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Mandela vindt bezoek aan Zuid-Afrika 'onaanvaardbaar'

Lubbers gaat toch
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Premier
Lubbers is verbaasd over
de uitlatingen van ANC-lei-
der Nelson Mandela, dat
het bezoek van een Neder-
landse kabinetsdelegatie
aan Zuid-Afrika in augus-
tus onaanvaardbaar is. „Er
is een vaste datum afge-
sproken, dus het bezoek
gaat door", aldus de pre-
mier. De zwarte leider ont-
kent echter dat het ANC
heeft ingestemd met medio
augustus als datum voor
het bezoek.
Ook WD en CDA zien op dit mo-
ment geen reden het bezoek voor de
tweede keer uit te stellen. Maar de
kleinste regeringsparty, de PvdA,
wèl.

De Anti-Apartheids Beweging Ne-
derland (AABN) zegt alles te zullen
doen om te verhinderen dat de Ne-
derlandse regering de reisplannen
eenzijdig doorzet.

Lubbers wil alleen van het bezoek
afzien als De Klerk vandaag het re-
ferendum verliest. „In dat geval zal
Europa ongetwijfeld het pad van de
sancties weer opgaan", aldus de
premier.

In een interview noemde Mandela
het gisteren een 'onbezonnen actie'
van Lubbers om officieel bekend te
maken dat het ANC akkoord zou
gaan met een bezoek in augustus.
Mandela zegt dat hij Lubbers in het
Zwitserse Davos al heeft uitgelegd
dat er niet „zomaar een datum ge-
prikt kan worden. Die datum is af-
hankelijk van een politiek proces.
Ik heb hem gevraagd te wachten tot
een overgangsbewind is geïnstal-
leerd".

Noodlanding
tijdens

examenvlucht
Wft ~ Een sportvliegtuigje
vii n gistermiddag vlakbij het

van Budel (bij Weert)
geslaagde noodlanding ge-

Pen e twee inzittenden lie-
v[ip geen verwondingen op. Het
Ig^Stuig had een schade van

"Uüo gulden aan beide vleugels,
ij
*t vliegtuigje voerde een exa-

v^nvlucht uit- Onderdeel daar-
in Was onder andere het na-Na°!f*en van een m°torstoring.L die oefening sloeg de motorj^ net gasgeven helemaal af.
Ujn Poging om de motor op-eüw te starten mislukte. Daar-
<_> Z jtte de Pilo°t het vliegtuigje
gj" de Fabrieksstraat aan de
j.?nd.De vleugels raakten daar-y enkele borden in de berm.

int-^erling-vlieger, een 54-jarige
ov ner van Eindhoven, slaagde
jjifigens wel voor zijn examen.
het slaagde er later zelfs in met
l t vliegtuig via enkele . land-
_, ~.wgronden naar het vliegveld°üael te taxiën.

het weer

LATER OPKLARINGEN
Met
tyo -een westelijke stroming
"Uch zac***te en vochtige
te jjt aangevoerd. In de och-
\v^(> is er nog veel bewolking,

*rnit af en toe wat lichte
!^sen of motregen kan vallen.

Passage van de storing, ko-
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t^T1 de temperatuur oplopen
j^ 12 al3graden. De wind die
toJ*e ochtend zwak is neemt{^ tot matig uit zuidwestelij-r'chtingen.

'rut* verdere informatie be-
l het weer in Limburg
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Wachten
Volgens vice-premier Kok had
Mandela in Davos juist gezegd dat
met een bezoek niet per sé gewacht
hoefde te worden tot de interim-
regering een feit zou zyn.
Als er maar een 'onomkeerbare
stap' zou zijn gezet op weg naar een
overgangsbewind.

Premier Lubbers en minister Van
den Broek van buitenlandse zaken
hadden al in februari een (tegen)
bezoek willen brengen aan de Zuid-
afrikaanse president De Klerk.
Maar de Nederlandse regering be-
sloot het bezoek uit te stellen, toen
er een rel over de reis uitbrak.

Gladstrijken
Om de diplomatiekerimpels glad te
strijken, reisden Lubbers en Van
den Broek én vice-premier Kok be-
gin februari naar Davos. Een maand
later, begin maart, rolde een nieuwe
datum uit de bus waar alle partijen
mee konden leven. Maar Mandela
ontkent dat nu. „Of het ANC ak-
koord is of niet moet u uit mijn
mond horen, niet van deNederland-
se regering", aldus de anti-apart-heidsleider.

Simons wil
eigen risico

DEN HAAG - Staatssecretaris Simons
(volksgezondheid) wil een verplicht eigen ri-
sico invoeren bij ziekenfonds en particuliere
verzekering gezondheidszorg. Ofhij zijn plan
doorzet, laat de bewindsman afhangen van
initiatieven die betrokkenen mogelijk nog
nemen voor de invoering van een vrijwillig
eigen risico.

Simons en de PvdA waren tot nu toe tegen
een verplicht eigen risico. Het CDA bepleit
dit al langer. In een kamerdebat over gehan-
dicaptenbeleid gisteren, gaf de bewindsman
toe dat nu wel de mogelijkheid bestaat maar
dat die door ziekenfondsen en verzekeraars
nauwelijks wordt gebruikt.

Volgens de bewindsman hebben de betrok-
kenen aarzelingen en voeren zij administra-
tieve en organisatorische problemen als
redenen voor hun houding aan. Simons: „De
rijksoverheid zal er dus meer verplichtende
elementen in moeten leggen, zodat verzeke-

ringsmaatschappijen dat eigen risico daad-
werkelijk aanbieden als keuzemogelijkheid".
Als de markt te weinig doet, zal de politiek
moeten zeggen wat er hier en daar gefor-
ceerd moet worden, aldus Simons, die overi-
gens zei „in deze fase" nog voorzichtig te
willen zijn.
Simons beloofde verder de Kamer rond 1
mei te zullen inlichten over de verdere stel-
selherziening die zijn naam draagt. Hij repte
daarbij opnieuw niet over het overbrengen
van huisartsen- en kraamzorg uit het zieken-
fonds naar de awbz, zoals tot nu toe het plan
was. Hij sprak wel over fysiotherapie en
tandheelkunde die in de 'aanstaande jaren'
over zouden moeten gaan naar de awbz.

Zwartrijder
overreden

TILBURG - Een 16-jarige jongenuit
Rijen is zondagavond op NS-Sta-
tion Tilburg-West om het leven ge-
komen, nadat hij even eerder .door
de conducteur was betrapt op
zwartrijden.
De jongen was in de trein tussen
Tilburg en zijn woonplaats gesom-
meerd een kaartje te kopen of op
het eerstvolgende station uit te
stappen. Even later verliet hij op
Station Tilburg-West de trein aan de
verkeerdekant en stapte op de rails.
Daar werd hij aangereden door een
trein die op volle snelheid uit de
richting Breda kwam.

Duur horloge
Fine Art Fair

gestolen
MAASTRICHT - Op de
zwaar bewaakte Fine Art Fair
in het Mccc te Maastricht
heeft een onbekende bezoe-
ker gisteren toch kans gezien
een Zwitsers zakhorloge met
een geschatte waarde van
f 22.500 uit een vitrine te ste-
len. Het horloge is 18 karaats
geelgoud van het merk Ange-
lus'en vervaardigd in Chaud
de Fonds.

Ook Liof, VVV en Lucaskliniek leveren in

Weer banen weg
bij luchthaven

Van onze verslaggever

HEERLEN - Bij Luchthaven
Maastricht, Industriebank Liof, de
WV-Limburg en deLucasstichting
voor revalidatie dreigen in totaal 30
banen te verdwijnen doordat het
ministerie van Binnenlandse Zaken
".eze arbeidsplaatsen niet langer
'subsidieert. Binnenlandse Zaken
trok daar tot nu toe jaarlijks 2,5 mil-
joen gulden voor uit, maar draait de
geldkraan nu dicht omdat het mi-
nisterie drastisch wil bezuinigen.

Luchthaven Maastricht krijgt de

zwaarste klappen. Daar zyn 13 ba-
nen in het geding. Bij het Liof gaat
het om 9 arbeidsplaatsen, bij de
WV-Limburg om 5 en bij de Lu-
casstichting om 3.
De directie van de luchthaven wei-
gerde gisteren elk commentaar op
het mogelijke banenverlies. „Offi-
cieel weten we nog van niets, dus
heeft een reactie geen enkele zin",
liet financieel directeur Messelink
via zijn secretaresse weten. De be-
zuinigingsmaatregel van Binnen-
landse Zaken betekent de zoveelste
aanslag op de werkgelegenheid bij
Luchthaven Maastricht.
Ook hetLiof wilde gisterennietrea-
geren op de subsidiestop van het
ministerie van Binnenlandse Za-
ken. „We wachten eerst de officiële
bekendmaking af', aldus een
woordvoerder. Ontslag van negen
medewerkers zou betekenen dat
het personeelsbestand van het Liof
met ruim een kwart vermindert. Bij
de industriebank zijn 35 mensen in
dienst.

Twaalf jaar
geëist voor

doden invalide
AMSTERDAM - Voor het om het
leven brengen van een in een rol-
stoel zittende bejaardenhuisbewo-
ner eiste de Amsterdamse officier
van justitie gisteren twaalf jaar cel
tegen een 22-jarige man uit dehoofdstad. De verdachte heeft in
december vorig jaar in een bejaar-
denhuis in Amsterdam-West een76-jarige invaide bewoner van het
leven hebben beroofd door een sok
in zyn mond te proppen en een kus-
sensloop over zijn i\oofd te trekken.
De polsen van het slachtoffer waren
geboeid.

De verdachte was op het idee geko-
men na een tip van een bevriend
personeelslid in het bejaardenhuis
dat het slachtoffer veel geld in zijn
kamer had. De verdachte heeft voor
zijn arrestatie tegen een vriend ge-
zegd dat de bejaarde na het vastbin-
den binnen enkele minuten was
gestorven en „dit niet zo was be-
doeld, maar het nu eenmaal was
gebeurd". Vingerafdrukken hebben
de politie op het spoor van de ver-
dachte gezet.

Buiten schot
Directeur Ridderbos van de WV-
Limburg die vijfbanen zou moeten
inleveren, stelt alles in het werk om
gedwongen ontslagen te vermijden.
„We zullen proberen ons eigen bud-
get aan te vullen. Enerzijds door op
sommige activiteiten te bezuinigen,
anderzijds door naar andere inkom-
stenbronnen te zoeken."
Bij de Lucasstichting moeten drie
banen bij het revalidatie/informatie-
centrum verdwijnen. Het centrum
werd enkele jaren geleden opge-
richt als contactpunt en vraagbaak
voor andere soortgelijke instellin-
gen. Stafmedewerkster Pia van
Heel: „We zijn al druk bezig te be-
studeren hoe we het centrum kun-
nen redden. Sluiting is onaanvaard-
baar, daar is het centrum te balang-
rijk voor. Misschien dat we het
kunnen voorkomen door interne
herplaatsingen. Maar het blijft een
trieste zaak".

Rampauto uit IJssel

Kamerleden vinden
zichzelf niet

goed functioneren

" Een moeder met haar vier kinderen
zijn gisteren in de IJssel verdronken. De
slachtoffers zaten in een auto die door
nog onbekende oorzaak ter hoogte van
Deventer in de rivier terecht kwam. Nie-
mand van de inzittenden slaagde erin het

voertuig te verlaten. Pas toen de wagen
uit de rivier was getakeld konden de
slachtoffers worden geborgen. De moeder
was 37 jaar oud, de vier kinderen respec-
tievelijk 16, 15, Il en 9 jaar. Het gezin
woonde in Deventer. Foto: anp ["" LimburgsDagblad"
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KMK haalt
niet alles uit
Sjostakovitsj

DOOR JOS FRUSCH

VENLO - Een concert met blaas
muziek waarop alleen arrangemen-
ten van symfonische muziek wor-
den uitgevoerd, hoeft niet per defi-
nitie een minderwaardig concert te
zijn. Dat werd afgelopen zaterdag-
avond nog eens onderstreept in De
Maaspoort van Venlo waar de
Koninklijke Militaire Kapel musi-
ceerde. Het betrof het eerste con-
cert in de ambitieuze cyclus Symfo-
nische Blaasmuziek, die de KRO in
samenwerking met De Maaspoort
produceert.
Blaasmuziekfanaten en -puristen
die alleen originele blaasmuziek
goed genoeg vinden voor het har-
monie-orkest zullen niet echt ge-
charmeerd zijn geweest van het
programma van de KMK, dat vier
voor blaasorkest bewerkte compo-
sities bevatte van Dmitri Sjostako-
vitsj, een van de grootste componis-
ten van deze eeuw. Dat hun opvat-
tingen na het concert in Venlo door
meer muziekliefhebbers gedeeld
worden, Waag ik te betwijfelen.
Zelfs met een KMK die nooit op de
top van zijn kunnen speelde, werd
duidelijk dat deze muziek ook in
bewerkte vorm niets aan overtui-
gingskracht verliest. Sterker nog:
grote delen uit de balletsuite De
Bout, de Ouverture opRussische en
Kirgizische thema's en de Negende
Symfonie komen in hun versie voor
harmonie-orkest veel beter tot hun
recht. Met name daar waar Sjosta-
kovitsj met bijtende spot, schalkse
ironie of triviale humor probeert te
ontkomen aan het dictaat van het
socialistisch realisme, is de
kernachtigere klank van het blaas-
orkest te prefereren boven de sym-
fonische benadering.
In dat kader bezien is het jammer
dat de KMK onder leiding van
Pierre Kuypers niet alles uit de mu-
ziek haalde. Het orkest klonk nogal
ruw en dik en reageerde niet altijd
even alert. Met soms navrante pro-
blemen met het samenspel als ge-
volg. Meer rafinesse en verfijning
had het karikaturale karakter van
Sjostakovitsj' composities meer ef-
fect gegeven. Het was allemaal wat
boertig nu, het sprankelende ging
in de verzadigde klankmassa verlo-
ren.
Hoe fijnzinnig - kamermuzikaal
haast - Sjostakovitsj zijn muzikale
ideeën op papier wist te zetten,
bleek uit de vertolking van het Con-
certo nr. 2 voor piano en orkest met
de Russische meesterpianist Dmitri
Alexejev in een briljante hoofdrol.
Het ongecompliceerde en doorzich-
tige van deze pretentieloze muziek,
die in zijn klassieke eenvoud en
speelsheid doet denken aan een
Mozart-divertimento, kwam nu wel
tot zijn recht. De inspirerende in-
vloed die de solist op de KMK-
musici heeft gehad, zal hierbij van
beslissende invloed zijn geweest.
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Luikse Sonnambula smelt op je tong
DOOR MARIELLE HINTZEN

LUIK - De nieuwe produktie La
Sonnambula door de Opéra Royal
de Wallonië onder leiding van Ro-
ger Rossel ging afgelopen vrijdag in
Luik met succes van start. De regie
van Albert Voli en de decorsen kos-
tuums van Marie-Claire van Vtiche-
len waren goed op elkaar afge-
stemd, terwijl de gedegen groep
solisten de opera een gloedvolle
muzikale uitstraling gaf. Een cast
waarin vooral de twee hoofrollen -
Daniela Lojarro en Ignacio Encinas
als Amina en Elvino, het onvermij-
delijke liefdespaar - sterk bezet
waren.

Bellini's La Sonnambula was ge-
woon mooi om naar te kijken. Zeer
zeker het decor aan het slot van de
tweede acte, een kleurrijk maar
overzichtelijk geheel van herberg-
kamertjes, waarin op verrassende
wijze doorkijkjes ontstonden en het
vermeende spook als een donder-
slag bij heldere hemel voor je neus
stond. De mis en scène speelde daar
op uitnemende wijze op in: uitgeba-
lanceerd in de groepering van de
grote koordelen, in het algemeen
rustig van beweging, maar zeer
doelgericht. Een geheel dat duidt
op een goede samenwerking tussen
Voli en Van Vuchelen.

De titelrol was op het lijf geschre-
ven van Daniela Lojarro, een formi-
dabele sopraan met dito uithou-
dingsvermogen. Met een warm,
rond stemgeluid als uitgangspunt
wist zij volledig beheerst haar tim-
bre en expressie aan te passen en
gedienstig te maken aan het drama.

De krachttoer die Amina's aria aan
het slot vraagt en de zachte, lieflijke
'slaapwandel'-passages waren wat
dat betreft twee uitersten. Ze smol-
ten echter beide op je tong.

De mannelijke helft van het paar
werd vertolkt door de Spaanse te-
nor Ignacio Encinas. Zijn interpre-
tatie van Elvino kwam in het duet
in de eerste acte niet echt uit de
verf. Maar de tenor herstelde zich
door de overtuigende wijze waarop
hij zijn verontwaardiging uitte over
het vermeende bedrog van zijn ge-
liefde. Een bevlogen acteur die de
zanger in zichzelf wakker schudt en
zijn compacte, indringende klank
doet terugwinnen.

Naast dit sterke paar staken de ove-
rige solisten wat bleekjes af. There-
se Martin in de rol van Teresa viel
met haar beduidend minder kern-
achtigeklank uit de boot. En de bas
Vladimir De Kanel die graafRodol-
fo voor zijn rekening nam schoot te
kort in draagkracht, zowel muzikaal
als qua acteervermogen. Een posi-
tieve uitschieter was daarentegen
de sopraan Raphaelle Farman die
de jalourse Lisa met haar ranke
stemgeluid mooi gestalte gaf.

Het Luiks orkest bleek een begelei-
dingsapparaat dat met gemak in-
speelde op het gebeuren op het
toneel en een verlies aan spanning
tot een minimum wist te beperken.
Een produktie, kortom, die het aan-
zien meer dan waard is. La Son-
nambula wordt nog drie keer ge-
speeld in de komende dagen, op 19,
21 en 24 maart in het Théatre Royal
de Liège." Daniela Lojarro en Ignacio Encinas in La Sonnambula

REUZENPIZZA
1 pak broodmix, 2 eetlepels olie,
1 blik tomaten op sap, 1 blikje
tomatenpuree, Italiaanse krui-
den, 1 teen knoflook, 200 gram
gehakt, 1 kleine ui, 3 tomaten, 1
paprika, 100 gram nam, 150 gram
jonge kaas.

Maak de broodmix zoals op het
pak aangegeven en, bekleed de
ingevette bakplaat hiermee en
leg hierover een theedoek.
Verwarm de oven voor op 220
graden.

Laat de tomaten met het vocht,
de tomatenpuree en de Italiaan-
se kruiden inkoken tot een dikke
saus. Bak het gehaktrul en kruid
met het uitgeperste teentje knof-
look en zout en peper. Meng
tomatensaus en gehakt over de
pizzabodem.

Bak de pizza 10 minuten voor en
maak ui, tomaten en paprika
schoon en snijd alles in plakken;
de ham en de kaas in repen.
Verdeel alles over de pizza, re-
pen kaas als laatste, en bak hem
verder in het midden van de
oven in nogmaals 15 minuten af.

kunst

Winnares Deutekom Concours heeft indrukwekkend stemgeluid

'De zaal dacht dat ik
met microfoon zong'

DOOR JOS FRUSCH
ENSCHEDE - De eerste prijs op het Christina Deute-
kom Concours. Angelina Ruzzafante is er nog steeds
beduusd van. In haar hotelkamer in Enschede kijkt ze
na een avondje feesten en een korte, maar verkwikkende
slaap ontspannen terug op de finale van het belangrijk-
ste operaconcours in Nederland. „Je krijgt geen kans om
het te verwerken, al die fotografen en journalisten. Maar
het was wel een prettige ervaring."

Gistermiddag stond ze al weer op
de planken. Haar eerste contract na
het concours: een mini-recital voor
minister-president Ruud Lubbers
die toevallig op werkbezoek was in
Enschede. En een aanbod voor een
concertreis van een week naar
Curacao in de herfst heeft ze ook al
op zak, evenals een rol in Carmen,
eind dit jaar in Rotterdam. „Er zal
vast nog meer op me afkomen,"
voorspelt de Urmondse zangeres
opgewekt. „Als ik morgen thuis-
kom ga ik eerst het antwoordappa-
raat eens afluisteren."
Ruim een jaar lang is Angelina Ru-
zafante (27) door een jury gevolgd
tijdens repetities, concerten en
opera-uitvoeringen. Van de totaal
dertig deelnemers aan het concours
bleek zij over debeste vocale kwali-
teiten te beschikken. Niet alleen de
jury, ook het publiek dat de voor-
ronden en halve finale bezocht was
die mening toegedaan. Vooral de
enorme draagkracht en souplesse
van haar stem maken haar geknipt
voor het vak van operazangeres.
„Ik heb zondag voor het eerst met
orkest gezongen. Dat was wel even
wennen, maar ik merkte dat ik ge-'
makkelijk over het orkest heen kan
zingen," aldus de Urmondse, die

over twee weken haar studie aan
het Maastrichts conservatorium
met een onbekende kameropera
van een al even onbekende compo-
nist gaat afsluiten. „De zaal dacht
dat ik met een microfoon zong,"
vertelt ze lachend. „Ik voelde me
echt ontspannen, misschien zelfs te
ontspannen. Maar zon orkest
draagt je als het ware op de mu-
ziek."

Als winnares van het concours
krijgt Angelina Ruzzafante niet al-
leen een rol aangeboden in een pro-
duktie van Opera Forum, maar
wordt zij ook in de gelegenheid ge-
steld voor 15.000 gulden haar studie
te vervolgen bij een internationaal
hoog aangeschreven operahuis of
pedagoog.
„Een goede zangpedagoog vind ik
niet zo noodzakelijk," aldus de zan-
geres. „Ik ben zeer tevreden met
mijn huidige pedagoge Mya Besse-
link. Persoonlijk zie ik meer in een
dirigent of regisseur van naam, die
mij kan coachen en bij wie ik erva-
ring kan opdoen."

Wanneer kan het Limburgse pu-
bliek de Urmondse zangeres be-
wonderen? De conservatorium-pro-
duktie lijkt komende maanden de
enige mogelijkheid, maar Angelina
Ruzzafante staat niet echt te sprin-
gen om de operaliefhebbers daar
naar toe te lokken. „Het is niet echt
een hoogwaardig produkt. Er is al-
leen pianobegeleiding en er wordt
ook nog in het Nederlands gezon-
gen."
Dan maar luisteren naar Omroep
Limburg, die vanavond tussen zes
en half zeven het optreden van An-
gelina Ruzzafante tijdens de finale
in Enschede zal uitzenden.

# Angelina
Ruzzafante:

...eerst het
antwoordapparaat
afluisteren...

'Poot je kop'
vol fratsen

DOOR MYA MAAS

MAASTRICHT - „Dertigduizend
gulden subsidie is veel te weinig
voor een theatergroep die zoveel te
betekenen heeft." Dat zei D66-Euro-
parlementariër Jan Willem Bertens
zondag tijdens de première van
'Poot je kop' door Makadam, alias
Confetti. Dit kinder- en straatthea-
terensemble vierde in het Lössthea-
ter zijn eerste lustrum.

Bertens is voorzitter van het kleine
gezelschap. Hij prees de kunst van
het driekoppige groepje om met mi-
nimale middelen het maximale re-
sultaat te bereiken. Dat er grote
behoefte bestaat aan dit genre thea-
ter blijkt duidelijk. De toeloop was
zó groot dat niet iedereen een toe-
gangskaartje kon bemachtigen.
Voor de kleintjes een teleurstelling.

Gedurende vijf jaar vormden Kees
Rullens en Marion Prieckaerts het
duo Confetti. Ans Peters is daar nu
aan toegevoegd en de naam is, om
praktische redenen, veranderd in
Makadam. Makadam is de naam
van het asfalt op de rijweg en heeft
dus zijdelings iets met 'straatthea-
ter' te maken. In het straattheater
heeft het duo Rullens/Prieckaerts
zijn sporen verdiend. Het trad er
zelfs mee op in Mexico, voor honge-
rende straatkinderen, voor gehandi-
capten en voor gevangenen. Hans
Holthaus van theatergroep 'Het
Vervolg' gaf de dramaturgische ad-
viezen, Bim Mason regisseerde de
nieuwe produktie.

'Poot jekop' is een en al actie, daar
kun je kinderen, ook de 'volwassen
kinderen' mee boeien. Het thema is
gebaseerd op 'bloemen. Een 'bloe-
moloog' verliest zich in het bloe-
menkweken, een nuchtere bezig-
heid, maar een straatjochie haalt
hem uit de zuiver zakelijke werke-
lijkheid en laat hem opgaan in zijn
fantasie. De bloemkweker beluis-
tert dan ook de stemmetjes van de
groeiende bloemen. Fantasie, daar
weten deze theaterheiligen raad
mee. Als fratsenmakers en clowns
zijnze oneindigveelzijdig. Het artis-
tieke niveau is verrassend en zon-
der plagiaat-gedachten denkt men
dan toch altijd aan Charlie Chaplin.
Ze maken gebruik van suggestieve
geluiden, van kleur en schmink,
maar vooral van hun hele lichaam.
Dat danst en dat buitelt en acteert
tot in het sublieme.
Zoals in 'De sultan van Babyion'
een figuur die een 'kruising' is van
twee verschillende sprookjes. Of in
de vechtsport-persiflage en de ver-
bazend knap verbeelde trein- en
vliegreis. Het lichaam en al zijn zin-
tuigen onbegrensd in dienst van de
fantasie, daarin heeft het trio zijn
'stiel' gevonden.
Het gaat nu met zijn clowneske, mi-
mische en acrobatisch gespoorde
voorstelling buiten Nederland op
toernee. In de zomermaanden
wordt ze tot straattheater-voorstel-
ling uitgebouwd.

KSO op dree
DOOR PETER P. GRAVEN

KERKRADE - Voor de derdefl»
in een tijdsbestek van nog geen*:
jaar bezocht ik een uitvoering
het Kerkraads Symfonie Ork"
Voor de derde keer werd het or"
geleid door een andere dirifs
Zonder Alex Schillings en Gerj'
tekort te willen doen, sprak het<^eert van afgelopen zondagavond
het Kerkraadse Wijngrachtth^l
met Ludo Claesen, de nieuwe dj
gent van het KSO sinds deceflfl
1991, mij beslist het meest aan-
Ludo Claesen, de sympathieke "I
zikale omnivoor uit het aanpalen
Belgisch-Limburg, is in korte tj
erin geslaagd het goed bezette afl
teur-symfonieorkest vrijer te l*j
musiceren, zonder dat dit ten k°H
gaat van het serieus muziekmal"l
In het bijzonder was het KSOI
'dreef in de beide hoekstenen n
het romantische programma: "■*]
pittig gespeelde Ouver^
L'ltaliana in Algeri van de ditW
op de herdenkingssokkel geplaag
Gioacchino Rossini en de opvall*^
klankrijk vertolkte.PolowetzerDn
sen uit de opera Prins Igor v*
Aleksander Borodin, al waren en**
le ritmische oneffenheden hier'
daar onoverhoorbaar.

Daartussen voerde het orkest \
zelden te horen Symfonische D>l
sen opus 64 van Edvard Grieg -"h
een viertal orkeststukken _\l
Noorse motieven, waarvan het re*L
luut gespeelde slotdeel wel "l,
meest aansprak. ,
Sopraan Olga Stöcker en tenor jj|
Fabry vulden enkele korte 'i>w
mezzi in. De befaamde aria La <^. 1
na e mobile uit Verdi's Rigoletto*;
O mio babbino caro uit Puccifl".
Gianni Schicchi deden het daafl
beter dan enkele fragmenten JJVerdi's La Traviata. Dat had et*
zyds te maken met het door l/P
Claesen te gejaagdgenomen teir-Q
waardoor de typisch Verdiaanse
canto-dramatiek helemaal niet 3
haar recht kon komen. AnderzC
stel ik mij als de ware Vel*
sopraan geen slanke den als 0"|
Stöcker voor.

Opera-dramatiek, en zeker die
Verdi en Wagner, klinkt immers W
best vanuit zowel de breedte als "diepte.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. officieel bewijs; 2. kloos-
teroverste; 7. Russische geestelijke; 11.
muzieknoot; 12. woonplaats; 13. rivier in
Italië; 15. slurf; 18. vis; 19. vuurpijl; 21.
jongere broer of zuster; 22. bergplaats; 24.
dat is; 25. ik; 26. kandelaar; 32. heilige;
33. persoonlijk voornaamwoord; 35. hals-
bont; 37. afslagplaats bij golf; 38. gewicht;
39. langs; 41. drinkgelag; 42. ruzie; 43.
projektieplaatje; 44. opening; 45. drankge-
legenheid; 46. ontkenning; 47. familielid
(afk); 48. waterstand; 51. openbare af-
kondiging; 57. vreemd; 59. achter; 60.
muzieknoot; 61. ontkenning; 63. ruim; 65.
baal; 67. hemelgeest; 69. voegwoord; 70.
appelsoort; 71. insgelijks; 72. Ind. dakbe-
dekking; 73. bevel; 74. putemmer.

Verticaal: 2. fier, ferm; 3. getemd; 4. 9'a'.
vin van Holland; 5. vernieling door vuu"r'
6. ogenblik; 8. familielid; 9. kaartspel:lo
deel van een boom; 14. afsluiting; 16. eer'
waarde heer; 17. horizontale projektie vaJJeen stad of terrein; 19. inschrijving in cc"
register; 20. landbouwwerktuig; 23. voer
tuig; 24. dieregeluid; 27. spil; 28. slotope'
ner; 29. projectiel; 30. maanstand; 3*
kleine huidopening; 34. lachwekkend Per'
soon; 35. bieden, geboden som; 36. TurKS
bevelhebber; 39. deel van een vis; 40. o<]'
geluksgodin; 47. bruto (afk.); 49. onmee.baar getal; 50. post, openbare betrek. i"9'
51. Engels zilver; 52. ongeveer; 53. m'|!'
naar (Fr.); 54. brandrest; 55. nauwte; 5»;
ruilmiddel; 58. slee; 62. water in Friesland;
64. Spaanse ex-koningin; 65. telwoord
66. papegaai; 68. groet.

Oplossing van gisteren

Oplossing van zaterdag

(C) Standaard Uilgeveri| Antwerpen

Dinsdag 17 maart 1992 "2f limburgs dagblad j
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270 doden bij
geweld in

Woonoorden
- Meer dan 270

"""er. „en zi**n de afgelopen drie we-
". d Politiek geïnspireerdgeweld
"-fy£ 2warte woonoorden van Zuid-
k rika om het leven gekomen.
Ua toename van het geweld begon
bt at.President De Klerk op 20 fe-
hg I*'1*' een referendum over zijn

aankondigde.
g fuim 3,2 miljoen blanke kiezersan vandaag naar de stembus,

i^ nieuwe geweldsexplosie speelt
u u. kaart van de extreem-rechtse
Ve°nservatieve Partij (XP). De XP
0,/}VerPt de hervormingen die via
.uernandelingen moeten leiden
r _oKen P°ntiek systeem met gelijke
jachten voor blank en zwart.
e j, uitbarsting van geweld is bij
"Us*" poutiek belangrijke gebeurte-
S j/vlnn_iddels een vast gegeven. Een"^stere 'derde macht', bestaand
v °P eigen houtje operende leden
Jjfi de veiligheidsmachten, zou dit
.Weid aanwakkeren om het vre-esproces te ontwrichten.

Over twee jaar 1,5 miljoen soldaten

Rusland wil nu ook
eigen strijdmacht

MOSKOU - Rusland krijgt een ei-
gen leger. President Boris Jeltsin
heeft daartoe gisteren een besluit
ondertekend. Hy heeft zichzelf tot
waarnemend minister van defensie
benoemd. De oprichting van het
Russische legerzal zon twee jaarin
beslag nemen en het aantal militai-
ren moet uiteindelijk 1,5 miljoen
bedragen. Dit heeft vice-premier
Sergej Sjachraj verklaard.
Het gisteren ondertekende besluit
moet allereerst leiden tot het op-
richten van een eigen Ministerie
van Defensie. Maar de Russische
vice-premier maakte duidelijk dat
Rusland zijn poging om de legers
van de elf leden van het Gemene-
best van Onafhankelijke Staten
(GOS) onder enigerlei vorm van ge-
zamenlijke controle te houden niet
volledig heeft opgegeven.
Volgens Jeltsins militaire topadvi-
seur, generaal Dmitri Volkogonov,
zal het eerste doel van het leger het
voorkomen van het uitbreken van
conflicten zijn. Volkogonov merkte
ook op dat de strategievan Rusland

gericht zal blijven op 'een sterke re-
ductie van het aantal kernwapens.
Ruslands steven naar een eigen le-
ger lijkt het gevolg te zijn van de
oprichting van dergelijke strijd-
krachten door andere GOS-lidsta-
ten en van de toename van het et-
nisch geweld in het zuiden van de
voormalige Sovjetunie.

Met name in de oorlog om Nagorno-
Karabach in Azerb_gdzjan raken ex-
Sovjetmilitairen geïsoleerd en wor-

den hun kazernes aangevallen
waarbij verscheidene GOS-militai-
ren om het leven kwamen.

Ingrijpende wijziging van btw-tarieven in België

Luxe goederen goedkoper
S^SSEL - Televisies, ge-

ia.smstallaties, auto* s en der.
3 zullen in België vanaf 1
<W len stuk g°edk°Per wor-

*-"" Sigaretten en diesel gaan
Van kosten* Dit is het gevolg
gisivfen door het nieuwe Bel-

che kabinet voorgestelde
teJJziging van het btw-sys-

De ktpr0 "lw-tarieven van 17, 25 en 33
Belde l Worden afgeschaft. Deze
_iO. n v°or onder meer tv's en ra-
Maat' g°uden juwelen en auto's. InWil. daarvan wordt het 'normaal'
Hk Van 19 tot 19*5 Procent opge-
ce^t en* Het lage tarief van zes pro-
iHaa °P bijvoorbeeld water blijft,
laa„ daarnaast komt er een tweede
otidt. ef van twaalf procent voor
'■fet _ andere sigaretten.
,et e ê wijziging hoopt het kabi-
ie f ehaene te voorkomen dat na
2en schaffing van de fiscale gren-
ftw cgin volgend jaar niet nog
Wjj «eigen dan nu al in de buur-

Un luxe-goederen gaan

Wief land ligt het normale btw-
tiev,i °P 18,5 procent, net als bin-
We in FrankrÜk. In Luxem-
v4h -211 .-Duitsland wordt een tarief
D 0 VlJftien procent gehanteerd.
d0o

r de wijzigingen wordt daar-
-2- een tv-toestel van ongeveer
2sq gulden in België straks zon
In gu--den goedkoper. Een auto die
k 0 °n_eveer 20.625 gulden kost,
H v op een pri*-s van 19*690 gui-
4^j* voor een fototoestel van zon
Vgp gulden bedraagt de winst onge-r* twintig gulden.

*% . s*garetten en tabak gaat het
tty a i^rïcf vanaf 1 april van zes naar
*'ge Pr°cent, en komt daarmee te
fce_> °? ne* Luxemburgse niveau.
d 0 pakjevan vijfgulden gaat daar-
<w ruim twee kwartjes in prijs

'loog. Vanaf 1 januari 1993 wor-
o^, sigaretten zelfs nog duurder
l9_pa* dan het normale tarief van
j*^0 Procent ingaat.
Beld w"aanPassing kost de Staat
c.n 6n daarom is besloten de ac-tiën op energie en brandstoffenverhogen.

ï,5 Sel aan de pomp wordt daardoor
c.n Cent per liter duurder. De ac-
tie -op gewone en loodvrije benzi-
"Wigt echter amper. Voor de
gre er'andse pomphouders aan debLns. die flink aan klandizie heb-
'ltvva«erlore*n als gevolg van het
c'èm ie' van minister Kok (finan-
hoop' bledt deze maatregel daarom

Ss .waarschijnlijk geen soelaas.

Reddingswerkers rusten uit

Nog weinig hoop op overlevenden

Dodental beving
blijft toenemen

ERZINCAN - Drie dagen na de
aardbeving in de Oostturkse pro-
vinciehoofdstad Erzincan zijn
een kleine 400 lijken geborgen.
Meer dan zeshonderd gewonden
zijn naar ziekenhuizen gebracht.
De Turkse autoriteiten verwach-
ten dat het aantal slachtoffers
nog zal verdubbelen. Bovendien
bestaat vrees voor het uitbreken
van epidemieën, die worden ver-
oorzaakt door de rottende lijken
van vee en andere huisdieren.

Leden van nationale en interna-
tionale hulporganisaties waren
ook gisteren volop in de weer.
Teams uit Zwitserland, Frank-
rijk, Groot-Brittannië en de Ver-
enigde Staten zochten met hulp
van speurhonden naar overle-
venden. Een Nederlands red-
dingsteam kreeg gisteren op het

laatste moment 'geen inreisvisa
voor het rampgebied.
Gisteren werden meer dan ze-
ventig mensen levend onder het
puin vandaan gehaald. Zon drie-
honderd slachtoffers zouden nog
ingesloten zijn. Veel hoop dat
daar nog overlevenden bij zijn is
er niet.

Veel inwoners van Erzincan lij-
ken de eerste schrik te boven
zijn. Enkele winkels gingen weer
open en de publieke diensten
functioneerden gedeeltelijk.
Er zyn maatregelen getroffen die
moeten voorkomen dat de hulp-
goederen, voornamelijk tenten
en dekens, ongelijk verdeeld

worden of via de zwarte markt
worden verkocht. Ook het Turk-
se leger houdt toezicht op de
verstrekking van deze spullen.

'***ff*'*'*^^"^^^-^^^«~^"^^^^^^^^M_______________________________i______

" Soldaten die bij het zoeken naar overlevenden in de Oostturkse stad Erzincan helpen, rusten even uit voor de over-blijfselen van een ingestort hotel. Foto.REUTER

Napoleon
Jeltsins decreet roept in herinne-ring dat het leger van Rusland invroeger eeuwen vele overwinnin-gen op zijn conto heeft geschreven,
waaronder de vernietiging van hetleger van Napoleon.

Bij de oprichting van het GOS, in
december, pleitte Rusland nog voor
het behoud van een gezamenlijke
strijdmacht. Er werd een overeen-
komst gesloten over het gemeen-
schappelijk beheer van de kernwa-
pens van het voormalige Sovjetle-
ger. Maar de opsplitsing van het
Sovjetleger leidde tot verhitte dis-
cussies.

Ruzie
Met name Rusland en Oekraine kre-gen hooglopende ruzie over hetbeheer van de zogeheten Zwarte-Zeevloot. Drie republieken - Oe-kraïne, Azerbajdzjan en Moldavië -hebben de afgelopen maanden een
eigen leger gecreëerd. Inmiddelsheeft ook de buurrepubliek vanRusland, Kazachstan, stappen indie richting ondernomen.

binnen/buitenland

Mercury-concert
mega-happening

LONDEN - De crème de la crè-me van de internationale rock-wereld neemt op 20 april in hetUmdense Wembley-stadion deelaan hetherdenkingsconcert voor*reddie Mercury, de in novem-°er aan aids overleden zangervan Queen. David Bowie, Elton"John, Annie Lennox, George Mi-chael, Paul Young en Roger Dal-jrey, de vroegere Who-voorman,
treden tijdens het concert op.van de begeleidingsband vor-men de drie andere musici vanQueen de kern.

Tijdens het spektakel, dat de ge-
hele avond zal duren, is een gro-
* plaats ingeruimd voor optre-
_fn^. van heavy-metalgroepen
«'s Guns 'n Roses, Def Leppard,
wetalhca en Spinal Tap. Ook de

zangers lan Hunter en Robert
Plant (ex-Led Zeppelin) en de
Catalaanse zangeres Montserrat
Caballé, met wie Mercury een
plaat opnam, maken hun op-
wachting.
De lerse groep U2neemt via een
satelliet-verbinding uit Sacra-
jnento (Californië) met Londen
deel aan het concert. Andere ar-
tiesten maken de komende we-
ken nog hun deelneming be-
kend, onder wie misschien

Madonna.
De precieze opzet van het gala
blijft voorlopig nog onbekend.
De opbrengst gaat naar vereni-
gingen in de hele wereld die aids
bestrijden. De 70.000 kaarten
voor het concert zijn al verkocht,
en vlogen in drie uur over de
toonbank, wat volgens de orga-
nisatie een record is.
De show, die op Paas-maandag
om 18.00 uur Britse tijd begint,
zal naar meer dan 70 landen wor-

den uitgezonden, en naar ver-
wachting een televisiepubliek
van meer dan een half miljard
kijkers trekken.

Vijf dagen hebben de technici,
de medewerkers van geluid en
licht - in totaal honderden men-
sen - nodig om een speciaal
reusachtig podium in te richten
en het 'beste geluidssysteem' ter
wereld op te stellen.

Gepresenteerd als een van de be-
langrijkste popconcerten in de
afgelopen tien jaar, komt het
herdenkingsconcert voor Fred-
die Mercury in de rij van memo-
rabele shows als Band Aid tegen
de honger in Afrika (in 1985), en
de concerten voor Nelson Man-
dela in Wembley in 1988 en 1990.

Feest voor koe
DUBLIN - Het was gisteren
groot feest in het lerse Blackwa-tersbridge. Bertha werd 48 en
omdat nog nooit eerder een koe
zo oud was geworden liep hethele dorp uit om het glas te hef-
fen op haar gezondheid.
Dankzij haar respectabele leef-tijd komt Bertha nu in het Gui-
ness Book ofRecords.
De lerse radio deed rechtstreeks
verslag van het feest, dat een
plechtig tintje kreeg toen de
dorpspastoorBertha kwam zege-
nen. Eén luisteraar kwam met
een klacht: het getuigt toch wel
van een absoluut gebrek aan ge-
voeligheid in zon.uitzending re-
clame uit te zenden voor beef-
burgers.

Dorpen
Informatie over de situatie in de
dorpen in het rampgebied ont-
breekt nog altijd. De Turkse
autoriteiten gaan er echter van
uit dat in de voor de hulpverle-
ners onbereikbare randgebieden
van de provincie ten minste hon-
derd slachtoffers zijn. Zij zijn
hoogstwaarschijnlijk op grond
van de voorschriften van de
islam binnen 24 uur begraven.
Hierdoor is het zo goed als on-
mogelijk ooit een exact dodental
van de aardbevingsramp te krij-
gen, aldus de autoriteiten.

Ook Andriessen wil
lastenverlichting

DEN HAAG - Het kabinet moeteen meerjarenplan lastenverlichting
maken dat erin voorziet dat de las-
ten jaarlijks met zon 2,5 miljard
gulden omlaag gaan.Als eerste stap
mogen de lasten in 1993 niet om-
hoog gaan. Dat kan als lastenver-
zwaringen uit de Tussenbalans
worden gecompenseerd door een
verlaging van de btw. Dit plan heeft
CDA-minister Andriessen (econo-
mische zaken) gisteravond op een
CDA-bijeenkomst in Ulft op tafel
gelegd.

In de Tussenbalans staan nog las-
tenverzwaringen voor wonen, auto-
rijden en energie van 2 tot 2,5 mil-
jard gulden voor 1993 en 1994, aldus
Andriessen. Die plannen moeten
nog eens kritisch bekeken worden.
Daarnaast is het verstandig de btw

met een procent te verlagen. Dat
kost 1,5 tot 2 miljard gulden.

„Al met al treedt dan geen lasten-
verzwaring meer op. Dat is gunstig
voor loonmatigng en werkgelegen-
heid", aldus Andriessen.
De CDA-bewindsman zei zijn plan
in te willen brengen in de begro-
tingsbesprekingen 1993 waarmee
het kabinet binnenkort start.
Tegelijk bepleitte hh' een meerja-
renplan voor verdere lastenverlich-

ting, inclusiefeen concreet tijdpad.
„Dat zal de politiek motiveren er
echt iets aan te doen en is een goed
signaal naar de buitenwacht". Hoge
lastenvormen het voornaamste pro-
bleem voor het kabinet, meende
Andriessen, evenals stijgende lonen
en prijzen, hogere arbeidskosten,
dalende investeringen en minder
banengroei.
Het voorstel-Andriessen is het zo-
veelste CDA-plan om tot lastenver-
lichting te komen. Eerder legden

CDA-fractieleider Brinkman, pre-
mier Lubbers en CDA-minister De
Vries (sociale zaken) ideeën op tafel.
In Ede daagde WD-fractieleider
Bolkestein het CDA gisteravond op
een spreekbeurt uit de beloofde las-
tenverlichtingen hard te maken.
„Tot nu toe zijn het alleen ongedek-
te cheques waarmee het CDA alleen
de eigen geloofwaardigheid op het
spel zet", aldus de liberaal.

Bolkestein betichtte het kabinet er-
van de financiële problemen vooral
aan zichzelf te wijten te hebben en
niet aan een internationale terugval
in de economie. Door de lasten de
laatste jarenmet 8 miljard gulden te
verhogen, stokt de economie, dalen
investeringen en stijgt de werkloos-
heid.

Omroepen
Minister d'Ancona van WVC
heeft volkomen gelijk als ze
zegt niet van plan te zijn de
omroepen extra geld te ge-
ven voor zendtijduitbreiding
op de drie tv-netten. Zij
meent dat het heel goed
mogelijk is om de bestaan-
de omroepen over de drie
netten te verdelen. Tenslotte
gaat het er niet om zoveel

mogelijk van hetzelfde te brengen, zoals nu veelal gebeurt.
Het tv-seizoen duurt in principe van oktober tot en met april. Ver-
volgens gaan veel omroepmedewerkers met vakantie, wekken
althans voortdurend die indruk, gezien het resterende programma-
aanbod. De periode van mei tot en met september wordt voorna-
melijk gevuld met eindeloze series herhalingen, oude films en bui-
tenlandse series van twijfelachtig niveau, die nagenoeg geen geld
kosten. De televisiekijkende Nederlander betaalt voor die drie net-
ten ongeveer 170 gulden kijkgeld per jaar, terwijl hij nagenoeg
gratis kan kijken naar zon twintig buitenlandse zenders, zowel
commerciële als niet-commerciële. Met het nu beschikbare geld
kan kwalitatief het beste worden gebracht, mits er beter mee wordt
omgegaan. Er wordt nu ontzettend veel geld verspild doordat de
zendgemachtigden zich niet goed organiseren en elkaar in lullig-
heid proberen te overtroeven. Zie al die ziekmakende quizen en
series, die als twee druppels water op elkaar lijken.
De vaderlandse omroepen blijken er inmiddels devoorkeur aan te
geven binnen het bestel te blijven. Afgelopen vrijdag liet de TROS
weten de onderhandelingen over het opzetten van een commer-
ciële tv- en radio-zender te hebben gestaakt. Besprekingen met
CLT (de moedermaatschappij van RTL4) liepen op niets uit. Dat de
opzet van de TROS is mislukt, is niet zo vreemd. Er is simpelweg
geen plaats meer voor een nieuwe, op ons land gerichte, commer-
ciële zender. De advertentiekoek is al verdeeld tussen RTL4, de
STER en buitenlandse commerciële zenders, als Eurosport en
Sportnet.

De veiligste weg voor de Nederlandse zendgemachtigden is dus
om in het oude vertrouwde systeem te blijven en mee te eten uit
de staatsruif. Dat geeft momenteel de meeste zekerheid om te
overleven, mits dat in samenwerking met andere omroepen ge-
beurt, want het oudeverzuilde systeem gaat sowiesoop de helling.
Het is aan de omroepen om duidelijk te maken met wie ze verder
willen. De uitspraak van VARA-voorzitter Marcel van Dam dat de
Hilversumse omroepen pas kunnen kiezen hoe ze verder gaan als
de politiek de ruimte daarvoor heeft afgebakend, is dan ook hypo-
criet. Die ruimte is er, maar de organisaties dienen zelf de gewen-
ste duidelijkheid te verschaffen, zonder dat dat door de overheid
dwingend moet worden voorgeschreven. PS.

Tegenvaller
sociale

zekerheid
DEN HAAG - De uitgaven in de
sociale zekerheid vallen dit jaar tus-
sen 1 en 1,5 miljard gulden hoger
uit dan voorzien. Minister De Vries
(sociale zaken) meldt dit in de zoge-
noemde Voortgangsrapportage So-
ciale Zaken. Het stuk gaat naar het
kabinet en wordt betrokken by de
begrotingsvoorbereiding 1993.
De tegenvaller heeft een aantal oor-
zaken. Zo stijgt de werkloosheid dit
jaar met 26.000 ten opzichte van
1991. Dit betekent dat er ongeveer
500 miljoen gulden extra uitgege-
ven moet worden aan ww-uitkerin-
gen.
Daarnaast blijkt een aantal inge-
boekte bezuinigingen op het terrein
van de Ziektewet en de wao niet tot
stand te komen. Het gaat dan vooral
om het beperken van de verplich-
ting bij ziekte meer loon door te
betalen dan 70 procent, en het plan
vakantiedagen in te leveren bij ziek-
te.
Het kabinet had op basis van bo-
vengenoemde maatregelen een be-
sparing van 1085 miljoen gulden
ingeboekt. Tot nu toe is daar echter
nog niets van terechtgekomen. De
derde tegenvaller betreft het besluit
om voorlopig af te zienvan bezuini-
gingen op de voorzieningen voor
gehandicapten en de overheveling
daarvan naar gemeenten een jaar
uit te stellen. Dat scheelt een bezui-
niging van zon 300 miljoen gulden.
Naast de tegenvaller van totaal 1985
miljoen gulden zijn er meevallers
op terreinen waar die in voorgaande
jaren ook optraden: de bijstand, de
rww en de wsw. Bovendien treedt
een extra toestroom naar de ww,
door ingrepen bij Ziektewet en wao,
niet op. Al met al blijft dan een te-
genvaller van 1 tot 1,5 miljard gul-
den over.

Broodoffer
De Alkmaarse kunststichting
Cargo krijgt van minister Maij
(Verkeer en Waterstaat) geen
toestemming om een beeld ge-
vuld met 20.000 broden als na-
tionaal geschenk aan de zee te
offeren. Niet het zinloos vernie-
tigen van voedsel, maar de ver-
vuiling van het zeewater was
de reden het kunstwerk te ver-
bieden.

Illegalen
Het kabinet moet onmiddellijk
maatregelen .nemen tegen ille- .
galen. Dat is ook in het belang .van de minderheden in ons
land. Door een slap overheid-
soptreden wordt de discrimina-
tie tegen hen alleen maar aan- ~
gewakkerd en hun integratie *vertraagd. WD-fractieleider i
Bolkestein heeft dit gister-
avond op een spreekbeurt in "Ede gezegd.

Controle
De Algemene Inspectie Dienst
van het ministerie van land-
bouw gaat de controle op het
gebruik van illegale bestrij- 'dingsmiddelen verscherpen.
Het aantal controles bij boeren
en tuinders wordt per jaar met "
5000 uitgebreid naar 16.000. In '
onder meer de graanteelt wordt ■naar schatting nu al tien pro- 'cent van de bestrijdingsmidde- -len die in Nederland verboden '
zijn, illegaal uit het buitenland
gehaald.

punt uit
Afscheid

De eerste dienstplichtigen die
deelnemen aan de VN-bescher-
mingsmacht voor Joegoslavië
vertrekken vandaag van vlieg-
basis Soesterberg. De 22
dienstplichtigen vormen sa-
men met acht beroepsmilitai-
ren de derde voorbereidings-
groep die de komst van de
vredesmacht moet mogelijk
maken.

Burgeroorlog
De kans op een burgeroorlog in ■Moldavië is plotseling gegroeid ,
nadat etnische Russen in dere- \
publiek een totale mobilisatie
en de noodtoestand afkondig-
den. Het afgelopen weekeinde ■zijn negen mensen om het le-
ven gekomen bij botsingen tus-
sen Russen en de Moldavische
politie.

Supermarkten
De onderhandelingen over een '■nieuwe cao bij de supermark- -.
ten (170.000 werknemers) zijn.,
gisteren vastgelopen. De dien- ~"stenbonden van FNV en CNV
gaan volgende week hun leden .
raadplegen over acties. Met na-
me op het gebied van de lonen *

is de kloof tussen werkgevers
en -nemers breed.

(ADVERTENTIE)

Kiosk
Vanaf vrijdag 20 maart vindt u in
het Limburgs Dagblad elke week
de pagina KIOSK. Op deze pagina
van de afdeling PR en Promotie
brengen wij u wekelijks reisaanbie-
dingen, triptips, wandelmogelijkhe-
den, de vriendenagenda, natuurlijk
mèt kortingsbonnen, kleine en gro-
te evenementen in de rubriek "geaf-
ficheerd" en andere wetenswaardig-
heden. KIOSK is er voor u, vanaf
aanstaande vrijdag.
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jipiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

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

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

Telefonisch opgeven

045719966
Maandagfm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave- in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via debalie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Broei C___uco Summo Scanner) 079

Personeel gevraagd

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Voerendaal

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
Geerstraat 5. Heerlen. Tel. 045-717719.

Bakkerij Gebrs. Scheepers, Kerkstraat 36, Übachsberg,
vraagt voor direct:

verkoper voor buitendienst m/v
lft. 20-25 jaar, met rijbewijs.

Tel, soll.: 045-751358 van 8.00-12.00 uur.
Adia Keser Uitzendburo heeft per direkt werk voor, m/v

textielbewerkers
Voor een textielbewerkend bedrijf in Kerkrade hebben wij

een aantal mogelijkheden voor kandidaten die van
aanpakken weten. De bereidheid om in 3-ploegendienst te

werken is vereist. Het bezit van een eigen vervoer is
gewenst. Het betreft een functie ineen leuke werkomge-
ving met goede verdiensten. Deze baan kan bij gebleken

geschiktheid leiden tot een vast dienstverband.

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met
Dimphy Lenssen van onze vestiging in Kerkrade.

Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045 - 463700
Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045 - 713120

Kouvenderstraat 81, Hoensbroek, 045 - 231680
Streeperstraat 48, Landgraaf, 045 - 326595

êm
ADIAKESER

UITZENDBURO
Bouw- en ingenieursburo'■■Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmerlieden en MET-
SELAARS (liefst coll.) Hoog
loon, wekelijkse betaling,
Duits verzekerd. Sollicitaties
na tel, afspraak 045-232100
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Part-time TAXICHAUF-
FEUR (door de week). Pers.
melden Taxicentrale Bor
Tax, Putstr. 103, Bom.
Gevr. AUTOVERKOPER,
ervaring vereist, moet zelf-
standig kunnen werken,
zeer goed salaris. Garage
Wolters, Heerlenerweg 39,
Sittard. Tel. 046-520303.
Inter Autoglas vraagt voor
direkte indiensttreding
MONTEUR voor het plaat-
sen van autoruiten en zon-
nedaken, liefst met ervaring.
Inter Autoglas. Industriestr.
8. Sittard. Tel. 046-520303.
Gevr. POMPBEDIENDE m/v
lft. plm. 17 jr.. tel. 045-
-313744. Automobielbedrijf
Frings, Landgraaf.
Nildner Bouwbedr. B.V.
vraagt dringend colonnes
METSELAARS en timmer-
lieden voor projecten in
Duitsland. Duits verzekerd.
Tél. 045-231200.
Nieuw privé-adres zoekt
nog leuke MEISJES. Tel.
046-757517.
D.G.S. Schoonmaakgroep
heeft werk voor u. D.G.S.
Schoonmaakgroep zoekt
SCHOONMAKERS (sters)
voor het schoonhouden van
haar objecten in Maastricht-
de Heeg en Roserije. Inl.
040-456599.
Eerlijke zelfstandige HULP
in de huish. gevraagd voor 2
ochtenden p. wk. Tel. 045-'
715229, bellen tussen 8.30-
-9.30 en 18.00-19.00 uur.
Mystery Escort Service
vraagt met spoed DAMES.
Tel. 06-52820714.
Aannemersbedrijf Belo
vraagt voor Duitsland erva-
ren METSELAARS en be-
tontimmerlieden. Hoog loon.
Tel. 045-250238. .
Van maandag tm vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
*u uw PICCOLO telefonisch
oogeven. Tel. 045-719966.

Onroerend Goed
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
15 jaar vaste rente! 8,6% of
8,8% (pensioenfonds). Bel.
045-712255. Na kantoor-
uren Dhr. J. Wetsels 045-
-440731. STIENSTRA Hypo-
theek Service.
Voor al uw TAXATIES en
onroerend goed. Beëdigd
taxateur en makelaar, tel.
045-425574 en 729323.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Gratis taxatie, wanneer wij
Uw hypotheek mogen ver-
zorgen. Rente vanaf 8.8%.
WIJMAN & Partners. Tel.
045-728671.
Te k. KNOKKE appart., 2
slpkmr. voll. geïnstall. vlakbij
zee ’235.000,-. Tel. 09-32-
-12453427

Kamers
KAMER te huur bij centrun
Kerkrade. Tel. 045-461870.
Leraar zoekt z.s.m. eer
WOONRUIMTE in Geleer
of directe omgeving i.v.m
vervanging aan SG. Dor
Bosco. Tijdsduur ca. 2
maanden. Tel. 046-742850.

bouwmat./mach i nes
KANTELDEUREN. roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. prima 3- en 4 jarige
RIJPAARDEN. Tel. 04754-
-84117.
Te k. FORD 4100 Tim cab.
Tel. 04404-1224 / 1333

Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,

morgen al klaar,
prijsopgave en garantie.

Tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel. Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Wij geven het meeste
voor uw auto!

U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

Te koop gevr. AUTO'S en
schadeauto's v.a. ’ 500,-.
Tel. 045-423199 427835.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto! 045-411572.
BMW 316iShadowlyn, '90;
BMW 520i, '88; BMW 318i,
'85; BMW 320i, '84; BMW
316, '84; BMW 315, '83;
Audi 80, 5-bak, '89; Audi 80,
'88; VW Golf D, veel extra's,
'87; VW polo, '86; VW Golf, |
'84; Mazda 626, '84; Opel
Corsa, '89; Alfa 33 1.5, '88;
Ford Fiësta 1100, '85; Ford
Fiësta, '85; Porche 924, '78;
Honda Accord, '88; Nissar»
Sunny 1.6 SLX, '89; Fiat
Panda, 5-bak, '87; Suzuki
Swift. '89. Autobedrijf
REUBSAET, Op de Vey
47-49, Geleen . Tel. 046-
-744944. Uw adres voor
APK-keuring en alle auto-
reparaties.
Te k. VW SANTANA 1,8,
bwj. 85, pr. ’7.500,-. Tel.
04454-1919.
Te koop AANHANGWAGEN

’ 400,-; Yamaha Enduro
defect ’ 150,-. Inl. 04493-
-1543.
Te koop 2CV EEND, ’ 650,-
Tel. 04493-1543.
Te k. Datsun SUNNY 140Y,
bwj, '79, APK 2-93, zuinig,
vr.pr. ’850,-. 045-230751.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Te k. Ford TAUNUS Bravo,
bwj. '80. APK maart '93, 4-
drs. nwe uitlaat, schokdem-
pers, stabi. stangen remmen
bougies, cont.p/ radiocass.,
trekh;, zeer rrtooi en gaaf.
Vr.pr. ’ 2.200,-. Kockel-
mansflat 22, Geleen-Zuid.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schadedefect
geen bezwaar 045-720200.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Autocentrum VEENSTRA:
Toyota Corolla 1300 XLi 3-
drs. bwj. '90 ’ 19.900,-; Nis-
san Micra 1200 GL bwj. '91

’ 16.900,-; BMW 318 it. '88

’ 19.750,-; Mazda 626 LX
1.8 station t. '89 ’20.500,-;
VW Golf 1800 GT BBS-uitv.
'88 /23.500,-VW Golf 1300
CL bwj. '87 ’ 13.900,-; VW
Polo '87, ’9.900,-; Mazda
626 GLX coupé '86

’ 12.900,-; Mazda 626 LX
5-drs. '89 ’20.900,-; Maz-
da 626 GLX 2.0, autom. '88

’ 18.500,-; Mazda 323 GLX
1.5 '87 ’ 11.500,-; Fiat Pan-
da 1000 XLi '90 ’ 10.900.-;
Ford Escort 1600 i type '88

’ 14.250,-; Ford Escort
1400 CL '87 ’ 12.250,-;
Ford Siërra 1.6 Spec. 5-bak,
4-drs. '89 ’19.900,-; Ford
Siërra 2.0 stationcar '86
’13.900,-; Opel Kadett
1.3 GL 4-drs. '87 ’14.250,-:
Opel Corsa 12S 4-drs. '86

’ 8.750,-; Volvo 340 bwj. '84
automaat ’ 4.750,-; Nissan
Sunny 1300 SLX 4-drs. '88

’ 13.900,-; Nissan Micra GL
'89 ’12.750.-; Lada 2105
1200 '88 ’5.900,-; Zastava
65 GTL '86 ’1.750,-. Bo-
vag-garantie, inruil, finan-
ciering. Autocentrum P.
Veenstra, Valkenburgerweg
13 Voerendaal. 045-752999

Te koop Ford SIERRA, bwj.
'87, vr.pr. ’9.000,-. Tel.
045-413558.
ESCORT 1.3 GL, '84, 1e lak
ANWB mog. ’4.950,-. Evt.
15 inch 045-424128
Te koop Ford FIËSTA 1300
S, type '80, goede staat,

’ 1.950,-. Autobedrijf Loek
Schaepkens, Klimmender-
str. 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.
Hyundai PONY 1200 GL,
bwj. 84, APK, 5-drs. i.z.g.st.

’ 1.750,-. Tel. 045-726112.
Te k. MAZDA 323, bwj.'B3,
APK 10-92, vr.pr. ’3.250,-.
Tel. 045-423199
Te k. Nissan BLUEBIRD 1.6
LX, bwj. '89, div. ace., in nw.
st., ’ 15.900,-. 045-273478.
KADETT 1.8 LS '88; Kadett
1.3 Club '89; Kadett 1.2 LS
en 1.3LS '87 en '85; Kadett
Sedan 1.3LS '86; Corsa I*2
S '87 '84; Corsa TR 1.3 '87;
Kadett 1.2 N coupé '77. Au-
tomobielbedrijf Denneman
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.

Geldzaken
Bel voor VAKKUNDIG invul-
len van uw belastingformu-
lier naar fiscaal- en juridisch
Adviesbureau Mr. J. Gillis-
sen. Tel. 045-327613.

Autoverhuur
JURGEN Autoverhuur. Tel.
045-463333 Langheckweg
36, Kerkrade (ind.terrein
Dentgenbach)

Transacties
MARKETING in Europa
vraagt om professionele
aanpak. Huur een vliegtuirj
om relaties te vervoeren.
EAC. 040-116695.

Auto's
Exclusieve aanbiedingen bij een exclusieve Mazda-dealer

Hensgens b.v. Nieuwstadt
Kruisweide 3. Tel. 04498-53055.

Alta Romeo Twin 75 2 L met sportvelgen
km.st. 37.000, wit, 1e eig., sept.'BB ’ 24.500,-
Mitsubishi Galant GLS 2 L 4-drs., a-spoiler
trekh, wit, km.st. 76.000, 1e eig ’ 22.900,-
Mazda 626 Coupé 2L GLX kl. wit
km.st. 30.900, 1e eig ’ 24.900,-
Mazda 626 Coupé GLX 2 L a-spoiler, radio-
cassette, rood. km.st. 49.800, 1e eig. ’ 24.900,-
Mazda 626 Coupé 2L GLX automaat,met
stuurbekr., km.st. 81.000, kl. zilvermet., ’ 21.900,-

Verkoop onder volle garantie.
Een bezoek aan onze showroom en U behoort ook tot de

bewonderaars, van onze verdere aanbiedingen.
Tot ziens in onze zaak.

Gitzwarte Opel MANTA bwj.
'80, nwe. APK, nwe. lak, vr.
pr. ’2.850,-. 045-726175.
Zeldz. mooi: KADETT 1.3 S
Hatchback, 1986, sportw.
Kerkraderweg 166, Heerlen
Te k. OPEL Kadett 1300 aut.
bwj. '82, vr.pr. ’7.500,-.
Tel. 045-213668.
Te k. Opel ASCONA 1200,
bwj.'7B, APK 1-93, vr.pr.
’850,-. Tel. 045-423199
Te k. KADETT 13 S, gas,
bwj.'Bl, APK 6-92, vr.pr.
’1.250,-. Tel. 045-423199
Opel KADETT 13 Sedan,

I'86, LPG, blauw, pr.n.o.t.k.ITel. 045-422640.

Autohandel De ANJELIER
heeft voor u: Mazda 626 bwj
'84 gas; Mitsubishi Lancer
1800 diesel bwj. '87; Audi 80
CD aut. bwj. '83; Peugeot
205 bwj. '86; Renault 5 LS
bwj. '85; Fiat Ritmo bwj. '87;
Nissan Sunny diesel bwj. '87
Fiat Croma 2L bwj. '87; Ka-
dett SR bwj. '81; Kadett LS
bwj. '83; BK 1400 bwj. '87;
Renault Fuego uitbouw bwj.
'81; Opel Kadett bwj. '81;
Datsun Cherry GL bwj. '81;
Samba bwj. '82;Mazda 323
bwj. '82; Toyota Corolla bwj.
'83; mazda 626 bwj. '81;
Hyundai pony bwj. '81. Tev.
laswerk. Inruil-financiering
mog. Anjelierstr 123aHeer-
lerheide. Tel. 045-231448.

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn ér zeker van u
een autoverzekering aan
te kunnen bieden met
zeer gunstige voorwaar-
den, voor een premie die
meestal lager ligt dan u
nu betaalt. Neem vrijblij-
vend de proef op de som
en bel vandag nog.

GEURTS ASSURANTIEËN
Nieuwstraat 22-24

tel. 045-211668/221090
VELD ASSURANTIEËN

Nieuwstraat 116
tel. 215458

HOFNRRPOFK Ij
Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS biedt te koop aan 100
occasions o.a. Volvo 440 DL
4-drs 5-bak LPG i.g.st. '90

’ 20.000,-; Peugeot 205
GTi veel extra's zwart '88
’15.000,-; VW Jetta exclu-
sief zeer mooi '86 ’ 10.000,-
Volvo 340 GL automaat t.
'83 ’5.000,-; Nissan Sunny
GL '81 ’ 1.000,-. Klimmen-
derstr. 110, Klimmen. Tel.
04405-2896. ,

Te k. Opel KADETT 1.25,
bwj. '83, zeer mooi, APK 04-
-93, ’4.500,-. 045-218925.
Te koop Mitsubishi COLT,
bwj. '80, APK, pr. ’1.550,-.
Baron Mackaystraat 65,
Heerlen/Meezenbroek.
Te k. zeer leuke Ford Fiësta,
1100, eind '81, i.z.g.st., APK
'93, vr.pr. ’2.300,-. Aster-
str. 26, Heerlerheide.
Opel KADETT 1200, zeer
zuinig, APK '93, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 2.650,-. 045-227357.
Opel KADETT, bwj. '78,
APK sept. '92, t.e.a.b.. Hae-
zenstr. 34, Schaesberg.
Te k. BMW 320irecaro-int,
zeer mooi, bwj. '84, APK '93.
Beukstr. 15, Passart/Hrl.
Te k. BMW 525 '77, in staat
van nieuw, ’ 2.500,-. Tel.
045-227834.
CITROEN Visa Club, bwj.
0kt.83, vr.pr. ’1.500,-. Tel.
045-215247.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en

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

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 de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Baby en Kleuter
Te k. Teutonia KINDER-
WAGEN 3 in 1 en speelbox.
Tel. 04499-4737.

TV/Vldeo
Goede KLEUREN TV's met
gar. Philips grootb. v.a.

’ 125,-. Zeer recente TV's.
Reeds 25 jr. TV-occ.centr.
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. 045-724760

Auto onderdelen en accessoires

Slecht zicht?
Bosch Wisserbladen
Kerp heeft voor elke auto, bus of

vrachtwagen de juiste wisserbladen
voorradig.

Winterwisserbladen, spoilerwisserbladen etc.
Goed zicht, van levensbelang!

|C^gpßV
In de Cramer 31, Heerlen.

, Tel. 045-716951.

in en om de tuin

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26 te Heerlen bij tennishal

Exclusieve tuinmeubel-show
in natuurlijke materialen

o.a. teakhout, rotan, pitriet en maou.
Dealer voor Zuid-Limburg van o.a.

BARLOW TYRIE HET ENGELSE TUINMEUBEL
Te k. rechteeikenSPOOR-1
BIELZEN v.a. ’ 20,- per st.
Houtzagerij Windels, Indus-
trietrrein Bouwberg Bruns-
sum. Tel. 045-270585.
,■ . ~„ ...Van maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot:l7 00 uur, kunt

""r'C^i?L£ie4fc?QnR|Ch
opgeven. Tel. 045-719966.

Te k. geïmpr. TUINHOUT
voor schuttingen, afrasterin-
gen, bloembakken, vlonders
pergola's enz. Ronde palen,
rolborders alles tegen zeer
concurrerende prijzen en
event Hout.

nj windels, Industrie-
terrein Bouwberg Brunssum
Te| 045,270585

s Bijles
Moe van het lange wachten?

Examen vrees?
Bel snel voor een SPOEDRIJBEWIJS op de Ned. Antillen

(alle cat.) Nu kan het nog! ledere Zondag spreekuur in
Hotel Stadion Geleen 15.00 - 17.00. Caribbean-Sunset.

Tel. 043-212251.
i

| Uw RIJBEWIJS op Saba in
! 8 dagen via autorijschool De

Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

/voor 'n swingend voorjaar „K
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Ford FIËSTA 1100, bwj. '83,
’3.950,-, i.z.g.st. Tel. 045-
-725984.
Te k. Ford TAUNUS 1.6 L,
bwj.'Bl, APK 11-'92, vr.pr.
’1.000,-. Tel. 045-423199
Te k. PORSCHE 924 Targa,
bwj.'Bl, APK '92, vr.pr.
’8.000,-. Tel. 045-423199
RENAULT 4 GTL nwe. APK,
linnen dak, 4-drs. bwj. '83,
vr.pr. ’ 1.750.-.045-726175
Mooie SKODA 120 L '84,
APK 7-92, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.850,-. Tel. 045-225913.
Te k. Toyota CELICA 1600
ST, bwj. sept. '86, km.st.
75.000. Tel. 04754-82186.
Te koop VW GOLF GTi,
zwart, goede staat, bwj. '78,

’ 2.950,-. Autobedrijf Loek
Schaepkens, Klimmender-
str. 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.
Te koop gevraagd KEVERS
1303 voor restauratie. Tel.
045-423199.
Te k. GOLF 1600 LS autom.
bwj. '79, vr.pr. ’2.250,-.
Tel. 045-726393.
Te k. VW JETTA 1600, bwj.
'81, APK 11-92, vr.pr.
’1.400,-. Tel. 045-423199
Te koop VW KEVER bwj.
'76, APK 2-93, i.z.g.st., niet
rot, ’4.850,-. 045-444106.
VOLVO 440 GL 1989, met
onderh.boekje, in.pr.st.
Spoedprijs ’ 16.900,-. Tel.
046-512138.
Inkoop AUTO'S betalen
hoogste prijs, ook tourcara-
vans. Tel. 045-416239.

Ford SIERRA 1600 Laser, |'
bwj.'B6, "kl. blauwmet.. APK
gek., pr. ’ 7.900,-. Ariensstr T
2 Kakert-Schaesberg. 3
Honda CIVIC, bwj. '80, APK 4
nov. '92, nwe. uitlaat, ban- 8
den, koppeling, vr.pr. 1

’ 1.500,-. Tel. 045-459856. L
uTe k. ford ESCORT PG, car- a

styling, uitbouw, mcl. alarm \en centr. deurvergr. Tel. -
045-214784. jj
Te koop Ford SIËRRA 16 (;
CL Sedan, bwj. eind '87, wit, /
km.st. 63.000, ’ 13.000,-. -
Tel. 045-245683
Te k. RENAULT 11 TL, bwj. }
'83, i.g.st., ’2.650,-. Tel. }
045-325064.
GOLF diesel, '86, grijs kent. p
’6.500,-. Tel. na 18.00 uur ti
045-460733.
Autobedrijf Van AMELN bv c
biedt aan: Mazda 626 1.8 r
GLX 5-drs. '89; Mazda 626 .
2.0 GLX coupé '89; Ford Es- g
cort 1.6 CL 5-drs. '90; Opel C
Kadett 1.2 S 5-drs. '85; Opel t
Kadett 1.3 LS stationcar '88; c
Fiat Tempra 1.6 S met LPG C
'91; Fiat Tipo 1.4 DGT '89; p
Fiat Panda 1000 CL ie '89; "
Fiat Uno 45 '89; VW Polo k
GT coupé '90; Suzuki Swift p
1.3 GL '86; Fiat Regatta 85 7
S '85; Honda Civic 1.4 '86;
Nissan Sunny 1.6 SLX 4- ï
drs. '89; Lada Samara 1.1 -
'89; Lada 2105 GL '86; Lada 1
2104 stationcar '87; Lada r
Samara Special demo '91. __
Diverse goedkope inruilers. eBovag-garantie, financiering £inruil. Sibemaweg 1, Maas- vtricht. Tel. 043-612310. c

Bedrijfswagens
/lERCEDES 207 D; Merc.
07 D; Merc. 407 D; Merc.
09 D; Merc. 508 D; Merc.
113 D; Merc. 1013 D; Merc.
217 D; Merc. 1417 D; VW
T 40 D; VW LT 45 D; in alle
litvoeringen. W. Feijts
luto's, Vaesrade 61-63,
'aesrade. Tel. 045-243317.
'e koop TOYOTA Hi-Ace
'ick-Up Diesel, bwj. '83
zeer goede motor), vr.pr.

'4.250,-. Tel. 045-272006.

(Brom)fietsen
De nieuwste Giant TERRA-
-30 is binnen bij Rens Jans-
sen. Fin. mog. v.a. f 40,-
-).mnd. Ganzeweide 54-56,
el. 045-211486.
/OORJAARSSHOW Zater-
fag 21 maart. * Diverse ATB
acefietsen (oa. Koga, Giant
Specialized model '91, te-
jen zeer speciale prijzen) *
Diverse aantrekkelijke aan-
.iedingen op oa. raceban-
fen, fietscomputers, ATB en
I-ity bike's, Shimano groe-
>en, Look pedalen enz.

50% korting op schaats-
;leding. Willy Rekers, Rum-
>enerstr. 40A, Brunssum.
--rii-na VE^PA Ciao met
sterwielen. ' Eisenhowerstr.
15, Eygelshoven.
re koop gebr. FIETSEN, als
lieuw. Anjerstr. 8, Schin-
veld, 045-256719.
Een PICCOLO in het Lim-
>urgs Dagblad helpt u op
veg naar snel succes. Bel:
J45-71P966.

Caravans
Te koop gevr. CARAVANS
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/rr
'92. Tel. 040-621474.. " —

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 ol
045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie
ten en biezen stoelen me
gar. Bel. 045-418820.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij
kosten. Bel Geleen, 046
745230 service binnen 24 u.
Riet- en BIEZENSTOELEN
repareren ’ 50,- p. st. mei
garantie. Tel. 043-435761.
Voor al uw WAND- en vloer
tegelwerk', ook natuursteen
Bel dan 045-227028.
Ervaren SCHILDER kan noe
binnen- en buitenwerk aan
nemen. Tel. 045-274245.— _—i ;——^^~—~—

Huish. artikelen
IJSK. ’95,-; gasforn. ’95,
diepvr. ’150,-; wasaut

’ 175,-. 045-725595.

Diversen
GEBIT gebroken? Tand-
technische prakt. Hoonhoui
voor nw. gebitprothese er
repar. Akerstr. N. 328
Hoensbroek 045-228211
Wilt U eens KAARTEN later
leggen, belt U dan voor eer
afspraak: 045-219630.

(Huis)dieren
Haal uw rijbewijs voor auto
in 8, 10 dgn. of 3,6,9 wkn.. motor in 8 dgn. of 3' wkn.
vrachtauto in 6 dgn. of 6 wkn
met aanhangwagen in 10
dgn. of 10 wkn. Tevens

" theorieopl. A-B C-D en alle
chauffeursdiploma's. Duur*,
plusm. 8 wkn. voor ml. Bo-
vag-erk. verkeersschool
Theo v. Bentum 045-
-217487 in Hoensbroek.
S.D.L. biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
tie en 100 % financ. mog.
010-4626668 of 4666535.
Weg. omst. heden te koop
Amer. STAFFORD kruising
met Pitt-Bull, 1 jaar oud; tev.
r.v.s. honderen met nacht-
hok. Pr.n.o.t.k. 045-314860.
Te k langharig BASTAARD-
HONDJE 1 jr. oud. Tel. 045-
-227206 na 17.00 uur.
Te k. jonge LEGKIPPEN,
voer- drinkbak, broedmach.
enz. Henk Ploemen, Broek-
huizenstr. 538, Rimburg.
045-320229. Ma. gesloten.
SCHARRELKIPPEN te k.,
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4A, Gutte-
coven. Tel. 046-524401.
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
VOGELS, eenden, fazan-I ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
Te koop Duitse DOGGEN-
PUPS, wit/zwart gevlekt.
Duitse Doggenkennel van 't
Oenselerheem, tel. 04404-
-1490.
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond. open maand. gesl.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Metaalhandel, Kissel 12-14,
Heerlen 045-726392
Te k. gevr. GOUD en mun-
ten, de hoogste prijs. J.
Reumkens, Corneliusln. 28,
Heerlerheide. 045-228037.
De hoogste prijs voor oude. metalen IRIK oud papier en
metaalhandel, Papperjans
36, Heerlerheide. Tel. 045-
-212913 na 18.00 u. 253209
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Gevr. WANDKASTEN,
bankstel leer, barok en ant.
meubels enz. 045-725595

Radio e.d.
Te koop Kenwood UD-7
MIDISET, 7 mnd. oud. Tel.
045-257311..

Zonnebank-hemel
Te koop ZONNEHEMEL 10--. lamps, type Rhodos. Tel.
045-257311.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Kachels/Verwarming
KACHELS, opruiming, hon-

* derden guldens voordeel.
De Kachelsmid, Walem 21,■Klimmen. Tel. 04459-1638.
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.

Braderieën/Markten
SNUFFELMARKT, Veiling-
hal Gronsveld, 25 en 26 april
Uitsl. part. 200 staanpl. Info
04408-1908.
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Muziek

j Nieuw! Yamaha orgels keyboard
en electronische piano's!

Door de komst van de nieuwste modellen Orgels.
keyboards en electronische piano's, div. overige modo*

met 10%-30% korting.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.
" Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavon^
" Te k. witte STUDIE-PIANO. .J

Moet weg. ’1.450,-. Tel. Wat VERKOPEN? A^
" 045-227834. ,eer via: 045-719966. J

Wonen Totaal

Witte Design
Keuken

2.70 cm. mcl. app.
AKTIEPRIJS: ’ 3.500,-.

VOSSEN KEUKENS
Glaspaleis Kerkplein.

Heerlen. Tel. 045-717555.
Nog enkele luxe

Showroom
Keukens

met 50-60% korting
VOSSEN KEUKENS
Glaspaleis Kerkplein

1 Heerlen. Tel. 045-717555.

Inbouw-
apparatuur

" Showroommodellen nu met
40% KORTING

VOSSEN KEUKENS
Glaspaleis Kerkplein en

1 Eikenderweg 77 Heerlen.
■ Pracht, zwaar eiken BANK-_ STEL 3-2-1 met rundleren

kuipkussens ’3.175,-. in

' nieuw staat, nw.pr. ’ 5.600,-
-; 10 mnd oud. 045-323830.

- Eiken Keukens
■ 2.70 cm. 4 kleuren, mcl. app.

AKTIEPRIJS: ’ 4.600,-.
VOSSEN KEUKENS

Eikenderweg 77._ Tel. 045-717555.

Inbouw-
apparatuur I

Showroommodellen nu <n
40% KORTING

VOSSEN KEUKEN»
Glaspaleis Kerkplein*

Eikenderweg 77 Heer»/
KWALITEITSKEUKENS,,
topkwaliteit voor een nojj
le prijs. R/J Handelsor*
neming, Stationstr. ?
Nuth. Tel. 045-242602.^
Omaslpk. ’375,- eik. $
’375,-; eik. bankst. ’3*
Kouvenderstr. 208 HbrogÜ^
Te k. eiken BANKSTELJlontafel, TV-kast en eethjj
pr.n.o.t.k. Tel. 045-211*1
na 18.00 uur. J

Voor Piccolo's
zie verder pagina ]o^\
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DOE MEE,
BEL 06-300400

ROSTEN F 1-PEfl MINUUT .
IG V 125 JAAR NEO RODEKRU" _
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Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 12
maart 1992 zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN
1. V. BASIC, Eglantier 55, 6444 DP Brunssum, ver-

blijvende te 6465 AV Kerkrade, St. Bernadette-
straat 49.
Rechter-Commissaris: mr. J.J. Groen.
Curator: mr. J.G.M. Daemen, Prins Hendriklaan 86.
6443 AE Brunssum, tel. 045-257300 (flnr. 13999).

2. J.H.A. ARETS, Henri Dunantstraat 305, 6441 XJ
Brunssum, h.o.d.n. STEIGER BOUWBEDRIJF J
ARETS, Kampstraat 35, 6413 EA Heerlen.
Rechter-Commissaris: mr. J.J. Groen.
Curator: mr. C.L.J.R. Luckers, Caumerdalsestraat
1, 6416 GC Heerlen, tel. 045-717995 (flnr. 14000).

B. OPGEHEVEN
3. ARWALL BV, Handelsstraat 22, Sittard (flnr

13588).
4. HACOUSTIC SOUND & COMMUNICATIONSYS-

TEMS BV, Langs de Hey 5, Sittard (flnr. 13981).
5. AVANTEL HOLDING BV, Langs de Hey 5, Sittard

(flnr. 13982)
SURSÉANCE
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d. 12
maart 1992 is bevolen dat in de surséance van beta-
ling van AANNEMERSBEDRIJF J.H. LEUNISSEN BV
Strucht 76, Valkenburg a/d Geul, de bekende schuld-
eisers zullen worden opgeroepen om te verschijnen in
raadkamer van voormelde rechtbank van 23 april
1992 te 9.30 uur, teneinde te worden gehoord op een
verzoek tot verlenging van de tot 20 maart 1992 ver-
leende surséance van betalingh (rep.nr. 6185/90).
■
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I VIJVERFOUE «
" alle soorten sproeiers umBÊÊéW
"voor grote en kleine waterpartijen Jp

"koppelingen en slangen
» " alsmede verlichting

! HYDRAFLEX/NUTH 5!!353«,„
-_*]

RUBBER EN A
KUNSTSTOF

SLANGEN ■*■"""*■%
I; Afsluiters, kranen, terugslagkleppen, koppelingen,
i fittingen en bochtstukken (ook in kunststof).

RUIM GESORTEERDE VOORRAAD BIJ:
HYDRAFLEX/NUTH
Kathagen 4, tel. 045-243131

I BH I
■ i I



Nederlaag

n^ Partijtop leed zaterdag toch
hef een gevoelige nederlaag. De'e dag was uitgetrokken om te

discussiëren over het rapport
van Eindhovens burgemeester
Jos van Kemenade over een
nieuwe partij-organisatie. leder-
een was het erover eens dat de
sterk gedecentraliseerde struc-
tuur 'vermolmd' was. Een van de
oorzaken van de geringe belang-
stelling voor de PvdA ligt onge-
twijfeld bij de organisatie.

Daarom had Van Kemenade
voorgesteld minder macht bij de
afdelingen en de gewesten van
de partij te leggen en meer bij
het congres, dat als een soort
parlement zou moeten functio-
neren. Niet meer achthonderd
afgevaardigden uit* allen steden
en dorpen die hun bevrediging
slechts vonden in het behande-
len van vele duizenden wijzi-

gingsvoorstellen per congres.
Nee, een slagvaardig parlement

dat het bestuur controleert. Af-
delingen zouden niet meervoor-
af opdrachten aan hun afgevaar-
digden naar het congres kunnen
meegeven.
Maar dat ging de afgevaardigden
toch veel te ver. De afdeling is
het hart, de basis van de partij.
Daar moet niet aan gesleuteld
worden, zo vonden velen. De
voorstellen, op dit punt werden
dan ook met een forse meerder-
heid verworpen. Het congres zal
weliswaar kleiner worden, maar
nog steeds bestaan uit afgevaar-
digden, die met een opdracht
door de afdeling naar de verga-
dering worden gestuurd. De
amendementenstroom is nog
niet ingedamd. De vergadertij-

gers hebben het toch weer ge-
wonnen van de partijvernieu-
wers.

Dit besluit is ernstiger dan het
op het eerste gezicht lijkt. Het
was de bedoeling van het partij-
bestuur om het voor leden aan-
trekkelijker te maken weer eens
aan een discussie in de partij
deel te nemen. Maar als de afde-
lingsvergaderingen weer alleen
maar zullen bestaan uit het be-
handelen van de kleinste details,
zal die aantrekkingskracht er
nooit komen.

Kiezers

nieuws _______{W____\_____________________________________________________________ ss________s________B

Maar het nieuwe élan en zelfsbe

wustzijn dat de partij sinds afge-
lopen weekeinde heeft, kan er
wel toe bijdragen dat de kiezers
weer terugkeren naar de PvdA.
Voor veel nieuwe D66-kiezers is
deze partij toch maar een tweede
keus. Als ze argumenten in han-
den krijgen om toch weer PvdA
te stemmen, zullen ze dat maar
al te graag doen.

Het nieuwe zelfbewustzijn houdt
echter ook een gevaar in. Het be-
tekent dat de PvdA in het kabi-
net en in de TweedeKamer toch
weer meer op zal komen voor de
eigen standpunten. Dat kan ge-
makkelijk leiden tot spanningen
met het CDA. De komende
maanden zullen moeten uitwij-
zen of het kabinet met de ver-
nieuwde PvdA toch nog de pijn-
lijke besluiten, die Wim Kok
aankondigde, zal durven nemen.

Regeerakkoord moet
Worden opengebroken

- Na dit week-e*nde mag Nijmegen met
F!rcht pleisterplaats van deNederlandse sociaal-demo-

worden genoemd,
plek om op adem te ko-
en kracht te herwin-nen. Tussen beide congres-sen in september en maart

[^ nu een half jaar verstre-ken. Voor de PvdA is het
Allesbehalve verloren tijd
geweest. Maar een politieke
Partij is geen doel in zich-
zelf. Dus wat betekent de
Sang van zaken voor de sa-
menleving?

over de PvdA. Het heeftng geduurd en veel gekost
..Oordat de partij zich als natuur-'Jke regeringspartij heeft wetene hervinden. En heeft aanvaard|*?t 'willen' in een taaie inspan-
lng iedere dag weer in overeen-ternming moet worden ge-, racht met 'kunnen. Hier ligt de
etekenis van de besluiten over

;\e toekomstrichting van de so-
lale zekerheid, over de moder-

,'sering van de partij en over deeuze van de voorzitters. Er isseen weg terug meer naar zelferkozen oppositie.aarmee is vanzelfsprekend nog
antwoord op alle moeilijke

maatschappelijke vragen van nu

en later gegarandeerd. Ook zul-
len daarover binnen en buiten de
partij nog fikse discussies plaats-
vinden. Maar dat is niet het ex-
clusieve of interne probleem van
de Partij van de Arbeid. Dat zijn
kwesties waarmee ook anderen

te maken hebben. Hier liggen
zelfs kansen voor de PvdA om
beter aanspreekbaar gevonden
te worden.

zich met die uitkomst ook op-
nieuw aan de kiezers. Een gun-
stige reactie zal uiteraard verder
afhangen van de wijze waarop in
praktische beslissingen wordt
voortgebouwd op de vastgelegde
intenties. Er ligt nu een basis.

Samenleving
Daar kan dan ook het positieve
resultaat liggen voor de samenle-
ving. Dié is niet gebaat bij ver-
lamde partijen en wegblijvende
kiezers. Een partij die in alle (en
dus kwetsbare) openheid orde
op eigen zaken stelt, presenteert

Zonder zekerheid, maar wel met
kansen.
Het zou goed zijn als nu ook het
kabinet als geheel zich van een
nieuwe kant liet zien. Enkele we-
ken geleden trachtte fractievoor-
zitter Brinkman het kabinet nog
de verkeerde kant op te sturen
met zijn pleidooi voor een 'be-
leidsmoratorium'. Zon benade-
ring moet de burgers wel beves-
tigen in hun idee dat het bestuur
de richting kwijt is. Een regering
moet zich nu juist gehouden voe-
len aan het consequent afwikke-

len van wat ze zelf in gang heeft
gezet. Voorspelbaarheid van
handeling en gevolg kan de ze-
kerheid geven die personen en
bedrijven bij uitstek van de over-
heid mogen verwachten.
Om nu te ontkomen aan de pat-
stelling die het kabinet bedreigt
en zo belangstelling van kiezers
té herwinnen, moet een nieuw
elan worden geboren. Hoe dit te
verwekken? Het beste zou zijn
dat de coalitiepartijen hun regee-
rakkoord met een aanvullend
hoofdstuk zouden actualiseren.
Niet met de wantrouwende be-
doeling om elkaar geen speel-
ruimte te gunnen.
Wel met de opbouwende intentie
een bindende agenda voor het
tweede deel van de kabinetspe-
riode vast te stellen. Zowel voor
het afwikkelen van belangrijke
zaken (zoals de stelselwijziging
gezondheidszorg) als voor het
aanpakken van de grote thema's
die de kiezers voor alles bezig-
houden.

Op die agenda moeten dan drie
hoofdzaken met voorrang wor-
den opgenomen. Ten eerste de
grote steden. Economische
structuurversterking en sociale
integratie schreeuwen om een
investeringsimpuls, die tot nu
toe uitblijft als gevolg van be-
stuurlijk conservatisme. Verloe-
dering en criminaliteit zijn het
gevolg. Er is niets dat het aan-

zien van de politiek zo bitter
schaadt als dat.
Ten tweede milieu en natuur. Nu
iedereen op zijn eigen bijdrage
wordt aangesproken smelt het
draagvlak weg. Er is een nieuwe
inspanning nodig om maat-
schappelijke consensus in stand
te houden. Heffingen zijn niet za-
ligmakend. Er moet meer gebeu-
ren aan techniekstimulering en
natuurbouw: milieu als werven-
de boodschap.
En ten derde de arbeidsmarkt.
Het grondig opschudden van de
uitvoering van arbeidsvoorzie-
ning en sociale zekerheid vergt
een doorbraak die alleen door
eer. overtuigd en overtuigend ka-
binet tot stand kan worden ge-
bracht. Als één onderwerp zich
leent voor centraal overleg met
werkgevers en werknemers, dan
is het dit.
Waarom langs deze weg niet ge-
poogd het politieke debat weer
te richten op uitdagende inhoud
in plaats van tobbende instan-
ties? De betrokkenheid van bur-
gers zou erdoor toenemen. Het
oponthoud in Nijmegen zou dan
vrucht hebben gedragen.

AD MELKERT
Foto: LD

'gastgesprek'
In de rubriek 'gastgesprek' geven wij deskundigen
op een bepaald gebied de ruimte om hun visie te
geven op een actuele aangelegenheid. Van-
daag schrijft het PvdA-Tweede-Kamerlid Ad Mel-
kert over het congres van zijn partij, dat vrijdag en
zaterdag in Nijmegen werd gehouden.

opinie

Blijdschap en eenheid
kernmerken nieuwe PvdA

DOORHENRI KRUITHOF

Nijmegen - wat wa-ren ze blij, daar in Nijme-gen. In 'De Vereeniging'waren ze met zn achth-
onderden bij elkaar om
te laten zien dat de PvdAer nog wel degelijk is. Deeenheid in de partijm°est duidelijk naar vo-
|"en komen en ook moest
°*e Partij weer élan en en-
thousiasme uitstralen.
f"**1 dat lukte voor eenheel groot deel ook nog.

j kater van vorige zomer en na-
gPf

Was weliswaar nog niet ver-
_j ler>, maar werd wel wegge-
d Ür_"' e nieuwe voorzitters vanj£PvdA, Felix Rottenberg en
licfUd Vreeman, kregen maar
p *?t negentig procent van de

achter
da **.* er>thousiasme datzij op
dp .s?c*aal-democratische verga-

" hijgers kunnen overbrengen,
' -ets dat de PvdA lang heeft'n°eten ontberen.
e discussie dievrijdag werd ge-

v erd over de toekomst van de
erzorgingsstaat, was ook zon

he°Ib?eld van de herstelde een-
.j -d in de partij. De sociaal-democratische econoom, Dick0«son, had de PvdA voorge-
reden dat ingrepen in de socia-
ty ü-tkeringen niet nodig zijn, als
_l ’ erin slagen veel meer mensen
j-an nu aan het werk te helpen,

het* ?pen c**eur natuurlijk, maar■ * ging er bij de congresgangersn als koek.

at Wolfson er niet bij verteldeat er moest gebeuren, als het. "Verhoopt niet mocht lukkenc _tigduizend banen per jaar
**ra te scheppen, zat slechts
j?n enkele congresganger dwars.en klein deel van het congres
wde de mogelijkheid van een

ir_ Herzoek naar een 'ministelsel'
, de sociale zekerheid openhou-

Partijleider Kok vond dat,enter 'een verkeerd signaal' en,reeg de meerderheid achter"-"'ch.

* PvdA heeft hiermee wel de
Sr/Makkelijke weg gekozen. Met
we 'ijn die Wolfson had uitgezet,,aren de PvdA'ers zeer tevre-
h_ n_ *-*°£-sch natuurlijk, omdatJ de PvdA deweg had gewezen

voorkomen kon wor-
dat er pijnlijke keuzen ge-

aakt moesten worden. De in-
in wao en ziektewet,

aartoe vorig jaar werd beslo-un> blijft weliswaar gehand-
maar nieuwe ingrepeneven voorlopig even niet.

" De opgewekte houding van PvdA-voorzitter Felix Rottenberg in De Vereeniging in
Nijmegen staat symbolisch voor het nieuwe élan in de partij.

Foto: ANP

KNVB-beker
Voor wat betreft de halve finale
en de finale die daaruit voort-
vloeit in het bekervoetbal het
volgende. Feyenoord, Roda JC,
Sparta en Telstar zitten in die
halve finale. De loting die plaats
vond wees Roda JC-Telstar aan
en Feyenoord-Sparta. Het meest
voor de hand liggend is dat Feye-
noord finalist wordt. De finale
wordt in deKuip gespeeld. Hoe
vindt de doorsnee-voetbalsup-
porter dat?
Verleden jaar werd eerste-divi-
sieclub Den Bosch hiermee,reeds geconfronteerd en alle pro-
testen haalden niets uit. Feye-
noord speelt dus een glaszuivere
thuiswedstrijd. Dat is toch te gek
voor woorden. Heeft het hele be-
taalde voetbal zitten slapen toen
deze beslissing genomen werd?
Voor alle duidelijkheid, de ande-
re halve-finalisten, Sparta, Roda
en Telstar, moeten aan de bel
trekken en met zn drieën beslis-
sen, dat als Feyenoord finalist
wordt en er geen neutraal sta-
dion wordt aangewezen, geen
van de drie in de Kuip aan zal
treden om tegen Feyenoord te
spelen. Dat is mijns inziens de
enige oplossing.
Er vallen in de voetballerij onge-
nuanceerde beslissingen, die op
de een of andere manier de kop
ingedrukt moeten worden. Het
publiek pikt dit niet meer. Ook
de heren van de KNVB moeten
het van de toeschouwers heb-
ben, want als die toeschouwers
niet meer komen, kunnen ook
KNVB-bestuurders hun pen en
stropdas inleveren.
Als de clubs weigeren in deKuip
te spelen wil ik nog weleens zien
of de KNVB niet terugkomt op
eerder genomen beslissingen. En
ik zou Feyenoord de eer niet
gunnen (ik heb niets tegen Feye-
noord) om voetballend in eigen
huis met die bekereer te gaan
strijken. Wat zou er voor Feye-
noord mooier kunnen zijn als ze
de beker weten te bemachtigen
in en op neutrale bodem? Dat
geeft ook anderen het gevoel dat
het er reëel en eerlijk toegaat.
HEERLEN H.J. Vestjens

Schepper
In uw woonblad schrijft u regel-
matig over bloemen en planten.
Momenteel is het de juiste tijd
om de natuur te volgen. Nu en
over ongeveer drie weken. Dan
verandert de natuur op aarde.
Want dan wordt de wereld voor
tweederde groen, omdat de na-
tuur ontluikt. Wat houdt dat in
werkelijkheid in? Men ziet geen
groen in de grond of in het zaad,
zelfs niet in de lucht. En toch is
het er, in een geweldige hoeveel-
heid. Haast niet te beschrijven.

Nu kunnen de deskundigen wel
zeggen dat dit komt door de in-
vloed van de zon. Maar hoe kan
het dat er zon grote diversiteit
is? Al die verschillende kleuren
van de bloemen en gewassen op
aarde. Neem nu de gewone aster.
Daar zitten wel twintig verschil-
lende kleuren in, of het viooltje,
een mooi afgetekend bloemetje.
Na verloop van tijd, als de ge-
wassen beginnen te ontkiemen
volgt na de bloem de vrucht:
haast net zo mooi aan kleuren als
de bloemen.
Mensen, ik geef u een goede
raad. Het kost niets om dit moois
te bezien. Maak een of meer
bloesemtochten, het liefst bij
mooi weer met blauwe lucht met
sneeuwwitte wolken en een stra-
lende zon, die al dit moois ver-
zorgen. Sta er eens even bij stil
en kijk nogmaals goed rond en
naar de lucht. Dan komt maar
een gedachte op: Schepper God,
gij zijt de allergrootste. Bedankt
voor al dit gratis moois.
HOENSBROEK J. Dormans
(Door redactie ingekort)

Kennedy-film
Het verslag over de film 'JFK'
van regisseur Oliver Stone-JLim-
burgs Dagblad 6-3-92) noopt mij
tot de volgende opmerkingen.
Het is logisch dat Stone voor zijn
film over de moord op de Ameri-
kaanse president uitging van
Jim Garrison. Vanuit iedere an-
dere optiek zou hij niet tot deze

véél commotie veroorzakende
film hebben kunnen komen. Dat
Lee Harvey Oswald het niet - en
zeker niet alleen - gedaan kan
hebben mag onderhand wel als
vaststaand gezien worden: Stone
laat dit in de film trouwens wel
heel goed naar voren komen.
Mensen over de hele wereld zijn
wéér eens aan het denken gezet
over de moord op John F. Ken-
nedy. Het is duidelijk dat Stone
daarzéér goed in is geslaagd!
Maar met de film 'JFK' is nog
(helemaal) niet alles en zeker
niet het laatste woord gezegd.
Tijdens vele vraaggesprekken
heeft Stone wel nog het een en
ander laten doorschemeren.
Naast zijn uitspraak over een
verhulde staatsgreep, sprak hij
óók over de CIA als de grootste
misdadige organisatie in de VS
en over de onzuivere motieven
van de FBI en over de Cubaanse
schaduwregering in de VS wier
macht weggenomen zou moeten
worden. Dat zijn hoogst opmer-
kelijke zaken.
Onlangs las ik nog van David
Scheim het boek 'The Mafia Kil-
led the President', totaal 600
bladzijden. Scheim zit in de raad
van bestuur voor moordzakenar-
chieven en het onderzoekscen-
trum in Washington DC, en
onthult in zijn boek (1988) dat
juist de voormalige hoofdofficier
van New Orleans, Jim Garrison
(die nu rechter is!) contacten had
met maffia-baas Carlos Marcello.
Jim Garrison heeft altijd de Cu-
baanse bannelingen, scherp-
schutters, Clay Shaw, de neo-
nazi's van Amerika èn de CIA
van de moord op JFK beschul-
digd, maar nooit een link naar de
maffia gelegd.
Oliver Stone zal wel niet zó stom
zijn geweest om dit niet bemerkt
te hebben, maar hij moest nu
eenmaal een gegeven hebben
van waaruit hij zijn film zou ma-
ken. Dat Stone net als menigeen
niet over de (publiek bekende)
waarheid durfde te spreken en te
filmen, heeft te maken met deze
moorddadige organisatie. De
maffia ziet er nog*altijd op toe
dat de waarheid niet openlijk en
officieel bekend zal worden.
Voor mij heeft de maffia er hoo-
guit zijdelings iets mee te maken
(misschien als 'uitvoerders' van
de moordopdracht), maar niet di-
rect uit eigen belang.
Gezien de belangen die op het
spel staan, mag worden ver-
wacht dat iedere uitspraak over
de moord op JFK een leugen
moet zijn, want zou de waarheid
officieel openbaar worden, dan
zou er een verschrikkelijke
slachting plaatsvinden.
SITTARD Bèr Willems
(Door redactie ingekort)

lezers schrijven
Zelfmoorden

Mijn ingezonden brief is een
reactie op uw artikel 'Zelfmoord
in cellen liever dood gezwegen.
Als wij geloven dat de bescha-
ving nog bestaat, dan maken wij
elkaar wat wijs. Het is nog niet
aan de oppervlakte zichtbaar,
maar ook in Nederland is een
mensenleven niets meer waard.
Als je in de onderste laag van de
bevolking leeft en rond moet ko-
men van een minimum-inko-
men, dan weet je wat er in de
massa omgaat. De genadeloos-
heid .van de meute, iedereen ge-
bruikt iedereen als het in hun
voordeel is. Mijn afgrijzen veran-
derde in minachting. Telkens
neem ik mij voor het motto te
handhaven: zoek het maar uit!
Maar als ik dat zou gaan doen,
ben ik verloren en een robot zon-
der gevoel geworden. Daarom
geloof ik niet in raadselachtige
zelfdodingen. Het raadsel ligt
veronderstel ik, niet in de cel
maar reeds lang ervoor. Het lijkt
mij trouwens ook geen pretje op-
gesloten te zitten in een cel.
HEERLEN Mevr. M. Tholen

postbus 3100
In deze rubriek neemt de re-
dactie brieven van lezers op.
De redactie hoeft het niet
eens te zijn met de inhoud.
De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in
deze krant en moeten kort en
zakelijk zijn. Te lange brieven
worden ingekort of geretour-
neerd. Een ingezonden brief
moet voorzien zijn van naam,
adres en telefoonnummer.
Brieven op rijm, of brieven
die oproepen tot acties of
aanzetten tot geweld of an-
dere onwettige daden, wor-
den niet geplaatst. Datzelfde
geldt ook voor brieven met
onwelvoeglijk taalgebruik en
beledigingen. Anonieme
brieven worden evenmin ge-
plaatst.

Oud-Mariniers 2
Gaarne wil ik reageren op de in-
gezonden brief in het Limburgs
Dagblad van 10 maart met als ti-
jtel 'Oud-Mariniers. Dat perso-
nen door eigen benaderingswijze
en beïnvloed door omgevings-
factoren het verhaal als negatief
ervaren is hun persoonlijk ge-
voelen. Blijkbaar let men dan al-
leen op zinsneden in het verhaal
die een hoge attentiewaarde heb-
ben en, die uit de context ge-
plaatst, het beeld blijkbaar nega-
tief inkleuren. Er zijn echter
leden van het Korps en oud-
gedienden die het verhaal niet
als negatief ervaren. Zij ervaren
het als niet op mariniers betrek-
king hebbende. Verder wordt de
term marinier niet gebruikt om
handelingen te vergoelijken
want nergens staat - expliciet -
dat de term wordt gebruikt als
vergoelijking. Een kwestie dus
van persoonlijk gevoelen en in-
terpretatie. Tot slot wil ik ver-
melden dat achter, hetgeen als
'soldaatje spelen' wordt betiteld
een hele 'outdoor-education'
schuilt waarbij sociale vaardig-
heden, training onder moeilijke
natuurlijke omstandigheden
prioriteit genieten. Teamwork en
het smeden van teamgeest staat
dan ook voorop. Ook mensen die
marinier zijn geweest en tegen-
woordig in de burgermaatschap-
pij werkzaam zijn hebben kenne-
lijk behoefte die vaardigheden
(verder) te ontwikkelen. Dat is
een goede zaak.
SCHINVELD John Snackers

Dinsdag 17 maart 1992 %5
Limburgs dagblad
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Samenwerking
tussen Raet

en Fins bedrijf

IHEM
- Het automatise-

bedrijf Raet en de Finse
tehdas Groep (TT) richten
n de onderneming Euro-
Software & Services (ESS)
ISS zal zich vooral richten
rote, internationaal opere-
■ ondernemingen, zo heeft
voordvoerder van Raet gis-
verklaard. Andere bedrij-

worden uitgenodigd zich
e sluiten bij ESS.

zal als coördinatie- en mar-
gpunt fungeren voor Raet
T. De nieuwe onderneming
haar klanten bij de grote

lationals. Opdrachten die
■r gaan dan de thuismark-
_n de twee automatiserings-
jven komen bij ESS te-

oekt vervolgens uit aan wel-
erkmaatschappijen de op-
iten het beste kunnen wor-

ij--* uitbesteed. Een van de eer-
samenwerkingsterreinen

9rden salaris- en personeelsad-

JSS wordt formeel per 1 april
De Fin Kari Jarvelai-

|?.er. die werkervaring heeft in
I wordt directeur.

£»et en TT blijven zelf hun
K-üismarkten bestrijken. Voorjj-tetis dat Nederland en voor TT

de Baltische sta-
aft en Rusland. Ook AutomationJ-enter International, in 1990
Vergenomen door Raet, blijft

votief op de eigen markten in
Uitsland, Zwitserland, Oosten-Jk, België en Luxemburg. Raet

Inhaalt met 2700 werknemers
omzet van f 600 miljoen en

5f zet 800 miljoen Finse mark (f
"""O miljoen) om met 1500 perso-onleden.
l^ combinatie van Raet en TT
/.hoort naar eigen zeggen tot deJJfgrootste in Europa. Een fusie
Ussen de twee ondernemingen
.**Jt op dit moment uit te sluiten,
""dus de woordvoerder.

Eigendom
Randsworth Acquisition is eigen-
dom van achttien pensioenfondsen,
waaronder het ABP, dat in 1989,
toen de onroerend-goedmarkt op
zijn hoogtepunt zat, op gezag van
vastgoed-directeur Wim Bleijen-
berg f 156 miljoen in Randsworth
stak. Kort na deze investering be-
gonRandworth zijn weg omlaag.

Door het inzakken van de Britse
onroerend-goedmarkt, de neer-
waartse druk op de huren en door
de hoge rente, oplopend tot zestien
procent in de periode eind 1989 -oktober 1990, kwam bij Rands-
worth de bodem van de kas in zicht.

ABP en andere deelnemers hebben
nog een extra kapitaalinjectie gege-
ven. Daarbij investeerde het ambte-
narenpensioenfonds nog eens circa
f 50 miljoen, aldus de woordvoer-
der van ABP.

In de laatste maanden van vorig
jaar kon Randsworth niet meer aan
de aflossingen en rentebetalingen
voldoen. Onderhandelingen met Ci-
ticorp liepen recenteüjk op niets
uit.

beurs

Verlies
ï - De AmsterdamseI (j^ptenbeurs heeft maandag uitein-
I 'Wn terrein moeten prijsgeven.
" tL Damrak wist niet helemaal raad
I L: de ontwikkelingen in het bui-V!i nd en de beleggers bleken wat
I «-.1 lteloos- Wall Street was hoger
f j S-oten, maar de Nikkei-index in
I *i 6 n Sa^ een f°rse duikeling te' L* 1* Amsterdam begon goed prijs-
I\i ' maar toen Londen de weg
' L aaë insloeg daalden ook hier de
j tt^sen. De EOE-index eindigde de3q| iets meer dan een punt lager op
I ,_ï. l* *De koersindex van de effec-n°eurs bleef staan op 204,4.
I feii' o-v een kalme handel bedroeg de

$k 2 e* f in& miljoen, waarvan!t) chts f 418 miljoen in aandelen.
le. °bligatiemarkt begon wat lager
! ve,?af in de loop van de dag een
I lot e ucnte afbrokkeling van deI te zien.I ttj a's gewoonlijk was Kon. Olie het

l_hriSt verhandelde fonds. Opval-
C r>Was de tweede Plaats die Hun-
Sa D °uglas op de ranglijst innam.
H ai*bij trok de koers van de zonwe-
l^'gfabrikant 80 cent aan. De he-
istelling voor Hunter Douglas is
i.^0.. sinds de publikatie van de
{^cijfers vorige week.
(g/V Olie was het enige actievev/J^s dat winst kon boeken. Unile-
C 2akte 80 cent naar f 184,20 en
t^ * Akzo en Philips verloren wat
Vr ein. KLM wist zich te handha-

*" op f 36.
t>
„ 'rieken vormde in deze marktjjzl van de uitschieters met een ver-s van f 1,10 op f 176,90. Stork
f £st eenzelfde bedrag terug naar
"*>_. °' **et concern komt dinsdag
W de jaarcijfers. Ahold was aan
[J; eind van de dag f 1,40 goedko-
(vr geworden op f 85,60.
(Jg de optiebeurs namen opties op
°»_ een flink deel van de

voor hun rekening.

Hoofdfondsen v.k. sk.
ABNAmro 45,80 45,60
ABNAmroAinF. 80,20 80,20
ABN AmroObl.Gr.f. 176,90 176,90
AEGON 127,10 127,10
Ahold 87,00 85,60
Akzo 149,40 149,00
Alrenta 194,10 194,40
Amev eert. 56,00 55,90
Bols eert. 47,20 47,00
Bührm.Tet.e. 45,70 45,30
CSM eert. 92,40 92,20
DAF 26,10 25,80
Dordtsche Petr. 132,70 132,60
DSM 107,30 107,30
Elseviercert. 114,70 115,10
Fokker eert. 35,00 34,70
Gist-Broc.cert. 35,50 35 J 0
Heineken 178,00 176,90
Hoogovensnrc 51,50 51,20
Hunter Douglas 63,20 64,00
Int.Müller 61,00 61,20
Int.Ned.Gr.c. 52,30 52,40
KLM 36,00 36,00
Kon.Ned.Papier 44,50 44,60
Kon. Olie 142,30 143,40
Nedlloyd 63,20 62,60
Océ-v.d.Gr. 74,80 74,80
Pakhoed eert. 47,60 46,80
Philips 36,40 36,10
Polygram 43,00 42,50
Robeco 99,00 98,60
Rodamco 54,90 54,40
Rolinco 97,90 97,30
Rorento 71,90 72,00
Stork VMF 46,30 45,20
Unilevereert. 185,00 184,20
Ver.BezitVNU 81.50 81,00
VOCnre 43,40 42,80
Wessanen eert. 88,20 88,50
Wolters-Kluwer 69,50 68,80
Avondkoersen Amsterdam

Akzo 148,40-149,00(149 00)
KLM 35,80 (36,00)
Kon.olie 142,90-143,40(143 40)
Unilever 183,00-183,70(184,20)

Binnenl. aandelen
Aalberts lnd 54,50 54 50
ABNAmroHld.prf. 6,10 608
ABN AmroHld.div. 44,20 4400ACF-Holdingc. 34,60 f 34^20Aegon div.92
Ahrend Groepc. 131,00 131,50AsdOptionsTr. 10,50 10,50Asd.Rubber 3,40 3,45
Ant. Verff. 420,00
Atag Hold. eert 118,50 117,50
Athlon Groep 47,50 47,50
Athlon Groep nrc 45,80 45,80
Aut.lnd.R'dam 90,00 90,00BAM Groep 89,20 89,70Batenburg 125,00 124,50Beers , 120,00 120,50Begemann 108,00 106,00

Belindo 323,00 323,00
Berkei's Patent 1,13 1,13
Blydenst.-Will. 37,60 38.00
BoerDe, Kun. 224,90 f 224,90f
BoerDeWinkelb. 72,50 73,00
Borsumy Wehry 66,50 66,80
Boskalis Westm. 25,40 25,00
Boskalis pref. 27,50 26,80
Braat Beheer 34,30 34,50
Breevast 9,80 9,80
Burgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delft pref 820,00 820,00
Calvé-Delft eert 1180,00 1180,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 310,00 311,00b
Content Beheer 23,10 23,30
CreditLßN 31,40 30,20*
Crown vGeert. 120,50 120,20
CSM 92,40 92,30
DAF eert. 18,80 18,80
Delft Instrum. 27,30 27,70
Desseaux 42,00 41,80
Dorp-Groep 43,10 43,10
DrakaHolding 24,10 24,20
Econosto 29,90 30,20
EMBA 214,00
Eriks Holding 82,50 83,00
Flexovit Int. 56,50 56,50
Frans Maas eert. 82,50 80,50
Gamma Holding 104,00 103,70
Gamma pref. 5,65 5,70
Getronics 33,80 35,10
Geveke 40,20 39,80
Gevekediv'92 37,80 37,50
Giessen-deN. 104,00 99,50
Goudsmit 37,00 37,00
Grolsch 208,50 207,80
GTI-Holding 222,00 221,00
Hagemeyer 148,20 148,20
idemdiv'9l 145,00 145,00
HALTrustB 14,30 14,20
HALTrust Unit 14,30 14,20
HBG 214,50 214,50
HCS Technology 1,00 I,oob
HeinekenHold. 162,40 162,20
Hoek'sMach. 245,00 b 245,00b
Holl.SeaS. 0,46 0,46
Holl. Kloos 454,00 454,00
HoopEffbank 7,50 7,30
Hunter D.pref 2,70 f
IHC Caland 60,10 60,30
Kas-Associatie 35,60 35,50
Kempen & Co 9,60 9,50
Kiene's Suikerw 1079,00 1079,00
Kondor Wessels 32,80 33,70
KBB 75,80 75,60
KNP div. 42,50 42,00
Kon. Sphinx 54,00 52,90
Koppelpoort 370,00 375,00b
Krasnapolsky 251,00 259,00
Landre&Gl. 51,00 51,00
Macintosh 40,90 40,40
MaxwellPetr. 116,00 115,20
Moeara Enim 1182,00 1182,00
M.EnimOß-cert. 15350,00 15320,00
Moolen Holding 37,80 40,00
Mulder Boskoop 54,50 54,50
Multihouse 5,40 b 5,50a

Mynbouwk. Werk. 360,50 360,50
Naefl' 525,00 f
NAGRON 56,60 56,20
NIB 612,00 615,00
NBM-Amstelland 9,00 8 95
NEDAP 349,00 347,00
NKFHolding 203,50 205,50
Ned.Part.Mij 57,20 5720Ned.Spnngst. 7200,00 7200,00
Norit 22,50 21,80
Nutricia GB 167,00 166.50
Nutricia VB 173,00 173,00
Nutricia VB div92 168,00 168,00
Nijv.-TenCate 101,50 101,40, OcévdGr.div92 73,40 73,20
Omnium Europe 7,60
OrcoBank eert. 69,80 69,70
OTRA 335,00 335,50
Palthe 63,00 63,00
Philips div.'92 36,10 35,90
PirelliTVre 21,00 21,70
Polynorm 144,00 144,00
Porcel. Fles 146,00 146,00a
Randstad 47,00 46.90
Ravast 26.50 a 26.00
Reesink 74,30 74,50
Samas Groep 39,00 37,00
Sarakreek 14.50 14,50
Schuitema 1615.00 1615,00
Schuttersveld 49.50 49,50
Smit Intern. 45,50 44,50
St.Bankiersc. 15,30 15,20
StadRotterdam c 41,80 42,20
TelegraafDe 85,00 84,30
Textielgr.Twente 89,00 89,00
TulipComputers 23,80 2310
TwKabel Holding 128,00 128,00
Übbink 73,00 72,50
Union 71,00 73,00
Un.Dutch Group 3,00 3,00
Vereenigde Glas 537,00 534,00
Vertocert. 29,80 31,50
Volker Stevin 60,50 60,50
Volmac 28,60 28,50
Vredestein 17,20 16,70
VRG-Groep 46,80 46,80
Wegener 62,00 62,00
WestlnvestF. 17,50 17,50a
Westlnv.F. wb 115,50 115,50
Wolters Kluwer 279,00 267,00
Wyers 29,10 28,90
Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F 79,00 79,40
ABN Amro Amer.F. 69,00 69,00
ABNAmro Zur. F. 74,30 74,20
ABN AmroFar EF. 51,40 50,70
ABN AmroLiq.Gf. 162,50 162,50
ABNAmroNeth.F. 86,50 86,10
Aegon Aandelenf. 35,50 35,50
Aegon Spaarplus 5,35 5.35
ABN Beleg.fonds 62,80 62,90
Albefo 48,70 48,80
AldollarßFs 26,50 26,60
Alg.Fondsenbez. 234,00 234,00
AUianceFund 10,30 10,30
Amba 11,80 11,80
AmroNorth Am.F. 69,30 69,80
Amvabel 84,40 84,60

Asian Tigers_. 66,40 66,10
Asian Select. F. 61,50 60,90
AustroHung.F. 520 5,10
BemcoRentSel. 56,00 56,00
Bever Belegg. 3,05 3,05
CLN Obl. Div. F. 110.60 110,60
CLN Obl.Waardef. 114,40 114,40
Delta Lloyd Inv. 30,00 29,70
DP America Gr.F. 36,20 35,80
DpEnergy.Res. 39,30
EGFlnvestm. 132,50 129,90
EMFRentefonds 69,00 69,10
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10,20
Envir.Growth F. * 53,50 53,50
Esmeralda part. 34,50 34,50
Eur.Ass. Trust 6,70 6,70
EMS Growth Fund 105,00 104,80
EMS IncomeFund 107,00 106 50
EMS Offsh. Fund 104,50 10410
EOE Dutch St.IF 322,00 322,00
EuroGrowth Fund 49,50 48^90
Euro Spain Fund 7,70
Far EastSel.F 55,70 56.40
GimGlobal 53,50 53,40
Groeigarant 1,50 1,50
Holland Fund 72,60 72,50
HoU. Eur. Fund 48,90 48,50
Holl.Obl.Fonds 125,00 124,60
HoU. Pac Fund 97,30 96,50
Holl.SeiFonds 84,20 84,20
lnnovest 66,20 66,20
Interbonds 512,00 510,00
Intereffekt 500 31,10 30,50
Intereffektwt 84,00 80.00
Investapart. 72,70 72,70
ISHimal.Funds 9,80
Jade Fonds 151,20 150,40
JapanFund 16,80 16,80
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect._at.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr. $ 9,20
Mal.CapitalF.s 7,30 7,40
MeesObl.Div.F. 118,00 118,00
Mexico Income F. 22,00
MXInt.Ventures 10,40 10,40
Mondibel 77,00 77,00
Nat.Res.Fund 1180,00 1180,00
NedufoA 111,00 111,00
Nedufoß 119,00 119,00
NMBDutch Fund 45,50 45,90
NMBGeldmarktF. 54,48 54,51
NMBGlobal Fund 45,60 45,70
NMBOblig.F. 36.50 36,50
NMBSpaard.F. 102,45 102,53
NMBRentegr.F. 118,30 118,30
NMBVastGoed F. 37,90 37,90
New AsiaFund 6,50
NomuraWarr.F. 0,60 0,60
Obam. Belegg. 255.00 254,00
OAMF Rentefonds 11,60 11,60
OrangeFund 21,40 21,50
Pac.Dimensions 92,30 92,30
Pac.Prop.Sec.F. 30,30 29,80
PiersonRente 113,70 113,60
Postb.Belegg.f. 57,60 57,60
Postb Verm.gr.f. 54,10 54,10
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalent Bel. 151.40 151,40
Rentotaal NV 35,70 35,60

RG America F. 106,40 107,20
RGDivirentF. 49,30 49.30
RG EuropeF. 98,70 98,30
RGFlorente 114,00 114,00
RG Pacific F. 93,80 93,10
RG SP Groen 54,60 .54,70
RG SPBlauw 51.50 51,50
RG SP Geel 48,40 48,50
Rodin Prop.S 90,00 90,00
Rolinco cum.p 80,00
Schrod.lnt.Pr.F 29,20 29,20
Sci__chs 14,25 14,25
SuezLiq.Grf. 181,10 181,30
Technology Fund 19,20 19,20
TokyoPac.Hold. 187,00 183,00
Trans Eur.Fund 81,90 81.50
Transpac.F.Yen 276,00 280,00
Uni-Invest 17,00 17,50
Unicolnv.Fund 77,80 77,80
UnifondsDM 32,00 32,00
Vaste Waard.Ned 65,40 65.00
Vast Ned 112,60 112,60
VIB NV 56,00 56,10
VSB MixFund 53,10 53,10
VSB Rente Fonds 109.80 109,70
WBO Intern. 67,60 68,00
WereldhaveNV 117,20 118,00
Yen Value Fund 79,40 79,30
ZOM Florida F.s 37,00 36,80

Parallelmarkt
Alanhen 29,80 29,80
ABF 112,10 112,20
Berghuizer Papier 44,70 45,50
Besouw Van eert. 53.80 53,60
Biogrond Belegg. 10,70 10,70
Comm.Obl.F.l 98,70 98,70
Comm.Obl.F.2 98,80 98,90
Comm.OblF.3 98,90 98,90
De Drie Electr. 14,70 14,70
DeltaLl.Dollarf. 65,40 65.20
Delta Lloyd ECU 64,60 64.50
Delta Lloyd Mix 61,40 61,50
Delta LloydRent 59,30 59,30
Delta Lloyd Vast 57,00 57,00
Dico Intern. 91,50 9150
DOCdata 5,90 6,30
Dutch TakeOv.T. 45,90 45,90Ehco-KLMKleding 40,20 40,20
E&L Belegg. 1 70,20 70,20
E&LBelegg.2 74,70 74,70
E_LBelegg.3 106,30 106,30E_LBelegg.4 77,90 78,00
E&LKapßenteF. 105,50 105,50
FreeRecord Shop 32,70 3280GaiaHedgel 103,60
Geld. Papier c. 70,60 70,60German CityEst. 37,50 37^50Gouda Vuurvast 77,50 77,20
Groenendijk 45,70 45J0
Grontmij 55,00 5520HCA Holding 46,50 46,20
Heivoet Holding 38,80 38,80
HesBeheer 46,20 46/00Homburg eert. 1,00 1,00
Inter/ViewEur. 3,60 3,70
Kühne+Heitz 47,00 46^50
LCI Comput.Gr. 4,90 4,40

Melle, van nrc 45,00 45,00
Nedcon Groep 53,40 53,00
Nedschroef 86,20 86,00
Neways Elec. 6,80 6,60
NewEur.HtlsDM 19,10 19,10
NewtronHold. * I,Boe 1,80
P_nPac.Winkel 11,00 11,00
PieMedical 6,30 6,30
Simac Techniek 14,10 14,20
Sligro Beheer 56,50 56,50

Wall Street
13/03 16/03

alliedsignal 48% 48%
amer.brands 44 44
amer.tel.tel 38% 38%
amococorp 45% 45'/e
asarcoinc. 26 25%
bethl. steel 13% 14%
boeingco 44% 45
can.pacific 14% 14
chevron 63% 63%
chiquita 33 _yt
chrysler 16% 17%
citicorp 16% 16%
cons.edison 27% 27 Vs
digitequipm. 59% 58%
dupontnemours 44% 44%
eastmankodak 42% 40%
exxon corp 57 V» 57
ford motor 36% 37%
gen.electric 78 78
gen. motors 37Va 37Vs
goodyear 62% 62
hewlett-pack. 77% 77V_
int bus.mach. 89% 88%
int.tel.tel. 63% 63%
kim airlines 19% 19Vs
mcdonnell 62% 62%
merck co. 147% 147%
mobil oil 61% 61%
penn central 22% 23%
philips 19% 19%
pnmenca 39% 39%
royal dutch 76% 76%
searsroebuck 45 45Va
sfe-south.pac. 11% 12
texaco mc. 58% 58%
united techn. 51% 52%
westinghouse 19% 19%
whitmancorp 14% 14%
woolworth 28% 28%
Advieskoersen
amerik.dollar 1,810 1,930
austr.dollar 1,35 1,47
belg.frankdOOl 5.30 5,60
canad.dollar 1,500 1.620
deensekroon (100) 27,50 30.00
duitsemark(100) 109.90 113,90
engelse pond 3,08 3,33
finse mark (100) 39,75 4225
franse frank (100) 31,50 34,25
gneksedr.(lOO) 0,85 1,05
iersepond 2,85 3,10
ital.lire (10.000) 13,90 15,60
jap.yen( 10.000) 135,00 141,00
joeg.dm.t/m 100

Noorse kroon (100) 27,20 29,70
oos_schill.(100) 15,75 1625
port.escudo(lOO) 1,19 1,37
spaanse pes.(100) 1,70 1.86turkse pond (100) 0,0265 0,0385zweedsekr. (100) 29,50 32,00
zwits.fr.(100) 121,75 12625
Wisselmarkt
amerik.dollar 1,87735-1,87985
antill.gulden 1,0345-1,0645
austr.dollar 1,4128-1,4228
belg.frank(loo) 5.4660-5,4710 *canad.dollar 1,56675-1.56925
deensekroon (100) 28,995-29.045
duitsemark(100) 112,5000-112,5500
engelsepond 3,2145-32195
franse frank (100) 33,130-33.180
gneksedr.(lOO) 0,9260-1,0260
hongk.dollar(100) 23,9750-24,2250
iersepond 2,9960-3,0060
ital.lire(10.000) 14,990-15,040
jap.yen (10.000) 140,595140,695
nwzeel.doUar(lOO) 1,0226-1,0326
noorsekroon (100) 28,675-28,725
oostenr.sch.(lOO) 15,9860-15,9960
port. escudos (100) 1,2870-1,3270
spaanse pes.(100) 1,7750-1,7850
surin.gulden 1,03251,0725
zweedse kr,( 100) 31,015-31,065
zwits.frank(lOO) 124,470-124,520
e.e.u. 2,2995-2,3045

Index Amsterdam
CBS-_oersindex(l9B3=loo)
algemeen 204,40 204,40
idexcl.kon.olie 202,10 201,40
internationals 264.30 204,90
lokale ondernem. 206,40 205.70
idfinancieel 146,80 146,70
id niet-financ. 264,10 262,90
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 291,10 291,1(1
idexcl.kon.oüe 271.10 270.90
internationals 303.20 304,00
lokale ondernem. 277,10 276.20
idfinancieel 216,40 216,20
id niet-financ. 335,40 333,90

CBS-stemmingsindex (1990=100)
algemeen 12520 124,70
intemation 139,20 138,90
lokaal 122,60 122,00
fin.instell 128,90 128,80
niet-financ 121,40 120,70
industnel3o,lo 129,50
transp/opsl 136,40 135,00

Goud en zilver
'Goud onbewerkt 20,640-21,240, vonge
20,690-21,290,bewerkt 22,840laten, vorige
22,890 laten.

Zilver onbewerkt 210-280, vorige 210-280,
bewerkt 320 laten, vonge 320 laten.

Dow Jones

Industrie 3236,37
+0,46

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. sk.

Abn amro cjul ' 45,00 402 1,80 1,60
abn amro c okt 45.00 254 2,20 1,90
abn amro c jan 40.00 374 6.60 b 6,40
abn amro c j95 45.00 676 5.40 5,10
abnamro pjul 45,00 332 120 1,30
coc c mrt 285,00 220 19,50 1820
coc c mrt 300,00 204 4,90 3,90
coc c mrt 305,00 533 1,60a 0,90
coc c apr 295,00 570 12,00 b 10,80
coc c apr 300,00 365 8,00 7,00
coc c apr 310.00 167 2,70 2,10
coc pmrt 300,00 683 0,70 0.80
coc pmrt 305,00 642 2,30 2,90
coc pmrt 310,00 141 5,80 7.10
coc papr 290,00 341 0,60 0.70
coc papr 295,00 611 1.20 1.50
coc papr 300,00 757 2,40 2,70
coc papr 305,00 146 420 4.70
coc papr 310,00 291 7,00 7,80
coc pjul 280,00. 150 1,90 2,00
goud c mei 350,00 302 7,00 a 5.00
goud c mei 360.00 184 2.50 2,00
goud c mei 370,00 215 120 a 1,00
goud c aug 380,00 300 2.80 a 2.00
hoog papr 47,50 139 0,70 0,80
hoog papr 50,00 490 1,40 1,60
hoog pjul 55.00 264 5,30 a 5.20
kim c apr 40.00 327 0,40 020
kim c apr 42,50 222 0,30 0,20 'kim cjul 35,00 185 3,60 3,30 b
kim papr 35,00 209 0,80 0,90
kim p093 35,00 463 2.70 2.90
knp pjul 42,50 503 1,70 1,80
nedl c apr 55,00 253 8,90 8,00
phü c apr 35,00 148 2.10 1,80
phü c apr 37,50 633 0,60 0,40
phil c093 30,00 165 9,80 9,40
phil papr 30,00 405 0,10 0.10
phil p096 35,00 160 3,90 3.90
ohe c mrt 145,00 282 0,40 0,50
oüe capr 140,00 555 5,00a 5,30
olie c apr 145,00 490 2,00 2,20
olie c apr 150,00 163 0,70 0,80

'ohe cjul 150,00 158 1,80 2,00
oüe pjul 145,00 152 6,30 6,10
ohe pjul 150,00 205 11,50a 10,10
tops c mrt 580,00 153 3,90 2,90
unil c apr 185.00 172 420 a 3,50
xmi pmrt 340,00 400 1.1 1/03
xmi pmrt 345,00 412 2/06 2/12

a laten g beden -e_-di.
b bieden h= laten-.ei-di».
c ei-claim k gedaan " h
d ei-dividend i gedaan-g
e gedaan-bieden »k slotkoers vorige dag
t gedaan . laten sk = slotkoers gisteren

Wessanen neemt
weer Frans
bedrijf over

AMSTELVEEN - Koninklijke
Wessanen NV heeft alle aande-
len van het kaasverpakkings- en
distributiebedrijf Delta Pack
S.A. nabij Lyon overgenomen.
De koopprijs is voldaan in con-
tanten.
De overname van Delta Pack is
een vervolg op de recente over-
name van een ander verpak-

kings- en distributiebedrijf,
Levaillant S.A. nabij Roven. De
overnames passen in de groei-
strategie van Wessanen-dochter
Baars Kaars. Baars is producent
van het succesprodukt de Leer-
dammer en daarmee de grootste
Nederlandse exporteur van kaas
naar Frankrijk.
Probleem is de verpakkings- en
distributiecapaciteit. Het begin
1991 overgenomen bedrijf Se-
lectpack zit redelijk aan het pla-
fond, zodat Wessanen wel op het
overnamepad moet om die extra
afzet in eigen huis te kunnen ver-
werken.

Banen weg in Weert, verlies Nunhems Zaden

Winst Hoechst Holland
keldert met 54 procent

AMSTERDAM - Hoechst Holland
heeft zijn winst in 1991 met 54 pro-
cent zien dalen tot f 25 miljoen te-
gen f 54 miljoen het jaar ervoor. De
winstdaling deed zich vooral voor
in de tweede helft van het jaar. Het
bedrijfsresultaat kromp 34 procent
tot f 38 miljoen. Verliezen op de ver-
koop van pvc-foliën en fosforpro-
dukten hadden een sterk negatief
effect op de resultaten. Dat zei ir. B.
van Nederveen, voorzitter van de
raad van bestuur van Hoechst Hol-
land, gisteren in een toelichting op
het jaarverslag.

De milieudiscussieover het gebruik
van pvc was een belangrijke oor-
zaak voor een sterk teruggelopen
afzet van pvc-foliën. In Weert, waar
de pvc-produktie van Hoechst
plaatsvindt, is vorig jaar reeds een
herstructurering doorgevoerd, die
100 arbeidsplaatsen kostte. Dit jaar
verwacht Van Nederveen nieuwe
aanpassingen, die naar schatting
nog eens 50 banen doen verdwij-
nen.

Het bedrijf beëindigt in Zeeland de
produktie van fosfor en daarvan af-
geleide produkten in Vlissingen als

het kabinet plannen voor de invoe-
ring van een energieheffing doorzet,
dreigde Van Nederveen. Bij de pro-
duktie van fosfaten in Vlissingen
zijn direct ongeveer 700 mensen be-
trokken. Bij toeleveranciers zijn
volgens Van Nederveen in de omge-
ving nog eens 700 banen in het ge-
ding.

In 1990 werd op deverkoop van fos-
forprodukten al een verlies geleden
van ongeveer f 10 miljoen door af-
nemende vraag vanuit de wasmid-
delen- en kunstmestindustrie.
Bovendien moet Hoechst in Vlissin-
gen de komende vier a vijfjaar f 75
miljoen investeren om aan de voor-
waarden van het nieuwe bouwstof-
fenbesluit te kunnen voldoen. De
voorbereidingen van deze investe-
ringen zijn in volle gang.
Bijkomend probleem voor Hoechst
is de overcapaciteit op de markt van
fosfaatprodukten. In West-Europa
is Hoechst veruit de grootste produ-
cent van fosfaat. De belangrijkste
concurrent zit in de Verenigde Sta-
ten, waar volgens de bestuursvoor-
zitter de energiekosten aanzienlijk
lager liggen. De tweede concurrent
komt uit Kazachstan, waar de che-

Zie verder pagina 1 4

" 'Consumentenbond
mantelorganisatie'

mische industrie het milieu nog
vrijelijk mag belasten.
Hoechst Holland behaalde vorig
jaar een omzet van f 1.458 miljoen
tegen f 1.518 miljoen in 1990. De re-
latief sterke daling van de winst
hangt mede samen met de lage be-
lastingdruk in 1990 van f 7,5 mil-
joen. In 1991 moest een bedrag van
f 13 miljoen aan de fiscus worden
afgedragen. Verder werd op deelne-
mingen een verlies geleden van f3,1
miljoen tegenover een positief re-
sultaat van f 5,5 miljoen in 1990.
Voornaamste oorzaak hiervan be-
trof een boekhoudkundige wijzi-
ging bij dochteronderneming Nun-
hems Zaden, actief op het gebied
van groentezaden. Nunhems Zaden
(Nunza) is overgegaan naar het ka-
lenderjaar als boekjaar. Hierdoor
zijn in de resultaten van Hoechst
Holland eenmalig de resultaten van
Nunza over de laatste achttien
maanden geconsolideerd. Omdat
bij Nunza de resultaten vooral in de
eerste helft van het kalenderjaar
zijn geconcentreerd, werd op deze
activiteiten een verlies van f 4,2 mil-
joen geboekt.
De vooruitzichten voor het lopende
boekjaar noemt de Raad van Be-
stuur 'gematigd positief. Een posi-
tief resultaat van Nunza zal bijdra-
gen tot een bedrijfsresultaat dat
duidelijk boven dat van 1991 zal lig-
gen.

" Het industrieterrein van Hoechst Holland in Weert.

economie

Bewindvoerder: 'Belang ABP in Randsworth nu waardeloos'

Grote strop voor
ABP in Londen

Van onzeredactie economie

r^NDEN - Voor het ABP dreigt een enorme strop op
F^ onroerend goed-project inLonden. Het Britse onroe-
r-nd-goedbedrijf Randsworth Trust, waarin het ABP
Footaandeelhouder is met een belang van 25 procent,
L^ft uitstel van betaling gekregen na een mislukte red-
l^gsoperatie. Randsworth is eigenaar van een twintig-
|^kantoorpanden in hartje Londen.

Het belang van het ABP in Rands-
worth „is momenteel waardeloos".
Dat zei bewindvoerder Roger Old-
fïeld, functionaris bij het accoun-
tantskantoor KPMG Peat Marwick,
gisteren in Londen. Het ABP nam
voor ongeveer f 210 miljoen in
Randsworth deel.

Bij het ABP reageerde de woorvoer-
der: „We zijn het kapitaal niet per se
kwijt, maar in het uiterste geval
wel". President-directeur Snijders
verklaarde pessimistisch te zijn
over een goede afloop.

Voor Randsworth Acquisition is,
sinds vorige week maandag door
een bankenconsortium onder lei-
ding van Citicorp surséance van
betaling is aangevraagd, de leiding
in handen van de bewindvoerders
Oldfield en Haywood, beiden van
KPMG Peat Marwick. Daarmee
hebben de banken hun kredieten
veiliggesteld.

Voorlopig zullen de bewindvoer-
ders niet overgaan tot verkoop van
de activa, waarvan zij de waarde nu
schatten op omgerekend f 1,1 mil-
jard. Gezien het huidige klimaat op
de Britse onroerend-goedmarkt
acht Oldfield dat nu niet verstandig.
Hij wil wachten tot het onroerend
goed meer waarde krijgt.

Onvermogen
Het miljoenenverlies op het
Londense vastgoedproject
Randsworth Trust is teke-
nend voor de onmacht bij
hét ABP om op eigen houtje
een goede buitenlandse
vastgoedportefeuille op te
bouwen. Het is zeer verstan-
dig dat het pensioenfonds
zijn zwakke plek vorig jaar
erkende en samenwerking

zocht met de gespecialiseerde vastgoedbelegger Rodamco.

Het ABP mag pas sinds 1988 buiten de grenzen van het vaderland
beleggen. Geen wonder dat van de totale vastgoedportefeuille
van 12 miljard, 'slechts' circa 1 miljard in het buitenland is geïnves-
teerd. De komende jaren wil het ABP de vastgoedbeleggingen
verdubbelen. Dat moet dan voornamelijk in het buitenland, want
Nederland is te klein voor dat kapitaal.

Zelf heeft het ABP nog te weinig kennis van beleggingen in het
buitenland. Daarom wil er nog wel eens een miskoop tussen zitten.
Het ABP slaagt er niet in om voor dat werk echte specialisten in
dienst te nemen, omdat het slechts ambtenarensalarissen te bie-
den heeft.

Hoewel er dus veel voor viel te zeggen om het buitenlands onroe-
rend goed voortaan aan een specialist over te laten, zag ABP's
vastgoed-directeur Bleijenberg de deal met Rodamco als blijkvan
een gebrek aan vertrouwen in zijn beleid. Het was voor hem de
officiële reden om op te stappen.
Maar intern bij het ABP wordt gefluisterd dat zijn vertrek ook wel
eens te maken zou kunnen hebben met de onvrede van de ABP-
fop over Bleijenbergs investeringen in het Britse vastgoedfonds
Randsworth. P.B.

Italianen verrassen vliegtuigbouwer

Alenia bezit fors
belang in Fokker

HAARLEM - De Italiaanse
vliegtuigfabrikant Alenia
blijkt indirect een belang van
ruim 6 procent in Fokker te
bezitten. Alenia, een van de
partners van Deutsche Aeros-
pace (DASA), is voor 77,3 pro-
cent in handen van de Itali-
aanse beleggingsmaatschappij
Finmeccanica, Societa Finan-
ziaria per Azioni. Finmeccani-
ca meldde vrijdag in het kader
van de Wet Zeggenschap
Beursgenoteerde Onderne-
mingen een belang van 6,02
procent in Fokker te bezitten.
Dat belang komt neer op twee
miljoen aandelen.
Fokker reageerde gistermorgen
zeer verrast op dit nieuws. Volgens
een woordvoerder was de deelname
van Finmeccanica niet bekend bij
de raad van bestuur. De zaak is pi-
kant, omdat Fokker met Deutsche
Aerospace onderhandelt over een
zeer verregaande vorm van samen-
werking. Fokker stelt echter als eis
dat de Duitsers hun samenwerking
met de Italiaanse vliegtuigbouwer
Alenia en het Franse bedrijf Aéros-
patiale staken of op een laag pitje
zetten.
De drie ondernemingen willentwee
eigen vliegtuigen op de markt bren-
gen die directe concurrenten zijn
van de Fokker 70 en de Fokker 130.
Het is niet goed denkbaar dat de
Duitsers zowel met Fokker als met

Alenia en Aérospatiale in zee gaan.
Desondanks houdt DASA vol met
de Italianen en Fransen verder te
willen. Met een belang in Fokker
hoopt Finmeccanica betrokken te
blijven bij toekomstige ontwikke-
lingen in de Europese vliegtuigin-
dustrie.

Betere resultaten
Wolters Kluwer

AMSTERDAM - Het jaar 1991
heeft voor uitgever Wolters Kluwer
opnieuw aanzienlijke betere uit-
komsten opgeleverd. De omzet
groeide met 17 procent van f 2036
miljoen naar f 2381 miljoen. De net-
towinst ging omhoog van* f 173 mil-
joennaar f214 miljoen. Per aandeel
ging de nettowinst op basis van vol-
ledige conversie van leningen van f
2,96 naar f 3,46.
Voorgesteld wordt een dividend uit
te keren van f 1,16 per aandeel in'
contanten of naar keuze een uitke-
ring te doen in gewone aandelen uit
de agio- of algemene reserve.
De omruilverhouding zal op 28 april
worden bekendgemaakt. Over 1990
kon worden gekozen tussen f 1 in
contanten of 2 procent in aandelen.
Wolters Kluwer verwacht voor 1992
opnieuw een stijging van omzet en
winst. Die stijging ligt in lijn met de
doelstellingen voor 1994. Deze doel-
stellingen zijn onder andere een
omzetniveau van f 2,7 miljard en
een bedrijfsresultaat van ten minste
17 procent van de omzet.

Dinsdag 17 maart 1992 "7f limburgs dagblad _
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Duitsland 1
S:g Seute-
Afi rV er Denver-Clan (Dynasty).

«>4S°|e Diagnose.
Iq tZ Medizin nach Noten I/5.
10.03 2eüte--I(Us ,Us,ana'siournal.
Sri. 2DF-info Gesundheit, medi-
llta ,lps*

SDB_ir,an9erous exi,e* Engelse
Met i uit 1957 van Brian D* Hurst*1j J *-ouis Jordan e.a.

la'2r -Jmschau.
,ersoverzicht.

.345 ZDF-Mittagsmagazin.
14*0? Wirtschafts-Telegramm.
I*o_ ïa9esschau.
.*-3o £aPP Zarapp. Kinderprogr.

■ïe At Hund und Katze- Jeugdse-

* Schnecken und Frösche.
15.03 la9esschau.Ia9esschau.
l!530 lelew'scnen- Kinderprogr.
1(5Qn £amilienkram, magazine.
1e;03 tagesschau.
ge Ta,k taglich - Termin in Berlin,

1g 3nar.leerd middagmagazine.
Pre -1 Vale Tudo "Urn ieden

1?rJ s* Braziliaanse soapserie. Af 1.64.
Ï-Unkt 5 " Landerreport.

17 3. Ta9esschau.blr,? Jol|y Joker. Serie. Afl.: Heiss--1«.30'9ur Handel*
18 4c "'er und Heute, actualiteiten.
V ' Der Fahnder. Serie. Afl.: Das

*9.S8 P_echen*°Oo jTr?9ramma-overz'cht.
JOlt s OT) Tagesschau.
(4j OT) Oppen und Ehrlich. Serie

*-'ebe ist ein seltsames Spiel.
Die h! a 's verliefd op Frank Normarm.

?1 .Q4 t
X een bedriJfsspion.

Os la9esthemen-Telegramm.Ia9esthemen-Telegramm.
4m eiten> pech & Pannen. Amu-

Ïl.3fte!j! met de leukste video's.
ly, y*" 92- Documentaire over de
'and se astronauten die in Rus-
te „ °Pgeleid worden om de ruimte in
jje9aan.
-j'3n Bitte umblattern. Amusement.
Ï3"oo oa9esthemen*?4 0o °oulevard Bio. Amusement.

tjv . *"agnum. Amerikaanse detec-
Oo 4ss^rie. Afl.: Italienisches Eis.
°0 sn.Ja9esschau.

Z.E.N. Bilder aus Nepal:ü6b"-gsfluss.

TV FILMS VIDEO

Duitsland1/2
Red i-Dan9erous Exile (1958-GB).
rje°-ellik avonturenverhaal van
dan H°nel Hurst- waan'o Louis Jor-
d de koninklijke familie redt van
voii .U,"o,ine Wens de Franse re-
K Bi». _■ Verder met Belinda Lee ene,,h Mitchell
RTL 4
(195? i

Bad and the Beautiful
V|nc USA)- Hollywoodverhaal van
DrnHente Minelli over een ambitieus
doorUrtent (Kirk Dou9las) gezien
a ctri °9en van zin relat'es: de
(Dirk *Lana Turner). de schrijver
(Süir Powe,k'-* en de regisseur

BBC1
chJ_ House Ca"s (1978-USA). La-
W.-3'eren en brullen. Moderne
Waith Van Howard Zieff, waarin
Wir-n Mattnau een dokter speeltens vrouw niet zo lang geleden isyestorven. Hij tracht nu de energie-
Vrvr,;" Vlnd|ngrijke Glenda Jackson°°r zich te winnen.
BRT1
J*-*10 Der Kleine Grenzverkehr

(1943-D). Dr George Rentmeester
wordt in deze film van Hans Deppe
verliefd op een kamermeisje, dat
een freule blijkt te zijn. Met: Wily
Fritsch en Hertha Feiler.

RTL4
22.10 The old man and the sea
(1990-USA). Film van Jud Taylor
naar het gelijknamige boek van er-
nest Hemingway. Verhaal over een
oude visser, die een grote vis wil
vangen en daarover ook steeds in
zichzelf praat. Als de visser tussen
de haaien terecht komt, dreigt hij
de strijd te verliezen. Met Anthony
Quinn, Spencer Tracy, Cary Cole
en Patricia Clarkson.
RTL Plus

02.10 Claudia (1985-GB). Soap
van de bovenste plank van Anwar
Kawadri over een Italiaans ver-
koopstertje, dat trouwt met een rij-
ke Britse projektontwikkelaar. Na
drie jaar blijkt hun huwelijk een
sleur. Met Deborah Raffin en Ni-
cholas Bali.

RTL Plus
03.35 Een vlucht regenwulpen
(1981-NL). Verfilming van Maarten
't Hart's roman door Ate de Jong
over bioloog die de innerlijke op-
dracht krijgt binnen een week een
metgezellin te vinden. Met 0.a.: Je-
roen Krabbé, Marijke Merekens en
Henriëtte Tol. " Spencer Tracy in 'The old man and the sea'. (RTL4

22.10 uur).

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.02 Bobobobs. Spaanse tekenfilm-

serie. Afl.: De stofstorm.
17.31 De grote meneer Kaktus

show. Kinderprogramma.
18.00 "" Journaal.
18.16 Dubbeldekkers. Comedyserie.

Arthur wil zijn oude, verroeste en la-
waaimakende motor met zijspan ver-
kopen. Stan weet niet alleen een
aantal trucjes om het wrak enigszins
verkoopbaar te maken, hij weet ook
nog wel iemand die dom genoeg is
om de deal mee rond te maken.

18.41 Daar komen de schutters. Co-
medyserie. Herh.

19.13 Vijf tegen vijf. Spelprogramma.
Presentatie: Peter Jan Rens.

19.40 De baas in huis? (Whos the
boss). Amerikaanse comedyserie.
Afl.: Kruiwagen. Sam wil een baantje
bij het reisbureau van school. Ze
weet dat het hoofd van de afdeling
een oogje op Tony heeft en dus
vraagt ze haar vader haar te helpen..
Tony heeft echter net een vervelende
ervaring achter de rug.

20.09 Urbanus. meer moet dat niet
zijn (8). 13-delige komische serie ge-
presenteerd door Urbanus, Goedele
Liekens en Werther van der Sarren.

20.36 De verleiding. 16-delige serie
over de wereld achter de reclame.
Met veel internationale sports, repor-
tages, tests en het laatste nieuws.
Presentatie: Astrid Joosten.

21.13 (TT) Tien voor Taal. spelpro-
gramma Met Robert Long.

22.00 Achter het nieuws, actualitei-
tenrubriek gepresenteerd door Paul
Witteman.

22.35 Golden girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: De ring. Sophia gaat
naar een speciale mis met de Paus.
Tot ieders verbazing komt ze thuis
met de ring van de kerkleider.

23.05 Impact. Documentaire over An-
tillianen in Nederland.

23.53 Museumschatten. Prof. Henk
van Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea. Van-
daag: Limieten, de mens op zoek
naar zijn grenzen.

00.06-00.11 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.Zie Duitsland 1.
13.45 (OO) Gruey - Der Held, der im-

mer fallt. Afl.2: Süsse Eiszeit.
14.10 Brenzlig, brenzlig. Milieuavon-
turen van karikaturist Wössner.

14.40 Ganz persönlich: Freiburg -Flucht ms Behagen. Herh.
15.10 Wiedersehen macht Freude.

Terugblikprogramma.
15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Ferien auf Saltkrokan. Jeugd-

serie. Afl.: Der Uhrendieb (2).
16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Zauber urn Romana. Serie.

Afl.3: Der Pokal.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute, sportprogramma.
17.15 "" Landerjoumal, magazine.
17.45 Unser Lehrer Doktor Specht.

Serie. Afl.: Der Satansbraten. Scho-
liere Rosi schijnt in handen van een
soort goeroe gevallen te zijn en
Specht laat de man arresteren. Ten
onrechte.

18.20 Unser Lehrer Doktor Specht,
serie. Vervolg. Aansl.: programma-
overzicht.

19.00 Heute.
19.20 Der Querkopf von Kirch-

brunn. Serie. Afl.: Ich lass' mich nicht
kaufen. Kasper Enggasser is des dui-
vels wanneer hij ziet dat op het ter-
rein dat hij aan de stad Kirchbrunn
heeft verkocht, een supermarkt wordt
gebouwd.

19.50 Der Querkopf von Kirch-
brunn. Serie. Afl.: Ich lass' mich nicht
kaufen. Vervolg.

20.20 Studio 1. Achtergrondreporta-
ges. Presentatie: Bodo H. Hauser.

20.50 Lilli Lottofee. Serie. Lilli und
Leo auf Du und Du mit der grossen
Welt. Met: Senta Berger e.a. Lilli en
Leo willen naar het filmbal in Mün-
chen. Of ze er ook komen? Er is
maar een kaartje.

21.45 Heute-journal.
22.15 Aspekte. Cultuurmagazine.

Vandaag: Deutschlands Kulturarbeit
im Ausland.

23.00 Bellinvitu - die schone Einla-
dung. Tv-film van Nino Jacusso. Met:
Domenico Pecoraio, Johanna Lier,
Norbert Schwientek e.a.

00.30 Heute.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Warreltaal. Afl. 21.
10.30 (TT) West-Europa en Noord-
Amerika vergeleken, afl. 2.

11.00-11.30 (TT) Nieuws uit de na-
tuur. Afl.21.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden. i

16.55 Ca va. Frans voor beginners,
afl. 4.

17.25 Pronto. Italiaans voor begin-
ners, afl. 8.

17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Jongens van het vrouwen-
kerkplein. Documentaire over he-
den-
daagse stadsjongeren.

19.30 Het gezicht van Nederland,
Vandaag: Gouda.

19.45 Hoogstandjes. Vandaag: Oe
draadloze telegrafie van Marconi.

20.00 "" Journaal.
20.25 Recht voor zn raab. Chanta-

ge, tv-spel van Gerard Soeteman.
Met: Reinier Bulder, Marie-Louise
Stheins en André van den Heuvel.
Mr. Raab weet, door het juiste advies
aan zijn cliënt te geven, het leven van
een eenvoudige bediende nieuwe in-
houd te geven.

20.55 Jansen& Co. Journalist Jan Ei-
lander over de NationaleZaterda-g over Herman
Brood en over herinneringen uit de
jaren '70 naar aanleiding van zijn
boek 'Altijd te laat. Tenslotte zingt en
praat bas Huub Claessens met Leo-
nie Jansen.

21.43 100 Meesterwerken. Afl.: De
belagering van Kosel, van Wilhelm
van Kobell.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS Laat. Met om 23.00 Den

Haag Vandaag.
23.15 Computers in het primair on-

derwijs. Afl. 4.
23.45-23.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Tele-Gym. 09.10 Schooltelevi-
sie. 09.40 Cursus geschiedenis. 10.10
Schooltv. 11.40 Teletekst. 11.48 Progr.
-overzicht. 11.50 Das Recht zu lieben.
Braz. soapserie. 12.15 Report. 13.00
Reportage over de Amer. staten Mis-
sissippi en Louisiana. 13.45 Kai Life.
Magazine. 14.15 West 3 aktuell. 14.20
FensterPlatz. 15.25 Landesspiegel. Dr.
Claus Stauder portret. 15.55 Sport ak-
tuell. 16.00West 3 aktuell. 16.05Serie.
Der Pingvin der Karibik. 16.30
Schooltv. 17.30 Cursus wiskunde.
18.00 Aktuelie Minute. 18.01 Hallo
Spencer. 18.30 Besuch aus Lilliput.
18.57 Progr.-overzicht. 19.00 Aktuelie
Stunde. Om 19.45 Raamprogr. 20.00
15 Minuten international. 20.15 Milieu-
magazine. Vandaag: Aralsee - Kata-
strophe mit weltweiten Folgen. 20.45
Kanguru. Amusement. 21.30 West 3
aktuell. 21.45 Economisch magazine.
22.15 Westpol. 22.45 Reportage over
een moeder van twee kinderen die be-
sluit haar derde zwangerschap af te
breken. 23.15 Documentaire over de
EEG en het snelle spoorwegnet. 24.00
Laatste nieuws. Aansl. Zur Nacht.

RTL4
06.55, 07.25, 08.00 en 8.30 RTL 4

nieuws.
07.00 en 7.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful.
08.35 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Love boat. Amerikaanse serie.
10.00 Goede tijden, slechte tijden.
10.30 As the world turns. Serie.
11.15 Een eigen huis... een plek on-
der de zon. Herh.

11.40 RTL4text.
11.55 Moeder wat is het heet. Serie.
12.25 The bad and the beautiful.

Amerikaanse speelfilm uit 1953, ge-
regisseerd door Vincente Minnelli.
Jonathan Shields heeft Hollywood
gemaakt tot wat het nu is. Hij maakte
een ster van iedereen waar hij wat in
zag. Maar de enige liefde in zijn leven
is een stripboek en dat in beeld te
brengen op het witte doek.

14.15 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.05 De draagmoeder. Telenovela.
15.35 The bold & the beautiful.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
17.00 5 uur show. Magazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Weer.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Hitbingo.
21.40 Mag het iets meer zijn? Ned.

comedyserie. Afl.: Alles in beeld.
22.10 The old man and the sea.

Amerikaanse film, geregisseerd door
Jud Taylor. Santiago, een oude Cu-
baanse visser, krijgt het aan de stok
met een marlijn. De vis sleept hem
mee naar volle zee en het wordt een
gevecht op leven en dood. Naar het
gelijknamige boek van Ernest He-
mingway.

23.50 Laatste nieuws.
00.05 Trial by jury. Am. serie.
00.30 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
00.55 Oprah Winfrey Show.Herh.
01.40 De draagmoeder. Herh..
02.05 Old man and the sea. Herh.
03.35 Teletext.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland,

met om 06.30 Frühmagazin met
GeldMarkt en om 08.30 Treff am
Alex.

09.05 Vater Murphy.Am. serie. Afl.:
Tierliebe. Herh.

09.55 Reich und schon. (The bold
and beautiful), Amerikaanse serie.

10.20 Dr. mcd. Marcus Welby Ameri-
kaanse serie. Afl.: Der Baseballer.

11.10 Lieber Onkel Bill (Family af-
fairs). Afl.: My man, the star. Herh.

11.35 Tic Tac Toe, spelprogramma.
12.00 Familienduell, spelprogr.
12.30 Der Hammer (Sledge Ham-

mer). Am. serie. Afl.: Bruderherz.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Eine schrecklich nette Familie

(Married ... with children). Amerikaan-
se serie.

13.30 California Clan (Santa Barba-
ra), Amerikaanse serie.

14.20 Die Springfield Story. (The
guiding light), Amerikaanse serie.

15.05 Dallas. Ein Tod in der Familie.
15.50 Chips. Afl.: Speedway-Fieber.
16.40 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spel.
17.45 Durchgedreht, video-show.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99, live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Knight rider. Actieserie.
20.15 Columbo. Teuflische Intelligenz

(Mmd over Mayhem), Amerikaanse
misdaadfilm uit 1974 van Alf Kjelin.
Met: Peter Falk, José Ferrer e.a.

21.40 Explosiv, magazine.
22.45 L.A. Law - Staranwalte,Tricks,

Prozesse, Afl.: Scheiden tut weh.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Dienst in Vietnam (Tour of du-

ty). Afl.: Eine logische Konsequenz.
00.55 Kampf gegen die Mafia (Wise-

guy), Am. serie. Afl.: Ein Alptraum.
01.45 Twilight zone, Amerikaanse sf-

serie. Afl.: Das Erbe der Vater. Herh.
02.10 Claudia. Amerikaanse speelfilm

uit 1985 van Anwar Kawadri. Met:
Deborah Ratfin, Nicholas Bali, John
Moulder-Brown.

03.35 Der Flug der Regenvögel (Een
vlucht regenwulpen), Nederlandse
speelfilm uit 1980 van Ate de Jong.
Met: Jeroen Krabbé, Marijke Mere-
kens, Henriette Tol. Herh.

05.15 Elf 99, live-magazine. Herh.

" Katharina Meinecke.
(Duitsland 1 -20.15 uur).

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
wiskunde.o9.oo Sprache und Literatur.
09.15 Tiere und Pflanzen. 09.30 La
France en 2 CV. 10.00 Eingriffe in den
Naturhaushalt. 10.20 Aus aller Welt.
10.35 Non-Stop-Fernsehen. 16.00
Denkmalschutz - erforschen und erhal-
ten. 16.30 Cursus Engels. 17.00 Cur-
sus wiskunde. 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Abenteuer überleben. 18.23 Phi-
lipp. 18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Das Südwestjournal. 19.00 Schlüssel-
loch. 19.30 Schlaglicht. 20.00 Linden-
strasse. Serie. 20.30 Landesspiegel.
21.00 Journaal. 21.15 MuM, consu-
mentenmagazine. 22.00 (ZW) II brigan-
te di Tacca del Lupo, Italiaanse speel-
film uit 1952 van Pietro Germi. 23.35
Zusammenleben: Mann und Frau im
Laufe der Zeit documentaireserie. Afl.
5: Würde ich gem mit Dir alt. 00.20
Laatste nieuws. 00.25 Non-Stop-Fern-
sehen.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1

I (TT) Vrouw ziin, gevarieerdgj«enmagazine.

' u «V-Fruitmand, geestelijke lie-iiS. opverzoek*
j. 11*40 (TT) In voetsporen van
Joft.lT Tn'isse- Natuurfilmserie.
_JT_„** 12 N'euws voor doven en

SS _! Journaa'-
(Litti u

k,eme nu's op de prairie
k

«'e house on the prairie), Ameri-
'"oo r*rnerie' AfL: De vreemdelin9-jn fr) Kinderkrant, kindennaga-

p 0 Tijdsein 1. Actualiteitenrubriek.
I.lq ",atie: JannyFijnvandraat.
Pro hamers. Jongerenmagazine,
en f_3n,atie: Bernard van den BoschGsb. D,!k'
rna J"a*=kout. Woordspelprogram-
l9o,*~resentatie: Bert van Leeuwen.
roari?P weg naar Avonlea- (The
Aft p. 0 Av°nlea). Canadese serie.
ien Trouwplannen. De trouwplan-
-m Van JasPer en olivia dreigen he-
zich uit de hand te l°Pen als Hetty
19.50 u^cc gaat bem°eien.
Drw "''i'^eringen. Overdenking vanCn ?r' WJ* Ouweneel.

""024 i "+TT) Journaal.van JaarGroen Baretten. Portret
Kom r- 50 'aar 9e|eden opgerichte
Jl 1apl.9ornm ando Troepen.
-*150 li,dse,n 2 > actualiteitenrubriek.

Van ri 9''mP van God- Portret
Jj ls

d® kunstenaar Charlie Mackasy.
Me» Waarheen is uw vlucht? EO-
vi<srhrdaad reportage ove. Joegosla-
vië vluchtelingen.

spr enne: Joegoslavië, oor-
-overn?vern? van een oorlog, documentaire
vjg p e geschiedenis van Joegosla-
territ Wordt aandacht besteed aan
t^ '°na|e items en er wordt gepro-
W ■unaarnentele vragen over de
H 0 '.e conflicten te beantwoorden.
bèVo.!f -Joegoslavië ontstaan, welke
tr(J °kin9sgroepen zijn er en welke
bc. i_tles hebben deze verschillende

"^"3O __n9SQroePen?
my ""uren van mijn hart. (Walls o»
VarJ}eart), psychologisch magazine.
pij- aa9: Verslaving en psychische

23L !rres entatie: Bruce Thompson.
<!r?4.00 "" Journaal.

België/TV 1
14.30-15.30 Schooltelevisie.
14.31 Europese verhalen. Animatie.
15.00 Biologie. Het bloed.
16.10 Der kleine Grenzverkehr. Duit-

se speelfilm uit 1943 naar de roman
van Erich Kastner.

17.30 Plons. Serie.
17.35 Liegebeest. Kinderserie.
17.50 Duupje. Afl.: Vandaag: Bruin.
17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 76:
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos. (The

bold and the beautiful), Am. serie.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren.(Neighbours). Serie.
19.25 Lotto-winnaars.
19.30 Journaal.
20.00 De drie wijzen. Spelprogram-

ma.
20.35 Undercover. Documentaire van

Johan op de Beeck over het leven en
de levensgevaarlijke praktijken van
geheimagenten die infiltreren in de
wereld van van de misdaad.

21.30 Married with children. Serie.
22.00 NV De Wereld. Reportage.
22.30 Vandaag en Sport.
22.55 De jaren van vreugde en ver-

driet: 1940-1960.
23.20-23.25 Coda. Fantasiestuk nr. 3

opus 73, van R. Schumann uitge-
voerd door Alain Franco, piano en
Hans Mannes, cello.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Europese verhalen. Animatie.
19.30 Het Capitool. (Capitol). Ongure

types luisteren Brenda's plannetje af.
19.53 Benny Hill, komische sketches.
20.00 Programma Socialistische

Omroep.
20.30 National Geographic. Afl.: Us-

beeralarm.
21.30 Journaal en Sport.
22.00-23.30 Night of the fox. Ameri-

kaanse tv-film van Charles Jarrott.
Rommel stuurt zijn dubbelganger
Berger naar Jersey om zijn geloof-
waardigheid te testen. Berger komt
ook in oog te staan met Vogel.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Am. serie.
09.00 SAT 1 Bliek. 09.05 Duell der Lei-
denschaften. Engelse speelfilm uit
1990 met o.a. Alison Doody. 10.40
Shogun. Serie (10). 11.35 Glücksrad.
Herh. 12.15 Bleib gesund. Herh.
12.40Tip des Tages. 12.45 Tele-Börse.
(13.00 SAT 1 Bliek). 13.35 Unter der
Sonne Kaliforniens. Am. serie. 14.30
Bezaubernde Jeannie. Am. serie.
14.55 SAT 1 Bliek. 15.05 Falcon Crest.
Am. familieserie. 16.00 Die Schone
und das Biest. Am. serie. 16.55 SAT 1
Bliek. 17.05 Geh aufs Ganze! Spel-
show. 17.45Regionaal progr. 18.15
Bingo. 18.45 Guten Abend, Deutsch-
land. 19.20 Glücksrad. Aansl. Wetter-
News. 20.15 Hallo Heino! Hits en
humor. (1).21.15 Der Artz von Stalin-
grad (1). Duitse speelfilm uit 1958 met
Eva Bartok e.a.. 23.15 Fünf vor zwölf,
milieureportage. 23.45 SAT 1 Bliek.
O.OOSAT 1 Sport. 02.00Auf der Flucht.
Am. krimiserie. 03.00Vorschau/Video-
text.

Radio 1

radio

7.07 Echo-magazine (7 30 Nws).
8.35 Kruispunt. 9.05 Dingen die
gebeuren. 10.05 M/V-magazine.
11.05 Schone kunstep. 12.05
Echo-magazine ( 12.30Nws. 12.55
Mededelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw) 14.05Veronica nieuwsradio
(17.30 Nws). 19.04Veronica spor-
tradio. 20.04 Confrontatie. 21.04
God zij met ons. 22.53 De 1% re-
geling. 23.07 Met het oog op mor-
gen. 0.02 For the record 202
Geen tijd. 4.02 Rock & Roel.
5.02-7.00 VARA's ochtendhumeur.

Radio 2
7.04 Sugar in the morning (7.04 en
8.04 AVRO Radiojournaal). 9.04
De muzikale fruitmand. 10.04 Ik
zou wel eens willen weten. 10 30
Vrouw zijn. 12.04 Lunchtime. 13.04
Tijdsein. 13.30 Als mensen veran-
deren. 13.54 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 14.04 De Plantage, met
om 14 10 'T nut van het algemeen;
14.43 De jazz van Pete Felleman;
15.04 Het spoor terug; 16.04 Ischa;
16.53 Vrije geluiden; 17.04 Het na-
bije westen; 18.04 Boeken; 19.04
Passages, passanten; 20.04 Tim-
boektoe. 21.04 Music all in.
22.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02-24.00 VARAs Verrukkelijke
Dinsdag. 6.02 Doorloper. 7.04 Ca-
rolg op de radio. 9 04 Denk aan
Henk. 12.04 Steen & Been show.
14.04 Twee meter de lucht in.
16.04 Happy Hour. 4 De avonds-

pits. 1904 Dubbellisjes 20.04
Vuurwerk. 21.04 Popkrant.
22.04-24.00 Poppodium

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Ati Dijckmeester (8.00 Nws.)
9.00 Continu klassiek. 10.50TROS
concertzaal; Radio Symf Ork.
Frankfurt met cello. 12.30 Nieuwe
klassieke cd's. 13.00 Nws. 13.04
De klassieke top 10. 13 30 Belcan-
tonum: De Wiener Philharmoniker
150 jaar. 16.00 Het grote werk:
Muziek voor pianotrio. 16.45 Hobo-
muz. 17.00 Leger des Heilskwar-
tier. 17.15 Muziek in vrije tijd:
Winnaars Jan Gregoorconcours
1991. 17.50 Het grote werk: Fanfa-

remuz. 18.00 Nws. 1804 Muziek-
journaal. 19.00 Orgelconcert.
19.45 Barokmuziek. 20.00 Nws.
20.02 Otello. opera van Verdi. Na-
tional Philharm. Orch. 0.1.v. James
Levine m.m.v. Ambrosian Opera
Chorus en sol. 22 30-24.00 Schuim
en as.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 IKON vroeg. 8.55 Snip-
pers. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden. 9.30 Oor-
zaken. 10.00De wereld zingt Gods
lof. 10.50 Tekst en uitleg. 11.00
Studio 55. 12.00Nws. 12.05Rond-
om het woord. 12.30 Middagpau-
zedienst. 12.50 Lied van de week
13.00 Nws 13 10 De verdieping
14.10 Dagvaardig. 14.30 Ruimte-

vaart 15.00Radio Vrijplaats 16.00
NOS recht. 17 35 Postbus 51
radio- magazine 17.55 Mededelin-
gen en schippersberichten 18.00
Nws 18.10 Relevant. 1820 Uit-
zending van Groen Links. 18.30
Vertel me wat. 18.40 Taal en te-
ken. 19.00 Nieuws en actualiteiten-
rubriek in het Turks 19.30 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Ma-
rokkaans en het Berbers. 20.15
Nieuws en actualiteitenrubnek in
het Chinees. 20.30 Britse en Ame-
rikaanse literatuur 21.00 Japan na
1945. 21.30 Russisch, taal en volk.
22.00 Effectief vergaderen
22.30-23.00 Stoppen met roken

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin-
ster. 10.00 Schooltv. 11.00 Over the
moon. 11.15 Schooltv. 11.40Let's sec.
12.00 Schooltv. 13.55A way with num-
bers. 14.20 PC Pinkerton. 14.25 Fire-
man Sam. 14.35 Pinny's house. 14.40
Outlook. 15.00 Nieuws. Aansl.:
Schooltv. 15.15 Biogas, over de Neder-
landse boeren die energie halen uit
compost. 15.30 Sec hear! 16.00
Nieuws. 16.50 Nieuws. 17.00 Catch-
word. 17.30 Serie reisreportages over
zuidoost Azië. 18.25 The history man.
Over een Normandisch kerkje in Es-
sex. 18.30 Tuiniermagazine. 19.00
Matt Houston. Amer. speelfilm van Ri-
chard Lang. Matt Houston wordt als
privé-detective ingehuurd door de
mooie Sirena. 20.30 Animation now.
Animatiefilm uit Rusland. 20.45 Assign-
ment. Documentaire. 21.30 KYTV. Sa-
tirische serie. 22.00 Quantum leap.
Amer. sf-serie. 22.50 40 Minutes. Do-
cumentaire. 23.30 Newsnight. 00.15
The late show. 00.55 Weerbericht.
01.00-01.30 Open universiteit.

België/RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.30 Full house,
Am. serie. 12.55 Weerbericht. 13.00
Nieuws. 13.35 (ZW) Fièvres, Franse
speelfilm uit 1941 van Jean Delannoy.
15.10 Natuurmagazine. 15.40 Génies
en herbe. 16.15 Gourmandises. 16.30
Clips a la une. 16.45 Nouba nouba.
17.40 Beverly Hills 90210. 18.30 Full
house. 19.00 Ce soir. 19.22 Joker-/lot-
totrekking. 19.30 Journaal. 20.05 Dou-
blé 7.. 21.30 Planète des hommes.
Over problemen van immigranten.
22.25 Discussie over films. 23.20
Weerbericht. 23.40-23.45 Bourse. Sportnet

08.00 Eurobics. 08.30 Rugby. 09.30
NHL ijshockey. 10.30 Eurobics. 11.00
Bodybuilding. 12.00 NBA basketball.
13.30 NBA basketball. 14.00 Power-
sports intern. 15.00 Eurobics. 15.30
Skiën. 16.00 World sports special.
16.30 Prof. boksen 18.00 AMA pro bi-
ke. 19.00 Spaans voetbal. 19.30Kick-
boksen. 20.30 Motorsport. 21.30 Mat-
chroom pro boksen. Pro Box Sporting
Club. 23.30-02.00 Forte snooker lea-
gue 1992. Steve Davis-Mike Hallett,
vanuit het Thornaby Pavillion.

België/Télé 21
15.50 Prokofiev, portret van deze Rus-
sische componist. 16.45 Water wars.
Documentaire over strijd om water
door de eeuwen heen. 17.40 Nouba
nouba. 18.30 Tribune economique.
19.00 Radio 21. 19.30 Journaal. 20.00
The guns of Fort Petticoat. Am. speel-
film uit 1956 van George Marshall.
21.20 Laatste nieuws. 21.55 Mort de
Noel, toneelstuk van Franz Xaver
Kroetz. 22.55-23.55 Ce soir..

Eurosport
09.00 Skiën om Wereldbeker. 10.30
Eurofun. 11.00 Wielrennen. Parijs-
Nice. 12.00 Funboard. 14.00 Skiën om
Wereldbeker. 15.00 Worldcup skisprin-
gen. 16.00 Polsstokhoogspringen.
17.00 Eurogoals. 18.00 Tennis. ATP
toernooi. 20.00 Eurosport nws. 20.30
Basketball. Finale. 22.00 Worstelen.
23.00 Supercross. 00.00 IJsracen
00.30-01.00 Eurosport nws.

TV5
07.00 Nieuws. 07.40 Cursus Frans.
07.55 Clin d'oeil. 08.00 Canadees
nieuws. 08.20 Nieuwsflits. 08.30 Progr.
uit One World Channel. 09.00 Euro-
journal. 10.00 Caractères. 11.15 Viva.
Vandaag: Neuchatel. 11.50-11.55
Nieuws. 16.05 Nieuws. 16.45 Enjeux/
Le Point. 17.15 Culinair magazine.
17.40 Cursus Frans. 18.00 Spelprogr..
18.30 Nieuws. 18.50 Weerbericht.
19.00 Toeristisch magazine. 19.30
Zwitsers nieuws. 20.00Envoyé spécial.
21.00 Nieuws. 21.30 L'échafaud magi-
que, politiefilm. 23.00 Nws.
23.20-00.50 Bouillon de culture.

RAI UNO
07.00 Ochtend/middagprogr. 18.00
TGI flash. 18.05 Vuoi vincere? 18.30
Ora di punta. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiomale. 20.40 TG sette.
21.50 Hitchcock. Svegliami quando sa-
ro' morta. 22.15 Elezioni 1992. 23.10
TGI linea notte. 23.25 Droga che fare.
24.15 TGI notte - che tempo fa. 00.45
Oggi al parlamento. 00.55 Mezzanotte
e dintorni. 01.15 DSE - supertelevision.
01.45 II piccione di piazza San Marco,
Film. 03.30 TGI linea notte. 03.45 l'lro-
nia delia sorte, film. 05.05 TGI linea
notte. 05.20 Divertimenti. 05.55 Le Av-
venture di Cales William.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Kilroy. 10.50 Hot
chefs. ll.oo Nieuws. 11.05 Playdays.
11.25 Poddington peas. 11.35 Gibbe-
rish. 12.00 Nieuws. 12.05 Help your-
self. 12.30 People today met om 13.00
Nieuws. 13.20 Pebble Mill. 13.55 Reg.
nieuws. 14.00 Nieuws. 14.30 Neigh-
bours. 14.50 Quiz. 15.15 House calls.
Am. speelfilm uit 1978 van Howard
Zieff. 16.50 Joshua Jones. Kinderserie.
17.00 The new Yogi Bear show. 17.10
The story of Doctor Dolittle (2). 17.25
Fantastic Max. 17.35 The really wild
roadshow. 18.00 Newsround. 18.10
Comedyserie voor de jeugd. 18.35
Neighbours. 19.00 Nieuws 19.30 Reg.
nieuws. 20.00 Holiday. Vakantie-maga-
zine. 20.30 EastEnders. Soapserie.
21.00 Just good frierids. 21.30 A ques-
tion of sport. 22.00 Nieuws. 22.30 Ri-
des. Serie. 23.20 Filmmagazine. Van-
daag: Bugsy van Barry Levinson met
Warren Beatty en Annette Bening.
23.50 Black in blue. Discussie. 00.40
Spenser for hire. Am. misdaadserie.
01.30-01.35 Weerbericht 03.00-03.50
The way ahead. Info-serie.

MTV
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Ray Cokes. 22.00 Grea-
test hits. 23.00 Report. 23.15 At the
movies. 23.30 News at night. 23.45 3
From 1. 24.00 Post modern. 01.00
Kristiane Backer. 03.00-07.00 Night vi-
deos.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World day. 17.30
Crier and Co. 20.00 World business to-
night. 21.00 The international hour.
23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 24.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King.
05.00-09.45 Showbiz today.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-name Radio 1 actualiteiten. 8.30
Limburg op dinsdag. 9.00 Licht
Limburgs. 10.00 De ruilbeurs.
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1 actualiteiten.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws 6.05 De Ochtend-
ploeg (6.30, 7.00. 730 nieuws).
800 Nieuws 8.10 Soes met de
raad van tante Kaat en de soesa-
foon. 10.00 Nieuws. 10.03 Antilo-
pe: open blik op het dagelijkse
leven 11.50 Het koekoeksnest
12.00 Radio 2 Regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Kjokoesen. 14.00
De gewapende man met Belgische
muziek. 17.00 Radio 2 Regionaal
1800 Nieuws. 18.10 De Kaskra-
kers 20 00 Lukraak 22 00 Nieuws
22 10 Haverklap: voor studerende
jongeren 23.30-06.00 Nachtradio
(Nieuws om 24.00 en 5.00 uur).

België/BRF
06.35 Radiofrühstück (7 15 Wun-
schkasten; 8.30 agenda). 09.10
Musikexpress 10 00 Gut Aufge-
legt. 1200 Musik bei Tisch (om
12.00en 12.15agenda). 13.00 Fri-
schauf. volksmuziek. 14 05 Musik-
zjeit heute: Orchesterklange aus
aller Welt. 15.00 Nachmittagsstu-
dio. 16.05 Spotlight 17.05 OkJie-
kiste. 18 10 BRF Aktuell 18.40
Musikjournal. 20 00-20 05 Nieuws.

RTL Radio
04.00 Fruhschicht Voor vroege vo-
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land. 9.00 Radio-Shop Muziek en
actualiteiten 12.00RTL am Mittag
14.00 RTL Café 16.00 Feiera-
bend. 18 00 Classic Hits. 21 00 Je
t'aime. 24.00-4.00 Die Radio-
Nacht

WDR 4
04.05 Radiowecker. 6.00 Nieuws
605 Morgenmelodie (800
Nieuws) 905 Der Musikpavilpn
(10.00 Nieuws). 12.00 Nieuws
12.05Zur Sache 12.07 Gut aufge-
legt 14.00 Nieuws 14.05 Sach-
wort Wirtschaft. 14.07 Auf der
Promenade. 15.00 Café-Konzert.
1605 Heimatmelodie 17 00 Der
Tag urn fünf. 17.07 Musikexpress
(18 00 Nieuws; 19 00 Auf ein Wort;
19 30 Ohrenbar, voor dekinderen)
2000 Nieuws. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm 21.00
Musik zum traurnen (22.00
Nieuws) 22.30-04 05 ARD-Nacht-
express (elk heel uur nieuws).

Super Channel
06.30 Business insiders. 07.00 Busi-
ness view. 07.30 Europe reports. 07.55
Supersports nws. 08.00 ITN Nieuws.
08.30 Spiegel TV. 09.00 Channel E.
09.30 Super shop. 10.00 The mix.
11.50 Music news. 12.00 Super shop.
12.30 Hang loose. 13.00 Japan busi-
ness today. 13.30 Survival. 14.00 All
mixed up. 14.50 Music news. 15.00
Wanted. 16.00 On the air. Live. 17.50
Music news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30I
spy. 19.30 Inside edition. 20.00 Prime
sport. 20.50 Supersports news. 21.00
The science show. 21.30 Media Euro-
pe. 22.00 Nieuws. 22.30 News focus.
22.35 Super events. 22.45 US market
wrap up. 23.00 The island of Sister
Theresa Am. speelfilm uit 1979 van Jo-
seph Pevney. 00.55 Music news. 01.05
Blue night. 01.35 Super shop. 02.05
The mix all night.
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OPEL ASTRA GL 3-DEURS I

STAP DE SHOWROOM EENS BINNENJ
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sim ï■■■ Afgebeeld: Opel Astra GL 3-deurs-, A

Stap in de Opel Astra en u waant zich bij wijze van luchtrecirculatiesysteem met mikrofilters, de in hoogte milieubewuste toepassingen, het feit dat hij snel leverbaar is
spreken in een showroom. Of anders gezegd: de Opel Astra verstelbare veiligheidsgordels en kantelbare hoofdsteunen en u zult onmiddellijk begrijpen waarom deze Astra de r
biedt enorm veel ruimte. Voor uw hele gezin. , _ voorin, de in delen neerklapbare achterbank, nieuwe norm in zijn klasse is. Een uitgebreide proefrit zal u

Behalve zeer fraai, is de vormgeving _P% OFFICIAL SPONSOR net ume^e Dual-Function-display, de stereo- daarvan overtuigen. De Opel Astra is leverbaar .*
van het interieur ook nog uiterst praktisch. inbouwset met antenne en zes speakers plus vanaf’ 28.350,-. . k Itou)!
Vloeiende, natuurlijke vormen zorgen voor een zo optimaal royale opbergvakken in de voorportieren. T^> -^-^^^"mogelijk gebruik van de ruimte. Naast ruim is de Astra ook Tel daarbij de nieuwe technieken voor een nog opelfinanciering.uw partner;n geldzaken. L__mm^w-m~____-mm /—n 5°d
I "" 1 1 r 1 I r_ 1 1 1 "!" 1 ■ I I I 11- " " i Prijzen inclusief 8.T.W., exclusiefkosten rijklaar maken. __L______P 1 _fe___r\_ ~,bijzonder komrortabel. Door onder andere het interieur- grotere veiligheid, het hoge standaarduitrustingsniveau, de phjs- en speci__atiewij_igi_genvoorbehouden. t___f_T^____■___■_■ Jde

'ge

ONDERGA DE ASTR.A "W
06-lijnen

Lekker 100% Live télevrijen
met blonde Lisa

Bel dan snel
06-320.320.83

(75 cpm/ boven de 18 jr)!!

Zedeloos live
Gratis rollebollen op de

aparte lijn.
06-320.330.72 - 75 Ct p/m

Adressen
Ze geven hun adres en tele-
foonnummer, vertellen wat
over zichzelf en wachten dat
jij ze belt. 06-

-320.322.23 - 100 cpm

Adres Privé
Ze willen je verwennen, ze
ontvangen je privé of komen
bij je langs, ze geven zelf
hun eigen adres en tele-
foonnummer. 06-

-96.85 - 100 et p/m

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

Sexlijn 10
Jarretels 06-320.320.10

Ruige Sex 06.320.320.50
Ondeugend 06.320.321.10

Call-Me 50 cpm

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

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

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

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

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

Studenten-5ex...327.56
’l,- p/m Pb. 75141 Adam

*Paula*
06-320.331.08

Zit je in het donker? Ben je
alleen? Bel Paula 75 c/pm
Frans! Grieks! Russisch!
Lekker ordi! 50 cpm 06.

320.320.59
EROX-CONNECTION!

Livesex gesprekken. De
madam verbindt je door

naar de lekkerste meiden
die alle standjes met je doen

Wij helpen je snel.
75 cpm nieuw
06*95*06

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

ook het bed in willen
75 et p/m

Een getrouwde
lifster

met 2 man naakt voor de
spiegel..

06-320.329.23 (50 ct.p.Vfem)

Echt lesbisch
of maar zon 50%. Voel je
behoefte aan contact met

vrouwen? De box van vrouw
tot vrouw

06-320.327.78 (50 ct.p.Vfrn)
2 mannen helpen Ronny uit

zijn zwemslipje.
Homo.
Duo en trio.

06-320.326.91 (50 ct.p.V.m)
Angy leert junglesex in een

bordeel in Afrika.
Dubbel Grieks.

06-320.326.73 (50 ct.p.V2m)
Een jongen met

naaktfoto's
van zijn vriendin.

06-320.323.85 (50 et.p.1/_m)

Gay Privé
Wil jij snel een discreet

afspraakje maken met een
lekkere knul 06-320.322.75.

Ook voor sexgesprek
(50 et p/m)

STANDJE op zn Frans!
Ik lust ze allemaal! 75 cpm

** 06-96.46 **
Rijpe dame live opgenomen
toen ze op bed lag. 75 cpm

06-320.320.38
06-9511

Duik in bed
met 'n hete meid, vraag haai

tel.nr. (75 et p/m)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken! 06-9530 (75 et p/m)

privé sexkontakt
Je krijgt direkt een heet

meisje of knul aan de lijn.
Sex mee 06-9755 - 50 cpm

I VOORJAARS-
AANBIEDING
Piccolo'senreuzepiccolo's
plaatsenkan nunóg voordeliger!

Voorpiccolo's geldt
2xplaatsen, V/2X betalen en
voorreuzepiccolo's
3x plaatsen, 2xbetalen
(m.u.v. enkele rubrieken).

BEL NU045-719966
Vrouwtjes

en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag
naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 - 75 et p/m

06-9665
Hete meisjes willen sex-

kontakt met tel.nr (75 et p/m)

Volle donkere
Vrouw, 75 cpm

06-320.320.91
Wie durft een stripspel te

spelen met
Carolientje

06-350.222.23 - 50 et p/m

Pascale bovenop de tafel
Keukensex

Bel 06-9602 - 75 et p/m
Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 et p/m

Sexkontakt .
Debbie en vele andere hete
meisjes zoeken heren voor

'n sexafspraakje
06-9504 - 100 et p/m

Dames die zich overdag
vervelen, zoeken'
Sexkontakt

06-320.330.45 - 75 Ct p/m

Lady Bizar! Live opgen. De
meesteres, geselingen,

travestie, 75 cpm
06-320.324.68
Val jevoor Dominante

vrouwen, 50 cpm
06-320.332.32

Bel je meesteres
GRIEKSE PORNO

Ze bukte
zonder slipje over de tafel?

75 cpm. 18 jr. is ze
06-320.320.62

Direkt apart
met een meisje of jongen,
voor 'n heet sexgesprek.

06-320.330.81 - 50 et p/m

Homo-jongens
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320.330.88 - 50 et p/m

Partnerruil
Direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil.
06-320.330.91 - 50 et p/m

Zoek je een lekkere knul?
Gay Dating

06-320.330.95 (50 et p/m)
Gewillige meisjes en hete
vrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete
vrijpartij!

Bel 06-320.320.32 100cpm
240 vrije meiden zoeken

* * Sex * *
Info 06-9766 - 75 et p/m

Homo
waar gebeurd, echt live

06-320.327.01 - 75 et p/m

Sabrina
haar eerste trio-avontuur
Bel 06-9605 - 100 et p/m

Meisje 24 jr.
Ik wil graag telefoonsex

Je mag bij me thuiskomen.
06-320.324.96 75 cpm

Sexy Honey
06-320.320.82 (75 cpm)

Stiekeme sex?
Trek in 'n stiekem afspraakje
met een huisvrouwtje of een
meisje dat op zoek is naar

ongeremde sex? Draai dan:
06-320.320.87 - 75 et p/m- boven de 18 jr.
Belachelijk. Maar op zijn

SM zolder
leert Ina.. gehoorzamen!

06-350.250.50 (50 ct.pVzm)

Onderdanige jongensbellen
met strenge mannen

CM w_-\_-_r OOIVI VUUr ___
06-320.329.99 -50 et p/m~. ~

Vrije meiaen
hebben zin in 'n nummertje.
06-320.320.55 - 75 et p/m

C|ir.r.___r*Hocoiippci ijca
meisjes zoeken sexkontakt!
06-320.320.36 - 75 et p/m

—~
Sex voor twee

dlrekl kontakt met meiden,
| hete vrouwtjes en jongens.j 06-320.330.67 - 75 et p/m

Kontakten/Klubs

Love escort, 045-320905
vanaf 20.00 uur, zaterdags gesloten.

MADAME BUTTERFLY
en haar meisjes. Een gezellige bar op de Hommert 24 in

Vaesrade. Tevens buffetjuffrouw gevraagd, meisje voor de
middag en avonduren.

Heren, aan vakantie toe en een paar uurtjes over?
Dan op naar

Liberta-land Susteren
waar u in een ontspannen sfeer naar hartelust kunt drin-
ken, dansen, knuffelen en vrijen. Films kijken en natuurlijk
3x relaxen met 8-10 opwindende dames (18-28 jr.) in pi-
kante lingerie. Liberta-land biedt u een heerlijke ontspan-
nende en erotische vakantie! Open sex of Privé in één van
onze sfeervolle kamers. Alles kan, niets moet! Wij verzor-
gen ook uw privé parties m.vr va. 12.00 uur tot 02.00 uur.
Woensdag en vrijdag tot 18.00 uur.

Nieuw!! Privé en Escort
bij Angel en gespierde boy

We are simply the best

1000 en 1 mogelijkheden
met 5 knapperige jongens (v.a. 19 jr.) voor dames, heren
alléén en (echt)paren. 4 nieuwe mooie meisjes (v.a. 20 jr.)
met nieuw (Vanessa), (DD-cup) (Volslank), transsexueel,

travestie, div. showsen massagemog. Meester,
Meesteres en slavin, ook alleen mog. V.a. 11.00-02.00 uur

Bel voor info S 045-274587
Dringend leuke meisjes gevraagd.

Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!!
Club Casa Rossa

Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets anders
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen

(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom.

Jacky's escort
24 uur service

Heren twijfel niet en bel gerust, misschien hebben wij wel
wat u zoekt, ook voor echtparen of striptease.

S 06-52981664
Donderdags gesloten.

Tevens leuk donker meisje gevraagd.

Mistery Escort Service
Franse massage-intiem, striptease, bijna alles is mogelijk,

ook voor oudere heren. 100% discreet en hygiënisch. Leila
20 jr. superslank, Astrid 25 jr. slank, Angela 24 jr. mollig
DD-cup. U kunt ons dagelijks bellen: 20.00-04.00 uur.

Tel. 06-52820714, tevens meisjes gevraagd.

’ 50,- all-in
045 - 423608. Nu ook CANDY

G.G.D.

Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

**045-326191**
* Escort all-in *
Escort Service

voor een leuk meisje bij u
thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.

Tel. 045-422685

Sacha's Escort
V.a. ’ 100,- all-in
Tel. 06-52980255

Ontspanningsmassage
door 1 of 2
Meisjes

TEL: 045-353489.

Maastricht
Privé

Deze maand tot 18.00 uur
sexschommel als gratis ex-
traatje en deze week "VlB-
showtje" gratis bij 'n bezoek
va. 3 kwartier. Diverse nieu-

we meusjes aanwezig.
Open va. 12.00 - 01.00 uur.
Jodenstr. 2, tel. 043-254183

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 20
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VOORJAARSAANBIEDING |
GLANSKATOEN (fH d'écosse) geschikt voor *r'gordijnen, spreien en truitjes

DEZE WEEK: no. 12 van ’6.95 voor 5.75 per 100 gram
no. 20 van ’9.00 voor 7.50 per 100 gram

iq
NIEUW: T-shirts met zeer apart design ’ 27.50 'ai, jh

POTTERIE La Vitrine l
De mooiste en goedkoopste potten in Limburg

SPECIALE MAARTKORTING: 20% 20% 20% l
Wees vlug: OP =OP
Staai 23A, 6127 AB Grevenbicht. Tel. 04498-58189
Dautzenbergstraat 32, 6411 LC Heerlen. Tel. 045-719452 -sL y
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Bedragin terug Ia mnd. bedrag effektieve mnd. bedrag volgens effektieve HuiSbeZittG.S, extfcl \d_B IcLStefl );
handen betalen in volgens minimum jaarrente wettelijk maximum jaarrente Trtnrfor __»Y__ti_-___ctor_
6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7% krediet looptijd in

12.000,- 60 mnd 275,75 .4.3% 293,47 17.5% bedrag maanden ,
18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1% 1e hyp. 2e en 3e hypoth.
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2% 360- 240 x 180 x I*s
35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8% -*-*jj'*
50.001,- 84 mnd 915,07 14.0% 933,79 14.8% 10|MO,- - 117,- 127,-- . . ... _._._. 15■000'" 125*' 181'" 195*-

-1»_»] I . -"- -1 ._I »1 -_i [*<;. .»] I <. _ 25.000,- 209,- 302,- 325,- "".**
**"■"■■■■■■""""""""■"""■■■■■""■""■■* _-_*-_____■ - _____________-__■__-_- 40.000,- 334,- 484,- 520,- &A

Krediet U betaalt rente volgens min. tarief Theor. rente volgrens max. tarief fneor. 75000. 625- 908- 976- 11limiet permaand per maand eff. jaarrente looptijd per maand afl. jaarrente looptijd «nn'nno'" H_t_'. I_l(_'. 1301- 15$'<
6.000,- 'l2tl,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd Enz. ' 8

11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd EH. jaarrente 1ehyp. invoorbeeld 9.2 %, 2een 3e Hyp_\s> \
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd I ■^jMQmJj^L^M^^fl
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd I ||VT/ir IMl___.Mll
50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% | 73mnd 1.283% 16.5% 81 mnd I \\\\\lX\ f j|\J £-|m|
VLOT GEREGELD. Ook bezorgen wij het geld kosteloos bij u thuis. Hebt val leningen _S-***TV__| *TTTTT_Ilopen? Dat hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. _C^Ï__C___fc_W______B
Hierboven vindt u enkele voort,celden van min. en max. tarieven voor pers. leningenen
doorlopendekredieten. Andere bedragenen looptijden (12 t/m 120 mnd) zijn ook mogelijk.
Leningen vanaf ’. 1000,- tot ’. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER onderpand of borg. |_]|||fffff JfrjßESt
Desgewenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding.
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Van onze verslaggever

Vier opleidingen
kunst-studenten
MAASTRICHT - Er moeten op vier
plaatsen inons land speciale opleidin-
gen komen voor hoogbegaafde kunst-
studenten. De opleidingen moeten
twee jaar duren. Na vier jaarmoet be-
keken worden of de opzet is ge-
slaagd. Dit stelt de commissie-Gevers
in een advies aan de ministers d'An-
cona (WVC) en Ritzen (onderwijs). De
opleidingen moeten op de volgende
plaatsen komen: Rietveldacademie
Amsterdam, Hogeschool Rotterdam
en omstreken, Instituut voor hoger
beeldend kunstonderwijs Enschede
en de Hogeschool voor kunsten Am-
hem. De opleidingen in Amsterdam
en Enschede zouden jaarlijksvoor 18
leerlingen open moeten staan, op de
twee andere plaatsen voor twaalf per
jaar.De opleidingen kunnen dan op 1
augustus 1995 beginnen.

Efro-subsidie voor
grafische opleiding
HEERLEN - Het nieuwe Regionale
Opleidingscentrum Grafische Indu-
strie krijgt 273.000 gulden subsidie
van uit het Europese fonds voorregio-
nale ontwikkeling (EFRO). Het cen-
trum wordt gevestigd bij het Centrum
Beroepsoriëntatie en Beroepsoefe-
ning aan de Beersdalweg in Heerlen.
Het moet het grote tekort aan offset-
drukkers in de regio verkleinen. Ook
zal er om-, her- en bijscholing plaats-
vinden. Daaraan is in de grafische
sector veel behoefte.

Patronen
onderschept
MAASTRICHT - Op Luchthaven
Maastricht is gisteren een Amerikaan
aangehouden die 200 scherpe patro-
nen wilde meenemen naar Joegosla-
vië. De patronen werden ontdekt bij
een veiligheidscontrole op uitgaande
passagiers. Het is nog onduidelijk met
welke bedoeling hij de munitie ver-
voerde.

Harde aanpak
aannemers
HEERLEN - Het Garantie Instituut
Woningbouw (GIW), dat gebreken bij
nieuwbouwwoningen waarborgt, gaat
aannemers die weigeren mankemen-
ten te herstellen harder aanpakken.
Als aannemers klachten niet op tijd
verhelpen, dan wordt dat op hun kos-
ten door een ander gedaan. Voorzitter
F. Hermsen van het GIW deelde dat
gisteren mee. De maatregel is be-
doeld om het vertrouwen in het insti-
tuut te herstellen. Dat liep deuken op
na een aantal slepende kwesties tus-
sen bewoners en aannemers over het
herstel van gebreken. Voor Konsu-
menten Kontakt was dit onlangs aan-
leiding uit het bestuur van het GIW te
stappen.

Met 110 in wrak door bebouwde kom

Milde straf voor
'vliegende bom'

'Schort voortgang
Oost-westbaan op'

Werkgroep medici stuurt Maij brandbrief

„U heeft met een bom over de
weg gevlogen. De remblokken
waren versleten. Bovendien niet
verzekerd en toch 110 km per
uur rijden. Stelt u zich eens voor
dat u een aanrijding had veroor-
zaakt. Wie had dan voor de kos-
ten moeten opkomen? Bent u
zich eigenlijk wel bewust wat u
gedaan heeft?", vroeg kanton-
rechter mr Oostdijk aan de ver-
dachte. Antwoord op die vragen
kreeg hij niet. De Heerlenaar
hield wijselijk zijn mond.

om de gebreken aan de twaalf
jaaroude Ford te laten herstellen
waren er evenmin. Ik heb overi-
gens maar drie maanden zonder
verzekering gereden...", zei de
Heerlenaar.

De warrige, onzekere indruk die
de Heerlenaar achterliet, sprak
ook enigszins in zijn voordeel.
De geldboete werd beperkt tot

met de draagkracht van de ver-
dachte en het feit dat hij zijn
auto niet meer terug krijgt."

Naast een boete van 1000 gulden
■ de officier van justitie ver-beurdverklaring van het 13 jaarMe wrak plus een rijontzeg-
jf 1- van drie maanden,

mr Th. Oostdijk.as milder gestemd in zijn von-ls: „De feiten zijn ernstig ge-
°eg, maar ik houd rekening

600 gulden en de rijontzegging
werd voorwaardelijk opgelegd.
De verdachte was door privé-
omstandigheden enigszins in fi-
nanciële problemen geraakt. „Ik
had geen geld om de autoverze-
kering te betalen en de financiën

Regionaal verkeer langs Brunssum leiden

Provincie wil toch
aanleg stuk Zwart 1

bod. Ook het mer, dat enkele maan-
den eerder gereed kwam, ging uit
van een dergelijk verbod.

Pikant is de mededeling van Van
Rens dat de gesignaleerde tegen-
strijdigheden tussen het mer en de
beschikking van de minister zijn
aangedragen door CDA-Kamerlid
A. Esselink.
Dit lid van de Vaste Kamercommis-
sie voor volksgezondheid sprak 20
februari jongstleden in Den Haag
met een delegatie van de werk-
groep. Esselink zou toen gesteld
hebben dat het hier ernstige proce-
durefouten betrof, die het parle-
ment niet konden en mochten pas
seren.
Van Rens: „Eigenlijk gaf men ons
materiaal mee om de besluitvor-
ming nieuwe klappen te verkopen
We kregen de indruk dat men ir
Den Haag niet zo sterk aan die
Oost-westbaan hangt."
Esselink was gisteren niet voor na-
der commentaar bereikbaar.

De landelijke Mer-commissie eon
stateerde vorig jaar juli in een ad-
vies over het mer voor 'Beek' dat de
aantallen nachtvluchten in dat rap
port en in het ontwerp-besluit ver-
schilden.

GELEEN - De procedure rond de
aanleg van de Oost-westbaan moet
onmiddellijk worden opgeschort.
Dat stelt een werkgroep van zeven-
tig Zuidlimburgse artsen en psy-
chologen in een brandbrief aan
minister Maij-Weggen van Verkeer
en Waterstaat. '
De werkgroep heeft twee argumen-
ten voor haar verzoek aan de minis-
ter, zo hebben Riagg-psycholoog
drs J. Nap en huisarts H. van Rens
gisteren laten weten.
Allereerst wijst ze op een wezenlijk
verschil tussen het milieu-effecten-
rapport (mer) en het ontwerp-
besluit over de Oost-westbaan. In
het mer wordt uitgegaan van 22
nachtvluchten per etmaal, terwijl
het ontwerp-besluit ruimte biedt
voor 36 nachtelijke vliegbewegin-
gen.
Daarnaast is in het ontwerp-besluit
geen nachtvliegverbod opgenomen
voor toestellen die niet aan bepaal-
de geluidnormen voldoen. In de
toelichting op het ontwerp-besluit
wordt echter gesteld dat bij de bere-
kening van de geluidcontouren al
rekening gehouden is met zon ver-

s Von onze verslaggever

{jEERLEN - Officier van justi-€ mr M. Vos kende gisteren«en pardon bij de formulering
jStlzijn eis tegen een Heerlenaar
J*met een snelheidvan 110 km
|*r uur door de bebouwde kom
j**-*1 Schaesberg had 'gevlogen'

een slooprijpe auto.

Van onze verslaggever

JERLEN/BRUNSSUM - Het geld voor de afgeblazen
f

artl moet (onder meer) gebruikt worden voor de aanleg van
Weg langs de Brunssumse wijk Langeberg. Gedeputeerdepen zullen zich daar bij hetrijk 'hard' voor maken.

Van onze verslaggever

i( heeft bevestigd
j,?eprovincie de betreffende ver-Jj-lg van de S2O vanuit Sittard

de Heerenweg van belang acht
de hoofdwegenstructuur van
I Zuid-Limburg.
it

n °vember oordeelde de Kroonaanleg van de Zwartl, een nieu-
van Brunssum naar Heer-

Wet nodig is. Vooral de schade
l**" de Brunssummerheide zou teNzyn.

stuk door Brunssum. Dat zorgt daar
voor extra verkeersdrukte.

„In vérband met bezwarenprocedu-
res zal het nog wel een hele tijd
duren voor de randweg langs Lan-
geberg er komt," verwacht de
woordvoerder van Brunssum:
„Daarom overwegen we om voorlo-
pig aanpassingen aan de bestaande
wegen aan te leggen, zodat het
doorgaande verkeer beter verwerkt
wordt."

De provincie gaat ervan uit dat de
daadwerkelijke aanleg van het stuk-
je Zwartl een zaak van de gemeen-
ten blijft. „We zullen ons inzetten
voor het behoud van de 30/2 mil-
joen subsidie van Economische
Zaken en Verkeer en Waterstaat.
Maar dan houdt onze taak op."

Burgemeester en wethouders van
Heerlen zijn echter niet van plan de
aanleg van het voor Brunssum zo
belangrijke stukje weg te verzor-
gen.

Lichte stijging
milieukiachten

„.gemeente Brunssum wil de
van het meest noordelijke

ly Zwartl, nu helemaal opnieuw
Doordat de S2O nu.-Jloopt op de Karel Doorman-. moet het van Sittard afkom-

*"**" verkeer richting Heerlen een

Parkeerchaosbij Fine Art

'Een rieten dak
lekt haast nooit'

" Een van de laatste vijfhonderd rietdekkers in Nederland
aan het werk. Foto: klaus tummers MAASTRICHT - Het aantal milieu-

klachten in Limburg is het afgelopen
jaar met 16procent gestegen. In 1991
kwamen er 1378 telefoontjes binnen
bij de Limburgse meld- en klachtente-
lefoon. In 1990 waren dat er 1191.
Volgens Frans van de Weert van de
provinciale milieuklachtenlijn kwamen
er verder 62 meldingen binnen en 50
informaties. In meer dan de helft van
het totale aantal klachten (56 procent)
hebben de bellers hinder van bedrij-
ven. Nummer een op de lijst van over-
last veroorzakende bedrijven staat het
champignonmestbedrijf CNC in Gen-
nep (243). OverRockwool Lapinus uit
Roermond klaagden 241 mensen. U-
zergieterij Hekkens uit Tegelen was
143 aanleiding om de klachtentele-
foon te bellen.

(ADVERTENTIE)

Nederlands '__^ *SL

10-dansen

Wij nodigen u uit voor een
gezellige; en goed

georganiseer de dansles in
dansstudio

Standard - latin - rock and roll -
hip-hop -* mini stars

Va. 6 jaaren speciale club
gehuwde paren.

Kerkrade: Nieuwstr. 140,
tel. 045-455609

Landgraaf: Gagarinstr. 2,
tel. 045-327610

Heerlen: Morenhoek 2,
tel. 045-711800

Twee gevallen
van nekkramp
in Roermond

(_ALpSTRICHT - Tijdens de eerste
■"feh van The European Fine Art
o£ .t Mccc in Maastricht heeft de
i» "-te van deze stad meer dan 60

-^obilisten geverbaliseerd om-
fe *jj hun wagen óp de openbare. S buiten het parkeerterrein had-

geparkeerd en daarbij de door-
j. 8van het verkeer belemmerden.
I . hame het openbaar busvervoer
U aardoor in de problemen geko-
jjl' zodat er aanzienlijke stagna-
)e ontstaan.

controleerde tevens deleerplaatsen van het Mccc en>ors,-ateerde daarbij dat een dure
Sche waarvan de portiersloten

vernield, klaar stond om ont-l^h_d te worden. Omdat de eige-
.*n n'e* bereikbaar bleek, werd
iB bij het politiebureau vei-Itesteld.
teri *Wee andere dure personenwa-

* bleken de deuren niet afgeslo-
|e zijn. Ook in dit geval nam de
""Je voorzorgsmaatregelen.

Verrassing
Blijkens een principebesluit willen
ze de grond voor deverbinding naar
de S2O, die nog juist op Heerlens
grondgebied ligt, verkopen. Een
stap diezowel voor de provincie als
voor Brunssum als een verrassing
komt. Het Heerlense college zegt
wel toe medewerking te verlenen
bij de aanpassing van het bestem-
mingsplan. Om de verbinding Sit-
tard-Heerlen-Kerkrade af te maken,
dienen, naast de randweg langs
Langeberg, nog diverse wegenaan-
passingen plaats vinden.
De aansluitende Heerenweg en de
Groene Boord moeten verbeterd
worden en voor het laatste stuk
naar Kerkrade is het wachten op de
aanleg van de Zwartö. Bezwaren-
makers tegen het zuidelijkste deel
hebben er al een Raad van State-
zaak van gemaakt.

De afdeling bacteriologie van het
Roermondse ziekenhuis acht het
waarschijnlijk dat de besmetting
door hetzelfde nekkramp-bacterie
is veroorzaakt als eerdere gevallen
in het Middenlimburgse.

ROERMOND - Twee vrouwen zijn
afgelopen weekend met nekkramp-
verschijnselen opgenomen in het
Laurentiusziekenhuis in hun woon-
plaats Roermond. De patiënten van
24 en 42 jaar oud verkeren volgens
een woordvoerder van de GGD bui-
ten levensgevaar.

van het pand was te kort gewor-
den. „Dan gaat het zakken. Nee,
niet lekken. Een rieten dak lekt
haast nooit", vertelt de am-
bachtsman. .
Door de storm van vorige week
moest het werk tijdelijk onder-
broken worden. Als de weergo-
den zich bedaard houden, dan
kan het karwei vandaag worden
geklaard. Drie werkdagen heb-
ben Hommelberg en zijn collega
er dan opzitten.

HEERLEN - T. Hommelberg
uit Culemborg is een van de laat-
ste vijfhonderd rietdekkers in
Nederland. „Het is een leuk vak,
maar je moet het in de praktijk
leren. Er zijn geen scholen voor.
Daarom zie je vaak dat het vak
van generatie op generatie over
gaat", aldus Hommelberg.
In Limburg komt hij niet zo
vaak, zegt hij. De afgelopen da-
gen echter zat Hommelberg in
de nok van een huis aan de Cau-
merbeeklaan in Heerlen. Het riet

Aldeling van ziekenhuis
Sittard in quarantaine

Na besmetting met staphylococ-bacterie

den) voor antibiotica. De bacterie
kan die resistentie ontwikkelen om-
dat vooral in ons omringende lan-
den veel meer antibiotica gebruikt
wordt, aldus Ter Huurne.

k*^ARD - De afdeling urologie
E/? bet Sittardse Maaslandzieken-
Sgj*3 »s gesloten, nadat bleek dat er
JJ besmetting niet de staphylococ-
kt ~ *e was opgetreden. De dertien
genten ondergaan op dit moment
(JJ serie tests om te kijken of zij

St»iet zijn.

Hoewel het ongebruikelijk is dat
zich in een weekend in een gemeen-
te twee gevallen van meningitis
voordoen, is er geen sprake van een
epidemie. In Midden-Limburg zijn
dit jaar tot dusverre zes meldingen
van nekkramp bekend.
De eerste drie maanden van het vo-
rig jaar was de situatie in de regio
beduidend ernstiger. Toen werden
er negentien patiënten met menin-
gitis geteld. De GGD heeft de huis-
artsen in Midden-Limburg er in
januari nogmaals op gewezen alert
te zijn bij symptomen die wijzen op
nekkramp.

Het is de derde keer binnen ruim
een jaar dat een afdeling van het
ziekenhuis is besmet: vorig jaar
werden twee afdelingen ontruimd
nadat een soortgelijke besmetting
was uitgebroken.

Heerlenaar wint
cardiologieprijs
HEERLEN - Heerlenaar dr. N.H.J.
Pijls, cardioloog in Eindhoven, heeft
met zijn vorig jaar afgeronde proef-
schrift een prijs van 25.000 gulden
gewonnen. De wetenschappelijke
raad van het Interuniversitair Cardio-
logisch Instituut Nederland heeft de
studie van Pijls aangewezen als het
beste cardiologische onderzoek van
1991. Het geldbedrag wordt ter be-
schikking gesteld door het farmaceuti-
sche bedrijf ICI-Farma.

(ADVERTENTIE)

I .Oh la la!
f I ’ n'n een avontuur* inf Parijs? Los dan even de lente-

prijsvraag van het Limburgs Dagblad op.

Zaterdag leestueralles
over inuwkrant

Limburgs Dagblad
De duidelijkekrant

HEERLEN - De oorzaak van de
brand, die de kiosk aan de Heerlense
Saroleastraat afgelopen dinsdag in
lichterlaaie zette, valt niet meer te
achterhalen. Tot deze conclusiekomt
de Heerlense recherche. Schoenma-
ker Jan-Willem Bertrand had de kiosk
toch moeten verlaten, omdat deze de
Heerlense centrumplannen in de weg
staat. De gemeente moet voor hem
een andere plek zien te vinden. Als
dat lukt, krijgt Bertrand een fonkel-
nieuwe kiosk.

Oorzaak brand
kiosk onbekend

Hummel ziet af van lidmaatschap D66
HEERLEN - „Het is voorbij."
Met deze woorden laat het Heer-
lense raadslid Rein Hummel
weten af te zien van het D66-lid-
maatschap.
Hummel zegt in oktober door
een kopstuk van de Democraten
66 benaderd te zijn. Het raadslid-
maatschap voor de Groepering
Heerlen-Noord zou geen enkel
beletsel zijn, zo werd hem verze-
kerd.
Tot zijn verbazing kreeg het ex-
Tweede Kamerlid de afgelopen
weken drie brieven van het

Hummel vindt het 'verbazing-
wekkend' dat het nieuws van
zijn kortstondige toenadering tot
D66 bij de pers is terecht geko-
men. Toch heeft dit zyn relatie
met de Groepering Heerlen-
Noord niet vertroebeld. „Er is
nooit sprake van geweest dat ik
de raadszetel voor deze partij
zou opzeggen. Dat zou kiezersbe-
drog zijn, iets wat ik liever aan
de PvdA en D66 over laat."

gedragen als de PvdA zal het
met deze partij ook wel dezelfde
kant op gaan." ■

Rein Hummel werdvoor de keu-
ze gesteld: als hij lid wilde wor-
den van D66 dan moest hij op-
stappen als raadslid van de
Groepering Heerlen-Noord.
Hummel die eerder al eens bij de
PvdA aan de kant werd gezet:
„Als D66 zich op dezelfde gaat

hoofdbestuur van D66. Daarin
de boodschap dat een D66-lid
niet voor een andere politieke
partij in een gemeenteraad mag
zitten, waarin ook D66 vertegen-
woordigd is. Dat is by Hummel
het geval.

*V' .
tf_ ,s,;aPbylococ-besmetting kwam

en weekeinde aan het licht,
j 'gens directiesecretaris J. ter
jj, urne is de bacterie vrij ongevaar-
L ■ alleen by grote (operatie-)won-

levert het risico op.
jtiugeconstateerde vorm van be-
lj pting is volgens Ter Huurne ooktte voorkomen. Het gaat om een
l 'erie die veel mensen bij zich

Sen en die ongevoelig is (gewor-

Vo]_-»stens de uitslag van de eerstec 's niemand op de afdeling be-
ö^* Er zijn nog twee tests nodig
J> . «aar absoluut zeker van te zijn.
«fa ~-8 dat niet duidelijk is, blijft de
"fein *"*" 'n Quarantame- Tevens
L tt een opnamestop voor de afde-
l^*»* Intussen worden spoedgeval-
Üeh °Pgenomen op andere afdelin-
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Geboren

JOOPRUTGER
SCHOFFELEN

zoon van:
Ineke en Lou
Schoffelen-van Ballekom
Brunssum, 16 maart 1992
Lindestraat.39

Ij

T |
Na een dapper en geduldig gedragen lijden is
onverwacht van ons heengegaan, mijn lieve
zoon, onze broer, zwager, oom en neef

Jan Schröder
Hij overleed in de leeftijd van 38 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Kerkrade: M.J. Schröder
Kerkrade: Lenie Bruyenberg-Schröder

Hub Bruyenberg
Mare

Alsdorf: Karin Hess-Schröder
Wolfgang Hess
Andreas en Markus
Familie Schröder
mevr. Ch. Krüger

6464 XN Kerkrade, 14 maart 1992
.Berkenlaan 25
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 19 maart a.s. om 12.30 uur in
de parochiekerk van St. Petrus-Maria ten He-
melopneming te Kerkrade-Chevremont, Nas-
saustraat, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene woensdag 18 maart a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streek-
mortuarium (gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek), St. Pieterstraat 145 te Chevre-
mont, dagelijks van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t I
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor
het vele dat hij voor ons betekend heeft delen
wij u mede dat heden geheel onverwacht van
ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel,
onze vader, schoonvader, grootvader, over-
grootvader, broer, zwager, oom en neef

Frits Hambloch
weduwnaar van

Maria Lemmens
op de leeftijd van 75 jaar.

In dankbare herinnering:
Heerlen: Wiel en Inge

Hambloch-Schippers
Palenberg: Elly en Peter

Fleissman-Hambloch
Stolberg: Aggie en Dieter

Janssen-Hambloch
Landgraaf: Annie en Theo Peters-Hambloch
Baesweiler: Finy en Walter Gilles-Hambloch
Brunssum: Bert en Annelies

Hambloch-Hendriks
De klein- en achterkleinkinderen
Familie Hambloch
Familie Lemmens

15 maart 1992
Willem Alexanderstraat 30, 6441 AX Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 19 maart om 11.00 uur in de dekena-
le kerk van de H. Gregorius te Brunssum-Cen-
trum, gevolgd door debegrafenis op de begraaf-
plaats aan de Merkelbeekstraat.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw me-
deleven is er geen condoleren.
Woensdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk. "U kunt afscheid nemen in het mortuarium van
het ziekenhuis te Brunssum. Bezoekgelegen-
heid dagelijks van 17.30-18.30 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Na een kortstondige ziekte hebben wij heden
toch nog vrij onverwacht afscheid moeten ne-
men van onze lieve onvergetelijke moeder,
schoonmoeder, oma, schoonzus, tante en nicht

Theresia Hohnen
weduwe van

Xaverius Pauli
Zij overleed, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, op de leeftijd van 86 jaar - na een
liefdevolle verpleging - in het St. Jozefzieken-
huis te Kerkrade.

De diepbedroefde familie:
Landgraaf: Theo Pauli

Mathilde Pauli-Kirch
Harald en Inge
Irene en Hans
Petra en Peter
Erik en Sylvia

Meijel: JoPauli
Elly Pauli-Peters
Anja en Martin
Marcel en Maria
Familie Hohnen
Familie Pauli

Landgraaf, Hovenstraat 96, 15 maart 1992
Corr.adres: Gravenweg 59
6374 BA Landgraaf
De plechtige rouwdienst, gevolgd door de be-
grafenis, wordt opgedragen donderdag 19 maart
a.s. om 10.30 uur in de St. Jozefkerk te Wau-
bach, alwaar vanaf 10.10 uur gelegenheid is tot
schriftelijke condoleance.
Woensdag 18 maart wordt moeder bijzonder
herdacht in een eucharistieviering om 19.00 uur
in vorengenoemde kerk. Vooraf om 18.40 uur
rozenkransgebed.
Onze dierbare moeder is opgebaard in derouw-
kamer te'Nieuwenhagen, Beuteweg 32; gelegen-
heid om afscheid te nemen is er dagelijks tus-
sen 18.00 en 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Je was er altijd.
Ook al was het leven
soms niet gemakkelijk.
Vol zorg voor ons en André.
En toch
was je sterk.
Een baken voor velen
die je gekend hebben.
Je lijden zien en niet kunnen
helpen was moeilijk.
Rust nu maar uit.
Je hebt alles volbracht.

Diep bedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en
toewijding waarmee hij ons gedurende zijn le-
ven heeft omringd, delen wij u mede, dat wij
toch nogvrij onverwacht, afscheid hebben moe-
ten nemen van mijn lieve man, onze goede va-
der, schoonvader en opa

Johannes Hubertus
(Jan) Hermans

echtgenoot van

Anna Margaretha Sanders
Hij overleed, voorzien van de h. sacramenten, in
de leeftijd van 68 jaar.

Heerlen: A.M. Hermans-Sanders
Voerendaal: Ruud en Lucy

Hermans-Sinnema
Marloes en Roland

Sittard: André Hermans
Heerlen, 15 maart 1992
Ir. Lelystraat 44
De plechtige uitvaartdienst zal 'worden gehou-
den op vrijdag 20 maart a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van Sint Martinus te Weiten,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk.
Jan wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van donderdag 19 maart a.s. om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
in de rouwkamer van Lindeman Uitvaartcentra,
Spoorsingel 4 te Heerlen, dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

And when the night is cloudy
there is still a light
that shines on me.
Shine untill tomorrow
Let it.be ...

Pa
bedankt voor alles!

Rudi en André

t
Na een werkzaam en liefdevol leven, getekend
door eenvoud en oprechtheid, is heden plotse-
ling van ons heengegaan, mijn lieve man, vader,
schoonvader, opa, schoonzoon, onze broer, zwa-
ger, oom en neef

Karel Lemmens
echtgenootvan

Dieny Caanen
Hij overleed in de leeftijd van 56 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Kerkrade: H.Ch.P.E. Lemmens-Caanen
Kerkrade: Paul Lemmens

Miriam Lemmens-Giesen
Ryanne
Familie Lemmens
Familie Caanen

6463 BP Kerkrade, 14 maart 1992
Prinses Irenestraat 67
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden
op donderdag 19 maart a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van St. Petrus-Maria ten Hemel-
opneming te Kerkrade-Chèvremont, Nassau-
straat, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie vah onze dierbare overle-
dene woensdag 18 maart 'a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streek-
mortuarium, gelegen op het terein van de Lüc-
kerheidekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chevre-
mont, dagelijks van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het plotseling overlijden van ons zingend lid

Karel Lemmens
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Beschermheer, bestuur, dirigent en
leden
Chèvremonts Mannenkoor 1912
Commissie van Bijstand CMX 1912
Carnavalscommissie CMX 1912
Damescomité CMX 1912

t
Temidden van hen die haar zo dierbaar waren,
is zacht en kalm van ons heengegaan, op 72-jari-
ge leeftijd, in haar eigen vertrouwde omgeving,
mijn dierbare vrouw, mijn zorgzame moeder,
mijn schoonmoeder, onze oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Betsy Kessels
echtgenotevan

Ben Onirik
Heerlen: Ben Onink
Heerlen: Rob en Linda Onink-Hogenes

Susanne, Brigitte
Familie Kessels
Familie Onink

6416 BB Heerlen, 15 maart 1992
Vrijdagstraat 20
De crematieplechtigheid zal gehouden worden
op donderdag 19 maart om 14.30 uur in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10, al-
waar bijeenkomst om 14.15 uur en gelegenheid
tot schriftelijk condoleren is.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t-
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor
het vele dat hij voor ons betekend heeft, delen
wij u mede dat op 11 maart 1992 van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, in
de leeftijd van 64 jaar, mijn lieve man en
schoonzoon, onze broer, zwager, oom en neef

Theo Gorissen
echtgenoot van

Gertie Pörteners
In dankbare herinnering:

Sittard: Gertie Pörteners
mw. C. Pörteners-Schmeits
Familie Gorissen
Familie Sieben
FamilieKlaassen

11 maart 1992
Corr.adres: Baandert 56, 61313 ES Sittard
Op wens van de overledene heeft de uitvaart in
besloten familiekring plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat he-
den van ons is heengegaan, voorzien van de h.
sacramenten, mijn lieve man, onze goede en
zorgzame vader, schoonvader en opa

Johan Diederen
echtgenoot van

Dorine Vaessen
op de leeftijd van 88 jaar.

In dankbare herinnering:
Dorine Dicderen-Vaessen
Toos en Paul Post-Diederen
Rob

15 maart 1992
Geleenstraat 61, 6155 NB Puth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 19 maart om 10.30 uur in de St. Pe-
trus Ganisiuskerk te Puth, gevolgd door de be-
grafenis op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Woensdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheidnemen in het Maaslandmortua-
rium Wauben, Heinseweg te Sittard. Bezoekge-
legenheid dagelijks van 16.00 tot 16.45 uur.

t
Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheid, is heden geheel
onverwacht op 82-jarigfe leeftijd van ons heen-
gegaan, voorzien van het h. oliesel, mijn lieve
man, onze vader, schoonvader en opa

Lei Jeurissen
echtgenoot, van

Fien Pluij makers
Brunssum: M.J. Jeurissen-Pluijmakers
Brunssum: Ton Jeurissen

Eijsden: Marlies v.d. Pol-Jeurissen
Dick v.d.Pol
Frank, Ralph

Posterholt: Riny Ramackers-Jeurissen
Henk Ramaekers
Anouk, Wiiro
Familie Jeurissen
FamiliePluijmakers

15 maart 1992
T Brandsmastraat 7, 6441 LD Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake, woensdag om 19.00 uur in de hier-
na te noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Clemens te Mer-
kelbeek, zal de plechtige uitvaartdienst gehou-
den worden op donderdag 19 maart om 11.00
uur.
Samenkomst in dekerk. Er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het
r.k. kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

-_-___-_------------------—_-----------_____________»

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor hem betekende, geven wij
u kennis, dat na een dapiper en geduldig gedra-
gen lijden, moegestreden, in zijn eigen ver-
trouwde omgeving van ons is heengegaan, mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
lieve opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Harri van Eekeren
echtgenootvan

Mia Haerkens
Voorzien van het h. sacrament der zieken over-
leed hij op 60-jarige leeftijd.

Spaubeek: Mia van Eckeren-Hacrkens
Spaubeek: Rob van Eekeren

Marineke
van Eekeren-van Sommeren
Lars, Kjeld

Nieuwstadt: Jovan Eekeren
Gerry van Eckeren-Houben

Geleen: Yvonne
van Oppen-vanEekeren
Marcel van Oppen
Mike
Familie van Eekeren
Familie Haerkens

6176 CD Spaubeek, 15 maart 1992
Spaubeekerhof 5
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben woensdag 18 maart a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk St. Laurentius te Spaubeek, waar-
na de begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleance vanaf 10.30 uur.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen heden, dinsdag
17 maart om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te
Geleen, alwaar gelegenheidtot bezoek dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.
Hierbij willen wij dr. Dirckx en de specialisten
van het Maaslandziekenhuis te Sittard speciaal
bedanken voor hun goede zorgen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor alles wat zij steeds voor ons
heeft gedaan, geven wij u kennis van het overlij-
den van onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, schoonzuster, tante
en nicht

Anna Fütter
weduwevan

Chris Kölgen
Zij overleed in de leeftijd van 93 jaar, voorzien
van het h. oliesel, na een liefdevolle verzorging
in het bejaardenverzorgingstehuis De Dormig.

Uit aller naam:
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Fütter
Familie Kölgen

Landgraaf, 14 maart 1992, Op de Heugden 100
Corr.adres: Keizerstraat 24, 6371 AH Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 19 maart a.s. om 10.00 uur in
de parochiekerk van de H. Familie te Schaes-
berg (Veldstraat), waarna aansluitend de begra-
fenis zal plaatsvinden op de r.k. begraafplaats
aan de Hoofdstraat.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Gebedsdienst tot intentie van onze dierbare
overledene heden, dinsdag 17 maart om 18.15
uur in bejaardenverzorgingstehuis De Dormig.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.45 uur tot
19.00 uur.

ï
Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden
mochten hebben, geven wij u met droefheid
kennis, dat heden in haar eigen vertrouwde om-
geving van ons is heengegaan, onze dierbare
moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder

Maria
Cornelia Boijens

weduwevan

Mathias Hubertus Peeters
Gesterkt door het h. sacrament derzieken over-
leed zij op 93-jarige leeftijd.

Sweikhuizen: J. Peeters
Geleen: J. Peeters

M. Peeters-Backbier
Moelingen(B): L. Theunissen-Peeters

P. Theunissen
Geleen: C. Peeters

Beek: T. Gelissen-Peeters
B. Gelissen

Eysden: J. Huntjens-Peeters
J. Huntjens

Geleen: W. Peeters
Vaals: P. Kleikers-Peeters

P.Kleikers
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkind
Fam. Boijens
Fam. Peeters

6164 RA Geleen, 15 maart 1992
Biesenhof 1
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben donderdag 19 maart a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H.H. Dionysius en Odilia
te Sweikhuizen, waarna de begrafenis op het
parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen woensdag 18
maart om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te
Geleen, alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.
Mocht u geen kennisgeving ontvangen hebben,
gelieve deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Intens dankbaar voor hetgeen hij voor ons bc*
kend heeft, nam God heden geheel onvervvadj I
tot Zich, voorzien van de h. sacramenten H
stervenden, in de leeftijd van 61 jaar, mijn di* I
bare man, mijn goede vader, schoonvad* H
broer, schoonbroer, oom en neef Mm

Sjeng Knops I
echtgenoot van H

Elly Houben I
In dankbareherinnering: H

Simpelveld: mevr. Elly Knops-Houben ■
Susteren: MarjoDuijsings-Knops H

JoDuijsings H
Familie Knops H
Familie Houben H

6369 SM Simpelveld, 14 maart 1992 I
Kanthuisstraat 8 H
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door
begrafenis, zal plaatshebben op donderdag jlH
maart om 10.00 uur in de parochiekerk van <>*■H. Remigius te Simpelveld. H
Overtuigd van uw medeleven is er geen condO'M
leren. H
Woensdagavond om 7.00 uur zal mede ter intC'H
tic van de overledene een h. mis worden opl^H
dragen in voornoemde parochiekerk. H
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,H
gelieven deze annonce als zodanig te beschot ■
wen. H

Erg verdrietig zijn wij, maar ook dankbaar V°^Hal het mooie wat zij ons heeft gegeven, nu.
afscheid hebben moeten nemen van mijn üev I
echtgenote, onze moeder en oma I

Gertrud Winkens I
echtgenote van I

Nico van Dijk I
Zij werd 71 jaar. I

In dankbare herinnering: I
Übach o. Worms: K.Th. van Dijk I

Hoensbroek: Gertie I
Nieuwenhagen: Anneke en Koos I

Übach o. Worms: Nicoen Rieky I
Nicole I

15 maart 1992 I
Groene Wegje 4, 6374 GH Landgraaf I
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoU ■
den donderdag 19 maart a.s. om 14.00 uur in OM
parochiekerk van de H. Jozef te Übach ov'e'H
Worms, gevolgd door de crematie in het crerna* ■
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10,
Overtuigd van uw medeleven is er geen cond°'
leren.
U kunt afscheidnemen in de rouwkamer aan d
Beuteweg 32 te Nieuwenhagen, dagelijks val*
19.00 tot 19.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvange1*'
gelieven deze annonce als zodanig te beschot'
wen.

Plotseling hebben wij afscheid moeten neiiH'1'
van

Jan Bodde
Jan,
Je zult steeds in onze gedachten zijn
Jij,zo groot en jetrouwe vriend Prins(es) zo kid'1
De Heer heeft je geroepen I
Maar eens zullen wij elkaar weer ontmoeten. |

Concetta en Rob I
en al je vrienden van de Raadskeld' I'D

=*Met leedwezen vernamen wij het overlijden val*
onze vice-voorzitter

Johannes Jacobus
Coumans

Wij wensen Trautje en familie veel sterkte tne
het dragen van dit voor hun zo grote verlies.

De FNV afd. Kerkrad*

I ï ~
Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat zij zolang in ons
midden mocht zijn en dat zij zoveel voor ons betekend heeft, geven
wij u kennis dat na een kortstondige ziekte zacht en kalm van ons is
heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Konstantina
van Ooijen-Bervoets

weduwe van

Marinus Richard van Ooijen
Zij overleed, gesterkt door de h. sacramenten, in de leeftijd van 84
jaar.

Kerkrade-West: Gerrit en Annie van Ooijen-Leijendeckers
Marlon'

Coal-Valley (U.S.A.); Annie en Frans Huyten-van Ooijen
Bill en Lorraine, Austin

Heerlen: Paula enPiet Paasen-van Ooijen
Cor en Meriam
Marlies en Paul
René en Jolanda

Landgraaf: Truus en JoWijnen-van Ooijen
Petra en Ger

Nieuw-Vennep: Tila en Harrie Neeskens-van Ooijen
Noël

Klimmen: Jos en Tinie van Ooijen-Houten
Ger
Lydia

Jabeek: Alex en Lies van Ooijen-Boosten
Richard en Nicole
Stefanie

Wijlre: Bertie en Cor Wegh-van Ooijen
Jessica
FamilieBervoets
Familie van Ooijen

Heerlen, Verpleegkliniek, 15 maart 1992
Corr.adres: Quabeekstraat 5, 6454 BD Jabeek
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op donderdag
19 maart om. 11.00 uur in de parochiekerk H. Moeder Anna te Heer-
len-Bekkerveld, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algeme-
ne begraafplaats Akerstraat, ingang Groene Boord.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Avondmis, woensdag om 18.30 uur in eerdergenoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 in Heerlen.
Gelegenheid tot rouwbezoek heden, dinsdag en woensdag van 18.00
tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze
annonce als zodanig beschouwen.

4-Hubert van Birge*
" len, 75 jaar, we'

duwnaar van Anna
Hanssen, Hoofdstraat
68, 6077 AP St. Od»;
liënberg. Corr.adres:
Staalstraat 9, 6077 G->
St. Odiliënberg. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge"
houden donderdag 1"
maart om 11.30 uur ip

de basiliek van de
H.H. Wiro, Plechel-
mus en Otgerus te St-
Odiliënberg.
4- Maria W.P. Oude»'

' hoven, 97 jaar.
Kloosterlaan 7 te W~es-
sem. Corr.adres: J-*-
Meertens, Pr. BiS'
schopssingel 49, 621*
AB Maastricht. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge'
houden donderdag l"
maart om 10.30 uur ir>
de parochiekerk var* j
de
H. Medardus te Wes- I
sem.
■h Peter Hilkens, 82
i jaar, weduwnaar

van Petronella
Emans. Corr.adres:
St. Witosingel 3, 6043
ER Roermond. De I
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge' I
houden woensdag 1"
maart om 10.30 uur in
de St. Jozefkerk te
Roermond.

tBertha Massij, 66
jaar, echtgenote

van Bair Halmans,
Hendriklaan 155, 6043
BR Roermond. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden woensdag 1"
maart om 11.00 uur in
de parochiekerk van
de O.L.V. Altijddu-
rende Bijstand te
Roermond.

Vervolgfamilieberichten
zie pagina 14
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Jong Nederland Limburg
wijst fusie Scouting af

Schoorvoetende instemming met voortgang studie

DvNL-redactie blijft
aarzelen over fusie

ten van de werkgroepjes die de
redactionele samenwerking
moesten voorbereiden. 'Als wij
niet de uitdrukkelijke verzeke-
ring krijgen dat men niet twijfelt
aan fusie, gaan wij daar geen tijd
en moeite aan besteden,' luidde
toen de argumentatievan de DL-
redactie.

bladen vertegenwoordigd zijn

JjENLO - De redactieraad van
£et Dagblad voor Noord-Lim-bUrg (DvNL) is schoorvoetend"«koord gegaan met de voort-gang van de studie naar samen-
werking met het dagblad Def-'mburger (DL). De redactie wil

studie naar de best mogelij-ke vorm van samenwerking,ev entueel fusie, zonder zich bijvoorbaat vast te leggen op eene»ndresultaat'.

Twijfel is met de huidigeDvNL-
motie niet uitgesloten, erkent
woordvoerder Wido Smeets:
„Maar het kan uitgelegd worden
als een stapje voorwaarts."

In januari, vier maanden nadat
de fusie was aangekondigd, rap-
porteerde die stuurgroep voor
het eerst haar bevindingen. Vol-
gens de redactie van DvNL wa-
ren die 'te eenzijdig gericht op
fusie. De redactie van DL rea-
geerde daarop met het opschor- nog niet besproken was

Bij De Limburger kon gisteren
niemand commentaar geven,
omdat de Noordlimburgse motie

een motie van die strekking
*erd eind vorige week aangeno-men met 18 stemmen voor, 12s>*rnmen tegen en 5 onthoudin-

gen. De tegenstanders hadden
gewild dat alternatieven van fu-
sie vooraf onderzocht zouden
worden. Het voorstel komt er nuop neer dat de alternatieven pas
in de loop van de studie aan de
orde hoeven te komen. Die stu-die wordt uitgevoerd door een
stuurgroep, waarin directies en
hoofdredacties van de twee dag-

die. Er moeten bezuinigingen tot 25
procent worden doorgevoerd. De
organisaties mogen zelf kiezen met
wie ze willen samenwerken. Jong
Nederland heeft eerder overwogen
met de Nederlandse Federatie Plat-
telandsjongeren te gaan fuseren.
Dit idee is echter verworpen, omdat
JN dan ondermeer haar eigen iden-
titeit zou verliezen.

Het Limburgs bestuur van JN ziet
meer in de oprichting van een nieu-
we stichting. Hierin zouden JN en
Scouting als gelijkwaardige part-
ners kunnen samenwerken. „Het is
dan niet zo dat alleen Scouting de
eindverantwoordelijkheid heeft, als
werkgever en aanspreekpunt voor
WVC optreedt en de subsidie ont-
vangt," aldus W. Daniëls.

Deputé: 'Alomvattende zorgcircuits' op lokaal niveau

Provincie eist snelle
bundeling ouderenzorg

'Bewoner' Mastenbroek in actie

W. Daniëls, voorzitter van het Lim-
burgs bestuur, vreest dat JN met
20.000 leden binnen de kortste ke-
ren zal worden . opgeslokt door
Scouting, waarbij 125.000 jongeren
zijn aangesloten. „Het landelijk
kantoor van JN is bereid één orga-
nisatie met Scouting te vormen,
waarvan JN een afdeling zal zijn en
de eindverantwoordelijkheid bij
Scouting ligt. Dit betekent dat

J. Moors, directeur van JN, denkt
dat het echter zon vaart niet zal lo-
pen. „Wij hebben in een convenant
met Scouting vastgelegd dat de
identiteitvan beide organisaties be-
houden blijft. Ik denk dat deze
overeenkomst voldoende waarbor-
gen biedt om de identiteitvan JN te
kunnen handhaven." Ook directeur
Van der Vliet van Scouting meent
dat het Limburgs bestuur niets
heeft te vrezen. „Er zal alleen op or-
ganisatorisch gebied worden sa-
mengewerkt. Verder leiden de orga-
nisaties een zelfstandig bestaan."

HEERLEN - Het Limburgs be-
stuur van de landelijke jeugdorga-
nisatie Jong Nederland (JN) dreigt
uit de beweging te stappen, als
Jong Nederland fuseert met Scou-
ting Nederland. Het Limburgs be-
stuur wordt hierin voorlopig ge-
steund door slechts één van de 65
Limburgse afdelingen. Vier afdelin-
gen willen wel samengaan met
Scouting, terwijl de overige zestig
nog geen besluit hebben genomen.
JN en Scouting moeten vanwegen
bezuinigingsplannen van het minis-
terie van WVC gaan fuseren.

Scouting zal beslissen wat er ge-
beurt en dat is voor het Limburgs
bestuur onacceptabel." Daniëls is
bovendien bang dat JN door een fu-
sie de eigen identiteit zal verliezen
en dat de naam JN over een paar
jaarzal zijn geschrapt.

Nieuwe stichting
Een aantal organisaties, waaronder
JN en Scouting, moeten van het mi-
nisterie van WVC gaan samenwer-
ken om per 1 januari 1993 nog in
aanmerking te komen voor subsi-

In mei wordt beslist of JN en Scou-
ting gaan samenwerken. Volgende
week zullen het Limburgs en het
landelijk bestuur van JN om de ta-
fel gaan zitten en proberen tot een
oplossing te komen. „Het zal van
deze besprekingen afhangen of het
Limburgs bestuur uit de beweging
zal stappen," meent Daniëls.

Officier pakt uit
tegen drugdealers

Van onze verslaggever

Jèßlen/maastricht -e Limburgse instellingen
zich bezighouden met dei^renzorg, van verzorgings-
en tot gezinszorg en van

Jwerk tot RIAGG en fy-'herapeuten, zullen hun?chten zo snel mogelijk op
9al of regionaal niveau

bundelen. Alleen op. banier kan een allesom-
'end en vooral klantgericht

L r_circuit' voor ouderen ont-
rol, zoals de in gang gezette
flselherziening binnen deInlandse gezondheidszorg
f beoogt.
l heeft CDA-gedeputeerde Jean
Ijkers gisteren gezegd tijdensMaarvergadering van de vak-
lJc 1Unie BLHP in de schouwburg
C Heerlen. In zijn inleiding gaf
Ijkers een uitvoerige uiteenzet-teover het huidige ouderenbeleidC de provincie, waarin zelfred-
L?**heid van de oudere enerzijds
12org op maat' anderzijds de veel-
Porde sleutelbegrippen zijn.

iemand is' die daarvoor in aanmer-
king komt.Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)

Week van deWinkel
6-11 april

In de winkelbeleef je de mooiste dingen
KOM 00K... het wordt gezellig!

ïan linders
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

De politie van Maastricht wist al
langer van het bestaan van het dis-
tributienet, maar de zaak kwam
echt aan het rollen na een schietpar-
tij bij de woning van een verdachte,
eind augustus. De vrouw van de
verdachte raakte daarbij ernstig ge-
wond. Uiteindelijk leidde het speur-
werk van de afdeling Verdovende
Middelen van de politie Maastricht
tot invallen in diverse woningen op
12 en 26 november 1991. Op 18 fe-
bruari boog zich de rechtbank van
Maastricht voor het eerst over de
zaak.

MAASTRICHT - De Maastrichtse
officier van justitie mr Van Hilten
heeft gisteren forse gevangenis-
straffen geëist tegen zeven Maas-
trichtse mannen en een vrouw, die
volgens hem lid zijn van een drug-
dealersbende. Van Hilten zegt met
de eisen de maatschappij te willen
beschermen tegen de handelwijze
van de verdachten. De acht ver-
dachten zaten ruim tien uur naast
elkaar voor de meervoudige kamer
om uiteindelijk straffen te horen ei-
sen die varieerden van een jaar cel,
waarvan zes maanden voorwaarde-
lijk, voor het kleinste aandeel tot 8
jaar onvoorwaardelijk en een boete
van 100.000 gulden voor de als ben-
deleider aangemerkte B. Volgens
de officier was het voor het eerst
dat een groep terechtstond die ge-
heel geconcentreerd op Maastricht
opereerde.

Op twee verdachten na, handelden
de Maastrichtenaren, zo oordeelde
van Hilten, alleen uit winstbejag.
„Ze wilden met niets doen veel geld
verdienen om een comfortabel le-
ven te leiden. Silvia H. en S. ver-
kochten alleen maar om in hun
eigen gebruik te voorzien. S. deed
dat zelfs zonder wist te maken om-
dat hij van mening was dat zijn
vrienden mochten meeprofiteren
van zijn voordeeltje." S. ziet zijn
verslaving als een gedwongen le-
venswijze. Hij voelde er dan ook
niets voor de rechtbank wijs te ma-
ken dat hij van plan is af te kicken.
„Ik heb geen zin in mooie verhaal-
tjes. Ik kies voor een leven met ver-
slaving ", sprak hij. S. hoorde twee
jaar en zes maanden cel eisen. Te-
gen Silvia H, de ex-vriendin van
kopman B. werd anderhalfjaar ge-
ëist. De koeriers, vader en zoon Van
W. kregen respectievelijk 18 maan-
den onvoorwaardelijk, en een jaar
waarvan zes maanden voorwaarde-
lijk voorgeschoteld. Voor rechter-
hand K. had de officier vijfjaar in
petto en voor L. en K. 6 jaar en een
boete van respectievelijk 40.000 en
70.000 gulden.

B. kan gezien worden als de man
die de heroïne waarschijnlijk van
Turken kocht. Het ging daarbij niet
om grammen, maar om kilo's. De
FIOD (Fiscale Inlichtingen en Op-
sporingsdienst) schat dat hij tussen
februari tot november een netto in-
komen van bijna een half miljoen
gulden uit de handel heeft genoten.
Zijn rechterhand K. hield het kas-
boekje bij en was voor sommige
afnemers het aanspreekpunt. K.
had op zijn beurt weer mensen 'in
dienst' die behoorlijke hoeveelhe-
den afnamen en die ze doorkoeriers
naar klanten lieten brengen. „Let
wel, die klanten waren geen gebrui-
kers, maar dealers. Het ging niet om
een grammetje maar om behoorlij-
ke hoeveelheden", aldus Van Hil-
ten.

„Wij hebben het volste vertrouwen
in deze personen en zien het insti-
tuut van wedvluchtbegeleiding als
een grote vooruitgang". Dat zei
voorzitter Jip Pankras zaterdag op
de jaarvergadering van de Neder-
landse Postduiven Organisatie in
Nuland. Daar werd ook het regle-
ment verworpen dat diende voor de
veilingmeesters van postduiven.

Woonprojecten
stimuleert de provincie de

van speciale woonprojectenr ouderen met jaarlijksongeveer
.triljoen gulden. Daarnaast heb-
? Provinciale Staten voor dit jaar. 000 gulden uitgetrokken ten be-.ve van de realisering van zoge-
I -üde woonzorg-projecten. Daar-
laat het om zorgverlening voorLieren door een verzorgings- of
rMeeghuis, in aanvulling op de
L^-elijnszorg (huisarts, gezinszorg,
q'S\verk en dergelijke).

ii1aar rol van 'voorwaardenschep-
u, 's de provincie er volgens de
i^Puteerde alles aan gelegen om
j/** speerpunten in de ouderen-j»handen en voeten te geven. ZoJ 1 het provinciebestuur sinds
£ 1987 zon 13,5 miljoen gulden

gesteld voor de aan-
,'fig van ruim 2200 seniorenwo-

dien sprak hij tegenover wethouder J. Nelissen en burge-
meester mr H. Lurvink de wens uit dat er snel iets zou
worden gedaan aan het ontbreken van een voetpad langs
de gereconstrueerde weg.
Het gehele wegdek van destraat is op slechts een paar hon-
derd meter na compleet vernieuwd. In eerste instantie was
het de bedoeling om alleen de toplaag van deze weg te ver-
nieuwen maar later werd ook besloten een nieuwe defun-dering onder de voormalige veldweg aan te leggen.

Foto: PETER ROOZEN

" Gouveneur E. Mastenbroek heeft gistermiddag de gere-
construeerde Spaubeeklaan in Geleen-Zuid officieel her-
opend. In het kader van de reconstructie is, net zoals in
steeds meer Limburgse plaatsen gebeurt, een rotonde aan-
gelegd om de snelheid van het verkeer te beperken. De tota-
le reconstructie heeft ruim twee miljoen gulden gekost,
waarvan de gemeente zelf 1 miljoen heeft betaald.
Mastenbroek benadrukte vlak voordat hij het feestelijke
lint doorknipte dat hij niet als gouveneur maar als bewo-
ner van de Spaubeeklaan de handeling verrichtte. Boven-

de Tweede Kamer, is afgestapt van
zijn voornemen om bij kwijtschel-
ding geenrekening meer te houden
met woonlasten.

Actiedag tegen
Vervuiling van

Maas en Schelde

Zuiveringschap verbolgen
over gepeperde kritiek

Statenfractie Groen Links: 'Kwijtscheldingsbeleidfopspeen' Volgens N.P.0.-directeur Henk
Oudkerk zaten er te veel valkuilen
in. Hierdoor werden bij de recht-
bank meerdere procedures verlo-
ren. De veilingmeesters hebben nu
de vrije hand gekregen. Het N.P.0.-
-bestuur liet op de vergadering ook
blijken dat het toch niet zo gelukkig
was met het programma 1992 van
de lange afstandvluchten, die niet
meer het predikaat nationaal dra-
gen. Men probeert voor 1993 hier-
aan meer aandacht te besteden. Jip
Pankras: „We moeten wel voorko-
men dater twee lange afstandvluch-
ten in een weekeinde zijn".

NULAND - De Nederlandse Post-
duiven Organisatie heeft een insti-
tuut voor wedvluchtbegeleiding op
poten gezet. Limburg krijgt de pri-
meur. In Herkenbosch gaan Lamers
en zijn echtgenote het instituut on-
der hun hoede nemen tijdens het
nieuwe duivenseizoen, dat over en-
kele weken van start gaat. De Ne-
derlandse duivenbonden mogen
hun duiven niet eerder lossen voor-
dat de Limburgers het sein op
groen hebben gezet. De weersinfor-
matie krijgt menvan Meteo Consult
in Wageningen. Naast het doorge-
ven van de weersgesteldheid op de
vluchtlijn zal het instituut ook in-
formatie geven voor teletekst en de
duiventelefoon.

Nieuw instituut
voor begeleiding
van wedvluchten
komt in Limburg

V^RLEN - Negentien Maasge-
Ijj^ftten zullen deelnemen aan de

die morgen plaats-

"■**»»
in *^rave en net Belgische Dil-

V'Stokkem. De actiedag die
rtLrdt georganiseerd door de Ver-
'k-^'^g Nederlandse Riviergemeen-■Ijj, Probeert een actieplan te formu-

" die de vervuiling van de Maas
°-e Schelde moet tegengaan.

Crgemeesters dan wel wethouders
'tL*. gemeenten als Rotterdam,
:(,rinchem, Maastricht, Venlo,
F**** ook Bom, Eijsden, Heel,
C^sbracht, Mook en Stem zullen
k* de présence geven. Onder deL^kers bevinden zich de Europar-
ken tariër Woltjer, de directeur
£*" het Waterwinningsbedrijf Bra-sse Biesbosch, G. Oskam en
I^Uté Tindemans.
k Dilse-Stokkem zullen de afge-
tuigden hun Belgische collega's
tltnoeten.
L^en zullen zij de nationale over-
t.en aanmoedigen 'eindelijk eens

Juiste besluiten te nemen.'

Benoemingen
rechtbank

Zuiveringschap-directeurVan Wijn-
bergen van zijn kant wuift de kri-
tiek van Groen Links van de hand.
„Wij voeren geen inkomenspolitiek
en hebben in dit opzicht een heel
andere functie dan bijvoorbeeld ge-
meenten. Het zuiveringschap staat
bovendien voor fors toenemende
milieulasten. Daar kunnen we niet
omheen. Als wij onze kwijtschel-
dingsnormen zouden versoepelen,
zullen anderen daar hoe dan ook
voor moeten opdraaien. En daar be-
horen ook heel veel mensen toe die
het financieel ontzettend krap heb-
ben, maar die toevallig nét niet voor
kwijtschelding in aanmerking ko-
men. Mensen ook, die netto soms
zelfs minder te besteden hebben
dan degenen wier aanslag is kwijt-
gescholden. Ook met hén hebben
wij nadrukkelijk rekening te hou-
den." Overigens voert het Limburg-
se zuiveringschap, als laatste van
alle provincies, pas sinds verleden
jaar een actief kwijtscheldingsbe-
leid.

Vermogen
Zo wijstKienhuis op het feit dat in
geval van kwijtschelding de maan-
delijkse woonlastenvan betrokkene
nooit hoger mogen zijn dan 290 gul-
den. Bovendien mag er geen sprake
zijn van eigen vermogen en mag de
executiewaarde van de inboedel
van de bewuste woning de driedui-
zend gulden niet overstijgen. „Het
is de vraag of er nog veel woningen

zijn met een kale huur van minder
dan 290 gulden en die daarnaast
bijna leeg zijn," zo merkt Kienhuis
cynisch op. Als veelzeggend voor-
beeld noemt de Groen Links-frac-
tieleidster een bijstandsmoeder die
per maand 350 gulden huur betaalt
en in haar woning een inboedel
heeft staan van vijfduizend gulden.
Duidelijk staan de door het Lim-
burgse zuiveringschap gehanteerde
normen in de ogen van Kienhuis op
gespannen voet met het jongste ka-
binetsbeleid omdat staatssecretaris
Van Amelsvoort van Financiën ver-
leden maand, onder zware druk van

MAASTRICHT - Het kwijtschel-
dingsbeleidvan het waterzuivering-
schap Limburg is niet meer daneen
fopspeen. Bovendien is het vol-
strekt achterhaald door de jongste
politieke ontwikkelingen in Den
Haag. Dat is, met zoveel woorden,
de kern van de gepeperde kritiek
van de Groen Links-fractie in Pro-
vinciale Staten. In een eerste reactie
vroeg zuiveringschap-directeur G.
Van Wijnbergen zich gisteren

hardop af of Groen Links 'dan óók
bereid is om zelf op te draaien voor
een ruimer kwijtscheldingsbeleid'.

Niettemin zegt Van Wijnbergen be-
reid te zijn om over een versoepe-
ling van het beleid te praten, mocht
een nieuw kabinetsbesluit van die
strekking definitief van kracht wor-
den.

JKaSTRICHT/ROERMOND - Dej^astrichtse arrondissementsrech-
kfttir J. Huurman-VanAsten (42) is
k^oemd tot raadsheer in het ge-
i^htshof in Den Bosch. Ook mr J.
|iM. van Schaik-Veltman (43),
l^tis rechter in de arrondisse-
mentsrechtbank te Roermond, is
lJ raadsheer in Den Bosch be-
[/e_nd. Mr J. Huurman werd tevens

in de arron-
ussementsrechtbank te Maastricht,
r drs J. M. A. van Atteveld (31) is
jj^oemd tot officier van justitie in
/t arrondissement Maastricht, in

rang van substituut-officier.

In een gisteren verstuurde brand-
brief aan Gedeputeerde Staten con-
cludeert aanvoerster Karin Kien-
huis van de Groen Links-Staten-
fractie dat de normen die het
Limburgse zuiveringschap voor
kwijtschelding van zijn aanslag
hanteert, veel te streng zijn. Zo
streng zelfs, dat 'er nauwelijks nog

Niettemin geeft Van Wijnbergen toe
dat het zuiveringschap met zijn aan-
gepaste regels vooruit wilde lopen
op de - inmiddels weer ingetrok-
ken - kabinetsplannen. „Dat Van
Amelsvoort die nu weer heeft inge-
slikt, is formeel nog steeds niet be-
krachtigd. Bij mijn weten zijn het
niet meer dan voornemens van de
kant van de bewindsman." Mocht
het kabinet inderdaad overstag
gaan, zo laat Van Wijnbergen weten,
dan is het zuiveringschap bereid
zich te 'herbezinnen' op de dan ont-
stane situatie. „Maar het moge dui-
delijk zijn dat ik dat niet hoop,"
aldus Van Wijnbergen.
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BJSChOff Tel 045 723777

Lichtreklame _iik a
Plexiglas [_^_ém-* *^±_
Gevelletters
Lichtbakken }^^
Reklameborden -4 I _^Ê
Computerbelettering M
Lasertechniek | \^r\

Van onze verslaggever

Van onze verslaggeefster

Van onze verslaggever

Limburgs dagblad i

Dinsdag 17 maart 1992 " 13
Limburg



in het nieuws
DOOR THEO SNIEKERS

DEN HAAG - Ruim twee jaarnu
zit Monique Quint, afkomstig uit
het onderwijs, in de Tweede Ka-
mer. Het werk in Den Haag ziet
er in de praktijk anders uit dan
zij had verwacht. „Ik heb mij
verbaasd over de enorme hoop
details waar de Kamerleden zich
mee bezighouden. Dat heeft mij
onaangenaam getroffen. Het ge-
volg is dat je zeer specialistisch
bezig moet zijn om te begrijpen
waar het om gaat."

Buiten die specialismen moeten
Kamerleden vaak 'blind varen'
op de adviezen van de fractie-
specialisten, en die ontwikkeling
wordt alleen maar sterker, be-
speurt het Limburgse Kamerlid.
„Dat geeft mij een gevoel van
onmacht."
En onbehagen. Doordat de Ka-
mer zich steeds meer bezighoudt
met details, worden de debatten
ook steeds oninteressanter voor
het publiek, de kiezers. Kamerle-
den kunnen, zoals Quint al sig-
naleerde, vaak diepergaande
vragen van de 'gewone burger'
niet meer beantwoorden. De in-
gewikkeldheidvan veel zaken en
de 'saaie' debatten stoot veel kie-
zers af, zeggen Quint maar ook
veel andere door NRC geënquê-
teerde politici. De kloof met de
politiek wordt alleen maar gro-
ter. Quint: „Ik ervaar dat als do-
deliik."

„Wij debatteren hier oeverloos
over details en doen beslissingen
over miljarden guldens als ha-
merstukken af', voegt het Roer-
mondse Kamerlid Jos van Rey
(WD) daar aan toe. Hij voert de
ver doorgevoerde specialisatie in
de Kamer ter verklaring aan. De
'detailzucht' leidt volgens Van
Rey ook tot een veel te grote in-
vloed van de ambtenarij, verant-
woordelijk voor het opstellen
van plannen en regelingen en
daardoor ook voorzien van een
grote kennisvoorsprong. „Er zijn
ook maar weinig bewindslieden
die hun ambtenaren durven te-
gen te spreken", zegt Van Rey.
Zelf zegt hij zich niet door amb-
tenaren te laten ringeloren.
„Ambtenaren zeggen wel eens:
'U moet het zo en zo zien, en dan
antwoord ik: 'wie is er nou geko-
zen?'."
Oud-Kamerlid Rein Hummel
wijst ook nog op de 'enorme'
doorstroming in de Kamer, en
vooral in de PvdA waar hij ooit
lid van was, als verklaring voor
het te gedetailleerd werken.
„Met weinig ervaring is het vaak
moeilijk onderscheid maken tus-
sen hoofd- en bijzaak is."

Remedie
Minder specialisten en meer
mensen die 'all round' zijn in de
Kamer, moet het werk van het
parlement weer aantrekkelijk en
zinvoller maken, vinden bijna al-

'Wij praten in Den Haag
oeverloos over details'

Onvrede Kamerleden over eigen werkzaamhedenHet Limburgse Tweede-Kamerlid Monique Quint
(PvdA) moest recentelijk niet thuis geven toen haar
gedetailleerdevragen werden gesteld overhet 'plan-
Simons', de zeer ingewikkelde herziening van het

ziektekostenstel. „Natuurlijk ken ik de hoofdlijnen
van datplan. Maar als mensen doorvragen, moet ik ze

naar de specialisten in mijn fractie verwijzen", zegt
hetkamerlid openhartig overhet doorhaar als zeer
vervelend ervarenvoorval. „Kiezers verwachten dat
jeals Kamerlid haarfijn kunt uitleggen waarhet om

gaat. Maar al zou je 140uur per week werken, dan nog
is het onmogelijk van alle plannen inhoudelijk op de

hoogte te zijn."
Veel Haagse plannen en regelingen zijn alleen nog
voor een handvol specialisten in deKamer te door-
gronden. Een enquête in NRC Handelsblad legde
afgelopen zaterdag een grote onvrede bloot onder

veelKamerleden over hun werk. Te ambtelijk, te spe-
cialistisch en te detaillistisch, luidde de klacht.

Een rondgang langs een aantal Limburgse
parlementarieërs.

" Veel Kamerleden oordelen dat zij te veel met details en te weinig met echt wezenlijke kwesties bezigzijn.
Foto: DIJKSTRA

bioscopen
HEERLEN

Royal: Cape Fear, dag. 18.30«
21 uur. De Reddertjes in Kaj
goeroeland, wo 14 uur. Rif*!
JFK, dag. 20 uur. Maxim: >*
Johnsons, dag. 18.45 en 21 UIJH5: The prince of tides, dag.'(
18.30 en 21.15 uur. The Addan*
Family, dag. 14.15 19 en 21»
uur. Don't teil Mom the babys]
ter 's dead, dag. 18.45 en 21 uij
di do ook 14.30 uur. De Not»
kraker, wo 14.30 uur. Fievel»
het Wilde Westen, wo 14.30 Ui"
Ricochet, dag. 21 uur. Curly Sue
dag. 14.30 en 18.45 uur. De»
again, dag. 18.45 en 21 uur, di*
ook 14.30 uur.

KERKRADE
WiJngrachttheater: Delicate*
sen, wo 20 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Cape Fear, di t/m do 9
uur, wo ook 14.30 uur. De Jol*
sons, di t/m do 21 uur. Babar, *J14.30 uur. Hot shots, wo 0»
14.30uur. Barton Fink, di t/m*J21 uur. JFK, dag. 20 uur, wo o»
14 uur. Ciné-K: Frankie & Jol*
ny, dag. 21 uur. Cinema-Palac'
The prince of tides, dag. 18 &,
21.15 uur, wo ook 14 uur. De»;
again, dag. 19en 21.30 uur. Don1
teil Mom the babysitter 's desj'
wo ook 13.45 uur. Fievel in 1*
Wilde Westen, wo 14 uur. Shat»
red, di t/m do 19 en 21.30 uuj
Lumière: La captive du desen
dag. 20 uur. Max Havelaar, daf
20 uur. Merci la vie, dag. 22 uu*

GELEEN
Roxy: Shattered, dag. 20.30 uu»
De Johnsons, dag. 20.30 uur. B»
bar, wo 15 uur.

SITTARD
Forum: JFK, dag. 20.30 u_Frankie & Johnny, dag. 20*
uur. De Reddertjes in Kang0*
roeland, wo 14 uur.
Filmhuis Sittard: De Provinc'6
wo 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: The
dams Family, di 20.30 uur.

ROERMOND
Royaline: Doe Hollywood, '*t/m do 20.30 uur. Filmhuis Ro«'
mond: De Provincie, do 20.*
uur.

VENLO
Perron 55: De Provincie, di 20.J
uur.

HEERLEN:
- di. 17/3: Nederlands Dans Theatef*- wo. 18/3:Opera van Krakow: I P»
liacci/Cavalleria Rustica van Leon'*
vallo/Mascagni.

departementen of delen daarvan
kunnen worden samengevoegd,
het aantal ambtenaren moet wor-
den verminderd. Dan keert de
'grote lijn' welhaast vanzelf te-
rug, verwacht zij.

le betrokkenen. De 'grote lijn
moet terug in het debat.

De Kamer moet bedrijfsmatiger
werken, luidt zijn oordeel. Het
Weerter Kamerlid Marianne Rui-
grok (CDA) vindt dat de Kamer
minder zou moeten vergaderen.
Dat geeft meer tijd voor contact
met dekiezers en werkbezoeken.
Op die manier krijg je een beter
beeld van de (mogelijke) gevol-
gen van rijksbeleid en wordt een
ander licht geworpen op de door

?mbtenaren verschafte informa-
ie. Bij de behandelingvan wets-

voorstellen zouden details zoveel
mogelijk schriftelijk moeten

Ook over de manier waarop dat
moet worden bereikt bestaat
veel eenstemmigheid. Er zouden
minder oud-ambtenaren en ex-
bestuurders en meer mensen uit
andere 'lagen' van de bevolking
in de volksvertegenwoordiging
moeten komen. „Er zijn maar
twee mensen met een eigen be-
drijf in de Tweede Kamer, een
agrariër en ik", schampert Van
Rey.

KERKRADE:
- wo. 16/3: St. Jeugdkomedie A*
sterdam met 'Hoe verzin je het. Vo*
kinderen vanaf 7 jaar(14 uur).

Van Rey komt nog met een ge-
heel eigen suggestie. „Breng het
aantalKamerleden terug van 150
naar 100. Dan moeten ze zich
noodgedwongen meer met grote
zaken bezighouden en hebben ze
veel minder tijd voor details."

worden afgedaan, zodat het de-
bat zelf zich op de hoofdlijnen
kan toespitsen, oppert Ruigrok
verder.
De politiek moet helderheid en
duidelijkheid verschaffen aan de
burger, luidt haar overtuiging.

Quint kan zich daar zeer wel in
vinden. De regelgeving van het
rijk is veel te ingewikkeld en
moet veel eenvoudiger, is haar
conclusie. Departementen of de-
len daarvan zouden moeten wor-
den samengevoegd. Ook zouden MAASTRICHT:

- di. 17/3: Cabaleria Rusticana/I P"»
liacei, opera van Mascagni en Leon'*'
vallo door Opera Krakow.- wo. 18/3: lunchconcert met Est»"*
Apituley, altviool en Fred OlderbU"'
piano (12.30 uur).Hoechst: 'Consumentenbond is

mantelorganisatie actiegroep'
SITTARD:
- di. 17/3: 'Brutale Winterbekenten^sen', komedie van Paul Haenen 1»
Ton Lutz, Arm Hasekamp en Ingl-"
borg Elsevier.

Vervolg van pagina 7
ROERMOND:
- di. 17/3: Frühling in Wien, program 1'f
ma met André Rieu en het Joha11 I
Strauss Orkest.

mentengids, meningen van deskun-
digen en correspondentie die de
partijen over de kwestie hebben ge-
voerd.

bruik van pvc. Hoechst Holland,
met een fabriek in Weert één van de
grootste pvc-producenten in Neder-
land, nam na de publikatie contact
op met de Consumentenbond. WEERT:

- di. 17/3: soloprogramma van Yoijf
van het Hek in 'Alles of Nooit' (20.»'
uur).

AKEN:
- di. 17/3: Tosca van Giatomo PuC''
ni (19.30 uur). „:- di. 17/3 en wo 18/3: Karate B^
kehrt zurück, Klaus Pohl. .- wo. 18/3: de operette Wiener Blu
van Johann Stuauss (19.30 uur).

Tenzij anders aangegeven beginne
alle voorstellingen om 20 uur.

„Wellicht opent dit de ogen van één
of meer van de circa 600.000 leden
van de Consumentenbond voor de
werkelijke feiten." Van Nederveen
in zijn toelichting op het zwartboek:
„De Consumentenbond is door de
mand gevallen en hoort nu bij de
andere actiegroepen. Voor de con-
sument die kritische voorlichting
zoekt, is er behoefte aan een nieuwe
organisatie die wèl 'objectief wil blij-
ven."

Volgens Van Nederveen nam de
bond niet de moeite zijn actie met
argumenten te onderbouwen - „dit
in tegenstelling tot vele actiegroe-
pen". Omdat de belangen van
Hoechst werden geschaad en „om-
dat de argumenten tegen pvc niet
onderbouwd waren", heeft Hoechst
gepoogd een gesprek aan te gaan.

Dat mislukte volgens de onderne-
ming. De bond zag niets in een ont-
moeting omdat het „een pricipiële
kwestie betreft" zodat partijen het
„naar alle waarschijnlijkheid niet
eens zijn en worden". Van Neder-
veen: „We hebben nog even over-
wogen om naar de rechter te stap-
pen, maar daar uiteindelijk vanaf
gezien."

AMSTERDAM - „De Consu-
mentenbond is een mantelor-
ganisatie van een actiegroep
die via een systematische het-
ze pvc-verpakkingen verbo-
den wil krijgen zonder milieu-
of andere argumenten kritisch
te bespreken." Dat zei ir B.
van Nederveen, voorzitter van
de raad van bestuur van
Hoechst Holland, maandag in
een toelichting op het jaarver-
slag van de Nederlandse doch-
ter van het Duitse chemiecon-
cern. Een woordvoerder van
de Consumentenbond rea-
geerde verbaasd. „Wij zijn
mijns insziens in het contact
naar Hoechst toe altijd zeer
zorgvuldig geweest."

Hoechst publiceerde maandag een
'zwartboek' over de kwestie met
daarin alle artikelen uit de Consu-

ZwartboekDirecte aanleiding tot de gepeperde
kritiek vormt een reeks artikelen
die de bond vorig jaar in de Consu-
mentengids publiceerde over de
bezwaren die kleven aan het ge-

jMfkModehuis Baks
WtW^MêJÊ Uw atires voor exclusieve damesmode

Onze
VOORJAARSCOLLECTIE

is binnen
Speciale voorjaarsaanbiedingen

REGEN JACKS vanaf 1195°
REGENMANTELS vanaf 1495°
BLAZERS vanaf 1299°

Ook uw adres voor grote maten (36-60), korte maten,
tussenmaten en rouwkleding.

Donderdag koopavond tot 21.00 uur.
SITTARD, Walslraat 37, tel. 046-580314.

Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806^/v

Moegestreden voor het leven, is zij heel tevre-
den, in alle rust, van ons heengegaan. Wij allen
zijn haar dankbaar voor al haar goede zorg en
oprechtheid. Thans nemen wij afscheid van on-
ze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder

Jacoba Beekhuizen
weduwe van

Hendrikus Wilhelmus
Braam

Zij overleed in de leeftijd van 75 jaar.
Uit aller naam:
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.
Familie Bouwens-Zuurmond
Familie Top-Zuurmond
Familie Braam
Familie Beekhuizen

Heerlen, 15 maart 1992
Aambosveld 96
Corr.-adres: Gateweiden 26, 6373 JM Landgraaf
De crematieplechtigheid zal gehouden worden
op donderdag 19 maart a.s. om 12.00 uur in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cre-
matorium om 11.45 uur. Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat he-
den van ons is heengegaan, voorzien van de h.
sacramenten, mijn lieve man, onze goede en
zorgzame vader, schoonvader en opa

Johan Diederen
echtgenoot van

Dorine Vaessen
op de leeftijd van 88 jaar.

In dankbare herinnering:
Dorine Diederen-Vaessen
Toos en Paul Post-Diederen
Rob

-15 maart 1992
Geleenstraat 61, 6155 NB Puth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 19 maart om 10.30 uur in de St. Pe-
trus Canisiuskerk te Puth, gevolgd door de be-
grafenis op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Woensdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheidnemen in het Maaslandmortua-
rium Wauben, Heinseweg te Sittard. Bezoekge-
legenheid dagelijksvan 16.00 tot 16.45 uur.

I "

Bedroefd, maar ook dankbaar dat. haar pijn be-
spaard is gebleven, geven wij uw kennis dat,
voorzien van de h.h. sacramenten der zieken, in
de leeftijd van 75 jaar van ons is heengegaan,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
zus, schoonzus, tante en nicht

Bella Geelen
weduwevan

Jan Haerden
Geleen: Wim Haerden

Mia Vugt
Peter

Beek: Louis Haerden
Sjeane Haerden-Heethuis
Bianca, Roger

Geleen: Jo Haerden
Hub Kusters
Familie Geelen
Familie Haerden

6161 BX Geleen, 16 maart 1992
Rijksweg Zuid 222
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
donderdag 19 maart as. om 10.30 uur in de H.H.
Marcellinus en Petruskerk te Oud-Geleen, ge-
volgd door de begrafenis aldaar.
Samenkomst in dekerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Avondwake woensdagavond om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcen-
trum van Dela, Vouershof 1 te Geleen, alwaar
gelegenheid is tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur.

In de overlijdensadvertentie van mevrouw

Gertrudis
Antonia Vincent

d.d. 16 maart stond abusievelijk: Dank aan Pa-
viljoen 7 van de verpleegkliniek Heerlen. Dit
moet zijn: Paviljoen 1.

tHendrikus Leijendeckers, oud 89 jaar, weduw-
naar in het eerste huwelijk van Marie Tonnaer,

weduwnaar in het tweede huwelijk van Anna Wa-
gemans. 6226 AG Maastricht, Koning Clovisstraat
65. De uitvaartdienst zal worden gehouden woens-
dag 18 maart om 10.30 uur in de parochiekerk van
St. Martinus te Holtum-Born. Schriftelijk condole-
ren achter in de kerk.
4- May Olvers, oud 83 jaar, weduwe van Martin" Marquet. Maastricht, Hondertmarck 4.a. Corr.
adres: Oranjeplein 90.a, 6224 KS Maastricht. De
uitvaartdienst zal plaatshebben op woensdag 18
maart om 14.00 uur in de basiliek van Onze LieveVrouw te Maastricht. Er is geen condoleren.

tJo van Geleen, oud 47 jaar. Cadier en Keer,
Kerkstraat' 4. Corr.adres: Tiecelijnstraat 28.C,

6217 VG Maastricht. De crematieplechtigheid heeft
in besloten kring plaatsgevonden.

Dinsdag 17 maart 1992 " 14

_ Gemeente Roermond
UITNODIGING

Op 1 april 1992 zal de heer mr. J.HJ. Daniels, burg«"
meester van Roermond, wegens het bereiken van "***pensioengerechtigde leeftijd zijn ambt neerleggen.

Op vrijdag 27 maart 1992 bieden wij u de gelegenheid
van de burgemeester persoonlijk afscheid te nemen.

Graag nodigen wij u uit voor deze afscheidsreceptie, die
gehouden zal worden van 17.30 tot 19.00 uur in de
Statenzaal van hel stadhuis, Markt 3 1.
Roermond, februari 1992.

Het Stadsbestuur van Roermond,

drs. H.L.H. Derks, loco-burgemeester,
mr. R.J.T. Schurink, secretaris.

k_T i 1 .+-
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Blijspel
" Toneelgroep Expressie uit
Weiten speelt vandaag het blij-
spel 'Liefde half om half. Aan-
vang acht uur in dr Brikke
Oave in Brunssum. De entree
bedraagt fl 8,50. Voorverkoop
bij het VW-fcantoor in Bruns-
sum. Het stuk van Alan Ayck-
bourn gaat over twee echtparen
met' relatieproblemen. In beide
huwelijken gebeuren rare din-
gen. Nu gebeuren die in veel
huwelijken, maar of dat een
goed teken is?

Pro Deo
" Jeugdkoor Abdissenbosch be-
staat vandaag op de kop af 35
jaar. ,Jn het begin zong het
koor voornamelijk kerkelijke
liederen, nu ook wereldse", ver-
telt een begeleidster. In het koor
zingen dertig kinderen van on-
geveer acht jaar('ze moeten wel
kunnen lezen') tot zestien
('ouder krijg je ze niet, want ze
komen dan steeds vaker met
smoesjes als veel huiswerk').
Het meest opzienbarende van
het koor is de de rol van Piet
Hendriks. De zestigjare Hen-
driks is oprichter van het koor
en zwaait al 35 jaar pro deo
met het dirigeerstokje. Een
prestatie! Zondag neemt Viet
Hendriks afscheid. In de kerk
van Abdissenbosch wordt om
half elf een afscheidsmis gehou-
den. Uiteraard met muzikale
omlijsting van het jeugdkoor.

overgeschilderd, maar het blijft te-
rugkomen", aldus de kunstenaar. In
de woonkamer wijst hij naar een
plek op de grond waar zich bij iede-
re volwassen regenbui een plas wa-
ter vormt.

gulden komen", rekent wethouder
André Coumans grofweg voor.
Maar, zo laat hij weten, het kan ook
vijfeneenhalf of acht ton worden.

"~-^_jfanonze verslaggever

j^RADE - De tijden dat de
.^alige schacht van de Doma-

_Btsn?-I*'n een Prooi was voor de
H mellJke vandalen, is voorbij.
md onumenta_e bouwwerk is om-
*er_.n **)mnen de hekken wordt
">en V gewoond

> geleefd. Tochn beeldend kunstenaar Rob
11Dal 6n Z -**n farmue n°g niet in
te u, ' '^ydens de storm van vo-
ekk ee^ drong net water op vele

*en Huize Thalen binnen.

Thalen weet waar de schoenwringt.
„Het gebouw is één brok beton. De
zuidkant wordt door de zon ver-
warmd, de noordkant juist niet. Er
zijn geen dilatatievoegen. Dat móet
dus gaan wringen en scheuren." Hij
wijst naar fikse scheuren in muur
en plafond.

Isolatié.

Temidden van enkele vitrines staat
kunstenaar Rob Thalen enkele be-
zoekers te woord. Metaal is zijn
materiaal. De vuistdikke stalen ka-
bels en de groot-formaat tandwielen
van weleer zijn daarom perfect ge-
ïntegreerd kunnen worden in ate-
lier en expositieruimte. Thalen
blijkt zeer verheugd over het gere-
serveerde bedrag, waarvan de
schacht, ofwel zijn woning en werk-
plaats, opgeknapt moet worden.

Trappenhuis

„Vorige week, met die storm, kwam
de regen- gewoon door de muren
naar binnen." Het haast oneindige
trappenhuis dat naar het woonge-
deelte bovenin leidt, zit vol vocht-
plekken. „Die heb ik al drie keer

Ie !,meente Kerkrade maakte vo-
t h bekend dat er dit jaar -
">üü. Potje 'stads- en dorpsver-- 280.000 gulden vrij
ha , VYo°r0°r de restauratie van de
'd-rh i

"**-)aar komt nog een dikke
"^Uh ■ ton uit e monumen-
.^l s'die. En ook de gemeente(. Wragen uit de pot van onren-
Sk

e kosten. Ik schat dat detotale/■"-"■atiekosten rond de 600.000

Coumans vertelt dat de restauratie
vooral gaat om de belangrijkste
conservering aan de buitenkant.
Vóór 1 april zal de aanvraag voor de
monumentensubsidie met de post
meemoeten, anders loopt Kerkrade
het geld mis. De wethouder weet
niet of de schacht dit jaar nog onder

handen zal worden genomen.

Thalen verwacht dat de Nulland-
schacht een thermische isolatie zal
krijgen Waarover een laag stucwerk
wordt aangebracht. De kunstenaar

die visie passen ook Thalens plan-
nen om in de achtertuin een speelse
aanbouw aan de schacht te bouwen.
Hij weet echter dat hij die plannen
uiterst voorzichtig zal moeten pre-
senteren.

is niet bang dat het monument ge-
weld wordt aangedaan. Een monu-
ment mag van hem best op details
worden veranderd. „Ik vind dat je
duidelijk moet laten zien waar ver-
leden ophoudt en heden begint." In

Omgeving Abdissenbosch mogelijke lokatie

Onderzoek naar terrein
voor milieubedrijven

Auto-inbraken
in Voerendaal

VOERENDAAL - Voerendaal
heeft de laatste twee weken te
maken met een golf aarr auto-
inbraken. In de nacht van zon-
dag op maandag werd in Klim-
men uit drie auto's de audio-
apparatuur gestolen. Sinds car-
naval zijn nu in totaal 25 auto's
opengebroken.

De Voerendaalse politie probeert
met man en macht de daders te

pakken te krijgen. „Die zijn ech-
ter moeilijk te vinden omdat de
inbraken telkens in een andere
kern van Voerendaal plaatsvin-
den",aldus een politiewoord-
voerder.

Volgens de zegsman is er een in-
tensief preventieprogramma op-
gezet . „Agenten surveilleren
elke avond en nacht in de ver-
schillende dorpskernen. Nor-
maal gesproken gebeurt dit met
de auto, nu worden deze dien-
sten echter lopend afgewerkt om
alles nog beter te kunnen contro-
leren."

Van onze verslaggever

ZwemclubJjÜLEN/LANDGRAAF - Het Streekgewest Oostelijk
gaat onderzoeken of er een zogenoemd milieu-_. gevestigd kan worden in de gemeente Land-

Ml* Het circa 75.000 gulden kostende haalbaarheidsonder-J** wordt voor de helft betaald uit het Europese fonds voor
Sl°nale ontwikkeling (EFRO).

Naar aanleiding van een stukje in
de krant, enkele dagen geleden, wil
ik graag mijn reactie geven. Zwem-
club Nimo is een snelgroeiende ver-
eniging met zeer veel jeugdleden.
Er is een wedstrijdgroep, een water-
pologroep, een kunstzwemgroep en
een recreatieve groep. De waterpo-
logroep is een tijdje geleden al naar
aan ander zwembad overgegaan zo-
dat de beweegbare bodem van het
zwembad kon worden vastgezet,
hetgeen een besparing van 40.000
gulden opleverde. Nu wordt zwem-
club Nimo opnieuw geconfronteerd
met bezuinigingen van zwembad In
de Bende. De trainingsavonden
(donderdag en maandag van 19 tot
20 uur) moeten worden verplaatst
naar de ochtendurenvan 7 tot 8 uur.
Daarna kunnen de zwemmers geza-
menlijk ontbijten.

Niveau
" Promoverende wetenschap-
pers mogen zich traditioneel bij
die feestelijke gelegenheid ook
even van hunfrivole kant laten
zien. Eén van de stellingen uit
hun proefschrift wordt geacht
niet over het hoogst weten-
schappelijke onderwep te gaan
waarmee ze hun doctorstitel in
de wacht hopen te slepen. Niet
iedereen is daarin even origi-
neel, maar vaak levert het ver-
makelijke stellingen op. W.J.G.
Oyen - laten we hem maar al-

vast doctor Oyen noemen - be-
schikt in ieder geval over een
scherp observatievermogen, ge-
tuige de volgende: „De hoogte
van het wetenschappelijk ni-
veau van sommige sprekers
spoort niet altijd met het peil
van beschaving tijdens een bij
een groot internationaal con-
gres aangeboden buffet."

Van onze verslaggever

Blub en Onnie
Schimmert dicht
DEN HAAG/NUTH- De winkel in
tweedehandskleding, Blub en On-
nie aan het Oranjeplein in Schim-
mert, moet dicht. Dit volgt uit een
uitspraak van Raad van State-rech-
ter P. van Dijk.

" Boy Goossens wijst op vervuilde grondmin een grondwaterbeschermingsgebied.
Foto: KLAUS TUMMERS

lLanwezigheid van de regionale
'■-st H was voor het Streekge-
■Jke reden om naar Landgraaf te
l^.n als mogelijke vestigings-
ejfj s voor het milieu-bedrijventer-
-]

.t^ns een woordvoerder heeft
ik..reekgewest nog geen precieze

le voor het milieu-bedrijven-
ln op het oog, maar een zegs-

■*t vJ/an *^e gemeente Landgraaf
eten dat daarvoor moet wor-

ir, bedacht aan de directe omge-
ijj l van het nieuwe regionale stort
Ijj et kerkdorp Abdissenbosch.
"seh st'chtingLeefbaar Abdissen-
_^pj' diezich overigens nog steeds

■". r tegen de aanleg van de nieu-,. egionale stortplaats, waren de

Exploitante A. Lahellec van Blub
en Onnie voerde "bij de Raad van
State een spoedprocedure tegen de
gemeenteNuth. Inzet was de weige-
ring van de gemeente om aan de
kledingwinkel vrijstelling te verle-
nen van het geldende bestemmings-
plan. Zonder vrijstelling is detail-
handel in het pand verboden.

Ik twijfel nu aan het gezonde ver-
stand van het zwembadbestuur om
met zulke volstrekt onuitvoerbare
voorstellen te komen. De bestuurs-
leden realiseren zich niet dat de le-
den van Nimo uit alle delen van
Landgraaf komen ('t Eikske tot
Waubach). Als die veelal jonge le-
den eerst ontbijten in het zwembad
na de trainig tot 8 uur, dan komen
ze te laat op school. Tevens is aan-
getoond dat de studieprestaties zul-
len afnemen als kinderen 's mor-
gens vroeg voor schooltijd hebben
gezwommen. Mocht het waanzinni-
ge idee van het zwembadbestuur
worden aangenomen, danzal dit het
einde betekenen van zwemclub Ni-
mo, een vereniging die nog steeds
hoopt in 1993 het 25-jarig bestaan te
kunnen vieren.
LANDGRAAF Paul Boots.

De gemeenteraad van Nuth heeft in
een notitie geformuleerd onder wel-
ke voorwaarden vrijstelling ten be-
hoeve van detailhandelkan worden
verleend. Blub en Onnie komt daar-
voor niet in aanmerking. Als de
gemeente moet afwijken van dit be-
leid is het einde in Nuth zoek, aldus
de woordvoerder van de gemeente.

Rechter Van Dijk oordeelde dat de
gemeente Nuth terecht een vrijstel-
ling heeft geweigerd. En dat bete-
kent dat de winkel moet sluiten.Gebruik van

sbest buizen
ondercontrole
- De in MaastrichtW?2*ge leidingen voldoen aan de

l**bpc.J*-ce eisen op het gebied vanstgebruik.

De afgelopen week meldde ook de
politie in Brunssum dat er in de na-
bijheid van het regionale stort
Landgraaf veel illegaal afval wordt
gedumpt.

SCHINVELD - De Politieke Groe-
pering Boy Goossens vindt dat het
collegevan Onderbanken veel meer
aandacht moet besteden aan het
zwerfvuil en vaak bouwvallige, ille-
gale bouwsels.

De fractie heeft geconstateerd dat
klachten van burgers over het her
en der in Schinveld langs wegen,
greppels, in groenperken en ook in
de bossen storten van illegaal afval,
terecht zijn.

De raadsleden Boy Goossens en Jos
Schröder willen ook dat een hoop

Zwerfvuil en vervuilde grond in Onderbanken

Goossens wil aanpak
van milieudelicten

vervuilde grond in de voormalige
kleigroeve Mois met spoed afge-
voerd wordt. Het betreft onder-
grond waar in het verleden illegaal
kabels werden verbrand. Deze
grond is verzameld in een officieel
grondwaterbeschermingsgebied.
Tenslotte vraagt de fractie Goos-
sens het college maatregelen te
nemen tegen het wegpompen van
grondwater. Dit zou gebeuren van-
uit een Duits ontgrondingsgebied
bij In 't Roet. Het water zou ónder
de Neutraleweg door in de Schin-
veldse bossen verdwijnen.

Rally
voor 'Vondel' onmisbaar maakte HEERLEN - Dat de bestuurder

en niet de eigenaar van een brom-
fiets verantwoordelijk is voor
eventuele gebreken heeft Heerle-
naar I. gisteren tijdens de behan-
deling van zijn rechtszaak aan
den lijve ondervonden.

Arrogante houding
redt verdachte niet

plannen van het Streekgewest nog
niet bekend. „Dit is volstrekt nieuw
voor ons", aldus Ed Gubbels van
Leefbaar Abdissenbosch. De stich-
ting wil eerst de plannen nader be-
studeren alvorens een oordeel te
vellen.

t^?lef het onderzoek schat het
.^gewest dat realisatie van het

"U-j enterrein 2-6 ton kost* Er
j. en bedrijven moeten komen
L 'ch bezighouden met de over-
'ofd

etl verwerkingvan het afval dat
14L' "Aangeboden aan de regionale
stortplaats in Landgraaf.

JO REIJNDERS
Van onze correspondent

Badplaats

Nieuwe regisseur houdt volkstoneel op goede spoor

'Vondel' blijft boeien

ktis. aat het college van burgemees-
Sjtn 11 wethouders weten aan de
-%Traadsleden Nollie Loontjens-
feii en Jean van Hooren, dievra-I.L stelden over het gebruik van
W t** buizen in Maastricht met
'% Uele gevolgen daarvan voor de
■.^gezondheid.c°llege herinnert eraan dat de
.^ heb-
\,-oegezegd geen enkele asbest-
tl^^ende leiding (Eternit) meer te
I.(k^ toepassen vanaf 1 januari
*4 en dat de WML dat vanaf dit

niet meer doet* De WML Se"
*^i> nu als alternatief gietijzeren

*n> ondanks de nog aanwezige
■^aad Eternit-leidingen.

" De 23-jarige Mare Habets uit
Sibbe weet alles van Rally-
sprints. Zon rally-sprint is een
eendaags evenement voor be-
ginnenderallyrijders. Als navi-
gator in de 'hete stoel' van de
Toyota Corolla 16 V van Piet
Pöttgens neemt hij zonddg deel
aan de Piedro Rally-Sprints in
Rotterdam. Mare haalde in
Amersfoort zijn rally-licentie.
Als navigator zal hij zondag
vooral bezig zijn met het lezen
van voor de bestuurder belang-
rijke korte aanwijzingen over
het parcours

Het is steeds weer een genot om
te zien hoe iemand die als 'niet
tekstvast' bekend staat, zich toch
telkens als een ware meester
weet te redden uit situaties, die
zowel voor Ben zelf als voor zijn
medespelers onvoorspelbaar
zijn.
De nieuwe regisseur zal de ko-
mende dagen wellicht gebruiken
om zijn spelers aan het verstand
te brengen dat verstaanbaarheid
een groot goed is. Met name de
dialogen in het eerste bedrijf,
waarin de lijnen van het stuk
worden uitgezet, mogen duidelij-
ker overkomen.

Niet zijn ex-vriendin, de eigena-
res van de bromfiets, werd be-
straft maar hij als bestuurder
kreeg een boete van 130 gulden
opgelegd.

De jongeman had in de Heerlense
binnenstad op een onverzekerde
bromfiets gereden. De bromfiets
vertoonde bovendien enkele tech-
nische gebreken en werd door de
politie in beslag genomen.

Schinvelds dialect, speelt zich af
in een dorpscafé, waar roddel en
achterklap nog belangrijker zijn
dan de drank die er wordt ver-
kocht. De plannen van een freule
om haar landgoed te verbouwen
tot een complex bejaardenwo-
ningen, houden de stamgasten
danig bezig. 'Samen verder'
moet namelijk een soort commu-
ne worden waar 'alles zal worden
gedeeld, zelfs de mannen.

Zeker is wel dat menige bezoe-
ker na afloop van het toneelstuk
behoefte had aan een 'Elske'.
Het leek daarom wel op een
urenlange reclamespot voor het
drankje uit Beek.

SCHINVELD - Of de tap in ge-
meenschapshuis 't Kloeëster na
afloop van 'Mam sjteet druuëg'
vlotter liep dan normaal, dat zal
de penningmeester van toneel-
vereniging 'Vondel' weten.

De bestuurder dacht de zaak gis-
teren bij kantonrechter mr Oost-
dijk 'even' snel te regelen: „De
bromfiets was eigendom van mijn
ex-vriendin. Ik wist dat de brom-
fiets niet verzekerd was. Maar ik
hoef toch niet te zorgen dat het
ding in orde moet zijn".

De meeste spelers hebben de
neiging om op gewone toon-
hoogte te spreken, lonkend naaf
de microfoons, die ter ondersteu-
ning boven hun hoofden hangen.
Het publiek mist daardoor te
vaak cruciale uitspraken, die
voor het vervolg van de inhoud
erg belangrijk zijn. In diezelfde
dialogen mag overigens best wat
meer vaart komen, want het
duurt soms wel wat erg lang,
voordat de kijker aan zijn portie
humor toe is.

middelpunt van het stuk, waar-
mee toneelvereniging 'Vondel'
dit seizoen afsluit. De vaste be-
zoekers, die ook ditmaal weer de
keuze uit vier opvoeringen heb-
ben, waren beslist benieuwd
naar de prestaties van Vondels
nieuwe regisseur Nico Thoen.
Zijn taak is het immers om de
oude rot in het vak, Sjeng Hen-
driks, op te volgen, die meer dan
40 jaaraan het roer van de Schin-
veldse toneelclub heeft gestaan.
En die, zij het wat meer op de
achtergrond, ook nog aan deze
produktie als regisseur heeft
meegewerkt.
Dat het Nico Thoen nog niet he-
lemaal meezit, heeft de toneel-
liefhebber maar voor lief geno-
men. Foutjes en onvolkomenhe-
den werden goedgemaakt door
prima vertolkte komische situa-
ties, waarin meesterkomiek Ben
Veltrop als Hein Sodemieter zich

9 Het is natuurlijk ook nauwe-
lijks bij te benen voor de school-
gaande kinderen. In de aard-
rijkskundeles horen ze zoveel
verschillende namen van ste-
den, dorpen, grote en kleine
plaatsen. 'Wat is een bad-
plaats?' kan in zon geval dan
ook best de nodige moeilijkhe-
den opleveren. Gelukkig had
Natalie er een eenvoudige ver-
klaring voor: „Een badplaats is
een plaats op het strand waar
men de handdoeken en andere
spulletjes kan neerleggen zon-
der dat iemand anders dieplek
mag gebruiken." Helemaal mee
eens dus.

„De pijn ligt niet in de gepleegde
overtredingen, maar in het feit
dat de verkering uit is. Bovendien
staat uw arrogante houding mij
niet aan. Honderddertig gulden
boete en de bromfiets wordt ver-
beurd verklaard", aldus mr Oost-
dijk.

'Mam sjteet druuëg' is komend
weekeinde nog tweemaal te zien.
Op zaterdag en zondag 21 en 22
maart telkens om 20 uur in 't
Kloeëster te Schinveld.

Koren op de molen dus voor de
vele alleenstaandetypetjes, zoals
boswachter Juup Hamers, dié
achter de bejaarde stroopster
Anneke Bings aanzit. Het twee-
tal, gespeeld door Sjir Dohmen
en Pauline Hermus-Thoen,
werkte ook door hun uitdossing
op de lachspieren van de bezoe-
kers.

De fles drank was niet het enige

En dat kwam allemaal door de
chronische dorst van Mam Reu-
zelaar, de door Paula Raes-
Palant op het toneel gezette be-
jaarde kroegbazin, die haar
dochter Trees (Rien Müller-Cor-
nelissen) regelmatig tot wan-
hoop dreef met de uitroep 'Ich
sjtoan druuëg'!

De klucht van Theo Akkermans,
omgeschreven in onvervalst

''H ke nutsbedrijven hebben op.-.beurt verklaard al vanaf 1987
\^ Eternit meer te gebruiken.

vorig jaar wordt eveneens
Vp asbesthoudend produkt meer
tapPast bij reparatiewerkzaamhe-

W V.ragen van ongeruste burgers
over risico's voor de gezond-

"^ bij toepassing van bepaalde
[i^ffialen, verwijst het college
ta het Gemeentelijk Milieube-

Maastricht, waarin aan-
f,1g wordt gevraagd voor verga-

I *"% Van e n°dige knowhow op dit
,r cd, zodat de burger goed geïn-, neerd kan worden.

*. etldien kan elke burger goede
'jtr* ctuele informatie krijgen overIki .'tvoering van het Asbest-llii,*' bij de Arbeidsinspectie, al-
\n r Ur6emeester en wethouders

Dinsdag 17 maart 1992"15

Laten zien waar verleden ophoudt en heden begint'

Mijnschacht Nulland
Wordt gerestaureerd

Wijkblad
"De meeste in Heerlen ver-
schijnende wijkbladen ploffen
met mooie regelmaat op ons bu-
reau. Daarvoor zeggen we de
redacties dank, en wees er zeker
van: we lezen ze! Zo vernemen
we via Devoon, het blad voor
Zeswegen en Nieuw-Husken,
dat al weer een nieuwe wijkuit-
gave het levenslicht zal zien. De
wijkraad van de kersverse
buurt Nieuw-Husken gaat haar
■inwoners met een eigen blad in-
formeren. Een goed initiatief in
deze nieuwbouwwijk, waar de
onderlinge contacten natuur-
lijk voor een groot deel nog in
de 'opbouwfase' verkeren. Ove-
rigens blijft ook Devoon in de
Nieuw-Huskense brievenbussen
neerdalen. De redactie van dit
blad denkt dat in Zeswegen "
veel dingen gebeuren die ook
voor de inwoners van Nieuw-
Husken interessant zijn. Een
nieuwe wijk, en dan al twee
bladen!

Door scheuren in het beton kan het water binnen geraken Foto: KLAUS TUMMER:

oostelijke mijnstreekr Hmburgs «tagblod"

in gesprek

recensie.



Van onze sportredactie

KERKRADE - Nu Feyenoord
waarschijnlijk niet meer in
aanmerking komt voor de na-
tionale titel maar des te meer
voor het veroveren van de
KNVB-beker, wordt de vijfde
plaats in de eindrangschik-
king van de PTT-Telecompeti-
tie met het oog op Uefacup-
voetbal steeds interessanter.
Het belang van het duel Roda
JC-FC Utrecht, vanavond om
20.00 uur op Kaalheide, is
daarmee overduidelijk.
Dat het duel afgelopen vrijdag we-
gens de slechte terreinomstandig-
heden geen doorgang kon vinden
en naar vandaag werd verplaatst,
kwam de Kerkradenaren niet onge-
legen. Roda JC-trainerAdrie Koster
kan nu immers wel weer een beroep
doen op de van een lichte blessure
genezen Max Huiberts, de olym-
pisch international die de laatst.
weken nadrukkelijk van zich doet
spreken.

TRIATHLON
Geleen, Meetpointtriathlon: 1. fiBruijn, Amersfoort, 3.01.35; 2. J. #'
ken 3.07.45; 3. J. Koole 3.11.45; 4. ■>*Soest 3.12.11; 5. J. Hiemstra 3.13-3",
rome Janssen, Haelen; 13. Peter j
Dun, Hoensbroek. 18. John Ferme1,

leen; 19. Wil Pisters, Stem. Vetei*.
1. Gerard Stam, Egmond aan If\Rien Alfenaar, Puth. Dames: 1. A-°*<i
Zwieten, Bedegraven; 2. Geraldine
sink, Maastricht.

GOLF
Fort Lauderdale, Honda Classic, h
joen gulden: 1. Pavin 270 slagen (J
70 68) wint playoff op 2e extra h»,
gen 2. Couples 273 (69 68 65 "K
Brooks, Brown , Clearwater, Floïïi
McAllister allen 274, 8. Lietzke 2jJ
Strange en Magee 275, 17. Faldo 27*
Tucson (Arizona), Ping Welch Jpioenschap, vrouwen, 700.000 _P*ÏJ
Eindstand: 1. Burton 277 slagen .J69 68), 2. Daniel 278, 3. Briles-H"'
280, 4. Golden en Palli beiden 281-

BOKSEN
Las Vegas, WK weltergewicht. r
WBA-versie: Cook verslaat door k-i
de 4e ronde Contreras (Ven). CooK
we wereldkampioen.

Levski Sofia naar
Midden-Limburg
NEDERWEERT - Het Butë
se Levski Sofia komt in juli*
een trainingskamp naar Mi<^Limburg. De contacten we^
gelegd door Harrie Minten.
stuurslid van RKSVO, die
le jaren geleden ook Slavia ".
naar Limburg haalde. De B 1"

ren zullen trainen op het <*
plex van de vierdekl*
RKSVO in Ospel. Voor de'gaarse eredivisieploeg w0f
nog tegenstanders gezocht.

oefenvoetba
Vandaag J
Miranda- Chevremont '** 1

sport in cijfers
TENNIS
Key Biscayne, Spelerskampioenpj *5 miljoen gulden: Vrouwen,tweed' j
de: Gigi Fernandez - Po 6-4 S*\ .
McNeil - Kuhlman 6-4 4-6 6-2, &\ 'Cecchini 6-0 6-4, Mary-Joe Fern»"?[
Herreman 7-5 6-2. Derde ronde: Sl-/, I- Pierce 7-6, 1-6 4-0 Pierce staag istrijd, Sanchez - Helgeson 6-2 6-2, JJ- Farina 7-5 6-1, Tauziat - Medvede*
6-2, Frazier - Shriver 6-26-0, Graf - *l
6-2 6-2, Date - Cunningham 3-6 &** \
Zrubakova - Wiesner 7-6 6-4, Bi""
McNeil 7-6 4-6 6-3. N

,
Mannen, tweede ronde: Gilbert - ",
eek 6-4 2-6 7-6, Haarhuis - PJMcEnroe 6-3 6-3, Mancini - Agen*
6-1 6-4, Zoecke - Wheaton 6-1 6-2,
- Gilbert 4-6 6-2 6-3, Stark - Wash"11

3-6 7-6 6-1. Derde ronde: Courier'
mez 6-4 6-7 4-3, Gomez staakt de«*
Chang - Rosset 4-6 6-4 7-6.
Casablanca. Mannen, 300.000 «"Jeerste ronde: Koevermans - Kosl0
6-4 2-6 6-2, Al Aynaoui - Cierro 7-»
Gorriz - Vadja 6-0 6-4, Brastagui -"
7-6 6-3.

Niet topfit,
geen Everest
HEERLEN - Een bacterie»
fectie verhindert dat Ed'
Bekker in mei de Mount Evj
gaat beklimmen. Dat is een'
tegenslag voor de alpinisten
de Vallekebergse Alpe VK
die dit jaarvan alle zeven co"
ten de hoogste toppen *■
bestijgen. Edward Bekker.
acht jaar geleden op de Ev*
reeds tot op ruim achtdui*
meter kwam, was de voorn*
ste troef voor de verovering
het 8.848 meter metende topP
van de wereld.
Door de ziekte kan Bekker'
niet optimaal voorbereid
Francois Verhoeven, die 'Bekker een Limburgs kof
zou vormen in een Duits &

dieteam, zal nu alleen de eet
de VAV moeten hooghoU'
Volgens de Valkenburgse 'eniging komt het slagen
haar project Sony-On Top
dat de beklimming van de WP
ven beoogt, niet in gevaar 9,
het afhaken van Bekker-
Verhoeven niet bovenkj
volgt er in het najaar een hen1
sing.

Dinsdag 17 maart 1992 # 16

" ATLETIEK - Komende zon-
dag om 10.00 uur wordt voor de
honderdste keer het startschot
gelost voor de bekende Leudal-
bosloop. In verband met dit jubi-
leum wordt het een extra-feeste-
lijke trimtocht met diverse prij-
zen. De afstanden zijn weer 3, 6,
9, 12 en 15 km. Vertrek vanaf ca-
fé De Busjop in Heythuysen.

Programma
betaald
voetbal

eredivisie
Vanavond 20.00 uur:
Roda JC-FC Utrecht
PSV 28 20 7 14763- 22
Ajax 28 19 5 443 62-18
Feyenoord 27 17 7 3 4144-15
Groningen 26 12 8 632 38-27
Vitesse 28 12 8 832 40-28
RKC 27 9 11 729 46-38
RodaJC 27 10 9 829 34-32
FC Twente 27 11 6 10 28 47-44
Sparta 27 9 10 828 40-46
FC Utrecht 27 7 13 7 27 30-29
Willem II 27 10 611 26 37 -33
MW 27 9 8 10 26 28 -36
Volendam 29 9 7 13 25 30-41
SWDordr 28 8 4 16 20 35-56
Den Haag 29 5 8 16 18 27-55
Graafschap 28 5 7 16 17 25-49
Fortuna S 27 3 10 14 16 26-44
VW 27 2 6 19 10 25-64

roda jc-fc utrecht
Vanavond 20.00 uur
Scheidsrechter Van de Ende

Roda JC (opstelling): Bolesta, Verha-
gen, Hanssen, Luypers, Trost, Broeders,
Boerebach, Ter Avest, Hofman, Arnold,
Huiberts. Reservebank: Smits, Van der
Luer, Paul Janssen, Stefan Jansen, Oge-
chukwu.
FC Utrecht (selectie): Van Ede, Achter-
berg, de Koek, Liesdek. Plugboer,
Roest, Verrips, Bijl, Van Diemen, Van
der Net, De Kruijff, Brouwer, Cooke,
Lindenaar, Smolarek, E.Vierklau.

toto/lotto
DEN HAAG - Lotto 11: le prijs: geen
winnaar: 2eprijs: 37 winnaars, 39.202,70,
3e prijs: 37 winnaars, 3178,50, 4e prijs:
2868 winnaars, 41,00, 5e prijs: 52.137
winnaars, 5,00.

sportkort

"KANOVAREN - JohnMontu-
let van het Venlose Viking won
in de Ardennen het 26ste 'Crite-
rium de la haute Lesse', een ra-
cing- oftewel afvaartwedstrijd in
de seniorenklasse K-l. Hij reali-
seerde in het veld van drieënt-
wintig verenigingen een tijd van
18 minuten en 16,60 seconden.

CHIO Aken test voor OS

Verhagen zich met de bewaking
van de Pool bezighouden, terwijl
Luypers de andere spits Van der
Ark voor zijn rekening dient te ne-
men.

geleden. De oefenmeester moet het
dit keer echter stellen zonder Gerry
Senden, die als rechtsback FC Ut-
recht-goaltjesdief Smolarek uit de
wedstrijd hield. Vanavond zal Bert

voorlopig op de vijfde plaats in de
rangschikking. Koster hoopt van-
avond aan te kunnen knopen bij het
eclatante bekersucces tegen hetzelf-
de FC Utrecht (4-1) enkele weken

ik liever vandaag dan morgen ver-
trekken. Dit seizoen is duidelijk
geworden dat er bij Roda JC echt
geen toekomst meervoor mij ligt".
De toekomst van Roda JCricht zich

Kind van de rekening is niet voor
de eerste keer dit seizoen Eric van
der Luer, die „vanwege het collec-
tief', aldus Koster, zijn basisplaats
moet afstaan. Voor de middenvel-
der, diena de winterstop niet onver-
dienstelijk heeft bijgedragen aan de
goede prestaties, is de maat meer
danvol. „Dezebeslissing heeft niets
met het collectief te maken, maar is
puur op de man gericht. Blijkbaar
ben ik telkens gedoemd om het
kind van de rekening te zijn. Het
meest vreemde vind ik nog dat de
trainer zegt dat hij tevreden is over
mijn prestaties. Dat kan ik niet rij-
men met zijn beslissing om me aan
de kant te houden".
Eric van derLuer heeft zijn conclu-
sies getrokken uit de maatregelen
van Koster. „Voor mij is het boek
Roda JC definitief gesloten. Ook al
loopt mijn contract nog door. Zelfs
al zou ik opslagkrijgen, dan nog wil

Materiële steun
Voor de vuist weg

gewoon zorgen dat je
altijd later gaat slapen
dan Gazza."

Youp van 't Hek in zijn
column in NRC Han-
delsblad over het Olym-
pic Star Project: „Een
ding is te hopen. Als
Ronnie Tober maar niet
dronken wordt, zijn
hand openhaalt en gaat
roepen: „Ik heb aids, ik
heb aids." Hoewel ik
zou roepen: „Alles best,
als je maar niet gaat zin-
gen."

SW Dordrecht-speler
Romano Sion (ex-Haar-
lem) in Barend & Van
Dorp over zijn gewoon-
te te laat te komen op
trainingen: „Ik hou te
veel van een gokje, dat
is mijn probleem. Je
kan wel zeggen dat ik
verslaafd ben aan de
gokkast."

Heleen Crielaard, vol-
leybalinternational in
het Parool: „Trainers
als Severein (Martinus)
en Gansevoort (Olym-
pus) kunnen dertig uur
per week gaan trainen,
maar hebben twintig
uur niets te vertellen."

Jos Vaessen, voorzitter
van de internationale
motorsportbond FIM,
in NRC Handelsblad,
over de prijs die voor
deelname aan Grand
Prix-races betaald moe-
ten worden: „Ook hier
geldt het principe dat
de boer met de dikste
aardappelen het hards-
te klaagt."

Paul Stewart, midden-
velder van Tottenham
Hotspur, over de uits-
pattingen van het en-
fant terrible van de
Engelse voetbalsport,
Paul Gascoigne in NRC
Handelsblad: „Je moet

Loek van Driel, be-
stuurslid technische
zaken van FC Den
Haag, in Voetbal Inter-
national: „Het wordt je
in de voetballerij kwa-
lijk genomen als je niet
kunt liegen."

Dronken speaker
Deining na ontslagbrief

sportkort

Dat bleek dus niet zo te zijn. Het logische gevolg
was een strafschop. Zaterdag, thuis tegen het als
vierde geklasseerde Honnef, moet Alemannia uit
een ander vaatje tappen. Anders gaat zelfs de aan-
sluiting met de middenmoot verloren.

Braun was in deveronderstelling, dat de bal na een
effectvol schot reeds de achterlijn gepasseerd had." Zelfs in een topeve-

nement als CHIO
Aken kan het wel
eens mis gaan, bij-
voorbeeld als een
paard in de hinder-
nis terechtkomt.

Foto: FRANSRADE

Merckx pechvogel

WIELRENNEN
Monte Conero. Tirreno - AdriaticO'
de etappe Paglieta - Monte Conen
Argentin 214 km in 5.57.59 (gem: 3*.
km/u), 2. Sierra 0.14, 3. Jekimov O-'JJeker, 5. Cassani 0.18, 6. Roche 0"
Sörensen, 8. Alcala, 9. Pierobon-;
Roosen 0.32, 11. Gonzalez Arrieta "12. Zberg 0.39, 13.Kuum, 14. Zan^
Petito, 27. Chiurato 0.53, 28. Roofc-jJ
Van Aert, 58. Van Orsouw 1.53,75- »J|
no 2.54, 81. Maassen 5.28, 108. H*jJl
ling 8.24, 110. Den Bakker, 114. PB
kink, 122. Akkermans, 151. Kools J-J]
Algemeen klassement: 1. Söre-lj
26.03.50, 2. Cassani 0.05, 3. AlcaU U
4. Jeker 0.12, 5. Sierra 0.21, 6. C<%
0.28, 7. Chiurato 0.31. 8. Pierobon £9. Zberg 0.39, 10. Roche, 11. Br(*^«
0.48. 12. Petito, 13.Kuum 0.49, 14. &Jden 0.59, 15. Van Aert 1.02, 26. R^2.48, 33, Bugno 4.28, 66. Van OrSJJ12.54, 77. Breukink 17.07, 80. Den £
ker 17.26, 89. Maassen 20.12, 118- -J
meling 28.04, 157. Akkermans 38.1*'
Kools 53.52.

Dokter Jos Benders uit
Maastricht heeft reden
om verheugd te zijn.
Als voorzitter van de
Stichting Service Medi-
cal, de mobiele sportge-
neeskundige groep,
heeft hij door Pon's
automobielhandel in
Leusden twee Audi's 80

aangeboden gekregen
voor zijn team.
De mobiele sportge-
neeskundige groep
zorgt jaarlijks bij tien-
tallen evenementen
voor een optimale me-
dische begeleiding van
sporters, organisatoren
en publiek.

De eenentwintigste wedstrijd, uit tegen Boeholt,
gingzelfs op ongelukkige wijze verloren. De beslis-
sende treffer van Boeholt (2-1) kwam tot stand toen
de jonge verdediger Mirko Braun de bal na een
voorzet van de gastheren met de hand wegsloeg.

Het duurt nog wel even
voordat Europa's groot-
ste ruitersportevene-
ment, CHIO Aken, weer
op het programma staat,
maar voor de vele fans
van de paardesport ge-
ven wij toch al de data:
dinsdag 30 juni tot en
met zondag 5 juli. Overi-
gens, CHIO Aken heeft
dit keer wel een heel bij-
zondere betekenis. De
wedstrijden gelden als
een laatste test voor de
Olympische Spelen in
Barcelona, die vier we-
ken later beginnen.

Alemannia in middenmoot
Ooit speelde Alemannia Aken in de Bundesliga.
Daarna bracht de ploeg het publiek in Tivoli vaak
tot laaiend enthousiasme toen er in de op een na
hoogste klasse gevoetbald werd. Die tijden zijn
voorbij. De Alemannen moeten in de huidige com-
petitie content zijn met een klassering in de mid-
denmoot van de Oberliga Nordrhein.

Het klinkt gek, maar deelnemers aan Indoor
Brabant worden allesbehalve als eerste le-
vensbehoefte beschouwd voor dit jaarlijks
terugkerend ruitersportevenement in Den
Bosch.

Axel Merckx is de zoon van de
grootste wielrenner aller tijden,
maar ook wanneer je pa Eddy
Merckx heet krijg je in het pelo-
ton geen vrijgeleide. Integen-
deel, je wordt nog eens extra
scherp in de gaten gehouden. De
pechduivel heeft er zelfs hele-
maal lak aan hoe de naam is van
degene, die hij uit het zadel
stoot.

Maastrichtenaar Bèr ten Haaf, de voormalige voor-
zitter van de werelddambond FMJD, is terug van
weggeweest.

Vorige week liet hij in een met de hand geschreven
brief gericht aan het bondsbureau in Dordrecht
weten wegens 'drukke werkzaamheden' niet lan-
ger beschikbaar te zijn als hoogste dambaas.

„Ik heb de brief gepost en ben vervolgens een
week op vakantie gegaan", vertelt Ten Haaf, die
slechts negen maanden in functie was en enigszins
verbaasd was over de commotie rond zijnpersoon.

Vooral de Nederlandse dambond reageerde ge-
schokt op het aftreden, zeker na alle moeite die
men had genomen om Ten Haaf in het zadel te hel-
pen ten koste van de Russische voorzitter Wadim
Bairamov.

Axel Merckx ondervond het in
Gent-leper, ook wel de Katte-
koers genoemd, die een van de
grotere amateurwedstrijden is in
België. Toen het aan flarden ge-
scheurde veld (er waren liefst
honderdvijftig renners gestart)
de heuvelzone bereikte waar ook
tijdens Gent-Wevelgem de selec-
tie plaatsvindt, maakte Merckx
junior deel uit van dekopgroep.

Aanvankelijk werd het bericht zelfs niet geloofd,
vooral niet omdat een vakantie vierende Ten Haaf
een week lang niet thuis gaf bij pogingen om een
reactie los te krijgen op zijn brief. In KNDB-krin-
gen hield men er zelfs rekening mee, dat aanhan-
gers van Bairamov een rol in de hele affaire speel-
den.

Men ztet ze eerder als noodzakelijk kwaad.
De eerste dag overrompelde een stortbad
man en paard, omdat maart zijn staart roerde
en de corridor niet overdekt was. De tweede
dag ving een rubriek gemakshalve een half
uurtje vroeger aan, waardoof een enkelingals
Roelof Bril niet eens het parcours kon ver-
kennen. En tot overmaat van ramp moesten
.zij zich laten beledigen door een stupide
speaker, de heer ChielKunst, Hij zette de rui-
ters voor joker, door na elke crash in de mi-
crofoon te mompelen: 'Foutje...'. En meer
van die flauwiteiten. De organisatie bood na
afloop niet haar excuus aan. „De man was
helaas dronken", heette het. De ruiters waren
daar een beetje misselijk van.

Fatale val " Voorbij definish in leper. Zoon Axel wordt opgewacht
door zijn ouders Claudine en Eddy Merckx. .

Foto: ALDO TONNOIR
De spelers hebben er
niets van gezien; de
meeste toeschouwers
wellicht ook niet. Toch
speelde zich vlak voor
de aftrap van AC Milan-
Bari een drama af in het
stadion. Giuseppe Gal-

10, een zeventienjarige
jongen, maakte een val
van vijfentwintig meter
hoogte. In het zieken-
huis overleed hij aan de
opgelopen verwondin-
gen.

Overigens baadde Indoor Brabant zich op
een andere plaats in de Bossche hallen vier
dagen in weelde. In elk hoekje van de luxe
aangeklede hallen schitterden logo's van de
sponsors, diegezamenlijk twee en een kwart
miljoen gulden schonken. De geldschieters
kregen in ruil hun 'eigenring', de loges eisten
de helft van de beschikbare plaatsen op. De
ruiters waadden ondertussen door de mod-
der...

" VOETBAL - In het GoffeJ/ 1
stadion in Nijmegen spelen N**, _
en Vitesse zaterdagavofl "vriendschappelijk. Het duel W
gint om 19.30 uur. ]

" VOETBAL - Na een afwezig j
heid van bijna drie jaar kefi^
trainer Niels Liedholm terug 'het Italiaanse voetbal. De zeve^tig-jarige Zweed tekende maal*'
dag een contract als manage
van degradatiekandidaat Heil*
Verona, dat eerder Fascetti onv
sloeg. Als coach wordt Faseert-*"
die een contract tot 1994 had, °V_
gevolgd door oud-Internaziona'
lespeler Corso.

" VOETBAL - KV Mechelen «/ ,
in het nieuwe voetbaljaar op e"^benen staan. Voorzitter en g**^'
schieter John Cordier beëindig..,!
dit seizoen zijn werk bij de c
waar hij tien jaar geleden begof*

omgeleid en komen een paar ki-
lometer verder weer op de route
van de renners.

Toen Axel Merckx een nieuw
wiel aangereikt kreeg waren zijn

vroegere metgezellen en zelfs de
eerste achtervolgers al in geen
velden of wegen meer te beken-
nen. Ene Nico Eeckhoudt won
na 173 kilometer; Axel Merckx
viel buiten de prijzen.

Uitgerekend op de Kemmelberg
kreeg hij met een lekke tube af
te rekenen. Het voorval zou min-
der erg geweest zijn, indien de
materiaalwagen van de ploeg
waartoe hij behoort in de onmid-
dellijke nabijheid was geweest»
maar dat kon niet. Omdat de
Kemmelzone natuurbeschermd
gebied is, mogen volgauto's en
ander gemotoriseerd verkeer
niet over de helling. Zij worden

Roda JCricht zich op vijfde plaats

Van der Luer kind
van de rekening

"Eric van der
Luer (midden) is
zijn basisplaats
kwijtgeraakt.
„Voor mij is het
boek Roda JC
definitief
gesloten", zegt de
aangeslagen
Maastrichtenaar.

Foto: FRANS RADE
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Blangé terug
in Oranje

Feyenoord-trainer: 'Ik hoop dat het nog drie mooie dagen worden'

Ontslagbrief Dorjee ligt klaar

Dambestuur
twee man sterk

KNAU onderzoekt
affaire Stalman

DEN HAAG - Het bestuur van de
Koninklijke Nederlandse Atletiek
Unie (KNAU) heeft voor de be-
stuursvergadering van morgen de
„affaire Stalman" op de agenda
staan. Ria Stalman, die in 1984 in
Los Angeles Olympisch kampioene
discuswerpen werd, is in een artikel
in de Krant op Zondag door voor-
malig kamergenote Jennifer Smit
beschuldigd van het gebruik van
anabole steroiden in de aanloop
naar de Olympische Spelen van
1984. Arie Kauffman, directeur van
deKNAU maandag: „De zaak komt
woensdag aan de orde in onze be-
stuursvergadering. Wij kunnen pas
een standpunt bepalen wanneer wij
Ria Stalman hebben gesproken.
Dat is tot nu toe nog niet gelukt
omdat zij in het buitenland ver-
blijf."

HEERLEN - Het Limburgse dam-
bestuur bestaat na het aftreden van
ledenadministrateur Cyril Jansen
nog slechts uit twee leden: voorzit-
ter Jac Hannen en penningmeester
Werner Heunen. Hoensbroekenaar
Cyril Jansen legde met onmiddellij-
ke ingang zijn functie neer. „Han-
nen en Heunen hebben personen
benaderd om in het bestuur te ko-
men met wie ik absoluut niet wil
samenwerken". Heunen ontkent
dat hier sprake van is. „Ik weet niet
waar de heer Jansen die wijsheid
vandaan haalt".

" HANDBAL - Trainer Frans van
lersel van landskampioen Aalsmeer
(dames) heeft het bestuur van zijn
club laten weten het na dit seizoen
voor gezien te houden. Onlangs gaf
ook Jan Alma (Bollenstreek) te ken-
nen het komend seizoen zijn con-
tract met de club uit Voorhout niet
te verlengen.

Van onze sportredactie

TJEU STEMKENS
Van onze correspondent

LONDEN - Hans Dorjee is aan zijn laatste klusje bij Feye-
noord begonnen. De hoofdtrainer van de Rotterdammers zegt
er zelf nog geen rekening mee te houden dat hij donderdag,
daags na de Europa Cup-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur,
bij Feyenoord aan dekant wordt geschoven. Hoewel alles erop
wijst dat de leiding van de Rotterdammers hem de zwaarst
mogelijkerekening - dus ontslag - zal presenteren voor zijn uit-
barsting in de Krant op Zondag, beweerde de Delftenaar dat
het bestuur bij een goed resultaat het niet zal aandurven om
hem de nek om te draaien.

letk^ teruë in de nationale voll
De afgelopen daJ. n is overeenstemming bereiktssen het bestuur van de NeVo-

_>„jen de in Italië (Parma) spe-lde Nederlander.oach Arie Selinger, die van-a _ in Nederland komt voorn verblijf van twee weken, zal
l S over de spelverdeler kunnen
«schiken bij het Olympische

in Rotter-rn. de wedstrijden voor de
Sdi *l-'eaëue en de Olympische
öpÜ ' mdien de mannenploeg
j)0-1 in Rotterdam plaatst.J; NeVoßo is nog in gesprek
to

ei Jan Posthuma, die op dit
in Nederland is. Het

j*B worden aangenomen date van de vier „Italianen"
L^r voor Nederland zullen uit-een. Op Ronald Zoodsma en. j>Grabert zal op advies van de

staf (Selinger, Trei-
a ch en Pang) geen beroep wor-en gedaan.

zaak zo kort voor een verschrikke-
lijk belangrijke wedstrijd niet ver-
der willen laten escaleren. Pas
donderdag buigen we ons verder
over dezezaak. Het resultaat van de
wedstrijd tegen de Spurs zal niets
aan onze eventuele stappen veran-
deren."

Bij monde van aanvoerder John
Metgod liet de spelersgroep weten
dat zij geen partij wilde zijn in ont-
stane rel. Metgod: „Wij kunnen ons
hier nu niet over uitlaten. We zijn
met die wedstrijd bezig en dit gaat
buiten ons om. Ik heb de spelers bij
elkaar gehad en we waren het snel
eens."

Elders in het fraaie onderkomen
van Feyenoord deed het bestuur bij
monde van Jorien van den Herik,
zonder dat Dorjee daarvan op de
hoogte was, uitspraken die weinig
aan duidelijkheid te wensen over-
lieten. „Als iemand als Dorjee, een
stafmedewerker van onze club,
Feyenoord in diskrediet brengt,
mag van de leiding worden ver-
wacht dat daarop adequaat wordt
gereageerd. Hij heeft zich onbe-
hoorlijk en onjuist gedragen. Het
feit dat we hem vandaag niet voor
de wedstrijd op het matjeroepen en
bewust afstand houden, heeft alles
te maken met het feit dat we de

„Veel, heel veel zal afhangen van
het duel met de Spurs," sprak hij
gisteravond, ogenschijnlijk zonder
enige emotie, tijdens een haastige
persconferentie in het Londense
Swallow-hotel, waar Feyenoord de
laatste 48 uur voor de return van de
kwartfinale in de Europa Cup door-
brengt. „Ik leef ook niet met de
gedachte dat het na woensdag is af-
gelopen voor mij."

Embargo
Dorjee zegt het moment waarop het
gewraakte artikel naar buiten is ge-
komen wel te betreuren. Al heeft hij
van zijn uitspraken geen letter te-
ruggenomen. De oefenmeester, die
zo graag als 'internationale top-
coach' wil worden gezien, zou een
afspraak met de betreffende journa-
list hebben gehad dat hij zelf kon
bepalen wanneer het artikel ge-
plaatst zou worden. „Die afspraak is
geschonden, omdat de journalist
door zn hoofdredakteur is 'overru-
led. De man heeft me zaterdag-
avond laat op m'n antwoordappa-
raat nog gewaarschuwd dat het
artikel zou verschijnen en bood te-
gelijk zn excuses aan."

Jorien van den Herik: „Ik hoor pas
nu van dat embargo, maar dat stelt
de zaak heus niet in een ander dag-
licht."

Bauer vrijuit
bij sprint
WK-1988

BRUSSEL - Steve Bauer hoefl
geen schadevergoeding te beta-
len voor de valpartij die bij hel
wereldkampioenschap wielren-
nen in 1988 Claude Criquielion
de eindzege kostte. Dat heeft de
rechtbank in het Belgische Ou-
denaarde gisteren beslist. Cri-
quielion had een schadevergoe-
ding van één miljoen frank
55.000 gulden, geëist van Bauer
omdat die tijdens de eindsprint
afweek van de lijn en de Belgi-
sche wielrenner tegen de hekken
klemreed.
De rechtbank sprak Bauer vrij
van zowel vrijwillige als onvrij-
willige slagen en verwondingen
Volgens de rechter had de Cana-
dese wielrenner het recht om tij-
dens de sprint van de lijn af te
wijken. Criquielion heeft nog
niet beslist of hij in beroep gaal
tegen de uitspraak.

De coach: „Ik vind de spanning die
is ontstaan niet ongezond.Dat vindt
alleen de pers en misschien het be-
stuur. Ik heb gehoord dat er al is
geschreven dat ik nog maar drie da-
gen mag blijven. Wel, als dat zo is,
hoop ik maar dat het drie mooie da-
gen worden."

Toekomst SVV
inhet gedrang

\* - De felle kritiek die
test ti*'d over zi-*n noofd werd uit-

"o' CL 0rt* is voor voorzitter/sponsor
b^ den Braven aanleiding zich

|! len eind van dit seizoen te bera-
'<Vi?Ver de Positie van SW/Dor-

De zakenman heeft altijd
,Ceerd tot medio 1995 garant te
.i\b Voor de financiële huishou-
ï -1. v- Van net" betaalde voetbal aan
■*" **» K° mmcdi*'k' maar is inmiddels
'^V. twijfelen gebracht of hij
1%l doorëaan met zijn kostbare>\.y*.kfji- .cD de laatste weken emmers

" --ft.., over me neen gehad. Ten

' V Cnte vind ik," beweert De Bra-
iq* „Ik heb altijd geprobeerduiteen plezier te bezorgen, maar

0 t^g J _ er stank voor dank voor te-
M Er zijn kennelijk een heleboel
'^ge mensen op de wereld. Door

'\ toestanden is de aardigheid er
1b6 miJ een beetje af."
Ve j graven ontkent niet dathij zo-
fan *** z^n Presentatie in Dordrecht
'Sy^ari 1990) als bij de fusie meti %J\, vorig jaar juni, had aangekon-v5a minstens tot 1995 te zorgen
|y0

r een sluitende begroting. „Dat
*t-ti.t' maar een nieuweronde bete-
V.' nieuwe kansen," voegt hij er
(^'betekenend toe. „Ik bedoel
CQ^-^ee dat ik me afloop van deze

al bezin over wat ik ga

een eventuele negatieve beslis-
V0(? loopt Den Braven wellicht
t-i_.*Üit op een uitsPraak van de li-
jse*liecommissie van deKNVB. Het1-ë]611 Publiek geheim dat het finan-tj ® reilen en zeilen van de fusie-

al enige tijd ter discussie staat
"""Orn St' e commissie zal in de toe-
ité,jljst van een clubbestuur uitslui-
-^, "-1 een bankgarantie of dergelijke
<lf .rheidsstelling eisen voor een

end exploitatietekort. Een ga-
..r van anderen wordt niet lan-

geaccepteerd.

Brikske neemt
Haantjes punt af

Om alvast aan het schijnsel van de
nieuwe lichtinstallatie te wennen,
trainde Ajax gisteravond in het
Olympisch Stadion. Met zestien se-
lectiespelers, onder wie de herstel-
de Stefan Pettersson, trok tech-
nisch directeur Louis van Gaal zich
daarna weer terug in Wassenaar,
waar Ajax zich op het duel met AA
Gent voorbereidt. Alfons Groenen-
dijk en Johnny Hansen (beiden
geblesseerd) en Ron Willems en Ed-
gar Davids (beiden gepasseerd) zijn
thuisgebleven.

HILVERSUM - De NOS zal
morgenavond de twee wedstrij-
den van de Nederlandse clubs in
de Europese bekertoernooien
volledig uitzenden.
Ajax - AA Gent komt, om 19.55
uur, rechtstreeks met commen-
taar van Evert ten Napel. Het
duel tussen Tottenham Hotspur
en Feyenoord begint drie uur la-
ter in een uitgestelde, maar wel
volledige rapportage. Het com-
mentaar uit Londen is van Eddy
Poelmann.

AMSTERDAM - Ajax-AA Gent
lokt morgenavond ruim 40.000 be-
langstellenden naar het Olympisch
Stadion. Dat betekent dat de beton-
nen bak van directeur Otto Roffel
uitverkocht zal zijn, meer toeschou-
wers staat de UEFA niet toe. De
return van de Nederlands-Belgische
UEFA Cup-krachtmeting zorgt voor
een bruto-recette van 1,2 miljoen
gulden. Netto houdt Ajax nog geen
half miljoen gulden over, omdat de
onkostenpost maar liefst 700.000
gulden bedraagt.

bepaalde wijze voor ogen waarop ik
denk dat we Gent het beste kunnen
aanpakken. Aan de spreuk 'never
change a winning team' hecht ik
weinig waarde. Ook een 'winning
team' verliest een keer en je moet
als coach juist proberen die neder-
laag voor te zijn".

Ajax-AA Gent
op de buis

Benjo Sport mist
promotie
DEN BOSCH - Het judotean*
van Benjo Sport Limburg is ei
niet in geslaagd om naar dt
hoofdklasse te promoveren. Tij
dens de play-offs in 's Hertogen
bosch raakte de ploeg al in d.
eerste wedstrijd met de gebles
seerde Gosé Fischer eert belang
rijke pion kwijt. De resultater
van Benjo Sport: Benjo Sport
Middelkamp 3-3; Hoogvliet-Ben
jo Sport 4-2; Benjo Sport-Boers
ma 2-5; Boersma en Hoogvlie
promoveren naar de hoofdklas
se.

HEERLEN - Clive Koster en
Loek Carlitz van GBC De Pint
uit Heerlen werden bij de Open
Nederweerter golfbiljartkam-
pioenschappen tweede. In de fi-
nale verloren zij van het- Belgi-
sche duo Corstjens/Lemmen.
Math van Veldhoven van Maas-
golf/Wessem en Torn Wagemans
.van Krietje/Urmond wonnen in
de kleine finale van de Weertena-
ren Tjeu Derks en Jos Daniëls.

Jaar rust voor
Alain Prost
PARIJS - Alain Prost volgt de
strijd om de wereldtitel formule
1 dit seizoen uit de VIP-box. De
37-jarige Fransman heeft een
rustpauze van een jaar ingelast,
nadat de onderhandelingen met
teameigenaar Guy Ligier over
een contract voor 1992 op niets
zijn uitgelopen. De onderhande-
lingen mislukten door de pittige
financiële eisen van Prost, die
een jaarsalarisvan dertig miljoen
gulden zou hebben bedongen.
Ligier weigerde tevens de bij
Ferrari ontslagen coureur een
aandelenpakket in het team ter
beschikking te stellen.

Platini selecteert
voor interland
PARIJS - Bruno Martini en
Pascal Vahirua zijn terugge-
keerd in de Franse selectie voor
de interland tegen België op 25
maart in Parijs. De doelman en
vleugelspits, beiden uitkomend
voor Auxerre, misten wegens
blessures de wedstrijd tegen En-
geland die vorige maand op
Wembley met 0-2 werd verloren.

Rob Weers volgt
Rob Bianchi op
BILTHOVEN - Rob Weers (31)
volgt in het nieuwe seizoen Rob
Bianchi op als trainer van de
hockeyclub SCHC. Bianchi ver-
trekt naar Laren. SCHC staat
momenteel onderaan in de
hoofdklasse mannen.

Kickboksers op
dreef in Drente
HOOGEVEEN - In het Drentse
Hoogeveen hebben Geleense
kickboksers van sportschool Ha-
berland het goed gedaan. On-
danks griep won' Marcel Hen-
driks in de klasse tot 65 kilogram
door technisch k.o. in de derde
ronde van Ottami. Na 2,5 jaar
maakte Wil Claessens (67 kg) zijn
comeback met winst op de Duit-
ser Cettin. Berry Haberland (tot
67 kg) versloeg Deventernaar
Brinkerink in drie ronden met
ruim puntenverschil. Gerard van
Mulleken (66 kg) greep net naast
de zege tegen plaatselijk favoriet
Smit.

Tweede plaats voor
duo Koster-CarlitzRecette Ajax-AA Gent 1,2 miljoen gulden

Louis van Gaal wil
nederlaag voor zijn

De stand: 1. Bunga melati 18-29 (67-31)
2.Schoenenreus 19-25 (79-56) 3.Wierts/Haan-tjes 19-23 (57-46) 4.Bouwfonds 18-22(55-34)
ö.Hooghuis Sport 18-21 (56-48) 6.Molier
19-20 (58-670 7.H.Meyers 18-18 (51-38)
B.Dousberg Pare 19-17 (49-54) 9.v.d.Zande
19-16 (58-66)lO.Tongelreep 18-15(35-54) ll.'t
Brikske 19-12 (40-64) 12.FC Brunssum 18-4
(24-71).

Tweede divisie F:
DC H.Anders-SZV 6-1 (1-0)
Cosmos-Amicitia 3-1 (2-0)
Bastings-Fermonia B. 4-3 (1-2)
EJA-Perey 1-4 (1-2)
't Haofke-Bouwkompas 6-5 (1-1)

De stand: I.DC H.Anders 19-28 (75-41)
2.FCD Roermond 18-27 (73-35) 3.Cosmos
19-26 (84-62) 4.Fermonia Boys 19-22 (77-50)
ö.Bouwkompas 19-21 (72-66) 6.SZV 19-19
(67-67) 7.Bastings 19-18(58-62) B.VTV Vaals18-16 (57-69)9.EJA 19-14 (71-91) lO.Perey
19-14 (49-67) 11.Amicitia 19-14 (45-78) 12'tHaofke 19-6 (46-104). Haofke gedegradeerd.

Hoofdklasse zuid: Eysden-Sportclub 1-1
BW Filmclub-Sport M 1-1, Laumen/Stam-pede-Bouwfonds 2 4-1, Bastings 2-FCbrunssum 2 3-3, Renemna K.-B.Stap in 2-3.

De stand: I.BW Filmclub 19-30 (59-26)
2.Laumen/Stampede 19-27 (53-37) 3.Rene-
man K. 18-25 (54-29) 4.Egor 18-22 (47-34)
s.Sport M. 19-21 (60-39) 6.ODV Yerna 18-20
(46-37) 7.Bouwfonds 2 18-18 (55-56) B.B.Stap
in 19-17 (61-51) 9.Sportclub 19-13 (31-43)
10.FC Brunssum 2 19-13 (31-54) 11.Bastings
2 19-9 (34-77) 12.Eysden 19-8(30-59).

Hoofdklasse noord: FCD Roermond 2-Pe-
ters Geluid. 0-7, Neeritter-ZW Spee 6-3,
H.Meyers 2-Wittenhorst 2-1, Wittenhorst-
Roermond 2 3-5, Spee-ZVV Postert 4-3,Heel-Neeritter 3-0, Peters Geluid.-'t Huuks-ke 6-4.

De stand: l.Peters Geluid. 19-30 (72-48)
2.Heel 19-24 (72-56) 3.ZVV Postert 19-23
(85-58) 4.H.Meyers 2 18-22(70-47) s.'t Huuks-
ke 19-21 (77-60) 6.Neeritter 19-20 (38-37)
7.ZVV Spee 19-18 (55-63) B.FCD Roermond
2 19-18 (63-80) 9.Altweerterheide 18-16
(59-79) 10.Wittenhorst 19-14 (53-59) ll.Ne-
derweert 18-11 (42-60) 12.Ap0110 18-7 (52-85).

I v^NSSUM - In deeerste divisie C
! 6etvde landelijke zaalvoetbalcom-
) Zw)e heeft promotiekandidaat
(ij Wierts/Haantjes een punt ver-I lt]5e'd bij de visite aan het laagge-; geerde 't Brikske. De gasten
',<tL en ais excuus een verzwakt
! 't »P\ aanhalen. Door de remise van
i l^ükske is de degradatie van FC
Wulssum nog tot vri JdaS uitge--1 ln !? Seworden.; <je tweede divisie F heeft DC H.

*">Zvi*ers zien door een hoge zege op
(fa voorlopig op de eerste van de

]w§üjst genesteld. Fermonia Boys
tjj^ 2ich na de nederlaag bij Bas-
scj^s als promotiekandidaat afge-
ij^^fven beschouw worden. On-
Va? ,s de tweede competitiezege
$£ t Haofke moet deRoermondse
i^ j - een stapje lager gaan acterennet komend seizoen. " De wijze waarop Moreno Argentin momenteel rijdt,

maakt van hem een topfavoriet voor Milaan-Sanremo.
Foto: EPA

MVV test
Ghanees Ansah

Van Gaal maakt de opstelling van
Ajax, dat in Gent op 0-0 bleef ste-
ken, pas op de wedstrijddag be-
kend. „Ik heb", liet hij weten, „een

sport kort Gullit sukkelt
weer met knie" BASKETBAL - Landskam-

pioen Den Helder heeft in en tegen
Den Bosch op doelsaldo de nationa-
le beker gewonnen. Den Helderver-
loor weliswaar met 77-63, maar had
thuis met 97-81 gewonnen.

MILAAN - Ruud Gullit heeft op-
nieuw last van een knieblessure.
Zondag in de thuiswedstrijd tegen
Bari (2-0) liep de Nederlandse inter-
nationaal een kwestuur aan zijn lin-
kerknie op. De medische staf van
AC Milan vreest voor een gescheur-
de meniscus. Gullit wordt vandaag
nader onderzocht en zal zich waar-
schijnlijkvrijdag melden bij de Bel-
gische specialist dr. Martens, die in
1989 zijn rechterknie opereerde.
Een nieuwe operatie wordt niet uit-
gesloten. Gullit ontbreekt evenals
Van Basten, die kampt met een
lichte enkelblessure, vandaag in het
vriendschappelijk duel tegen de
Franse lijstaanvoerder Olympique
Marseille.

Moreno Argentin klaar
voor Milaan-Sanremo

$*e
n verzwakt Wierts/Haantjest^ ePte er nog een punt uit. De

ij Ulsclub speelde te behoudend om
t. Sas"*en op een nederlaag te trac-
sk en* Ondanks een zeer snellevoor-
t t?nS na een eigendoelpunt deed
(j^rikske niet aan klantenbinding.
o^1 lukte de gasten uit Beek zelfs
(k voorsprong te komen, maar
*.» Broeders kwamen beide

'ns nog op gelijke hoogte.

" TENNIS - Brenda Schultz be-
reikte in Key Biscane de laatste zes-
tien door winst op de Francaise
Mary Pierce. Steffi Graf versloeg
Raffaela Reggi met 6-2, 6-2. Bij de
mannen schakelde Krajicek in de
derde ronde de Amerikaan Shelton
met 6-3 7-5 uit.

*.<_ri'; ske-Wierts/Haantjes 2-2 (1-1)
&rrU,_fermans I'°> Vogel 1-1, Haenen 1-2Reders 2-2.

usberg Parc-v.d.Zande 3-3 (2-1)
vd Aien I"°* B°erema 2-0, Pattilawihin 2-1
■""toii o

r 2~2<Diruens 3-2, v.d.Akker 3-3.ver-Schoenenreus 2-10

MONTE CONERO - Onbewust heeft Moreno Argentin zijn eerstedoel van het seizoen prijsgegeven. De Italiaan veroverde gisteren zijn
tweede opeenvolgende dagsucces in de Tirreno - Adriatico. De ex-wereldkampioen is klaar voor Milaan- San Remo, waarmee zaterdag
de strijd om de wereldbeker start.
In de finale van de zesde rit, over 214 kilometer, reed Argentin zijncollega's tijdens deklim naar de streep op Monte Conero uit het wiel.
Zijn ploeggenoot Rolf Sörensen zorgde voor het tweede succes bij
Ariostea door de Italiaan Andrea Chiurato uit de leiderstrui te rijden.

" MOTORSPORT - Voor Dave
Strijbos is de start van het motor-
cross-seizoen teleurstellend verlo-
pen. Bij een wedstrijd in Italië brak
de Brabander een middenhands-
beentje. Strijbos wordt vandaag
geopereerd.

MAASTRICHT - MVV houdt ern-
stig rekening met het vertrek van
keeper Alloy Agu. De Nigeriaanse
nationale doelman heeft financiële
eisen gesteld waar MW niet aan
kan voldoen en daarom zal de Maas-
trichtse club vanaf vandaag de Gha-
nese nationale doelman Edward,
Ansah (26) testen.
Ansah, die al een voorcontract gete-
kend zou hebben, arriveert vanmor-
gen in de Geusselt en zal zon drie
tot vier weken blijven. Voor de hui-
dige doelman van MVV, Alloy Agu,
hebben zich tot nu toe alleen Stan-
dard Luik en Club Luik gemeld.
Concrete aanbiedingen hebben bei-
de clubs echter nog niet gedaan vol-
gens Nol Hendriks, de eigenaarvan
Agu. Het bestuurslid van Roda JC
hoopt dat Agu nog één seizoen bij
MW blijft. „Het liefst zie ik hem in
Nederland spelen, maar dat ligt aan
MW. Agu wil gewoon meer gaan
verdienen en ik heb begrepen dat
hij nog een laatste aanbieding van
MVV moet krijgen," aldus Hen-
driks.

# Hans Dorjee:
,J.k vind de spanning
die is ontstaan niet
ongezond".

Foto: DRIES LINSSEN

Delia Verhoef
naar WK dammen
HEERLEN - Delia Verhoef is
door de Nederlandse dambond
geselecteerd voor het WK dam-
men voor meisjes tot en met 20
jaar, dat 9-29 juni in hetEstland-
se Tallin wordt gehouden. De
Belg Georges Hubner, uitko-
mend voor het Geleens De Vaste
Zet, heeft zich gekwalificeerd
voor het WK-dammen voor se-
nioren, dat in oktober in Toulon
plaatsvindt.

sport



Dinsdag 17 maart 1992" 18
Limburgs dagblad J bulletin

/ volleybal j
Dames promotieklasse
Volharding-Fiscus 3-1
Dovoc-BSV O-'
Furos-Muvoc 3-(
Elsloo-Jokers 2 1-2
Geevers 2-Dynamic 2 0-2
Avoc-VCH 4 3-1

Dames le klasse A
Sittardia 2-Elan 3-1
de Heeg-BSV 2 3-(
Furos 2-Spartak 3-1
Voerend.2-Jokers 3 1-2
Geevers 3-Vluco 3-(

Dames leklasse B
Fiscus 2-Geevers 4 3-5
Sittardia 3-Rapid 3 3-5
Avanti-Grovoc 0-J
NAC-Helpoort 3-1
Geevers4-Jokers 4 3-C
SEC-Dynamic 3 3-(

Dames 2e klasse A
de Heeg 2-Elan 2 0-2
Dovoc 2-Grovoc3 3-1
AMVJ-Muvoc 2 0-2
Ap+Sp.-Mut.Mal. 0-2
Geevers 5-Avoc 3 1-2

Dames 2e klasse B
de Heeg 3-Jokers 5 3-5
Avoc 2-NAC 2 3-1
Nivoc-Grovoc 2 3-C
SEC 2-Rapid 4 3-5
Beker Dames
deHeeg-Jokers 1-2

Heren Promotieklasse
Geevers 2-Helpoort 3-1
Sittardia 2-Geevers 2 2-1
Avanti-Helpoort 3-C
Furos-Muvoc 3-C
Voerend.-Jokers 0-2
SEC-Vluco 3-1
VCH 3-VCH 2 3-1

Heren leklasse A
Fiscus 3-Sp+Sp. 1-2
Fiscus 2-Vluco 2 3-C
Sjoahn-VCH 4 2-2

Heren le klasse B
de Heeg-Geevers 4 3-C
Avanti 2-Rapid 2 3-C
AMVJ 2-Elsloo 3-2
Heipoort 2-Jokers 2 3-C
Fiscus-Avoc 3-C
Heren 2e klasse A
Volharding-Geevers 5 1-3
Dovoc 2-BSV 1-3
Furos 2-Elsloo 2 3-1
Spartak-Sp+Sp.2 3-C
Sjoahn 2-VCH 5 3-C
Heren 2e klasse B
Sittardia 3-Geevers 6 0-3
Avanti 3-WS 1-3
Nivoc-Muvoc 2 0-3
Spartak 2-Jokers 3 3-1
Fiscus 4-Furos 3 1-3
Heren 2e klasse C
Volharding 2-Elan 3-0
Bastion-Grovoc 3-2
SEC 4-Phoenix 0-3
Avoc 2-VCH 6 0-3

Heren 3e klasse A
WS 2-VCH 7 2-3
Sittardia 4-Geevers 7 0-3
Sp+Sp.3-Rapid 5 3-1
Spartak 3-PPT 1-3

Heren 3e klasse B
de Heeg 2-Rapid 3 0-3
NAC-Phoenix 2 0-3
Elsloo 3-Jokers 5 3-0
Avoc 3-VCH 8 1-3

Beker Heren
Muvoc-Sittardia 3-0
Jeugdcompetitie:
MAI
Sittardia-Rapid 3-C
Geevers-VCH 3-C
Avanti-BSV 3-0

MA 2
Blok-Dynamic 1-3
Sittardia 2-Furos 3-1
MB 1
Geevers 2-VCH 2 3-1
SEC-Jokers 3-2
Sittardia 3-Rapid 2 3-0

MB2
Dovoc-VVS 1-3
Sittardia4-Grovoc 3-0
Elan-Vluco 3-1

JA
AMVJ-de Heeg 3-1
VCV-Sittardia 1-3
JB 1
SEC-Rapid 3-1

JB2
Avanti-WS 0-3
Elsloo-de Heeg 2 3-1
JC
Elan-Geevers 1-3
Avanti-VCV m 1-3
VCVj-Sittardia. 0-3
de Heeg-Furos 3-2

Standenlijst
Heren Promotieklas
Furos 20-55
Geevers 2 19-40
VCH 2 19-40
SEC 2 18-35
Avanti 19-30
Jokers 19-30
VCH 3 20-29
Vluco 19-25
SEC 19-24
VCV 20-22
Muvoc 20-21
Heipoort 19-11
Sittardia 2 18-10

Heren IA
Sport en Spel 12-32
VCH 4 13-30
Sjoahn 13-28
Geevers 3 12-24
Fiscus 2 13-22
Dovoc 14-19
Vluco 2 13-10
AMVJ 13-9
Fiscus 3 13-0
Heren 1B
Heipoort 2 15-42
Fiscus 17-37
Avoc 17-32
AMVJ 2 16-28
Avanti 2 16-28
Rapid 2 16-26
Jokers 2 17-24
Elsloo 16-23
Geevers 4 16-11
de Heeg 16-8
SEC 3 16-8

Heren 2
Spartak 16-42
Elsloo 2 16-35
Furos 2 17-33
VCH 5 16-31
BSV 17-28
Vluco 3 16-27
Sport en Spel 2 17-27
Sjoahn 2 16-20
Geevers 5 17-19
Dovoc 2 16-8
Volharding 16-0

Heren 2B
Geevers 6 17-50
WS 17-45
Muvoc 2 17-29
Jokers 3 17-28
Nivoc 17-28
Sittardia 3 16-27
Spartak 2 16-20
Mavoc 16-19
Furos 3 17-15
Avanti 3 16-11
Fiscus 4 16-1
Heren 2C
Volharding 2 14-38
Heipoort 3 14-36

1 Bastion 14-26

' VCH 6 13-23
Phoenix 13-20

2 Elan 14-14
3 Jokers 4 14-14
D SEC 4 15-13
3 GrovocX 15-12
3 Avoc2 14-11

Heren 3A
Geevers 7 K 13-39, PPT 14-29

5 VCH 7 13-25, Sport en Spel 3 13-22
3 WS2 12-20
B SEC 5 12-19

Rapid 5 13-9
Spartak 3 13-9

2 Sittardia 4 13-2
23 Heren 3B, Rapid 3 14-39J VCH 8 15-38
0 Rapid 4 14-35

Avoc 3 15-31
Phoenix 2 16-26

3 de Heeg 2 15-20, Elsloo 3 15-16
3 NAC 15-11
3 Avoc4 14-6
3 Jokers 5 15-0

X=3 punten in minering.

2 Jeugd C, Sittardia 6-18
5 VCVj 5-12
2 Furos 5-10

Jokers 4-6
de Heeg 4-5

3 Geevers 4-4
Elan 5-3
VCV m 5-3

1 Avanti 4-2

y Jongens A
3 Vluco 4-10, Sittardia 5-10
1 AMVJ 4-9

" de Heeg . 4-4
VCV 5-0

3 Jongens Bl
3 SEC 5-15
3 Geevers 2-6

Rapid 5-6
Furos 4-3

3 Volharding 4-0
3, Jongens B 2
3 Elsloo 5-13
3 WS 6-13

Elan 4-10
de Heeg 2 6-8

3 Geevers 2 6-4
j Avanti 5-0. Dames Promotieklas, Furos 18-48

VCH 4 18-46
Muvoc 18-36» Volharding 18-29» Geevers 2 18-27, Dynamic2 17-26

i BSV 18-26, Fiscus 18-26
Elsloo 17-20
Jokers 2 18-17

) Avoc 18-13, Dovoc 18-7, Dames IA
Sittardia 2 16-40
Furos 2 16-36, Geevers 3 16-34
BSV 2 16-31, Vluco 16-30■ de Heeg 16-29
Spartak 17-23
Jokers 3 17-16, Sjoahn 16-15. Elan 16-12

_
VCV2X 16-2

Dames 1B
Heipoort 17-42, NAC 16-40
Grovoc 16-38
SEC 16-35
Sittardia 3 16-34

5 Avanti 16-26-, Rapid 3 17-24, Geevers 4 16-17
Fiscus 2 16-11
Jokers 4 17-3

I Dynamic 3 17-0

Dames 2A
Mutiara Mal. 16-48
Muvoc 2 15-39, Avoc 3 16-31; AMVJ 14-26
Dovoc 2 14-21
Geevers5 14-21. deHeeg 2 14-14, Elan 2 16-14
Grovoc 3 15-8
Sport en Spel 14-0
Dames 2B

i Avoc 2' 17-461 SEC 2 17-46
Jokers 5 18-32
Rapid 4 17-31
NAC 2 17-22
de Heeg 3 18-15
Nivoc 19-12
Grovoc 2 17-6

Meisjes Al, Sittardia 5-15
! Avanti 5-12! Geevers 6-12!Rapid 5-5

' BSV 5-2
VCH 6-2

Meisjes A 2
\ Furos 4.9
! de Heeg 4-8

Dynamic 3-6! Sittardia 2 5-4I Blok 4-3
Meisjes Bl
Sittardia 3 6-15
Geevers 2 5-13
Jokers 5-10
Rapid 2 4-4
VCH 2 5-4
SEC 7-2
Meisjes B 2
Sittardia 4 6-18
WS 6-13
Grovoc 6-8
Elan 6-7
Vluco 6-5
Dovoc 6-3

/ zaalhandbal J|
DAMES
prov. klasse
Maasbracht-Vesta 26-12
Polaris-Born
GHC-lason2 7- 4
Loreal 2-Gemini 11-11

IA:
GHC2-Loreal3 3-10
Breeton Sport-Bevo 2 7-8
Eksplosion-HVN/DES 5- 6
SVM2-Ospel 18- 5
1B:
Minor-BDC 8-11
Sibbe-ESC 9- 8
lason 3-Vilt 8-15
Caesar 3-Olympia

2A:
Wittenhorst-Swift 2 8-20
Breeton Sport 2-Blerick 213- 8
Bevo 3-Posterholt 2
Rapiditas 2-SWH

2B:
jLeudal 2-Noav 2 16-11
i Breeton Sport 3-Maasbracht 2
i 15-13
]Linne-Merefeldia 2 6-17
I Posterholt 3-Swift 3 19-14
I IVS 2-Sittard 4 11- 3
IRapiditas 3-Stramproy

;2C:
Caesar 3-Heerlen 2
Blauw Wit 2-Born 2 16- 7
Wilskracht-IVS 7-11
Wijnandia-Gemini 2 9-11

IZwart Wit-Brunssum 6-15
i Sittard 5-ESC 2 18- 5

2D:
Olympia 2-Be Quick 5-12
Roda-Juliana 22- 5
Adio-MVC 13-14
Heerlen-BDC2 5- 8
Bekerwedstrijden
lason 2-Margraten 12-10
Loreal 2-Vesta 14- 7
Sittard 3-Polaris 13- 8
HVN/DES-GHC 8- 9
jun. prov. kl.
Polaris-Loreal
Sittard-Rapiditas 17- 8
Gemini-Margraten 21-10
ESC-Blerick 17-12

Bekerwedstrijden
Vesta-Sittard 7-15
Blerick-Loreal 8- 9
Bevo-Gemini 20-12

HEREN
prov. klasse:
ATSV-Loreal2 14- 7
Zwart Wit-Bevo 2 19-14
Vesta-Polaris 18-24
IA:
Hercules-DES '59 17-16
Kerkrade-Noav 2 19-13
Blerick 2-Wittenhorst 15-18
Swift 2-Merefeldia 13-13
1B:
Minor-Brunssum 22-17
Caesar 2-Filarskis
Zwart Wit 2-BDC 16-20
Heerlen-Olympia sno

2A:
Blerick 3-Br.Sport 2 20-13
GHC-Bevo3 10-14
Stramproy-HBS 2 20-22
Popeye-Manual 11-18
Rapiditas 3-Merefeldia 2
2B:
GHC 2-Vesta 2 22-15
Vios 3-Manual 2 31-17
Linne-Sittardia 3 18-23
Rapiditas 4-V&L 3

2C:
SVM2-Gemini2 28-16
Posterholt-Zwart Wit 3 12-19
ESC- Wijnandia 21-22

2D:
Be Quick-ATSV 2 5- 0
MVC-lason 11-26
Heerlen-Kerkrade 2 5- 0
Polaris 2-BDC 3
Marsna-Gulpen 8-23
Bekerwedstrijden
BDC-ZwartWit 12-17
Vesta-Loreal 2 22-15
Eksplosion-Born 13-19
Polaris-Caesar

jun. prov. kl.
V&L2-Blerick2
Herten-Leudal 15-19

Bekerwedstrijden
Br.Sport-Caesar 19-13
Leudal-Bevo 14-21 <V&L-BlauwWit 23-16 ]
Blerick-Kerkrade 23-14
derde divisie
Jupiter-Tremeg 27-13',
Vios-Caesar 14-22
V&L2-HW 15- 8
Meteoor-HBS 16-19 ]
Habo-Bergeük 15-14 I
Stand:
HBS 17-30 ]
Caesar 17-28 i
V&L2 17-26 ■Meteoor 17-22 j
Jupiter 17-16
Vios 17-14 ]
Habo 17-14 ,
Tremeg 17-12 i
HW 17- 6 ,
Bergeijk 17- 2 ,

_"___.___jeugddivisie
V&L-Kerkrade 20-11
Bevo-Esca 17-17
Sittardia-Blerick 15-15 i
DVC-Gazellen 21-14

Stand: .
V&L 13-13-19
Kerkrade 13-16
Blerick 13-16
Esca 13-14
DVC 13-13
Bevo 13-11
Sittardia 14- 9 'Gazellen 14- 8 ;

’ zaalvoetbal Jj
le klas A
Dousberg 2-Pottebr. 1-3
Gulpen-Tunnel 3-6 !
Comp.St.-Delta 4-7
Up Quelle-Flaterke 1-2
Kanaries-Wiegert 3-4
Erka-Brouwersw. 9-2

le klas B
Hadow-Soleil 3-3 jBouwkomp.2-Theunissen 1-2;
Quelle-Egor 2 4 0 |
Marathon-Joffer 4-1 :
Meetpoint-Kolonia 8-4
Vissers a.-Cosmos 2 2-1 "le klas C
Meetp.2-Soleil 2 4-6
Bouwk.3-Wagter w. 1-2
Postert 2-SZV 2 4-4 ]
Tukcon-Venne 2-3 "Roermond 3-Keigel 2-10 J
Phoenix-PSM 7-3
2e klas A 'Filmclub 2-Delta 2 3-2 JVici-Kaanen 1-4 !
Pottem.-Bastings 3 4-4
T 1874-Maasvogels 0-2 '2e klas B \
Boheme-Sjefke 3-0 ;
Pottebr.2-H.Anders 2 0-4 ;
Diekske-Billy B. 5-1 '.
Up Quelle 2-Kilo 4-5 ]
C.Sard.-Bastings 4 8-2 'Yerna 2-Maasvog.2 7-1 ,
2e klas C
Laumen 2-Rood wit 2 5-4 !
Filmcl.3-Bnkske 2 4-0
Sportcl.2-Theunissen 2-2 j
Brunssum 3-Marebos 1-4
Postwag.-Hadow 2 1-2,
Vissers 2-Vaals 2 0-4 '.
2e klas D (
Egor 3-Rood Wit 4-2(,
Vaals 3-Brikske 3 11-1X
DWS boys-Reneman 2 2-3
Brunssum 4-Eendracht 4-2 ,
Hadow 3-Laumen 3 2-5 {
Soleil 3-Cosmos 3 4-6 i
2e klas E ;
Lacroix-Zwaluw 4-2 f
Makassar-Maxim. 5-4
Born-Geleen 2 5-4 ,
AEV-Zw.Schaap 4-6 ,
Jabeek 2-Family b. 4-5 t
Phoenix 2-Bouwk.4 3-2 j
2e klas F (
Hanckmann-Venne 2 3-0
Adveo-Jabeek 5-2 i
Oberije-Geleen 2-6 'SZV 3-Laumen 4 4-1 1
Neerbeek-Groen Wit 3-6 1
Sante-Puth 2-3 1
Groen Wit kampioen '3e klas A 1
Sport 2-Sjefke 2 11-1'.
Delta 3-Pottebr.3 6-2 'Vrecan-Sjotter 10-1 1
AVS-Eijsden2 3-10
H.Anders 3-Wiegert 2 6-1 1
Brouwersw.2-Stap In 4 3-2 ■
3e klas B
Sport 3-Filmclub4 10-7 1
Delta 4-Sjotter 2 1-1 1
Eijsden 3-Bovens 0-4 1
Dousberg 3-Kilo 2 4-4 '

Circolo 2-H.Anders 4 12-2
Sjotter 2 kampioen

3e klas C
Sport 4-MVV 1-15
Sjotter 3-Willem 1 2 3-8
Colson-Pottebr.s 4-5
Up Quelle 3-Company St.2 2-1
Eijsden 4-DBSV 5-4
Yerna 3-Keer 3-5

3e klas D
DBSV 2-Tunnel 2 3-15
Eijsden 5-Mattini b. 2-11
Hermsen-Flaterke 3 4-4
U p Quelle 4-Vrecan 2 6-7
H.Anders 5-Willem 1 3-8

3eklas E
Stap In 2-Tunnel 3 12-3
Maasboys-Sjotter 5 2-2
Colson 2-Volière 2-9
Kanaries 2-Hermsen 2 3-9
Bohème 2-Tomado b. 1-8
Erka 2-Eijsden 6 7-3

3e klas F
Maasboys 2-Sjotter 6 3-3
Boemerang-Kaanen 2 4-4
Vollere 2-Vici 2 5-5
Pottem.2-Tornado b.2 18-1

3eklas G
Kolonia 2-Vissers 3 3-2
Paco 2-Hadow 4 4-4
Quelle 2-Reneman 3 6-2
Varenbeuk-Diekske2 2-3
Heerlerheide-Centraal 3-1
Kortuna-Eendracht 2 4-4
3e klas H
WDZ 2-Varenbeuk 2 2-4
Filmcl.s-Heerlerh.2 5-8
Fortuna 2-Sportcl.3 4-2
Holz-Laumen 5 1-5
Soleil 4-Goaseway 5-6
3e klas I
Laumen 6-Soleil 5 0-7
Theuniss.3-Jessica 3-3
Paco-Varenb.3 3-17
Cosmos 4-Joffer 2 2-1
Holz 2-Kolonia 4 1-6
Driessen b.-Fortuna 3 1-6

3e klas J
Kolonia 5-Rood wit 3 2-3
Laumen 7-Reneman 4 9-1
Kolonia 6-Joffer 3 3-3

3e klas K
Geleen 3-Adveo 2 2-13
Makassar 2-Wierts 4 8-3
Venne 3-Tukcon 2 1-1
Bom 2-Aztecs 2-3
Likopa 2-Oberije 2 6-1
Puth 2-PSM 2 3-2
3e klas L
Adveo 3-Tukcon 4 3-3
Bom 3-Egor 4 8-5
DWC-Groen Wit 2 3-3
Venne 4-Keigel 2 3-7
Zwaluw 2-Bouwk.s 2-12
3e klas M
Likopa-Tukcon3 2-2
Bizzie Bie-AEV 2 3-2
SZV 4-Zw.Schaap 2 1-2
Postwagen 2-Puth 3 7-2
Phoenix 3-Adveo 4 1-1

3e klas N
Groen Wit 3-SZV 5 0-0
Puth 4-Beek 4-7
Egor 5-Zw.Schaap 3 6-3
Post\«(ag.3-Keigel 3 5-10
Meetp.3-Bouwkompas 6 0-4

3e klas O
Bouwk.7-Puths 0-10
Novus-Beek 2 5-4
Wagter 2-Hanckm.2 5-0
Likopa 3-PSM 2-2

Dames Zuid
Geleen-SZV 0-5
Filmclub-Zwarte Schaap 6-1
Hadow-Jabeek 17-1
Pottebr.2-PSM 2-3
Pottebr-Meetpoint 1-6
SZV-Hadow 6-0

’ tafelvoetbal j
Ere-afdeling
Hakkers 2-Waardh.B. 5-3
Karrewiel-Scory B. 5-3 :
Zw.Ridders-Hakkers 0-8
Victoria-Boskab. 1-7 ,
Wien-Stafr cl. 3-5
Liewke-Smidter B. 7-1 j
Overgangsklasse A
Heer-Miranda 0-8 ,
Smidter 8.2-Verdw.Viss.2 5-3 .
Angelina 8.-Millen 0-8 ,
Bl.Wit-Loontjens 5-3
Beat 8.-Heister 2-6
Overg.klasse B
Verdw.Viss.-O.Mert 2-6 ]
Keulen-Wien2 2-6 ,
Cramignon-DAT B. 1-7
Hoeskamer-Hubetsy B. 3-5 ,
Millen.B.-Hook 6-2
le klasse A
Camont.B.-Tunnel 6-2
Singel-Koningsw. 2-6 ,
Star c1.2-Barney B. 1-7 ,
Maarland-Pitsers 3-5 ,
Jokers-Cramignon 2 5-3 ,
le klasse B .
Koningsw.2-Dolomiet 6-2 ,
Waardh-8.2-O.Eysden 2-6 j
Borgharen-Connection 8-0 ,
Survivors-Sjteiweeg 4-4
Heukske-Sjork 6-2 ,
le klasse C
Hakkers 3-Leeuwenh. 4-4 j
O.Mert 2-Heukske 2 6-2
Schachtw.-Poart 6-2 ,
Eagles-Mariaveld 4-4 ,
Hoekje-Dr Eek 4-4

2e klasse A
Smeed-O.Genoegen 8-0 ,
Star c1.3-Uiver 4-4
Da Capo-Fifi G. 6-2 <O.Eijsden 2-Duuker 0-8 'Sjteiweeg 2-Cramignon 3 7-1 ,
2e klasse B
DATB.2-Heer2 6-2 ,
Dolomiet 2-Bl.Wit 2 1-7 'Vramignon 4-Smeed 2 6-2 ,
Herli-Liewke 2 6-2 j
B.d.Bissjop 2-Smid 0-8 ]
Ze klasse C
Beckewrke-Karrewiel 2 4-4 i
Connection 2-Bl.Wit 3 6-2
c.Gogh 2-Bekker 6-2 <St.Servaas-Eykenb. 8-0
Miranda 2-Spoorz. 1-7 "le klasse D
Leeuwenh.2-Wien 3 3-5 ;
Pr.Hendrik-Suestra 0-8 :
Jojo 8.-Tamboer 6-2 ;
Meetp.-Angelina 8.2 8-0 :
Cosy Corner-Baekske 6-2 'ie klasse E
Suestra 2-Keulen 2 2-6 'Karrewiel 4-Heide 2 1-7 j
Koom Erin-Oranjeb. 5-3
Cosy Corn.2-Fun B. 4-4 ;

/ tafeltennis J|
Dames Eredivisie
Bruns-Treffers 10-0
HOI Opl.-Amsterdam 10-0 1
Wescon R.-Besbo I. 3-7 1
Dames le divisie Groep 1 1
Zand-Ravensbos 6-4 !
TempoT-Rhenus 4-6 1
Red St.-Hotak 4-6 1
Dames 2e divisie groep 2
JCV-Twenty-one 4-6 1
Ravensbos 2 Spaarne 2-8 'Dames 2e divisie groep 4.
Luto-DOV 9-1 i
Kluis-M'tricht 6-4 1
Veldh.-Docos 2 9-1 ]

Dames 3e divisie groep 6.
NSSS-Ravensb.3 5-5
HTC-Quick 6-4
Veldhoven 2-Docos 3 9-1

Dames 4e divisie groep 4.
Minor-Markiezaat 2 1-9
JCV 3-Armada 5-5
Bl.Star 2-Hotak 3 1-9

Heren Eredivisie
Ver.Spaarb.-JCV 6-4
Bl.Werelt-Odion 10-0
Scylla-Pecos 10-0
Bartok-Tempo T. 4-6

Heren le divisie groep 2
FVT-Pecos 2 9-1
Oki-Avanti 6-4
Veldh.-Kluis 2-8

Heren 2e divisie groep 3.
Elsloo-Pecos 3 2-8
SVE-ZTTC 7-3
Rijnsoever-Besbo I. 7-3

Heren 32e divisie groep 2.
Maasm.-Megacles 6-4
Almere-Alkmaar 7-3
Vitesse-Play Fair 6-4

Heren 3e divisie groep 6.
Hoonh.-Red St.2 7-3
Sibbe-TTCV 2 5-5
Veldh.2-Swift 2 3-7

Heren 4e divisie groep 6.
Falco-Hercules 2 9-1
OKI 4-Nijmegen 2-8
DES-Bartok 2 5-5

Heren le klas.
TTCN-N'hagen 5-5
Ravensb.-Sibbe 2 10-0
Kluis 2-Maasm.2 3-7

Heren 2e klas A
Heksenb. 2-Maasdal 5-5
Succes-Ravensb.2 10-0
Megacles 2-Kolleb.2 5-5

Heren 2e klas B
Heksenb.-M'tricht 8-2
Kluis 3-Elsloo 2 6-4
Quick-Kolleberg 4-6
Heren 3e klas A
Brunssum 2-Bruno 6-4
Kolleberg 3-Kerkrade 2-8
Destatec-Meppers 5-5

Heren 3e klas B
Elsloo 3-Minor 2 5-5
Maasm.3-Falco 2 4-6
Megacles 3-Bartok 3 5-5

Heren 3e klas C
Kerkrade 2-Minor 9-1
N'hagen 2-Heksenb.3 7-3
Ravensb.4-Vijlen 1-9

Heren 3e klas D
Matatec-Brunssum 4-6
N'hagen 3-Ravernsb.3 5-5
Coriov.-Maasmep.4 2-8
Heren 4e klas A
Heksenb.4-Maasdal 2 9-1
Ulestr.-M'tricht 2 7-3
Dracula-S.Avanti 0-10
Heren 4e klas B
Ready-Kerkrade 3 3-7
Linne-Bunde 10-0
Megacl.s-N'hagen 6 4-6

Heren 4e klas C
Linne 2-Megacles 4 5-5
Kluis 5-Friensh. 10-0
Quick 2-Weert 3-7

Heren 4e klas D
Friendsh.2-TTCN 2 0-10
Kluis 4-Elsloo 4 8-2
Maasm.s-TTCD 6-4

Heren 4e klas E
Kluis 7-Kolleb.4 6-4
Falco 3-N'hagen 4 8-2

Heren 4e klas F
Espede-Brunssum 3 7-3
Kluis 6-Heksenb.s 3-7
M'tricht 3-Succes 2 4-6

Heren 4e klas G ,
SAvanti 2-M'tricht' 4 9-1
N'hagen 5-SVS 5-5
Kerkrade 4-Vijlen 2 4-6

Heren 4e klas H
Ravensb.s-Matatec 2 5-5
Kollebö-Sport 4-6
Destatec 2-S.Avanti 3 9-1

Heren 5e klas A
Topspin-Swift 2 2-8
Linne3-TTCN3 0-10
Destatec 3-Limburgia 2-8

Heren 5e klas B
Smash-Megacles 6 7-3
Matatec3-Limbr.v. 7-3
TTCN 4-TTCD 2 2-8

Heren 5e klas C
Ready 2-Espede 2 9-1
Sibbe 3-VTV 1-9
M'tricht 5-Vijlen 3 1-9

Heren 5e klas D
VTV 2-Heerlen 0-10
Falco 4-Ready 3 9-1
M'tricht 5-Vijlen 3 1-9
Heren 5e klas E
Kolleb.6-Quick 3 5-5
Merkelb.-Bunde 2 2-8
Minor 3-Ritske 8-2

Heren 5e klas F
KEV 2-Quick 4 7-3
Bruno 2-Sport 3 9-1
Brunssum 4-Coriov.3 10-0

Heren 5e klas G
Ravensb.6-Bruno 3 7-3
N'hagen 8-Ready 4 5-5
Succes 5-Coriov.4 4-6

Heren 5e klas H
Heksenb.6-Heerlen 2 7-3
Succes 3-SVS 2 8-2

Heren 5e klas K
Heksenb.7-Succes 4 3-7
N'hagen 9-Sport 2 0-10
SAvanti 4-Bartok 4 7-3

I waterpolo J|
Bondscompetitie
Heren 2e klasse C
Amer-Waranda 6-9
Flevo-Meeuwen 9-13
UZSC-Donk Diana 10-13
Vuursche-Arethusa 10-8
NZC-MZPC 8-4
TZV-Meer 7-9
MZPC-Arethusa 12-7
Heren 3e klasse F
Nayade-BZV 4-11
Zegenwerp-Zeus 12-4
Merlet-Zon 17-4
Zeester-Argo 5-10
Njord-Dokkelaers 5-9
KZPC-Rheden 6-17
Heren reserve 2eklasse C
BZV 2-Meer 2 5-5
UZSC 3-PSV 3 4-6
SVH 2-Merwede 2 0-8
BZPC 3-Waranda 2 7-15
Koudijs 3-Zijl 4 10-4
Rotterdam 2-MZPC 2 16-5
Districtscompetitie
Dames le klasse
Vennen-Treffers 4-3
Krabben-Waranda 2-7
Stormvogel-Dokkelaers 6-3
Heygrave-TRB 7-12
Njord 2-DZT 8-6
WZV-Hellas 8-7

Heren le klasse
Ganze-Treffers 9-10
BZPC-HZPC 17-5
Schelde-TRB 8-6
Aegir-DZT 7-8
DEZV-Hellas 8-3
RZ-Mosa 11-5

Heren 2e klasse A
Hieronymus 2-Trefiers 2 9-5
Krabben-M.Polo 8-2
Heygrave-Dio 6-7
Stormvog.2-Nuenen 9-17
Gorgo-Nautilus 6-10
WZV-Eszet 6-1

Heren 2e klasse B
PSV4-Eszet2 11-5
Rog-Zeps 7-6
Thalassa-ZVH 9-4
Lutra-Spio 8-2
Platella-Merlet 2 5-3
Glana-Tempo 13-9
Play-off districtscompetitie
dames 2e klasse A
Promotieklasse
Zegen werp-Zeester 10-2
HZPC-Merlet 3-7
Degradatie-afdeling
Nayade-PSV 2 8-4
Heren Jeugd B
Promotie-afdeling
Zeester-Arethusa 17-2
Treffers-PSV 10-3

Degradatie-afdeling
Schelde-HZPC 6-4
Tempo-Zegenwerp 8-2
Kringcompetitie
Heren le klasse
Eszet3-RZ2 1-11
Zon 2-Hellas 2 7-9

Heren 2e klasse
Eszet4-Rog2 7-16
Glana2-Nimo 9-14
Spio 2-MZPC 3 5-22

Heren jeugd onder 18 jaar
Mosa-Glana 8-13
Spio-Hellas 10-9

Dames
Eszet-RZ 10-0
Zeps-Hellas 2 10-7
Glana-ZVH 20-1,
Spio-Eszet 7-4

/ sportschieten_
Afd. Pluim
Hoofdklasse
Nova-Sjeet 834-839
Willem T.-Revanche 830-833
Juliana-Missers 830-851
Höfke-Centrum 843-836
SVH-Lambert. 837-852

le klasse A
Limburg-Zon 834-824
Hubertus-Boekaniers 830-821
SVT-Robin H. 827827
Diana-L.Enfield 828-823

le klasse B
Lamb.2-Keulsteeg 810-809
SVK 2-Sparta 823-823
Prins-Heros 827-807
Schutters-Leeuw 791-805
Sjeet 2-Trepke 819-819

le klasse C
Vizier-Stadion 776-820
Kamp-Höfke 2 822-827
Diana2-SVT2 805-819
RKWBCM-Juliana 2 821-826
Sportsch.-Ouwe Mert 815-812
Reunie 2-Palet 826-836
2e klasse A
Gl.Auf-Hubert.2 603-831
RWB-SVH3 813-817
Heros 2-O.Römpe 811-799
Missers 4-Hilt. 800-803
Brigid-Fortuna 819-824
Sjeet 3-Merkelb. 783-813

2e klasse B
Centrum 2-Brunssum 819-812
Treffers-Tjoba 792-801
Sparta 2-Wapen .814-820
2e klasse C
Robin H.2-Emma b.2 805-789
SVT3-Heros3 814-781
Zon2-J.Wayne 797-818
Boekan.2-Nova 2 795-810
3e klasse A
Star Cl.-Phoenix 805-806
Valk-Schutters 2 804-814
Brigid 2-RKWBCM 2 814-805
Missers 5-Hubert.3 804-798
Tjoba 2-Hoensbr. 804-748
3e klasse B
Palet 2-Reunie 3 793-791
Leeuw 2-Höfke 3 786-796
Hilt.2-SVT 4 200-778
O.Römpe 2-L.Raak 4 789-540
SVK 3-Raadhuis 793-794

3e klasse C
L.Enfield 2-R.Hood 3 805-780
Schachtw.-Prins 3 781-782
Watert.-Diana 3 804-794
Centrum 3-RWB 2 796-785
Keulsteeg 2-Roos 2 784-798
4e klasse A
SVE 2-Leeuw3 800-776
Fortuna 2-Zon 3 769-780
O.Römpe 3-Brigid 3 781-767
Revanche 2-Fransisc.2 801-793
Hunter-Gl.Auf2 ' 771-789

4e klasse B
Merkelbeek 2-Schutters 3

780-794
Wapen 2-Stadion 3 775-763
Tjoba 3-RKWBCM 3 761-765
Boekaniers 3-W.van Nuth

778-775
4e klasse C
J.Wayne 2-Sonja b. 755-761
Star C1.2-SVT 5 793-770
Höfke 4-Valk 2 785-750
Rheing.3-Vizier 2 766-778
5e klasse A
Keulst.3-Rheing.4 772-755
Daltons 2-O.Römpe 4 777-760
Sonja b.2-Sportsch.3 757-738
Afd.Kogel
Hoofdklasse
Trefpunt-Lambert. 844-855
Lamb.2-Wapeng. 835-756

le klasse
SVH-Grunstroat 2 805-791

/ dammen J
KNDB-competitie
Eerste klasse
DES-CAB 10-10
Schiedam-Noad 11-9
OG-Excelsior 10-10
De Vaste Zet-Bennekom 15-5'
TDV-De Lier 11-9
PSV-Damlust 14-6
Eindstand
TDV 22-142
De Lier 18-133
PSV 16-125
CAB 13-110
De Vaste Zet 12-118
Excelsior 12-118
Schiedam 10-106
OG 9-108
Damlust 8- 96
Lunteren 6-97 (degr)
Noad 4-94 (degr)
Bennekom 2-74 (degr)

Tweede klasse
Middelb.-'s Gravenp. 2 13-7
De Ridder-Schaesberg 5-15
DIOS-HDR 8-12
DAVO-Tholen 10-10
Asten-'s Gravenpolder 7-13
Dordrecht-PSV 10-10

Eindstand
's Gravenpolder 21-145
HDR 20-134
Middelburg 17-121
Schaesberg 12-120
PSV 2 11- 99
Dordrecht 10-109
DIOS 9-108.
DAVO 9-107
De Ridder 9-102
's Gravenpolder 2 7-90 (degr)

Tholen 5-103 (degr)
Asten 2-83 (degr)

voorronden Limburgs kam-
pioenschap
Brunssum: Pietershove-Henri-
quez 1-1, Meesters-Moeren-
hout 2-0, Schellekens-Heunen
1-1. Roermond: Okrogelnik-
Sanders 2-0.

/ schaken J
2e klasse C, 7e ronde
Pion-Vianen s'/_-2_t
SMB 11-HWP II s'/_-2V_
Eindh.ll-Volmac 111 3-5
DD 11-Venlo 3-5
Ooiev.-Grooth.Cafg.) 4-3

3eklasse F, 7e ronde
Schaesb.-Charlois II 7-1
Gess-HWPIII 3/2-4/2
Eindh.lll-VSM 5-3
Stukkenj.-Brunssum 4-4
Wolstad-DJC 4-4

LISB competitie, 6e ronde
Promotieklasse
DJC H-Juiste Zet 3V_-4'/2
Reuver-Schaesb.ll 2'/2-s'/2
Pionneke-Venlo II s/2-2/2
Voerend.-Hoensbr. 5-3
Pionneke kampioen

le klasse A
Kerkrade-Attaque 6-2
Caissa-Schaesb.lll 7-1
Heerlen-Hoensbr.ll 4-4
VSM 11-Hoensbr.lll 4V_-3'/_

le klasse B
Venray-Pionneke II s/2-2/2
Venlo 111-Arx 2'/2-s'/2
Blenckse SV-Gess II 3/2-3/2
Bergen-EWS 3-5
IÏ4. klüssc A
DJC IV-Kerkrade II 1 '/2-6'/_
Juiste Z.II-MSV 4'/2-3V_
Brunssum 11-Fortuna 8-0
Landgr.-Kasteel 4-4

2e klasse B
DJC 111-Schador 4-4
Leudal-Pionneke 111 6-2
Brunssum 111-Gess 111 5V_-2'/_
Voerend.lll-EWS II 6-2

2e klasse C
Venlo V-Arx II 3-5
Venlo IV-Leudal II s/2-2/2
Horst-Tegelen 3-5
Witte Dame-Tegelen II 4-4

3e klasse A
Lager-Schaesb.V s/2-2/2
Heerlen 11-J'Adoube l>/_-6'/_
VSM 111-HoensbroekVI 6-2

3e klasse B
Juize Z 111-Schaesb.lV 3-5
Brunssum IV-Caissa lII6'/2-l'/2
VSM IV-Hoensbr.lV 5-3

3e klasse C
Caissa 11-Blerickse SV II 7-1
Leudal 111-Gess IV 2'/ 2-s'/2
Landgr.ll-Hoensbroek V 3-5

3e klasse D
Bergen H-Stokpaardje 2'/_-51/2
Venlo Vl-Venray II 4-4
Tegelen 111-Helden 3-5
Witte Dame 11-Reuver II

6V.-IV.

/ bridge i
Bridge Viertallen Kampioen-
schap Senioren Zondag vond
in de Drive Inn te Geleen een
voorronde plaats van het na-
tionaal 4-tallen bridge kam-
pioenschap voor senioren
plaats. De uitslag was als
volgt: l.Team Gielkens-Spaay
en Ds.Hendriks-Gerards +73
pnt. 2.Bakker-Joosten en
echtp.van Gennip +64 pnt.
3.Team Bex (Echtp.) en Koey-
voets-v.d.Feesten +36 pnt.
4.Stevelmans-Mw.v.d.Weijer
en Ds. Meertens-Speth +4 pnt.
S.Bisschops-Hermans en Cox-
Mw.Peree -1 pnt. De eerste
drie teams gaan naar de finale,
welke op woensdag 6 mei
plaats vind te Utrecht.

1 / skien*
Jeugd 1
Jos Akkermans 0.51.105
Mark Meyer 0.57.221
Frank Mëyer 1.03.327
Leon Knubben 1.04.587
Dayenne Bakker 1.04.904
LucGoessen 1.06.752
Steffi v.d.Leek 1.43.963
Riek Hulst 2.16.259
Jeugd 2
Paul Meyer 0.43.188
Emiel v.d.Kraats 0.47.221
Bob Goessen 0.54.282
Danièlle Belfi 0.54.299
Jeugd 11 t/m 14 jaar
Dennis Nieuwenhuizen

0.39.221
Patrick in deBraekt 0.42.301
Jurgen v.Noorbeek 0.4.332
Chantal Hees 0.4.694
Gianny Belfi 0.43.797
Marjol.v.d.Kraats 0.47.803
Rutger Walta 0.467.909
Reinier op deKamp 0.48.522
Dames D
Ulla Horst 0.56.111

Heren D
Pierre Steyvers 0.53.680
Rob Goessen 0.54.380
Bert in deBraekt 0.54.930:
Henk Horst 1.00.094
Dames C
Tine Jacobsen 0.49.694
AnitaAkkermans 0.50.080
Mirjam Heydendaal 0.51.295
Mariannev.d.Kraats 0.51.432
Wilma Martinussen 1.13.406
Heren C
Rudo Cloudt 0.40.967
Jeroen Walta 0.45.089
Jan Jorissen 0.45.149
Riek Overdijk 0.47.497
Frans Walta 0.50.033
RobOverdök 0.51.411
Rob van deKraats 0.52.503

/ hockey J
Heren hoofdklasse
SCHC-HDM 0-2
Oranje Zw.-Kampong 1-1
A'dam-Tilburg 2-2
Mep-Victoria 1-0
Kl.Zw'land-HGC 2-2
HDM-Oranje Ze. 2-1
Bloemend.-SCHC 2-2
HGC-Hattem 2-2
Victoria-Kl.Zw'land 3-2
Tilburg-Mep 0-3
Kampong-A'dam 2-2

Heren Overg.klasse B
Breda-Tegenbosch 2-0
d.Bosch-Nijmegen 2-1
Venlo-Rotterdam 2-0
Groningen-Gooische 2-2
Upward-Forward 0-4
Heren le klasse C
Nuenen-EMHC 1-1
Hod-Uden 1-0
Rapidity-M'tricht 2-2
Keep Fit-HUAC 0-2
Blerick-Were Di 1-5
Heren 2e klasse F
Tegelen-Sittard 4-3
Deurne-Boxmeer 1-0
Geldrop-Basko 3-0
HMHC-Venray 2-2
Son-Gemert 4-1

Heren 3e klasse F
Weert-Horst 1-3

Geleen-DVS 1-1
HCAS-Heerlen 4-1
Heeze-Oirschot 1-0
Groen Wit-Eersel 1-0
Heren 4e klasse F
Helden-Mierlo 2-1
Boekel-Bakel 3-2
Kerkrade-Bergen 3-1
Cranend.-Bosdael 6-0
Hockeer-Meerssen 4-1

Dames Hoofdklasse
Kampong-Laren 1-0
Groningen-HDM 0-1
Hilversum-Mop 1-5
d.Bosch-A'dam 0-4
Zwolle-Bloemendaal 1-1
Oranje Ze.-HGC 1-0
A'dam-d.Bosch 12-0

Dames Overgangsklasse B
EMHC-Tilburg 2-1
Ring Pass-Venlo 0-1
SCHC-Union 2-2
Kl.Zw'land-Upward 1-0
Ede-Alliance 2-1
Rosmalen-Hurly 1-0

Dames le klasse C
Berg.Enschot-Zow 4-1
Huac-Rapidity 1-0
Best-Heerlen 0-0
Geel Zw.-Son 0-1
M'tricht-Tegenb. 0-1'

Dames 2e klasse E
DVS-Blerick 3-1
Weert-Nuenen 2-0

Dames 3e klasse F
Meerssen-Cranënd. 6-0
Venray-HCAS 1-2
Boxmeer-Groen wit 2-3
Civicum-Geleen 1-1
Hockeer-Gemert - 0-2

Dames 4e klasse F
Helden-Heeze 0-1
Bosdael-Bakel 0-1
Kerkrade-Bergen 5-0
Sittard-Sjinborn 3-1

I poolbiljart _\
Ereklasse
Ziejspoar-Koetshoes 4-12
Spoorz.-Coriovallum 10-6
Brunssum-Picasso 14-2
Schachtw.-Duc 5-11
Keizer-Huizinga 8-8
Tunnelb.-Boereslot 14-2. Hoofdklasse A

■ Huizinga-Vogelzank 2-14
Brandwap.-Eykenboys 11-5
Willem T-Spoorz. 5-11
Schachtw.-Hermans 12-4
Landgr.-W.v.Susteren 10-6

Hoofdklasse B
Hermans-St.Kruis 6-10
Vink-Landgr. 11-5
O.Herbergh-Heukske 10-6
Sport-Rolduc 8-8
Sjtoet-Witte Bal 9-7

le klasse A
Eykenb.-Holtum 15-1
Wap.v.Sust.-Spoorz. 5-11
Gebr.Hofke-Vink 6-10
Stoufpot-Sport 6-10
Awt Dorp-Koetsjhoes ' 7-9
Poat-Brunss. 8-8
le klasse B
Brunss.-Edelweisz 4-12
Keizer-Gildem. 13-3
Ruif-Hofland 10-6
Gebr.Hofke-Willem T. 8-8
Coriov.-Landgraaf 12-4
Mijnz.-Spoorz. 6-10
le klasse C
St.Kruis-Amstel 10-6
Voske-Palet 15-1
Landgr.-Hermans 10-6
Boereslot-Brouwersw. 10-6
Draver-Bokkerijder 14-2

2e klasse A
Vaetje-Barbou 3-13
Eykenb.-Korte Keu 7-9
Treffers-Kr.opTijd 7-9
Awt Dorp-Stoufp. 12-4
Witte Bal-Spoorz. 3-13
Roadh.-Koetsjh. 10-6

2eklasse B
Spoorz.-Romana 4-12
L.Kabouter-Karrerad 4-12
Rolduc-Neighb. 5-11
Picasso-Pub 10-6
Kr.op Tijd-Draver 8-8 i
2e klasse C
Hofland-L.Kabouter 13-3
Stalletje-Picasso 5-11
Brouwersw.-Voske 12-4 .
Hulsv.-Leeuw 13-3
Paddock-Ruif 7-9
i

2e klasse D , ,
Gildem.-Vogelzank 9-7 ;
O.Schaesb.-Candlel. 12-4
Romana-Paddock 4-12
Hulsveld-Pub 14-2 ;
Smeets-Vink 12-4 ,
Fl.Dutchm.-Duikers 9-7
2e klasse E
M.Hoek-O.Herbergh 4-12
Hulsveld-Hofland 8-8 ;
Spoorz.-Ziejspoar 6-10
Bokkerijder-Schachtw. 11-5 |
Paletti b-Willem Tb. 7-9-
Poat-L.Kab. 7.-9
2e klasse F
Duc-Sjtoet 7-9
Auw Vrung-Mijnzicht 8-8 ,
Duikers-Bongerd 6-10Karrerad-Stoufpot 14-2
Sport-Amstel 7-9
M.Hoek-Brandwapen 8-8
3e klasse A
Heikaatsje-Fl.Dutchm. 11-5 i
Koetsjhoes-Holtum 5-11
B.Beukers-O.Herbergh 9-7 ;
Sjteeberg-Duikers 5-11
Brouwersh.-Wilhelm. 4-12 ]
3e klasse B
L.Kab.-Gorissen 6-10 ;
Smeets-Heikaatsje 8-8
Sjloes-Rolduc 9-7 ;
Oph.boys-O.Herbergh 13-3
Vogelz.-Stamp 7-9 (
3e klasse C
Brouwersh.-Sjtoet 8-8 |
A.Pastorie-Pimpelaer 14-2
Bastille-Barbou 14-2 ]
B.Beukers-Duikers 10-6 ]
Stalletje-L.Kabouter 8-8 '3e klasse D
Vraagtek.-Trepke 2-14 ]
Stamp-Wolfje 5-11 ]
Wilhelmina-Brouwersh. 10-6
Fox-Edelw. 6-10
Paletti b.-Candlelight 11-5i
3e klasse E
Joy-Wolfje 7-9 <Willem T.-Veldhof 5-11 ]
Overbroek-Benelly 8-8
Orchidee-Sjteeberg 10-6 ;
Corner-Heukske 7-9 ]
3e klasse F
Leeuwenh.-Overbroek 5-11 ;
G.Leeuw-Trepke 10-6 j
Joy-Duc 8-8
Corner-All Stars 9-7 ]
I

’ kegelen jj
Uitslag 8e wedstrijd, Ere- ■divisie Heren.
Socio 4451 'Kegelvrung 4355 'Hoensbroek 4341 'Hendr.Sportpal. 4330
drPool 4300 '1
le divisie Heren 'Hoensbroek II 4277 1
O.M.S. 4216 ■Socio II 4194 1
Kegelvrung II 4153 !

le klasse Heren
drPool II 3989
Hendr.Sportpal.il 3940
Kegelvrung 111 3676
Hoensbroek 111 3642

Ere-divisie Dames
Kegelvrung 4245
deTreffers 4114
O.M.S. 3993
Socio 3915
Hendr.Sportpal. 3891
le divisie Dames
deMolt 3494
Hendr.Sportpal.il 2963
Kegelvrung II 2577

I beugelen _\
Hoofdklasse:
Leveroy-Ell 3-3
Ospel-Ell 5-1
Stramproy-Voorshoven 2-4
Bree-Neer 3-3
Grathem-Beek 4-2
Roermond-Molenbeersel 3-3

Eerste klasse:
Voorshoven 2-Stramproy 2 2-4
Ospel 2-Ell 2 4-2
de Port-Heythuysen 0-6
Stramproy 2-Voorshoven 3 0-6
Hunsel-Neer 2 3-3
Voorshoven 2-Geistingen 0-6
Voorshoven 3-Geistingen 5-1

Tweede klasse:
Baexem 2-Molenbeersel 2 3-3
Geistingen 2-Beek 2 2-4
Kessenich 2-Heythuysen 2 5-1
Ospel 3-Meeuwen 2-4
Bree 2-Neer 3 3-3
Grathem 2-Beek 2 4-2

Derde klasse:
Roermond 2-Meeuwen 2 4-2
Kessenich 3-Heythuysen 3 4-2
Hunsel 2-Neer 4 3-3
Roerm.2-Molenbeersel 3 5-1

’ golfbiljarten _\
Ereklasse
Heukske-Hollandia 4-2
Chevremont-BVO 4-2
BVE-Brand Tav. 4-2
Maasvall.-Maasgolf 2-4

Eindstand
Maasgolf 18-31
Chevremont 18-25
SNA 18-24
BrandTaveerne 18-24
Pint 18-19
Maasvallei 18-15
BYE 18-13
BVO 18-12
Hollandia 18-10
Heukske 18-7

District Oude Mijnstreek
Hoofdklasse
Stern-Chevremont 2 5-3
Berg.Balke-BGK 4-4
OBK-Pint 2 5-3
Pumpje-Hanneman 4-4
Olympia-Eikske 5-3

le klasse
A.g.Kirk-Berg.Balke 2 2-6
Hanneman 2-Sjork 4-4
Pint3-01ympia2 5-3
Tolhoes-Chevremont 3 5-3
Gr.Dal-GLeeuw 4-4

2eklasse
G.Leeuw 2-Gr.Dal 2 8-0
Eikske 2-Pumpje 2 4-4
Pint 4-OBK 2 * 4-4
Trefpunt-Bocholtz 7-1
Monument-A.g.Kirk 2 2-6

3e klasse
Voelender-Tolhoes 2 2-6
C.Corner-Gaat 7-1
Sjork 2-Pumpje 3 3-5
Sjutt-OBK 3 5-3

4e klasse
G.Leeuw 3-Döpgere 8-0
Hanneman 3-Höfke 7-1
C.Corner2-B.Balke3 8-0
Pint 5-Stern 2 5-3
5e klasse
OBK 4-Pint 6 3-5
Auwe Maat-C.Corner 3 8-0
Hofke 2-O.Schaesberg 0-8
Döpgere 2-Voelender 2 3-5

District Echt
Hoofdklasse
Greuske-Montfort 5-7
Village-Zuul 2 4-3
Putbr.b.-Centrum 5-7
Zuul-Slek 5-7
Deelgaard-Kerkzicht 5-7

le klasse
Montfort 2-Greuske 2 6-6
O.Genoegen-Spee 4-8
Centrum 2-B.Aolders 5-7
Slek 2-Donck 8-4
Heukske 2-Deelgaard 2 8-4
2e klasse
Montfort 3-Putbr.b.2 6-6
Hingen-Zuul 3 10-2
Donck 2-Village 2 4-8
Paerdstal-Stoba 8-4

3e klasse
Kerkzicht 2-Hingen 2 7-5
Stoba 2-Spee 2 6-6

District Midden-Limburg
Hoofdklasse
Dennenoord-Hukske 4-8
BVO 2-Kwartel 7-5
Jagerslust-BVE 2 3-9
Inrit-OBKK 4-8

le klasse
Berg-BCW " 6-6
Breer-Riva 5-7
Heytse-Jagerslust 2 11-1
Oad Hael-SNA 2 5-7
2e klasse
BVE3-Meijel 8-4
BCW 3-Eikske 8-4
Hoove-Klöss 11-1
Hook-BVO 3 5-7
Hukske 2-Berg 2 5-7
3e klasse
Leste Bal-Den Tup 7-5
OBKK2-Inrit2 10-2
Pimpemel-BVE 4 7-5
Kwartel 2-Zwaan 7-5
Eikske 2-Dennenoord 2 9-3

District Urmond
Hoofdklasse
Vöske-Fortuna 1-5
Almania-Pappegay 2 4-2
Krietje-Bayern 4-2
Pappegay-Maasvallei 2 6-0
Brand Tav.2-Meule 6-0

leklasse
O.Zitterd-Sitt.2 5-1
Sparta-Krietje 2 1-5
Mert-Brandpunt 4-2
Sitt.-Almania 2 5-1
Fortuna 2-A.Einekoeze 4-2

2e klasse
Meule 2-Brand Tav.s 0-6
Bayern 2-Krietje 2 4-2
Pappegay 2-Papp.V.A.2 4-1
Schopke-O.Zitterd 2 2-4
Brand Tav.4-Voske 2 3-3
District Weert
I'rom.Hoofdklasse
BCB-Leike 6-6
Schuttersh.-BCB 5-7
Stamgast.-Leike 7-5

Degr.Hoofdklasse
BCB 2-Royal 5-7
Graswinkel-Anker 2-10

le klasse
BCB 3-Hook 3-9
Anker 2-BCB3 6-6
Royal 2-Spijk 2 8-4
Hook-Vriendenb. 8-4
Laar-Hoppers 5-7
Stamg.2-Luchtp. 7-5

2e klasse
Hoppers 2-Laar 2

Prom.2e klasse
Royal 3-Leike 2
Umbelderke-Bach.Cl.
Degr.2e klasse
Laar 2-Hoppers 2

Eindstanden
Oude Mijnstreek
Hoofdklasse
Pumpje
Olympia
Berg.Balke
Eikske
Chevremont 2
Pint 2
BGK
Stern
Hanneman
OBK

le klasse
Groene Dal
Tolhoes
Chevremont 3
Pint 3
Berg. Balke 2
Olympia 2
Hanneman 2
Gouden Leeuw
Sjork
A genKirk

2e klasse
Groene Dal 2
OBK 2
Pumpje 2
Gouden Leeuw 2
Pint 4
A genKirk 2
Trefpunt
Bocholtz*
Eikske 2
Monument

3e klasse
Cosy corner
Voelender
Tolhoes 2
Sjutt
OBK 3
Pumpje 3
Op 't Gaat
Groene Dal 3
Sjork 2

4e klasse
Gouden Leeuw 3
Cosy Corner 2
Pint 5
Döpgere
Stern 2
Berg.Balke 3
Eikske 3
Hanneman 3
Hofke
Singel uit comp.

5e klasse
Oud Schaesberg
Groene Dal 4
Voelender 2
Döpgere 2
Pint 6
OBK 4
Hofke 2
Singel 2
Auwe Maat
Cosy Corner 3
District Urmond
Hoofdklasse
Brand Taveerne 2
Fortuna
Krietje.
Pappegay
Almania
Pappegay 2
Meule
Vöske
Maasvallei 2
Pappegay Val Aan

le klasse
Brand Taveerne 3
Krietje 2
Oos Zitterd
Fortuna 2
Sittardia
Auwt Einekoeze
Mert
Almania 2
Sittardia 2
Sparta ,
Brandpunt 'H___________________________________
Simson Landgr.-Ol}'l^
Utrecht regl.
SSS Alkmaar-Hercules A'<£
Stand
Simson kampioen
Hercules
Halter
Simson KDO
Olympia
SSS...
Mannen Eredivise
Elite A
Weert-Akriedes 72-77
Den Helder-Meppel 173-9»
Donar-Den Bosch 96-88
Elite B
Canadians-Eindhoven 91*'
DAS-Canadians 85-73 J
Basketiers-Eindhoven 85-'
Rotterdam-Orca's 1 --94
Mannen Promotiedivisie .■
RAC Beverwijk-Wyba 91-^
Weert 2-Celentas 78-64
Tonego-Blue Herons 65-8»
Leiden-OSG 77-64
Kimbria-Goba 100-110 .
Early Bird-Voorburg 73-'s
Mannen Rayon Hoofdkla^
Rush-Jump. Crabs 74-103
Black E.-Tantalus 70-78
SVH-Ardito 108-72
Braggarts-Springfield 61-»*
Flash-Heerbaan 79-71
Mannen Overgangsklasse
Bladel-Springield 81-65
Weert 3-Kimbria 2 93-75
Dunatos-Kepu Stars 83-71
Quo Vadis-Hoppers 96-71
Jasper-Attacus 79-76
Braggarts 2-Springfit'lo
77-68
Mannen le klasse A
Aeternitas-Weert 4 60-79 j
Dunatos 2-Jump. Giants s*J'j
Braggarts 4-Kepu Stars 2 *»''
Braggarts 3-Bumper 47-54
Mannen 2e klasse A
Bumpers 2-Weert 548-97
Olympic-Archers 49-82
Landgraaf-Patrick 48-76
Jump. Giants 2-Aetern
59-102
Mannen 3e klasse A
Kimbria 5-Springfield 3 80-'
Alley OOP 2-BSM 2 51-87
Alley OOP 1-Giants 75-86 a
Kepu Stars 3-Spnngf. 2 *»=',
Dunatos 3-Braggarts 5 60-*'
Mannen 3e klasse B
Weert 6-Patnck 2 75-48
Vrouwen le divisie B
Black E.-Agon 61-67
Deca-WSC 53-49 .
Flash-Braggarts 70-49
Vrouwen Rayon Hoofdkl»^ I
Schijndel-Virtus 50-57
Aalst-WSC 2 43-54 .
Weert-PSV/Almonte 2 61-»° 'Vrouwen Overgangsklasse
Attacus-Yellow Sox 62-49
Aeternitas-Kepu Stars 39-5»
Kimbria-Bumpers 47-33 jf{
Quo Vadis-Jump. Giants 7** \
Vrouwen le klasse A
Archers-Fanatics 55-61 d) 1
Landgraaf-Spnngfield 2 45*^ ,Dunatos 2-Springfield 1 20*.
Braggarts 3-Alley OOP 47-^Braggarts 2-Kepu Stars 2 2»'
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Qn onze volleybalcorrespondent trainer van VCH 3, reikte naar
een perfecte aanvalsscore.
Coach Peter Arets zocht lange
tijd naar de juiste afstelling in
pass en veldverdediging. Pas
vanaf de vierde periode sloten de
Heerlense gelederen en kon men
met sober spel over de hoeken
het strijdtoneel controleren.

Reserves

terug op de matige wedstrijdin-
stelling die zich ook al in de ope-
ningsronde had gemanifesteerd.
Veel passfouten, een uitgespro-
ken zwakke service en geen
blokverdediging vormden de
elementen die wezen op een la-
tent gebrek aan concentratie.
Zeer tot genoegen van de thuis-
ploeg, die in de eindfase van de
barrage de nipte overwinning in
de schoot geworpen kreeg, nadat
Geevers/VCL op matchpoint een
service uitsloegen twee passfou-
ten produceerde.

fEN DUNGEN - Een kat in
*' nauw maakt rare spron-ji?n. Met die spreekwoorde-

waarheid werd Gee-
ers/VCL zaterdag gecon-

senteerd in de ontmoeting
JJ rode lantaarndrager
c
ö(~S/DS. De Landgraaf-
°mbinatie had een collec-

Zoh
6 opgenomen,dat de thuisploeg de on-

degradatie
*ar de tweede divisie nog
n Week voor zich uit kon

fuiven: 3-2 (15-13, 8-15,15> 15-8, 17-15).

Ne Marianne Cartigny kreeg vrij
doortocht vanuit het achterveld
en aan het net.
In de derde divisie zag lijstaan-
voerder VCH 3 de voorsprong
groeien tot negen punten. Zelf
wonnen de Heerlense routiniers,
gedecimeerd door het ontbreken
van vier basisspeelsters, uiterst
moeizaam in en tegen Velden:
2-3 (15-3, 14-16, 5-15, 15-11, 14-16),
met een negatieve hoofdrol voor
het onsportieve thuispubliek. De
titelfavoriet kreeg evenwel de
helpende hand toegestoken van
Geevers/VCL dat een fraaie 3-0
(15-10, 15-3, 16-14)zege liet aante-
kenen tegen runner-up VC Dy-
namic. VC Voerendaal tenslotte,
heeft de weg weer omhoog ge-
vonden. Voor het eerst compleet
sedert de winterstop werd de
maat genomen van Jokers VC:
3-0 (16-14, 15-7, 15-7). Coach Hub
Didderen: „We kunnen weer
iedereen aan."

Sl
in de tweede en derde

' Wist Geevers/VCL een nor-
prestatieniveau neer te zet-

"■ Daarna viel de ploeg weer

Ondanks de absentie van het trio
basisspelers Felix Petit, Bart
Bormans en Ad Vonken wegens
ziekte en ander ongemak, zege-
vierde de herenhoofdïnacht van
VCH in Vught met 2-3 (15-10,
12-15, 15-6, 8-15, 10-15) tegen
WC 2. Grote uitblinker in dit
duel was invaller Joost Doensen.
De routinier, dit seizoen speler/

Bij de dames ging VCH 2 op De-
schamende wijze onderuit bij
Henzo/Oikos 2: 3-1 (15-9, 15-12,
10-15, 15-6). Winst in dit cruciale
treffen tegen de bijna-degrdant
uit Roermond had de equipe een
veilige marge gegeven om op ei-
gen kracht buiten de gevarenzo-
ne te kunnen blijven. De VCH
reserves demonstreerden even-
wel gebrek aan lef en inzet door
zich als ploeg te verschuilen in
passiviteit. Vooral Oikosvetera-

Van onze volleybolcorrespondent

JEAN SNIJDERS
Van onze correspondent

teit, want VCH domineerde
ongenaakbaar de topper tegen
de nummer vier van de rang-
lijst. Via 0-3 (12-15, 6-15, 9-15)
kon de prelude van het kam-
pioensfeest worden ingezet.Limburg Cup

voor Roermond

Zege voor het eerst in negen jaar niet naar Victoria

" Kersvers nationaal
jeugdkampioen Ron
Leunissen krijgt van
oud-kampioen Ad
Loog een onderschei-
ding overhandigd.

Foto:
CHRISTA-HALBESMA

ROERMOND - Vreugdetra-
nen vermengd met een geluk-
zalige lach. Niets menselijks
was de volleybalsters van
VCH vreemd tijdens een uit-
gelaten polonaise door de Jo
Gerrishal van Roermond.
Daarmee de spanning afreage-
rend die onwillekeurig bezit
had genomen van de Heerlen-
se koploper voor de derby te-
gen Henzo/Oikos. Begrijpelij-
ke, maar onnodige nerveusi-

Moe maar voldaan nipte Esther Ha-
remaker(27) in een hoekje van haar
champagne. „Jammer dat ik straks
weer de nachtdienst in moet. Dit
smaakt naar meer," gafde verpleeg-
kundige van het AZM te kennen.

le promotie naar de eredivisie
zoveel consequenties met zich mee,
dat de stap zonder de financiële
steun van een sponsor nagenoeg
zinloos is. Voorzitter Stef Petit daar-
over: „De afgelopen maanden heb-
ben we met talloze bedrijven ge-
sprekken gevoerd. Een concreet
resultaat heeft dat nog niet opgele-
verd. Wellicht draagt dit kampioen-
schap er toe bij dat we in de nabije
toekomst weer verzekerd kunnen
zijn van een draagvlak waarop top-
volleybal mogelijk zal zijn. Deze
meiden verdienen gewoon optimale
ondersteuning".

Chevremont
finisht

als tweede„We zijn bij elkaar gebleven en als
team naar elkaar toegegroeid. Het
klikt gewoon in deze mixture van
routine en jong talent".

De Maastrichtse middenblokkeer-
ster stapte vijfjaar geleden over van
ADO naar VCH. Ze maakte de de-
gradatie uit de eredivisie in 1989
mee, gevolgd door twee keer een
vierde stek in de afgelopen seizoe-
nen, voordat de sterkste Limburgse
equipe deze kompetitie de concur-
rentie met overmacht het nakijken
gaf. Volgens Esther Haremaker het
resultaat van een sterk collectief:

Juist tegen de drie naaste vervol-
gers: WC 2, Symmachia en Henzo/
Oikos, was VCH trefzeker. Alle zes
duels werden souverein en zonder
setverlies gewonnen. „Onze kracht
schuilt in discipline en teambalans.

HEERLEN/KERKRADE - Chevre-
mont is als tweede geëindigd in de
ereklasse golfbiljarten. Deze ere-"
plaats bereikte het zestal door in de
slotwedstrijd met 4-2 van het bezoe-
kende BVO te winnen. Voor de
thuisclub zegevierden Henk Geurts,
Lucien van der Linden, Arno Kriz-
man en Frans Houben. De winst
voor BVO kwam uit de keu van
Theo Jacobs en Henk Spitters. De
tweede plaats werd overgenomen
van het Sittardse Brand Taveerne,
dat bij SNA met 4-2 verloor.
Het Heerlense De Pint kwam bij
BYE in Nederweert-Eind niet ver-
der dan twee gewonnen wedstrij-
den van invaller R.Berendse en
Clive Koster, 4-2.

We hebben veel op standaardsitua-
ties getraind en de nadruk gelegd
op kijken en het verstand gebrui-
ken. De ploeg heeft geleerd om het
spelvan de tegenstander te ontrege-
len door zwakke plekken te herken-
nen en die onder druk te zetten,"
analyseerde coach Ger Spijkers.
Die visie bracht VCH zaterdag-
avond in de praktijk tegen Henzo/
Oikos. Via bijvoorbeeld Miriam
Muermans. Het vorig seizoen nog
buiten de basisopstelling vallend in
dit treffen, nam de hoekaanvalster
op zelfverzekerde wijze revanche
met een fraaie, foutloze partij.

sport kort

ioo**-^SBROEK - De negende editie van de Limburg Cup is
il n_t eerst niet gewonnen door het organiserende Victoria.
l£jn spannende finalestrijd wist het Roermondse Boonen/
f
niPt met 5-3 te winnen van de Hoensbroekse badminton-

-e't acht eer e sterkste Ploeg van Limburg te zijn ge-
"*"<}_ moest Victoria met lede ogen toezien hoe ditmaal deqenlimburgers met de bokaal huiswaarts konden keren.

Breekpunt in de finale was in feite
de single van Wiel Hanssen tegen
Mare Dijk. Nadat Torn Regterschot
inmiddels verrassend had verloren
van Boris Reichgelt en Ron Leunis-
sen naar verwachting Roger Ren-
nenberg had verslagen, waren alle
ogen gericht op de beslissende set
tussen Hanssen en Dijk. Hanssen
kwam conditioneel tekort en moest
in de laatste set met 15-10zijn meer-
dere erkennen in de Roermonde-
naar. Een belangrijke zege daar
Boonen met de single van Sylvia
Franssen nog in het verschiet in fei-
te al een voorsprong van 3-1 had.

in„ m°nd kreeg de eindoverwin-
'if ??enszins in de schoot gewor-
l^j.J°t de laatste paar punten
fr* 4

e spanning om te snijden. Bij
ln tussenstand zou Victoria
Ifo^n overwinning in de laatste
O^J van Nolten/Regterschot vol-
H .ce hebben om detrofee weder-
lit," 1 haar eigen prijzenkast te
jji n stallen. In die cruciale
ij J* trok het Boonen-koppel Syl-
Ijjranssen/Gitta Breikers na 2-15
Dg^ eerste set uiteindelijk toch

15-10 aan het langste eind.

Damclubs
aan kant
geschoven

Ron Leunissen, tijdens het toernooi
gehuldigd om zijn recente Neder-
landse jeugdtitel, had weliswaar in
de single weinig moeite met Roger
Rennenberg, maar presteerde in het
dubbel samen met Maurice Breuer
aanzienlijk minder tegen diezelfde
Rennenberg en Mark Dijk. Zo werd
de eindstand van deze zinderende
eindstrijd op 5-3 in het voordeel van
de ploegvan trainer HuubFranssen
bepaald.

Van onze correspondente
LISETTE MEYRINK

Niet sprankelend, maar wel met
zeer stabiel, homogeen spel dwong
VCH de thuisploeg in het defensief.
Oikos zonk weg een een te grote
foutenlast, opgelegd door de nieu-
wekampioen.

Aan het sportieve succes kleven
ook zorgelijke tijden voor het be-
stuur van VCH. Ger Spijkers, dit
seizoen volgen^ eigen zeggen dit
seizoen als 'brandweer'fungerend
om uit de trainers-impasse te ko-
men, wil wegens tijdgebrek stop-
pen. Daarnaast brengt een eventue-

Turnsters
geplaatst

TILBURG - Tijdens de in Tilburg
gehouden nationale voorwedstrij-
den voor A-turnsters hebben alle
Limburgse deelneemsters zich ge-
plaatst voor de nationaleplaatsings-
toernooien. Door ziekte en blessu-
res verschenen slechts zes turnsters
aan de start. In de klasse 4-A debu-
teerde de Kerkraadse KDV-turnster
Suzanne Roqs met een matige wed-
strijd en een score van 19,40 punten.
Van de vijf turnsters in de jongste
6-A klas was het Sittardse duo Nat-
halie Beyers-Bergen en Yvonne
Patje met een vijfde en achtste
plaats het sterkst. Nicole Cuypers
en de zusjes Debby en Kim Tellings
(Olympia Roermond) eindigden als
15e, 26een 39e in het klassement.

MARCEL WERRY
Van onze correspondent

I&-HLEN - Het kan haastL anders of de Limburgse
"■5-clubs* blikken teleurge-
b **" terug op de nationale

In de eerste klasseLrSde De Vaste Zet on-
Hg *s de 15-5 winst in de laat-r °nde tegen Bennekom op
ik onbevredigende vijfde
k^s* In de tweede klasse
l^ten Schaesberg, De Rid-
w en DIOS de hooggespan-
Ij Verwachtingen eveneens1 waar.

Eindstanden: Senioren, 1. Boonen/BCR, 2
Victoria, 3. United, 4. 't Roat, 5. Weert, 6.
KBC. Jeugd 18, 1. Boonen/BCR, 2. Victoria
3. United, 4. ESPE, 5. Trim, 6. 't Pupke;
Jeugd 16. 1. Victoria. 2. Boonen/BCR, 3
United, 4. ESPE, 5. Roosteren, 6. 't Pupke;
Jeugd 14, 1.United, 2. Boonen/BCR, 3. Vic-
toria, 4. ESPE, 5. Roosteren, 6. 't Pupke;

Hoyer en Roos
naar EK Wu-Shu
HEERLEN - Lou Hoyer uit Heer-
len en Silvester Roos uit Landgraaf
zijn door de Nederlandsekarate-do-
bond geselecteerd voor het EK Wu-
Shu dat op 11 en 12 april aanstaan-
de in Engeland wordt gehouden.

Olympia gehuldigd

nuten kwam Heerlen terug en
scoorde via Corine Vellekoop uit
een strafcorner die na aanvankelij-

ke toekenning door de verantwoor-
delijke scheidsrechter na overleg
dubieus werd afgekeurd. Heerlen

liet zich niet van haar stuk brengen
en haalde het onderste uit de kan,
dat bleek uiteindelijk niet genoeg

Strafcorners nekken Heerlen
Hockeyers vinden geen antwoord op wapen HCAS

De Kerkraadse heren troefden met
3-1 tegenstander Bergen af. Kerkra-
de was op alle fronten de betere
ploeg en liep vrij gemakkelijk over
Bergen heen. In de eerste helft on-
dervond de ploeg de nodige pech in
de afwerking dat echter in de twee-
de helft werd goedgemaakt met
doelpunten van Raoul Willems, Tim
Merx en Peter Hendriks.

om het fysiek sterke Best alsnog
aan de kant te zetten.

" GOLFBILJART - Henk
Geurts van de GBC Chevremont
werd bij de open Nederweerter
Kampioenschappen vierde. Hij
verloor de kleine finale van Wi-
eher Drenth van Maasgolf. Win-
naar werd Peter Roumen van
Maasgolf voor teamgenoot Henk
van de Runstraat.

HEERLEN - De Heerlense
herenhockeyploeg trof in As-
ten koploper HCAS die met
4-1 vooral te sterk bleek op de
strafcorner. Heerlen vertoon-
de in de eerste helft het betere
spel en creëerde meerdere
kansen die echter onbenut
bleven.

[01 ens De Vaste Zet-teamleider
"Utpi een 'hopeloze vormcrisis bij. '^ spelers' de Geleense ploeg

ek- omgedraaid. „Natuurlijk wa-

'^ met kampioensaspiraties
u$rt^91^ geëaan in e eerste klasse.

1
an uiteindelijk bij lange na

:<w 'ukt, is dat even slikken. Op
kw e termijn gaan we bekijken ot
>m van ons het niveau nog
.j-tankunnen".
.Jj et .Brunssumse De Ridder en
"k ske**\g zich nauwelijks van de

middenmoot konden onder-op lc*en, is gezien de teambezet-
.ri*lo^ n*'e* eens zo verbazingwek-

Daarentegen liet DIOS, dat
Vn seizoen met recht kam-

"^aspiraties koesterde, het met
Wevende plaats dramatisch af-
(q n- lets wat playing captain Piet
.|j namens de Brunssummers
,fs^°lmondig toegeeft. „Met tweeW^rk-e Russen verwacht je

Een doelpunt van Remco Fennis
werd afgekeurd voor buitenspel. In
de laatste minuten voor rust scoor-
de Asten haar eerste doelpunt en
voegde daar vlak na rust een twee-
de aan toe via een strafcorner. Han-
co Lebbink bracht Heerlen terug in
de strijd via een strafbal. Tot vlak
voor het einde van de wedstrijd
bleef de kans op een gelijkspel
open. Uiteindelijk benutte HCAS
op de valreep nog twee strafcorners
en liep alsnog uit tot 4-1.

I-. J-^dels is de transferperiode in
kb atnwereld in alle hevigheid los-
;li_krsten- **et merencleel van de
'*i.b

S sPeurt niet alle ter beschik-iü** staande middelen de schaarse.-.„^smarkt af. Daarbij wordt met
l(ig rige blikken gekeken naar het
'\S VerSebleven spelerspotentieel
W. "**"*" Het voortbestaan van de

.adse club is in het jaar dat zeto! 6 jaarbestaat, immers lang niet
k**o£- VolSens Piet Kole neeft
V innet geval VOS wordt opge-
ld n. zich voor het komend sei-'i.h lnrniddels verzekerd van de■ .|$tSten van subtopper Martin Nie-

De Heerlense dames moesten zon-
dag van Best winnen om uit de de-
gradatiezone te ontkomen en aan-
sluiting te vinden bij de midden-
moot. De ploeg kwam ondanks
goede kansen en een afgekeurd
doelpunt niet verder dan een 0-0 ge-
lijkspel. Aanvankelijkwerd Heerlen
direct in de verdediging gedrukt
door het felle en agressieve spel van
tegenstander Best. Maar na tien mi-

Dames

" POOLBILJART - De loting
voor de kwartfinale van de Ne-
derlandse poolbiljartbeker heeft
het navolgend resultaat opgele-
verd. De Vink-Picasso; Schacht-
wiel-Koetsjhoes; Le Duc-Tun-
nelboys en Brandwapen-Spoor-
zicht. De wedstrijden worden
gespeeld tussen 30 maart en 4
april aanstaande.

# Het herenteam
van gymnastiek-
vereniging
Olympia Land-
graafwerd afge-
lopen weekeinde
uitbundig gefê-
teerd. De ploeg
veroverde in no-
vember te Goes
deall-round titel
groepsspringen
en in februari
werden de tur-
ners te Enkhui-
zen nationaal
kampioen tafel-
springen. Uit
handen van
voorzitter Con-
sten ontvingen
zij een stan-
daard als blij-
vende herinne-
ring. Vele promi-
nenten,zuster-
verenigingenen
oud-Olympianen
kwamen naar de
druk bezochte re-
ceptie. Foto:

CHRISTA
HALBESMA

" GOLFBILJART - Pumpje en
Olympia zijn in de hoofdklasse
van het district De Oude Mijn
streek van de NGB met 27 pun-
ten uit 18 wedstrijden gelijk
geëindigd. De beslissingswed-
strijd om het kampioenschap in
de hoogste klasse is gepland tij-
dens de districtskampioenschap-
pen, die vanaf 24 maart in de
Harmoniezaal in Haanrade wor-
den gehouden.

Collectieve baaldag VCL
Invaller Joost Doensen uitblinker bij herenhoofdmacht VCH

Trainer Spijkers: 'Oogst van discipline en teambalans'

Ongenaakbaar VCH
bekroont titeljacht

Van Horne en
GTR/NIP

spelen finale

HULSBERG - Van Home uit
Weert en het combinatieteam van
GTR/NIP hebben zich voor de fina-
le van de Hans Schaefer wintercom-
petitie tennis in Hulsberg geplaatst.
Beide- ploegen wonnen de kruis-
wedstrijden overtuigend.
Van Home won met 6-2 van Nieu-
wenhagen. De twee Nieuwenhaagse
winstpunten kwamen op naam van
Jeroen de Jong. Hij had zich in Am-
sterdam goed voorbereid op de ont-
moeting met de kersverse A-speler
Hans Peter van Oirschot. De Jong
won het enkelspel overtuigend met
9-3. In het dubbel was hij met Bart
te Nijenhuis ook net iets sterker
dan Hugo Janssen en van Oirschot
18-7).

Het enige winstpunt dat SLTC op
GTR/NIP behaalde, kreeg de Sit-
tardse formatie cadeau. Armand
Custers gaf het gemengd dubbel op
omdat hij een lichte blessure had,
maar dat had geen enkele conse-
quentie. De ambitieuze Tony Bok-
horst kreeg geen kans op de zege.

Custers won met 7-4. De verrassing
in deze wedstrijd was de nederlaag
van Jenny Tielman. De Zweedse
Sittardse moest een 6-3 nederlaag
incasseren tegen Frauke Joosten.
De strijd om de vijfde en zesde
plaats is met 5-3 door Blerick ge-
wonnen. Ready moest zich daar-
door met de zesde plaats tevreden
stellen.
De strijd om de degradatie gaat ko-
mend weekeinde tussen Kimbria en
Kerkrade. Door de bestuurlijke ver-
anderingen was de nieuwe coach
van Kimbria, Peter Snippe, niet op
tijd gewaarschuwd, zodat hij geen
representatief team op de been kon
brengen. Brunssum behaalde hier-
door een reglementaire 8-0 zege.

Limburgs dagblad __\ sport
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Leve de lente in

LIMBURG
Portret van een grenzeloze provincie
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Vbor het verlichten en
aankleden van uw interieur:

nijssen
interlux
verttehting-ktetnmeubelen-sptegets-
wanddekoraties-accessoires J
Geleen, Rijksweg-Noord 12 .^É
Tel. 046-743050

, ffr-_ïS_Sl Provincie2j?»ö iv ,viv Bureau Bibliotheek
*&"%$ I SmKlim Postbus 5700
{jn__V I.I IIIUUI y 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling Commissie Beroepszaken Administratievem 87/12-92 Geschillen

Op woensdag 18 maart a.s. om 09.30 uur
vindt een openbare hoorzitting plaats ter be-
handeling van ingekomen beroepschriften in
het Gouvernement, Limburglaan 10te Maas-
tricht.

Bij beschikking van de Ar-

KrSpaald dat dS
i„ i_r:_k_.i i_i„ iv :„ d„__.„

S__ S'SS___ _.

_"„sssl_rg„Dv_saansprakelijk zal zijn voor
de door de andere echtge-
noot Antonius Agnes Ma-
rie LeonardusCastermans,.
eeboren te Maastricht on 14geboren te Maastricht op 14

Stnï aanT/_£J6I ÏTfrne36 eThet vervolg aangegane ver-
bintenissen als bedoeld in
het le lid van art. 85 Boek
van het Burgerlijk Wet-
boek
Mr. J.L.M. Martens,
advocaat en procureur,
Raadhuisplein 12,
Heerlen

Q 13 febmari 1992 ■in het

b«yJ^jT^S^irechtbank te Maastricht,

"*v* o°„Pa|e|
»ïa^=r"„vr£

tori c.H.M. Schenk
Heer-Maastricht, verle-

d kle van huwelijks., t„_ o
__

j„voorwaarden tussen de
echtelleden Maria joseph

f £"g-*«"£« »"nwone'nTeTe SS_ds£.
°I Mr. H.G.J.J.M. Joosten,
waarnemer van het vakante
kantoor van wijlen notaris
mr.C.H.M. Schenk te
Heer-Maastricht.

Kontakten Klubs

Club Mirabelle
Club Nirwana

niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!!
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

Escort 045-427120/463323
Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120

Nieuwstraat 147,Kerkrade. Tel. 045-463323.

Club Amorosso
Wanneer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij ons.

Met nieuw: Stefanie. Rijksweg Zuid 105, Geleen.
Tel. 046-756335. Geopend: maandag t/nv vrijdag 12.00 -

24.00 uur, Zaterdag van 13.00 - 20.00 uur.

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Alles is goed, als je weet bij wie je het doet.

Privéhuis Candy
Telefoonnummer VOORHEEN

045-232069/045-212570
Nieuw nummer

045-212616/045-211391

' Een heerlijke
ontsp. massage

voor dames en heren.
Tel. 045-218158

Peggy privé en
Escort

Ma. vr. 11-22.30, wo. tot 19
uur. Thaise massage.

046-374393. Meisje gevr.

Buro Geleen
Bern, op nivo. 046-748768.

Videoclub
uw vertrouwd adres voor

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

WENDY
af 10 uur ook zat. en zond.
045-721759 meisje gevr.
Pret voor 2 Shirley privé

S 045-727538
ook zaterdag en zondag.

Contactburo
SITTARD

S 046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.

FRANSE WEEK!!!
specialité de la maison

LYDIA
massage exclusive tout les
jours, 11-23 h. 046-749662.

Club
La Dolce Vita

Hedenavond spec. Thaise
en body-massage. Ons
adres Rijksweg 15, Linne.
04750-30746/11876.

Privé Daisy
Nieuw: Tanja en Inga 18 jaar

Dond. is triodag. Vrijdag
Topless ontvangst. Nu ook
zaterdags open 11-19 uur.

Tel. 045-229091

Melanie erot.
massage 045-229091

Nieuw
Privé Sandra
Ma. t/m vr. 10-22 uur.

Weekend gesl. 046-757517

Nieuw escort
van 18.00-03,00 uur, all-in
service, discreet, snel. Tel.

045-413887

SM
jonge, ervaren meesteres
met haar goed getrainde
slavin maken al uw fanta-

siën-werkelijkheid. Tel.
045-451769

Privé en escort. .Anita
Tel. 045-352543.—K . Rr\eVln DOyS

Privé en escortservice
045-225333. Jongen gevr.

Love
gehele dag relaxen met on-
ze nieuwe meisjes voor

’ 200,-. B. Floriszstr. 37hs
Adam. Gastvr., meisjes,
echtp. voor thuisontv., es-
°°n *\ P"é ont* Vast ,oon
p/w ’ 1.500,- woonr. aanw.
020-6762176.

—« . -.SM Rachel
met slavin, Marylene voor

kenners 'n begrip.
Tel. 045-274810

/# ALARM a____.I_Q6IIR
ALSELKESECONDETELT

Maak er verstandig gebruik van.

Bedrag Terug te Und. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve
in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarrente

5.000 48 mnd. 138J7 14,9 150,95 18,7
1&000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1
30.000 72 mnd. 609,22 14.2 622,29 15,2

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max tarief looptijd

11.000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 85
18.000 360 1,145 14,6% 75 mnd. 17.3 83
25.000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35 000 700 1.09 13.9% 72 mnd. 16,5 80

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt, gelet op artikel 12 en 29, eerste lid
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne,
bekend dat bij hem is ingekomen een aanvraag
(ingeschreven onder nummer V9O-II3) om
vergunning ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van W. JettenBV, Stationsstraat
38a te Schinnen voor het lozen van
bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en
hemelwater via de gemeentelijke riolering en de
rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoensbroek op
oppervlaktewater.
Dat zij voornemens zijn om op de aanvraag positief
te beschikken onder een aantal voorschriften.
De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en
andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 18 maart
1992 tot en met 17 april 1992 ter inzage en wel:- Op het kantoor van genoemd zuiveringschap,

Kapelaan Sarsstraat 2 te Roermond op werkdagen
van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot

16.00 uur (afdeling Vergunningen);- ten gemeentehuize van de gemeente Schinnen,
Scalahof I te Schinnen gedurende de kantooruren
van 09.00 uur tot 12.00 uur en bovendien iedere
woensdag van 14.00 uur tot 21.00 uur.
Bovendien liggen alle ter zake zijnde stukken ter
inzage tijdens de kantooruren na bovengenoemde
datum op het kantoor van genoemd zuiveringschap
en de hierboven genoemde gemeentesecretarie tot
het einde van de termijn waarbinnen beroep kan
worden ingesteld tegen de beschikking op de
aanvraag.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht (afdeling
Vergunningen, telefoon 04750-94349), kunnen tot
één week voor bovengenoemde datum mondeling
bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens
gelegenheid wordt gegeven tot een gedachten-
wisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag,
de aanvrager en de overige aanwezigen.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren
hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag
en een ieder die aantoont dat hij daartoe
redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot
bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelijke
bezwaren inbrengen naar aanleiding van de
ontwerp-beschikking. Degene die een bezwaarschrift
indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Een bezwaarschrift dient te
worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het
Zuiveringschap Limburg, Postbus 314, 6040 AH
ROERMOND.
Roermond, 17 maart 1992

Het DagelijksBestuur vnd.

Zuiveringschap Limburg

OPENBARE BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur van het waterschap Roer en
Overmaas,

maakt bekend,
dat het waterschapshuis op donderdag 19 maart
1992 de gehele dag gesloten is.

Het dagelijks bestuur voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,
W.H.Th, van Megen drs. F.W.G. Laarakker

—je
Roer en Overmaas -»

Parklaan 10, Sittard. W

_f_l_r T /A^/.1 Ivveren8 van ouders
mj^^f l/l IV' r* en verwanten van mensen____B^ T j********)^***) I mcl een verstandelijke handicap

Informatie
Een aanzienlijk deel van onze dienstverleningricht
zich op de behoefte aan voorlichting. Daartoe geeft
de vereniging folders, brochures, werkcahiers, video-
banden en films over de meest uiteenlopende
onderwerpen uit.
Vraag om de gratis brochure. Bel of schrijf:
VOGG, postbus 85274, 3508 AG Utrecht.
Telefoon 030-363744.

■ DRAAG EEN STEENTJE BIJ!
la' een school in het kinderdorp'Jr^jlK' JOAO PESSOA BRAZILIË

M|fT Het comité Heerlenvan SOS-
■ Kinderdorpen zal in JoaoPessoa

de bestaande kleuter- en lagere
school uitbreiden. In de toekomst is de school ook
bestemd voor de kinderen uit de sloppenwijken in de
buurt van het kinderdorp.
Teneinde ooit een verapdering in de leefsituatie van
dezekinderen tebrengen is veel geld nodig. Het comité
HeerlenvanSOS-Kinderdorpenvraagt daaromuwhulp.

DOOR f20.00 OVER TE MAKEN,
KOOPT U SYMBOLISCHEEN

STEEN VOOR DE SCHOOL.

___rp=__J______'' ■ '■— J^P*-**^
□t: IL_]l "" JL_J
LZJI WZZJCZ3CZ
DLZDI \rZ3\ZZDD
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Ukunt dit bedrag overmaken naar Rabobank Heerlen,
nr. 11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinderdorpen, schoolactie,
(girorekeningRabobank: 10.30.856).Inlichtingen: Mevr.
I.Philips-Leufkens,Comité HeerlenSOS-Kinderdorpen.
Tel.: 045-412736.

Wat zetten we j
deze weekop tafelt

faev

\ Oh Goudse jongekaas, . \\( vers van 't mes ®@® ►of vacuüm verpakt ©©@©©,

kilo Nü 9.50

Uit de bedieningsafdeling:
1 Gekookte Aufschnitt,

diverse soorten ®®®®lr9^ 1.49
-4_

_ ' , ÜsMagere runderlappen, _ Sf
500 gram 1055 8.49 / frïkilo @@@@ iosü 15.99 | h

■-UrrRundergehakt, j*
500 gramim 5.99 "■ ! <£
kilo m<mYèm 10.99
Ch Hele kip, _. ' H I
kilO m^mlM 6.49 [ fi
Uit de diepvries.- 1
Iglo vissticks, jj
pak 10 stuks ___
a 30 gram 3^ 2.79 C
Broccoli, s
500 gram 1.49

lili Lambrusco,
|m 'n iets zoete, licht mousserende f.rode of witte Italiaanse wijn t
\/ fles 0.75 liter A35 3.75 5

ChVla, 1;
aardbeien, chipolata of t
appel/kaneel, Ü
pak 1 liter 285 1.99 i.
Conférence, j
zoete, sappige handperen,
kilo 2.99 .. ;

Delacre Nobospritsen,melk, puur 11*99] ||s^^^^

I ®@®@ ' 1.59 H |g|k pak 500 gram A^sl.3^ j

'^■fe^''1' Ö1 Roomijs vanille, iJSI Ch Tissue keukenrollen,
r -^paKl liter -^99 j£^ ', . L79

t(_Kl nnnprwtPn AH-ServiceliJn: bel gratis 06-0305. A__W\w i uujjtu.icii. Artikelen waar kleine cijfertjes bij staan kunt u al- _^^^_W%<extra fijn _. «■>✓%
,één kopen lnAH winkels waar een vandie cijfers op \

1/1 blik ' j^srl.39 SïïSBe,denvandinsda6l7,/m2a-M *!
'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes lettenj
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