voorsprong verdedigde. De ge-
vaarlijke gasten werden onder de
borden behoorlijk belaagd. Met
name de sterke centers Consten
en Raets waren de eerste twintig

Van onze medewerker
HARRY SCHOLTES

kunnen komenVan onze medewerker
PAUL DEMELINNE

ken. Vooral de afkalvende midden-
blokkering van Geevers/VCL werd
attent uitgebuit: 15-9. De setwinst
betekende een mentale injectievoor
Peelpush, dat fel en onstuimig op
jacht ging naar meer. In een buigen-
of-barstenperiodebij 9-9 moest Gee-
vers/VCL de Middenlimburgers la-
ten gaan. Via 15-13werd een barrage
noodzakelijk.

MEIJEL - Geevers/VCL heeft
zich geplaatst voor de derde ron-
de van het nationale bekertoer-
nooi. De volleybalequipe uit
Landgraaf won in Meijel na een
zinderend, meeslepend mara-
thonduel met 2-3 (13-15, 12-15, 15-
-9, 15-13, 9-15) van Peelpu-sh. De
winst impliceerde tegelijkertijd
een geslaagde revanche voor de
competitienederlaag op de eerste
speeldag tegen de Middenlimbur-
gers. Overigens in het lopende sei-
zoen de enige verliespost tot nu
toe voor Geevers/VCL.
Beide teams bivakkeren momenteel
op een tweede plaats achter lijstaan-
voerder VC Velden in de reguliere

kompetitie. De rivaliteit zorgde van
meet af aan voor een geladen am-
biance. Guido Gortzen, sterk begon-
nen met een aantal scorende bloks
(1-8) acteerde te passief toen Peel-
push in één servicebeurt voorbij-
denderde naar 11-10. Hij maakte tij-
delijk plaats voor Tino Bellemakers.
Coach Wim Reinaerts gokte in de
eindfase met succes op de blokleng-
te van Marco Moling: 13-15. Gee-
versA/CL zette in de volgende reeks
met gerichte opslagen de lepe Peel-
push-aanvaller Patrick Weiten per-
manent onder druk. Een geslaagde
taktiek, want naast hernieuwde set-
winst (12-15), mocht Weiten voor de
rest van de krachtmeting de wissel-
bank opzoeken.

De strijdbare instelling van de
thuisploeg was evenwel niet gebro-

Tijdens die beslissende vijfde set
bleek na de laatste veldwisseling
dat Geevers/VCL meer kwaliteit en
inhoud over had: 11-15. Coach Wim
Reinaerts resumeerde tevreden:
„Dit is een psychologisch belangrij-
ke overwinning. Vandaag heeft de
ploeg laten zien dat we voldoende
mentale veerkracht bezitten om te-
gen een gelijkwaardige opponent
een tijdelijke inzinking te boven

Dames
De dameshoofdmacht van Gee-
vers/VCL wonnen het inhaalduel te-
gen VC Voerendaal met 3-0 (15-10,
16-14, 17-16). Een verrassende zege
voor de ploegvan coach Jo van Mill
(„dit was een zes puntenwedstrijd")
tegen het licht favoriete, in bloed-
vorm verkerende VC Voerendaal.
Trainer Hub Didderen van VCV:
„We hebben deze tegenstander be-
paald niet onderschat. Toch werd er
verkrampt gespeeld. De hele ploeg
zat muurvast, zonder dat daarvoor
een plausibele verklaring is." Moni-
que Jansen (aanvallend) en Marij
Heezen(serverend) van Gee-
vers/VCL vertolkten in de derby
een hoofdrol.

Historische zege Victoria
Maastricht straft Hoensbroekse reserves af

WATERINGEN - In de onder-
linge confrontatie in de over-
gangsklasse tussen de num-
mers twee van de ranglijst is
Victoria uiteindelijk als win-
naar tevoorschijn gekomen. In
Wateringen trakteerden de
Hoensbroekenaren de reser-
ves van Velo op een 5-6 neder-
laag. Door een ruime 8-3 zege
van Duinwijck 3 op 't Gein
moet Victoria nu haar tweede
plaats delen met de Duin-
wijckse club.

Een historische zege. Nog nooit
hadden de badmintonners van het

Hoensbroekse Victoria kunnen
winnen in Wateringen. Zowel in de
eredivisie-periode tegen Velo 1 als
in de wedstrijden tegen het tweede
team van Velo moest Victoria
steeds het onderspit delven. Met
vrees werd dan ook de uitwedstrijd
tegen Velo 2 tegemoet gezien. Het
ging echter buitengewoon goed.

„Die 6-5 overwinning overtrof mijn
stoutste verwachtingen, zeker toen
we na de enkelspelen tegen een 4-2
achterstand aankeken", blikte trai-
ner Franz-Josef Breuer tevreden te-
rug. In de resterende vijf dubbels
toonden de Victorianen een verbe-
ten strijdlust. Na een 2-15 nederlaag
in de eerste set tegen Versteegh en
Schippers, herstelde het koppel
Hanssen/Leunissen zich uitstekend
en trok de partij alsnog met 15-3 en
15-4 naar zich toe.

De andere herendubbel werd met
15-3 en 15-4 gemakkelijk gewonnen.
Ook de dames Notermans en Nolten
keken in hun dubbelpartij in de eer-
ste settegen een nederlaag aan,
waarna de volgende twee sets als-
nog in winst werden omgezet (10-15,
15-0 en 18-14). In deresterende twee
gemengddubbels ging de eerste
partij in drie sets naar Victoria en
besliste Velo het laatste duel in twee
sets in haar voordeel.

Whippet
In de tweede klasse hebben de bad-
mintonners van het Maastrichtse
Whippet in eigen huis een 5-3 over-
winning behaald op het derde team
van Victoria Hoensbroek.
Bij de heren waren de Whippeters
zowel in de enkel- als in de dubbels-

spelen duidelijk sterker dan hun
Hoensbroekse opponenten. De da-
mes van Whippet daarentegen ga-
ven niet alleen hun individuele par-
tijen maar ook de dubbeluit handen
waardoor de stand voor het begin
van de laatste twee duels in even-
wicht was (3-3).

De eerste gemengddubbel tussen
het Whippet-koppel Noya/Nieu-
wenboom en Van Melick/Silvertand
ging echter gemakkelijk naar Maas-
trichtse zijde. De Maastrichtenaren
sloegen hun Hoensbroekse tegen-
standers met 15-6 en 15-5 van de
baan. De tweede mix-dubbel kreeg
Whippet zelfs in de schoot gewor-
pen. Door een enkelblessure was de
Victoriaanse Biesmans niet meer in
staat haar laatste dubbelpartij te
spelen en moest derhalve opgeven.

stap in de richting van promotieminuten goed voor 26 punten.
Het behoorlijke fysieke spel
werd door de heren in het grijs
behoorlijk goed aangevoeld. Bij
rust leidden de Heerlenaren met
41-39.

In de tweede helft werden de
Braggarts-gelederen aangevuld
met Jos Bams. Nadat ze even
naar de goede structuur moesten
zoeken liep het weer goed. Quo

Maastricht
Kimbria kon het lang bijbenen in
de strijd tegen Celeritas. Beide
teams waren aan elkaar ge-
waagd. Bij een 35-30 achterstand
kwamen de Maastrichtenaren te-
rug tot 41—41 en 49-45 bij rust. In
de tweede helft leek de thuisclub
goed op weg naar een sensatie.
Delahaye, Moore en Wright ston-
den samen aan de basis van de
tien punten voorsprong: 59-49.
Celeritas verhoogde de druk
waardoor de Limburgers balver-
lies leden. Amper vijf minuten
later was de stand weer gelijk:
67-67. Door de gestegen onrust
kwam er bij Kimbria de klad in.
Binnen twee minuten waren de
rollen omgekeerd (72-77), een
dusdanige klap waarna de Maas-
trichtse ploeg in de eindfase er
piet meer aan te pas kwam.

Coach Ger van de Berg (Kepu)
moest toezien hoe zijn selektie
van normaal twaalf personen om
diverse redenen was ingekrom-
pen tot zeven spelers. Ondanks
dit struikelblok deden dezuider-
lingen het lang goed. Bij rust was
het verschil slechts drie punten:
42-39. Vooral good old Henk van
de Ven nam zijn team met een

Vadis begon echter ook beter te
draaien. Een goed afstandschot
werd regelmatig afgewisseld met
een drive onder het bord. De gas-
ten kwamen hiermee zelfs op
voorsprong: 70-77. In de slotfase
moesten ze het fysieke spel be-
kopen met een afvalracevan vier
spelers met vijfpersoonlijke fou-
ten. Door het benutten van vrije
worpen en uitspelen van de tijd
zette Braggarts een belangrijke

ranglijst aan.
Ook Simson 2 is vooralsnog oni
naakbaar en slaagde er in om Si
son KDO tweemaal met de cijfi
20-0 te kloppen. Ook dereserves V
Simson zijn nu, met 14 punten vi
wedstrijden, eerste. In de vrije si
had Alpassan Ercoscum slechts |
seconde nodig om van Wim SI
pens op touche te winnen. Hu'
Kessel, Silvio Meijs en Frans S<
ders zetten met 4-0 overwinning
Simson al vroeg op fluweel.
Stand
Simson 9 wedstrijden 181
Olympia 7 wedstrijden 101
Interkmedia/BodyFit 8 wedstrijden 101
Halter 8 wedstrijden 101
Simson KDO 7 wedstridjen 41
Hercules Adam 8wedstrijden 21
SSS 8 wedstrijden 21

DEN HAAG - De worstelaars
van Simson Landgraaf omzeil-
den zaterdagavond de moeilij-
ke klip in Den Haag met speels
gemak. Simson KDO vormde
voor de in topvorm verkeren-
de Schaesbergenaren geen
partij. In de vrije stijl wonnen
de Limburgers met 25-11 en in
de Grieks-Romeinse stijl met
27-12. Simson voert nu met 18
punten uit 9 wedstrijden in de
landelijke hoofdklasse de

Kerkraadse
judotitels
vergeven

Van de Looverbosef
teleurgesteld na NKValkenburgse handbaldames op schot in derby

Van onze sportredactie
SITTARD - Het Open NK bowlü
in Amstelveen is voor Angeli<J
van de Looverbosch op een tele'
stelling uitgelopen. De Sittard
nog steeds regerend Europa'
phoudster en Nederlands kamp-'
ne, ondervond hinder van een te<
nisch probleem en werd in de eefi
finaleronde uitgeschakeld.

Van onze medewerkerFRITS FEULER

VALKENBURG - In de eerste divisie zaalhandbal bij de
dames heeft het Valkenburgse Auto Cfaubo/lason de eer-
ste seizoenszege behaald. Na zeven opeenvolgende ne-
derlagen werd, in een matig bezette Valkenburgse sport-
hal, de verdiende 17-10 overwinning op Noav met ge-
juich begroet. SVM verloor het topduel tegen Swift (15-
-21), zodat beide teams nu de gedeelde eerste plaats bezet-
ten. Sittardia/DVO won vrij gemakkelijk van DWS (16-
-11), terwijl Bevo en Loreal in hun thuisduels respectieve-
lijk Animo (14-8) en Wings (17-7) afdroogden.

KERKRADE - De Kerkrade judo-
kampioenschappen die in de gym-
zaal van het vormingscentrum in de
Bertradistraat werden gehouden,
waren een sportief succes. In totaal
kwamen er zon 150 judoka's op de
matten. Het toernooi is, vooral voor
de senioren judoka's, een eerste
aanzet voor de selectie van het
Kerkraads judoteam dat het vol-gend jaar in een vierstedentoernooi
zal uitkomen.
Uitslagen: heren sen. tot 60 kg: 1. Patrick
Dohmen (Sportschool Van Drunen); tot 65
kg: 1.Guido Reuleaux (Van Drunen); tot 71
kg: 1.Victor Greve(Hei Sei Do); tot 86kg: 1.
Wiel van Drunen (Van Drunen); tot 95kg: 1.
Ron Meessen (Van Drunen); + 95kg: 1. Bert
Moor (Hei Sei Do), dames sen. tot 56 kg: 1.
Hellen Pennaertz (Van Drunen); tot 61 kg:
Bianca van Emmingen (Van Drunen); tot 66
kg: 1. Monique Dohmen (Van Drunen); +72
kg: 1. Marleen Strolenberg (Van Drunen).
Jeugd meisjes, tot 44 kg: 1. D. Kemmerling
(Hei Sei Do); tot 50 kg: 1. Francis Aerts
(Chian Sport Gracht); tot 56 kg: 1. Dorine
Simons (Van Drunen); tot 63kg: 1. Danielle
Mingels (Arashi); +63 kg: 1. Claudia Janke
(Hei Sei Do).

„Ik had problemen met de ümi"
Het juiste moment om de bal los
laten. Daar had ik vóór de finaler**
de nog twee uur op getraind, W
ging het ook goed. Maar tijdens1
wedstrijd liep het weer mis." Van1
Looverbosch kwam niet in de ei"
score voor. Eerste bij de dal"
werd Dorette Boelens, bij de he"
won Marco Maaswinkel.
Voor Van de Looverbosch is Jvroege uitschakeling geen reden]
paniek. „Ik kom nu eenmaal b<J]
tot mijn recht in het oude speel*^
teem. Play-offs die maar twee j
mes duren zijn niet aan mij beste-I
In een reguliere wedstrijd kun j-H
nog herstellen, want die duurt i
games."

Bielders, „we hebben, met name in
de tweede helft, een aantal snelle te-
genaanvallen goed kunnen afslui-
ten en zodoende dit hoger geplaat-
ste Noav kunnen bedwingen. Maar
even waren we hetritme kwijt, want
bij 6-1 stokte de doelpuntenproduc-
tie en kon Noav bij derust wat dich-
terbij krabbelen: 6-3."

Auto Caubo/lason startte haar acht-
ste duel voortreffelijk. Defensief
werd de aanval van de gasten goed
opgevangen, waardoor na twintig
minuten een 6-1 voorsprong op het
scorebord prijkte. De gasten uit
Susteren zijn na een prima competi-
tiestart door een drietal nederlagen
op rij behoorlijk op de ranglijst ge-
kelderd. De lason-ploeg daarente-
gen begint wedstrijd na wedstrijd
beter te draaien, maar had in de vo-
rige duels steeds de pech dat er met
minimale verschillen in de score
geen wedstrijdpunten behaald kon-
den worden. Nu dan eindelijk de
lang verwachte ommekeer. Een her-
nieuwde start, zo lijkt het. Dat het
de ploeg vandaag menens was in de
derby, moge duidelijk zijn. De sle-
pende blessure van de ervaren Mar-
cia Kuijpers geneestvoorspoedig en
zij zal weldra in het team haar volle-
dige rentree kunnen maken.

Maar na de pauze nam Auto Cau-
bo/lason snel de draad weer op en
stond de gasten niet toe om het ini-
tiatief over te nemen. Steeds bleef
de ploeg van trainer Ruud Huijnen
aan de .voordeligekant van de score
en had in aanvallend opzicht einde-
lijk voldoende voordeel van de pro-
ductieve bui van cirkelspeelster El-
len Brands. In het doel weerdeDesi-
rée Odekerken menige Noav-aanval
af, zodat de 17-10 eindstand een ge-
weldige opsteker vormt voor de ko-
mende weken, waarin wedstrijden
tegen Wings en Animo op het pro-
gramma staan. Tegenstanders die
zeker bedwongen zullen moeten
worden om de aansluiting met de
middengroep te bewerkstelligen.

gers. Bij jongens kwamen BM
Beekman uit Sittard en Sa^
Drentje uit Oostrum bij de laat*
vier. Drentje had hiervoor de eer*
geplaatste Michel van Tooien i*
6-5, 5-6, 6-2 verslagen. In de hal
eindstrijd verloren zij van Torn 'Broeke (6-3, 6-2) en Peter WesselS
2, 6-3).

" GELEEN - De streekderby H
sen de ijshockeyploegen van S-ï
ke Eaters en Falcon Girls werd f
wonnen^door de Valkenburgse f\
cons'met 6-3 (3-1, 2-0, 1-2) TiteW
dedigerFalcon Girls speelde de *ste competitiewestrijd van het -j
zoen. Opmerkelijk debuut maal
Marieke Timmermans. Zij ope* 1
de score. Voor de overige tretf'
zorgden Silvia Gibbels 3, Irene'fpels 2.

" WESTERVOORT- HetLimburgs
meisjesvoetbalteam heeft in de
voorronde van het afdelingskam-
pioenschap in Westervoort met 0-7
gewonnen van het team van het dis-
trict Arnhem. Voor Limburg scoor-
den de WVV'2B-speelsters Nancy
Habets tweemaal en Liesbeth Keer-
semeeckers een keer, Francine
Bouwhuis (WDZ), Chantalle Reub-
saet (Susteren), Anita Henssen
(RKHSV) en Linda Wenkens (Eg-
ge).

" HARDERWIJK - Tijdens het
Audi-B toernooi, gehouden in En-
schede, Helden en Harderwijk wa-
ren er bij de veertienjarigen drie
halve finale plaatsen voor Limbur-

Geevers/VCL haalt gram
Marathonduel voor volleybalsters Landgraafcombinatie

„We begonnen vrij sterk aan deze
wedstrijd", vertelt youngster Fiona"Ellen Brands, tegen Noav in een produktieve bui, opweg naar een van haar treffers.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Van onze medewerke:
JEAN SNIJDERS

■—' ' "'■■ '' " —' ' l"**" *"**-—— " "■'*"« ■ " I —

" In het volleybalduel VCL-Voerendaal, konden de Landgraafse dames profiteren van het *krampte spel van hunopponentes. Foto. FRANS K*A
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Heerlenaren alleen aan kop in overgangsklasse

Braggarts lost
Quo Vadis af

hoog schotpercentage weer op
sleeptouw. In de slotfase speel-
den de gastenmet enkel vier spe-
lers, waarmee de nederlaag een
feit was.

sport regio oost-zuid

Eindelijk winst voor lason
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