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Grote Russische
order Darley BV

- Darley bv in Eijs-
den heeft voor 25 miljoen gulden
Jïjachines verkocht aan Rusland.uarley is een producent vanPlaatbewerkingsmachines en zal
£en compleet geautomatiseerd
«lipsysteem voor nikkelkatho-aes leveren aan een mijnmaat-
schappij in Moermansk.
"fet de miljoenenorder is de
kerkgelegenheid voor de circa
honderd medewerkers van Dar-

ley de komende jaren gegaran-
deerd. Sterker nog, een aantal
afdelingen zal worden uitge-
breid.
De aan de Russen verkochte drie
produktielijnen, met onder ande-
re 28 zware scharen, knippen sta-
ven zuiver nikkel tot blokken
van 10 bij 10 centimeter.
Dat formaat is een voorwaarde
om nikkel op de westerse mark-
ten te kunnen afzetten.

Zie verderpagina 1 4

" Contract metRussen
extreem snel getekend

Nederlander
degens smokkel

van mensen
gearresteerd

JENDEN - De Britse politie
u ft gistermorgen de Neder-
"idse chauffeur van een vracht-

in. en ëearresteerd die illegale
emigranten vervoerde. Veer-
.e^ van de immigranten, allen

werden opgepakt.

van de Automobile As-
ciation, de Britse wegenwacht,

?Sen in de buurt van een tank-
op de autoweg M 4de

J-Uren van de vrachtwagen.Penvliegen en de Aziaten naar,^'ten springen. Zij schatten
'üri aantal op 20 tot 30.

Le monteurs hielden twee van,en aan, een recht dat burgers in.et Verenigd Koninkrijk heb-

e Politie arresteerde de Neder-
Idse chauffeur van de wagenJ1opende de jacht op de immi-

jpnten. Na een speuractie van
Je . waarbij ook een helikoptererd ingezet, werden er veertien

e vrachtwagen was vanuit De-nmarken in Hoek van Holland
r^gekomen. De chauffeur ver-
fde de politie dat hij niets wist

de lading van zijn auto.

het weer

rjÖE MIDDAGi/Klaringen
(j** lagedrukgebied boveno^'tsland houdt boven onze
t^Seving een krachtige noord
j* noordoostelijke stroming
ift stand. In de ochtend komtdeze stroming nog veel be-
-oj.°'king voor waaruit regen
Haatte sneeuw valt. In de
Ont ag komen er geleidelijk

en blijft het op de
Ujf?ste plaatsen droog. De[''"dagtemperatuur loopt op

* ongeveer 6 graden. De ko-
t *nde nacht daalt het kwik
jj omstreeks het vriespunt.
„.* wind neemt toe tot matig
h.jeen noord tot noordooste-
y,ke richting.
t °0r verdere informatie bc-. eftende het weer in Limburg

u bellen 06-91122346.

JJNDAAG:JJ^op: 06.32 onder: 19.00
01.26 onder: 08.58
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PvdA wil fiat België
voor Oostwestbaan
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Officier van
justitie

bedreigd
DOOR ROB PETERS

MAASTRICfIT/SITTARD
Haastig toegeschoten parket-
wachters hebben gisteren voor
de deur van de rechtszaal in het
paleis van justitie in Maastricht
officier van justitie mr Beau-
mont moeten ontzetten.

Kort nadat de officier tegen San-
dra S. (19) uit Heerlen 2,5 jaar
gevangenisstraf (en een half jaar
celstraf extra of teruggave van
de buit van 46 mille) voor een
overval op geldloopsters van de
Edah in Sittard had geëist, be-
dreigden twee mannen die tot
dan op de publieke'tribune had-
den gezeten, de officier en dron-
gen hem in een hoek.
Luidkeels maakten zij daarbij
hun ongenoegen over de behan-
deling van de in hun ogen on-
schuldige Sandra kenbaar. Na
enkele minuten lukte het depar-
ketpolitie de gemoederen te kal-
meren, maar uit voorzorg bleven
een achttal parketwachten in de
buurt van de vertegenwoordiger
van het Openbaar Ministerie.

Zie verder pagina 9

" Kroongetuige blijft
bij verklaringen

sport

Piet Kivit spion
voor Oranje
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Brinkman: legitimatieplicht desnoods met oppositie

Coalitie ruziet weer
Van onze parlementaire redactie

BUITENPOST - CDA-fractie-
voorzitter Elco Brinkman
waarschuwt de PvdA wel ak-
koord te gaan met de door het
kabinet voorgestelde legitima-
tieplicht. „Als de PvdA daar-
mee niet akkoord gaat, zullen
we desnoods met de oppositie
zaken doen", aldus Brinkman
gisteren tijdens een CDA-
bijeenkomst in het Friese Bui-
tenpost.

De PvdA heeft afgelopen weekend
ernstige bezwaren geuit tegen het
feit dat alle werknemers zich tijdens'
het werk moeten kunnen legitime-
ren. De partij wil dat beperken tot
die sectoren waar veel zwart wordt
gewerkt.
Volgens Brinkman is dat 'discrimi-
nerend. „Het kenmerk van zwart
werk is dat je het niet kunt zien.
Zwart werk komt voor waar ge-
werkt wordt", aldus de CDA-frac-
tievoorzitter.
Hij dreigde op het gebied van de le-
gitimatieplicht zaken te doen met
de WD. „We hebben de steun van
de oppositie en dat moeten we zo
houden. Maar we hebben liever dat
de PvdA in zal stemmen met de
voorstellen", aldus Brinkman gis-
teravond in Buitenpost.
WD-leider Bolkenstein zegde die
steun gisteren toe. Hij liet desge-
vraagd weten dat de legitimatie-
plicht nu zo snel mogelijk inge-
voerd moet worden.

Brinkman pleitte gisteren voor af-
schaffing van de laatste sancties
tegen Zuid-Afrika, nu president De
Klerck het referendum gewonnen
heeft. Ook op dit punt dreigt een
botsing met coalitiepartner PvdA
die vindt dat enige sancties voorlo-
pig gehandhaafd moeten blijven.

Verdachte ontvoering uitgeleverd

Zie verder pagina 11

" Man wilde vluchten
naar Zuid-Amerika

" Nog geen twee dagen na
zijn arrestatie in een Maas-
trichts café, werd de 29-jari-
ge verdachte van de ontvoe-
ring van Anthony de Clerck
overgeleverd aan België.
Reeds in de ochtend ging de
verdachte gisteren akkoord
met een verkorte uitleve-
ringsprocedure. Om vier
uur gistermiddag werd de
man vanuit het Maastricht-
se politiebureau naar de
grensovergang bij Vroenho-
ven gereden waar hij, be-
schermd tegen herkenning,
razendsnel en zonder veel
formaliteiten in een Belgi-
sche auto gestopt werd. Van
daaruit ging de man naar
een Belgisch huis van bewa-
ring in afwachting van
nader onderzoek naar zijn
betrokkenheid bij de ontvoe-
ring van de 11-jarige miljo-
nairszoon Anthony én van
de secretaresse van miljo-
nair Léon Melchior, Chris-
tianne Gielen uit Cadier en
Keer.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

27 doden bij ongeluk met Fokker in VS
NEW VORK - Bij een ongeluk
met een Amerikaans passagiers-
vliegtuig op het vliegveld La
Guardia in New Vork zijn gister-
morgen volgens een definitief cij-
fer 27 doden en 24 gewonden
gevallen. Twee van de gewonden
verkeerden gisteren in ernstige
toestand, zo deelden de autoritei-
ten van de luchthaven mee.

Het vliegtuig, een Fokker-28 van
USAir, opstijgend op weg van
New Vork naar Cleveland (Ohio),
trok bij het loskomen van de

grond naar links, ontplofte en
slipte over de landingsbaan het
water van de baai Flushing Bay
in, aldus ooggetuigen.

Van de 27 overlevenden wisten er
21 op eigen kracht uit het vlieg-
tuig te komen. Zij waadden door
het ondiepe water van de baai te-
rug op de baan.

De lichamen van vier dodelijke
slachtoffers, onder wie de piloot,
zaten gisteren nog vastgesnoerd

in hun zetels in de romp, die ziel
deels onder water.bevond.
In New Vork had het behoorlijk
gesneeuwd en het zicht was daar
door minder, maar of de weers
omstandigheden een rol hebber
gespeeld bij het ongeluk was nie
duidelijk. Volgens sommige be
richten deed zich voor het neer
storten een explosie voor in he
toestel.

Zie verder pagina 3

" Ravage na crash Fokker-28

Nieuwe tegenvaller
bij aanleg van A73

DEN HAAG - Een nieuwe tegen-
valler dreigt bij de aanleg van de
Rijksweg A73 tussen Venlo en Sint
Joost. Minister Maij-Weggen (Ver-
keer en Waterstaat) zal in de milieu-
effectenrapportage (MER) voor de
A73 verschillende tracés moeten
onderzoeken. Volgens de bewinds-
vrouw is zij verplicht om niet alleen
te kijken naar de milieugevolgen
van het oostelijk tracé dat in 1985 is
gekozen. Het bedrijfsleven in Mid-
den-Limburg oefent al jaren sterke
druk uit op de minister om de weg
vervroegd aan te leggen.

Enkele weken geleden kondigde
Maij al aan dat er een MER voor de
A73 moest worden opgesteld. Giste-
ren liet zij weten niet alleen de rou-
te over de oostelijke Maasoever in
dat onderzoek op te nemen. De Ne-
derlands regeling voor een MER

schrijft namelijk voor om ook alter-
natieve routes te bestuderen.
„Dit betekent dat feitelijk mogelijke
alternatieven niet eerst door eerde-
re besluitvorming mogen worden
afgesneden," schrijft de minister
aan deKamer. „Het tracébesluit van
1985 kan om die reden niet als
grondslag voor de milieu-effectrap-
portage dienen."
De bewindsvrouw heeft bij de land-
sadvocaat advies gevraagd over de
juiste MER-procedure. Die kwam
tot de conclusie dat Verkeer en Wa-
terstaat juridisch zwak staat als er
alleen gekeken wordt naar de mi-
lieu-gevolgen van het oostelijke
A73-tracé.
Maij-Weggen wil nu zo snel moge-
lijk met de MER beginnen, om ja-
renlange onzekerheid voor betrok-
kenen te voorkomen.
De waarnemend commissaris der
koningin in Limburg, drs J. Pleu-
meekers, deelde gisteravond mee
dat Limburg aan deze tegenvaller
niet al te zwaar moet tillen. „Wan-
neer alle bij de A73 betrokken par-
tijen bereid zijn zich extra inspan-
ningen te getroosten met het opstel-
len van de nieuwe MER en de
procedurele termijnen nauwgezet
in het oog worden gehouden, dan
moet het toch nog mogelijk zijn de
vervroegde start in 1997 te halen of
althans niet veel later."

'Leden kernploeg
gebruiken doping'
HEERLEN - De Haarlemse huis-
arts dokterKarsten zegt Nederland-
se schaatsers te hebben begeleid bij
het gebruik van doping. Onder hen
bevinden zich volgens de doping-
deskundige 'enkele leden van de
Nederlandse kernploeg die actief
waren op de Olympische Spelen in
Albertville'. Karsten wilde niet zeg-
gen of het om medaillewinnaars
ging. De arts deed de uitspraken inhet televisieprogramma 'Berg.
Volgens Karsten heeft de schaats-
sport ten onrechte een schoon ima-
go omdat er in Nederland niet 'out
of competition' op dopinggebruik

Iwordt gecontroleerd. Harm Kui-
pers, voorzitter van de medische
commissie van de KNSB, verklaar-
de onlangs dat Nederlandse schaat-
sers 'absoluut geen doping gebrui-
ken.

Strijd Turkije
duurt voort

ANKARA - Het zuidoosten van
Turkije was gisteren voor de derde
achtereenvolgende dag het toneel
van bloedige gevechten tussen de
Turkse ordetroepen en Koerdische
separatisten. Daarbij zijn sinds het
weekeinde, toen het Koerdisch
nieuwjaar Newroz werd gevierd,
naar schatting tachtig mensen om
het leven gekomen.
Uit protest tegen het geweld van de
Turken hebben Koerden in diverse
Europese steden actie gevoerd. In
Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag zijn gistermorgen in Turkse
vestigingen vernielingen aange-
richt. In Rotterdam en Den Haag
werden bij Turkse banken grote
vernielingen aangericht door groe-
pen mannen die naar de politie ver-
moedt Koerdische actievoerders
zijn. In Amsterdam zijn arrestaties
verricht en worden de verdachten
nog verhoord over hun motieven.
Een Griekse Europarlementariër is
gisteren samen met drieKoerdische
demonstranten geboeid afgevoerd
naar een politiebureau in Brussel na
een incident in de ontvangsthal van
het Europees Parlement. Hij had
zich verzet tegen de arrestatie van
de Koerden.
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Ambitieus
Enkele jaren geleden voerde het
toenmalig bestuur van Brassband
Limburg een radicale koerswijzi-
ging door. Er werden beroeps- en
semiberoepsmusici aangetrokken,
die onder leiding van de nieuwe di-
rigent Maurice Hamers gingen wer-
ken aan een ambitieuze doelstel-
ling: het bereiken van de Europese
top. Eind vorig jaar werd het eerste
tussenstation bereikt: het behalen
van het Nederlands kampioen-
schap, waarbij de onverslaanbaar
geachte Friese brassbands een his-
torische nederlaag werd toege-
bracht. „We zijn nu top, maar het is
moeilijk om dit niveau vast te hou-
den als er geen geld is," aldusLinda
de Bruyn. „Alleen door het enthou-
siasme van de leden en de dirigent,
die er werkelijk alles voor over heb-
ben, is dit te doen.

Ze willen kost wat kost naar Car-
diff. Misschien is het deeerste en de
laatste mogelijkheid om aan de Eu-
ropese kampioenschappen deel te
nemen. Die kans willen ze niet
voorbij laten gaan. Maar het is toch
belachelijk dat we eerst twintig uur
in de bus moeten zitten om aan een

Europees kampioenschap te kun-
nen deelnemen. Alleen omdat we
hetvliegtuig niet kunnen betalen..."

Erfenis
Linda de Bruyn-Taylor zit met de
erfenis van het beleid van devorige
voorzitter, waarover ze weinig kwijt
wil. Maar uit haar woorden wordt
duidelijk dat er op organisatorisch
en financieel gebied niet echt voort-
varend is gewerkt. Ze wil zo snel
mogelijk sponsors gaan zoeken om
nieuwe evenementen op touw te
zetten. „Je kunt geen sponsor vra-
gen om mee te werken je schulden
af te lossen," aldus de voorzitter.
„Maar zon cd-project is promotio-
neel gezien natuurlijk wel interes-
sant."

Komende zaterdag is Brassband
Limburg actief in Maastricht. Op
het conservatorium werkt het en-
semble mee aan de masterclasses
trompet/cornet en directie. De band
werkt tijdens dit project samen met
de Engelse dirigent Richard Evans,
trompettist Theo Wolters van het
Concertgebouw Orkest en trompet-
tist Guido Segers van het Nationaal
Orkest van België.

Fanatiek
Maar de meeste aandacht van Mau-
rice Hamers en zijn muzikanten
gaat uit naar Cardiff. Twee tot drie
keer per week wordt er fanatiek ge-
repeteerd aan het concoursrepertoi-
re. De jonge dirigent uit Urmond.laat weten dat het fantastisch gaat
en dat de brassband nog nooit op
zon hoog niveau heeft gemusi-
ceerd. Of dat genoeg is voor de Eu-
ropese titel durft Hamers niet te
voorspellen. Daarvoor is de concur-
rentie uit met name Engeland -
met onder meer de fameuze Black
Dicke - te groot. „Bovendien moe-
ten we maar afwachten wat de jury
van onze onorthodoxe brassband-
sound vindt," aldus de dirigent.
„Maar zuiver muzikaal gezien hoe-
ven we voor niemand onder te
doen

komen
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DOOR MVA MAAS Warme sfeer in
Lösstheater

MAASTRICHT - Er hing een
sfeer van warmte in het Löss-
theater, waar toneelgroep Fase
contact zocht, en kreeg, met
Limburgs publiek. Verstande-
lijk gehandicapte acteurs
speelden 'Circus', een stuk dat
aan hun mogelijkheden werd
aangepast. Dat gebeurde door
Dorothé Daams en Fien Tans,
die 'Circus' regisseerden en er
ook in meespeelden. De negen
acteurs komen uit instituutDe
Brinckhorst in het Brabantse
Rosmalen. Ze wonen daar, be-
geleid door een groepsleider,

in eengezinswoningen. Over-
dag werken ze in een sociale
werkplaats of volgen ze de be-
zigheidstherapie van het insti-
tuut.
De acteurs, tussen 20 en 35 jaar
oud, houden zich al sinds 1985
met toneelspelen bezig. In Maas-
tricht beleefden ze echter hun

eerste 'uit-spel', waarmee ze stor-
menderhand de harten van de
toeschouwers veroverden. Ze
waren dan ook super-chique in
circuskledij gestoken, het decor
was functioneel, de muziek (een
strijkje) begeleidde hen voortref-
felijk.
Circus' behelst het verhaal van

een circusdirecteur die verliefd
wordt op een burgermeisje. Maar
wat is een circus zonder direc-
teur? Toch moet de man tussen
zijn twee liefdes kiezen. Wat
wordt het, meisje of circus?

Binnen het thema 'circus' kon-
den de acteurs hun kansen krij-
gen. Ze traden op als goochelaar,
krachtpatser, buikspreker,
koorddanser, acrobaat of aan-
spreker. De spelers gingenvolle-
dig in hun spel op en genoten
met volle teugen van hun succes
en het uitbundige applaus. De
betrokkenheid van de begelei-
ders moet byzonder groot zijn
om tot een dergelijk resultaat te
komen.

'Bezoekuur'
in Geleen

GELEEN - De succesevolle pro-
duktie 'Bezoekuur' van Felix
Mitterer, die het afgelopen jaar
twintig opvoeringen mocht bele-
ven, wordt nog twee keer opge-
voerd. Dat gebeurt op 28 en 29
maart in het Hubertushuis in Ge-
leen. De vier vrouwenrollen wor-
den ingevuld door Ger Schoen-
makers, Wil Thomas, Maria
Kapteijns en Nicole op den
Kamp. De vier mannenrollen
neemt Max de Bruin voor zijn
rekening.

'Alles is Drama' speelt Brecht
MAASTRICHT - Studenten-
toneelvereniging 'Alles is Dra-
ma' start haar toneelseizoen don-
derdag 4 april met 'Angst en el-
lende in het Derde Rijk' van
Berthold Brecht. Jacqueline ten
Cate regisseert het stuk dat
wordt opgevoerd in het CCV-
theater aan de Herbenusstraat.
De toneelfiguren leven allemaal
in het Duitsland van 1933-1937.
Een roerige tijd. Een tyd van

grote veranderingen. Mensen
moeten kiezern. Er zijn mensen
die niet willen kiezen, niet kun-
nen kiezen, of juist meteen de
voor hen enige keuze maken.
Eeri volk in beweging.

Brecht schreef er een aantal scè-
nes en liederen over. 'Alles is
Drama' kiest voor een 'menselij-
ke' voorstelling, waarin de lach
en de traan elkaar ontmoeten.

Spelers zijn Niels van Doesurn,
Inge van Es, Gijs van Rooy, Sa-
cha Simons, Tessa van Mourik,
Luc Arends, Alex Buiks, Dirk
Braam, André Wolfs, Irmgard
Tummers en Mariëlle Zwaanen-
burg. Pianiste is Micha Weers.

De voorstelling is ook te zien
vrijdag 5 en zaterdag 11 april, tel-
kens om 20.30 uur. Zondag 12
april om 14.30 uur.

Eiragout met ui
Geef deze eierragout met ryst of
stokbrood.
Ingrediënten: 8 eieren, 3 grote
uien, 50 gram boter, peper en
zout, 2 volle eetlepels bloem, 2,5
dl melk ofbouillon (of half half),
fijngehakte peterselie.

Bereiding:
Pel de uien en snijd ze in ringen.
Verhit de boter in een grote pan
en voeg hieraan de uiringen toe.
Fruit de uiringen in ca. 8 minu-
ten goudgeel. Bestrooi de uirin-
gen met de bloem en laat *de
bloem ongeveer 2 minuten al
roerend meefruiten. Schenk al
roerend de melk of de bouillon
(of half-half) hierbij en laat deze
saus 10-15 minuten koken.

Breng de saus op smaak met pe-
per en zout en eventueel een
klein scheutje soja.of ketjap.

Kook de eieren hard en laat ze
onder de koude kraan schrikken.
Pel ze en snijd ze (eventueel met
behulp van een eiersnijder) in
gelijke parten. Voeg de parten
aan de dikke saus toe en laat al-
les kort doorwarmen. Bestrooi
de eierragout voor het serveren
met fijngehakte peterselie.

kunst

Musici betalen concoursdeelname uit eigen zak

Financiële problemen
bij Brassband Limburg

DOOR JOS FRUSCH

HEERLEN - Brassband Limburg, de trotste nationale
brassband-kampioen die in Stem zijn thuishaven heeft,
kampt met grote financiële problemen. Hoe groot wil de
nieuwe voorzitter, Linda de Bruyn-Taylor, niet zeggen,
maar de band is niet in staat de schulden te saneren en
nieuwe projecten te financieren. Een cD-project is in-
middels afgebroken en de deelname aan de Europese
Brassband Kampioenschappen in Cardiff, in het eerste
weekeinde van mei, moet door debandleden zelf worden
betaald.

„De brassband is in Limburg niet
bekend en populair. Daardoor is het
moeilijk sponsors te vinden," aldus
de nieuwe voorzitter, een van oor-
sprong Engelse brassband-fanate
die zon vijftien jaar in Kerkrade
woont. „Wij identificeren ons heel
sterk met deze provincie. Per slot
van rekening komen bijna alle mu-
zikanten uit Limburg. Maar het pro-
vinciebestuur wil ons niet helpen
en zegt: 'Ga maar naar Stein'. En de
gemeente Stem zegt: 'We kunnen
niet subsidiëren omdat de muzikan-
ten overal vandaan komen. We
worden van het kastje naar de muur
gestuurd."

" Maurice Hamers: ... nog
nooit op zon hoog niveau...

Melancholische
Sjostakovitsj

in Wijngracht
DOOR PETER P. GRAVEN

KERKRADE - Dmitri Sjostako-
vitsj behoort ongetwijfeld tot de
merkwaardigste componisten van
deze eeuw. Sterker nog: hij is in
veel werken muzikaal ongeloof-
waardig. Hetkarakter van zijn sym-
fonische muziek is over het alge-
meen lawaaiig en triviaal, soms op
het banale af. Zonder Tsjaikovsky
en Mahler zou Sjostakovitsj moge-
lijk geen noot hebben kunnen
schrijven.

Maar in zijn kamermuziek toont hij
zich een heel ander, vaak ingetogen
musicus: een gevoelsmens, die de
Russische ziel op een heel persoon-
lijke en in wezen melancholische
wijze muzikaal aan den volke toont.
Dat bleek ook tydens het concert,
dat Isabelle van Keulen en Ronald
Brautigam zondagavond in het
Kerkraadse Wijngrachttheater ga-
ven. Daar werd behalve de Sonate
voor viool en piano opus 134 (1968)
de Sonate voor altviool en piano
opus 147 (1975) ten gehore gebracht.

Twee werken van Sjostakovitsj met
overeenkomsten, zowel wat inde-
ling betreft (met allegretto als snel-
ste tempobeweging en het langza-
me deel achteraan) als muzikale
sfeer. De twee 'Bekende Nederlan-
ders' vertolkten beide sonates met
overtuiging en 'abgeklart', zoals ze
dat even buiten Kerkrade zouden
zeggen. Isabelle van Keulen bleek
met de altviool bijzonder goed over-
weg te kunnen; de gevolleerdetoon
van het instrument paste zelfs beter
bij haar beheerste speelwijze dan de
wat scherpere vioolklank. Ronald
Brautigam toonde zich behalve een
uitstekend begeleider een perfecte
tegenspeler: er was een voortduren-
de muzikale wisselwerking aanwe-
zig, waardoor de melancholische
Sjostakovitsj van beide sonates vol-
ledig tot zijn recht kwam.

De hiertussen geprogrammeerde
Sonate voor viool en piano uit 1927
van Maurice Ravel kreeg een verge-
lijkbare interpretatie. Het Blues-
deel bevatte dus geen onbeheerste
klankerupties en in het gestadig
voortijlende perpetuum mobile ont-
stond nergens het gevaar voor mu-
zikale ontsporingen.

Tsjaikovsky's weemoedige Valse
sentimentale uit opus 51, uitge-
voerd in de versie voor altviool en
piano, paste als toegift uiteraard
voortreffelijk bij de muziek van
Sjostakovitsj. Was het niet diezelfde
Tsjaikovsky, die eens gezegd heeft:
'Muziek is openbaring. Juist daarin
ligt haar overwinningskracht, dat
zij anders onbereikbare schoon-
heidsgebieden voor ons ontsluit.
Muziek loutert en stemt tot tevre-
denheid.

Van Zweden
op tournee
naar Japan

AMSTERDAM - Violist Jag
van Zweden, concertmeester W
het Concertgebouworkest, g**
voor een serie soloconcert»
naar Japan. Zaterdag is daar *Amsterdam het contract voor I
tekend.

Van Zweden heeft de uitno^ging te danken aan zyn optrede
met het Concertgebouwork#
tijdens het staatsbezoek van W
ningin Beatrix afgelopen naja*(
Impresario Kazuya Sakuma, *alle grote klassieke concerten>
zijn land organiseert, was zo $
der de indruk het spel van "^Zweden, dat hij besloot de >*
lentvolle Nederlandse vioü*
voor een tournee naar Japan
halen

Van Zweden zal in Japan "
concerten met groot orkest sp*
len. Daarnaast geeft hij vijf r#
tals met een Japanse piani^
Van Zweden mag zelf het rep*
toire bepalen. De optredens t&
gepland voor oktober 1994.

Met de solo-tournee in JaP^gaat voor de Nederlandse c°
certmeester een grote wens "vervulling. „Voor mij is dit #
absolute triomf. Alleen de all^grootsten ter wereld wordt i
vraagd in Japan te komen srj
len. Dit overtreft alles wat ik l
nu toe heb kunnen doen.

Japan is hét Mekka voor de W*
sieke muziek. Optreden daar J*tekent voor mij net zoveel als J\winnen van een Europacup v 0?:
een profvoetballer. Die vergelJ
king wil ik best maken om ui'
drukken hoe belangrijk die t"
voor my is______________________________■
Van Zweedens platendirect^
Paul Jonkers gelooft in &
doorbraak op de Japanse mar*
„We zijn van plan om een van a
concerten op te nemen en °.(
middellijk uit te brengen- J,
praat wel over het grootste 1
land ter wereld. Voor Jaap "»

gen daar grote kansen."

In Nederland heeft de 31-jar'#
violist niet over succes te klaée .
De populaire musicus staat
weken nummer 1 op de klass*
ke top 40 met werk van de co?
ponist Locatelli. Van de cd z»
inmiddels meer dan veertigdu
zend exemplaren verkocht.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. omslag; 5. vochtig; 8. in-
sekteneter; 12. droefgeestigheid; 16. vo-
gelprodukt; 18. motorschip; 19. trechter
van netwerk; 21. ongeluksgodin; 24. on-
derwereld; 25. heilige; 26. goed gekookt;
27. vervelend persoon; 28. nummer; 29.
deel van de mast; 30. laag, gemeen; 32.
grondtoon; 33. Italiaanse rivier; 34. fami-
lielid; 36. aanwijzend voornaamwoord; 38.
ten bedrage van; 40. bloedvat; 41. blaas-
achtige opzwelling; 42. alleenzang; 43. op
dit moment; 44. wilde haver; 46. zang-
stem; 48. persoonlijk voornaamwoord; 49.
ongeveer; 50. eveneens; 52. motorraces;
53. deel van de bijbel; 54. grote plaats; 55.
bloem; 56. voedsel; 58. dwingende voor-
waarde; 59. boom; 61. kern; 62. selenium;
67. voorzetsel; 68. gulhartigheid; 74. hof-
bal; 75. vaatwerk; 76. buitenste deel van
een boom.

Verticaal: 2. des voormiddags; 3. spro^
jesfiguur; 4. bepaalde verlichting; 5- *
onbekende; _. telwoord; 7. bepa^ £
school; 8. oude lengtemaat; 9. venijn; j .
water in Friesland; 11. tocht; 13. spil: f t
rund; 15. Europese hoofdstad; 17. Bin". 5
leiding; 18. geestesgesteldheid; 20. v (
lichtingsmiddel; 21. behoeftig; 22. ,
woord; 23. groente; 31. volkomen on^ j
keld insekt; 33. vaatwerk; 34. bid!, * ,
kloosteroverste; 36. spoedig; 37. £% \
peaan; 39. scheepsherstelplaats; 45. ~ i
voermiddel; 47. hard; 50. lofdicht; t
vogel; 53. dierenverblijf; 57. evenzo; j.I
graanopslagplaats; 63. pret; 64. vree% ■munt; 65. administratietroepen; 66. P.| "jectieplaatje; 68. bevestiging; 69. va

|(j{
70. Amsterdams peil; 71. item; 72. 9eII)
73. toets alleen

Licht in de ijskast

" Het echtpaar Van der Plas is dakloos en
zwerft met zijn laatste bezittingen door Ne-
derland. Vrijdag nemen ze hun intrek in
het Lösstheater, Lage Barakken 31a in
Maastricht. Ze pakken er hun inboedel uit
en ontvangen er vanaf 20.30 uur hun be-
zoek. Want bezoek hebben ze nodig: als pu-
bliek, als getuige, als scheidsrechter. 'Er
brand nog licht in de ijskast' is de titel van

deze voorstelling, die wordt gespeeld door
Catharina Haverkamp en Jobst Schnibbe
in een regie van Peter Gorissen. De avond
bestaat uit drie delen: de ontvangst, de
voorstelling en de maaltijd. Voor mijnheer
en mevrouw Van der Plas vormt 'de voor-
stelling' het hoogtepunt van deavond, het is
het laatste overblijfsel van hun leven.

Foto: BART GROENENDIJK

Oplossing van gisteren

Cl Standaard Uilgeven| Antwerpen

Dinsdag 24 maart 1992 "2f limburgs dagblad J
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Zuidafrikaanse minister Botha tegen Japanse collega:

'Volgende maand al
overgangsregering'

iK Van onze correspondent, T°RIAyTOKIO - De

'tj,,'?afrikaanse minister van
I Zaken, Pik Bot-
U gisteren in de Japan-

Kt o°fdstad Tokio verklaard
Po retoria en de zwarte op-
<.!ltie volgende maand al

kunnen be-gesen °ver een overgangsre-
tTnë- De minister brengt
w^enteel een bezoek aan Ja-
j/* en heeft dit volgens een
otirinSe woordvoerder in een

l^erhoud met zijn collega
cnio Watanaba gezegd.

t^'tspraak van Botha viel samen
il vin <te bekendmaking in Pretoria.\ e voorstellen van de regering
t v 0 een overgangsregeling. De
.V. tellen z _n ook naar de Con-. AfriVe voor een Democratisch Zuid-
te Ka> Codesa, gestuurd. De rege--- L°' de grootste zwarte oppositie-
t Sit, glnS ANC en 17 andere organi-

s onderhandelen daar over een
Qw politiek bestel. Het ANCe».'ft inmiddels afwijzend gerea-Jr*td.

Sh.

.i.Cegenngsplannen voorzien in deZrÖi6^atle van vier 'overgangsraden'. ilUe_° orstellen voor net nieuwe Po-
li' _]a Destel uitwerken. Zij worden

<st met regionaal en lokaal bc-
"'. de overheidsfinanciën en hety^_chrijven van verkiezingen voor

Ui overgangsparlement dat de
** ''Jkh^6 ërondwet opstelt. De moge-
-Ivo 'd van twee andere raden,

teh 1" etensie en politie, wordt open
pl ,nUc*en ' aldus het regeringsdocu-

Kamers
dje^raad zou bestaan uit zes leden,
&n Codesa worden voorgedra-
sej^n5ej^n vervolgens door president
side worden benoemd. De pre-
_fi nt mag zelf een zevende lid, een
fs(jp deskundige, benoemen. De
ti^ moeten in de overgangsfase
s^j. een nieuw democratisch bestel
ril- enwerken met de huidige rege-

-BSstructuren.
H_,

§e_/egering herhaalde haar eerder
I m°e voorstellen voor een twee-
I _hf Parlement, waarvan de Na-

,a * e Vergadering gekozen wordt_ lVenredige vertegenwoordiging.
-n naat zou moeten bestaan uit

w e_enwoordigers van de regio's
t^n het land wordt opgedeeld.
d6r tegering blijft verder voorstan-
).nd an een elke zes maanden roule-tl6r^ Presidentschap tussen de lei-
tje .van de drie of vijf grootste'T_en.

ANC
c_.

o verwerpt het instellenvann^ergangsraden als 'volstrekt on-
bij :aardbaar'. De macht zou daar-
in'11 handen van de regering blij-
\a- a^°-us de grootste oppositiebe-
öe ng gisteren in een verklaring.
g6ft re geringsvoorstellen ga^n vol-,_ _ deze verklaring ook voorbij
ger- het principe-akkoord tussen re-
1^ ng en ANC van twee weken ge-
fej-J* over een 'voorlopig uitvoe-
§sh gezag', een vorm van over-

'gsregering.

Ministers vragen drie instanties om advies

Kabinet: problemen
bij energieheffing

\Van onze parlementaire redactie

1^ HAAG - Een alleen in ons
>v 0 in te voeren energieheffing,
i ,rral gericht op kleine verbrui-
f WS' eeft naast energiebesparende
\ sPectieven ook 'de nodige haken
i g-,, °gen. De mate waarin deze op-
f bet

°s* kunnen worden, zijn sterk
I .^ en°* voor het eindoordeel uit
i 86nv,0o^Pun^ van milteu, werkgele-

nt*eid en koopkracht.
S bit
' v .1 Sie^en de ministers Andriessen
f van .economische Zaken en Alders
I *_.. OM in een brief aan de Alge-
j ene Energieraad (AER), de SER

II _.
e Centrale Raad voor deMilieu-

J _alene (CRMH). De bewindslieden
i 611 e T*e organen nog voor de, 1n„er *e adviseren over de invoe-

tVan een energieneffing. Daarbijet men het recente rapport van

de commissie-Wolfson over die hef
fing als uitgangspunt nemen.

Beide ministers wijzen erop dat de
energieheffing gunstiger uitwerkt
als die internationaal gestalte krijgt.:
Zij geven verder aan dat negatieve
effecten beperkt kunnen worden
als energie-intensieve bedrijven uit-

gezonderd worden van de heffing.
„Dat gegeven is te meer boeiend
omdat de EG een variant in studie'
heeft waarbij deze bedrijven inder-
daad uitgezonderd worden", mer-
ken Andriessen en Alders op.
De ministers zeggen een actieve op-
stellingvan de EG in de zaak te wil-
len blijven bevorderen. De EG is

gevraagd in mei een standpunt te
bepalen. Naast het ontzien van
energie-intensieve bedrijven, mer-
ken beide ministers op dat ook de
geografische reikwijdte van de hef-
fing (hoeveel landen doen eraan
mee, red.) mede beslissend is voor
vorm en inhoud.

Andriessen en Alders vragen de
drie instanties het rapport-Wolfson
grondig te bestuderen. Het kabinet
wil een verdere uitdieping van de
problematiek. Er is geen aanleiding
tot snelle beleidsconclusies.De drie,
instanties dienen in hun advies aan
te. geven in hoeverre een heffing
zinvol kan zijn en onderwelke voor-
waarden die eventueel ingevoerd
kan worden. Daarbij moet ook ge-
keken worden naar de effectiviteit
van de heffing in relatie tot andere
beleidsmaatregelen om energiebe-
sparing te bereiken.

binnen/buitenland

Eindhovenaar
op gruwelijke
wijze gedood

EINDHOVEN - De 31-jarige in zichzelf ge-
ëerde, geesteszieke Roel Burema uit Eind-'oven is in de nacht van 28 op 29 januari in
da_ tlatwomng aan de Bokrijkstraat meer<*n vier uur door drie mannen zo gruwelijk. jshandeld dat hij aan zijn verwondingen is

Andere bewoners van het flatgebouw heb-en hem die nacht horen schreeuwen. Een
v_i_

lge heeft het slachtoffer zelfs met een«Komen kapotgeslagen hoofd op het bal-"n gezien, onder het bloed en roepend omvip. Niemand van hen vond het nodig om°e Politie te bellen.
lit. Btdier P BiJnen van de Eindhovense po-ue heeft dit gisteren meegedeeld. Het on-
da uek ln deze zaak is afgesloten. De ver-achten (17, 21 en 22 jaar) hebben eenhote.. ems afgelegd. Ze woonden alledrie in"delfde flatgebouw.
Z 1 de bewuste nacht hadden de verdachtennI zitten drinken. Toen alles op was beldene 'n het flatgebouw links en rechts aan, op°ek naar nog meer drank. Dat leverde niets°P.

Het drietal belde ook langdurig aan bij het
slachtoffer. Eenmaal binnen bij Burema
werd hij urenlang mishandeld. Hij werd on-
der andere met een stoelpoot op zijn hoofd
geslagen.
De verdachten besloten van de gelegenheid
gebruik te maken om het slachtoffer aan de
tand te voelen over een gerucht dat een van
hen had gehoord. Het slachtoffer zou zo in
zichzelf zijn gekeerd omdat hij in het verle-
den zijn vrouw en kind had verdronken. Uit-
eindelijk heeft het slachtoffer die nooit bega-
ne misdaad bekend.

Het slachtoffer heeft twee dagen dood in zijn
woning gelegen. In die periode hebben de
verdachten met het inmiddels vervalste pas-
poort van de man 1.000 guldenvan zijn bank-
rekening gehaald. Twee nachten na de dood-
slag hebben ze het lijk begraven in een park
en overdekt met cement om te voorkomen
dat het lichaam door honden zou worden
ontdekt.
De 21-jarige verdachte verleende al geruime
tijd overdag en 's avonds gastvrijheid aanjongeren van 13 tot 16 jaar. Hij vertelde
daagsna de fatale mishandeling een paar van
hen wat er was gebeurd. Een 14-jarig meisje
geloofde hem niet en ging kijken in de flat
van het slachtoffer. Na een aantal dagen ver-
telde ze haar ouders wat ze daar had aange-
troffen. Daardoor kwam de zaak aan het rol-
len.

Tijdens het onderzoek kwam de politie er
achter dat het drietal eerder ook al een inva-
lide flatbewoner ernstig had mishandeld.
Dat slachtoffer dankt zijn leven wellicht aan
een medebewoner die op zijn hulpgeroep af-
kwam en hem ontzette.

Tarieven van
apothekers

mogelijk lager
APELDOORN - De tarieven
van de apothekers gaan omlaag
als blijkt dat hun inkomen door
het afleveren van meer recepten
omhoog gaat.

Dat bleek gisteren uit een toe-
spraak van staatssecretaris Si-
mons (Volksgezondheid) op een
bijeenkomst van de Stichting
Verenigde Nederlandse Apothe-
kers in Apeldoorn.

De apothekers krijgen een vast
bedrag per afgeleverd genees-
middel. Doordat tegenwoordig
per keer nog maar een beperkte
hoeveelheid medicijnen mag
worden voorgeschreven, is het
aantal voorschriften gestegen.

Dat de apothekers daardoor
meer ontvangen is ook van in-
vloed op de 'opbrengst' van het
geneesmiddelenvergoedingssys-
teem (GVS) dat op 1 juli 1991 van
kracht is geworden.

Simons wilde met het GVS de
stijging van de uitgaven voor ge-
neesmiddelen beperken tot vier
procent per jaar.

Uit diverse publikaties is al ge-
bleken dat deze doelstelling
vooralsnog niet wordt gehaald.

Historische ommekeer in ontredderd Balkanland

Oppositie in Albanië
behaalt monsterzege

DOOR FRITS SCHILS

TIRANA/HEERLEN - Opposi-
tieleider dr. Sali Berisha (47),
hoogleraar in de cardiologie
aan de Universiteit van Tira-
na, wordt vrijwel zeker de
eerstvolgende minister-presi-
dentvan Albanië, nu vast staat
dat de vervroegde verkiezin-
gen voor een nieuwparlement
in het desolate Balkanlandje
in een grote overwinning voor
de Democratische Partij
(DPA) zijn geëindigd.

Afgaande op de resultaten tot nu
toe heeft de oppositie de absolute

meerderheid in het 150 zetels tellen-
de parlement behaald. Na telling
van de stemmen in 66 van de hon-
derd kiesdistricten, gisteren tegen
deavond, stond de DPA op ruim 70
procent. De in de Socialistische
Partij (SP) verenigde oud-commu-
nisten die vorig jaar de eerste vrije
verkiezingen sedert de invoering
van het meerpartijensysteem op af-
getekende wijze in hun voordeel
hadden beslist, zijn niet verder ge-
komen dan 20 procent.

Terwijl Fatos Nano, de leidervan de
SP, zijn nederlaag toegaf, trokken
duizenden aanhangers van de DPA
in een orgievan enthousiasme jube-
lend door het centrum van Tirana.
Velen van hen torsten de Albanese
vlag. Wegens de gebrekkige verbin-

dingen met het onherbergzame ach-
terland wordt de einduitslag van de
verkiezingen pas in de loop van
morjgen verwacht. lets minder dan
80 procent van de 2,2 miljoen kies-
gerechtigde Albanezen heeft zijn
stem uitgebracht.

Zelfs in het Democratische kamp
was men verrast door de omvang
van de triomf. Het grootste succes
boekte de oppositie in het stadje
Kavaja, 30 kilometer ten zuiden van
Durres, waar zowat de hele manne-
lijke beroepsbevolking werkloos is.
Ruim 98 procent van de stemmers
koos hier voor de DPA.
Deze partij staat nu voor de moeilij-
ke opgave het armlastige Balkan-
landje uit de economische en socia-
le malaise te manoeuvreren. Dat is
de tot nu toe regerende ex-commu-nisten niet gelukt. Een tweederde
meerderheid stelt de DPA in staat
grondwetswijzigingen door te voe-
ren. Langs deze weg zou het huidi-
ge omstreden staatshoofd Ramiz
Alia gedwongen kunnen worden af
te treden.

Bolwerken
Vorig jaartriomfeerden de socialis-
ten (ex-communisten) dankzij ge-
forceerde massale electorale 'steun'
op het platteland, waar ruim 65 pro-
cent van de bevolking woont. Socia-
listische parlementariërs geven toe
dat de grote meerderheid van de
boeren ditmaal voor de Democrati-
sche oppositie heeft gestemd. Gis-
termiddag werd ook gaandeweg
duidelijker dat het van oudsher 'so-
cialistisch' georiënteerde Noord-
Albanië voor de SP verloren is ge-
gaan. In enkele traditionele bolwer-
ken heeft deze partij zich nog wel
kunnen handhaven.

Ommekeer
Na een door wrede onder-
drukking gekenmerkte over-
heersing gedurende bijna
vijftig jaar lijkt het commu-
nisme in Albanië nu definitief
te hebben afgedaan. Met
grote meerderheid van
stemmen heeft de zwaar be-
proefde bevolking van Euro-
pa's armste landje zich in
hooggespannen verwach-

tingen achter de Democratische Partij geschaard. Ruim drie miljoen
Albanezen leiden momenteel een bestaan dat niets meer gemeen
heeft met het economische en culturele niveau en de socialereali-
teiten in Europa. Het nieuwe democratische bewind in Albanië
staat voor de onnoemelijk zware taak daarin verbetering te bren-
gen. Veel tijd voor euforische bespiegelingen over de langverbeide
omwenteling is er niet. Overwinnaar Sali Berisha is zich bewustvan
de cruciale periode die nu voor Albanië aanbreekt. De kiezers
hebben gesproken. Van de democratie die zij nooit hebben ge-
kend, verwachten zij zowat alles. Bovenal een snelle verbetering
van de erbarmelijke levensomstandigheden en betere toekomst-
perspectieven.
Albanië moet bij nul beginnen, want niets functioneert en gaat
meer. De industrie ligt plat en de infrastructuur is op vele plaatsen
van middeleeuws gehalte. De troosteloosheid van het hedendaag-
se bestaan heeft geleid tot een onrustbarende stijging van de cri-
minaliteit. Op eigen kracht kan het landje zich niet uit het moeras
opwerken. Buitenlandse spoedhulp is onontbeerlijk. De hoop van
het nieuwe democratische bewind is gevestigd op gulle bijstand
van de VS en de Europese staten. Behoudens naar voedselhulp
zien de Albanezen verlangend uit naar technische en financiële
ondersteuning, naar buitenlandse investeringen en naar gedegen,
opleidingsmogelijkheden voor de jongere generaties. Immers zij
zijn het die op de puinhopen van het failliete repressieve bewind
een nieuwe samenleving moeten construeren.
Voor Albanië is een nieuwe tijd aangebroken. Volslagen onervaren
democraten gaan aan de slag. Politieke stabiliteitzal het land ten
goede komen. Maar of zon toestand intreedt, valt nog te bezien.
Een ding is wel duidelijk: wordt er van buitenaf geen of niet vol-
doende hulp geboden, dan is Albanië reddeloos verloren.
President Ramiz Alia heeft enkele dagen geleden opgeroepen tot
nationale verzoening. Op zich een begrijpelijk pleidooi. Maar er is
in het verleden op een ontstellende manier gesold met mensen en
menselijke belangen. Tal van vroegere kopstukken lopen derhalve
toch de kans binnenkort ter verantwoording te worden geroepen.
Met inbegrip van Alia. Gezien zijn verleden is dat alleszins ver-
klaarbaar! Alia was immers gedurende Hodzja's heerschappij
lange tijd de chef-ideoloog van het stalinistische bewind. In die
hoedanigheid ondersteunde hij niet alleen het regime van Hodzja,
maar stippelde hij dat ook mede uit. Zo schaarde hij zich bij voor-
beeld in 1967 achter de rigide godsdienstvervolging, die hij een
jaargeleden weer ongedaan maakte met het argument dat Hodz-
ja's oorlogsverklaring aan de religie 'een schending van de per-
soonlijke gewetensvrijheid' was. De dagen van de opportunisti-
sche, communistische pragmaticus die twee jaar geleden de
hervormingen inleidde, lijken inderdaad geteld.

F.S. J
China verwerpt
sancties V-raad

tegen Libië
PEKING - China vindt dat de Vei-
ligheidsraad geen sancties moet
treffen tegen Libië vanwege de Li-:
bische weigering twee mannen uit
te leveren die worden verdacht van
de bomaanslag op een Amerikaans
vliegtuig dat in 1988 neerstortte bo-
ven het Schotse Lockerbie. Het op-
leggen van sancties zou de situatie
alleen maar verslechteren, aldus
China.
China is één van de vijf leden van
de Veiligheidsraad die een veto-
recht hebben. De Raad komt bin-
nenkort bijeen om zich te beraden
op een oproep tot sancties.
De Verenigde Staten, Groot-Brit-
tannië en Frankrijk hebben een re-
solutie op tafel gelegd die het on-
derhouden van luchtverbindingen
en wapenhandel met Libië ver-
biedt, tenzij dit land de Lockerbie-
verdachten uitlevert en meewerkt
aan een onderzoek naar de aanslag
op een Frans vliegtuig in 1989. Ook
willen zij dat Libië zijn diploma-
tieke staf in het buitenland terug-
brengt.

EG is klaar voor
erkenning Georgië
BRUSSEL - De Europese Ge-
meenschap zal Georgië als laatste
van de voormalige Sovjetrepublie-
ken diplomatiek erkennen, zo heeft
de huidige EG-voorzitter Portugal
gisteren verklaard. Het bewind in
Tiblisi heeft zich tegenover de EG
bereid verklaard de minderhedente
beschermen, de bestaande grenzen
te respecteren, en zich te houden
aan de ontwapeningsafspraken tus-
sen het Westen en de voormalige
Sovjetunie. Ook komen er in okto-
ber verkiezingen in Georgië.
Volgens een verklaring die gisteren
in Lissabon werd uitgegeven, heeft
Tiblisi daarmee aan de belangrijk-
ste EG-eisen voor erkenning vol-
daan. De toezeggingen aan de EG
staan in een brief, die oud-minister
van Buitenlandse Zaken Sjevernad-
ze als interim-president van Geor-
gië heeft geschreven

punt uit
Ontsnapping

Twee 20-jarige mannen zijn gis-
termiddag rond drie uur ont-
snapt uit de jeugdgevangenis
in Zutphen. Een van beiden
werd daarbij op heterdaad be-
trapt door surveillerende poli-
tiebeambten en werd ingere-
kend, aldus de politie.

Fraude
De Recherchedienst Betalings-
verkeer (RB) heeft becijferd
dat de totale schade door frau-
de met gegarandeerde betaal-
middelen (cheques en betaal-
kaarten) en creditcards vorig
jaar ongeveer 25 miljoen gul-
den bedroeg. Bij de fraude met
cheques en betaalkaarten ging
het meestal om het innen van
gestolen betaalkaarten: in 85
procent van de gevallen was de
oorzaak van de vermissing ge-
legen in diefstal.

Jongeren
Een coalitie tussen PvdA, VVD
en D66 is mogelijk en wense-
lijk. Het is hoog tijd dat het
CDA in de oppositie terecht
komt. Dit stellen de jongeren-
organisaties van de drie par-
tijen, JS, JOVD en JD. Zij
hebben daartoe gedrieën een
'paars' regeerakkoord gemaakt
dat als basis voor de nieuwe
combinatie kan gaan gelden.
De drie jongerenorganisaties
hebben er sinds de zomer van
1991 aan gewerkt. De bunde-
ling van PvdA, VVD en D66 zal
beleid mogelijk maken dat tot
nu toe altijd door het CDA is
geblokkeerd op basis van
christelyke denkbeelden, zo
menen de jongerenorganisa-
ties.

Ravage na crash Fokker-28

Een overzicht van de chaos
op het New Yorkse vliegveld
La Guardia, waar een Fok-
ker-28 gistermorgen veronge-
lukte. Fokker heeft een team
technici naar New Vork ge-
stuurd om mee te helpen aan
het onderzoek rond de vlie-
gramp. Woordvoerder Van
Veen van de vliegtuigbouwer
kon gisteren nog geen duide-
lijkheid geven over de oor-
zaak van het ongeluk. De
Fokker-28 heeft de reputatie
een zeer veilig toestel te zijn.
Er vliegen er ongeveer 240
van rond.
Tien jaar geleden stortte er
een vliegtuig van dit type
neer bij de Nederlandse
Moerdijk, waarbij alle inzit-
tenden omkwamen.

Foto: AP
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opinie

Groenen en extreem-rechts geen eendagsvliegen meer

Franse kiezers straffen
politiek establishment

DOOR HANS GERTSEN

PARIJS - De spectaculaire
verkiezingswinst van het
extreem-rechtse Front Na-
tional en de twee ecologi-
sche partijen heeft in
Frankrijk een politieke
aardbeving veroorzaakt.
Een die al geruime tijd was
te voorzien, maar daarom
niet minder schade heeft
veroorzaakt.

De grootste klap was voor de re-
gerende Parti Socialiste. De par-
tij van president Mitterrand en
premier Cresson kreeg zondag
bij de regionale en kantonale
verkiezingen een electorale af-
straffing die zijn gelijke niet kent
in de na-oorlogse Franse ge-
schiedenis. De socialisten verlo-
ren in één klap meer dan een
derde van hun aanhang en be-
landden ruim onder de psycho-
logisch belangrijke drempel van
20 procent. Sinds de Vijfde Re-
publiek in 1958 werd ingevoerd,
heeft geen enkele Franse rege-
ring over zo weinig steun be-
schikt.

Dat was voor diverse woordvoer-
ders van de parlementaire oppo-
sitiezondagavond aanleidingom
op hoge toon vervroegde parle-
mentsverkiezingen te eisen. Een
regering die nog niet eens door
een op de vijf kiezers gesteund
wordt, heeft niet voldoende legi-
timiteit om nog ruim een jaar te
kunnen doorgaan, zo betoogden
ze.

Maar al te veel reden tot zelfge-
noegzaamheid heeft de Franse
rechts-liberale oppositie al even-
min. De kiezers straften name-
lijk wel de gehate socialisten,
maar de winst kwam niet ten
goede aan de parlementaire op-
positie. Sterker nog: de gaullisti-
scheRPR van Jacques Chirac en
de liberale UDF van Valéry Gis-
card d'Estaing, die samen onder
de vlag UPF aan de verkiezingen
deelnamen, verloren ook, zij het
beduidend minder. De vierde in
het parlement vertegenwoordig-
de partij, de communisten, hiel-
den de schade opvallend genoeg
tot twee procent verlies beperkt.

" Jean-Marie Le Pen spreekt na zijn verkiezingsoverwinning met pers. Met vijftien pro-
cent van de stemmen lijkt extreem-rechts een constantefactor in de Franse politiek gewor-
den. Foto:EPA

Uitgekeken
De spectaculaire winst van de
twee groene partijen enerzijds en

het extreem-rechtse Front Natio-
nal anderzijds (beiden scoorden
rond de 14 procent) duidt erop
dat veel Franse kiezers zich niet
meer herkennen in het politiek
establishment. Ze zijn uitgeke-
ken op dezelfde gezichten die nu
al twintig jaar het politieke to-
neel beheersen (Giscard, Chirac,
Mitterrand).
Ze hebben ook genoeg van de
reeks corruptieschandalen waar-
in de gevestigde partijen verwik-
keld zijn. „De Franse politiek is
ziek", verklaarde onlangs ex-pre-
mier Michel Rocard. „Geen van
mijn zoons wil de politiek in. Ge-
lukkig maar. Ik ga dooromdat ik
niet zo jong meer ben", aldus de
man die nog wel de ambitie heeft
om president Mitterrand op te
volgen.
Een groeiend aantal kiezers
vindt bovendien dat de socialis-
ten noch de oppositie een duide-

achtergrond J

lijke visie hebben op dc grote
problemen waar Frankrijk mee
te kampen heeft. Dat zijn: immi-
gratie, milieuvervuiling, werk-
loosheid en een veranderende
rol in Europa.

Proteststemmen
Tegen die achtergrond voelt een
groeiend deel van de kiezers zich
aangesproken door de twee eco-
logische partijen, die elk op hun
eigen wijze pleiten voor een
nieuwe moraal, voor een ander
soort politiek. Een ander deel
kiest echter juist voor het Front
National van Jean-Marie Le Pen;
een partij die ongegeneerd
vreemdelingenhaat propageert
en die furore maakt met leuzen
als 'Frankrijk voor de Fransen.
'Gooi alle buitenlanders er uit en
onze problemen zijn opgelost',
zo luidt het simpele recept van
Le Pen.
De doorbraak van zowel de groe-
nen als het Front National was

niet echt verrassend. Bij de Eu-
ropese verkiezingen in 1989 haal-
den de groenen al rond de 10
procent en Le Pen scoorde in
1988 bij de presidentsverkiezin-
gen ruim 14 procent. Een deel
van de winst van groen en bruin
valt te verklaren als protest-
stemmen, maar zeker niet de vol-
le winst. Zowel de ecologen als
extreem-rechts lijken zich stevig
verankerd te hebben in de Fran-
se politiek.

Troeven
Voor de Franse president Mitter-
rand breken uiterst moeilijke tij-
den aan. Hij moet proberen de
vrije val van de socialisten tot
staan te brengen als hij volgend
jaar bij de parlementsverkiezin-
gen niet met een rechtse meer-
derheid geconfronteerd wil
worden. Maar hoe? Volgens poli-
tieke commentatoren heeft Mit-
terrand nog minstens drie troef-
kaarten in handen. Een ervan is
de vervanging van de uiterst im-

populaire premier Cresson. Zo-
wel de namen van minister
Pierre Beregovoy van financiën
als die van Jacques Delors, de
voorzitter van de Europese Com-
missie, wordt voortdurend ge-
noemd. Maar dat alleen kan het
onheil vermoedelijk niet afwen-
den.
De tweede troefkaart is een wij-
ziging van het kiesstelsel. In
plaats van het huidige districten-
stelsel wil Mitterrand het sys-
teem van evenredige vertegen-
woordiging invoeren voor de
parlementaire verkiezingen. Zo-
wel de Groenen als het Front
Nationalzijn daar voor, omdat ze
via het huidige stelsel zelfs met
scores van bijna 15 procent niet
of nauwelijks in het parlement
vertegenwoordigd zouden zijn.
Maar Mitterrand wil het kiesstel-
sel niet wijzigen om deecologen
en extreem-rechts een plezier te
doen. Zijn voornaamste drijfveer
is het voorkomen van een recht-
se meerderheid ih het parlement.
Als Mitterrand zijn zin krijgt,
boort hij Giscard en Chirac een
vrijwel zekere absolute meerder-
heid door de neus. Dat daardoor
het Front National ook op lande-
lijk niveau stevig voet aan de
grond krijgt, lijkt hij op de koop
toe te willen nemen.

Aaftreden
De derde troefkaart van Mitter-
rand is misschien nog wel de
sterkste: vervroegd aftreden. De
president, die nog tot 1995 te
gaan heeft, zou nog voor de par-
lementsverkiezingen volgend
jaar presidentiële verkiezingen
uit kunnen schrijven. Volgens
dat scenario kan hij met opgehe-
ven hoofd afscheid nemen als de
man die een paar belangrijke
grondwetswijzigingen doorvoer-
de.
Met de uiterst populaire Jacques
Delors als kandidaat is het hele-
maal nog niet zo zeker dat de
opvolger van Mitterrand geen so-
cialist is.
En eenmaal weer in de 'winning
mood' zouden de socialisten ook
bij de daarna volgende parle-
mentsverkiezingen wel weer
eens hoge ogen kunnen gaan
gooien. Een haast diabolische
taktiek, maar Mitterrand is op
dat punt niet te onderschatten.
Volgens zijn tegenstanders is hij
zelfs bereid een van de stevigste
pijlers van de Vijfde Republiek -een parlement waarin duidelijke
meerderheden te vinden zijn -
op te offeren ter meerdere eer en
glorie van zichzelf en zijn partij.
En dat alles onder het motto 'Na
mij de zondvloed.
De Franse democratie lijkt be-
hoorlijk ziek. Het vervelende is
echter dat de patiënten geen en-
kel vertrouwen meer hebben in
dokter Mitterrand.

Lidstaten willen meer dan alleen vermanend wijzen met ’t vingertje
DOOR HANS DE BRUIJN CVSE in nieuwe rol van

'bewaker van de vrede'
BRUSSEL - Het War-
schaupakt mag dan zijn ver-
dwenen, de Koude Oorlog
ontdooid en de bewapening
in Europa vrijwel gehal-
veerd, ons continent is
daarmee nog geen vreed-
zaam paradijs geworden.
Etnische spanningen zijn er
volop, evenals nog altijd ve-
le duizenden (kern)wapens.

Over de rol die de EG, de NAVO,
de VN en de CVSE (Conferentie
voor Veiligheid en Samenwer-
king in Europa) daarbij moeten
spelen, bestaat nog veel ondui-
delijkheid. Maar voorkoming en
beheersing van etnische span-
ningen én een verdergaande ont-
wapening staan bovenaan elk
van hun agenda's.

Dat geldt zeker voor de CVSE,
die vandaag in Helsinki begint
aan een drie maanden durende
bezinning op haar toekomstige
taak. In de Finse hoofdstad werd
in 1975 de 'Akte van Helsinki'
getekend, met afspraken over
ontwapening, mensenrechten en
samenwerking. Maar sindsdien
is er wel wat veranderd.
Jarenlang bood de Akte van Hel-
sinki vooral het Westen een
handvat om de situatie van de
mensenrechten in de Sovjetunie
en haar satellieten aan de kaak te
stellen. Van economische sa-
menwerking tussen Oost en
West kwam niet veel terecht, en
ontwapening werd aan andere
fora overgelaten.

Gedragsregels
Geholpen door de revolutionaire
ontwikkelingen in eerst Oost-
Europa en later de Sovjetunie is

ie taak van de CVSE veranderd
„van het vermanend wijzen met
het vingertje, naar het bewaken
van aangegane verplichtingen
over wereldwijd aanvaarde ge-
dragsregels", zei een diplomaat
onlangs.
De CVSE telt nu al 48 leden: de
VS, Canada, alle Europese lan-
den en, op Georgië na, de leden
van het Gemenebest van Onaf-
hankelijke Staten. Binnenkort
worden wellicht ook Kroatië en
Slovenië toegelaten. Over niet al
te lange tijd verenigt de CVSE
alle landen tussen Vancouver en
Wladiwostok.
Na de opening door de ministers
van Buitenlandse Zaken wordt
drie maanden in werkgroepen
onderhandeld. De staats- en re-
geringsleiders mogen dan begin
juli een nieuwe CVSE omhelzen.
Duidelijk is dat men haar een
grotere rol wil geven bij het
voorkomen en oplossenvan con-
flicten.

Het meest voor de hand ligt dat
in de CVSE wordt gepraat over
de doelstellingen en aanpak van
het 'Grooteuropese veiligheids-
beleid', terwijl de NAVO of de
WEU de helpende hand bieden,
bijvoorbeeld door het zenden
van waarnemersmissies of zelfs
echte vredesmachten naar crisis-
gebieden.
Beide houden daarbij hun eigen
taak, maar kunnen door hun er-
varing, organisatie en middelen
snel inspringen. Een eerste be-
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wijs daarvan kan al snel geleverd
worden, als de ministers van-
daag beslissen een CVSE-actie
in het door Armenië en Azer-
beidzjan omstreden Nagorno-
Karabach te ondernemen.
Waarnemers, en later wellicht
een vredesmacht, kunnen geput
worden uit het NAVO-arsenaal.
Crisisvoorkoming en -beheer-
sing worden nieuwe taken voor
de CVSE. Dat kan ook, omdat
veiligheid niet langer vooral een
militaire zaak is. De CVSE kan
bovendien vaak slagvaardiger
optreden dan de VN.
Een rol voor de NAVO als 'mili-
taire arm' van deCVSE betekent
wel het einde voor de beperking
op operaties buiten het NAVO-
gebied. Minister Van den Broek
wil voortaan dat actiegebied uit-
breiden tot dat van de Noordat-
lantische Samenwerkingsraad,
het overleg van de NAVO met
het GOS en de Oosteuropeanen.

Bemiddelaar
Er zitten nog veel haken en ogen
aan. Vooral Frankrijk voelt er
niet veel voor de NAVO tot in-
strument van de CVSE te ma-
ken. Maar blokkades liggen er
niet. Niemand beweert ook dat
de spanningen in Oost-Europa
en het GOS de rest van Europa
niet aangaan. Het is meer de
vraag van 'hoe' dan van 'of.
Daarbij moeten ook praktische
zaken worden geregeld. Krijgt
de CVSE een soort 'Europese
Veiligheidsraad', zoals die van
de VN, of moeten problemen
steeds in de hele CVSE aan de
orde komen? Nederland wil een

'troika' naar EG-voorbeeld,
waarbij steedswisselende minis-
ters als 'troubleshooters' optre-
den.

Van den Broek vreest dat in een
veiügheidsraad a la de VN de
kleine landen er niet aan te pas
komen. Wel maakt zijn voorstel
om een 'Hoge Commissaris' te
benoemen als bemiddelaar bij
etnische spanningen een goede
kans in de CVSE. De meeste
EG-landen en ook Rusland zijn
daarvoor te vinden.

Wapenbeheersing
Een belangrijke taak is voor de
CVSE ook weggelegd op het ge-
bied van de wapenbeheersing.
Tot nog toe waren ontwape-
ningsonderhandelingeneen zaak
van de Amerikanen en de Sov-
jets (over de kernwapens), ofvan
de NAVO en het Warschaupact
(zoals het CSE-akkoord over de
'gewone' wapens in Europa).
Maar met die wapenakkoorden
is de noodzaak van verdergaan-
de stappen niet verdwenen. Er
zijn, vooral in het GOS, nog dui-
zenden nucleaire, chemische en
biologische wapens.De onduide-
lijkheid over de toekomst van
het GOS en de interne spannin-
gen bergen nog steeds veel geva-
ren in zich.
Ook de verdeling van deconven-
tionele wapenvermindering over
de GOS-republieken is nog niet
geregeld. Dat moet gebeurd zijn
vóór de CVSE-top van 9 en 10
juli. Verdergaande ontwapening
is wenselijk, totdat geen land
meer wapens heeft dan voor zijn

eigen verdediging absoluut
noodzakelijk is.
Die verdere onderhandelingen
zullen plaatsvinden in CVSE-
verband, mede omdat dan ook
de landen die niet tot NAVO of
het Warschaupact behoren of be-
hoorden, kunnen meedoen. Het
zou raar zijn als neutrale landen
als Zweden of Oostenrijk straks
zwaarder bewapend zouden zijn
dan NAVO- of GOS-leden.

Inspecties
Het toepassingsgebied van de
CSE-a£_praken zal dus worden
uitgebreid. Er zijn pleidooienom
ook het grondgebied van Sibe-
risch-Rusland, de VS en Canada
binnen de CSE-akkoorden te la-
ten vallen. Dan moeten ook in-
specties en andere controlemaat-
regelen in die gebieden kunnen
worden uitgevoerd.
Dat past binnen het streven om
in de CVSE meer aandacht te ge-
ven aan de zogenaamde 'vertrou-
wenwekkende maatregelen',
waarmee de lidstaten hun mili-
taire activiteiten (zoals grote oe-
feningen) melden en praten over
bijvoorbeeld militaire doctrines,
hun troepenomvang en over het
instellen van wapenvrije zones.

Een stap in die richting is het
'Open Skies'-verdrag, dat in Hel-
sinki getekend zal worden. Daar-
in staan de NAVO-landen en de
vroegere leden van het War-
schaupact elkaar toe met vlieg-
tuigen over eikaars gebied te
vliegen om de naleving van ont-
wapeningsakkoorden en militai-
re acties te controleren.

lezers schrijven

Katholiek 7
Het drama van de katholieke
scholen is dat zij niet als Rooms
Katholiek ervaren worden. De
jeugd die er vanaf komt blijkt
niet opgewassen tegen de
groeiende ongelovigheid en de
daarmee gepaard gaande onze-
delijkheid. Toch beweren de be-
sturen van die scholen RK te
willen blijven. Maar de vraag is
dan: waarom weigeren ze de
controle van de bisschop? Het
antwoord is eenvoudig: De Kat-
lieke Nederlandse Schoolraad
(KNSR) is bezig met een machts-
strijd. Het gaat bisschop Gijsen
uitsluitend om een nieuwe hoog-
nodige kerstening van de samen-
leving. ledereen, behalve blijk-
baar de KNSR, weet wat er aan
de hand is. Maar een ding is ze-
ker. Bisschoppen kan men weer-
staan, maar God niet. Eens zal
het geduld van God op kunnen
zijn. Want ook de jeugd van nu
wil over God onderricht worden
in 'Zijn' leer, waarvoor Hij de
verantwoordelijkheid toever-
trouwde aan de apostelen en hun
opvolgers. Onderlegde katholie-
ken hebben met hun geschriften
aangetoond dat de meeste mo-
dernistische stellingen onhoud-
baar bleken. En dat zien we
duidelijk door de feiten beves-
tigd.
DEN HAAG H. Rutgers

Katholiek 8
Ik heb met interesse de discussie
gevolgd over de katholiciteit van
de scholen in Limburg. Als er
leerkrachten zijn, die doen alsof
het kruis niets heeft te beteke-
nen, dan kan ik daar wel uit
opmaken hoe hij of zij over het
katholiek-zijn denkt. Maar mgr
Gijsen gebruikt de Jehova-tech-
niek. Een echte bisschop moet
de mensen juist samenbrengen.
Ik heb nog de periode meege-
maakt dat de kerken automa-
tisch volliepen, tijdens de Twee-
de Wereldoorlog, toen de met
bommen geladen vliegtuigen
over onze hoofden gierden.Toen
moest je dringen om de kerk nog
in te komen, in tegenstelling tot
tegenwoordig. Toch is er geen
letter of komma aan het geloof
veranderd. Het lijkt erop of
iedereen tegenwoordigzijn eigen
geloof wil maken, zonder zich
aan de geboden te storen. En
toch blijft het geloof door de
eeuwen heen hetzelfde.
HOENSBROEK J. Dormans
(Door redactie ingekort)

Katholiek 9
Vele (huidige) schoolbestuur-
ders zijn wel wetenschappeiyk
goed gevormd, maar hun gods-
dienstige vorming is daarbij ech-
ter achtergebleven. Dan wordt
het moeilijk, zo niet onmogelijk
het predikaat r.k. in te vullen.
Als scholieren zeggen: „Katho-
liek, nooit iets van gemerkt!",
bewijzen ze daarmee dat het
godsdienstonderwijs en de ge-
loofsbeleving van school (en
thuis) niet veel voorstellen. Onze
ervaring met het VWO en zijn
godsdienstonderricht begon in
1974. Het was er toen reeds der-
mate droevig mee gesteld dat we
zelf zorgdenvoor buitenschoolse
kathechese. Sinds 1977 zijn onze
kinderen met toestemming van
de school niet meer naar de
godsdienstlessen gegaan. Zij be-
leven nu hunr.k. geloof uit eigen
overtuiging. Godsdienstonder-
richt kan alleen gegeven worden
door mensen die zelf geloven in
God en de Verlossing, maar deze
stelregel wordt al 20 jaar gene-
geerd. „Een echte bisschop moet
de mensen samenbrengen", ja,
maar dan in Christus samen-
brengen.
SPAUBEEK H. Gerrickens
Discussie gesloten

Grensbewoner
Als grensbewoners worden wij
steeds vaker; soms dag en nacht,
geconfronteerd met de vaak
hondsbrutale en luidruchtige
mentaliteit van onze 'oprukken-
de' oosterburen. Steeds meer
huizen en appartementen in de
grensstreek van Zuid-Limburg
worden opgekocht en/of ge-
huurd door Duitsers. Dat jonge
gezinnen uit de Duitse grens-
streek proberen onderdak te vin-
den in het relatief goedkope
buurland is begrijpelijk. Maar
steeds meerDuitsers die de leef-
tijd van het jonge gezin in op-
bouw reeds lang te boven zijn,
strijken in de Nederlandse
grensstreek neer (let op de vele
vreemde Duitse auto-kente-
kens). Zelfs uit het voormalige
Oost-Duitsland zijn ze hier op de
huur- en koopmarkt actief bezig.
De brutaliteit die ze daarbij de-
monstreren doet sterk denken
aan devoormalige 'übermenschm-
entaliteit uit de oorlogsjaren.
Als ze zich eenmaal gevestigd
hebben in Nederland dan wordt
hun luidruchtige mentaliteit
vaak echt een probleem voor
hun omgeving. Ouderen
(57-plussers) die met deze agres-
sieve mentaliteit worden gecon-
fronteerd komen nu vaak tot de
verbijsterende conclusie dat hun
ervaringen uit de oorlogsjaren
nog lang niet zijn verwerkt.
Voor kinderen bestaat nu de kin-
dertelefoon en in onze verzor-
gingsstaat zijn alle mogelijke
beschermende maatregelen (te-
recht) getroffen. Destijds zaten
de oorlogskinderen bevend en
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huilend dagenlang in kelders en
werden ze dagelijks geconfron-
teerd met dreigendDuits gebral,
dood en geweld. Wij (ouder echt-
paar) worden met genoemde
problematiek dagelijks gecon-
fronteerd en merken tot onze
verbijstering dat onze jeugderva-
ringen uit de oorlogsjaren nog
lang niet zijn verwerkt. Wij vre-
zen dat deze psychische belas-
ting (nu wij eigenlijk aan rust toe
zijn) een levensgroot probleem
gaat worden. Zijn er nog meer
Nederlanders met deze of soort-
gelijke ervaringen? En waar
kunnen wij met ons probleem
naartoe?
(Naam en adres briefschrijver
bij redactie bekend)

Zelfmoorden 2
Er moet inderdaad als de wiede-
weerga iets veranderen. Diezelf-
de mening ben ik ook toegedaan,
net als de Coornhert Liga. De
toename van zelfmoorden en
niet alleen in politiecellen is vol-
gens mij te wijten aan een uit-
zichtloos bestaan. Geen mens
pleegt zelfmoord zonder reden-
Daarbij is er moed voor nodig
om de hand aan je zelf te slaan-
De geestelijke vertwijfeling moet
zo groot zijn, dat hij de lichame-
lijke pijn wil doorstaan,om als
het lukt van alle ellende af te
zijn. Dat een zelfmoordenaar per
definitie gestoord moet zijn, ge-
loofde men nog in de middeleeu-
wen; niet meer in 1992. Op het
moment van zijn daad, is hij ver-
ward bang, noem maar gestoord-
En wie zou er niet gestoord wor-
den in deze wereld, waarin het
recht van de sterkste geldt! Dat
jongeren geen ruggegraat bezit-
ten is hun erfdeel van ons opvoe-
ders! lemand die van alle wate-
ren gewassen is raakt niet ver-
ward, angstig en onstabiel-
Praten, praten is wat ze willen,
waarom? Omdat ze al hun leven
lang tegen muren praten. Wij al-
lemaal praten en praten en nie-
mand luistert. De politieagent
als vriend en helper, maar ook
een symbool van macht. Per-
soonlijk kan ik niets nadeligs
over de politie zeggen. Ze heb-
ben mij altijd correct behandeld.
Autoritair gedrag wekt agressie
op, zelf bij mij, maar dit heeft ze-
ker met het uniform te maken-
Macht is niet alleen voorbehou-,
den aan de wereldleiders. Traps-1
gewijs loopt macht van de top,
naar de laagste orde. Macht is
bezit geworden van iedereen, f§'
milie, vrienden, kennissen,
buurtbewoners enzovoorts. On-
stabiel gedrag vind ik van men-
sen die de macht misbruiken-
lemand die de macht misbruikt
in welke vorm dan ook, is niet
waard dat hij macht bezit. Alle
gangbare normen, vormen van
ethiek die het leven waard ma-
ken om te leven zijn verloren
gegaan. Niet alleen in Neder-
land, maar op de hele wereld. Op
deze puinhoop diewij met zn al-
len gemaakt hebben, moet onze
jeugd leven. Een onstabiele psy-
chisch gestoorde generatie mag
het van ons overnemen. Ik be-
nijd ze niet!
HEERLEN M. Tholett

Belastingdruk
In dekrant van 11-3-92 las ik dat
de belastingdruk bij ons meer
dan 53 procent is. Dat is volgens
de krant dan tevens de hoogste
belastingdruk in deWesterse we;
reid. Hieruit blijkt wel dat WÜ
Nederlanders erg tam zijn ge-
worden. Onze voorvaderen wa-
ren zo tam niet. In het verleden
heeft hier een crimineel persoon
rondgehuppeld, gestuurd en be-
taald door Spanje. Dat stuk ver-
driet, genaamd Alva, wilde van
onze voorvaderen een belasting
van tien procent. Hij noemde dat
de tiende penning en wilde dat
per se te vuur en te zwaard incas-
seren. Daar trapten onze dappere
voorvaderen niet in en zij heb-
ben hem uiteindelyk mores ge-
leerd.
Nu zijn we door onze eigen men-
sen zo getemd, dat we genoegen
nemen met nog geen 47 procent
van ons rechtmatige loon. En
dan willen die nullen in Den
Haag ook nog, dat we dat wel-
vaart noemen. We zijn met zn
allen wel ver gezakt, dacht ik zo-
Ik denk dat onze voorvaderen in
het Walhalla het erg druk heb-
ben. Zij moeten zich alsmaar
omdraaien in hun grafen zich bij
voortduring ergeren.
ELSLOO J.G. Schalk
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Opogingen
tot het besluit om vanuit

ye Cer>trale Rabo-organisatie af te
%f .an het advies aan de banken
V- 25 per rekening te gaan heffen,L^den volgens drs P.M. Burg-
l_e ,Delast met het betalingsver-
v^ 'onmiskenbare reacties, zelfs
rj. f 'rouwe klanten die dit basista-
|j als steen des aanstoots zagen.

_v. aanleiding van de plannen
h^en liefst 25.000 particulieren
r rekening op. Een groot deel

an vernuisde naar de Post-

(k. tarievenplan dat de Rabo eer-L°P tafel legde, blijft verder gro-
,e^els overeind staan. Zo blijft de

(^"Jtrente over spaartegoeden ge-
W aafd en vervalt het systeem
8 _ r?_nteloze dagen bij overboekin-
C,Burghout rekent voor dat de
t^dige gebruiker aan de nieuwelevenstructuur zelfs kan verdie-
L\ ..Een gemiddelde rekening-
i. «der wordt er per jaar circa f 30

van."

samenbang
directievoorzitter Wijffels

t>èr_ de invoering van een vast abon-
(wjtentstarief een goed idee. De
d 'V 1 is er volgens hem onvoldoen-

üi geslaagd de samenhang tus-
de verschillende voorstellen

vf te brengen. De nadruk lag te-
W °P bet vaste tarief. „Je kunt
IJ. gelijk hebben, maar het niet"Algen."
Im
jj. vaste tarief was volgens de_ 1 "bestuurder voornamelijk be-
v-^ld om het doelmatiger gebruik

_r e* betalingsverkeer te bevor-
jg etl- „We hadden ook kunnen kie-
sin .Voor de gemakkelijke oplos-
f -t' et afscnaffen van de credit-
g le en vasthouden aan valutada--1_(; at zou onze wmst met f 140

'Joen hebben verbeterd."

beurs

Lusteloos
- De Amsterdamse

' _ S
C was gisteren luste-

fly gestemd. Onder invloed van, nde koersen op andere Europe-
en ?Urzen> de iets lagere dollar en_

6r nt stijgende rente zakte het
VrfPeil ëeleideliJk in- De dag
t.n a_esloten met een stem-
!>Um index van 1Z5.2» zes tiende
'ld. Jager dan vrijdag. De EOE-
V_,sloot bijna 2 Punten lager op
KV»-
(Hij.aandelenomzet bleef met f 400_tJu-n el*g beperkt. Drukker wast^jj.^ij de obligaties waar voor f 1,3

Jard werd verhandeld. Daar was
V^s|erriming gedrukt ten gevolge

stijgende rente in Duits-
e staatsleningen waren ge-

beld een kwart punt lager.
y _ify ,Qe hoofdfondsen was Bols
17ïï: met een verlies van f 1,80 op f
f3', Fokker moest f 1 inleveren op
tj* _ en Hoogovens kieperde f 1,30Cr f 50,90. Pakhoed was bijna f 1di?^°P f45,80 en VOC zakte zeven
li6s bel _es tot f42,80. Eenzelfde ver-
vs . __as op f 55'80 weggelegd voor
. ï- leraar Amev. Chemiereus Ak-

ÖSM f 1,4° hggen OP f 149,20 en bij_ r sneuvelden zeven dubbeltjesP f 106,20.

la s r lr» de markt lag Hunter Doug-
V^ v°lgens handelaren als gevolg

_h J_fts stijgende aluminiumprij-
c6nt koers steeS f I>3o of 2 Pro"w - far f 66'40' Reder Nedlloyd
"t-r.l,1 1 in nerstel op f59 en Ahold
tinkelde er f 0,60 bij op f 87,30.
Vri r won f °'60 °P f 185-Vjn lokale markt lag Volker Ste-
-3,3q eer vast met een sprong van f

ruim 5 Procent naar f 66. Het
tot ?^-aandeel Norit klom f 0,90_ f,1,10 en uitgever Wegener Tijl
Ue r .50 beter op f 62,50. Flauw in
lO Ttafkt lag Porceleyne Fles met f
VP _les °P f 136- Vredestein waskwartjes in reactie op f 15,40voimac verloor f 0,70 op f 29,20.

Hoofdfondsen v.k. sk.
ABN Amro 46,10 45,70
ABNAmroA.inF. .79,90' 79,80
ABN Amro Obl.Gr.f. 176,90 176,80
AEGON 129,90 129,60
Ahold 86,70 87,30
Akzo 150,60 149,20
Alrenta 194,30 194,60
Amevcert 56,50 55,80
Bols eert. 49,00 47,20
Bührm.Tet. c. 45,70 45,60
CSM eert. 96,00 95,50
DAF 25,90 25,90
Dordtsche Petr. 133,20 133,20
DSM 106,90 106,20
Elsevier eert. 114,60 114,30
Fokker eert. 34,40 33,40
Gist-Broc.cert. 35,60 34,90
Heineken 189,10 187,70
Hoogovens nre 52,10 50,90
Hunter Douglas 65,10 66,40
Int.Müller 61,00 60,50
Int.Ned.Gr.c. 53,80 53,00
KLM 36,70 36,30
Kon.Ned.Papier 43,20 43,10
Kon. Oüe 143,10 142,80
Nedlloyd 58,00 59,00
Océ-v.d.Gr. 76,50 76,90
Pakhoed eert. 46,90 45,80
Philips 36,80 36,90
Polygram 43,20 43,00
Robeco 99,10 99,40
Rodamco 52,30 52,10
Rolinco 97,90 98,20
Rorento 71,80 71,80
Stork VMF 44,30 44,40
Unilever eert. 184,40 185,00
Ver.BezitVNU 81,40 81,10
VOC nre 43,50 42,80
Wessanen eert. 90,30 90,00
Wolters-Kluwer 70,00 69*40
Avondkoersen Amsterdam
Aegon 129,80(129,60)
KLM 36,30 (36.30)
Kon.Ohe 143,00(142,80)
Philips 36,90 (36,90)
Unilever 185,00(185,00).

Binnenl. aandelen
AaJbertslnd 55,00 54 80
ABNAmroHld.prf. 6,08 6^09ABN AmroHld.div. 44,50 4410
ACF-Holdingc. 31,10 3UOAegon div.92 -Ahrend Groepc. 139,00 137,00 a,Asd OptionsTr. 10,40 10,40
Asd. Rubber 3,75 375
Ant. Verff. 420,00
Atag Hold. eert 118,00 117,70Athlon Groep 48,00 4^20AthlonGroepnre 46,00 46,50
Aut.lnd.R'dam 89,00 89^00BAM Groep 89,50 89,50
Batenburg 123,00 125,00
Beers 120,50 120,50

BraatBeheer 34.00 34,50
Breevast 9.90 9,90
Burgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delft pref 805,00 80500
Calvé-Delft een 1185.00 1185,00
Cindu Intern. 161,00 161,00
Claimindo 318.00 316,00
ContentBeheer 23,60 2350
Credit LBN 29,60 29^00Crown v.G. eert. 121.50 12200
CSM 95,80 9640DAFeert. 18,50 18 50
Delft Instrum. . 27,00 26|80
Desseaux 41,20 413Dorp-Groep 44,00 44JQ
Draka Holding 24,50 24^10Econosto 29,70 2950
EMBA 214,00
Eriks Holding 87,00 85,00
Flexovit Int. 55,50 a 5^50
Frans Maas eert. 83,80 83^90
Gamma Holding 103,00 a 101
Gamma pref. 5,70 $jq
Getronics 33,50 33'go
Geveke 39,80 39^0
Gevekediv'92 37,40 37,40
Giessen-deN. 100,00 ioo]oo
Goudsmit 35,00 3600Grolsch 207,60 206^50«.-Holding 222,00 222.00Hagemeyer 148.70 146,50
idemdiv'9l 145,00 14500
HALTrust B 14,70 niöO
HALTrust Unit , 14,70 14 60
HBG 214,50 216,00
HCSTechnology I,ooe iQOa
Heineken Hold. 173,00 171,50
Hoek'sMach. 260,00 26000
Holl.SeaS. 0,47 o 46
Holl. Kloos 454,00 454|00
Hoop Eff.bank 7,40 7 50
Hunter D.pref. 2,70
IHCCaland 60.60 60,10
Kas-Associatie 35,60 35)50
Kempen & Co 9,50 9/70Kiene's Suikerw 1070,00a 1060,00a
KondorWessels 33,40 33 20
KBB 78,00 77,20
KNP div. 40,70 40,60
Kon. Sphinx 56,30 56,40
Koppelpoort 398,00 398^00
Krasnapolsky 269,00 269,00
Landré&Gl. 51,10 51,10
Macintosh 42,20 4130
Maxwell Petr. 115,20 115,20
Moeara Enim 1180,00 1174,00
MEnim 08-cert. 15400,00 15400^00Moolen Holding 39,50 40.00
MulderBoskoop ■ 55,00 55^0Multihouse 5,30 530
Naeff 525,00 f
NAGRON 56,80 5640
NIB 615.00 615.00
NBM-Amstelland 8.90 8,90
NEDAP 347,00 347,00
NKFHolding 206,40 206,00
Ned.Part.M_j 57,00 57,00
Ned.Sprmgst. ' 7200,00 7200,00

Nont 20,20 21,10
Nutricia GB 166,50 165,00
NutriciaVß 173,00 172,00
Nutricia VB div92 168,00
Növ.-Ten Cate 104,00 103,60
OcévdGr.div92 75,10 75,50
Omnium Europe 7,60
Oreo Bank eert. 70,20 70,10
OTRA 339,00 338,50
Palthe 63,00 63,00
Philips div.'92 36,60 36,70
PirelliTyre 23,60 23,60
Polynorm 145,80 145,50
Porcel. Fles 146,00 a 136,00a
Randstad 47,00 46,90
Ravast 25,80 25,80
Reesink 74,40 74-20
Samas Groep 38,80 38,80
Sarakreek 14,60 14,60
Schuitema 1665,00 1680,00
Schuttersveld 51,50 51,00
Smit Intern. 44,50 44,50
St.Bankiers c. 15,10 15,10
Stad Rotterdam c 43,30 43,00
Telegraaf De 84,90 84,90
Textielgr.Twente 89,00 89,80
Tulip Computers 23,10 23,20
Tw.Kabel Holding 128,00 128.00
Übbink 70,00 71,00
Union 72,60 73,00
Un.Dutch Group 3,40 3,40
Vereenigde Glas 533,00 533,00
Vertocert 33,90 33,80
Volker Stevin 62,70 66,00
Volmac 29,90 29,20
Vredestein 15,90 15,40
VRG-Groep 47,90 48,00
Wegener 61,00 62,50
WestlnvestF. 17,50 17,00a
WestlnvF.wb 115,50 115,50
WoltersKluwer 277,00
Wyers 29,70 29,70

Beleggingsinstellingen
ABNAmroAand.F. 80,10 81,00
ABNAmro Amer.F. 69,50 68,50
ABNAmro Eur.F. 73,00 73,00
ABNAmroFar EF 51,10 51.20
ABNAmroLiq.Gf. 162,70 162,70
ABNAmro Neth.F. 87,20 87,00
Aegon Aandelenf. 35.30 35,30
Aegon Spaarplus 5,35 5,20
ABNBeleg.fonds 63,40 63,40
Albefo 48,70 48,70
AldollarBF $ 26,30 26,30
Alg.Fondsenbez. 233,00 235,00
Alliance Fund 10,20 10,30
Amba 11,80 11,80
Amro NorthAm.F. * 70,20 70,80
Amvabel 84,90 84,60
AsianTigersF. 66,20 66,50
AsianSelect. F. 61.30 61,00
AustroHung.F. 4,70
Bemco RentSel. 56,00 56,00
Bever Belegg. 3,05 3,05
CLN Obl. Div. F. 110,60 110,60
CLNObl.Waardef. 114,30 114,30| Delta Lloyd Inv. 30,20 30,20

DPAmericaGr.F. 36,20 36,00
Dp Energy.Res. 41,00
EGFlnvestm. 129,90 129,90
EMFRentefonds 69,20 69,20
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10,20
Envir.Growth F. 51,50 51,10
Esmeralda part. 34,50 34,60
Eur.Ass. Trust 6,70 6,70
EMS Growth Fund 104,60 104,60
EMS Income Fund 106,30 106,30
EMS Offsh. Fund 103,80 103,80
EOE Dutch SUF 326,00 325,00
Euro Growth Fund 49,50 49,40
Euro Spain Fund 7,70
FarEast Sel.F. 56,10 56.10
Gim Global 53.20 53,40
Groeigarant 1,50 1,50
Holland Fund 73,90 73,80
Holl.Eur. Fund 48,50 48,50
Holl. Obl.Fonds 124,60 124,60
Holl.Pac. Fund 96.20 96,20
Holl. Sel.Fonds 84,30 84,30
Innovest 65,10 65,10
Interbonds 510,00 510,00
Intereffekt500 30,40 30,50
Intereffektwt 85,00 83,50
Investa part. 73.30 73,20
ISHimal.Fund $ 9,00 9,00
JadeFonds 149,60 150,70
JapanFund 16,50 16,10
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr. $ 9,20
Mal.CapitalF.s 7,70 7,70
Mees Obl.Div.F. 118,00 117,80
MexicoIncomeF. 22,00
MXInt.Ventures 10,40 10,40
Mondibel 77,10 77,10
Nat.Res.Fund 1185,00 1185,00
NedufoA 111,00 111,00
Nedufoß 117,00 117,00
NMBDutch Fund 46|00 45,70
NMBGeldmarkt F. 54,55 54,57
NMBGlobal Fund 46,00 45,90
NMBOblig.F. 36,50 36,50
NMBSpaard.F. 102,63 102,71
NMBRentegr.F. 118,20 118,20
NMBVast Goed F. 38,00 38,10
New Asia Fund 5,00
Nomura Warr. F. 0,55 b 0,55
Obam. Belegg. 255,70 256,20
OAMF Rentefonds 11,80 11,65
OrangeFund 21,60 21,50
Pac.Dimensions 91.20 90,50
Pac.Prop.Sec.F. 30,20 30,60
Pierson Rente 113,60 113,60
Postb.Aand.f. 50,00 50,00
Postb.Belegg.f. 57,60 57,60
Postb.Verm.gr.f. 54,10 54,10
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalentßel. 151,50 1.1,50
Rentotaal NV 35,60 35,60
RG America F. 107,80 108,00
RGDivirentF. 49,20 49,20
RG Europe F. 98,30 98,30
RGFlorente 114,10 114,10
RG Pacific F. 93,80 94,90
RG SP Groen 54,50 54,40

RG SPBlauw 51,20 51,20
RG SP Geel 48J 0 48,30
RodinProp.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 80,00
Schrod.lnt.Pr.F 29.20 29,20
Sc_echs 13,50 13,50
SuezLiq.Grf. 181,40 181,50
TechnologyFund 19,20 19,20
TokyoPacHold. 185,00 185,00
Trans Eur.Fund 82,00 81,60
Transpac.F.Yen 287,00 277,00
Uni-Invest 18,00 18,20
Unicolnv.Fund 77,60 77,60
UnifondsDM 31,80 31,60
Vaste Waard.Ned 64,80 64,90
VastNed 112,70 112,70
VIBNV 56,50 56,50
VSB Mix Fund 53,20 53,20
VSBRente Fonds 109,90 109,90
WBO Intern. 68,00 67,80
Wereldhave NV 115,50 115,00
Yen ValueFund 79,50 79,50
ZOMFlorida F.s 37,20 37-20

Parallelmarkt
Alanheri 29,80 29,80
ABF 112,00 111,80
Berghuizer Papier 45,00 44,70
Besouw Van eert. 53,60 53,60
Biogrond Belegg. 10,70 10,90
Comm.Obl.F.l 98,80 98,70
Comm.Obl.F.2 98,90 98 90
Comm.Obl.F.3 98,90 98,90
De Drie Electr. 14,70 14,60
DeltaLl.Dollarf. 65,60 66,20
Delta Lloyd ECU 63,90 63,90
DeltaLloyd Mix 61,50 61,60
DeltaLloyd Rent 59,10 59,00
Delta Lloyd Vast 55,70 56.00
Dico Intern. 91,50 91,50
DOCdata 6,20 6,00
Dutch TakeOv.T. - 45,90 45,90
Ehco-KLMKleding 40,00 40,00
E&LBelegg.l 71,00 71,10
E&LBelegg.2 75,00 75,00
E_LBelegg.3 106,30 106,30
E&LBelegg.4 77,80 77,80
E&LKap.RenteF. 105,40 105,40
FreeRecord Shop 33,00 32,90
GaiaHedgel 103,20
Geld. Papier c. 71,20 71,70
German City Est. 37,50 37,00
Gouda Vuurvast 77,20 77,00
Groenendijk 45,80 46,00
Grontmu 54,50 e 55,00
HCA Holding 46,50 46,50
Heivoet Holding 38,80 38.80
HesBeheer 45,20 45-20
Homburg eert. I.OOf l,oof
Inter/ViewEur. 3,70 3,70
Kühne+Heitz 46,50 46,00
LCI Comput.Gr. 4,50 4.50
Melle,van nre 44,50 44,00
Nedcon Groep 53,50 52,50
Nedschroef 85,80 86,00
Neways Elec. 6,70 6,50
NewEur.HtlsDM 19,10 19,10
Newtron Hold. 2,00 2,00

Pan Pac. Winkel 10.80 10,80
PieMedical 5,80 5,90
Simac Techniek 14,00 14,00
Sligro Beheer 56,20 56,20
SuezGr.Fund 53,60 53,60
VHS Onr. Goed 1.50 1,45
Vilenzolnt. 39,50 39,60
Welna 270,00 270,50
Wereldhave 4,50
Weweler 39,10 39.50
Wall Street
alhed signal 52% 53
amer.brands 43% 44
amer.tel.tel 40% 40%
amoco corp 44% 44'/.
asarco mc. 27% 26%
bethl. steel 15% 15V.
boeing co 44% 43%
can.pacific 14% MM
chevron 63% 64
chiquita 33 33' e
chrysler 17% 17%
citicorp . 17% 17%
cons.edison 27 26%
digitequipm. 56% 56%
dupont nemours 46% 46%
eastman kodak 40% 40%
exxoncorp 54% 55%
ford motor 40% 40
gen. electric 78% 78%
gen. motors 39% 38%
goodyear 67% 69%
hewlett-pack. 82% 83 Va
int. bus.mach. 86% 85%
int.tel.tel. 66% 66%
kim airlines 19% 19%
mcdonnell 59% 61 Va
merckco. 1471/2 147i/4
mobil oü 58% 59%
penn central 24 24%
phüips 19% 19%
primerica 39% 39%
royal dutch 76% 76%
sears roebuck 47% 46%
sfe-south.pac. 12% 12%
texaco me. 57 57%
united techn. 53% 53%
westinghouse 19% 19%
whitman corp 15 14%
woolworth 31% 30%
Advieskoersen

amerik.dollar 1,820 1,940
austr.dollar 1,36 1,48
belg.frank(loo) 5,30 5^60canad.dollar 1,510 1,630
deense kroon (100) 27,50 30,00
duitse mark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,08 3,33finse mark (100) 39,75 42,25
franse frank (100) 31,50 34,25
grieksedr.(lOO) 0,85 1,05
iersepond 2,85 310
italJirel 10.000) 13,90 15$)
jap.yen(10.000) 137,00 143,00
joeg.dm.t/m 100 - _
noorsekroon (100) 27,20 29.70

oosLschill.(lOO) 15,75 16,25
portescudo(lOO) 1,19 1,37
spaanse pes (100) 1,70 1,86
turksepond(100) 0,0265 0,0385
zweedse kr. (100) 29,50 32,00
zwits.fr. (100) 121,25 125,75

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,87825-1,88075
antill.gulden 1,0350-1.0650
austr.dollar 1,4247-1,4347
belg.frank(lOO) 5,4675-5.4725
canad.dollar 1,57675-1,57925
deensekroon (100) 28.990-29.040
duitsemark(100) 112.5550112,6050
engelse pond 3,2230-3,2280
franse frank (100) 33,180-33.230
grieksedr.(lOO) 0,9220-1.0220
hongk.dollar(lOO) 23.9750-24,2250
iersepond 2.9990-3.0090
ital.lire (10.000) 14.955-15.005
jap.yen(10.000) 140.555-140,655
nwzeel.dollar(lOO) 1,0287-1,0387
noorse kroon (100) 28,660-28.710
oostenr.sch.(loo) 15.9930-16.0030
port. escudos (100) 1,2870-1,3270
spaanse pes.(100) 1.7785-1,7885
surin.gulden 1,0330-1,0730
zweedse kr. (100) 31.020-31.070
zwits.frank(lOO) 123.830-123,880
e.e.u. 2,3000-2,3050

I idex Amsterdam
CBS-koersindex( 1983=100)
algemeen 205.90 205,20
idexcl.kon.olie 203,70 202,90
internationals 205,20 204,90
lokale ondernem. 208,60 202,30
idfinancieel 149,30 147,80
idniet-financ. 266,00 264,80

CBS-herbeleggingsindex (1983 .00
algemeen 293,20 292,90
idexcl.kon.olie 274,00 272,90
internationals 304.50 304,10
lokale ondernem. 280,00 278,30
idfinancieel 220,00 217,90
idniet-fmanc. 337,80 336,40

CBS-stemmingsindex (1990=100)

algemeen 125,80 125,00
internation 140,20 139,40
lokaal 123,20 122,30
fininstell 131,10 129,80
niet-fmanc 121,70 120,90
industrie 131,10 130,30
transp.opsl 133,70 132,60

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,180-20,780,vorige
20,260-20.860,bewerkt 22,380 laten,
vorige 22,460 laten.

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

Dow Jones

Industrie 3272,15

-4,24

OPTIEBEURS
sene omzet v.k s.k

abn amro c apr 47,50 135 0,30 0,20
abnamro cjul 40.00 252 6,80 a 6.00
abnamro cokt 47.50 188 1,10 1,00
abnamro cj9s 45.00 174 5.30 4,80
abnamro pj9s 45,00 134 3,10 a 3,10
aegn pjul 130,00 110 5,90 5,70
daf papr 25,00 372 1,10 1.10
d/fl pmei 185.00 505 1,60 1,90
dsm pjul 110,00 109 B,Boa 8,80
coc capr 300,00 184 8.60 6,80
coc c apr 305,00 559 5.00 3,60
coc c apr 310,00 693 2,70 1,70
coc c mei 310,00 464 3,20 2^o
coc c mei 315,00 177 2,00 1,40
coc papr 295,00 115 0.60 0,80
coc papr 300,00 929 1,40 1,70
coc papr 305,00 837 2,80 3,60;
coc papr 310,00 247 5,30 6,70
coc pmei 300,00 400 3,60 b4,60
gist c apr 35.00 110 1,30 0,90
hein c apr 190,00 178 4.20 3,90;
hein c apr 195.00 113 2,20 2,00;
hoog papr 55,00 181 3,30 b4,30
ing cjul 50,00 415 4,40 3,70
ing cjul 60,00 113 0,30 0,30
mg c okt 50,00 220 4,80 4,00
ing c okt 55,00 145 1.80 1,50
ing cjan 60,90 120 0,90 0,80
mg cj94 47,80 468 8,60 8,00
mg pokt 55.00 117 3,50 4,00
kim c okt 37.50 220 3,40 a 2,60
kim pokt 37,50 220 2,90 2,80
nedl c apr 50,00 250 8,50 a 9,50
nedl c apr 55,00 174 4,00 5,00
nedl c apr 60,00 225 1.50 1,70
nedl papr 65,00 198 6,70 b 5,90
nedl pokt 60,00 203 4,90 4,00
phil c apr 37,50 414 0,50 0,60
phil c okt 37,50 135 2,40 2,40
phil c 093 30,00 379 9,90 9,80
phil c 094 45,00 333 3,30 3,30
phil c 095 20,00 283 18,50b 1850
phil c 096 35,00 607 9,40 9,50
phil pokt 35,00 178 1,10 1,00
ohe c apr 145,00 244 1.90 1,50
ohe c apr 150,00 217 0,70 0,50
ohe c apr 160,00 156 0,30 a 0,10
tops papr 580,00 244 4,20 4,80
unil c jul 180,00 113 9,20 a 8.90
xmi c apr 340,00 114 U/00 9/12

a .aten g bieden-ei-di».
b bieden h laten- e.-di»
c ei-claim k gedaan + h
d ei-dividend l gedaan-g
e gedaan" bieden vk slotkoers range dag
t ■ gedaan -laten sk slotkoers gisteren

Bond tevreden met
staking in 'suiker'

UTRECHT - Ruim 900 werkne-
mers van 23 bedrijven in de suiker-
verwerkende industrie (onder meer
chocolade- en koekjesfabrieken)
hebben gistermorgen voor onbe-
paalde tijd het werk neergelegd. Zij
protesteren met hun staking tegen
de weigering van de werkgeversor-
ganisatie om de automatische prijs-
compensatie (ape) in de cao op te
nemen. De Voedingsbond FNV, die
de staking heeft georganiseerd,
toonde zich tevreden met het begin
van de acties.

Onder de bedrijven waar wordt ge-
staakt, bevinden zich kleine banket-
bakkerijtjes met slechts enkele
werknemers, maar ook grotere on-
dernemingen als Verkade in Zaan-
dam en Den Bosch, Droste/V enz in
Vaassen en Baronie/De Heer in Rot-
terdam. In het Friese Hallurn staken
werknemers in drie bedrijven. Het
zwaartepunt van de stakingen ligt
in de Zaanstreek, waar het actiecen-
trum volgens een woordvoerster
van de Voedingsbond FNV te klein
was om alle stakers te herbergen.
Met het opkomen van de middag-
ploegen zal het aantal stakers zeker
nog groeien, zo verwacht de bond.

Volgens de werkgeversorganisatie
het Sociaal Comité voor de Suiker-
verwerkende Industrie wordt er in
de helft tot tweederde van de be-
drijfstak (totaal 14.000 werknemers)
min of meer gewoon doorgewerkt.

De vakbondswoordvoerster beves-
tigde dat. De strategie is volgens
haar bewust gericht op enkele
speerpunten in de suikerverwer-

kende industrie: enkele grotere
bedrijven en bedrijven waar de voe-
dingsbond sterk vertegenwoordigd
is. De FNV-bond heeft grote moeite
met het principe-akkoord dat het
Sociaal Comité heeft bereikt met de
andere bonden in de bedrijfstak (In-
dustrie- en Voedingsbond CNV en
Unie BLHP). Dat akkoord, inmid-
dels goedgekeurd door de ledenvan
de twee bonden, behelst onder
meer een loonsverhogingvan in to-
taal 4 procent in tien maanden. De
ape ontbreekt echter en dat vindt
de FNV-bond onverteerbaar. Bo-
vendien is de looptijd van het con-
tract te kort, aldus de voedings-
bond. Hij eist een loonsverhoging
van 1,25 procent plus ape in een
contract van twaalf maanden.

De Vries
ontevreden

over werking
banenpools

DEN HAAG - Minister De Vries
(Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid) is ontevreden over de gang
van zaken rond de banenpools.
In plaats van de vrijwel kansloze
langdurig werklozen, voor wie
de pools (banen bij de overheid)
zijn bedoeld, worden door de ba-
nenpool-organisaties 'de meest
kansrijken' uit die doelgroep ge-
selecteerd. De Vries vindt deze
'ongecontroleerde toestroom'
onaanvaardbaar, zo zei hij giste-
ren tijdens een toespraak in Den
Haag.
De Vries vindt dat niet de banen-
pool-organisatie, maar de sociale
dienst en het arbeidsbureau in

nauwe samenwerking de selectie
moeten verzorgen. Overigens
zou uit onderzoek van de ar-
beidsbureaus zijn gebleken dat
het hier en daar ontbreken van
'systematische heroriënterings-

gespekken' (waarin wordt nage-
gaan wat iemands kansen op de
arbeidsmarkt zijn) er oorzaak
van zijn dat dit niet gebeurt.
„Sociale diensten en arbeidsbu-
reaus zijn veel beter in staat te
beoordelen wie voor plaatsing in
een banenpool in aanmerking
komt," aldus De Vries.
Hij voelt er thans weinig voor
om de werkingssfeer van de ba-
nenpools uit te breiden naar de
semi-overheid, zoals nutsbedrij-
ven, openbaar vervoer en wo-
ningbouwverenigingen. Hij is er
niet van overtuigd dat de moge-
lijkheden in de collectieve sector
al uitgeput zijn.

economie

Directie schrikt van 25.000 opzeggingen

Rabobank ziet af van
abonnementstarieven

UTRECHT - De Rabobank
wat per 1 januari 1993 over. l de invoering van tarie-

voor het particuliere
etalingsverkeer. Het eer-er aangekondigde abonne-

mentstarief van f 25 per
is definitief van6 baan, zo maakte de bank

bekend in een toe-
ging op het jaarverslag.

|w "^rifiëring geldt voor duurdere
gej 'ngsvormen zoals met de hand
r°'s

C
t.

Ven °Pdracnten en acceptgi-
'en afzonderlijke banken bepa-
*a_ _ e exacte tarieven en voor-
f° _. ' Een PlaatseaJke bank zou
Weel Sezien nog steeds tot de in-

'ng van een abonnementstarief
tha^ 11 besluiten, aldus Rabo-top-
_C drs H.H.F. Wijffels. Betaalvor-
<__ Zoa^s de automatische perio-
gen overboekingen en machtigin-b _ven gratis.

Gemeentegarantie
mogelijk bij

hogere hypotheek
DEN HAAG - Huis-
houdens met een
bruto-inkomen van
37.000 tot 47.000 gul-
den per jaar kunnen
vanaf 1 april een ho-
gere hypotheek met
gemeentegarantie
krijgen. Vooral voor
kopers van gesubsi-
dieerde woningen
worden de leenmo-
gelijkneden ver-

ruimd. Voor de ho-
gere inkomens
wordt het bedrag dat
geleend kan worden
met gemeentegaran-
tie wat lager.

De Bemiddelende
Organen, die de ge-
meenten adviseren
bij het verstrekken
van gemeentegaran-
tie, hebben dit giste-

ren bekendgemaakt.
Gemeentegarantie
houdt in dat een ge-
meente borg staat
voor een hypothecai-
re lening. De rege-
ling is mogelijk voor
koopwoningen tot
250.000 gulden.
Volgens een woord-
voerder van de Be-
middelende Orga-
nen is de ruimere
leencapaciteit voor
inkomens tot 47.000
gulden het gevolg
van fiscale wijzigin-
gen. Het besteedbaar
inkomen voor deze
categorie wordt
daardoor wat hoger.

NMB Postbank
financiert

Wijkertunnel
DEN HAAG - De Wijkertunnel on-
der het Noordzeekanaal bij Amster-
dam wordt zeer waarschijnlijk gefi-
nancierd door de NMB Postbank.
De onderhandelingen hierover met
het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat zijn in een vergevorderd
stadium en binnenkort zal er over-
eenstemming worden bereikt. De
Wijkertunnel is de tweede van de
vijf autotunnels die gebouwd moe-
ten worden met private financie-
ring. De financiers worden terugbe-
taald uit de opbrengsten van tolhef-

Stabiele omzet bij
Campina-Melkunie
ROSMALEN - De zuivelcoöperatie
Campina-Melkunie verwacht dat er
dit jaar sprake zal zijn van een rede-
lijk stabiele situatie op de zuivel-
markt. De eerste maanden van dit
jaar zijn voor Campina-Melkunie
naar tevredenheid verlopen, aldus
directie-voorzitter W. Overmars gis-
teren in Rosmalen.

Campina-Melkunie gaf daar een
toelichting op de resultaten over
1991. Vorige week maakte de coöpe-
ratie bekend dat de omzet gestegen
is van 4,6 naar bijna 5,3 miljard gul-
den. De stijging was met name te
danken aan de overname van het
zuivelbedrijf Comelco in België en
van Deltown in de Verenigde Sta-
ten.
Campina-Melkunie verwacht dat de
omzet zich dit jaar zal stabiliseren.
Onder meer als gevolg van het EG-
landbouwbeleid neemt de aanvoer

van melk dit jaarwaarschijnlijk ver-
der af. Een hogere toegevoegde
waarde van de zuivelprodukten
moet dit omzetverlies compense-
ren.
Campina-Melkunie verwerkte vorig
jaarruim 3,3 miljard kilogram melk
afkomstig van de leden veehouders.
Dat was 140 miljoen kilo minder
danin 1990. Dit verlies werd veroor-
zaakt door het vertrek van 380 leden
melkveehouders, die uit onvrede
met de fusie tussen Campina en
Melkunie hun lidmaatschap opzeg-
den. Per 1 april van dit jaar stappen
nog eens 100 melkveehouders op.
Campina-Melkunie onderhandelt
momenteel met de honden en de
centrale ondernemingsraad over
een reorganisatie die tot een verlies
van 800 arbeidsplaatsen leidt. Vol-
gens Overmars zijn alle partijen
inmiddels overtuigd van de nood-
zaak van de reorganisatie.
Over het sociaal plan bestaat echter
nog onenigheid. Overmars ver-
wacht dat de onderhandelingen
daarover binnen twee maanden
kunnen worden afgesloten. De reor-
ganisatie zal overigens niet tot ge-
dwongen ontslagen leiden.

munt uit
Belasting

Verlaging van het hoogste ta-
rief in de inkomstenbelasting
van 60 naar 50 procent en verla-
ging van het hoge btw-tarief
van 18,5 naar 17 procent. De al-
gemeen-directeur van het Ne-
derlands Christelijk Werk-
geversverbond, prof. drs Hans
Weitenberg, acht dat hoogst
noodzakelijke maatregelen. Hij
zei dat in een beschouwing
over de voorstellen van de
commissie-Stevens, die in op-
drachtvan het kabinet naar een
hanteerbaarder belastingsys-
teem op zoek is geweest.

Samenwerking
Philips richt samen met de
Duitse Grundig, waarin het
Eindhovense concern een be-
lang van 31,6 procent heeft, een
onderneming op waarin de vi-
deo-activiteiten van beide be-
drijven worden ondergebracht.
Dat hebben Philips en Grundig
gisteren bekendgemaakt. Phi-
lips heeft 3000 werknemers in
devideogroep, bij Grundig zijn
dat er 1800. De plannenmakerij
verkeert nog in een pril sta-
dium. Pas halverwege dit jaar
wordt duidelijk waar de hoofd-
zetel van de nieuwe onderne-
ming komt en wat de gevolgen
voor werknemers zijn.

FedEx
De helft van het personeel van
het verliesgevende koeriersbe-
drijf Federal Express (FedEx)
op Schiphol-Oost en in Hoofd-
dorp moet verdwijnen. Dat
heeft de directie van FedEx
aan de FNV meegedeeld. In de
twee vestigingen werken 170
mensen. De vakbond is tegen
gedwongen ontslagen en heeft
donderdag een eerste gesprek
met de directie van FedEx. Bij
FedEx in Nederland werken in
totaal ongeveer 240 mensen op
diverse vestigingen.

900 werknemers in actie

# Vertegenwoordigers van de stakers in de 23 suikerverwerkende bedrijven kwamen gisteroch-
tend bijeen in Koog aan de Zaan, waar de Voedingsbond FNV een actiecentrum ingericht had.

Foto: ANP

(ADVERTENTIE)

PTT telefax voor een
aansprekende prijs

■ __._I--.IhM intyJitunurtl Vogelzang Professioneel heeft een|^H_______________ "««««wwï ■ enorm assortimenttelefaxen. Als ge-faxsekXtor autoriseerd dealer van PTT tele-
faxapparatuur bieden wij u een snel

P_v^^ Faxen en praten over dezelfde lijn. dat is
J^^ mogelijk met deze PTT telefax. Techni-

yß__l 25f"_538 elk mentdoorvoer voor 5 pagina's, 10 num-

\ _i_«s____?-_^^ _^^^^^ foonhoom.Art.nr.BoB7.

\^__-«-""*****"'" PROFESSIONEELPRIJS 1499
excl BTW

■ UOCELZBnC
)P PROFESSIONEEL

Kruisstraat 12, 6411 BT Heerlen Tel. 045-740382. Fax 045-742528
Openingstijden ma. t/m vr. 0930-18.00 uur.
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ESniKOOPJS EiïS&KOOPJi: JEESKOOPJ£ _■__-_-_7./7/-_ !_>____■/r_./>_f ___-_>__/■/./- H!_Tll(00P.IF

Toastjes en saladecups, samen Cahors A.C. 1989. Krachtige volle, Dekbedovertrekset jjS. t/m jift- Damessokken, maat 36 -41 Katoenen dames-of heren tennis- Dames polo, maat 38 -44 Overhemd, maat 37 -44

2QSZ dieprode wijn 6.50 -| A£ Q*\. IA shirt 'JfX 10"yu 4 flessen ___.±«~ —tjr.mOji" 3903 paarlU.~ 3___Ol_l_~ 19.752 voor 3U«" jzSrTsJ.O.'"
Aanbiedingen zijn geldig t/m 4-4-1992. Zo lang devoorraad strekt. Vermelde priizen zijn adviesverkooppriizen. H92.010-24/3. « ' HEÏVTA De nf.rm____.-te 7_i._lc ___ _P ________ _^
; — _ -j

FONTEINPOMPEN
en alle soorten sproeiers voor grote A
en kleine waterpartijen, alsmede *R
vijverfolie, filters, koppelingen, 2___B________l.
slangen en verlichting uit voorraad. ét &t.
Verder alle typen waterpompen. **' '^B^,
HYDRAFLEXNUTH gS&i_

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 19
maart 1992, zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN:
1. Bandenspecialist Nie Janssen BV, Einderstraat

42, 6414 NJ Heerlen. Rechter-commijsaris: mr.
JJ. Groen. Curator: mr. A.J.C. Linssen, Merkel-
beekerstraat 14, 6441 KL Brunssum, tel.
045-272777. De aan voormelde vennootschap ver-
leende surséance van betaling is ingetrokken (flnr.
14001);

2. Aircoma BV, De Koumen 43, 6433 KG Hoens-
broek, gem. Heerlen. Rechter-commissaris: mr.
J.J. Groen. Curator: mr. Th.J.M. Oostdijk, Alexan-
der Battalaan 35, 6221 CB Maastricht, tel.
043-255669. De aan voormelde vennootschap
voorlopig verleende surséancevan betaling is inge-
trokken (flnr. 14002);

3. M.W.J. Vranken, Valderstraat 45, 6171 EL Stem,
v/h h.o.d.n. modehuis "Scooby-Dou". Rechter-
commissaris: mr. J.J. Groen. Curator: mr. J.J.Th.
Paulissen, Mauritsweg 38, 6171 AJ Stem, tel.
046-338333 (flnr. 14003);

B. OPGEHEVEN:
4. Casino Landgraaf, Moltweg 82, Landgraaf (flnr.

13837);
5. VOF S.B.M. Partners in Vastgoed, Wilhelmina-

straat 56, Maastricht, vennoten M.M.E. Mestriner,
Scharnerweg 93, Maastricht, en E.K.F.J. Houtap-
pel Terpstra, Bernhardlaan 7, Maastricht (flnr.
13936);

6. Consultech Business Services Limited, Pius-
Straat 17, Kerkrade (flnr. 13986).

— - . ''f \ I

mi
LOOPLAWAAI
Doe er iets aan! De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bij he

" vinden van een oplossing voor all-
vormen van.lawaai in en om huis
NSG, Poslbus 381, MQ^
2600 AJ Delft. lN_jA_-

I' '« ..* -Jl "■ B-S

I REUMA
DESniIEPIjN

REUMABESTRpiNG
MÓÉT DOORGAAN

N__K__t.il F_unut.«_)>. Sutmtun I2X. 2582 GW
Den H-jje. BjnknHLnr. 70*l) 7(ix-IK(,„„ J24
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MAANDAG 30 MAART 1992
RODAHAL-KERKRADE

aanvang 20.00 uur

KARL MOIK PRESENTEERT
VOOR ALLE VRIENDEN VAN V
DE VOLKSMUZIEK: ■ (k.
* Patrick Lindner B__k __! ______>

* Maria en Margot Hellwig |y| IL
* het Oberkramer Sextet NL
* de Münchner Zwietracht fl
* en Hias, dekomiek van de avond flj flfl
De muzikale ondersteuning wordt fl fl JJj
verzorgd door Wolfgang Lindner en zijn _____I_H ________MÉ___t_.
Stadlmusikanten.

VRIENDENKORTING’ 7,50 p.p.
le rang ’ 64,- wordt ’ 56,50 (uitverkocht), de 2e rang

’ SS,- wordt ’ 47,50, 3erang ’42,- wordt ’ 34,50.
De kaarten zijn verkrijgbaar bij alle Limburgs Dagblad
kantoren, bij deVW Vaals en Simpelveld.

I MUSIKANTENSTADL I
Op vertoonvan uw vriendenpas en bij inlevering van
dezebon geniet u’ 7,50korting op alle rangen.

Naam:

Pasnr.:

Aantal pers.: max. 4 pers.

De korting geldtalleen in de voorverkoop.

Vrienden van het^k
Bent u nog geen lid van de vereniging .Vrienden van net Limüurgs Qagblad".
dan kunt u ook bi| een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal
noteren Als lezer van het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis

aÊmWmm*k*m*m*m*m*m*mWmWmmWÊm*m*mWÊmWmJm*m*m*m*m*m*m*m*mWa*mWaWÊ_9mmm

LAAT UDE VERSPREIDING VAN UW DURE REKLAMEFOLDERS rT
NOG OVER AAN HET VRIENDJE VAN UW ZOONTJE...? GS

Bel Spiral als 't gekontroleerd verspreid moet worden! v\^P
Fabneksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. _fc!l)¥l) i% f

VGZ ziekenfonds verzekerden
die hun verzekering willen aanvullen,

hoeven nu niet langer te wachten.
Vooruitlopend op de geleidelijke invoering van voor kronen en bruggen alsmede de ruime vergoedingen vo0(

een nieuw stelsel van gezondheidszorg, neemt Zorgverzekeraar lenzen en brilleglazen.

VGZ alvast een belangrijk initiatief voor haar ziekenfonds- De Optimaalverzekerinq is eveneens nieuw

verzekerden. Een initiatief datumeerkeuze biedt. kent een volledige vergoeding van tweede kla 5

Want in aanvulling op de WÉ m fc ziekenhuisverpleging. Dat betekent eXW7

bestaande ziekenfondsverzekering introdu- aandacht voor de patiënt zelf. In de vorm vafl|
ceert VGZ een drietal verzekeringen waarmee |] een rustige kamer. Een meer gevarieerd
u een meer individueel pakket kunt samen- menu. Flexibele bezoektijden.

stellen. Anders gezegd: u kunt uw basispakket I Dat juist VGZ met dit 'particü'i
een meer particulier karakter geven. Tegen ÖlP' 1 :' lier initiatief' komt is niet z0 vreemd als ül

een aantrekkelijke premie. iP^^^% _
bedenkt dat VGZ zelf ontstaan is uit h^

Met de inmiddels al bekende f \\ L 1 samengaan van een aantal ziekenfondsen en!
Aanvullende Verzekering bijvoorbeeld, krijgt u / ff' een particuliere verzekeraar. We brengen nü^1

I f"_wP ® : J.
extra vergoedingen voor o.a. tandheelkundige W in praktijk wat ooit gemeengoed moet worden:
hulp en alternatieve geneeswijzen. Deze verzekering \ zo min mogelijk verschil tussen ziekenfonds

is nu uitgebreid met een volledige vergoeding van ziekte- particulier. De VGZ ziekenfondsverzekerden die meef

kosten in geheel Europa. willen weten over deze aanvullende mogelijkheden, hoeven

Nieuw is de Plusverzekering. Nog uitgebreider. maar te knippen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen m^
De eigen bijdragen die u in de Aanvullende Verzekering nog uw regiokantoor. Of gratis bellen met onze infolijn 06-0199-

-moet betalen, krijgt u in de Plusverzekering veelal voor honderd En als u vóór 1 april a.s. een verzekering afsluit
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Duitsland 1
JjOO Tagesschau.
rr-03 Der Denver-Clan (Dynasty).
J?-45 Medizin nach Noten 11/5.
"00 Tagesschau.
"03 Auslandsjournal.
""45 Medische tips. Vandaag: Er-nahrung heute 111.'00 Tagesschau.
1-03 "" Dingsda, quiz.
'■SO Karl May, gedramatiseerde se-
fie over het leven van Karl May.

'«"40 Urnschau.
'<.55 Persoverzicht.'3.00 Tagesschau.
'3.05 ARD-Mittagsmagazin.J3.45 Wirtschafts-Telegramm.
'4.00 Tagesschau.
|4.02 Zapp Zarapp, kinderprogr.
£30 Wie Hund und Katze, Serie.
*0o Tagesschau.
5.03 Mick's Tour, kindermagazine.s-3o Bahnhöfe Europas, documen-taire serie over stations in Europa.
Vandaag: Parijs.
6.00 Tagesschau.
6-03 Talk taglich - Termin in Berlin,
gevarieerd middagmagazine. Thema:Die zweite Chance - Leben mit einem
"even Herzen.'6.30 (TT) Vale Tudo - Soapserie.

''■00 Punkt 5 - Landerreport.
'"15 Tagesschau.
"■35 Jolly Joker, serie.,^■3o Hier und Heute, actualiteiten.'8-45 Der Fahnder, serie. Afl.: Bisans Ende der Nacht.9.58 Programma-overzicht.

«0.00 (TT) Tagesschau.
fO-15 (TT) Oppen und Ehrlich, serie.1-04 Tagesthemen-Telegramm.
'05 Pleiten, Pech & Pannen, amu_ sement met de leukste video's.
'"30 Frankreich: Rechts - Schwenk
" Marsch, reportage over Jean-Marie

Pen en het Nationale Front in
frankrijk.
«■OO Weltenbummler, reisreporta-ges. Vandaag: De Rocky Mountains.
<.3o Tagesthemen.
3-00 "" Boulevard Bio, amuse-

mentsprogramma.
Magnum, Amerikaanse detec-J've-serie. Afl.: Der Tod spielt mit.

r?-45 Tagesschau.
Zuschauen - Entspan-

hen - Nachdenken. Auf den Kykla-
den: Eine Mühle auf Mykonos.

TV FILMS VIDEO
RTL4
12.30 Une Ravissante Idiote
0964-F). Ontslagen bankbediendew ordt tegen zijn zin Sovjet-spion in
Avonturenfilm van Edouard Molina-r° Samen met de kleedster van
600 ministersvrouw probeert hij
6en geheim dossier te bemachti-
9en. Met: Brigitte Bardot en Antho-nV Perkins.

" Brigitte Bardot in 'Une Ravissante Idiote. (RTL4
12.30 uur).

BBC 1
15.15 Two Years Before the Mast
H946-USA). Belabbert scenarioover Dana's kruistocht tegen de
Rechte behandeling van zeelui.
2e9ie is van John Farrow. Met 0.a.:

Ladd en Brian Donvley.

BRT 1
.[6.00 La Route de Salina (1969-F).
°izar melodrama van George Laut-
her over vermeende verloren zoon
o'e bij afgelegen landhuis aan komt

De dochter gaat zelfs een
aan met haar 'broer.

Met: Mimsey Farmer en RobertWalker jr.

BBC 2
17.00 The Longshot (1986-USA).
Vier geboren minkukels lenen 5000

dollar bij de plaatselijke woekeraar.
Helaas zetten ze in op het verkeer-
de paard. Regie: Paul Bartel. Met

Tim Conway, Jack Weston en Har
vey Korman.

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.02 Bobobobs. De reddingsploeg.
17.31 De grote meneer Kaktus
show. Kinderprogramma met Peter
Jan Rens, Annemieke Hoogendijk en
Hans van der Laarse.

18.00 "" Journaal.
18.16 Dubbeldekkers. (On the bu-

ses), Engelse comedyserie. De jon-
ge, mooie Edna is helemaal over
haar toeren als ze samen met haar
groot uitgevallen hond op straat komt
te staan;

18.41 Daar komen de schutters.
(Dad's army), Engelse comedyserie.
Een groep hoge Amerikaanse militai-
ren 0.1.v. kolonel Schultz wil een nieu-
we invasieplan bespreken en Main-
warring vindt dat ze gastvrij ontvan-
gen moet worden, (herh.).

19.13 Vijf tegen vijf. Spelprogramma.
19.41 De baas in huis? (Whos the

boss), Amerikaanse comedyserie.
Afl.: Lieve oma. De deftige en welge-
stelde oma van Angela is blij dat haar
kleindochter eindelijk gaat trouwen,
maarkrijgt zowat een beroerte, als ze
merkt dat het om haar huishouder
gaat.

20.10 Urbanus, meer moet dat niet
zijn. 13-delige komische serie gepre-
senteerd door Urbanus, Goedele Lie-
kens en Werther van der Sarren.

20.40 De verleiding. 16-delige serie
over de wereld achter de reclame.
Presentatie: Astrid Joosten.

21.15 (TT) Tien voor taal. Taalstrijd
tussen Vlaamse en Nederlandse film-
regisseurs. Presentatie: Robert Long.

22.00 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek met Paul Witteman.

22.35 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Overwegend storm!
(1) Er is storm op komst en dat zorgt
voor de nodige onrust bij de dames.
Dat geldt ook voor de komst van de
gehate, rijke zus van Dorothy.

23.05 Met Witteman. Praatprogram-
ma met Paul Witteman.

23.55 Museumschatten. Voorwerpen
uit Nederlandse musea. Vandaag: De
verkondiging. .

00.06-00.11 "" Journaal

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD ZDF.Zie Duitsland1.
13.45 (OO) Gruey -Der Held, der im-

mer fallt, 6-delige kinderserie. Afl.s:
Intergalaktisches Spiel.

14.10 Marundes Landleben, portret.
14.40 Ganz persönlich: Philipp Van-

denberg in Burghausen.
15.10 Wiedersehen macht Freude,

nostalgisch programma met hoogte-
punten uit het ZDF-archief.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Ferien auf Saltkrokan, jeugd-

serie naar het boek van Astrid Lind-
gren. Afl.: Glückliche Heimkerh (2).

16.25 Logo, jeugdjournaal.
16.35 Zauber urn Romana, Jeugdse-

rie. Afl.4: Die Enttauschung.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute, sportprogramma.
17.15 "" Landerjournal, magazine.
17.45 Unser Lehrer Doktor Specht,

serie. Afl.: Kindergeburtstag.
18.20 Unser Lehrer Doktor Specht,

vervolg. Aansl.: programma-over-
„zicht.
19.00 Heute.
19.20 Der Querkopf von Kirch-

brunn, serie. Afl.: Allen Widerstan-
den zum Trotz.

19.50 Der Querkopf von Kirch-
brunn, vervolg.

20.20 Kennzeichen D, Magazine.
20.50 Lilli Lottofee, serie. Afl.4: Wie

Lilli ein besserer Mensch wird, aber
die grosse Chance verpasst. Lilli be-
sluit dat de mannen pas na midder-
nacht op haar verjaardag mogen
komen.

21.45 heute-journal.
22.15 ZDF Sport extra. Voetbal kwali-

ficatiewedstrijd Olympische Spelen:
Schotland - Duitsland, samenvatting
vanuit Aberdeen.

22.50 Das kleine Fernsehspiel:
Bayani - Der Held, Filipijns tv-spel
van Raymond Red. Met: Julio Diaz,
Raymond Alsona, Crispin Medina
e.a. Het levensverhaal van Andrès
Bonifacio. Deze uit een straatarme
omgeving komende man was de aan-
voerder van het geheimeverbond dat
in 1896 de eerste aanzet gaf tot de
revolutie tegen de Spaanse koloniale
macht.

00.15 Heute

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Warreltaal. Af1.22.
10.30 (TT) West-Europa en Noord-
Amerika vergeleken. Afl.3.

11.00-11.30 (TT) Nieuws uit de na-
tuur, af1 .22.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.00-14.10 Skoalle-tv: De bisteboat
16.25 Grieks. Les 1. (herh.).
16.55 Ca va. Frans voor beginners
17.25 Omgaan met stress. Voorlich-

tingsprogramma.
17.35 De specialist. Voorlichtingspro

gramma.
17.45 Varen. Voorlichtingsprogramma

over deze watersportcursus.
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 Staatsbezoek aan Nieuw-Zee-

land. van koningin Beatrix.
19.30 Het gezicht van Nederland,

serie portretten van Nederlandse ge-
meenten. Vandaag: Bergen op Zoom
en Roosendaal.

20.00 "" Journaal.
20.25 Recht voor zn raab. De schim,

tv-spel van Gerard Soeteman. Met:
Coen van Vrijberghe de Coningh,
Linda van Dijck, André van den Heu-
vel. Kan een advocaat het schuldge-
voel verlichten van iemand die in zijn
eigen ogen ten diepste heeft gefaald
door een moord te plegen?

20.55 Jansen & Co. Talkshow.
21.43 100 Meesterwerken. Serie

kunstbeschouwingen. Afl.: Uit de
Griekenlandcyclus van Carl Rott-
mann.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland. Presen-
tatie: Charles Groenhuijsen. (Met om
23.00 Den Haag Vandaag).

23.15 Computers in het primair on-
derwijs. Afl.s.

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. 11.40Teletekst. 11.48 Progr.
-overzicht. 11.50 Das Recht zu lieben,
Soapserie. 12.15 Kontraste. 13.00
Computerclub. 13.45 Sixteen, jonge-
renmagazine. 14.15 West 3 aktuell.
14.20 FensterPlatz. 15.25 Landesspie-
gel: Gesicht der Zeit-Landwirtstöchter.
15.55 Sport aktuell. 16.00 West 3 ak-
tuell. 16.05 Atoll: Die Inselfrage an
Prominenten. 16.30 Schooltv. 17.30
Cursus wiskunde. 18.00Aktuelle Minu-
te. 18.01 Zeit für Tiere. 18.30 Besuch
aus Lilliput, jeugdserie. 18.57 Progr.-
overzicht. 19.00 Aktuelle Stunde met
om: 19.45 Raamprogramma's. 20.00
15 Minuten international. 20.15 Die
Dienstagreportage: Unterwelt Berlin:
lm Osten tickt die Bombe. 20.45 Heis-
se Schwenks und scharfe Schnitte.
21.30 West 3 aktuell. 21.45 plus 3.
22.15 Westpol. 22.45 Die heilige Kuh.
23.15 Deutschlandbilder. 00.00 Laatste
nieuws. Aansl.: Zur Nacht.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
wiskunde. 09.00 Sprache und Literatur.
09.20 Tiere und Pflanzen. 09.35 La
France en 2 CV. 10.05 Eingriffe in den
Naturhaushalt. 10.35Sprache und Lite-
ratur. 10.55 Non-Stop-Fernsehen.
16.00 Denkmalschutz - erforschen und
erhalten. 16.30 Cursus Engels. 17.00
Cursus wiskunde. 17.30 Sesamstras-
se. 17.58 Kinder-Verkehrsspot. 17.59
Abenteuer überleben. 18.23 Philipp.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30 Das
Südwestjournal. 19.00 Schlüsselloch.
19.30 Schlaglicht. 20.00 Lindenstras-
se, serie. 20.30 Landesspiegel, gev.
magazine. 21.00 Journaal. 21.15 Mark-
(t) und Pfennig. 22.00 (ZW)The picture
snatcher, Am. speelfilm uit 1933 van
Lloyd Bacon. Danny Kean wordt ont-
slagen uit de gevangenis en kent het
criminele milieu zo goed, dat hij besluit
fotograaf voor de sensatiepers te wor-
den. 23.15 Die Brüder Asam, portret
van de gebroeders Asam, belangrijke
kunstenaars tijdens de Rococo-perio-
de. 00.00 Laatste nieuws. 00.05 Non-
Stop-Fernsehen.

RTL4
06.55, 07.25, 08.00, 08.30 en 09.05-

Nieuws.
07.00 en 07.30 Cartoons.
08.05 The bold& the beautiful. Herh.
08.35 M.A.S.H.. Amerikaanse serie.
09.10 Love boat. Serie. (herh.).
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. van zaterdag).
11.40 Teletekst.
12.30 Une ravisante idiote. Franse

speelfilm uit 1963.
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 De draagmoeder. Serie.
15.35 The bold & the beautiful.
16.00 Telekids. Kinderprogramma

met Anniko van Santen.
16.30 Happy days. Amerikaanse se

rie.
17.00 Vijf Uur Show. Gevarieerd ma

gazine. Presentatie: Viola Holt.
18.00 Zes uur nieuws. Presentatie

Jeroen Pauw.
18.20 Prijzenslag. Presentatie: Hans

Kazan.
18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.

Presentatie: Manon Thomas.
19.00 Rad van fortuin. Presentatie:

Hans van der Togt.
19.30 Avondnieuws en weer.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Hitbingo. Showprogramma.

Presentatie: Carlo Boszhard en Irene
Moors.

21.40 Mag het iets meer zijn? Neder-
landse comedyserie.

22.15 A cry for help. Een op waar-
heid gebaseerde Amerikaanse speel-
film uit 1989.

00.00 Laatste nieuws.
00.05 Trial by jury. Amerikaanse se-

rie.
00.40 M.A.S.H.. Amerikaanse serie,

(herh.).
01.05 The Oprah Winfrey Show,

Amerikaanse talkshow, (herh.).
01.50 De draagmoeder, (herh. van

15.05.).
02.15 The justice game.
03.05 Une ravissante idiote. Franse

film. herh van 12.30.).
04.50 Teletekst.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland

met om:
06.30 Frühmagazin met GeldMarkt;
08.30 Treff am Alex.
09.00 Vater Murphy (Father Murphy),

Amerikaanse serie.(herh.).
09.50 Reich und schön (The bold

and beautiful), Amerikaanse serie.
10.15 Dr. mcd. Marcus Welby Amer.

serie. Afl.: Charlie gegen Charlie.
11.05 Lieber Onkel Bill (Family af-

fairs), Amerikaanse serie. (herh.).
11 .30 Tic Tac Toe, spelprogramma.
12.00 Familienduell, spelprogr.
12.30 Der Hammer (Sledge Ham-

mer), Amerikaanse serie.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Eine schrecklich nette Familie

(Married ... with children), Amerikaan-
se serie. Afl.: Vom Himmel hoch ...

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

14.20 Die Springfïeld Story (The gui-
ding light), Amerikaanse serie.

15.05 Dallas, Amerikaanse serie. Afl.:
In den Schlagzeilen.

15.50 Chips, Am. serie. (herh.).
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, Am. actieserie.

Afl.: Herzlichen Glückwunsch.
20.15 Columbo: Blutroter Staub (A

matter of honor), Amerikaanse mis-
daadfilm uit 1976 van Ted Post. Met:
Peter Falk e.a.

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

Prozesse, Am. advocatenserie.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Dienst in Vietnam (Tour of du-

ty), Amer. serie. Afl.: Freier Fall.
00.55 Kampf gegen die Mafia (Wise-

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

serie. Afl.: Fernes Glück. (herh.).
02.10 White Fang and the Gold dig-

gers, Italiaanse speelfilm uit 1976.
03.45 Das schwarz-weiss-rote Him-

melbett, Duitse speelfilm uit 1962
van Rolf Thiele. Met: Daliah Lavi e.a.

05.15 Elf 99, live-magazine, (herh.).

" Teddy Parker. (Sat 1 -
20.15 uur).

BBC 2
19.00 Zeppelin (1971-GB). Onder-
houdende film van Etienne Perrier
over de in Duitsland geboren jacht-
vlieger, die verscheurd wordt tus-
sen plichtsgevoel en vaderland-
sliefde. Met Michael Vork, Elke
Sommer en Peter Carsten.

Super Channel
23.00 The Coming (1980-USA).
Onwaarschijnlijk horror-werkje van
Bert I. Gordon met Susan Swift en
Tisha Sterling. Reïncarnatie van in
1662 als heks op brandstapel om-
gekomen 5-jarig meisje dat door
haar vader in de tegenwoordige tijd
gewroken wordt.

RTL Plus
02.10 White Fang and the Gold
Diggers (1976-1). Western van Al-
fonso Brescia over man die in het
verre Westen een stuk grond
koopt. Al gauw komen hij in conflict
met de corrupte sherrif. Met 0.a.:
Robert Wood en Pedro Sanchez.

RTL Plus
03.45 Das Schwarz-Weiss-Rote
Himmelbett (1962-D). Niet hele-
maal geslaagde satire van Rolf
Thiele op het Duitse militairisme tij-
dens de Tweede Wereldoorlog.
Met: Martin Held en Daliah Lavi.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
10.00 (TT) Vrouw zijn. Gevarieerd

Presentatie: HenkBinnendijk en Tonneke Bijker.""50 TV-Fruitmand. Geestelijke lie-deren op verzoek.11 10-11.35 (TT) In de voetsporenyan Jac. P. Thijsse. Natuurfilmserie.'"**": Het Geuldal. (herh.).
■°0-13.12 Nieuws voor doven ens|echthorenden.

[JOO "" Journaal.
"08 Het kleine huis op de prairie.U-ittle house on the prairie), Ameri-kaanse serie. Afl.: Tijden van veran-.eririg (1). Mary vervangt juf Simms
"de klas, maar krijgt steeds vakerj»!van haar ogen. De schok is groot«armeer de specialist oordeelt dat ze
Wind zal worden.
"00 ik ben Benjamin Ben. Kinder-serie.
■30 Tijdsein 1. Actualiteitenrubriek.
resentatie: Janny Fijnvandraat.
-Q 50 kamers. Jongerenmagazine.Hresentatie: Bernard van den Bosch.en Mare Dik.

"■35 Blackout. Woordspelprogram-
"ia. Presentatie: Bert van Leeuwen.
303 Op weg naar Avonlea (The
r°ad to Avonlea), serie. Af1.25: Felix
®n Blackie. Felix wil niet dat Alec
B|ackie verkoopt en zet een bezorg-
*enst op zodat Blackie zijn waardeKan bewijzen.1g -_ J
,!>0 Mijmeringen. Overdenking van

JTO- dr. W.J. Ouweneel.
(""+TT) Journaal.
Wahrheit macht frei. Docu-mentaire °ver het toenemende nco-

Jazisme in Duitsland, (herh.).
ji'!B Tijdsein 2. Actualiteitenrubriek.■SO God verandert mensen. Praat-programma. Presentatie: Feike ter2jVe|de."40 Antenne: De crackdokters.
Vjeportage over het traumacentrum in
V'ashington waar slachtoffers van hetQrugsgeweld worden behandeld.J-30 Muren van mijn hart. (Walls of
Jy heart), psychologisch magazine.vandaag: Omgaan met crisis-situa-

Jles. Presentatie: Bruce Thompson.
<J.55-24.00 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Europese verhalen, 6-delige

animatieserie. Afl.4.
15.00-15.30 Biologie, tekenfilmserie

(7).
16.00 La route de Salina, Franse film

uit '69 van Georges Lautner.
17.30 Plons.
17.35 Liegebeest. Kinderserie.
17.50 Duupje. Afl.: Wandelen.
17.55 Tik tak, animatieserie. Af1.83.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful), Am. serie.
18.35 Top score, spelprogramma.

Presentatie: Ben Crabbé.
19.03 Buren (Neighbours), Australi-

sche serie. Afl.Bll.
19.25 Lotto-winnaarsen overzicht.
19.30 Journaal.
20.00 De drie wijzen, spelprogram-

ma.
20.35 Zeker weten? rechtstreeks

praatprogr. met Jan van Rompaey.
22.00 NV De Wereld, reportage.
22.30 Vandaag en Sport.
22.55 De jaren van vreugde en ver-

driet: 1940-1960, reeks over de be-
langrijke scharnierjaren.

23.20-23.25 Coda. La passaggiata
van Rossini, door Musica Nova.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Europese verhalen, animatie.
19.20 Het Capitool (Capitol), Ameri

kaanse serie. Af 1.368.
19.53 Benny Hill,komische sketches.
20.00 Programma van de Socialisti-

sche Omroep.
20.30 National Geographic. Afl.:

Theems. Kleurrijke rituelen in en rond
de Theems.

21.30 Journaal en Sport.
22.00-23.30 Penalty Phase (Straf-

recht), Amerikaanse tv-film vna Tony
Richardson. Met: Peter Strauss, Me-
lissa Gilbert, Jonelle Allen, e.a. Rech-
ter Kenneth Hoffman staat voor de
moeilijke taak een berucht moorde-
naar levenslang te geven of ter dood
te veroordelen.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Bezaubemde Jeannie. Amerikaanse
serie. 09.00 Sat 1 Bliek. 09.05 Desirée.
VS-film uit 1954 met Marlon Brando.
10.40 Shogun. Serie (10). 11.35
Glücksrad. Herh. 12.15 Traumreisen.
12.40Tip des Tages. 12.45 Tele-Börse.
(13.00 Sat 1 Bliek). 13.35 Unter der
Sonne Kaliforniens. Am. serie. 14.30
Bezaubemde Jeannie. Amerikaanse
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 Gan-
ze! Spelshow. 17.45Regionaal progr.
18.15 Bingo. 18.45 Guten Abend,
Deutschland. 19.20 Glücksrad. Aansl.
WetterNews. 20.15 Die goldene Hitpa-
rade der Volksmusik met o.a. Teddy
Parker en Freddy Breek. (1).21.15 In-
ferno. VS-film uit 1954 met o.a. Gene
Evans. 23.10 Fünf vor zwölf, milieure-
portage. 23.40 Sat 1 Bliek. 23.50Auf
der Flucht, serie. 0.45 Die Schone und
das Biest, serie. 01.40Vorschau/Video-
text.

Radio 1 radio7.07 Echo-magazine (7.30 Nws).
8.35 Kruispunt. 9.05 Dingen die
gebeuren. 10.05 M;V-magazine.
11.05 Schone kunsten. 12.05
Echo-magazine ( 1230 Nws. 12.55
Mededelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw). 14.05 Veronica nieuwsradio
(17.30 Nws). 19.04 Veronica
sportradio. 20.04 Confrontatie.
21.04 God zij met ons 22.53 De
1% regeling. 23.07 Met het oog op
morgen. 0.02 For the record. 2.02
Geen tijd 402 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. 1004 Ik
zou wel eens willen weten. 10.30
Vrouwzijn 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;
15.04Het spoor terug; 16.04 Ischa;
16.53Vrije 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 VARA's Verrukkelijke Dinsdag
met om: 6.02 Doorloper. 7.04,Ca-
rola op de radio. 9 04 Denk aan
Henk. 12.04 Steen & Been show.
14.04 Twee meter de lucht in.
16.04 VARAs Happy Hour. 18.04
De avondspits. 19 04 Dubbelhsjes

20.04 Vuurwerk. 21.04 Popkrant
22.04-24.00 VARA's poppodium.

België/RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.30 Full house.
12.55 Weerbericht. 13.00 Nieuws.
13.35 Après la pluie, Franse speelfilm
uit 1988 van Camille de Casablanca.
15.05 Natuurmagazine. 15.35 Génies
"en herbe. 16.10 Autant savoir: opvang
gehandicapte kinderen. 16.35 Clips a
la une. 16.45 Nouba nouba. 17.35 Be-
verly Hills 90210. 18.30 Full house.
19.00 Ce soir. 19.22 Lottotrekking.
19.30 Journaal. 20.05 Doublé 7, spel.
21.30 Traces: Documentaire over ver-
kiezingen in maart '92. 22.30 Portret
van schrijver Jean Louvet. 23.25 Weer-
bericht. 23.50-23.55 Bourse.

België/Télé 21
15.45 Musique: Arvo Part, portret.
16.45 Christophe Colomb ou la décou-
verte. 17.40 Nouba nouba. 18.30 The
hatbox, misdaadserie. 19.00 Radio 21.
19.30 Journaal. 20.00 (ZW) Constance
aux enfers, Franse speelfilm uit 1963
van Francois Villiers. 21.30 Laatste
nieuws. 22.05-23.24 36 heures pour la
democratie.

TV 5
07.00 Ochtend/midddagprogr. 18.00
Questions pour vn champion, spel-
progr. 18.30 Nieuws. 18.50 Weerbe-
richt en Clin d'oeil. 19.00 Le Canada
sur deux roues, toeristisch magazine.
19.30 Zwitsers nieuws. 20.00 Envoyé
spécial, magazine. 21.00 Nieuws en
Eur. weerbericht. 21.30 Polieier - série
noire: L'étreinte du diable, politiefilm
van Juan Luis Bunuel. Met: Helmut
Berger, Jacques Dufilho e.a. 23.00
Nieuws. 23.20-23.50 Ramdam.

RAI UNO
06.55 Unomattina. 14.00Piacere RaiU-
no. 14.30 L'albero azzurro. 15.00 Cro-
nache dei motori. 15.30 Quarantsesi-
mo parallelo a Sud a Nord. 16.00 BIG!
18.00 Telegiornale Uno. 18.05 Vuoi
vincere? 18.30 Ora di punta. 19.50
f-hf. tomnn fa 9n nn Toloninrnalo I Inn
>jii_ icni|ju ia. _u.uu icicyiuinaie uiiu.

20.40 II Telegiornale Una presenta TG
Sette. 21.50 Alfred Hitchcock presenta.
22.15 Elezioni 1992. 23.10 Telegiorna-
le Uno - linea notte. 23.25 Droga che
fare: Europa. 00.15 Telegiornale Uno
notte - Che tempo fa. 00.45 Mezzanot-
te e dintorni.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30-07.55 BBC
breakfast news. 10.05 Vragen voor po-
litici. 11.00 Nieuws. 11.05 Playdays,
kinderserie. 11.25 Poddington peas.
11.35 Gibberish, woordspel. 12.00
Nieuws. 12.05 Help yourself. 12.30
People today. 13.00 Nieuws. 13.20
Pebblé Mill, talkshow. 14.00 Nieuws.
14.30 Neighbours, serie. 14.50 Turna-
bout, quiz. 15.15 Two years before the
mast, speelfilm uit 1946. 16.50 Joshua
Jones. 17.05 The new Yogi Bear show.
17.10 Delilah and the dogspell. 17.25
Fantastic Max. 17.35 The really wild
roadshow. 18.00 Jeugdjournaal. 18.10
Maid Marian and her merry men, serie.
18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws.
20.00 Vakantie-magazine. 20.30 East-
Enders, serie. 21.00 Just good friends,
comedy. 21.30 A question of sport.
22.00 Nieuws. 22.50 Uitzending La-
bour party. 23.00 Rides, serie. 23.50
Film '92, magazine. 00.20 Private eye,
serie. 01.50 The Hustings, speeches.
02.00-02.05 Weerbericht. 03.00-03.15
The way ahead, serie.

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

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Hetty Blok (8.00 Nws). 9.00
Continu klassiek. 11.00 TROS con-
certzaal: Radio Kamer Ork. met
piano en viool. 12.30 Nieuwe klas-
sieke cd's. 13.00 Nws. 13.04 De
klassieke top 10. 13.30 Belcanto-
hum: Orlando, opera van Handel.
The Academy of Ancient Music o.
I.v. Christopher Hogwood met sol.
16.00 Het grote werk: Muziek voor
piano; 16.10 Nederlands Blazers-
ensemble. 17.00 Leger des Heilsk-
warlier. 17.15 Muziek in vrije tijd.
18.00 Nws. 18.04 Muziekjournaal.
19.00 Orgelconcert. 19.45 Barok-
muziek. 20.00 Nws 20.02 Het con-
cert: Rondom de zes symfonieën
van Chavez (5-slot); 21.30 Gau-
deamus Trio. 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 Kleur be-
kennen. 10.00 De wereld zingt
Gods lof. 10.50 Tekst en uitleg.
11.00 Studio 55. 12.00 Nws. 12.05
Rondom het woord 12.30 Middag-
pauzedienst. 12.50 Lied van de
week 13.00 Nws 13.10Dè verdie-
ping. 14.10 Dagvaardig. 1430
Ruimtevaart. 15.00 Radio Vri|-
plaats 16.00 NOS recht 17 35

Postbus 51 radio-magazine. 17 55
Mededelingen en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18 10 Relevant.
18.20 Uitzending van de RPF.
18.30 Vertel me wat 18 40 Taal en
teken. 19.00 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Turks 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en het Berbers
20.15 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Chinees 20 30 Britse
en Amerikaanse literatuur. 21 00
Japan na 1945. 21.30 Russisch,
taal en volk. 22.00 Effectief verga-
deren. 22.30-23.00 Stoppen met
roken.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. B.OQ 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 i actualiteiten
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws 605 De Ochtend-
ploeg. (630. 7 00, 7.30 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. 1400
De gewapende man met Belgische
muziek. 17.00 Radio 2 Regionaal.
18.00 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).

BBC 2
07.45-08.10 Open universiteit. 09.00
Breakfast news. 09.15 40 Minutes, do-
cumentaire. 10.00 Schooltelevisie.
11.00 Over the moon. 11.15 Schoolte-
levisie. 11.40 Let's sec. 12.00 School-
televisie. 13.55 A way with numbers.
14.20 PC Pinkerton. 14.25 Fireman
Sam. 14.35 Pinny's house. 14.40
Hawk's eye. 15.00 Nieuws. 15.15 The
collectors. 15.30 Sec hear! 16.00
Nieuws. Aansl.: High Chaparral, serie.
16.50 Nieuws, weerbericht en regio-
naal nieuws. 17.00 The long shot,
Amerikaanse speelfilm uit 1986. 18.30
Tuiniermagazine. 19.00 Zeppelin, En-
gelse speelfilm uit 1971. 20.40 Rem-
brandt: Grillo and McMullen. 21.30
KYTV, satirische serie. 22.00 Quantum
leap, sf-serie. 22.50 40 Minutes, repor-
tage over Radio Luxemburg dat in
1933 opgericht werd en voor hele ge-
neraties de eerste kennismaking met
rock 'n roll was. 23.30 Labour Party.
23.40 Newsnight. 00.35 Kunst- en me-
diamagazine. 01.15 Weerbericht.
01.20-01.50 Open universiteit.

Sportnet
-________.

08.00 Eurobics. 08.30 Auto- en motor-
sport. 09.30 NHL ijshockey. 10.30 Eu-
robics. 11.00 Bodybuilding. 12.00
Basketball: Philadelphia - Detroit.
14.00 Powersports international. 15.00
Eurobics. 15.30 Latijns Amerikaans
dansen. 16.30 American Football:
Frankfurt - Barcelona. 18.00 Golf: Eu-
ropean tour 1992. 19.00 Spaans voet-
bal. 19.30 Watersport. 20.00 USA prof
skiën. 20.30 Autosport. 21.30 Mat-
ch, oom pro boksen. 23.30-01.30 Forte
snooker league 1992.

Eurosport
09.00 Skiën om Wereldbeker. 10.00
Handbal, B-WK. 11.00 Skispringen.
12.00 Tennis. ATP toernooi. 14.00
Skiën. 15.00 Boksen. 16.00 Handbal.
Live. 17.30 Passion. 18.00 Voetbal.
19.00 Horse-ball, Eur. masters. 20.00
Handbal, B-WK. 21.30 Eurosport
nieuws. 22.00 Worstelen. 23.00 Super-
cross. 00.00 Eurofun. 00.30-01.00 Eu-
rosport nieuws.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business insiders.
07.00 Business view. 07.30 Europe re-
ports. 07.55 Supersports news. 08.00
ITN Nieuws. 08.30 News magazine.
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 business today. 13.30
Survival, natuurfilm. 14.00 All mixed
up. 14.50 Music news. 15.00 Wanted.
16.00 On the air, show. Presentatie:
Clive Pearse. 17.50 Music news. 18.00
Wyatt Earp, western. 18.30 I spy, de-
tectiveserie. 19.30 Inside edition, ac-
tueel magazine. 20.00 Prime sport.
20.50 Supersports news. 21.00 The
science show. Vandaag: Meteorology.
21.30 Media Europe. 22.00 Nieuws.
22.30 News focus. 22.35 Super events.
22.45 US market wrap up. 23.00 The
coming, Am. speelfilm uit 1980 van
Bert Gordon. 00.55 Music news. 01.05
Blue night. 01.35 Super shop. 02.05
The mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 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. 00.00 Post modern. 01.00
Kristiane Backer. 03.00-07.00 Night vi-
deos.

België/BRF
06.35 Radiofrühstück (7 15 Wun-
schkasten; 8.30 agenda) 09.10
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch (om
12 00en 12.15 agenda) 13 00 Fri-
schauf, volksmuziek 14 05 Musik-
zeit heute: Orchesterklange aus
aller Welt. 15 00 Nachmittagsstu-
dio. 1605 Spotlight 1705 Oldie-
kiste. 1810 BRF Aktuell 1840
Musikjournal 20.00-20.05 Nieuws

RTL Radio
04.00 Frühschicht Voor vroege vo-
gels 6 00 Guten Morgen Deutsch-
land. 900 Radio-Shop Muziek en
actualiteiten 12.00RTL am Mittag
14.00 RTL Café 1600 Feiera-
bend 18 00 Classic Hits. 21.00 Je
t'aime. 2400-400 Die Radio-
Nacht.

WDR 4
0405 Radiowecker. 6.00 Nieuws
6.05 Morgenmelodie (8.00
Nieuws). 905 Der Musikpavilion
(10.00 Nieuws) 12.00 Nieuws
12 05 Zur Sache. 12 07 Gut aufge-
legt 14.00 Nieuws 14 05 Sach-
wort Wirtschaft 14.07 Auf der
Promenade 15 00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie 1700 Der
Tag urn fünf. 17.07 Musikexpress
(18.00 Nieuws; 19.00 Auf ein Wort;
19 30 Ohrenbar, voor dekinderen)
20.00 Nieuws. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm 2100
Musik zum traurnen (22.00
Nieuws). 22.30-04 05 ARD-Nacht-
express (elk heel uur nieuws)
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~i limburysDügblaJgPICCOIO'S
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

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

Prijzen exclusief6% BTW. Betaling contant of met 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 daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schadevan welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron C__uco Summo Scanner) 079

Personeel aangeboden
TEKSTVERWERKER biedt Piccolo's in het Limburgs
zich aan voor thuiswerk. Tel. Dagblad zijn groot in RE-
-045-214439. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagd

La Veneziana, Promenade
zoekt

Oproepkracht
voor de bediening. Leeft, en ervaring niet belangrijk.

Tel. 045-716664.

Mystery Escort Service
vraagt met spoed dames. Tel. 06-52820714.

Vierhand Huis aan Huis
Vraagt voor het schoonhouden van haar kantoor te Sittard:

Poetshulp m/v
Voor 1 middag per week. Voor ml. tel.: 046-512332.

Villa Liberta
vraagt gastvrouw. Werktijd
in overleg, intern mogelijk.

Tel. 04499-4346.
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.
Mildner Bouwbedr. B.V.
vraagt dringend colonnes
METSELAARS en timmer-
lieden voor projecten in
Duitsland. Duits verzekerd.
Tel. 045-231200.
Classic Club vraagt met
spoed nette attraktieve
MEISJES, werktijden in
overleg, vervoer aanw. Tel.
045-729239 of 0932-
-11718692 na 20.30 uur.
Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland ervaren BE-
TONTIMMERLIEDEN. Tel.
tot 13.00 uur 045-214500 na
13.00 uur 04499-4479 of
045-319271.
Echtpaar (32) met kind (5),
i.b.v. club Mirabelle/club Nir-
wana vraagt HULP in de
huishouding voor 15 tot 20
uur per week in woning centr
Heerlen. Wij denken aan
een jonge vrouw van plm.
25-35 jaar met tolerant ka-
rakter, die weet wat het
leven te bieden heeft,
vriendschappelijke werk-
sfeer word geboden, liefst
i.b.v. auto of rijbewijs. Voor
meer info bellen 045-
-740037 na 18.00 uur.

Nieuw in Limburg: Die
Jeanne Lingerie, zeer nette
en betaalb. lingerie. Ter ver-
sterking van ons team in
Limburg zoeken wij nog en-; kele ADVISEUSES. Wij. kunnen u een zeer zelfst.
baan bieden met hoge ver-

[ diensten en de nodige be-
geleiding. Voo ml. kunt u
vrijbl. bin. 045-228035.

i VERKOOPSTER gevr. full-
of part-time. Slagerij Luja,

t Nuinhofstr. 7, Nuth. 045--. 241319.
BARDAMES gevraagd St.
Tropez bar, Putstr. 40, Sit-
tard. Intern mog. Tel. 046--. 515828 na 21.00u. 517402.

; Gevr. FRITUREHULP (v). voor enkele dagen per week, Tel. 045-244538 na 20 uur.
Gevr. Chauffeurs/verkoper,
MOET ervaring hebben in

[ detaillistische verkopen, met
i voldoende doorzettingsver-

mogen en intuïtie. Leeftijd
tot max. 55 jaar. Telefon.
info. 045-457845. Alleen
van 10.00 tot 12.00 uur.

t Gevr. Iste KAPSTER met
salon ervaring voor 23 uur
per wk. Tel. 04493-3738.

| Wij zoeken m. spoed dames
en heren voor VERKOOP in. Vlaams België voor het be-
zoeken v. partikulieren,
scholen, gemeentes, kloos-

i ters enz. Zeer goede ver-
diensten. Min. Ift. 18 jr. Geen
enkele investering, gratis
thuis ophalen en brengen.
Tel, info: 09-3211223612., Schoonmaakbedrijf vraagt
WERKSTER voor flats en
kantoren. Beslist geen zwart
jwerk. Tel. 045-464020.
Gevr. METSELAARS voor
Nederland / Duitsland
B.E.M. BV. Tel. 04450-4565

Onroerend goed te huur gevraagd
Discreet gelegen WONING
(pand) in Zuid-Limburg t€
huur gevraagd voor "Pri
vé"-doeleinden. Hogere
huur geen bezwaar. Reac-
ties graag aan Echtem.ln.
554, 5625 KH Eindhoven.
Ruim APPARTEMENT ol
woonhuis te h. gevr. Heerlen
of omgev. Tel. 045-727647.

Kamers
Te huur mooie gemeubileer-
de KAMERS. Holtskuilenstr.
1, Eygelshoven.

> Te huur gevraagd HUIS,. omgeving Landgraaf,- Schaesberg, Kerkrade,. Heerlerbaan. Huur tot- ’BOO,- per mnd. Beloning. ’500,-. Tel. 045-741592.- OG te huur
i NIEUWENHAGEN: zit-sl.

kmr., douche, wc, cv, kook-
gel., eigen opgang, huur-
subs. mog. 045-317786.

■ Piccolo's in het Limburgs. Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT!Bel: 045-719966.

Onr. goed te koop aangeb. gevr.

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%
(pensioenfonds). Bel. 045-
-712255. Na kantooruren dhr
J. Wetsels 045-440731.
STIENSTRA Hypotheek
Service.

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.
ULESTRATEN, mooi gele-
gen halfvrijst. huis, garage,
tuin, 3 slaapk., cv, badka-
mer, ’175.000,-. Tel. 043-
-642220.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Bouwen/Verbouwen

Dak van
staal

Uniek systeem
voor isolatie en
ventilatie van
platte daken

Veugen
Dakbedekking Sittard 046-

-523306/06-52127603
Te koop TEGELS 30x30. Te
bevragen 045-321747.

bouwmat.,'machines

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

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
Koel/diepvriesreparatie
VROKO Kerkrade, ook in-
bouw en garantie, 045-
-441566/461658
Diepvries en KOELKAST-

■ REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel. Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

Landbouw
f ONDERDELENBANK.

" Tel. 04493-2715.

' Te k. FORD 4100 Tim cab.r Tel. 04404-1224/1333
i Een PICCOLO in het Lim-
i burgs Dagblad helpt u op

" weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Winkel & Kantoor

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen
fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. ’ 255,-; gebr.
bureaus v.a. ’95,-. Grote partij diverse kantoorkasten,
ook schuifdeurkasten vanaf ’ 150,-. Ladenbloks voor
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ’ 150,-.
Tekening ladenkasten A 1en A 0v.a. ’595,-; magazijn of
archiefstelling v.a. ’ 75,-; brandvrije kasten, brandkasten
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra hoge
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf ’ 50,- per stuk
tekentafels van ’675,-; verder groot assortiment rol-
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whitborden. Industrie
boormachines 16mm snelkop ’445,- B.T. palletwagens
2000 kg ’ 1.045, palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr.
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen.
1000 m2 showroom, 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur.

ftrsmnm
[®iri~i^

Faxapparatuur
Autotelefoon

Telefoonsystemen
Advies/lnstallatie/service.

Tel. 043-68 66 16
Te koop: grote partij stalen
en houten magazijn en
archief STELLING. Pallet-
stelling voor Europallets.
Rockmart Kissel 46a, Heer-
len. Tel. 045-723142.

Speciale AANBIEDING.
Nieuwe buro's en directie
stoelen Rock Type 295 adv.
’395,- nu ’195,-, Rock
Type 4050 adv. ’495,- nu
’295,-. Zeer mooie lederen
en gestoffeerde directie
stoelen tot 40% korting. Le-
deren conferentie fauteuils
van ’ 795,- voor ’ 425,-.
Conferentie fauteuil code
240 adv. ’ 375,- nu ’245,-.
Alles uit voorraad leverbaar.
Rockmart Kissel 46A, Heer-
len. Tel. 045-723142.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Auto's

Import USA
Porsche 912, met ned. kent. bwj. '69; MGB, bwj. '79; Fiat

124 Spider, bwj. '79, met nederlands kenteken.
Holstraat 101, Rotem/Meerssen. Tel. 043-642909.

Stationcars
Passat Variant blauw 1989
Peugeot 405 GLi beigemetal 1990
Opel Omega TurboDiesel CD intercooler 1989
Opel Omega 1.8beigemet 1989
Opel Omega 2.3 diesel blauw 1987
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet 1987
Mazda 323 5-drs 1987
Opel Kadett 1.6 D 3-drs 1987
Opel Kadett 1.2 S groen 3-drs 1985
Volvo 245 GLE D met extra bank 1982
Opel Kadett combo 1.6D 1986 1987
Mitsubishi Lancer 1.5 1989
Ford Escort 5-drs. Diesel 1986
Mercedes 309 diesel autom. lang 1987

Garantie, inruil en finaniering mogelijk
Autobedrijf Ad van Neer

Zandweg 160, Heerlen (naast Vroedvrouwenschool).
Tel. 045-416023.

Wij geven het meeste
voor uw auto!

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

LUCAR! Direkt contant geld
voor Uw auto. Correcte af-
wikkeling. Tel. 045-456963.
Auto KALDENBORN wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!!! 045-411572
ESCORT 1.3 GL, '84, 1e lak
als nw., ANWB mog.,
’4.950,-, evt. 15 inch. Tel.
045-424128.
Te koop gevr. AUTO'S v.a.
’500,-. Tel. 045-423199.
Te koop Alfa ROMEO Giu-
lietta 1.6, '84, kleur wit, goed
in de lak, motorisch 100%.
Prijs ’6.500,-. Tel. 045-
-321498, na 10.00 uur.
Hyundai PONY T. '85, APK,

’ 1.550,-. Baron Mackaystr.
65, Hrln./Meezenbroek.
GOLF 1100 MX, type '80,
APK, pr. ’1.750,-. Tel.
045-726112.
Te koop wegens bedrijfs-
auto Ford ESCORT 1.3 L,
bwj. 82, i.z.g.st., ’4.250,-.
Tel. 045-275018.
Te koop Ford TAUNES
1600 L, bwj. '78, APK, i.z.g.
st., vr.pr. ’675,-. Haesen-
straat 44, Schaesberg.
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. BMW 525 in st.v. nw.,

’ 2.500,-. Europalaan 25,
Heerlerheide. Na 16.00 uur.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
"NESUD" inkoop, verk., imp.
exp. Bern. service. De hoog-
ste prijs voor uw auto. Bwj.
'82 t/m '87, (ook schade).
Tel. 046-518401.
Te k. Fiat PANDA 45 bwj.
'81, APK okt. '92, pr.
’1.850,-. Tel. 045-310349.
Ford ESCORT 1600 Ghia,
4-drs., bwj. '82, LPG, zilver-
met., APK 5-7-92, in nw.st.,
’3.950,-. Tel. 045-323178.
Te koop Ford FIËSTA 1.1,
bwj. sept. '87, km.st. 34.000,
z.g.a.n. Tel. 045-441984.

FIËSTA KR 2, bwj.'B3, kent.
'92, 1e eig. Jurastr. 16, Hrl
(Zeswegen)
Ford ESCORT 16 Bravo
bwj. '84, 5-bak, 90.000 km,
APK, ’ 6.350,-. 046-338605
Honda ACCORD aut., 4-drs
APK 10-9-92, zilvermet.,
bwj. '83, zeer mooie auto,
’3.250,-. Tel. 045-323178.
LADA 1200 S, '89, 29.000
km, APK 3-93, pr. ’ 5.200,-
Tel. 045-255784.
MERCEDES B 280 SE '81
aut., veel extra's, ’ 10.900,-
-inr. mog. Tel. 045-211071.
MERCEDES 200 D bwj. '83,
wit, APK febr. '93. Tel. 045-
-257753 tot 12.00 uur.
Te koop MG B met Chroom-
bumper, zeer mooi. Tel.
04750-11228. -MITSUBISHI 2300 GLX tur-
bo diesel, 4-drs., 1e eige-
naar, km.st. 120.000, bruin-
met., APK, i.nw.st. bwj. '82,

~’ 3.950,-. Tel. 045-323178.
Te k. Mitsubishi LANCER
1.2 GL bwj. '83, 4-drs., APK
4-93 ’2.950,-.045-210911
Zeldz. mooie KADETT 1.3S
Hatchback, '86, sportw.
Kerkraderweg 166, Heerlen.
Te k. Opel KADETT 1.25,
bwj. '83, zeer mooi, APK 04-
-93, ’ 4.250,--045-218925.
Opel KADETT 1200, bwj.
'81, zeer zuinig, APK '93, i.z.
g.st., vr. pr. ’2.650,-. Aster-
str 26, Heerlerheide.
CALIBRA 2.0 i '91; Kadett
1.8 LS '88; Kadett 1.3 Club
'89; Kadett 1.2LS en 1.3 LS
'87 en '85; Kadett Sedan 1.3
LS '86; Corsa 1.2 S '87 '84;
Corsa TR 1.3 '87; Kadett 1.2
N coupé '77. Automobielbe-
drijf Denneman Raadhuis-
straat 107, Hulsberg.

Te k. Opel D KADETT, op-
knapper! bwj.'Bo, vr.pr.
’850,-. Tel. 045-215544
Te k. KADETT coupé, '73,
voor onderdelen, i.g.st.
’350,-. Tel. 045-231962. 'Opel KADETT HB 1200 bwj.
'80, APK»3-3-'93, nw. ban-
den, vr.pr. ’2.400,-. Tel.
045-211419.
Opel KADETT 1.3 Club, bwj.
'88, grijsmet., i.z.g.st., pr.n.
o.t.k. Tel. 04455-2562.

Te koop Opel KADETT bwj.
'79, APK gekeurd. Tel. 045-
-410754.
Te koop met Bovaggarantie
en Nationale autopas: Opel
Veetra I.Bi GL automatiek,
45.000 km '90; Veetra 1.6i
GL bordeauxroodmet.
68.000 km '89; Opel Omega
2.0 i auotmatiek 46.000 km
'88; Omega 1.8 SV LS
69.000 km, '89. Bovag
LEIJENAAR, Ridder Hoen-
str. 151, Hoensbroek.
RENAULT 4, bwj.'B2, nw.
APK, ’1.500,-. Goede va-
kantie-auto! tel 045-726175
Simca MATRA X, bwj.'79, kl.
kersenroodmetal., APK 20-
-03-93. Tel. 045-352760.
Laurastr. 26, Eygelshoven.
Te koop gevraagd KEVERS
1303 voor restauratie. Tel
045-423199.
Te k. VOLVO 360 GLS, s-
drs. 2.0, '85, i.st.v.nw
’6.850,-. Tel. 046-512138.
Te koop gevr. AUTO'S er
bedrijfsauto's, schade/defed
geen bezwaar 045-720200.
Inkoop AUTO'S betalen
hoogste prijs, ook tourcara-
vans. Tel. 045-416239.
Autohandel De ANJELIER
heeft voor u met 3 maanden
garantie: Mazda 626 bwj '84. gas; Ford Siërra 2.0 L, bwj.
'83; Audi 80 CD autom. bwj.
'83; Peugeot 205 bwj. '86;
Renault 5 TL nw. mod. bwj.
'85; Fiat Ritmo bwj. '87; Nis-. San Sunny diesel bwj. '87
Fiat Croma 2L bwj. '87; Ka-
dett LS bwj. '83; BK 1400
bwj. '87; Renault Fuego uit-
bouw bwj. '81; Opel Kadetl

1 bwj. '81; Samba bwj. '82;
Mazda 323 bwj. '82; Mazda
626 bwj. '81; Tev. laswerk.
Inruil-financiering mog. An-
jelierstr 123 aHeerlerheide.
Tel. 045-231448.

I Autobedrijf Van AMELN b.
biedt aan: Mazda 626 1.8
GLX 5-drs. '89; Mazda 626
2.0 GLX coupé '89; Ford Es-

" cort 1.6 CL 5-drs. '90; Opel
Kadett 1.3 LS stationcar '88:
Fiat Tempra 1.6 S met LPG
'91; Fiat Tipo 1.4 DGT '89
Fiat Panda 1000 CL ie '89
Fiat Uno 45 '89; VW Polc
GT coupé '90; Suzuki Swifl
1.3 GL '86; Fiat Regatta 85
S '85; Nissan Sunny 1.6
SLX 4-drs. '89; Lada Sama-
ra 1.1 '89; Lada 2105 GL '86
Lada 2104 stationcar '87;
Lada Samara Special demo
'91. Diverse goedkope inrui-
lers. Bovag-garantie, finan-. ciering inruil. Sibemaweg 1,
Maastricht. Tel. 043-612310

(Huis)dieren. HONDE-, kippen- en konij-
i nenhokken vanaf ."195,-
I Houtbouw Übachs, Eygels-, hovergracht 39, Kerkrade-
i Tel. 045-460252.

■ VOGELS, eenden, fazan-
-1 .ten, raskippen, duiven en
! papegaaien. Alle hoenders,
1 hofdieren. Klein America
I Achel(B) 09-32-11644489

De grootste KENNEL van- Limburg. Alle jonge ras-■ hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.

_
Kl.America, Th.Watsonln 34. Achel(B). 09-3211644489- Zond, open maand, gesl.

" Te k. jonge LEGKIPPEN,
_

voer- drinkbak, broedmach.» enz. Henk Ploemen, Broek-. huizenstr. 538, Rimburg.
045-320229. Ma. gesloten.- Te koop Duitse DOGGEN-. PUPS, wit/zwart gevlekt.
Duitse Doggenkennel van 't
Oenselerheem, tel. 04404-'

t 1490.
Gevraagd een EENDEN-

', HAAN ruilen voor een gans.. Tel. 045-751588.
SCHARRELKIPPEN te k.,

jmet hele snavel. Moonen,, Einighauserweg 4A, Gutte-
t coven. Tel. 046-524401.
.Te koop Engelse Staffort.BULL-TERRIËRPUPS met
; stamboom. Tel. 045-213401

Rijles- Uw RIJBEWIJS op Saba in
) 8 dagen via autorijschool De. Antillen; nu ook voor vracht-
t auto en aanhangwagen. Inl.; 04750-32428.
» 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
) theorieopleiding A-B C-D en
5 alle chauffeursdiploma's.-Duur: plusm. 8 wkn. Voor ml.
IBovag-erkende verkeers-

" school Theo van Bentumi 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-
> tic en 100 % financ. mog.
3 010-4626668 of 4666535.

> Huw./Kennism.
) MAN zoekt vrouwen 50-70- jaar, om nog van het leven- te genieten, geheimh. verz., Br.o.nr. B-1114 LD., Post-

bus 2610, 6401 DC, Heerlen

VOORJAARS-
AANBIEDING
Piccolo's enreuzepiccolo's
plaatsen kan nunóg voordeliger!

Voorpiccolo's geldt
2x plaatsen, I '/_ x betalen en
voorreuzepiccoh's
3x plaatsen, 2x betalen
(m.u.v. enkelerubrieken).

\ BEL NU 045-719966
!KADETT 1.3 '85 ’7.900,-;

2x Ascona 1.6 '82 ’3.250,-
-en ’ 2.750,-; Volvo 244 die-
sel autom. '82 ’3.500,-;
Rekord '79 ’900,-; Corolla
station '80 ’ 900,-. Tel. 045--. 211071. Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Te k. Opel CORSA, bwj. '87,
km.st. 50.000,-, in staat van
nieuw. Tel. 04492-5292.

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

(Bromfietsen
Te koop gebr. FIETSEN, als
nieuw. Anjerstr. 8, Schin-
veld, 045-256719.
Te koop HONDA MTX bwj.
'85, pr. ’ 1.000,-. Tel. 045-
-464172.
Prima VESPA Ciao met
sterwielen. Eisenhowerstr.
15, Eygelshoven.

Caravans
Te k. 5 TOURCARAVANS
2x Kip 4.70 mtr. bwj. '81
’5.250,-; Adria 3.10 mtr.
bwj. '79 ’2.000,-; Kip 4.30
mtr. bwj. '79 ’ 3.250,-; Dick-
son 3.90 mtr. bwj. '80

’ 2.500,-; 2 Vouwwagens
Trigano 6 persoons

’ 1.250,-p.st. 045-323178.

In/om detuin
Impreg TUINHOUT b.v. In
de Cramer 18, Hrl. Tel. 045-
-717733; geïmpr. vuren- en
hardhouten vlonderplanken,
zeer stevige tuinschermen
en meubels, palen, planken,
bielzen, tuinhuisjes enz.
Spee. aanbieding! TUIN-

_
PLANKEN voor schutting,
afrastering, paardestallen
enz., 20-25 cm breed,

’ 1,50 p/m. Houtzagerij Win-
dels, Ind.terrein Bouwberg,
Brunssum. 045-270585.
Te koop z.g.a.nw. Bolens
ZITMAAIER met garantie.
Te bevragen 04404-1490.

Opleidingen
CHAUFFEURSOPLEIDING
CCV-B, startdatum 28-03-
-92, vakkundige leerkrach-
ten, bij niet slagen, volgende
cursus gratis. Aanmeld, nog'
mog. Verkeersschool Arnol-
dussen, Hoogstraat 201,
Landgraaf. Tel. 045-311631

Wonen Totaal

Witte Design
Keuken

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

VOSSEN KEUKENS
Glaspaleis Kerkplein.

Heerlen. Tel. 045-717555.
Nog enkele luxe
Showroom
Keukens

met 50-60% korting
VOSSEN KEUKENS
Glaspaleis Kerkplein

Heerlen. Tel. 045-717555.

Inbouw-
apparatuur

Showroommodellen nu met
40% KORTING

VOSSEN KEUKENS
Glaspaleis Kerkplein en

Eikenderweg 77 Heerlen.

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

AKTIEPRUS. ’ 4.600,-.
VOSSEN KEUKENS

Eikenderweg 77.
Tel. 045-717555.

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Voor al uw 2e hands MEU-
BELS ook antiek (veel keus)
Kouvenderstr. 208, H'broek.
Te koop weg. omst. luxe u-
vormige essenbeige KEU-
KEN. Geheel compleet met
diverse hoge kasten en luxe
inbouwapparatuur. Prijs n.o.
t.k. Te bevr.: Plan Keukens
b.v, Rijksweg 21, Gulpen.
04450-2490
Te koop diverse SHOW-
ROOMKEUKENS in modem
en klassiek, voor de helft
van de prijs. Te bevr: Plan
Keukens bv, Rijksweg 21,
Gulpen. 04450-2490.
Wij verkopen ook uw ge-
bruikte of overtollige meu-
bels. Gunstige condities.
Belt u v. info 04406-13874.
Meubelmarkt ALPHA V'burg

Belde Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

Zonnebank/-hemel
ZONNEHEMELVERHUUR
Mezo; 10-lamps gebogen
zonnehemel op kantelstatief
huurpr. ’ 50,- p/wk., 3 we-
ken ’ 140,-. Bez. en pl.
’20,-. Inl. 045-312956.

TVAfldeo
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.

Huish. artikelen

USK. ’95,-; gasfom. ’95,-
-diepvr. ’ 150,-; wasaut.

’ 175,-. 045-725595:
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Muziek

Nieuw! Yamaha orgels keyboards
en electronische piano's!

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

met 10%-30% korting.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.
Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond.

Te koop mooie witte PIANO,

’ 1.450,-. Europalaan 25,
Heerlerheide.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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

Diversen
Therapeuten geven

ontspanningsmassages
aan dames, heren, echtparen. Komen ook aan huis.

(geen sex). Tel. 08385-10944 in Veenendaal.
HALLO HANDELAREN:

polo's, t-shirts,
trilobalt trainingspakken,

tegen goede prijs.
Bel voor meer info:

04754-87502.
Schmeiko Ned.
Ridderlaan 20, Pey-Echt.

We zijn geopendwo., do.,
vrij, van 10.00-18.00 uur.

NIEUW, nu dagelijks zonder
afspraak ontspanningsmas-
sage. Tel. 045-351555.

GEBIT gebroken? Tand-
technische prakt. Hoonhout
voor nw. gebitprothese en
repar. Akerstr. N. 328,
Hoensbroek 045-228211
Mobiele AGGREGATEN:
benzine en diesel 50 hz, 5-
-85 KVA, 220/380 V, ex-leger
’1.500,- tot ’8.500,-. Fa.
van den Biggelaar, Gemert.
Tel. 04923-61953.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

tempo-team
uitzendbureau
TECHNIEK
CNC-frezers m/v
voor een gereedschapmakerij in Brunssum, die
matrijzen bouwt. U hebt een MTS-WTB of een LTS-
metaal opleiding op C-niveau. Ervaring als CNC-frezer
is vereist. Bij gebleken geschiktheid is de mogelijkheid
tot een vast dienstverband niet uitgesloten. Bent u op
zoek naar een interessante baan bij een dynamisch
bedrijf, neem dan maandag direct contact op.
Informatie: 045 - 27 38 38, Nicole Offermans
Brunssum, Lindeplein 15

HRABINDRA, de internationaal
erkende, verreweg bekwaamste
en enige telepaat en helderzien-
de van Nederland met ruim
40-jarige praktijk en duizenden
dankbetuigingen, heeft vrijdag
27 maart spreekuur van 10-18
uur in hotel-café-rest. De Prins,
direct naast de stadsschouw-
burg te Sittard, en zaterdag 28
maart van 10-18 uur in hotel Ho-
liday Inn bij het station te Eind-
hoven. Rabindra zegt u op elk

gebied alles wat u wilt weten. De internationale pers
schreef: Rabindra sprak waar anderen moesten zwijgen.

Te koop gevr.
Voor al uw oude MEETALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Metaalhandel, Kissel 12-14,
Heerlen 045-726392
Te k. gevr. GOUD en mun-
ten, de hoogste prijs. J.
Reumkens, Comeliusln. 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.
BETONMOLEN, ca. 120 li-
ter, 220 V. Tel. 045-416768,
9.00-17.00 uur.
Gevr. leuke SPULLEN voor
rommelmarkt en uit oma's
tijd. 046-749654 of 745737.
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kan je overwegen dat te verhogen."
De Kerkraadse jurist Paul Vanderheyden stuurde
de Landgraafse gemeenteraad vorige week een
brief, waarin hij duidelijk maakt dat het ministerie
van Binnenlandse Zaken - beheerder van het Ge-
meentefonds - vakantiewoningen niet meetelt bij
de vaststelling van de uitkering die een gemeente
uit dat fonds ontvangt.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat de tel-
lingen van de woningvoorraad uitvoert, en het
ministerie hebben Vanderheydens bewering be-
vestigd.
Paul Baur, voorzitter van actiegroep Natuurbe-
houd Strijthagen, is niet verbaasd over de tegen-
valler voor de gemeente. „We hebben altijd al
gezegd dat de gemeente de zaak veel te rooskleurig
voorstelt. Er wordt voortdurend met allerlei cijfers
gegoocheld, zonder dat de hardheid daarvan is
aangetoond."

LANDGRAAF - Wethouder WielHeinrichs 'wacht
af of de gemeente Landgraaf 275.000 gulden uit
het Gemeentefonds misloopt, omdat de in Strijtha-
gen geplande 251 vakantiebungalows niet meetel-
len in de gemeentelijke woningvoorraad. Mocht de
tegenvaller zich voordoen, dan wil Heinrichs op
zoek gaan naar alternatieve inkomstenbronnen.

„Er zitten marges in de berekeningen", aldus Hein-
richs. „Als we geen 275.000 gulden uit het Gemeen-
tefonds krijgen, zouden we bijvoorbeeld de toeris-
tenbelasting kunnen verhogen. Die is nu 55 cent
per overnachting. Als er meer faciliteiten komen,
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|ERKRADE - De drugsproblematiek in Oostelijk
UJd-Limburg gaat alle gemeenten aan. Toch is er,
° vindt de Partij van de Arbeid Ln deze regio, teemig bestuurlijke samenwerking tussen de ge-
j^entes. Daarom houdt de PvdA op 1 april een{^.namiddag over drugs voor alle gemeenteraads-den en bestuurders van de partij.

PvdA mist regionaal
beleid drugsaanpak

Extra aandacht zal worden besteed aan slachtoffer
hulp en aan burgers die dagelijks hinder ondervin
den van de drugsscene in de regio.

Arie Kuijper, PvdA-fractievoorzitter in deHeerlen-
se raad, verduidelijkt dat het oplossen van het
drugsprobleem niet aan deorde komt. Het gaat om
het beheersbaar makenvan het probleem.

Tijdens de bijeenkomst zullen diverse sprekers de
drugsproblematiek van hun zijde belichten, onder
wie staatssecretaris Kosto, directeur Hagenouw
van de GGD, een afgevaardigde van het CAD en
vertegenwoordigers van de politie.

openbare veiligheid, begeleiding en slachtoffer-
hulp. „We hopen dat we de andere politieke par-
tijen kunnen prikkelen om tekomen tot een regio-
nale bestuurlijke aanpak", aldus Hub Bogman,
initiatiefnemer van de middag. De Kerkraadse
PvdA-wethouder benadrukt dat het niet bij een in-
teressante studiemiddag zal bijven.

P de besloten bijeenkomst zullen de sociaal-
emocraten in de Oostelijke Mijnstreek hun stand-

"fUen formuleren op het gebied van drugs. De
jpjij wil aan het eind van de middag duidelijk'«ken waar zij staat als het gaat om opsporing,

Nieuwbouw ZOL-bedrijven
Dertig miljoen voor Beersdal en de Locht

Van onze verslaggever

HEERLEN - Burgemeester en wet-
houdersvan Heerlen vinden dat het
tippelverbod in de stad uitgebreid
moet worden. Ook in de wijken
Zeswegen en Nieuw-Husken mag
straks geen straatprostitutie meer
bedreven worden.

Heerlen breidt
tippelverbod uit

Toneel met pannekoeken Hiermee volgt het college een una-
niem advies van een politieke werk-
groep. De raadsfracties van Groepe-
ring Heerlen-Noord en Socialistiese
Partij zijn daar echter een paar we-
ken geleden uitgestapt. Het college
zegt dit te betreuren.

- De ZOL krijgt
i lemming voor de nieuw-
(jJl^ van één industrieel be-
lj . * ter vervanging van degelige bedrijven Beersdal en
« Locht. Het algemeen bc-. Ur van het Werkvoorzie-
U__-Chap °osteliJk Zuid-

A lip g keurde gisteren una-
J. een krediet voor ruim 281 uJoen gulden goed.

Om de overlast uit de woonwijken
te bannen wil de politieke werk-
groep aan de CBS-weg, waar voor-
namelijk kantoren staan, slechts
een 'beperkt tippelverbod' instel-
len. Dat wil zeggen: er wordt alleen
opgetreden bij ernstige overlast.

bfg^uwbouw moet het ruimtege-bLK beëindigen waarmee de ZOL-
Ven kamPen- Mede door dat

°_t geDrek voldoen de arbeids-
_e gneden niet of nauwelijks

**H<fifan de wetteuJke eisen. Vol-
-I)qvsvs het algemeen bestuur strookt
~t_naien, .t_naien de uitstrahng van eens^.l panden niet met het gewen-

«ïïagovan de ZOL-bedrijven.

Efficiënt 'Sintermeerten'
terug uit Amerika

DOOR MONIQUEPARREN

Nieuwe kans
Cultureel Café
HEERLEN - Burgemeester en wet-
houders van Heerlen willen het Cultu-
reel Café nog een kans geven. Maar
alleen als de raad daarmee instemt.
Het Cultureel Café is een particulier
initiatief, dat zwaar leunt op de onder-
steuning door Heerlense ambtenaren.
De afleveringen van het afgelopen
jaar voldeden volgens een evaluatie
slechts gedeeltelijkaan de doelstellin-
gen. In 1992 zou voor een andere
opzet moeten worden gekozen, met
meer Heerlense onderwerpen en
items dievoor een breed publiek inte-
ressant zijn. Over een of twee jaar
moet de gemeentelijke inbreng in het
Cultureel Café beëindigd zijn.

HEERLEN - Het Olympiadeteam
van het Heerlense Sintermeerten-
college is gisteravond teruggekeerd
uit de Verenigde Staten. Het team
kwam ruim twaalf uur later aan dan
gepland, door het slechte weer in
het noorden van Amerika.

Kroongetuige blijft
bij verklaringen

De elf scholieren met hun begelei-
ders waren genoodzaakt om vanuit
Salt Lake City terug te vliegen via
Los Angeles omdat het vliegveld
van Chicago zaterdag was gesloten
vanwege sneeuw en hevige wind.

De leerlingen werden bij de school
aan de John. F. Kennedylaan op-
gewacht door ouders en vrienden.
Het team, dat vandaag eigenlijk
weer gewoon naar school moest,
kreeg van directeur Niessen een ex-
tra dagje vrij om uit te rusten van
de trip naar Utah.

Het Nederlandse team behaalde in
de Starwars-competitie van de Aca-
demische Olympiade, waaraan ook
nog twintig Amerikaanse high-
schools deelnamen, vijfentwintig
punten.
Die score was goed voor een plaats-
je in de middenmoot, maar de orga-
nisatie is er nog steeds niet in ge-
slaagd de exacte einduitslag te
berekehen.

# In de Heerlense stadsschouwburg ruikt het naar
pannekoeken..Dat komt omdat in het kader van een
reeks toneelvoorstellingen voor leerlingen van basis-
scholen, pannekoeken gebakken worden. Dat gebeurt
tijdens de voorstellingen van Theater Burrp. Het to-
neelstuk gaat over pannekoeken bakken en dat doen
de acteurs op het toneel. Alleen krijgen ze tijdens de
voorstelling nooit zoveel koeken gebakken dat alle 200
toeschouwertjes er na afloop ook een kunnen verorbe-
ren. Daarom staan twee leerlingen van de LTS, Mi-
randa 801len Björn Donkers, deze hele week panne-
koeken te bakken in de keuken van het theatercafé.
De voorstellingen duren nog tot en met vrijdag en zo-
lang blijft het ook naar pannekoeken ruiken in de
Stadsschouwburg. Foto: CHRISTA halbesma
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Belg op zoek naar
'vervangende' auto
MAASTRICHT - Een bewoner van
de Mathijs Heugenstraat in Maastricht
betrapte gistermorgen om zeven uur
een 25-jarige man uit het Belgische
Herstal bij het inbreken in een perso-
nenauto. Hij greep hem in de kraag
en droeg hem even later over aan de
gewaarschuwde politie. De Belg was
kort tevoren in een vermoedelijk ge-
stolen auto op het Europaplein van de
weg geraakt. De auto kreeg hij vervol-
gens niet meer gestart. In de Mathijs
Heugenstraat was hij op zoekgegaan
naar een 'vervangende' auto.

K.'idustriële ZOL-bedrijven Mo-
ten?erg en Valkenburg plus de Bui-
bja^drijven blijven op hun huidige
de k gevestigd. De problemen met
c moeten door renovatie
Beh uitbreiding van de bestaande

°Uwen opgelost worden.

nieuwbouw moet een efficiënte-
ö0Dedrijfsvoering mogelijk maken.
ty°r meer ruimte kan ook het aan-
l Arbeidsplaatsen met vijf procent
j; kernen, waardoor meer omzet

gemaakt.
v en rde nieuwbouwvoor de bedrij-
ns öeersdal en de Locht komt, islA niet bekend. Een lokatieonder-
.g "^oet voor 1 juni van dit jaar
jj^ond zijn. De nieuwbouw zou

hu?'r> 1995 klaar moeten zijn. De
W_^e gebouwen worden ver-
.rj„ *"" Het algemeen bestuur heeft
'Ap ëeen definitief besluit genomen
Artl.het DAC (Detacheringen entf-jfiinistratief Centrum) en de cen-
liu e ZOL-diensten. Ook deze afde-
M_k Kk.unnen niet °P de huidige
herL blijven. Het bestuur laat de
nacj uisvestingsmogelijkheden nu
_.

On(ierzoeken.

Verhuizing
/ scK voor de Werkvoorziening-

an_,aPsdiensten en ARA dient een
\\, 0

r onderkomen gevonden te
en" Deze verhuizing is geen

t>Ui? Van de ZOL-bedrijven, maar
scl r van het Werkvoorziening-
vanaP- Het algemeen bestuur daar-

S 4.k'lee^; besloten nog even te_ ü n met plannen voor nieuw-
&an_ °^ buur van een bestaand
%i -^e* bestuur wil eerst een (be-
iw r _ke) reorganisatie doorvoe-taV, ... ._

LSO zet borden langs A2
MAASTRICHT - Medewerkers van het Limburgs Symfonie Orkest
(LSO) zullen deze week vier grote borden plaatsen langs de A2tus-
sen Weert en Maastricht om de aandacht van het publiek te vestigen
op de dreigende opheffing.
De borden zullen blijven staan tot na het tijdstip waarop in de Twee-
de Kamer over de kwestie wordt gedebatteerd. Op de borden staan
de teksten 'LSO - keuze voor kwaliteit', 'Limburg zonder LSO -nee', 'Limburg zonder LSO - nooit' en als laatste bord 'Tot ziens brj
het LSO.
Over de precieze plaats waar de borden komen te staan wordt nog
overlegd met Rijkswaterstaat. Het worden wel 'strategische plaat-
sen', aldus de woordvoerder van het LSO.

f_ff NNEN "De produktie bij wa-
len"3"^ Wafel Jansen in Scnin-t.as is gisteren volledig stilgelegd,
ly^at circa 60 werknemers in sta-
S^g waren gegaan. Directeur Jef
<je lJders bevestigde dat ongeveer
suj.elft van het personeel aan de
vet_,

lr _ heeft meegedaan. Snijders
log acntte wel dat de nachtploeg
Dra öan ne^ werk zou gaan,zodat 40
ioii0u nt van °-e Pr°duktie ingehaald
_g~ bunnen worden. Normaal fabri-
tKj,. Wafel Jansen dagelijks 1,5

"Joen wafels.

Stakingsactie
Wafelfabriek

De rechtbank doet 3 april uitspraak

makende overval op klaarlichte dag
in hartje Sittard. Een anonieme tip
leidde de politie naar de woning
van Sandra in Heerlen. In de wo-
ning werden in een blocnote gete-
kende plattegronden van het Tem-
pelplein gevonden.
Deze aanwijzigingen, gekoppeld
aan de getuigenverklaringen, vond
mrVonken duidelijk aan de magere
kant. Ook de naspeuringen van de
politie, die ontdekte dat de zusjes
ondanks verklaringenvan familiele-
den dat zij het huis in Heerlen niet
hadden verlaten, kort na de overval
laarzen hadden gekocht in Maas-
tricht, imponeerden de raadsman
niet. Hij memoreerde ook dat San-
dra al meerdere malen was be-
dreigd en dat de anonieme tip uit
diehoek was gekomen. Hij vroeg de
rechtbank Sandra vrij te spreken en
onmiddellijk vrij te laten.
Mr Beaumont diehet bewijs wel ge-
leverd vond, eiste 'voor een uiterst
brutale daad van een ondanks haar
leeftijd keiharde verdachte' niet al-
leen een langdurige gevangenis-
straf, maar tevens de terugvorde-
ring van de verdwenen buit. Dit
laatste 'in ruil voor' zes maanden
gevangenisstraf extra.

MAASTRICHT - Het incident rond
mr Beaumont, tijdens een korte
schorsing waarin de rechtbank in
de raadkamer een verzoek van
raadsman mr Vonken tot onmiddel-
lijke invrijheidstelling overigens
afwees, was een nieuw 'hoogtepunt'
in een strafzaak, die gisteren al in
derde termijn diende.

Gisteren werd eindelijk dekroonge-
tuige, een voormalige caissière van
de Edah aan het Tempelplein in Sit-
tard gehoord. Die bleef bij eerdere
verklaringen dat Sandra S. en haar
zusje (die nogvoor de kinderrechter
moet verschijnen) op 25 oktober
haar en een collega met traangas
hadden verdoofd om er vervolgens
met een cassette met 46 mille van-
door te gaan.
Mr Vonken probeerde gaten in de
gebruikte confrontatie-methoden
van de politie te schieten door te
wijzen op de twijfel, die de getuigen
regelmatig hadden getoond. „De
harde blik in haar ogen vergeet ik
nooit meer," hield de Sittardse ge-
tuige met een blik op Sandra S. vol.
De politie had, zo bleek, aanvanke-
lijk geen idee van de identiteit van
mogelijke daders van de gerucht-

He
beri s.takende werknemers van het
V^r, f komen naar verwachting
Wa 1110 __en opnieuw bijeen in het
t^o^en van Schinnen, dat gister-
rj^ 'gen als actiecentrum fungeerde.
Ja(

~r'gens zei de directie van Wafel
_it^,en begrip te hebben voor het

»B,_c'at de werknemers tot actie zijnrk°men.

HEERLEN - Burgemeester Piet
van Zeil heeft gisteren de eerste
steen gelegd voor het officiëleHeer-
lense centrumplan. Anderhalf jaar
nadat de gemeenteraad het fiat gaf
voor de 465 miljoen gulden kosten-
de aanpak van het stadscentrum, is
met de nieuwbouw voor de firma
Moret, Ernst &Young ook de daad-
werkelijke start een feit.

Het gebouw van Moret, Ernst-
& Young is het eerste in het zoge-

naamde Vak C van wat de kanto-
renboulevard moet worden. Dit
gebied bij het Heerlense station
wordt voortaan Telepark genoemd.
Nog dit jaar hoopt private partner
Burglnvest ook te beginnen met het
Teleport Arianegebouw, met 3000
vierkante meter kantoor met tele-
maticavoorzieningen.

Volgens de centrumplannen moet
Heerlen in het jaar 2000 minimaal
25.000 vierkante meter kantoor-
ruimte erbij gebouwd hebben en
550 woningen. Ook wordt het win-
kelgebied ingrijpend verbeterd.

Eerste steen
centrumplan
in Heerlen

Roermondse
verongelukt
BAEXEM - De 48-jarige mevrouw C.
Huskens uit Roermond kwam gister-
middag om kwart over twee om het
leven bij een ongeval op de rijksweg
N6B in Baexem. Vermoedelijk als ge-
volg van de hevige regenval raakte
de vrouw met haar auto in een slip.
Een uit de andere richting naderende
vrachtwagen, bestuurd door een
27-jarige inwoonster van Hapert, kon
een aanrijding niet meer voorkomen.
De Roermondse belandde met haar
auto in de berm en overleed even la-
ter ter plaatse aan de opgelopen ver-
wondingen. De andere betrokkene
hield kneuzingen over aan het onge-
val. In een poging de wagen te ontwij-
ken knalde de truck tegen een boom.
De ravage was aanzienlijk en het ver-
keer tussen Weert en Roermond was
ruim drie uur gestremd. Beide voertui-
gen waren rijp voor de sloop.

Heerlen pakt
zwembad aan
HEERLEN - De gemeente Heerlen
gaat het Hoensbroekse zwembad
Terveurdt renoveren. Het bureau He-
vo Project stelt een renovatieplan op.
De verwachting is dat begin volgend
jaar met dewerkzaamheden kan wor-
den begonnen. Het was de bedoeling
om Terveurdt tegelijk aan te pakken
met de nieuwbouwvan een zwembad
in het stadscentrum. Dit gaat niet
door omdat Heerlen er niet in slaagde
de benodigde grond te verwerven.
Over hoe dit 'citybad' alsnog tot stand
moet komen, wil de gemeente geen
enkele mededeling doen..

Botsing verraadt
dader autodiefstal
HEERLEN - Een aanrijding op zon-
dagavond op de Prof. Eyckmanstraat
'te Heerlen heeft de dader van een
autodiefstal aan het licht gebracht. Bij
de aanrijding was een auto betrokken
die op 19 maart jl. uit een showroom
aan de Schelsberg was gestolen. De
bestuurder was een 20-jarige Maas-
trichtenaar, die geen rijbewijs had. De
man is voor nader verhoor meegeno-
men naar het politiebureau in Heer-
len.

Valse aangifte om
nota’s te betalen
HEERLEN - Een 38-jarige caféhoud-
ster uit Heerlen, die een valse aangif-
te van een inbraak heeft gedaan, is
door de politie aangehouden. De
vrouw had op 10februari aangifte ge-
daan van een inbraak in haar café.
Daarbij zouden gokkasten, een biljart,
voetbalspel en sigarettenautomaat
door inbrekers zijn opengebroken. De
vrouw gaf de inbraak op aan de poli-
tie en de verzekering. In werkelijkheid
betaalde zij van het geld uit de gok-
kasten haar schulden aan het Nuts-
bedrijf. De valse aangifte kwam aan
het licht, toen een van de inbrekers
werd aangehouden voor een andere
zaak. De politie heeft nu naast de ei-
genares drie Heerlenaren van 17, 21
en 24 jaar aangehouden. Naar een
vierde medeplichtige wordt nog ge-
zocht.

Het college heeft hierover nog geen
besluit genomen. Burgemeester
Piet van Zeil zal eerst overleg ple-
gen met politie en justitie over hoe
te handelen als de nieuwbouw van
de Hogeschool aan de CBS-weg
klaar is.

(ADVERTENTIE)

,_JtjS UN DRHSEN EEH RRMP ?
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INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN. INL. DAGELIJKS.
DANSSCHOOL DEGENKAMP

Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711
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Schaap en geiten
doodgebeten
VIJLEN - Op de kinderboerderij in
Vijlen zijn zondagnacht door vermoe-
delijk twee honden een schaap een
twee geiten doodgebeten. Een derde
geit werd gisteren gewond aangetrof-
fen.

Dagblad voor Oostelijk Zuidlimburg

(ADVERTENTIE)

Nederlands /g> Jlkampioen _^*ïr'
10-dansen

Wij nodigen u uit voor een
gezellige en goed

georganiseede dansles
in dansstudio

%©__W.s
Standard - latin - rock and roll

hlp-hop - mini-stars
V.a. 6 jaaren speciale club gehuwde paren

Kerkrade: Nieuwstr. uo, teL 045.55609
Landgraaf: Gagarinstr. 2, tel. 0.5-3276t0

Heerlen: Morenhoek2, tel. 045-711800

Laconieke reactie op
voordeel Strijthagen

Dinsdag 24 maart 1992 i9



Geboren
22 maart 1992

LUC
Paul en Yvonne

Smeets-Neuteboom
Thijs

Cannerweg 158
6213 BK Maastricht

~~
t

Dankbaar voor de vele mooie dingen waarvan
hij heeft mogen genieten, is na een zorgzaam le-
ven van ons heengegaan, mijn man, onze pap,
schoonvader en opa, broer, schoonbroer, oom
en neef

Jan Joseph Spierings
echtgenootvan

E.J.M. Voncken
Hij overleed in de leeftijd van 59 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: EJ.M. Spierings-Voncken
Hoensbroek: Betsie enKik

Vranken-Spierings
Kristi, Koen en Kars

Susteren: Theo enRiet
Spierings-Maar
Ad en Judith

Landgraaf: Karin en Jack
Gibbels-Spierings
Jack

Landgraaf: Tonnie en Han
Hermans-Spierings
Familie Spierings
Familie Voncken

6371 AL Landgraaf, 21 maart 1992
Ridderstraat 29
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 26 maart a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Familie te Schaes-
berg-Veldstraat, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof aan de
Hoofdstraat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene op woensdag 25 maart a.s. om 19.00 uur
in voornoemde parochiekerk.
Onze dierbare overledene is thuis opgebaard.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

—^— .
t, Na een langdurige ziekte, is, op 21 maart 1992,

in de Heer overleden

Aloysia Schmitz
echtgenote van

Wilh. J.M. Wolffs
Zij werd geboren te Breberen (Dld.) op 28 okto-
ber 1925.

Sittard: Wilh. J.M. Wolffs
Annie Wolffs en Frank van Diem
Alfons, Lisa
Loes Haacke-Wolffs en
Peter Haacke
Maria, Anika, Lea

Nijmegen: Guus Wolffs en Inge Geurts
Amsterdam: Jo Wolffs

Duitsland: familie Schmitz
21 maart 1992
Corr.adres: Jan van Stevensweertstraat 16
6137 AS Sittard
De uitvaartdienst zal plaatshebben op donder-
dag 26 maart 1992 om 14.00 uur in de kerk van
de parochie Christus' Hemelvaart, Vrangendael,
Sittard, waarbij gelegenheid wordt geboden totschriftelijk condoleren.
Aansluitend zal de crematie plaatsvinden in het
crematorium te Geleen.
Avondwake in de kerk van Christus' Hemel-
vaart opwoensdag 25 maart om 19.00 uur.

t Pierre Gilissen, 86 jaar, weduwnaar van Nelly
van den Munckhof, corr.adres: Maasstraat 28,

6049 CC Herten. De plechtige eucharistieviering
zal worden gehouden woensdag 25 maart om 10.30
uur in dekapel van O.L.V. in 't Zand teRoermond.

t Pastor Piet Alofs, 61 jaar, corr.adres: Onderste
Puth 95, 6155 LR Puth. De plechtige eucharistie-

viering zal worden gehouden woensdag 25 maart
om 10.30 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen te Pey.
4- Agnes Thomas, 74 jaar, weduwevan Sjeg Allers,

" eerder weduwe van André Lambie, corr.adres:
Castorstraat 35, 6043 TB Roermond. De plechtige
eucharistieviering zal worden gehouden donder-
dag 26 maart om 10.30 uur in de H. Lambertuskerk
te Swalmen.

tßené Odekerken, 58 jaar, echtgenoot van Tiny
Gubbels, J.P. Coenstraat 16, 6045 VTRoermond.

De plechtige eucharistviering zal worden gehou-
den woensdag 25 maart om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jozefte Roermond.

____. _____

t._at______ ______k

_______4

KAALHEID HOEFT NIET!

" Dames en heren haarwerk in alle prijsklassen

" Wij verschaffen u kostenloos alle informatie
in een aparte salon

" 100% garantie op elke bevestigingsmethode

" Desgewenst is ook bezoek aan huis mogelijk

" Evt. levering via ziekenfondsen

" 25 jaar ervaring in haarwerk

" Eigen parkeergelegenheid

" Bel voor informatie Maandag gesloten

"e_ite

dames-heren
Reistraat 9 Neertiaren-Lanaken Tel. 09-32-11-711212

Voorheen Stokstraat 16 Maastricht

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij
ons gedurende haar leven heeft omringd, delen wij u mede dat he-
den, geheel onverwacht van ons is heengegaan, voorzien van de h.
sacramenten, mijn lieve vrouw, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, schoondochter, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Annie
Quaedackers-Snij ders

echtgenote van

Piet Quaedackers
op de leeftijd van 65 jaar.

In dankbare herinnering:
Nieuwstadt: Piet Quaedackers

Hoensbroek: Marjo en Wim
Wijnands-Quaedackers
Angèle, Roy

Holturn: Mirjam en Math
Kusters-Quaedackers
Wendy, Davy
Familie Snijders
Familie Quaedackers

22 maart 1992
Harmoniestraat 1, 6118 GM Nieuwstadt
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
hebben op donderdag 26 maart om 11.00 uur in de parochiekerk van
H. Joannes de Doper te Nieuwstadt.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren.
Woensdag a.s. om 18.40 uur rozenkransgebed, waarna aansluitend
avondmis in voornoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in het Maaslandmortuarium Wauben, Heinse-
weg te Sittard. Bezoekgelegenheid dagelijksvan 16.00 tot 16.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

Bedroefd om haar plotseling heengaan, maar dank-
baar dat wij haar zo lang in ons midden hebben ge-—— had, geven wij u kennis van het overlijden van onze
dierbare schoonzuster, tante en nicht

Maria Sophia
Cremers
echtgenote van wijlen

Jan Lambert Jaspers
Zij overleed na een liefdevolle verzorging in het ver-
pleeghuis St. Jansgeleen, voorzien van de h. sacra-
menten der zieken in de gezegende leeftijd van 91
jaar.
Wij vragen een aandachtig gebed voor haar zielerust.

Kinderen Hoedemakers-Cremers
Familie Jaspers

6122 CC Buchten, 22 maart 1992
Corr.adres: Dorpstraat 142
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatshebben op donderdag 26 maart a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Catharina
te Buchten.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk
vanaf 10.30 uur.
Voor haar zielerust zal woensdag 25 maart a.s. om
19.00 uureen h. mis worden opgedragen in de kerk te
Illikhoven.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het Maaslandziekenhuis te Geleen.
Bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

t Johannes van
Drongelen, oud 83

jaar, weduwnaar van
JosephinaDuchateau.
Maastricht, Huize
Providentia. Corr.
adres: Julianalaan 16,
6269 CN Margraten.
De uitvaartdienst zal
worden gehouden op
woensdag 25 maart
om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van St.
Petrus-Banden te
Heer-Maastricht.
Schriftelijk condole-
ren achter in de kerk.

tNel van der Weij-
den, oud 67 jaar,

weduwe van Edgard
Chambille. 6216 AL
Maastricht, Kobalt-
straat 37. De eucharis-
tieviering zal gehou-
den worden op
woensdag 25 maart
om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van Chris-
tus Hemelvaart te
Maastricht-Potten-
berg. In de kerk gele-
genheid tot schrifte-
lijk condoleren.

I t
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Bedroefd geven wij u kennis dat, op 57-jarige
leeftijd, onverwacht van ons is heengegaan,
mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Antoon Hustin
echtgenootvan

Mia Schuivens
Brunssum: Mia Hustin-Schuivens

Amsterdam: Martha Hustin
Sadko Ismangil
Davi, Milan

Geleen: Annemie van Nuil-Hustin
Klaas van Nuil
Torn, Janneke

6442KM Brunssum, 22 maart 1992
Steenbergstraat 5
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden opdonderdag 26 maart om 14.00 uur in het crema-
torium Nedermaas te Geleen, Vouershof 1, al-
waar bijeenkomst om 13.45 uur en gelegenheid
tot schriftelijk condoleren is.
Antoon is opgebaard in de rouwkapel van het
ziekenhuis te Brunssum, alwaar dagelijks be-
zoekgelegenheid is van 17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u, indienwij zijn vergeten u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

J/JjjftkModehuis Baks
wiéiwék^W Uw aüres voor exclusieve damesmode

Onze
VOORJAARSCOLLECTIE

is binnen
Speciale voorjaarsaanbiedingen

REGEN JACKS vanaf 1195°
REGENMANTELS vanaf 1491°
BLAZERS vanaf 1299°

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

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

.✓"sHEERLEN, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806.^^

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft betekend, geven wij u ken-
nis, dat kalm en vredig van ons is heengegaan, onze lieve mama en
oma

Anna Maria Frohn
weduwe van

Werner Thomas
Zij overleed in de leeftijd van 82 jaar, voorzien van het h. sacrament
der zieken.

Hank: L. Thomas
T. Thomas-Nijsten

Erp: M. Verweij-Thomas
Th. Verweij

Rijswijk: J. Schiffeleers-Thomas
K. Sissingh
haar klein- en
achterkleinkinderen

Kerkrade, 22 maart 1992
Corr.adres: Hoofdstraat 103, 6372 CR Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 26
maart a.s. om 11.00 uur in de dekenale kerk van de H.H. Petrus en
Paulus te Landgraaf (Schaesberg-Hoofdstraat), waarna aansluitend
de crematie zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Imsten-
raderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Rozenkransgebed tot intentie van mama op woensdag 25 maart om
18.40 uur in voornoemde dekenalekerk, aansluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmortuarium (gelegen op
het terrein van de Lückerheidekliniek), St. Pieterstraat 145 te Kerk-
rade-Chevremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen.

Wegens overlijden is onze zaak .
Schiffeleers Haarmode

Hoofdstraat 103, Landgraaf
DONDERDAG 26 MAART 1992 DE GEHELE DAG GESLOTEN.

tClemens Parren,
78 jaar, weduwnaar

van Maria Brentjens,
De Nachtegaal 2, 6017
AZ Thorn. De plechti-
ge eucharistieviering
zal worden gehouden
heden, dinsdag 24
maart, om 10.00 uur in
de parochiekerk van
de H. Michael te
Thorn.

tThei Ramakers, 76
jaar, echtgenoot

van Corrie Diriks,
Kreyerstraat 2A, 6101
CL Echt. De plechtige
eucharistieviering zal
worden gehouden he-
den, dinsdag 24
maart, om 10.30uur in
de parochiekerk van
de H. Landricus te
Echt.

In plaats van kaarten
Wij willen u bedanken voor uw medeleven
bij het overlijden van onze moeder, groot- en
overgrootmoeder

Anna Amelberga
Ophelders-Janssen

Annie en Reinhard Wetzels-Ophelders
Truus Sassen-Ophelders
en haar klein- en achterkleinkinderen

Geleen, maart 1992
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 28 maart as. om 17.00 uur in de ka-
pel van het bejaardenhuis Bunderhof.

Je hebt iemand nodig, stil en opreed
die als het erop aankomt,
voor je bidt en voor je vecht.
Pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient,
dan pas kun je zeggen:
Ik heb een vriend.

Toon
Na afscheid te hebben genomen van ons aUe
is heden, na een intens en welbesteed levenV
liefde, eenvoud, goedheid en zorgzaamheid;'
47-jarige leeftijd van ons heengegaan, mijn li*1
vriendin, onze lieve mama, schoonmama, o""
zusje, schoonzusje, tante en nicht

Tiny Ruyters
weduwevan

Jan de Vries
vriendin van

Leo Koevoets
Brunssum: Leo Koevoets
Brunssum: Silvia en Harm

Dietzenbacher-de Vri# j
Mike, Scott

Brunssum: Rob de Vriesen
Bianca Stawenga f
Familie Ruyters
FamilieDe Vries
Familie Koevoets £

22 maart 1992 ■
Brunahildestraat 79, 6443 XE Brunssum "De rouwdienst, voorgegaan door ds. A.W.J- vJ
End, zal worden gehouden in de N.H. BetWj
kerk te Brunssum, gelegen hoek Pr. Hend111 1
laan-Heugerstraat, op donderdag 26 maart * i
14.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid!|
uw naam in het condoléanceregister te sch"
ven.

i
De begrafenis vindt aansluitend plaats op ", (
gemeentelijke begraafplaats aan de Mei**
beekerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvang*'
gelieven deze annonce als zodanig te besch"*
w _l-

Voor uw belangstelling en medeleven bij
overlijden en de begrafenis van onze dierb*'
zoon en broer

Cornel ten Hove
danken wy u van harte.

Familie Ten Hove
De zeswekendienst wordt gehouden op dond^
dag 26 maart om 15.00 uur in de pastorale rui^
te van de Pepijnklinieken te Echt.

4- Herman Becks, 80 jaar, echtgenoot van Henijsf te Nijssen, Minderbroedersingel 145, 6041 *j
Roermond. De plechtige eucharistieviering \worden gehouden donderdag 26 maart om 11,
uur in de H. Geestkerk te Roermond.

+ Hubertina Koenen, 72 jaar, Hondsbergje f.' 6049 BB Herten. De plechtige eucharistievierfl
zal worden gehouden woensdag 25 maart om $'tuur in de parochiekerk van de H. Michael te Htf
ten.

tAnna Roest, 71 jaar, Sjeng Peeters, DresensW^11, 6088 HE Roggel. De plechtige eucharistie^ring zal worden gehouden heden, dinsdag j
maart, om 10.30uur in deSt.-Petruskerk te Rogl^

De Volkswagen Polo Fox:
de eerste auto waarvan
ook de prijs speciaal is

uitgevoerd.

£■—£«**^H roA_É...>i__i_.._V *.
. ______ IfffitVfr!--. ._r JM ■/____-■ -__ 'mWr \
W&7M.. .B------mb-«ii^-----___s---S_l 1(1 >i^B eP«HHh|^W___l -x

Of u dit schitterende actiemodel van Volkswagen (uit voorraad) verkeert en u hebt niet meer dan 75.000 kilometer gereden,
nu wilt kopen of financieren, in allebei de gevallen hebben wij de garandeert dit certificaat u een inruilprijs vanprijs een speciale uitvoering gegeven. _ — —T "I maar ,iefst f 8 000 . gu|den 0p dje mamerDe normale, toch al lage prijs van deze Polo rTTT. p> A Nl T I F I rijdt u dus voor hooguit f 11.670,- guldenFox is f 22.670,. En dat is inclusief matten. QARA N > l ......I vijf jaar lang in een nieuwe Volkswagen.kosten rijklaar maken en een volle tank. Als u _ . »-r 1 Voordelig?nu echter een ander merk inruilt (geeft niet I DTIF |C/\r\ I I 11 1
welk type), dan krijgt u daar minimaal f 3.000,- . \_-»U 1» I" " 'J~ I U k'eBt VOOr financierin9-
gulden voor terug. Uw nieuwe Volkswagen i CJ_ft^_o — 11 uitgaande van een ,e financieren bedrag van
kost u dus nooit meer dan fl9 670- gulden 1" öwWf IHIU ■ f 19.670,- mcl. een restantbetaling van
Het enige wat wij vragen is dat uw inruilauto Di, c..„„caa,.. .««"^J'_._£ 1 '"°°-\_£?"" u °v

r
er een '^'f van 60

rijdt, APK goedgekeurd en niet ouder is dan *"~tt^^^ Il 2_2J van . S.STbij STJÏÏtien jaar en dat het kenteken minimaal drie 2,ch,bare schade ve^en «" de staat van | n

_
Effectleve rente op jaarbasjs 169%maanden op uw naam staat. Hebt u een veel "r'o,

h
s"'

de^"„T_i ilUdm Dit financieringsaanbod komt tot stand viajongere auto, of rijdt val Volkswagen? Dan L___! -— ' : onze eigen financieringsmaatschappij DFM
moet u zeker ook langs komen. te Amersfoort. DFM zal bij iedere aanvraag

van financiering toetsen bij het BKR te Tiel.
Elke prijs een speciale uitvoering.

Stel u koopt. Als u een nog voordeligere manier weet om vijf jaar lang in een
Als u koopt kost uw nieuwe Volkswagen u dus maximaal extra luxe Polo te rijden willen wij die ook weten. Zoniet, kom
f 19.670,- gulden. Bij de Polo Fox krijgt u van ons echter een dan snel langs. Of unu met of zonder inruilauto komt; wij geven
uniek prijsgarantie-certificaat. Als de auto na 5 jaar in goede staat elke prijs van de Polo Fox een speciale uitvoering.

Bovenstaande aanbiedingen zijn geldig van 20 maart t/m 31 maart as.

(m) De Zuidlimburgse Volkswagen-dealers! Wie anders?

Dinsdag 24 maart 1992 " 10Limburgs Dagblad



CDA-Kamerlid en deputé: 'Onaanvaardbaar'

PvdA eist fiat België
bij aanleg 0.W.-baan " Jean-Pierre van Rossem

vermoedde
moordcomplot

Van onze verslaggever

Drastische verhoging
prijzen AZM-restaurant

ji s^ S'ra het er geen twijfel over be-
/*an dat de instemming van België

i (j-or.de PvdA-Kamerfractie een van
rt _ Vler sPÜkerharde voorwaarden is

„kaleer zij definitief haar steun
J*ftaan de door hetkabinet voorge-

el .i.
1en aanleS van een tweede start-Jandingsbaan in Beek.

* 'j,s andere belangrijke eis van de
* j^Sse' sociaaldemocraten noemde

J een 'primaire' financiële bijdrage

' In_^e Sebruikers van het vliegveld.

' tjp . °gen van de PvdA-parlementa-] _
v
r is het onverantwoord dat de

j, .^rheid nog langer 'grote gelden' in

de aanleg en exploitatie van luchtha-
vens steekt. Tenslotte bedingt zijn
fractie een duidelijk 'Europese aan-
pak' van de miüeu-wetgeving ten
aanzien van viegvelden.

Gevraagd naar een eerste reactie,
wees het Limburgse CDA-Tweede
Kamerlid L. Frissen de door Feen-
stra geëiste overeenkomst met Bel-
gië als volkomen ireëel en dus on-
aanvaardbaar van de hand. „Al
zouden we willen, dan nóg zou dat
überhaupt niet kunnen. Simpelweg
omdat in de ontwerp-beschikking
voor de Oostwestbaan nadrukkelijk

plaatje van de enorme investeringen
die Limburg op milieugebied de ko-
mende jaren te wachten staan. Al-
leen al voor de verwerking van huis-
houdelijk afval zal er in deze provin-
cie tot het jaar 2000 tenminste een
miljard gulden worden geïnvesteerd
in de aanleg van twee composteerin-
stallaties, een verbrandingsoven,
twee stortplaatsen en een achttal
overslagstations.

In zijn inleiding schilderde Tinde-
mans overigens een indrukwekkend
financieel en sociaal-economisch

rekening is gehouden met die Belgi-
sche weigering." Ook de eveneens op
de bijeenkomst aanwezige milieu-
gedeputeerde Jan Tindemans liet
desgevraagd weten geen enkel heil te
zien in de 'Belgische randvoorwaar-
de' van zijn Haagse partijgenoten.
„Want daarmee zou je de beslissing
over de Oostwestbaan feitelijk in
Belgische handen leggen. En datkan
natuurlijk nooit de bedoeling zijn.
Bovendien kunnen de Belgen in die
constructie hun goedkeuring weer
als pressiemiddel gaan gebruiken in
andere kwesties."

- Als België blijft weigeren om zijn luchtruim be-
Jhikbaar te stellen voor vliegtuigen op weg van of naar de ge-
hande Oostwestbaan op Maastricht Airport, dan gaat de Twee-,eKamerfractie van de PvdA niet langer akkoord met de aanlegaarvan. Die even harde als ondubbelzinnige 'randvoorwaarde'
J^lde milieuspecialist J. Feenstra van de sociaaldemocratische
weede Kamerfractie gisteravond in Meerssen, tijdens een the-

over de relatie tussen werkgelegenheid en mi-

--^____Van onze verslaggeefster

bit ■1 is volgens Damen, vice-presi

J^ASTRICHT - Het personeels-
ite K.nt van het Academisch Zie-

Maastricht gaat zijn prijzen
l *stisch verhogen. Een snack kost
j* dubbele, terwijl basis-etenswa-r zoals melk of een broodje kaas
Seveer 40% in prijs omhoog gaan.

dent van het bestuur van het AZM,
noodzakelijk omdat het tekort van
1.6 miljoen gulden fiks drukt op het
totale ziekenhuisbudget. Dit tekort
is ontstaan door een veel grotere
toeloop dan was berekend. Maakten
in het oude Annadal-gebouw onge-
veer 300 mensen gebruik van het
personeelsrestaurant, in de nieuwe
ambiance op Randwijck is dit getal
gestegen tot 1300. Daarnaast ver-
zorgt de keuken ook de warme

maaltijden voor de 700 patiënten.
„We hebben veel meer personeel
moeten aanstellen, om binnen drie
uur de 2000 maaltijden die nu ge-
vraagd worden te kunnen verzor-
gen. Die extra kosten moeten we nu
gaan doorberekenenin de tarieven.
En straks gaan de honderden stu-
denten van de Rijksuniversiteit
Limburg ook gebruik maken van
deze voorziening. Daar maken we
ons wel zorgen over. Daarom moe-
ten we nu sturende maatregelen
treffen. Door de prijzen behoorlijk
te verhogen hopen we dat het aantal
gebruikers sterk daalt. In de toe-
komst zullen we toch het aantal zit-
plaatsen, dat nu 650 bedraagt, moe-
ten uitbreiden. Verder gaan we
natuurlijk nog eens goed overleg-
gen met de universiteit, hoe we het
probleem van ondercapaciteit gaan
aanpakken. We hopen met al deze
maatregelen het financiële tekort
terug te dringen naar 8 a 9 ton," al-
dus bestuurslid Damen.

Van onze verslaggever Inspectie dringt aan op sluiting

Weer beer dood
in 'Berekòjl'

" Eenzaam sjokt de mannetjesbeer Jo door de Maastrichtse berekuil. Volgens de Landelijke In-
spectie Dierenbescherming (LID) is de huisvesting volstrekt ontoereikend.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Het AZM-personeelsrestaurant
staat bekend om dekwaliteit van de
maaltijden. Het werd zelfs be-
kroond als het een na beste perso-
neelsrestaurant van 25 ziekenhuis-
kantines in Nederland. Voor een
luxe-hap zoals 'vlees speciaal' gaat
de prijs nu echter bijvoorbeeld van
’3,75 naar ’5,60, en voor een 'mous-
se' wordt drie kwartjes extra bere-
kend. Zo hoopt het AZM zonder
aan de kwaliteit van het eten te
sleutelen, toch een hoop bezoekers
weg te jagen.

Ontvoerders afkomstig uit 'Luikse milieu' MAASTRICHT - De mannetjes-
beer Jacky is gistermorgen op 27-ja-
rige leeftijd in de Maastrichtse 'Be-
reköjl' in hetAldenhofpark ter dood
gebracht. Het dier leed al enige tijd
aan een spieraandoening waardoor
hij zich niet meer kon verplaatsen.
Aanvankelijk werd hem voedsel
toegeworpen met medicamenten,
maar zijn toestand verslechterde
met de dag.

Man wilde vluchten
naar Zuid-Amerika

De Landelijke Inspectie van de Die

Volgens secretaris Wiel Ramakers
van de Stichting Dierenpark Maas-
tricht hield verdere behandeling
van de bejaarde beer te grote risi-
co's in. Een verdovingsmiddel of
het maken van röntgenfoto's is op
die leeftijd te gevaarlijk. De dieren-
arts heeft daarop besloten hem uit
zijn lijden te verlossen." Na zijn
dood is hij meteen naar een destruc-
torbedrijf gebracht. Op 2 augustus
verleden jaaroverleed de mannetjes
beer Cor. In de kuil bevindt zich nu
alleen nog de 27-jarige mannetjes-
beer Jo.

Over de toekomst van de 'Bereköjl'
wil secretaris Wiel Ramakers van de
Stichting Dierenpark Maastricht

renbescherming (LID) dringt aan
op sluiting van de berekuil. „De
huisvesting van de beren in de kuil
is volstrekt ontoereikend", aldus di-
recteur W. Koedijk van de LID,
„bovendien kunnen de dieren bij
optredende ziektes niet afdoende
behandeld worden. Omwille van de
gezondheid van de dieren moeten
maatregelen getroffen worden."

zich niet uitspreken. „We kunnen er
niet zo maar beren gaan bijzetten.
De drie dieren die er waren komen
uit één nest en zijn opgegroeid in de
kuil. Zij hebben nooit andere situa-
ties gekend. Dan is het moeilijk
daar vreemden aan toe te voegen."
Sluiting van de berekuil behoort
ook tot de mogelijkheden maar Ra-
makers gaat daar niet op in. De
Stichting komt maandag 6 april
bijeen om zich over de situatie te
beraden. „We laten een advies op
ons afkomen zegt hij."

(ADVERTENTIE)

HEMAtHALOGEEN
_________t__W_lll_l--l-l«_____________________^

Complete set. Zwart of wit _~*9. jLJJS^
Aanbieding geldig t/m 4 4 1992 Zo lang de voorraad strekt. H92.301-24/3. Vermelde prijzen zijn adviesverkooppnjzen.

Pronk opent
instituut

Maastricht
MAASTRICHT - Minister Jan
Pronk van Ontwikkelingssamen-
werking opent morgen, woens-
dag, het nieuwe technologie-
instituut Intech in Maastricht.
Het instituut is een onderdeel
van de Universiteit van de Ver-
enigde Naties (UNU) en is een
onderzoeks-, advies- en trai-
ningscentrum op het gebied van
nieuwe technologieën voor
derde-wereldlanden.
Vestiging van Intech in Maas-
tricht is mede mogelijk gemaakt
door de Nederlandse regering,
het Limburgs provinciebestuur
en de gemeenteMaastricht.

De procureur des konings in Den-
dermonde heeft gisteren gezegd dat
er nog geen frank van het losgeld is
teruggevonden. Interpol spoort Ma-
rysse F. momenteel op.

Het Belgische parket sluit niet uit
dat deze vrouw, Marysse F., zich
momenteel in Frankrijk bevindt en
de miljoenen guldens losgeld in
haar bezit heeft. Zij wordt verant-
woordelijk gehouden voor de huur
van de woning.

Losgeld

werd vrijgelaten. Haar kan alleen
ten laste worden gelegd dat ze een
zwarte Mercedes heeft gehuurd in
opdracht van haar zus die een be-
langrijkere rol zou hebben gespeeld
in de ontvoeringszaak.

het misschien nog maanden ge-
duurd voordat we er achter waren
gekomen dat deze groep iets met de
gijzeling te maken had."
Want dat er sprake is geweest van
een groep, staat inmiddels zo goed
als vast. Ze zijn allen afkomstig uit
het 'Luikse milieu. Een van de ver-
dachten, Pascale L., is nog steeds
niet gepakt. Hij wist vorige week uit
handen van de Franse politie te blij-
ven, ook na een paspoortcontrole.
Hij bleek valse papieren bij zich te
hebben , zo heeft de politie zich
achteraf gerealiseerd. Kort na de
vrijlating van Anthony was hij al
twee keer opgepakt en ook weer
vrijgelaten.
Ook voor de verdachte Mireille F.
gold dat ze vrijdag werd gearres-
teerd en vervolgens zaterdag weer

Vervolg van pagina 1
g^ASTRICHT - De 11-jarige Bel-
to he miljonairszoon Anthony was
te dagen lang ontvoerd en opgeslo-
j-’1 in een woonhuis in het Waalse

Het huis, dat vorige week
t^nsdagavond door de verdach-
te kll de brand werd gestoken met
(j bedoeling sporen uit te wissen, is
g°Or Anthony herkend. Datzelfde
29 . t voor Christianne Gielen, de

-i.ari__e secretaresse van de Belgi-
industrieel Léon Melchior die. 'dden december twee dagen lang

he I abuis - werd gegijzeld. Ook zij
*_ u Ver^laard het huis in Engreux
(j. rkend te hebben als het onderko-
£.. n waarin zij werd vastgehouden.

J werd waarschijnlijk aangezien
»» °7 de dochter van de vermogende{Jelchior._, " 29-jarige verdachte werd zater-j^Savond in café Old Dutch op hett^astrichtse Vrijthof door de poli-
Sc
, verrast en gearresteerd. Belgi-

<_t autoriteiten hebben verklaard
Vi de man op het punt stond tej^hten.Hij zou het vliegtuig heb-
L^Willen nemen naar Zuid-Ameri-
ka' *-*e politie is de man naar alle
l arschijnlijkheid op het spoor ge-

.e^v? 1-1 dank ZÜ de vingerafdrukken
n .zelf had achtergelaten in het

V gebrande huis in Engreux.
èpi ■ns een woordvoerder van de
tja Sische politie hebben de ver-
_jocnten een grote blunder begaan
*o _" et vis *n brand te steken en
■■Al aandacht op zich te vestigen.ls dat niet gebeurd was, dan had

Dinsdag 24 maart 1992

Er wordt te gretig gebruik gemaakt van de uitstekende 'war-
hap' die het AZM-personeelsrestaurant biedt.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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DOOR JOS VAN DEN CAMP

Detective wilde Van
Rossem 'waarschuwen'

Eenzame beer

zijn woonhuis gearresteerd op ver-
zoek van de Belgische autoriteiten.
Die willen de detective, die overi-
gens van Franse afkomst is, in Bel-
gië voor de rechter slepen.

Waarvan de man wordt verdacht, is
vooralsnog wat onduidelijk. In eer-
ste instantie werd M.J. verdacht van
deelname aan een moordcomplot
tegen de voormalige beurs-goeroe
Van Rossem, zo luidde althans de
officiële lezing van de Belgische
justitie. De in het Maastrichtse huis
van bewaring verblijvende detecti-
ve verwerpt die beschuldiging ech-
ter met klem.
Aan zijn raadsman heeft de ver-
dachte gezegd dat hij maandenlang
een onderzoek naar extreem-rechts
in België heeft verricht. Daaruit
bleek volgens de man uit Eijsden
onder meer dat hooggeplaatste le-
den van de Belgische veiligheidspo-
litie contacten onderhielden met
het Vlaams Blok.

Kennis
Tijdens die onderzoeken zou de de-
tective ook kennis hebben gekre-
gen van een moordcomplot dat
tegen Van Rossem werd beraamd.
De verdachten zouden zich ophou-
den in de Zuidfranse badplaats Ni-
ce. De detective benaderde Van
Rossem en eiste een tipgeld van
tienduizend gulden in ruil voor de
informatie. Van Rossem schakelde
daarop de politie in.

Die heeft daarop met de Nederland-
se justitie contact gezocht en toe-
stemming gevraagd een under-
cover-agent in te schakelen. Vorige
week sprak M.J. nog met die Belgi-
sche agent in een Maastrichts hotel.

De verdachte heeft aan zijn raads-
man verteld dat het gesprek vooral
betrekking had op de resultaten van
het onderzoek naar extreem-rechts
in België. De volgende dag werd bij
in Eijsden in de boeien geslagen.

Complot
J. verzet zich hevigtegen de uitleve-
ring aan België. Hij vermoedt name-
lijk op zijn beurt een extreem-
rechts complot tegen zijn persoon
waarbij rijkswachtfunctionarissen
en vertegenwoordigers uit veilig-
heidsdiensten betrokken zouden
zijn.

J. heeft zich gisteren officieel ge-
keerd tegen een verkorte uitleve-
ringsprocedure. Als hij bij zijn
standpunt blijft en België blijft
vasthouden aan het verzoek de man
toch in België te berechten, dan zal
de rechter in Maastricht de knoop
uiteindelijk moeten doorhakken.

In geval de rechter akkoord gaat
met de uitlevering, zal de minister
van justitie dat vonnis nog moeten
bekrachtigen.
De Belgische justitie heeft nog ruim
twee weken de tijd de officiële stuk-
ken bij de Maastrichtse justitie in te
dienen.

Maaseikenaar
opgepakt wegens
smokkel heroïne

MAASEIK - In de zaak van de he-
roïnesmokkel die in Dover werd
ontdekt en waarbij twee 35-jarige
inwoners uit Bilzen betrokken zijn
is nu ook een 32-jarige man uit
Maaseik aangehouden.

De 65 kilo heroïne was verborgen ir
de dubbele vloer van de kampeer
wagen van het duo.
Het koppel was, met de kinderer
van de man, op weg van Turkije
naar België. Om geen argwaan te
wekken, maakten ze een omweg vi_
Engeland.

Beroofd na
aanrijding

BERINGEN - Een 20-jarige
voetganger uit Beringen, die bij
een aanrijding door een perso-
nenwagen zwaar gewond werd,
is na het ongeluk nog beroofd.

De chauffeur van de wagen stap-
te gewoon uit en doorzocht de
zakken van de ongelukkigevoet-
ganger. Daarna sloeg hij op de
vlucht, met de portefeuille van
de zwaargewonde.

Limburgs dagblad j Limburg

MAASTRICHT - Tienduizend gul-
den in ruil voor informatie over een
geplande moordaanslag op zijn le-
ven. Dat aanbod zou de 35-jarige
gearresteerde privé-detective M.J.
uit Eijsden hebben gedaan aan de
opvallende Belgische volksverte-
genwoordiger Jean-Pierre van Ros-
sem. Dat is althans de lezing die de
privé-detective zelf geeft, zegt zijn
raadsman mr David Moszkowicz.
M.J. werd afgelopen donderdag in



Sexclubeigenaar
eist rectificatie

van 'lasterpraat'
DOOR ROB PETERS

ROERMOND/SWALMEN - De
Roermondse advocaat mrHenk Wa-
genaar gaat namens de sexclubei-
genaar Mat Dijkmans uit Swalmen
in kort geding eisen dat de in het
huis van bewaring in Maastricht ge-
detineerden ex-prostituée Nicole H.
uit Heerlen en haar vriend Eddie M.
(27) uit Swalmen 'lasterpraatjes' aan
het adres van Dijkmans intrekken.

Nicole H. en Eddie M. beschuldig-
den verleden week voor de recht-
bank in Roermond waar zij terecht
stonden voor hun aandeel in een
groot amfetaminentransport, Dijk-
mans ervan dat hij Eddie willens en
wetens met deze zaak een loer had
willen draaien. Dit omdat hij het
niet zou kunnen verkroppen dat
Eddie Nicolevan hem had afgepikt.
Ook hield Nicole haar rechters voor

dat Dijkmans haar 'aan de druls
had gebracht. Dijkmans ontkent &
aantijgingen in alle toonaarden <"'gaf zijn advocaat direct opdracht*
zaak ' krachtdadig aan te pakken'-
„lk heb de advocaten van beide'
gesommeerd dat de uitlating^'
moeten worden ingetrokken. Ik W
niets gehoord, dus nu gaat de dal'
vaardiging de deur uit," aldus w
Wagenaar, die nog niet weet wa"j
neer het geding voor de preside"'
van de Roermondse rechtbank ka"
dienen.
De affaire is juridisch extra pika"'
omdat de officier van justitie Va"
Asperen de Boer in de amfetamine
zaak Nederweert (verdachten wej.'
den aangehouden met 20 kilo spe^
bij McDonald's) de uitlatingen va"
met name verdachte Nicole H., d>c
ook als getuige in de zaak van E?'
die M. optrad, zo ongeloofwaardig
en leugenachtig vond dat zij cc"
vervolging wegens meineed hee'1
ingesteld. In afwachting van d<
meineedzaak is de drugzaak do"'
de rechtbank tijdelijk geschorst. .
„Een wat ingewikkelde construcjj'
waarbij civiele en strafrechtelijk
aspecten elkaar kruisen, maar de*
ondanks vindt mijn cliënt de -
schuldigingen zoals die in het kade
van de strafzaak in de openbaarhe^
zijn gekomen, zo zwaarwegend ej 1negatief dat hij rectificatie eist", *'dus mr Wagenaar.

Vredesconferentie naar voorbeeld van Joegoslavië-top

CVSE in actie over
Nagorno-Karabach

Dode bij bomaanslag in Madrid
Van onze correspondent

HELSINKI - Er komt een
vredesconferentie over de
Armeense enclave Na-
gorno-Karabach in Azar-
bajdzjan, naar het voor-
beeld van de Joegpslavië-
conferentie van de EG. De
ministers van Buitenlandse
Zaken van de landen van
de Conferentie voor Veilig-
heid en Samenwerking in
Europa (CVSE) zullen dat
vandaag in Helsinki beslui-
ten.

Daar zullen ook Georgië, Kroatië en
Slovenië worden toegelaten tot de
CVSE, waarmee de organisatie 51
leden telt. Vorig jaar waren dat er
nog maar 35. De toelatingvan Geor-
gië volgt een dag na de erkenning
door de EG. Een voorstel om ook
Bosnië-Hercegovina en Macedonië
tot de CVSE toe te laten werd door
Griekenland getorpedeerd.

Omvorming
Nagorno-Karabach is vandaag de
hoofdmoot van de openingsdag van
de CVSE-conferentie, die drie
maanden gaat duren en in juliafge-
sloten wordt met een top van rege-
ringsleiders. Het gaat er vooral om
de omvorming van de CVSE tot de
belangrijkste organisatie in Europa
voor het oplossen van conflicten
tussen of in landen.

Dat kan meteen in praktijk worden
gebracht. De ministers praten voor-
al over Nagorno-Karabach. Zij moe-
ten beslissen over de plaats, het
mandaat, de deelnemerslijst en het
voorzitterschap. De vredesconfe-
rentie zal waarschijnlijk in Rome
gehouden gaan worden, mogelijk
onder leiding van een Italiaanse po-
liticus.

Trojka
Deelnemers zijn uiteraard Armenië,
dat Frankrijk als 'secondant' krijgt,
en Azerbeidzjan, dat bijgestaan
wordt door Turkije. Voorts nemen
de drie landen die het huidige, het
vorige en het volgende CVSE-voor-
zitterschap bekleden - Tsjechoslo-
wakije, Duitsland en Zweden - aan
de conferentie deel, en mogelijk
ook nog Rusland.

De CVSE-ministers zullen voort be-
sluiten om een CVSE-troijka, be-
staande uit de ministers van Buiten-
landse Zaken van de genoemde drie
landen, als bemiddelaars naar het
gebied te sturen. De Armeense mi-
nister Havannisian is blij met de
CVSE-actie, die volgens hem de Ar-
meniërs in Nagorno-Karabach be-
scherming moet bieden.

Vredestichter
Het wordt de eerste keer dat de
CVSE optreedt als vredestichter.

Velen zien daarin de belangrijkste
taak voor de CVSE, die bijna alle
landen in Europa, de VS, Canada en
het Gemenebest van Onafhankelij-
ke Staten omvat. Ook wil men alle
lopende ontwapeningsonderhande-
lingen onder de CVSE-paraplu on-
derbrengen.

Student kafl
lening

verhalen
op ouders

VN-inspecteurs:
Irak vernietigt
Scud-raketten

MANAMAH - Een team deskundi-
gen van de Verenigde Naties op het
gebied van ballistische raketten
heeft gisteren bevestigd dat Irak
een aantal Scudraketten en andere
massavernietigingswapens heeft
vernietigd en begraven.

Teamleider Derek Boothby zei in
een telefoongesprek met persverte-
genwoordigers dat hij en zijn colle-
ga's gisteren, de tweede dag van de
missie, ook bezoeken hadden ge-
bracht aan zogeheten 'wapenbe-
graafplaatsen' in de omgeving van
Bagdad. Boothby zei dat het team
de komende dagen zijn activiteiten
zal voortzetten. De werkzaamheden
bestaan ondermeer uit het opgra-
ven van de vernietigde wapens om
hun aard vast te stellen.

De 35 deskundigen arriveerden af-
gelopen zaterdag in Irak, nadat de
Iraakse ambassadeur bij de VN een
dag eerder had gezegd dat vorig jaar
juni grote hoeveelheden wapens
waren vernietigd en begraven. De
verificatie dient mogelijk ter voor-
koming van 'ernstige' maatregelen,
waarmee Irak door de Veiligheids-
raad van de Verenigde Naties is
gedreigd. Irak heeft zich ingevolge
het bestand dat een einde maakte
aan de vijandelijkheden in de Golf-
oorlog verplicht al zijn massaver-
nietigingswapens en de faciliteiten
om ze te produceren op te ruimen.

Boothby zei geen informatie te kun-
nen verstrekken over het aantal ver-
nietigde wapens. Hij omschreef de
relatie met Iraakse functionarissen
als 'zakelijk en pragmatisch. Over
de vernietiging van produktiefacili-
teiten zei Boothby dat hij van de
Irakezen voorstellen had gekregen
en dat hij die had doorgegeven aan
zijn superieuren. „Ik wacht op in-
structies of de voorstellen aan-
vaardbaar zijn," aldus zijn commen-
taar.

Lancering
ruimteveer

Atlantis
uitgesteld

CAPE CANAVERAL - De lan-
cering van het Amerikaanse
ruimteveer Atlantis is gisteren
niet doorgegaan vanwege een
brandstoflek. De space shuttle
had om twee uur Nederlandse
tijd van de lanceerbasis Cape Ca-
naveral in Florida moeten ver-
trekken. Tijdens het laden met
brandstof bleek dat uit het moto-
rencompartiment zowel zuurstof
als waterstof lekte. Nadat de oor-
sprong van het lek was opge-
spoord werd meegedeeld dat
dinsdag een nieuwe lanceerpo-
ging zal worden ondernomen.

De zeven astronauten waren nog
niet aan boord van het ruimte-
veer op het moment dat vlucht-
leider Bob Sieck het uitstel
bekendmaakte. De Atlantis gaat
op een achtdaagse missie voor
onderzoek naar de atmosfeer.
Het is de eerste vlucht van een
programma van NASA voor mi-
lieuonderzoek vanuit de ruimte.
De komende tien jaar moeten
volgens plan nog tien vluchten
voor atmosferisch onderzoek
volgen.

Arabische landen
en PLO gaan door
met vredesproces

CAIRO - Syrië, Jordanië, Egypte
en de Palestijnse Bevrijdingsorga-
nisatie (PLO) gaan door met het
vredesoverleg met Israël, hoewel
iedere vooruitgang in de onderhan-
delingen ontbreekt. Dat hebben de
ministers van Buitenlandse Zaken
van deze landen en een vertegen-
woordiger van de PLO zondag afge-
sproken, zo hebben functionarissen
in Cairo meegedeeld.

Het besluit werd genomen na af-
loop van een spoedvergadering van
de Arabische Liga in de Egyptische
hoofdstad over dreigende sancties
tegen Libië wegens de weigering
van Tripoli verdachten van de aan-
slag op een Amerikaans vliegtuig
boven Lockerbie uit te leveren.

Het vredesoverleg zal mogelijk vol-
gende maand in Washington wor-
den hervat. Maar tot zijn nog geen
afspraken gemaakt over een verga-
derplaats en een datum voor een
hervatting van de besprekingen.

Van onze correspondent
SCHIPHOL - Het ministerie
van Justitie heeft het opvang-
centrum voor asielzoekers op
Schiphol-Oost tijdelijk gesloten.
Aanleiding voor dit besluit was
een massale uitbraakpoging van
negentien asielzoekers, vorige
week donderdag. In verband
met de grote schade die aan het
gebouw werd toegebracht, is be-
sloten het centrum enige dagen
te sluiten. Bij de uitbraak namen
negentien van de 21 bewoners 's
avonds de kuierlatten.
Justitie vermoedt dat de asiel-
zoekers bij hun ontsnapping zijn
geholpen door mensen van bui-
tenaf. Zij zouden een stalenroos-
ter boven een lichtkoepel heb-

Van onze correspondent

DOETINCHEM/ARNHEM '
Studerende kinderen die irl
aanmerking komen voor cc"
aanvullende lening, kunnen de
kosten van terugbetaling daar'
van in bepaalde gevallen vet'
halen op hun (gescheiden
ouders. Zelfs als die laatste"
op grond van de wet op de stu-
diefinanciering(WSF) geen bi)'
drage hoeven te betalen, ka°de rechter besluiten dat cc"
van de ouders, in de praktijd
meestal de vader, alsnog ovef
de brug moet komen. Dat ge'
beurt in de vorm van een hoge-
re alimentatie. De bedrage"
die daarmee zijn gemoeid ku"'
nen fors oplopen.
Dit blijkt uit een arrest van de
Hoge Raad, ons hoogst
rechtscollege. Die stelde cc"
Doetinchemse student in cc"
conflict over herziening van de
alimentatie in het gelijk. Over1'
gens moet de zaak om formele
redenen opnieuw worden be-
handeld door het gerechtshol
in Den Bosch.
Vanaf 1 april 1989 had de Doe-
tinchemse jongeman, toen 1"
jaar, naast zn beurs recht op
een aanvullende leningvan 12*
gulden per maand. Zn vadef
hoefde op grond van zn gerif'
ge inkomen geen ouderlijk
bijdrage krachtens de WSF te
betalen. Nu blijkt dat hij echter
wel met terugwerkende krach*
moet opdraaien voor. terugbe'
taling van de lening waar z'"
zoon liefst drie jaar lang elke
maand recht op had.
Volgens de Doetinchemse ad-
vocaat mr R. Ruissaard, die &e
belangen van de vader beha1"'
tigt, kan dit arrest ook gevol-
gen hebben voor andere ou-
ders van studerende kinderen-
Volgens de Hoge Raad moe'
vader dokken op grond van ar'
tikel 385avan het burgerlijk
wetboek (familierecht). Daari"
staat dat ouders in de koste"
van levensonderhoud en stü'

die moeten voorzien, als hu"
kinderen tussen de 18 en 21
jaar oud zijn.

'Vooruitzichten vrouwen
nog niet rooskleurig'

Statenlid Havermans op studiedag Limburgse Vrouwen Raad: " In Madrid is gisteren de
zoon van een legerkolonel
gedood door de explosie van
een bom, die in de auto van
zijn vader was verstopt. De
bom kwam tot ontploffing
toen de 26-jarige Juan José
Carraseo Guerrero de auto
startte. Het slachtoffer over-
leed in een ziekenhuis, kort
na de explosie die om vijj
over negen plaatsvond. De
verantwoordelijkheid voor
de aanslag is nog niet opge-
ëist, maar de vermoedens
gaan uit naar de Baskische
afscheidingsbeweging ETA.
Vorige week kwamen bij
twee aanslagen met een
autobom in het oosten van
Spanje twee mensen om het
leven. De aanslag in Ma-
drid kwam 24 uur nadat in
Terragona een vermeend lid
van de ETA in verband met
aanslagen was gearres-
teerd. Foto: EPA

Van onze verslaggeefster
VENLO - „De vooruitzichten op
werk voor vrouwen na het openstel-
len van de Europese grenzen zijn
niet rooskleurig. Ze hebben nog
steeds een achterstand en het is niet
makkelijk om die in te halen. Bo-
vendien blijken ze minder mobiel te
zijn dan mannen." Dit zei gisteren
in Venlo I. Havermans, directeur
Basiseducatie in Heerlen en PvdA-
lid van Provinciale Staten tijdens
,de derde en tevens laatste studiedag
van de Limburgse Vrouwen Raad.
Deze keer was het thema, met het
oog op Europa na 1992, 'arbeid.

„Vrouwen moeten thuis opnieuw
de strijd aanbindenen de taken ver-
delen. Er is een mentaliteitsveran-
dering nodig om de machtsverschil-
len tussen mannen en vrouwen op
te heffen", zo zei Havermans.

Vervolgens benadrukte ze het be-
lang van de arbeidsparticipatie van
vrouwen op de arbeidsmarkt. „Met
het oog op de emancipatieen vanuit
concurrentie-overwegingen is het
voor de economie van groot belang
dat vrouwen deelnemen aan het ar-
beidsproces. Bovendien zullen er in
de toekomst steeds minder jonge-
ren zijn om te werken en daar moe-
ten vrouwen van profiteren. Zij
dienen immers nog steeds als buffer
op de arbeidsmarkt." Scholing en
arbeidsbemiddeling op maat zou-
den volgens Havermans de kansen
voor vrouwen vergroten.
M. Oomen, CDA Europarlementa-
riër en vice-voorzitter van de EVP-
fractie in het Europees Parlement,
stelde dat er op Europees niveaure-
gels gemaakt moeten worden voor
gelijke deelname van de vrouw aan
het arbeidsproces. „De indirecte
discriminatie van vrouwen moet in

kaart worden gebracht en daarna
moet de regelgeving worden aange-
past."
Zij vindt dat de positie van de
vrouw niet meer hetzelfde is als
vroeger. „Daarom moet gestreefd
worden naar verandering van de so-
ciale stelsels binnen Europa. Vrou-
wen moeten op het gebied van
arbeid, sociale zekerheid en het
combineren van werk en familiere-
laties dezelfde rechten krijgen als
mannen."

Tot slot riep Oomen de vrouwen op
een voorbeeld te zijn voor de vrou-
wen in Centraal- en Oost-Europa en
hen te helpen. „Die vrouwen verke-
ren nu in dezelfde situatie als wij
dertig jaar geleden. Met de ineen-
storting van het totalitaire regime is
ook de ogenschijnlijke gelijkheid
verdwenen en zijn veel vrouwen
werkloos geworden."

Asielcentrum Schiphol
na uitbraken dicht

ben stuk geknipt. Door de
koepel konden de negentien, elf
Nigerianen, drie Libanezen, drie
Liberianen en twee Ghanezen
ontsnappen.

De door de ontsnapping ontsta-
ne schade aan het gebouw be-
draagt zon 12.000 gulden. „In
verband met de grote schade,
met name aan het dak, is het
centrum tijdelijk gesloten. Wij

gaan er vanuit dat het weer
opengaat als de reparaties klaar
zijn. De asielzoekers worden zo
lang ondergebracht in de open
centra in den lande", aldus een
woordvoerder van Justitie.

De laatste maanden zijn uitbra-
ken, of uitbraakpogingen sche-
ring en inslag geweest. Alleen al
dit jaarontsnapten er bij drie uit-
braken 39 mensen. Vorig jaar

onstnapten er meer dan honderd
mensen. De ongewapende mare-
chaussees die zijn belast .Tiet het
toezicht in het centrum hebben
de nadrukkelijk opdracht om
zich niet te verzetten tegen ge-
weldadige uitbraken.

Het opvancentrum dat is geves-
tigd in de oude aankomst- en
vertrekhal op Schiphol-Oost
ging zes jaar geleden open. Het

was bedoeld voor buitenlanders
die na een eerste verhoor door
ambtenaren van Justitie te horen
hadden gekregen dat hun asiel-
aanvraag was afgewezen. In het
gesloten opvangcentrum konden
ze het kort gedingtegen de voor-
genomen uitwijzing afwachten.
Gemiddeld verblijven de bewo-
ners vijf tot zes weken in het
centrum.

Door de slechte beveiliging, de
gebrekkige huisvesting maar
vooral omdat het verblijf op
Schiphol, met slechts veertig
bedden, veel te klein was werd
enkele jaren geleden besloten tot
de bouw van een nieuw centrum
in Amsterdam Zuid-Oost. Dit
Grenshospitium gaat over'twee
weken open en biedt plaats aan
120 kansloze asielzoekers.

(ADVERTENTIE)
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BELGRADO - Bij gevechten
tussen Kroatische strijdkrachten
en het federale leger in Kroatië
en Bosnië-Hercegovina zijn gis-
teren vier doden gevallen. Twee
mensen werden gedood en twee
raakten gewond tijdens artille-
riebeschietingen in de buurt van
Neum, een Bosnische stad aan
de Adriatische kust. De stad
bleef tot nu toe bespaard van de ,
oorlog die op het omliggende
Kroatische grondgebied woed-
de. Volgens het federale leger
werden hier zondag zes soldaten
gedood tijdens gevechten.
:

De Kroatische radio meldde dat i
zondagnacht twee mensen, on- 1
der wie een kind, om het leven :

Doden bij gevechten
in Kroatië en Bosnië

kwamen door artilleriebeschie-
tingen op de stad Vinkovci, in
oost-Slavonië.
Kroatische defensiefunctionaris-
sen berichtten ook over beschie-
tingen op Osijek en het in de
frontlinie liggende dorp Nustar.

Het persbureau Tanjug meldde
dat de Kroaten een offensief
hebben ingezet op het in Servi-
sche handen zijnde dorp Bilje, 10

kilometer noordelijk van Osijek.
Tijdens gewelddadigheden tus-
sen Serviërs en islamitische mili-
tanten in de etnisch verdeelde
republiek Bosnië-Hercegovina
zijn verschillende gewonden ge-
vallen.
Bij hevige vuurgevechten in de
Bosnische plaats Goradze, op 50
kilometer zuidoostelijk van Sara-
jevo, raakten zondagnacht ver-
scheidene mensen gewond, zo

meldden radiozenders in Belgra-
do. Op wegen naar Goradze zou-
den Serviërs en islamitische
militanten barricades hebben
opgeworpen. Ook zouden Ser-
viërs een televisiemast in han-
den hebben.
De gevechten in Goradze begon-
nen zondag, ondanks het vorige
week onder auspiciën van de EG
bereikte akkoord over de toe-
komst van Bosnië door deKroa-
tische, Servische en islamitische
leiders.
Een gezamenlijke eenheid van
de Bosnische politie en het fede-
rale leger werd naar Goradze
gestuurd om de vrede te herstel-
len, zo zeiden politiefunctiona-
rissen in Sarajevo.



Stork gaat Limburgse
activiteiten bundelen

Een industriële duizendpoot in onze provincie

Va»
in*
ver.

stK ~ De coördinatie tussen de verschillende indu-ieel dienstverlenende vestigingen van het Stork-con-n_ ln Limburg is voor verbetering vatbaar. Dit is de
deno g Van Plaatsvervanêend voorzitter van bestuur Vann Boogaard. „De zaken in Limburg zoals ze nu gaan zijn
diF

g niet helemaal gecoördineerd. Dat moeten we hoog no-
Vo .fan doen om onze P°sitie te verstevigen." Een woord-. erder van Stork spreekt zelfs van een termijn van twee
jr waarbinnen de activiteiten gebundeld moeten gaan

wordt in een eveneens hyper-
technologische vestiging van het
concern verricht. Bij FDO Tech-
nische Service in Sittard onder-
zoeken vier mensen de eigen-
schappen van verschillende
metalen. Hoever ze krimpen of
uitzetten, wat er gebeurt bij be-
vriezing of verhitting. Hoe ziet
het materiaal er over 50 jaar uit?
Storkwoordvoerder Huurde-
man: „Die wetenschap kan heel
handig zijn als je bijvoorbeeld
een brug bouwt."

slag in Amsterdam sprak Van
den Boogaard zijn genoegen uit
over de ontwikkelingen in Ge-
leen: „In het begin hadden we
opstartproblemen. We konden
de werknemers er moeilijk van
overtuigen dat ze er goed aan de-
den over te stappen naar ons.
Daarom hebben we verscheide-
ne presentaties gehouden. Dat
heeft succes gehad. De bereid-
heid is inmiddels goed zoniet
groot te noemen."

" Stork PMT in Boxmeer heeft een wereldmarktaandeel van meer dan 60 procent op he
gebied van pluimveeslachtsystemen.

De negentig werknemers van
Stork Kerkrade produceren on-
derdelen voor de textieldrukma-
chines in Boxmeer. Meer dan 50
procent van alle bedrukte textiel
in de wereld komt van rotatie-
textieldruksystemen van Stork.

van Stork Limburg is niet bang
dat deze activiteiten elkaar voor
de voeten lopen. „We houden el-
kaar goed op de hoogte van onze
bezigheden. Daarbij zitten we
niet direct in eikaars gebied.
leder heeft zijn eigen opdrachten
en specialiteiten. Ik zie geen pro-
bemen."Bij de toelichting op het jaarver

se telg van het bedrijf is Stork
Limburg in Geleen. DSM wilde,
in het kader van de interne reor-
ganisatie, van haar onderhouds-
dienst af en Stork bood zich aan.
De werkzaamheden sloten aan
bij de dienstverlenende speciali-
teit van het bedrijf. Per 1 januari
zijn er al tweehonderd werkne-
mers overgegaan naar Stork. De
verwachting is dat voor het ein-
de van het jaar de overige 250
zich bij hun collega's zullen voe-
gen.e grootste en jongsteLimburg

'Laat anderen niet
in de kou staan'

HIV-vereniging op zoek naar geïnfecteerde vrouwen

_*n den Boogaard heeft het hier
v _5rde liefst acht vestigingen
r* de international in deze pro-
rT-ie. De Stork-bedrijven in

.ir
g zi-"n van alle marktenü^s: van onderhoudswerk-*amheden bij DSM tot een

in Sit-
-1 "Ruim 700 werknemers wer-ft hier in de twee kernactivitei-
sv_Van het concern. industriële

en industriële dienst-woning.

Ruimtevaart
Een vreemde eend in de bijt isStork Product Engineering inSittard. Tien zeer geleerde tech-
nici ontwikkelen onder andere
een ontstekingsmechanisme
voor het Europese ruimtevaart-
project Ariane-5. Deze raket
moet in 1995 de ruimte ingaan.
Voor een ander ruimtevaartpro-
ject, Hermes, ontwikkelt Pro-duct Engineering een robot-hef-arm.

Destructief materiaalonderzoek

Opvallend is het grote aantal in-
dustriële dienstverleningsbedrij-
ven van Stork. De grootste daar-
van is naast Stork Limburg,
Nolte E & I met 80 werknemers
in Heerlen en 15 in Maastricht.
In Eygelshoven werken 50 men-
sen bij Laura en in Beek werken

er 30 bij Services Zuid. Allen
verlenen zij ondersteunende
diensten voor de industrie. Dat
betekent ontwerpen, installeren
en onderhouden industriële sys-
temen.
Services Zuid bijvoorbeeld heeft
de drie turbines van de water-
krachtcentrale in Linnen geïn-

stalleerd.
Daar waar de concerndirectie de
mening is toegedaan dat de coör-
dinatie tussen deze bedrijven
vergroot moet worden ('er vindt
zo nu en dan wel eens enige af-
stemming plaats') wordt die
noodzaak in Geleen niet zo ge-
zien. Marketing manager Krul

Akense prof mag
toch 'bottenbreker'
genoemd worden

Van onze verslaggeefster
Van onze verslaggever

AKEN - De Akense professor
Werner Küpper mag door tegen-
standers van dierproeven in
Duitsland ongestraft de 'Botten-
breker van Aken' worden ge-
noemd. Dat heeft het gerechts-
hof in Keulen geoordeeld in
navolging van de rechtbank in
Aken. Küpper was tegen deze
laatste uitspraak in hoger beroep
gegaan. Bovendien zei hij zich
niet meer vrij te kunnen bewe-
gen na de ontvangst van een
brief, die werd ondertekend met
'RAF-Tiere' en waarin hij met de
dood werd bedreigd.

De professor, leider van het in-
stituut voor proefdierkunde aan
de TH in Aken, wordt door actie-
voerders steevast 'Bottenbreker
van Aken' genoemd, omdat hij
zou hebben meegewerkt a_n
dierproeven met 78 gezonde
honden (Beagles).'Van de jacht-
honden zouden de voorpoten

zijn gebroken in het kader van
een onderzoek naar het gene-
zingsproces.

Volgens de Keulse rechter Oh-lenhard is de omschrijving 'bot-
tenbreker' een te accepteren
vrije meningsuiting, omdat hetthema dierproeven publiekelijk
zeer ter discussie staat. De vrije
meningsuiting is in dit geval van
meer belang dan een eventuele
inbreuk van de privacy, zo luidt
het oordeel.

Eerder al had de advocaat van de
dierenbeschermers, Joachim
Hindemith, zich in dezelfde be-
woordingen uitgelaten. „Wie zich
met zulke wrede dierexperimen-
ten bezighoudt, moet met kritiek
leren leven. In politieke me-
ningsverschillen zijn drastischewoorden geoorloofd."

Het is nog niet duidelijk of pro-
fessor Küpper nog bezwaren
gaat aantekenen tegen het von-
nis.

je op den duur tegen de muren
op. Contact met lotgenoten kan
je daar weer bovenop helpen.

Mensen kunnen ons altijd bel-
len. Wij hebben vier vrouwelijke
hulpverleners die weliswaar zelf
niet besmet zijn, maar de proble-
matiek van dichtbij hebben mee-
gemaakt. Die vellen geen oor-
deel, ze weten wat de ziekte
inhoud en welke problemen het

verenigen. Het is namelijk zo dat
aids een ziekte is, die het eerst
bij mannen ontdekt is. De symp-
tonen van een HlV-infectie, zijn
beschreven op basis van de
kwaaltjes die seropositieve man-
nen kregen. Met welke specifie-
ke medische problemen vrou-
wen te maken krijgen, is nog niet
zo goed gedocumenteerd. Be-
kend is bijvoorbeeld wel dat er
verschillende gynaecologische.

met zich meebrengt. Dat prtaten
alleen kan al zon opluchting
zijn," zegt Olga Schreurs.

klachten zijn, zoals schimmelin-
fecties, die kunnen duiden op
een HIV-besmetting. Als artsen
daar eerder op attent zijn, is de
kans dat er op een gunstiger tijd-
stip met de behandeling kan
worden begonnen groter," ver-
telt Paul van Ettekoven, even-
eens vrijwilliger bij de HIV-ver-
erTiging.

JEERLEN - Volgens des-
artsen is 15 pro-

van het totale aantalpensen dat geïnfecteerd is
fet het HIV-virus en dus
*^ns loopt aids te krijgen,
*fouw. Dat zou betekenenaat, bij naar schatting 2500
gf 3000 dragers van hetf*W-virus in Limburg, er

300 seropositieverouwen in deze provincie
?.. n. „Wij zien ze nooit. HetJJlkt wel of ze zich scha-rn," vertelt Olga
chreurs, medewerkster

"an de HIV-vereniging, af-ding Limburg. „Terwijl
?e.t lotgenotencontact juisty vrouwen zoveel goeds
j^ü kunnen voortbrengen,

die -niet naar buiten?Urven te komen met hun
psrnetting, laten niet al-

en zichzelf in de kou
maar ook anderen."

„Aids is nog een veel te abstract
bericht voor veel mensen. Ze
staan nog veel te weinig bij de
gevaren stil. Ik ken bijvoorbeeld
een 17-jarig meisje dat besmet is
tijdens een nogal wilde vakantie
in Spanje. Het is zo jammer dat
het bij de meeste mensen nog
niet doordringt dat iedereen ge-
vaar loopt bij onveilig vrijen. Pas
als pensen op voorlichtings-
avonden geconfronteerd worden
met een aidspatiënt schrikken ze
wakker. Dan komen de geïnte-
resseerde vragen," besluit Paul
van Ettekoven.

Olga Schreurs en Paul van Ettekoven van de HIV-vereniging.
Foto: FRANS RADE

o^et is belangrijk dat vrouwenle het HIV-virus dragen, zich

Wie meer wil weten over het
HIV-virus en aids kan de HlV-
vereniging bellen, tel.
045-728362.

Struisvogelpolitiek
„Aan struisvogelpolitiek heb je
niets. Ik begrijp best dat het
moeilijk is om ervoor uit te ko-
men dat je onveilig hebt ge-
vreeën. Vaak denken vrouwen
dat ze teveel gelegenheid hebben
gegeven. Of ze zijn besmet tij-
dens een verkrachting en dan
wordt de problematiek nog eens
verdubbeld. Wanneer je je dan
terugtrekt in een isolement, loop

DOOR CATHARIEN ROMIJN

- De nieuwe Winkelsluitingswet, die«Paalt dat pomphouders binnen gemeentekernen« 18 uur geen koopwaar uit schappen mogen verko-
Va , noemt Frank Vertommen een typisch staaltje

*** lakse' wetgeving.

t>ee weken gelden trad hij bij de economische poli-trechter in Maastricht als raadsman op voor een. eekse pomphouder. Samen met twintig anderetankstationhouders werd zijn cliënt veroordeeld tot°etes variërend van 500 tot 5000 gulden.

Jurist Vertommen verbaast zich over onduidelijke regeling

'Pomhouders door wetgever
gebruikt als kop van jut'

Lucas-stichting
geeft boeken over
dwarslaesies uit

HOENBROEK - De Lucas-
Stichting voor revalidatie heeft
in eigen beheer twee boeken uit-
geven voor dwarslaesie-patiën-
ten en andere geïnteresseerden.
In de tot standkoming van deze
publicaties is een grote groep pa-
tiënten van de dwarslaesie-afde-
ling van 'Hoensbroeck' betrok-
ken geweest. Het resultaat van
het 'patiënten-informatieboek' is
daarom ook zeer leesbaar en toe-
gesneden op de specifieke be-
hoeften van de dwarslaesiepa-
tiënten.
Zo is er naast een aantal hoofd-
stukken gewijd aan duidelijke
medische informatie, bijvoor-
beeld ook een hoofdstuk gewijd
aan de psycho-sociale gevolgen
van een dwarsleasie. Onderwer-
pen als oplossingen voor een
eventuele kinderwens of hoe om
te gaan met de gevolgenvan een

ontslag, worden op een heldere
manier aangereikt. Het 'patiën-
ten informatieboek' is de neer-
slag van de informatiemiddagen
die al sinds vele jaren in 'Hoens-
broeck' plaatsvinden. Vrijwel al-
le vragen die patiënten of hun
naaste omgeving met de betrek-
king tot de aandoening zouden
kunnen stellen, komen in het
boek uitvoerig aan bod.
De multi-disciplinaire behandel-
methoden staan centraal in de
andere publikatie, getiteld 'De
revalidatie van de dwarslaesie-
patiënten'. Revalidatie-arts C.
Pons en de overige teamleden
werkten mee aan de samenstel-
ling van dit boek, dat werd ge-
schreven door de fysiotherapeu-
ten D. Beckers en M. Buck. Deze
publicatie bevat eveneens veel
praktische informatie over de
methoden die in 'Hoensbroeck'
gehanteerd worden en is voor-
zien van 350 verhelderende fo-
to's. Wie meer informatie wil
over deze boeken, kan bellen
naar de Lucas Stichting, tel.
045-239555.op 1 maart

Secil Arda
naar Vurore

ROERMOND - Oud PvdA-
raadslid ir Secil Arda (41) uit En-schede is benoemd tot directeur
van Vurore, Instituut voor
Emancipatie Ontwikkeling in
Limburg. Na haar Enschedese
raadsperiode van 1986 tot 1990
werd Arda projectleider bij het
ministerie van Binnenlandse Za-
ken. Van 1979 tot 1986 werkte
Arda als product- en marketing-
manager bij Van Delden AG in
Duitsland. Sinds 1988 maakt Ar-
da deel uit van het landelijke
partijbestuur van de PvdA. De
nieuwe directeur startte haar
werkzaamheden in Roermond

het hele land zijn al procedures
gevoerd waarbij de pomphou-
ders zijn beboet. Daarbij is niet
aangeven om welke goederen
het nou precies gaat. Dat was in
Maastricht ook het geval. De be-
langenorganisatie voor tank-
stations Bèta in Rotterdam heeft
al haar leden opgeroepen in ho-
ger beroep te gaan. In de hoop
dat de rechter de wetgever op de
vingers tikt en eist dat het minis-
terie zijn huiswerk nog eens over
doet."

" Frans Vertommen: "Wat
vandaag niet strafbaar is,
kan het morgen wel zijn.,,

FRITS WIDDERSHOVEN

Zelf zal hij ook namens zijn
cliëntin hoger beroep gaan. „Bè-
ta is op dit momentbezig om alle
pomhouderszaken in één keer
aan justitie voor te leggen. Ook
zijn er plannen om de onduidelij-
ke regeling voor te leggen aanhet Europese hof van jusititie.
Vooral de pomphouders hier inde grensstreek hebben het ge-
voel dat zij dubbel gepakt wor-
den. Eerst inkomstenverlies
door de accijnsverhoging en nudit. Voor hen is de verkoop van
diverse drank, sigaretten en le-
vensmiddelen een belangrijke
bron van inkomsten. Als dé
overheid een verstoorde concur-
rentieverhouding wil regelen, is
dat natuurlijk een prima zaak.
Maar dan moet de getroffen re-
geling wel uitputtend zijn. Daar
mogen de pomphouders niet de
dupe van worden", aldus Ver-
tommen.

vraag is alleen wat daaronder
wordt verstaan. Dat blijft enorm
vaag en is op verschillende ma-
nieren te intepreteren. Zo is het
natuurlijk wel toegestaan om
benzine en smeermiddellen uur
lang te verkopen. Ook voor alco-
hol en sigaretten is de regeling
duidelijk: na 18 uur alleen ver-
krijgbaar uit automaten. Maar bij
frisdrank en snoep wordt het al
een stuk moeilijker. Bovendien
intepreteert de ECD in elke pro-
vincie de regeling weer anders.
Wat vandaag niet strafbaar is,
kan het morgen wel zijn."

0P .
j-c nieuwe regeling, die in 1989-
-(j 'ngegaan, heeft de pomphou-
Om twee jaar de tijd gegeven
j j1zich voor te bereiden. „Vanaf
l^uari 1991 is de wet echt vanacht gegaan en controleert de
(£°ï>omische Controle Dienst
°B regelmatig. In principe is
w de achterliggende gedachte
"__ dereëeling niets aan te mer-
u n- De tankstations boden 24
a £ per dag een breed pakket

goederen. Dat de detailhan-
Oj. dle maar 52 uur per week
... ltan zi Jn daar concurrentie-

vervalsing in zag, kan ik mij le-
W voorstellen. Maar de
-jgeVer is met een regeling ge-
"ien die niet te hanteren valt.

fl Pomphouder mag al die goe-
_. 6in verk°Pen die een weggge-
yiker placht te gebruiken. De

Volgens de Maastrichtse raads-
man worden de pomphouders
door de wetgever gewoon als de
kop van jut gebruikt. „Ik begrijp
absoluut niet waarom het minis-

terie van economische zaken
geen lijst met goederen kan ma-
ken die wel of niet 24 uur ver-
kocht mogen worden. Dan zijn
alle problemen opgelost. Over

(ADVERTENTIE)

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de Rabobank géén ’25,- vragen voor elke
betaalrekening. Uw bezwaren zijn bij deze beslissing doorslaggevend geweest.

In ons aangepaste plan kunt u zonderkosten een groot aantal betaaltransacties blijven
verrichten. De Rabobank blijft rente vergoeden. Daarnaast zullen de zogeheten renteloze
dagen worden afgeschaft, waardoor u op uw betaalrekening straks meer rente ontvangt dan
tot nu toe. Wel zullen bepaalde, dure transacties niet meer onbeperkt gratis zijn.

De nieuwe voorwaarden gaan 1 januari 1993 in. Uw plaatselijke Rabobank zal u nog
informeren over alle bijzonderheden van de betaalrekening. Tevens zal zij u inlichten hoe u
zo doelmatig mogelijk kunt betalen.

Rabobank S

DOOR LAURENS HARTMAN
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'Ik hoop hier tot mijn
pensioen te blijven'

ABP’ers willen niet weg uit het warme nestEen grote schok is het niet. Al enige tijd
wisten de werknemers van het

ambtenarenfondsABP dat 'hetrommelde.
Een kwart van het personeel moet

verdwijnen, maar intussen gaat het werk
gewoon door. Op de afdeling Arbeids

Ongeschiktheids Voorzieningen (AOV),
waar de eerste klappen zullen vallen, heeft
men de hoop nog niet opgegeven. Het tij

kan altijd nogkeren, zo redeneert men. Bij
de afdeling pensioenen maakt men zich

nog minder zorgen. Voor hen lijkt 1997, de
datum waarop het aantal werknemers van
het op één na grootste pensioenfonds ter

wereld met ongeveer 800 moet zijn
teruggebracht, nog ver weg.

Hoewel directeur Snijders afgelopen
vrijdag toch duidelijk is geweest in zijn

boodschap, en de werknemers al geruime ,
tijd worden aangespoord om 'de eigen

carrière kritisch te evalueren', en vooral
over de eigen 'externe mobiliteit' na te

denken, lijkt het erop dat men liever blijft
zitten waar men zit.

DOOR CINDY JASPERS

Een aantal collega's knikken in-
stemmend, hoewel deze afdeling
het eerst wordt getroffen.
Wanneer het kabinetsvoorstel
om de gemeenten met ingang
van 1 januari 1993 te belasten
met de uitvoering van voorzie-
ningen van gehandicapte ambte-
naren (wat nu nog door het ABP
wordt gedaan) wordt aangeno-
men, zullen er nog slechts zon
25 mensen op deze afdeling over-
blijven. Nu werken er nog zon
180.

Toch wordt op dit moment de
krant nog niet zenuwachtig na-
gepluisd, op zoek naar een ande-
re baan. Men wacht liever af of
het allemaal wel zon vaart zal lo-
pen. Je weet het nooit met die
politiek, mischien wordt de hele
boel wel teruggefloten, of gaan
de gemeenten het werk uitbeste-
den, en dan komt het werk uit-
eindelijk weer bij het ABP te-
recht. 'Want wij zijn tenslotte
gespecialiseerd.

„Gezien mijn dienstjaren, dat
zijn er 18, en mijn functioneren
denkt ik niet dat ik voor mijn
baan hoef te vrezen," meent een
werknemer op de afdeling pen-
sioenen." Hij is niet de enige die
er zo over tlenkt. Ook zijn colle-
ga's, waarvan de meesten meer
dan tien jaar bij het bedrijf wer-
ken, zijn niet pessimistisch ge-
stemd over hun toekomst bij het
ABP.

werknemers weg moet. Met deze
boodschap stuurde directeur
Snijders de 3400 werknemers
van het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds afgelopen vrijdag
het weekend in. Het bedrijf moet
'flexibeler' en 'marktgerichter'
worden. Daartoe moet de admi-
nistratieve kolos flink afvallen.

De directie hoopt dat gedwon-
gen ontslagen vermeden kunnen
worden. De eersten die op zoek
moeten naar een andere werkge-
ver zijn de mensen die voor een
bepaalde tijd zijn aangenomen,
de 'contractanten. Dat zijn er
echter maar 200.

De ABP'ers willen best voor hun
mening uit komen, zolang ze
maar anoniem kunnen blijven. '„Vorige week werd hier iemand
geïntervieuwd en de volgende
dag kreeg ze een uitbrander van
de leiding, dat wil ik niet riske-
ren," motiveert een werkneem-
ster het besluit om haar naam
niet te noemen.

„Ze willen dat we gaan sollicite-
ren, maar dat zal iedereen tot het
laatste uitstellen, want je gaat er
altijd op achteruit," meent een
werkneemster van de afdeling
AOV. „Bovendien hebben we
zeer goede secundaire arbeids-
omstandigheden, dat geef je niet
zo maar op."

HEERLEN - Een groot deel van
de werknemers zijn bij het ABP
binnengekomen met een middel-
bare schooldiploma en hebben
nooit ergens anders gewerkt. Ze
hebben het er naar hun zin en
zijn vol lof over hun werkgever.
Een goed salaris, fijne sfeer, niet
al te hard werken. Alles prima
geregeld. De laatste jaren kwa-
men er steeds vaker alarmerende
geluiden, maar iedereen dacht
dan, ach, dat valt wel mee. Maar
nu is het dan toch echt menens;
het roer moet om. De directie
spoort de werknemers aan om
elders te gaan solliciteren, dan
wel om opleidingen te volgen
om hun positie op de arbeids-
markt te vergroten.

Maar de ABP'ers hebben weinig
zin om het warme nest te verla-
ten. De meesten werken er al
meer dan tien jaaren als het aan
hen ligt, bhjven ze tot aan hun
pensioen.

Maar die wens zal niet in alle ge-
vallen in vervulling gaan.
De komende twee jaar staan bij
het ABP 400 arbeidsplaatsen op
de tocht. En tussen 1995 en 1997
moet het personeelsbestand met
een gelijk aantal inkrimpen. Dat
betekent dat een op de vier

geen werk meer is, dan is er vast
wel plaats op een andere afde-
ling, hoopt men.

Ondanks het sombere verhaal
van de directie blijft het vertrou-
wen van de werknemers, in de
pensioenengigant groot. En
mocht het dan echt zover komen
dat er op bepaalde afdelingen

" Mocht het zover komen
dat er op bepaalde afdelin-
gen geen werk meer is, dan
is er vast voel plaats op een
andere afdeling, hoopt men
bij het ABP.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Van onze verslaggever

# Commercieel directeur van Darley BV, Ossenblok en algemeen directeur van het Eijs-
dense bedrijf, Morssinkhof schudden gezamenlijk de hand van de vertegenwoordigervan
het Russische bedrijf.

export-orders naar Rusland te
verzekeren.

De oplossing is gevonden door
de opdracht in drieën te verde-
len. Het geld voor het eerste pro-
duktielijn is beschikbaar. Met
deze eerste produktielijn moet
vervolgens het geld voor num-
mer twee en drie worden ver-
diend.
Het binnenhalen van de
miljoenenorder is volgens com-
mercieel directeur M. Ossenblok
van Darley een direct gevolg van
een beleidswijziging bij het Eijs-
dense bedrijf. Tot voor kort be-
perkte het bedrijf (in 1991 een
omzet van 29 miljoen gulden)
zich puur tot de bouw van ma-
chines. Juist deze markt is ge-
troffen door de recessie. Nu
ontwerpt, fabriceert en instal-
leert Darley complete produktie-
lijnen, waarvoor kennelijk wel
een markt is.

Vervolg van pagina 1
EIJSDEN - Het Eijsdense
bedrijf heeft sinds eind ver-
leden jaar met de Russen
onderhandeld. Op een vak-
beurs in Utrecht, verleden
week, kon het contract offi-
cieel worden getekend. Dat
is extreem snel, want nog
niet zo lang geleden duurde
het jaren voordat een con-
tract met een Russisch be-
drijf rondgemaakt kon
worden.
Behalve de technische moeilijk-
heden die de order opleverde -het is de grootste uit de geschie-
denis van Darley - zorgde de
financiering voor veel proble-
men. Sinds de instorting van de
economie in de voormalige su-
permacht is het onmogelijk om

LUIK - Leden van een extreem-
rechtse groepering 'Assaut'
(Aanval) hebben zondag in Luik
betogers op weg naar de - vreed-
zaam verlopen - demonstratie
tegen racisme in Brussel flink
lastig gevallen.

De Rijkswacht was op hun
komst voorbereid. Niettemin
spoten de extremisten meerdere
mensen met een spuitbus gas in
de ogen. Drie personen moesten

Betogers belaagd
door rechtse
extremisten

daarvoor in een ziekenhuis wor-
den behandeld. Ook enkele
zwarten en Noordafrikanen
moesten het ontgelden.

Vijf personen, onder wie een lei-
der van Assaut, werden opge-
bracht. Ze bleken stiletto's en
een knuppel op zak te hebben.

De aanvallers ontkwamen aan-
vankelijk, maar werden niet ver
van het station ingehaald door
Luikse en Brusselse Rijkswach-
ters. Omdat de extremisten zich
dreigend opstelden, losten deor-
dekrachten 'per ongeluk' een
schot dat een van Assaut-leden
rakelings miste.

RBO in Limburg stort
zich op contractonderwijs

Sittards marketingbureau vóór beroepsonderwijs

bioscopen
HEERLEN

Royal: Cape Fear, dag. 18.30 en
21 uur. De avonturen van Babaf'
wo 14 uur. Rlvoll: JFK, dag. 20
uur. Maxim: De Johnsons, dag
18.45 en 21 uur. H5: The WJ [
boyscout, dag. 14.30 19 en 21-3°
uur. The prince of tides, dag
18.30 en 21 uur, di do ook 14uur
The Addams Family, dag. 14.15 |
uur. Don't teil Mom the babysit-
ter 's dead, dag. 18.45 en 21-' 5
uur. De Notenkraker, wo 14uur-
Fievel in het Wilde Westen, w° I
14 uur. Ricochet, dag. 21 uur
Curly Sue, dag. 14 en 18.30 uur-
Dead again, dag. 18.30en 21 uur. |
di do ook 14 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: HiddenU
Agenda, wo 20 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Cape Fear, di t/m do 21 1
uur, wo ook 14.30 uur. De John-*
sons, <ii t/m do 21 uur. Babar, «Jff14.30 uur. Hot shots, wo oO»J|
14.30uur. Barton Fink, di t/m do]
21 uur. JFK, dag. 20 uur, wo ooki
14 uur. Ciné-K: Frankie & John;J
ny, dag. 21 uur. Cinema-Pal»ce; j
The last boyscout, dag. 19 c"
21.30 uur, wo ook 14 uur. Thej
prince of tides, dag. 18.15 e° I
21.15 uur. Dead again, di t/m do
19 en 21.30 uur. Don't teil Mo"1

the babysitter .'s dead, wo 14uur- j
Fievel in het Wilde Westen, w°
14 uur. Lumière: La captive dv s
desert, dag. 20 uur. La stazione- |
dag. 20 uur. Merci la vie, dag- " 11uur. |

GELEEN
Roxy: The last boyscout, dag-jf"
20.30 uur. De Johnsons, dag n
20.30 uur. Pippi Langkous. *°i
15 uur.

SITTARD
Forum: JFK, dag. 20.30 uur-l
Frankie <__ Johnny, dag. 20.301
uur. Babar, het olifantje, wo I'jj
uur. Filmhuis Sittard: The Fis-R,
her King, wo 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Frankie *ï,
Johnny, di en do 20.30 uur.

ROERMOND
Royal: De Johnsons, dag. 20-3Cy
uur. Royaline: Doe Hollywood. 1
di t/m do 20.30 uur. Filmbui^W
Roermond: The Fisher king. d° ffl
20.30 uur.

VENLO
Perron 55: The Fisher King, dij!
20.30 uur. [/

_2!_ ✓

inde theaters
SITTARD:
- wo. 25/3:'Ubu Roi' met het Fransjj
lig koningsdrama van Alfred
door Théatre de 1' Eclipse.

4

WEERT:
- wo. 25/3:Het Nederlands Vo*s^neel brengt 'Heijermans', een W^.kaal toneelstuk geschreven door/jj
thurJapin en Frits Lambrechts (2' I
uur).

AKEN:
- di 24/3:Karate Billi kehrt zul**
Klaus Pohl.
- di. 24/3:'Die Liebe zu den drei O""
gen. Serge Prokoffieff (19.30 uur)-

- wo. 25/3:'Armer Columbus', Er**!
Dressel.

Tenzy anders aangegeven begint
alle voorstellingen om 20 uur.

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij Heerlen, Raadhuispl^
19. De Collectie, keuze uit de kun*.
collectie 1950-1991. T/m 10/5, open £t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 «S
Galerie de Konfrontatie, Putgraa»
Expositie van Lex Timmermans. T'
29/3. Open za en zo 14-17 uur. 1* jmenmuseum , Coriovallumstraat .
Zoals de ouden bouwden. T/m l.j
open di t/m vr 10-17 uur, za en zo I*'

Vandaag rechtszaak
over steekpenningen

in die hoedanigheid invloed op het
aanbestedingsbeleid van de provin-
cie. Voor een totaalbedrag van
35.000 gulden zou hij van wegen-
bouwer Baars geld hebben aange-
nomen, in de wetenschap dat hem
ditwerd gegeven om deKlimmense
firma te bevoordelen. Dr Brikke-oave, Lindeplein 5a- O'

cias, fotocollages van Glicia R°d
gues. T/m 29/3, open ma t/m vr 10"'
14-17 en 19-21 uur, zo 15-17 uur.

BRUNSSUM

_ ._.. _~... ..,_.,, -_!__»_. ._ _, _._
za en zo 14-17 uur. Galerie Gaudi. f?.reweg 83. Werk van Mare Hendrik
T/m 29/3, open do t/m zo 10-17 uur-

Galerie Ipomal, Kerkberg 2. ExP°"
tic van de Duitse kunstenaar Fra 11
Ermschel. T/m 19/4. open vr 17-20UJ

LANDGRAAF

NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationsstr**
282. Schilderijen van Gerda Ha»
mans en beelden van Rini Dado. T'
4/4, open di t/m vr 9-18 uur en za 9' 1

Haazen betwijfelt echter of dit zal
gebeuren: „Het beroepsonderwijs
in Zuid-Limburg wil drie ROC's, in
Sittard, Maastricht en Heerlen en
men voelt niets voor een monsteror-
ganisatie. Als het er inderdaad drie
worden zal het RBO blijven bestaan
als centraal bureau."

Volgens de planning van het minis-
terie van onderwijs en wetenschap-
pen is het RBO echter geen eeuwig
leven beschoren. Men streeft naar
massale schoolorganisaties (Regio-
nale Opleidings Centra, ROC's) wat
voor Zuid-Limburg neerkomt op
een fusie van alle 24 instituten die
het convenant ondertekend hebben
waaruit het nu te openen RBO is
voortgekomen. Het bureau zou dan
als een soort marketing-afdeling
worden opgenomen in het ROC.

Tweede Kamer besloten dat er ook
iets moest gebeuren om op regio-
naal niveau de samenwerking tus-
sen onderwijs en arbeidsmarkt te
bevorderen.
Volgens RBO-directeur J. Haazen
toont de snelle gang van zaken in
Zuid-Limburg „de bereidheid tot
vernieuwing en vitaliteit van de in-
stellingen in de regio".
Haazen: „De komende zes maanden
moeten we beter te weten komen
wat het bedrijfsleven wil en wat de
onderwijsinstituten kunnen aanbie-
den. Dan kunnen we ook bepalen of
de omvangvan het bureau, waar nu
vijftien mensen werken, voldoende

dieten

In de beschuldiging tegen ex-wet-
houcfer Craenen wordt geen exact
geldbedrag genoemd. Als wethou-
der zou ook hij invloed hebben ge-
had op het aanbestedingsbeleid,
met name dat van de gemeente
Echt. Hij zou beloften hebben aan-
genomen die betrekking hadden op
het helpen aflossen van schulden,
het verkrijgen van kredieten en/of
het aannemen van een borgstelling
voor aflossing van een of meer kre-

Contract met Russen
zeer snel getekend

De feiten die aan Dohmen worden
verweten, zouden zich hebben afge-
speeld tussen februari 1984 en
maart 1986. In dienst van de provin-
cie Limburg fungeerde hij toen als
hoofd van het Bureau Economische
Infrastructuur en Toerisme en had

MAASTRICHT - Onder voorzitter-
schap van mr J. Wortmann behan-
delt de rechtbank te Maastricht
vandaag gescheiden de strafzaken
tegen de 50-jarige voormalige pro-'
vincie-ambtenaar P. Dohmen uit:
Eysden en de 47-jarige ex-wethou-
der van de gemeente Echt G. Crae-
nen. Beiden worden ervan verdacht
steekpenningen te hebben aangeno-
men van Baars Aannemings- en
wegenbouwmaatschappij in Klim-
men.

De telastelegging tegen Craenen
noemt in dat verband ook Aanne-
mings- en handelmaatschappij De
Bont Limburg B.V. en de Echter
Asfalt Centrale B.V. Als officier van
justitie treedt op mr P. Frénay, die
als zodanig nog in (gevorderde) op-
leiding is. Hij vervangt mr J. van
Atteveld, diereeds enige tijd ziek is.

Belangrijkste activiteit van het
RBO is nu nog de uitvoering van
het in 1988 gestarte project primaire
beroepsgerichte volwassenenedu-
catie (PBVE). Dat project loopt tot
eind volgend jaar. Op dat moment
moet de 'makelaarsfunctie' van het
RBO geheel ontwikkeld zijn.

SITTARD - Het middelbare be-
roepsonderwijs (MBO) in Zuid-Lim-
burg heeft sindsenigetijd een eigen
bureau dat het midden- en kleinbe-
drijf benadert om te bemiddelen
tussen scholingsbehoeften en het
onderwijsaanbod in de regio. Het
zogenoemde Regionaal Bureau On-
derwijs (RBO) in Sittard, dat don-
derdag officieel wordt geopend,
moet het MBO meer contracten
voor onderwijsactiviteiten bezor-
gen. De meeste instellingen voor
beroepsonderwijs verkeren de laat-
ste jaren in financiële problemen
door het teruglopende aantal leer-
lingen. Met onder andere contract-
onderwijs hoopt men die terugval te
compenseren.
Het Zuidlimburgse RBO is een van
de eerste in Nederland die zijn deu-
ren opent. In totaal moeten er 28
van de grond komen, voor elk zoge-
noemd RBA-gebied één. Bij de in-
stelling van dieRegionale Besturen
Arbeidsvoorziening werd door de

In de zaak van Craenen heeft de
verdediging vier getuigen opgeroe-
pen, onder wie de Klimmense we-
genbouwer J. Baars.

Actie bezetters
Luik versoepeld

Benoeming
Rode Kruis

Het beleg is nochtans niet opgehe-
ven. Een veel groter dan aanvanke-
lijk gepland deel van de site zal
gevrijwaard blijven. Het voorstel
van privé-ondernemers, om de ar-
cheologische vondsten te redden en
ze als toeristische bezienswaardig-
heid voor te voeren, blijft gehand-
haafd.

LUIK - De actievoerders van de
Luikse Place St. Lambert, die de ar-
cheologische site in het centrum
van Luik beschermen, versoepelen
hun actie. Zij zijn er zelfs mee ak-
koord gegaan dat de bouwwerken
worden hervat, nadat zij van het
schepencollege verregaande waar-
borgen hadden gekregen over het
behoud van de site met historische
waarde.

open di t/m za van 13.30-17.30 u>J'
Galerie Anny van den Besselaar, *felstraat 6a. Expositie van Jan Tvl1,,!
mans en Dick Aerts. T/m 19/4, ope" Jdt/m ma van 13-17.30 uur. Galerie 'Situ, Aylvalaan 10. Expositie van Ms
lene Dumas. T/m 4/4, open wo t/m ~ j
van 14-18 uur. Galerie Wolfs, Ho°J,
brugstraat 69. Werk van diverse
stenaars. T/m 19/4, open wo en vr v*' I
14-18 uur, do 18-20 uur, za 10-17uur c'
zo 13-17 uur. Galerie ContemP'J!
Rechtstraat 96. Expositie met *e',A
van Anton Heyboer. T/m 27/3, openf,
t/m zo van 11-17 uur. Kunsthandel *li*, Wycker Brugstraat 16. Compute'
schilderijen van Adnan Elmec^Vanaf 29/2, open ma 14-18 uur, di »n
vr 9-18 uur, za 9-17 uur. Galerie He"*, St. Nicolaasstraat 26c. Installatie c
performance van Walpurga PaueJfrT/m 4/5, open wo t/m za 16-20uur. O*
lerie Dis, Tafelstraat 28. Schilderij^
van Doris Beeke. T/m 16/4, open "*,
t/m zo 13-18 uur. Theater aan «"'
Vrijthof. MHAL '92, expositie in *l
der van opening. Vanaf 14/3, open m
t/m za 11-16 uur. Galerie A-nar**
Rechtstraat 84. Tentoonstelling '^dels aan Banden'. T/m 18/4, ope" °L
t/m vr 11-18 uur en za van 11-17 uU'-
Galerie Simera, Bogaardenstraat 4U,
Expositie van Paul de Nooijer en "a
Bartels. T/m 18/4, open wo t/m L
13.30-18 uur. Galerie Wanda Rf 1'Rechtstraat 43. Expositie Luc Del%iOsvaldo Romberg en Ton Slits. "'9/5, open van di t/m za 11-17 uur. Ga'
rie Schuwirth & van Noorden,Re£?.rt
straat 64. Werk van Erik Kierkels- *"19/4.

MAASTRICHT
Galerie Artisart, Grote Gracht *"Expositie met werk van Ger Stallf,
berg en Ed Sleijpen. Van 28/3 t/m *'

HEERLEN - Eddy van Hecke (54)
uit Spaubeek is per 1 april benoemd
tot chefstaf Rode Kruis Korps Lim-
burg. Hij was 16 jaar werkzaam bij
Defensie en daarna 18 jaaractief bij
het Kabinet van de Gouverneur in
Maastricht. Van Hecke is gastdo-
cent aan diverse academies en is
voorzitter van Volleybal Promotie
Limburg.

Dinsdag 24 maart 1992 " 14
LimburgLimburgs dagblad
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Extra aandacht voor afvalscheiding

Boomplantdag
"Leerlingen van de dr. M. L.
Kingschool in Nuth leggen
vanmiddag om half twee de
schoolboekenaan dekant om in
het kader van de Boomplant-
dag een aantal bomen te plan-
ten langs het pad dat vanaf de
Keelkampstraat naar de visvij-
vers loopt. Ongetwijfeld is het
boomplanten net zo leerzaam
als een uurtje rekenen. De bo-
men moeten immers berekend
de grond in.

Sparen
" Een inwoner van Heerlen
verscheen gisteren voor de kan-
tonrechter. Hij had vorig jaar
op de N2Bl 165 kilometer per
uur gereden in plaats van de
maximaal toegestane 100. Hij
ontving een schikking, maar
had geen geld om diete betalen.
„Tegen de tijd dat ik de tweede
schikking krijg, zal ik wel ge-
noeg geld hebben", heeft hij
gedacht. De tweede schikking
bleef uit. Wel belandde er een
dagvaarding op zijn deurmat.
Kantonrechter H. van Oppen
veroordeelde de snelheidsover-
treder tot 500 gulden.

Student
" Een student uit Aken ver-
scheen gisteren voor het kan-
tongerecht in Heerlen, omdat
hij een ongeluk had veroor-
zaakt waarbij twee mensen
gewond waren geraakt. Hij
had stil gestaan langs de weg
en reed zonder te kijken weer
verder. Officier van justitie L.
Ummels eiste300 gulden van de
student. Maar kantonrechter
Van Oppen deed daar 50 gul-
den van af. „U heeft de moeite
genomen om hier heen te ko-
men", aldus Van Oppen.

Duitsland
" Voor sommige mensen wordt
het hoog tijd dat het Europa-
zonder-grenzen snel gestalte
krijgt. reed u op de
A76 183 in plaats van 120 kilo-
meter per uur?", vroeg de kan-
tonrechter in Heerlen gisteren
aan de burgemeester van Bug-
genhout, een plaatsje tussen
Antwerpen en Brussel. Jkdacht dat ik al in Duitsland
zat", reageerde de Vlaming. De
vergissing kwam de Eurobur-
ger-avant-la-lettre duur te
staan: 400 gulden boete.

Naamplaat
"Behoort u ook tot die groep
mensen die al maanden wach-
ten op een naamplaatje? Be-
steld bij een ongeveer 50 jaar
oude man die bij de mensen
thuis aanbelt en vervolgenszijn
spulletjes in zes verschillende
'smaken' te koop aanbiedt?
,Jsinnen twee weken heeft u het
naamplaatje in huis. U dient
wel 25 gulden vooruit te beta-
len", zegt de colporteur steevast
voor het afsluiten van elke deal.
Een aantal mensen heeft inmid-
dels waar voor hun geld gekre-
gen, zij het met een vertraging
van drie maanden.

Naamplaat (2)
"De groep 'vergeten' klanten
is inmiddels gegroeid tot tach-
tig. Vandaar dat het rijkspolt-
tiekorps Schinnen-Onderban-
ken - daar kwamen de meeste
aangiften binnen wegens op-
lichting - op zoek is naar mijn-
heer G., die overigens een be-
kende is van de politie. Het
woonadres dat de colporteur
opgeeft, is echter onjuist. Een
naamplaatje met zijn juiste
adres heeft hij nog niet in de
aanbieding...

Sighel
"Studio Sport reed afgelopen
zaterdagnacht weer eens een
scheve schaats tijdens de uit-
zending van het WK-schaatsen
in Calgary. Na de ritten van
Koss, Zandstra en Ritsma op de
5000 meter werd het trio ge-
vraagd naar hun kansen _pp de
slotdag. ledereen had de mond
vol van een tweestrijd tussen
Koss en Zandstra. Over het Ita-
liaanse boswachtertje Roberto
Sighel repte niemand. Wat
bleek? Sighel moest nog rijden
toen de interviews werden op-
genomen. De kleine Italiaan
verraste met een prima 5 km-
race iedereen, inclusief de Stu-
dio Sport-'specialisten' De Vos-
Bafcfcer. Sighel verwees de in-
terviews naar de categorie 'ver-
spilde zendtijd. Ofwas er opzet
in het spel en streeft het duo
naar een hoge klassering in de
'top tien blooperrubriek' van
AVRO's Sportpanorama?

Van onze correspondent

- De vereniging Mi-
«eunetwerk Brunssum-Onderban-**n presenteert zich op maandag 30
||}aa_t als een nieuwe groep mensen~e zich vooral sterk wil maken°°r het stimuleren van het milieu-
r^ sef binnen beide gemeenten.
*jrt jaar nog wil de vereniging met

voorlichtingscampagne het ac-

cent leggen op afvalscheiding en
verwerking daarvan.

Er moet ook een (telefonisch) meld-
punt komen waar burgers van
Brunssum en Onderbanken hun
klachten kenbaar kunnen maken.

„Maar ook kunnen ze terecht met
vragen die betrekking hebben op
milieuzaken", zegt voorzitter Ben
Vermeulen.

Ook staat het plaatsen van bushal-
tes met stoptijden voor de chemo-
car hoog op het lijstje van het net-
werk.
Vermeulen: „Dat vinden wij belang-
rijk omdat naar onze mening de
burgers onvoldoende op de hoogte
zijn over de inlevertijdstippen voor
het huishoudelijk chemisch afval".
Het Milieunetwerk Brunssum-
Onderbanken treedt op maandag-
avond 30 maart officieel naar buiten
in dr Brikke Oave. Enkele spre-
kers, onder wie de directeur van de
Gewestelijke Afvalstoffendienst
Gooi en Vechtstreek P. Zwart, zul-
len een toelichting geven op de mi-
lieuproblematiek in het algemeen.
Rond 22.00 uur begint een forum-
discussie ondervoorzitterschap van
ir. H. Vijverberg, directeur Milieu-
federatie Limburg.

Heffing in strijd met statuten Landgraafsekablexploitant

'CAI-kwartje'
ongeoorloofd Voetpad

pit-bulletin " CDA-wethouders Nie Odekerken (links) en Wiel Hein-
richs (met pan erwtensoep) hielpen zaterdag bewoners van
de Namiddagse Driessen bij het leggen van een tegelpad.

Foto: FRANSRADE

DOOR RIK VAN DRUTEN

-_ Van onze verslaggever

- Heffing vanen kwartje ten behoeve van
J-'flnroep Landgraaf is strijdig
JJtet de statuten van de Land-
paafse kabelexploitant CAI-
LandgraafBV. Die wil daarom
pet meewerken aan de hef-
flr _. van het zogenoemde CAl-
p^artje. „Een abonnement op

kan niet die-

nen om anderen subsidie te
geven", aldus directeur H.
Steinen.

Steinen heeft kritiek op de gemeen-
teraad, die wil dat CAI-Landgraaf
wel het abonnementsgeldverhoogt.
„Het is wel erg gemakkelijk om uit
andermans beurs geld uit te delen.
Sinds deexploitatie van het vroeger
verlies lijdende kabelnet is gepriva-
tiseerd, is er een boel verbeterd
maar daar hoor ik de raad nooit
over."

Als de raad volledige zeggenschap
over het kabelnet had willen hou-
den, had hij maar niet moeten pri-
vatiseren, vindt de CAI-directeur.
CAI-Landgraaf is boos op het voor-
tijdig uitlekkenvan het besluit. „We
moeten het zelfs nog op schrift stel-
len", aldus een verontwaardigde
Steinen.

Cursisten in september nog niet onderdak

Onderzoek naar 'ander'
Creativiteitscentrum

LANDGRAAF - De politiek
staat zo ver van de mensen af, is
een tegenwoordig veel gehoorde
klacht. De mensen interesseren
zich niet meer voor de politiek,
luidt een andere formulering. Of
dat werkelijk zo is, valt moeilijk
vast te stellen. Maar wel rijst
soms onwillekeurig het vermoe-
den dat politici zich soms erg
druk maken over ondergeschik-
te zaken, alsof er geen belang-
wekkender zaken zijn.

Neem het voetpad tussen de wo-
ningen aan de Spaarweiden in
Übach over Worms. De bewo-
ners wilden graag een tegelpad,
in plaats het slordige laagje as-
falt dat al een aantal jaren de
bodem bedekt. Om met het goe-
de nieuws te beginnen: dat tegel-
pad komt er, tot vreugde van de
buurt.
Daarvoor moeten ze wel zelf de
handen uit de mouwen steken.
Wethouder Nie Odekerken
noemt dat sociale vernieuwing.
In gewone-mensentaal: hij heeft
geen geld om het pad geheel van
gemeentewege aan te leggen. De
gemeente legt daarom alleen de

was voor een tegelpad. Dat zijn
partijgenoot Odekerken nu iets
heeft bedacht dat het tegelpad
wel binnen bereik heeft ge-
bracht, heeft volgens Van Heu-
men niets met zijn CDA-activi-
teiten te maken.

Het gevolg van het relletje is dat
de Namiddagse Driessen onge-
woon veel lokale politici te zien
kregen, de afgelopen week. Eerst
de BBL'ers, die 's woensdags al-
vast symbolisch een eerste rijtje
tegels kwamen leggen. Afgelo-
pen zaterdag togen de bewoners
zelf aan het werk, geholpen
d00r... de CDA-wethouders
Oderkerken en Heinrichs. Alsof
het al verkiezingstijd is.

Even kwam ter redactie de ge-
dachte op de bestofte archieven
in te duiken om met zekerheid
vast te stellen wie als allereerste
het idee van een tegelpad in de
Waubachse Spaarweiden lan-
ceerde.
Wij hebben daarvan afgezien.
Vliegen afvangen is onder politi-
ci een populaire sport, waarnaar
wij van tijd tot tijd gaarne kij-
ken. Maar daar houden wij het
bij, totdat werkelijk belangwek-
kende zaken aan de ordekomen.

tegels, de rest van het werk doen
de bewoners zelf.
Tot zover niets bijzonders, óf het
zou de - voor de overheid - be-
paald ongebruikelijke aanpak
moeten zijn, die wellicht ook op
andere terreinen nog goede dien-
sten kan bewijzen.

Vorige week ontbrandde onver-
hoeds echter een politieke twist
tussen het CDA, de partij van
wethouder Odekerken, en Bur-
ger Belangen Landgraaf. BBL-
fractieleider Lei Bisschops is een
van Odekerkens voorgangers als
wethouder van Openbare Wer-
ken, waarover later meer.
BBL beticht het CDA ervan, het
balletje slechts aan gelijkgezin-
den - andere CDA'ers dus - toe
te spelen. Terwijl BBL-raadslid
Harry Erkens Odekerken al veel
eerder om een tegelpad zou heb-
ben gevraagd. De voorzitter van
de wijkvereniging Namiddagse
Driessen is namelijk tevens se-
cretaris van de Landgraafse
CDA-afdeling.
Deze Bert van Heumen ontkent
dat in alle toonaarden. Hij zegt
dat Bisschops - toen wethouder
Openbare Werken - op 30 mei
1984 tegen de wijkvereniging
heeft gezegd dat er geen geld

o__ERLEN ~ De gemeente Heerlen
«aerzoekt mogelijkheden om het■"eativiteitscentrum op de een of«ndere manier voort te zetten. Maarat zal zeker niet onder de vlag vanue huidige stichting zijn.

32 docenten is ontslag aangevraagd.
Bij de gemeente verwacht men niet
dat het lukt om alle cursisten in
september al elders ondergebracht
te hebben. Vandaag is een commis-
sievergadering over dit onderwerp.

Breekijzer
De PvdA-fractie heeft wethouder
Wiel Heinrichs (volkshuisvesting)
gevraagd zijn invloed bij de wo-
ningverenigingen aan te wenden
om CAI-Landgraaf op andere ge-
dachten te brengen. „Ik wil de op-
vatting van de gemeente best nog
eens naar voren brengen", aldus de
wethouder in een reactie, „maar ik
trek wel een duidelijkestreep. Ik ga
het CAI-kwartje niet als breekijzer
gebruiken voor het gemeentelijke
volkshuisvestingbeleid
Volgens CAI-directeur Steinen
heeft dat sowieso weinig zin. „Er
zitten wel drie mensen van de
Landgraafse woningverenigingen
in het CAI-bestuur, maar die zitten
er op persoonlijke titel. Niet na-
mens hun woningvereniging."

" Leden van de speelgoed-
vereniging Veos bekijken
kostbare exemplaren tij-
dens de beurs in Valken-
burg.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Inmiddels heeft Veos op tal van
speelgoedterreinen prachtige
exemplaren ter beschikking. Ge-
middeld worden er per jaarzon
dertig exposities gehouden in
het hele land. Dat kan in de eta-
lage van de juweiierswinkel zijn,
bij een bank maar ook in een
echt museum. De belangstelling
is groot, vele duizenden mensen
bezoeken de Veos-exposities.

Pc gemeenteraad besloot in novem-°er om de subsidie voor het Creati-ïteitscentrum te verlagen van°"0.000 gulden naar 440.000 gulden.
..Üe reactie van het bestuur was°en meteen: dit kan niet, we stop-en ermee."

v
r is een werkgroep geformeerd
*n mensen van de gemeente, de
l'ehting en de culturele instellin-sen. Die bekijken wat er met de
"jrsussen van het Creativiteitscen-

kan gebeuren.
"We overwegen serieus op het Crea-
i vjteitscentrum zelfstandig verder
"? 'aten gaan. Maar het kan ookzijn
ia* bepaalde cursussen onderge-
,racht worden binnen de gemeente,e muziekschool, A en S. Op dit?°rnent valt daarover nog niets de-
Wtiefs te zeggen," laat de wethou-derweten.

j;Hetbestuur van de stichting heeft
"tëlf het besluit genomen om ermee
J? stoppen. Dat wil ik nog eens be-drukken," zegt wethouder Jo«"Vers.

Het is eigenlijk voor het eerst dat
Veos in Limburg aktief is. Leden
heeft men nog niet in onze pro-
vincie. In hotel Tummers is ove-
rigens geen sprake van een uit-
voerige expositie. De club heeft
weliswaar wat bijzonder fraai
speelgoed meegebracht, maar de
nadruk ligt dit weekeinde toch
meer op het geven van adviezen.

j*6tCreativiteitscentrum stopt in deUidige vorm in elk geval aan het
lr»de van dit cursusjaar. Voor alle

Bomen kappen
in Grasbroek

Taxeren
„De waardevan oud speelgoed is
in de laatste jaren sterk geste-
gen. Mensen horen dat en willen
dan vaak weten wat hun eigen
speelgoed nog waard is. Daar-
naast doen wij veel aan het op-
knappen van speelgoed, terwijl
we ook regelmatig proberen te
bemiddelen. Soms ontbreekt een
bepaald stuk van een speelgoed
waarvan je weet dat een ander
het dubbel heeft. Zo kun je men-
sen helpen." Het taxeren van
speelgoed gebeurt vooral op ba-
sis van pure ervaringen, terwijl
ook de resultaten op veilingen
houvast geven.Dieven nemen

spaarkas mee

- Woningbouwvereni-
F lr _ Samenwerking/Glück Auf
**Pt binnenkort zestien sierkersbo-?en- aan de Grasbroekerweg en»:luysenaerstraat in Heerlen.

~*^ gemeente heeft daar toestem-
j^ttg voor gegeven, omdat de bo-f^en ziek zijn. Ze zouden zelfs

omvallen, met alle gevaren
dien. De woningvereniging

want ter vervanging 28 sierperebo- Oud speelgoed passie
voor volwassen mannen

Weinig interesse voor taxatiedag

DOOR JEF BRAUERS in Veos en de vereniging, die nu
dertig leden telt, bloeit als nooit
tevoren.

- In een café aan de
/enlostraat in Heerlen is zaterdag-
nacht ingebroken. De kroeg werd

door de nooduitgang tegrceren.*^n gokkast werd opengebroken en
j*n spaarkas werd meegenomen.

e eigenaar mist verder vijfflessenterke drank en dertig sloffen siga-
etten.

Inbraak in café
in Simpelveld

De betrekkelijke rust heeft ech-
ter ook zijn voordelen. De heren
hebben volop tijd om hun doel-
stellingen, hun plannen en hun
eigen hobby uitvoerig uit de doe-
ken te doen. Het blijft immers
toch altijd een wat vreemd ge-
zicht. Volwassen mannen envrouwen, soms al lang gepensio-
neerd, die zó enthousiast bezig
zijn met speelgoed. Speelgoed
voor volwassenen weliswaar,
maar toch.

Jan Mulder uit Leiden was zon
tien jaar geleden de initiatiefne-
mer van de vereniging. In het
hele land bleken mensen bezig
te zijn met speelgoed. Verzame-
laars, die speelgoed willen op-
knappen en vooral willen weten
hoe óud het is. Men vond elkaar

En na Valkenburg wachten nieu-
we uitdagingen. Zo is er vandaag
een expositie van oude blikken
auto's, waaronder een op stoom
aangedreven exemplaar. Zeker
weten dat juwelier Van Wezel
aan de Theresiastraat in Den
Haag veel toeloop krijgt, zie je
Kuiper en Mulders denken. En
begin april is de vereniging pre-
sent op de expositie 'Spelen met
schepen' in het Amsterdamse
Sch'eepvaartmueseum. Veos
toont daar zeven bijzonder fraaie
diorama's. Tussendoor volgen
ongetwijfeld nog diverse andere
exposities.
Dat neemt niet weg, dat Veos
graag nog eens terug komt naar
Limburg voor een echte exposi-
tie. Belangstellenden daarvoor
kunnen meer informatie krijgen
bij Jan Mulder: « 071-213880.

Het blijft dus rustig, deze pre-
mière in Limburg. Al wekken de
afgevaardigden van de club niet
de indruk daar echt wakker van
te liggen. Zij zijn weer eens brj
elkaar, er kon urenlang met ge-
lijkgezinden over speelgoed wor-
den gepraat.

Halve garen
„Het is eigenlijk een vereniging
van halve garen", zegt bestuurs-
lid Victor Kuiper lachend. Kui-
pers praat met liefde over speel-
goed. Vooral als dat speelgoed
echt oud is. „Daar bedoelen we
dus mee speelgoed van vóór de
oorlog. Hoe ouder hoe mooier.
Vroeger werden de spullen nog
met de hand gemaakt en beschil-
derd. Nu komen er 10.000 autoo-
tjes of treintjes tegelijk uit de
fabrieksmachine. Oók mooi,
maar het heeft niet het karakter
van dat zelfgemaakt speelgoed."

vèld^JÏ?,?!!.!!.!!!!e Marktstraat in Simpelveld is iiJe nacht van zondag op maandag
"ftgeveer 400 gulden ontvreemd.°k werd een spaarkas meteen nog

geldsom gestolen..e inbreker is binnengekomen«oor een vernielde ruit. De eige-aar, die boven de kroeg slaapt, is, let wakker geworden. De politieaeeft een onderzoek ingesteld.

VALKENBURG - De ogen
twinkelen, de stortvloed van
woorden valt nauwelijks te on-
derbreken. De onderwerpen:
treinen, schepen, auto's. In
speelgoedformaat weliswaar,
maar daarom niet minder écht
voor de sprekers.
Twee dagen lang was de Vereni-
ging tot Expositie van Oud
Speelgoed, kortweg Veos ge-
naamd, te gast in Limburg. In
hotel Tummers in Valkenburg
om precies te zijn. Officieel om
er het speelgoed van belangstel-
lenden te taxeren, om adviezen
te geven over de herkomst van
het speelgoed en om antwoord tegeven op de vraag of het nog de

moeite loont om, oneerbiedig ge-
zegd, het 'stuk' nog terepareren.
Ze hebben weinig te doenop de-
ze zaterdagmiddag, de afgevaar-
digden van Veos. Of de Limbur-
gers weten al alles van hun
speelgoed af, of ze verkiezen op
deze wel zeer maartse dagen ge-
woon de warme huiskamer. Uit-
eindelijk zullen zon 22 belang-
stellenden zich met belangwek-
kende speelgoedvragen wenden
tot de heren Mulder, Kuiper en
Schalkwijk, die namens Veos
aanwezig zijn.
Twee oude dametjes gaan in elk
geval tevreden naar huis. Vastge-
steld wordt dat hun beertje, dat
middels ingewikkeld technisch
vernuft uitstekend op eigen be-
nen kan lopen, een produkt uit
de twintiger jaren moet zijn....

Limburgs dagblad J

Meldpunt milieuzaken
Brunssum-Onderbanken
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Uitgebreid assortiment
platen en montageprofielen

voor de zelfbouwer.

IL___^__r_
ï KUNSTSTOFFEN Gf :"'"

Daemen Kunststoffen
Hofdwarsweg 7 Geleen

Industrieterrein Krawinkel
Tel. 046-753865

Egyptenaren
negeren
volkslied

Israël
Van onze verslaggever

sport in cijfers

SCHAATSEN
Calgary, Wereldranglijst na WK: 1. Jo-
han Olav Koss, 2. Roberto Sighel, 3.
Erie Flaim, 4. Falko Zandstra, 7. Tho-
mas Bos, 10. Bart Veldkamp, 13. Rintje
Ritsma.

WIELRENNEN
Catalaanse week, eerste etappe, start
en finish in Lloret de Mar: 1.Colotti 169
km in 4.24.49, 2. Moreels, 3. Baldato, 4.
Hundertmark, 5. Boden, 6. Bugno, 7.
Rodriguez, 8. Pedrero, 9. Gaston, 10.
Theunisse, 11. Hilse, 12. Mauri, 13. Ca-
dena, 14. De Koning, 15. Casado, 26.
Van Aert, 36. Bouwmans, 50. Breukink,
allen z.t, 52. Ad Wijnands op 45 sec, 57.
Mare Siemons, 75. Lammerts, 95. Her-
mans, allen z.t. als Wijnands, 127. Knu-
vers. op 3.09, 154. Lubberding 7.47, 155.
Jan Siemons z.t, 159. Van der Pas op
8.20.

SCHAKEN
Eindhoven, NK zesde ronde: Van der
Wiel - Piket 1/2-1/2,Kuijf- Bosboom 0-1,
Van der Sterren - Van Mil 1-0, Nijboer -Knoppert 1-0, Brenninkmeijer - Soson-
ko 0-1, Klarenbeek - Cifuentes 1/2-1/2.
Stand: 1. Van der Wiel 4 1/2 punten, 2.
Piket 4 p, 3. Nijboer en Sosonko 3 1/2 p,
5. Bosboom en Kuijf 3 p, 7. Brennink-
meijer en Cifuentes 2 1/2 p. en 1 afg., 9.
Klarenbeek en Van der Sterren 2 1/2 p,
11. Van Mil 2 p, 12. Knoppert 1 1/2 p.

TENNIS
ATP-ranglijst mannen: 1. Edberg 3419
punten, 2. Courier 3397 p, 3. Becker
2757 p. 4. Sampras 2624 p, 5. Stich 2476
p, 6. Chang 2033 p, 7. Forget 1871 p, 8.
Ivanisevic 1858 p, 9. Lendl 1703 p, 10.
Korda 1660 p, 22. Krajicek 1140 p, 35.
Haamhuis 876 p, 44. Siemerink 713 p, 63.
Schapers 544 p. 82. Koevermans 426 p,
94. Eltingh 376 p. Ranglijst vrouwen: 1.
Seles 267,35 punten, 2. Graf 23..10 p, 3.
Sabatini 191.68 p, 4. Navratilova 183,78
p, 5. Sanchez Vicario 155,50p, 6. Capria-
ti 148,22p 7. Mary JoeFernandez 114,54
p, 8. Martinez 107,85 p, 9. Manuela Frag-
nière-Maleeva 95,22 p, 10. Novotna 84,89
p, 30. Schultz 33,83 p, 57. Bollegraf 20,64
p, 64. Muns-Jagerman 16,89 p.

HANDBOOG
Stem, zevende A-bondswedstrijd; ere-
klasse: 1. Alpenjagers 1387; 2. Volgelin-
gen 1382; 3. St. Hubert 1380. A-klasse:
1. Batavieren 1325; 2. St. Hubertus 1309;
3. St. Hubert II 1286. B-klasse: Alpenja-
gers II 1330; 2. L'Union 1321; 3. Berg en
Dal 1282. C-klasse: 1. Willem Teil 1234;
2. St. Hubert 111 1225; 3. Alpenjagers 111
1213-.

HORECASPORT
Schaesberg, vijfde wedstrijd circuit
Limburgse sportman en sportvrouw;
carambolebiljart dames: 1. Beks; darts:
1. Beks; algemeen klassement dames: 1.
Beks 55; 2. Starren 38; 3. Theunissen.
Carambolebiljart heren: 1. Krichel;
darts: 1. Van Wijhe; algemeen klasse-
ment heren: 1. Krichel 47; 2. Kazmierc-
zak 43; 3. Luurssen 40. Teamklasse-
ment: 1. pluimschieten 185; 2. Hollands
kegelen 172; 3. tafelvoetbal 164; 4.
snooker 162.

toto/lotto
DEN HAAG - Uitslag Lotto 2: eerste
prijs: geen winnaar; tweede prijs: geen
winnaar; derdeprijs: 52 winnaars,bruto
2.131.50; vierde prijs: 3.428 winnaars,
32,30; vijfde prijs: 57.422 winnaars, 5,00.

INNSBRUCK - Egypte, dat
verrassend niet de hoofdronde
heeft bereikt van het WK-kwa-
lifïcatietoemooi herenhandbal,
is berispt door de Internationa-
le Handbal Federatie. De IHF
vond het ongepast dat de
Egyptische handballers hun
gezicht afwendden bij het spe-
len van het Israëlische volks-
lied.

■SJNSBRUCK - Wordt Oranje
>ch nog een hoogvlieger of zal
r sprake zijn van een vrije val?
i de tot een prachtige handba-
irena omgetoverde Eissport-
alle van Innsbruck, op een
teenworp afstand van de be-
zemde Olympia-springschans,
al de nationale handbalploeg
anaf vandaag trachten alsnog
e sprong tot bij de wereldtop
elt voorlopig nog achter de fei-

ten aan. In de inhaalrace naar een goede eindklasseringbij de
WK-kwalificatie zal daarom afgerekend moeten worden met
achtereenvolgens Denemarken, Israël en Polen.

Piet Kivit analyseert de tegenstanders van het Cantelberg-team

'Spion' ziet mogelijkheden

Eerder in het toernooi was al
opgevallen dat de Egyptische
spelers massaal de tribunes
verlieten op het moment Israël
in actie moest komen. Ook in
het spelershotel lieten de>
Egyptenaren zich overigens
niet „onbetuigd". In meerdere
kamers werden vernielingen
aangericht, terwijl tijdens de
maaltijden het voedsel werd
gebruikt om vang- en werpoe-
feningen te doen.

Turnsters
in actie

dan zal er tactisch zeer gediscipli-
neerd gespeeld moeten worden".
Het grootste gevaar van Denemar-
ken, vanavond om 20.00 uur de te-
genstander, schuilt in Erik-Veje
Rasmussen. De topschutter, die zijn
handbalgeld verdient bij het Zwit-
serse Pfadi Winterthur, is in vorm
nauwelijks af te stoppen. „Maar als
hij een mindere dag heeft, zoals bij-
voorbeeld tegen Israël, is de hele
ploeg meteen zeer kwetsbaar".

Eén man gelooft nog heilig in de
kansen van Oranje, maar dat is wel
uitgerekend iemand die de Neder-
landse ploeg nog niet in actie heeft
gezien. Piet Kivit, bij het NHV te-
vens actief als trainer van de jong-
ste jeugdselectie, werd door bonds-
coach Guus Cantelberg gevraagd
om de komende tegenstanders al-
vast te bekijken. Terwijl Oranje in
Linz zeer moeizaam de hoofdronde
bereikte, zat „spion" Piet Kivit in
Salzburg met pen en blocnote pa-
raat om de ontwikkelingen in de
andere groep te volgen.

Na de eerste schermutselingen
zocht de Gelener, bekend om de
scherpe tactische analyses, zijn
vroegere clubgenoot uit de gouden
tijden van Sittardia even op om de
ervaringen weer te geven. „Dene-
marken, Israël en Polen schat ik
minder hoog in dan Noorwegen",
concludeerdeKivit.

door

(VO
OP DEN CAMP

Vedette
Bovendien ligtRasmussen niet echt
goed in de groep. De vedette van
het Deense handbal geniet een
voorkeursbehandeling, die niet
door iedereen gepikt wordt. Zo lo-
geert de opbouwer met zijn hele
gezin in het spelershotel; iets wat
voor de overige Denen taboe is.
„Hetzelfde hebben de Polen met
Lebiedzinski, die zich bovendien in
het veld weinig of niets aantrekt
van de aanwijzingen van zijn
coach", aldus Piet Kivit. " Piet Kivit: ,_Denemarken schat ik minder hoog in dan Noor-

wegen." Foto: PETER ROOZEN

Derby begint te leven

VOERENDAAL - Vierhonderd
turnsters zullen in het weekeinde
van 4 en 5 april in de Voerendaalse
sporthal De Joffer deelnemen aan
de plaatsingswedstrijden voor de
nationale turnkampioenschappen.
De organisatie van de wedstrijden
is in handen van de plaatselijke ver-
eniging Wilskracht. Zowel zaterdag
als zondag wordt vanaf 8.30 uur
voor de punten geturnd. Zondag 5
april zal tevens de nationale dames-
turnselectie haar opwachting ma-
ken.

kan me precies die informatie ge
ven die ik het hardst nodig heb'
aldus de bondscoach.

spelers meteen optrommelde voor
een training in de hal waar vandaag
gespeeld wordt, optimistisch. „Nu
we eenmaal in de hoofdronde zit-
ten, is er sprake van opluchting.
Bovendien weten we dat we goed
kunnen handballen. Dat hebben we
tegen Noorwegen gezien".

speciale tape-bandage handballen.
Toch is Guus Cantelberg, die na de
reis van Linz naar Innsbruck de

moeten toekijken. Ook Lambert
Schuurs is niet honderd procent fit.
De Sittardia-speler is geblesseerd
aan een duim en kan alleen met een

Handieap
Dat zal nodig zijn, want tegen de
sterke Denen verschijnt Oranje ge-
handicapt in het veld. De enkelbles-
sure van Henk Groener, opgelopen
in het duel tegen de Belgen, blijkt
erger dan aanvankelijk gedacht. De
speler van Swift Arnhem zal van-
avond wellicht vanaf de tribune

Dat laatste geeft de handbalburger
moed. Tegen de Noren liet de
Oranje-brigade immers zien het ni-
veau van de toplanden te kunnen
evenaren.
„Uiteraard wordt het geen gemak-
kelijke klus", aldus Kivit, „maar er
liggen weldegelijk kansen. Maar

Piet Kivit geldt als de beste hand-
baller die Nederland ooit heeft
voortgebracht. In zijn actieve perio-
de was hij de grote drijfveer van
Sittardia en later Blauw Wit. Na zijn
handballoopbaan haalde de Gelener
als coach nog vele prijzen binnen,
maar meer dan eens moest hij ook
voortijdig het veld ruimen. Zijn spe-
cifieke aanpak, gebaseerd op een
ijzersterke discipline, en eigen kijk
op het handbalspel vielen niet altijd
in goede aarde. Guus Cantelberg,
qua visie het evenbeeld van Kivit,
doet er zijn voordeel mee. „Kivit

Voor de vuist wegReclamezuilen op gravel

TennisSTER twintig miljoen gul
den".

Marco van Basten in
de Krant op Zondag:
„Van 't Schip pakte me,
naar ik meen in Zarago-
za in het jaar dat we
met Ajax de Europacup
II wonnen, na een doel-
punt bij mijn ballen,
terwijl hij me aflebber-
de en zei dat-ie van me
hield".

Ria Stalmanin het Al-
gemeen Dagblad: „Een
topsporter is bereid om
alles te doen om dat li-
chaam optimaal te laten
functioneren".

Dennis Bergkamp in
het Parool: „Ik ben in
een positie gekomen
dat ik geen verschil
meer zie tussen één of

Youp van 't Hek in
NRC Handelsblad: „In
Calgary heeft prins
Willem Alexander voor
Yvonne geplast. Lands-
belang en niets anders
dan dat".

Nannini
geeft

weer gas

Judo-successen
in Parijs
PARIJS - De Maastrichtse judo;!
club Tsukuri was in het toernooi I
om de Coupe dcs Samorais in IJParijs In de klasse al-
le categoriën bij de heren zege
vierde Maurice Spek met Ronald
Creuwels als derde. Bij de dames
tot 50 kilogram werd het een
Maastrichtse finale. Nicole
Bitsch won van Lilian Ummels
op beslissing van de scheids-
rechters. Heidi Nolé werd derde
in de klasse tot 60 kilogram, ter-
wijl bij de meisjes tot 40 kilo-
gram Angelique Palmen en Sil-
vian van Elmbt respectievelijk
als tweede en derde eindigden.

Limburg klopt
Gelderland
APELDOORN - De voetbalwed-
strijdGelderland-Limburg in het
kader van de voorronden van het
kampioenschap van Nederland
voor jongens onder 16 jaar ein-
digde in Apeldoorn in een 3-2
overwinning voor Limburg, na
bij rust al met 2-1 geleid te heb-
ben. Limburgse doelpuntenrna-
kers: R. Dassen," I. Pfennings
(Fortuna Sittard), F.Ricksen (Ro-
da JC) en P.van Boekei
(WV'B6).

Laatste kans op
ticket voor OS
MAASTRICHT - De Nederland-
se boksbond heeft voor het laat-
ste Olympische kwalificatietoer-
nooi dat deze week in het Itali-
aanse Milaan wordt gehouden
nog drie boksers ingeschreven'
In het lichtgewicht Jissar Jaco-
bus uit Amsterdam in het welter-
gewicht Han Dorenbosch uit 's
Hertogenbosch en in het zwaar-
weltergewicht Ortan Delibas uit
Arnhem. Een van de scheids-
rechters bij dit toernooi is de
Maastrichtenaar Sjeng Morn-
mers die daarmede zijn vierde
Olympische kwalificatietoernooi
in successie afwerkt.

Piket ontsnapt
aan nederlaag
EINDHOVEN - John van der
Wiel heeft in de zesde ronde van
het NK schaken verzuimd naaste
belager Jeroen Piket van zich a'
te schudden. In de Schotse ope-
ning, die op het bord kwam>
deed Piket pardoes een pion ca-
deau. Van der Wiel wist zich met
het geschenk geen raad.
plaats van met al zijn materiaal
in de aanval te gaan, ruilde hij de
dames. Het winstproces stokte
en Piket ontsnapte aalglad.

Van Tussenbroeck
trainer bij Roda
KERKRADE - Hans van Tus-
senbroek (33) wordt met ingang
van het nieuwe seizoen trainer
van Roda JC 2. Daarnaast is hij
met onmiddellijke ingang be-
noemd tot hoofd jeugdopleiding
van de eredivisieclub uitKerkra-
de.

Duurvolleybal
in Maaseik
MAASEIK - In de sporthal vaf»
Maaseik wordt zondag 5 april
een volleybalhappening gehou-
den onder het motto 'anders dan
anders. Een ploeg van Noliko
Maaseik zal proberen twaalf uut
onafgebroken tegenstand te bie-
den aan twaalf verschillende
teams. Het dagje duurvolleybal,
dat om tien uur 's morgens be-
gint, is bedoeld om te laten zien
dat de sport ook zonder pure
competitie een gesetteldkijkspel
is. De equipe van Noliko, die ge-
durende de 'marathon' mag put-
ten uit twaalf spelers, ziet aan de
andere kant van het net een di-
vers, om het uur wisselend gezel-
schap tegenover zich; topvolley-
ballers, recreatieve spelers, maar
ook een 'voetbalploeg' met Dick
Nanninga, Nico Claessen en Lei
Clijsters.

Geen wielerronde
in Broeksittard
SITTARD - De wielerronde van
Broeksittard, die jaarlijksop eer-
ste paasdag werd verreden, gaat
dit keer niet door. Bij de kalen-
dervergadering enkele maanden
geleden, had het plaatselijke co-
mité nog de gebruikelijke datum
gekozen, maar inmiddels liet
men districts-sportcommissielid
Sjeng Duijckers van de KNWÜ
weten, dat men van organisatie
afziet.

Diego
bezweek

onder
de drukEen zesde plaats op het

circuit van Monza in
een wedstrijd voor toer-
wagens; Alessandro
Nannini zit weer achter
het racestuur. Afgelo-
pen zaterdag maakte de
de voormalige formule
1-coureur zijn come-
back in de autosport.
Achttien maanden is
het nu geleden dat de
chirurgen zijn vrijwel
geheel afgerukte onde-
rarm weer vasthecht-
ten. was stom

„Ik was week en dom."
Diego Maradona aan
het woord over zijn
hang naar cocaine. Naar
zijn zeggen dreef het
voetbal in de Italiaanse
competitie hem naar de
drugs. „Ik gebruikte
omdat ik de stress niet
aankon. De constante
fysieke en psychische
aanslagen op me wist ik
niet te verwerken. Dat

Negen WK-stadions
Het organisatiecomité van het eindtoernooi om
de wereldtitel voetbal van 1994 in de Verenigde
Staten heeft in aanwezigheid van vertegenwoor-
digers van de wereldvoetbalbond FIFA in New
Vork de negen stadions aangewezen, waar in de
periode van 17 juni tot 17juli 52 wedstrijden zul-
len worden gehouden.De plaatsen, waar de sta-
dions zijn gesitueerd, zijn: Boston (Foxbofo,
61.000 toeschouwers), Chicago (Soldier Field,
66.814), Dallas (Cotton Bowl, 72.000), Detroit-
Pontiac (Silverdome, 72.794), Los Angeles-Pasa-
dena (Rosé Bowl, 104.091), Orlando (Citrus
Bowl, 70.500), New York-East Rutherford
(Giants stadion, 76.891), San Francisco (Stan-
ford, 86.019) en Washington D.C. (Robert F.
Kennedy-stadion, 57.000).

Het voeren van reclame wordt voor de Nederland-
se tennissers vrij. Met ingang van het zomerseizoen
is per 1 april aanzienlijk meer reclame toegestaan
dan tot nu toe het geval was. Mocht men tot op he-
den slechts tweemaal dertien vierkante centimeter
op de shirts dragen, nu mogen de actieven op de
Nederlandse tennisbanen op de shirts, zowel op de
voor als op de achterkant, 300 vierkante centimeter
hebben die niet eens van dezelfde firma hoeven te
zijn. Daarnaast kan er ook nog tweemaal dertien of
een maal negentien en een halve vierkante centi-
meter fabrikants- en/of leverancierslogo staan.

Bedenkt men dat er ook nog reclame op broek of
rok, sokken, schoenen, polsbandje en haarband
mogen staan, kan men zich voorstellen dat een Ne-
derlandse tennispeler, als enige van de wereld
voorlopig, een wandelende reclamezuil kan wor-
den.

Voorzitter Wil Salden van de commissiewedstrijd-
tennis van het district is van de ene kant gelukkig
met deze ontwikkeling. „De bondsofficials hadden
de ondankbare taak om op overdreven reclame te
letten en spelers te sanctioneren. Van die taak zijn
ze nu bevrijd." Daartegenover ziet hij een aantal
negatieve punten. „Het T-shirt is ook toegestaan.
Ik hoop dat de fabrikant kwaliteitskleding blijft le-
veren en niet allerlei goedkope spullen op de
markt gaat brengen. Ik ben bang dat het een ratje-
toe wordt." Met deze nieuwe ontwikkeling neemt
Nederland het voortouw. Zelfs bij de professionals
is deze vorm van reclame op dit moment niet toe-
gestaan.

Voetbal vervloekt
De twijfel begon te kna-
gen; Johan Jonker stel-
de zichzelf steeds vaker
dezelfde vragen: viel
het voetballen nog wel
te rijmen met zijn ge-
loof? Moest hij door-
gaan met voetballen of
niet? Uiteindelijk hakte
de 29-jarige verdediger
i_n zaterdagkampioen
3uick Boys onlangs de
knoop door: hij stopte
subiet. „Ik ben gestopt
Dm godsdienstige rede-
nen".
En daarmee is hij waar-
schijnlijk een unicum
in voetballand. Voor-
oeelden van religieus
oewogen voetballers
lijn er te over. Jaan de
3raaf van IJsselmeer-
/ogels bijvoorbeeld te-
kende bij AZ en later
_to Ahead Eagles. Al-
leen voetbalde hij nóóit
3p zondag. Datzelfde
geldt op dit moment
/oor Folkert Velten, de,
spits van Heracles. De
bekendste van allemaal
*_s wellicht Joop Ko-
-evaar. Jehova-getuige,

die nog geruime tijd ac-
tief was bij het toenma-
lige ADO.
Jonker, de laatste tijd
steeds actiever is bin-
nen de Gereformeerde
Bond, een zeer behou-
dende vleugel van de
Hervormde Kerk: „Ik
kreeg er gewoon last
van. Al het gevloek in
het veld, op de tribu-
nes. De manier waarop
de mensen sowieso met
elkaar omgaan bij het
voetballen. Het is alle-
maal haat en nijd. En
dat gold ook voor me-
zelf hoor. Ik kon wel
eens over de schreef
gaan; een kreet slaken
of iemand neerhalen."

Kortom, redenen te
over voor Jonker, om te
stoppen met voetballen.
„Sommige mensen zul-
len het er niet mee eens
zijn, anderen respecte-
ren het, maar het is in
elk geval mijn eigen be-
slissing. Of liever: een
beslissing van boven-
af."

Voor de eerste keer in de historie van het toer-
nooi om de wereldtitel wordt gebruik gemaakt
van een overdekt stadion, het Silverdome van
Pontiac, bij Detroit in Michigan. Daar kunnen
72.794 mensen een plaats vinden. Er zal een na-
tuurgrasveld op het bestaande kunstgras wor-
den aangelegd. „Daarmee willen we een baken
zetten voor de toekomst", aldus de Zwitser
Sepp Blatter, algemeen secretaris van de FIFA
in het majestueuze Waldorf Astoria hotel.

kaart voor elke seizoenkaarthouder voor de
resterende thuiswedstrijden van de Baan-
dertclub. De juiste basis voor de derby van
aanstaande vrijdag in De Baandert (20
uur) lijkt daarmee gelegd. Een broeder-
strijd met als inzet degradatie en Europees
voetbal.

" 'Roda JC sterkt de inwendige mens in
het Heerlense restaurant Tong-Ah (foto
Dries Linssen), terwijl Fortuna Sittard de
vuist reeds balt in Sittard. Daar sponsorde
Masita - op defoto van Peter Roozen verte-
genwoordigd- door directeur Frans Balter
en Arnold Vanderlijde (rechts) - een extra
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Van onze sportredactie

Van Vossen
debutant

AMSTERDAM - De 23-jarige
Peter van Vossen uit Zierikzee is
op het laatste moment opgeno-
men in de selectie van het Ne-
derlands elftal voor de vriend-
schappelijke interland tegen
Joegoslavië, woensdag in Am-
sterdam. De spits van de Belgi-
sche eersteklasser Beveren, die
als amateur bij Vlissingen speel-
de, vervangt de geblesseerde
Erie Viscaal van AA Gent. Voor
Van Vossen is het de eerste keer
dat hij deel uitmaakt van de
Oranje-selectie. Bondscoach Ri-
nus Michels heeft voor de inter-
land zestien spelers tot zijn be-
schikking. Naast Viscaal hebben
ook Rudd Gullit (AC Milan) en
Dennis Bergkamp (Ajax) door
blessures moeten afzeggen.

Zelfs tegen Malta en Cyprus trek-
ken we een vol huis. Nu niet en dat
is toch een beetje onze eigen
schuld. Dat moeten de spelers zich
eens realiseren".

Prestige

- De lamlendige
ticd

°ning van het Nederlands elftal
_h°i .ruari in Portugal is Rinus

teel_T zicntDaar ln het verkeerdei

*nin Seschoten- Na een lange
.et0P over blessures (Gullit,

"ent _. p' ViscaaD> afvallers (Tau-
itfa,'" Fraser, Erwin Koeman, Hui-
ken- 6? nieuwelingen (Rob Wit-

:°ach Vossen) had de bonds-
ietn nog 'een kleinigheidje over. t

entaliteit'. En die was nou net
..an? z°eken aan de Algarve, waar

_m zien blameerde en met 2-0.Ug. Verslagen door een veredeld

"teri heeft vriendschappelijke
_e k snu dennitief afgezworen.

\ei taan voor ons niet meer.
'"Sr?6 doodsimpele reden dat wij
*. a i'et hetzelfde kunnen permitte-i
ktiila. net Publiek. Als het om de
r _ _rS gaat' vinden de toeschou-P de weg naar het stadion wel.

'De Generaal' hekelt
mentaliteit Oranje

thuis in de bagagevan een profvoet-
baller. „Hij moet elk duel voluit
gaan. De internationals die in Italië
en Spanje spelen, weten nu niet
meer beter. Daar worden elke week
finales gespeeld. De jonkies in de
groep hebben dat nog niet helemaal
door. Dat vereist namelijk mentali-
teit". Het drukke programma van
een fiks aantal internationals is voor
Michels op voorhand geen excuus.
Hij hield er wel rekening mee en
kortte de trainingsstage daarom
met een dag in. Onder het motto dat
ontspanning in deze drukke weken
beter is dan inspanning.
De blamage in Portugal bleef niet
helemaal zonder gevolgen. Erwin
Koeman raakte zn plaats in de se-
lectie kwijt vanwege vormgebrek,
Henk Fraser kwam op het tweede
plan terecht door de terugkeer van
Berry van Aerle. Michels zou Gas-
ton Taument wel hebben opgeroe-
pen 'maar hij heeft op dit moment
met het Olympisch elftal een be-
langrijker taak te verrichten. Het
probleem van Oranje ligt nog steeds
op links, waar Rob Witschge woens-
dagavond mag bewijzen dat hij aan
die kant beter uit de verf komt dan
Erwin Koeman ofPieter Huistra.

Michels: 'Vriendschappelijke interlands bestaan voor ons niet meer'

" Rinus Michels: „Een prof-
voetballer moet altijd voluit
gaan." Foto: ANP

gemotiveerd is en het een eer vindt
om Nederland te verslaan. Dat gold
voor Portugal en dat geldt ook voor
de Joegoslaven. Sommige spelers
hebben er wat moeite mee iets te
verdedigen wat ze zelf hebben op-
gebouwd. Maar je kunt dit soort
wedstrijden niet plichtmatig af-
doen".
Strijd, het hoort volgens Michels

„We hebben internationaal prestige
opgebouwd", doelt Michels op het
EK-goud van vier jaar geleden.
Sindsdien heeft Oranje zijn naam
als Europees kampioen regelmatig
te grabbel gegooid. Tot groot onge-
noegen van Michels. „We hebben
een bepaalde status verworven en
weten dat elke tegenstander super- Jean Houben in

sectiebestuur
van KNWU

UTRECHT - Jean Houben uit
Stem is gekozen in het sectiebe-
stuur amateurwielrennen van de
Koninklijke Nederlandse Wielren
Unie. Het Limburgse jurylid, al vele
jaren op internationaal niveau bezig,
en diverse keren tot de wedstrijd-
commissarissen behorend in de
Tour de France, volgt Eindhove-
naar Harry van Gestel op. Laatstge-
noemde, die oud-voorzitter is van
de sportcommissie van de KNWU,
werd benoemd tot lid van verdien-
ste. Van Gestel had zijn specifieke
taken al eerder gedelegeerd.

Nol de Ruiter
hoopt op

fraai afscheid
VAXJO - Nooit was een Nederlan-
der coach tijdens drie toernooien
voor landenploegen van verschil-
lende aard. Bij een gelijkspel of ze-ge van Jong Oranje, woensdag in
Vaxjo tegen Zweden, voltooit Nolde Ruiter (51) zijn eigen trilogie. Alsbaas mag hij. dan met het Olym-
pisch elftal naar Barcelona, nadat
hij eerder als assistent-bondscoach
de vedetten van Oranje diende tij-
dens EK en WK. Het zou een fraai
afscheid als bondscoach zijn. Straks
treedt hij in dienst bij FC Den Haag.
r 1

Operatie Gullit
geslaagd
ANTWERPEN - Ruud Gullit
heeft gistermorgen in de kliniek
van de Belgische arts Mare Mar-
tens een geslaagde operatie aan
zijn linkerknie ondergaan. De in-
greep (via arthroscopie) in Ant-
werpen duurde een half uur.
„Die is goed verlopen", aldus
een assistent van Martens. Gullit
blijft tot vandaag in de Belgische
havenstad, waarna hij in Neder-
land neerstrijkt voor een paar
dagen vakantie. Het herstel zal
enige weken in beslag nemen.
Hij hoopt tijdig fit te zijn voor
het slot van de Italiaanse compe-
titie en de Europese titetlstrijd in
Zweden.

V&LenSwiftinhalve finale
GELEEN - Vanavond om half
negen treden de dames van
ADB/V en L in de halve finale
om de NHV-beker thuis aan te-
gen Quintus. Morgen (19.30 uur)
reist Evic/Swift naar SEW voor
het andere halve finaleduel.

FC Luik ontslaat
trainer Waseige
LUIK - Het bestuur van de Bel-
gische eerste divisieclub FC
Luik heeft trainer Robert Wasei-
ge ontslagen. Hij was aan zijn
achtste seizoen bezig. De slechte
resultaten in deze competitie
(vijftiende op de ranglijst) en de
thuisnederlaag van zaterdag-
avond tegen FC Brugge (0-1)
gaven de doorslag bij het besluit
van het bestuur Waseige uit zijn
functie te ontheffen. Overigens
is Erie Gerets, nu nog contract-
speler bij PSV, al aangenomen
als hoofdtrainer met ingang van
het volgend seizoen.

Marco van Basten
blijft bij Milan
AMSTERDAM - Marco van
Basten blijft bij AC Milan. De
aanvaller zei dat maandag in
Amsterdam, waar hij zich voor-
bereidt op de vriendschappelijke
wedstrijd van het Nederlands
elftal tegen Joegoslavië. Van
Basten zal waarschijnlijk op vrij
korte termijn zijn nog een jaar
lopende verbintenis vervangen
door een nieuw, driejarig con-
tract. De club is ook in onder-
handeling met Rijkaard en Gul-
lit. „Er zijn een paar details te
regelen, maar daar komen we
wel uit", zei Van Basten.

Mogelijke straf
voor Fuat Usta

SITTARD - Fortuna-middenvelder Fuat Usta loopt het risico ir
staat van beschuldiging te worden gesteld door de tuchtcommissie
van de KNVB. Naar aanleiding van de televisiebeelden van de wed-
strijd FC Den Haag-Fortuna Sittard is de tuchtcommissie een onder-
zoek gestart. Fortuna-manager Jacques Opgenoord: „Wat er precies
gebeurd is; weet ik niet. Ik heb begrepen dat de tuchtcommissie eer
onderzoek instelt aan de hand van de tv-beelden. Usta zou een FC
Den Haag-speler een trap hebben gegeven. Welke speleren of er wer-
kelijk een strafzaak van komt weet ik niet."

DOOR FRANS DREISSEN

Raymond de Vries: 'Ik
heb doping gebruikt'

oud-hoogspringer beticht niet alleen collega Ruud Wielart

De Wolf uitgeschakeld Etappezege in
Catalonië

voor Colotti
- „Ik heb anabolen gebruikt. Aan het

1% e van mÜn carrière. Om te kijken of ze inderdaad de voor-
te^ boden, waarvan ik altijd had gezegd dat ze die aan ande-

Ravmonci de Vries, voormalig hoogspringer enl «eHwoordig manager van onder meer sprintster Merlene Ot-
fo eh een aantalAfrikaanse toplopers, gaf gisteren volmondigL, lh de periode oktober/november 1983 enkele weken doping

_M
geslikt. „Ik werd oersterk, knalde uit de kleren en

\ a agressief. Mensen uit mijn omgeving zeiden: nu moet je
sto^fn- Anders gaat het niet goed. Toen ben ik ermee ge-

KVC Oranje-Waubachse
Boys
RKSVB-SVK

Vierde klasse H
Wanssum-RKDSO
Swolgense B-Montagnards
Stormvogels '28-Achates
Ysselsteyn-Leunen

gebruikt". En over Buuts: „lemand
komt met feiten en anderen mensen
springen daar dan op en spelen de
heilige onschuld. Voor Ria Stalman
en Jennifer Smit is de hele affaire
vervelend. Maar een aantal mensen
gaat de zaak omkeren en beweert
van niets te weten. Zoals Buuts.
Nou, hij is dan dement of deed niet
goed zijn werk. Want de trainings-
coördinator van de KNAU kent
toch zeker een van de beste Neder-
landse atletes".

<i.0 rie . die vorige week collega
Uitspringer Ruud Wielart van do-
VtSebruik betichtte, zegt de be-
ten te hebben verkre-Ir^via een Amerikaanse atletiek-

ej er- „Een andere coach heeft me
o,,eerder al eens een pot anabolen
\fliZet omdat ik te dun was.«et die heb ik toen niet gebruikt.

_
Hik Sm die d overigens mak-lW. °m aan net sPul te komen.
_t "atld deed er iets tegen of had
_lg

r moeilijk mee". Sterker nog,
l° s De Vries weten de bonden

'e .1 doPinggebruik van hun at--srbjj' >.Ze gedogen het of helpen.ing_ helpen er zelfs bij om do-
6Cc>ritroles te ontlopen".

" John de Wolf, gescheurde enkelbanden. . Foto: gpd

sport kort

LLORET DE MAR - De Franse
wielerprof Jean-Claude Colotti
schreef gisteren de eerste etappe in
de Catalaanse Week op zijn naam.
De Belg Moreels werd tweede, de
Italiaan Baldato derde. Dat gebeur-
de in Lloret de Mar, begin- én eind-
punt van de 169km langerit. Colot-
ti gaf een groep van vijftig man in
de sprint het nakijken. Een tweede
groep van circa vijftig man liep 45
seconden later binnen.

De splitsing in het peloton (er wa-
ren 168 renners gestart) vond op
tien kilometer voor de eindstreep
plaats door een massale valpartij,
waarbij ook Chiapucci en Le Mond
waren betrokken. De vijftig renners
konden daardoor aan een voor-
sprong van 45 seconden komen. Bij
de voorsten bevonden zich onze
landgenoten Theunisse (10de), De
Koning, Van Aert, Bouwmans en
Breukink. In de spits van de tweede
groep, reed Ad Wijnands. Daarente-
gen hadden andere Nederlanders,
zoals Knuvers (127ste) en Lubber-
ding (154ste) een achterstand opge-
lopen, die varieerde van drie tot
acht minuten. De Duitser Mario
Kummer reed 90 km in zijn eentje
aan de leiding. Zijn maximale voor-
sprong was 6 minuten en 30 secon-
den.

r _H : l̂es deed zijn bekentenis giste-
St. et radioprogramma Veroni-

.iet.Port. Daarin meldde hij boven-
st cvl~oe_er al geroepen te hebbenV doping gebruik-
?6 .i" t

aar toen is er no°it naar me
Wj erd. Nu ontkent iedereen.

Totdat ze' als Butch Rey-
cj. ' gepakt worden en voor de

_^ _erk°men. Hetzelfde geldt voor
_U Krabbe. Er is een hoop za-

te \Jf. ar Je niet biJ hoeft te zijn ometen dat het zo is".

Beschuldigingen
v*n r*es nam gisteren niets terug

* .p2lJn beschuldigingen aan het
%. Van Ruud Wielart of Herman
%_. Van 1980 tot 1985 trainings-
Hl .*] nator biJ de Atletiekunie.
_
f . art heeft honderd procent ze-
l eBen mij gezegd dat hij heeft

De Vries haalde gisteren zijn schou-
ders op voor de actie van Wielart.
„Ik zie het als reclame voor zijn
sportkledingzaak in Haarlem. John-
son is in Canada ook populairder
geworden na de rechtzaak". Wielart
op zijn beurt zegt dat de beschuldi-
gingen van De Vries hem flink wat
geld kosten. „Mijn naam is ge-
schaad. Net als twee jaar geleden.
Destijds betichtte De Vries mij in
De Volkskrant ook al van dope-
gebruik. Die quotes zijn toen over-
genomen door het Haarlems Dag-
blad en dat heb ik meteen gemerkt1
aan de omzet in mijn zaak. Nu heb
ik opnieuw minder inkomsten. De
schade is zeer meetbaar". Om hoe-
veel geld het gaat wilde Wielart
evenwel niet kwijt.

Wielart, nog steeds nationaal re-
cordhouder met 2.28 meter, voelt
zich in zijn integriteit aangetast. „Ze
hebben een paar dagen de tijd om
mijn eisen in te willigen. Doen ze
dat niet, dan komt er een kort ge-
ding", laat de strijdbare Haarlem-
mer weten.

ROTTERDAM - Feyenoord zal in
de komende belangrijke periode
geen beroep kunnen doen op John
de Wolf. De bonkige verdediger is
zes tot acht weken uitgeschakeld
doordat hij gisteren tijdens de trai-
ning de buitenband van zijn linke-
renkel scheurde.

„Ik sprong op en bij het neerkomen
hoorde ik alles breken. Ik dacht
eerst dat ik zowel mijn kuit- als
scheenbeen had gebroken. In het
Dijkzigt-ziekenhuis bleek het ach-
teraf nog mee te vallen. Maar het
seizoen is voor mij voorbij. Tenzij

de jongens erin slagen een finale te
bereiken. Misschien dat ik half mei
weer ben hersteld, dan zou ik nog
een finale - de Europa Cup II of de
KNVB-beker - kunnen meemaken".

De enkel is vanmorgen in het Dijk-
zigt-ziekenhuis voor tien dagen in
het gips gezet, zo besloten de artsen
Heijboer, Van den Bosch en An-
driessen na overleg. De Wolf: „Ope-
reren doen ze niet. Het zal dus geen
halfjaar gaan duren en dat valt me
gelukkig nog mee. Ik heb de garan-
tie dat ik voor volgend seizoen weer
hersteld ben. Dat is voor mij het be-
langrijkste. Alles wat erbij komt,

alle gevolgen doen me minder. Ik
zal in elk geval Oranje moeten mis-
sen, als ik al geselecteerd zou wor-
den voor het EK. En voor de be-
langstellingvan andere clubs ben ik
ook niet bang. Ze weten inmiddels
wat ik kan. Voorlopig moet ik weer
zo snel mogelijk fit zien te worden.
Dat is voor mij het belangrijkste. Ik
heb de laatste jaren al zoveel mee-
gemaakt. Hier zal ik ook wel weer
overheen komen".
Wim Jansen werd na het horen van
het nieuws er niet vrolijker van. „
Een grote tegenvaller", noemt Feye-
noords technisch-directeur de zwa-
re blessure van zijn voorstopper.

" WIELRENNEN - De Belgische
huisarts E. Rijckaert is benoemd tot
ploegarts van de wielerequipe
PDM. Hij volgt zijn landgenoot
Mertens op. Rijckaert is afkomstig
uit Oostwinkel-Zomergem.

" VOETBAL - Voor zondag is één
bekerwedstrijd vastgesteld in dis-
trict Zuid II van de KNVB, name-
lijk EMS-FC Oda

Haantjes en Dousberg Pare
in kwartfinale bekerstrijd

Vijlen-Heerlen
RKBSV-Minor
Hoensbroek-Weltania

Inhaalprogrtunma
amateurvoetbal

EERLEN - Het inhaalpro-
bai ma 'n het amateurvoet-.. Voor komende zondag is"S Volgt; -

Derde klasse C
Swift '36-Merefeldia
Rios '31-Crescentia
Buchten-Megacles
Brevendia-Obbicht

Vierde klasse D
Mariarade-OVCS
RKDFC-Langeberg
RKSNE-SVE (rest. 39 min
0-0)
Heidebloem-Coriovallum

Res. eerste klasse
RKMSV 2-Rapid 2
Parmingen 2-SVN 2
RKVVL 2-Sittard 2
Volharding 2-FC Oda 2

Eersleklasse F
Wa _remontßoermond
Xii _>ach-Blerick
s Jsden-Veritas'«ard-Volharding Van onze correspondent

TJEU STEMKENSSparta '18-SVEB
Sc Irene-Helden

Derde klasse D
Vitesse '08-Tiglieja
HBSV-MVC '19
SSS '18-IVO

eerste periode. Terrein Lm
ne)'

Vierde klasse E
RKSVW-Stevensweert
Maasbracht-Linne
Urmondia-Vlodrop
SVH '39-Thorn (beslissings
wedstrijd

Res. tweede klasse A
Haslou 2-RKVCL 2
Schimmert 2-Heerlen 3
Caesar 2-Standaard 2
Heer 2-SCG 2

Tweede klasse A
Sp^nia-Miranda

Vierde klasse A
Walram-lason
Amicitas-St. Pieter
Vilt-Rapid
SVME-RKUVC

Tweedeklasse B
ft___ U-WV '03_»v.SusterenVp',eld'aQuick '08cnioscheBoys-De Ster

Res. tweede klasse B
Limburgia 2-Minor 2
RKBSV 2-Bekkerveld 2
RKONS 2-Heerlen 2
Chevremont 2-Heksenberg 2
Kolonia 2-VKC 2

Vierde klasse F
Moesel-Eindse Boys
Haelen-RKESV
SC Leeuwen-RKSVO
Beegden-LeveroyDerdeklasse A

Hwa/,n"Sanderbout

"mn_Voy '28-LHBMC (rest- 25

Res. tweede klasse C
Eindse Boys 2-De Ster 2
SC Irene 3-Merefeldia 2
SVM 2-Kluis 2
Veritas 2-Wilhelmina3

Vierde klasse B
Gulpen-Oranje Boys
Simpelveld-RKVVM
Sportclub '25-GSV '28
Banholtia-Zwart Wit '19
Geertr.Boys-Klimmania Vierde klasse G

Bevo-Swalmen
Roggel-Venlo
Baarlo-Quick Boys
Egchel-VOS
Reuver-RKSVN

Vierde klasse C
Heilust-Hopel
Laura-Abdissenbosch

Res. tweede klasse D
Meterik 2-SC Irene 2
RKMSV 3-IVO 2

Derde klasse B
«esrade-Groene Ster

Een ongeïnspireerde bekerhouder
Dousberg Pare heeft nog veel moei-
te gehad om het Brabantse Maar-
tens Tapijt te verslaan. De thuisclub

Wierts Haantjes-Docshop 4-2 (2-1), Verhoe-
ven 1-0, Bastiaans 2-0, Vink 2-1, Haenen 3-1,
Vesfcioeven 4-1, v.d.Lught 4-2.
Dousberg Parc-Maartens Tapijt 3-3 (1-1)
Dousberg wint na strafschoppen. Boerema
1-0, Hazelaar 1-1, Mouthaan 1-2, Wijnands
2-2, Boerema 3-2, Mouthaan 3-3
Limburgse beker: MVC-Neeritter 3-4, Spee-
Postert 1-4, Laumen/Stampede-Maasvogels
3-1, Eysden-Groen Wit 4-6.
Hoofdklasse zuid: Reneman K.-Bouwfonds
2 3-3.

BEEK/MAASTRICHT - In de derde
ronde van de landelijke zaalvoetbal-
bekerbeker hebben tweevoudig
bekerhouder Dousberg Pare en
Wierts/de Haantjes zich bij de laat-
ste acht geschaard. De Maastricht-
enaren ontsnapten ternauwernood
aan uitschakelingtegen de Brabant-
se tweede divisionist Maartens Ta-
pijt. Pas na strafschoppen kon
Do'usberg de volgende ronde berei-
ken. Wierts. Haantjes won van eer-
stedivisionist Docshop uit Does-
berg, 4-2.
Na een 2-1 ruststand in het voordeel
van Wierls/Haantjes (ondanks het

werd pas wakker, toen men in de
tweede helft op achterstand kwam.
In de tweede divisie F won FCD
Roermond van VTV Vaals met 7-3
voor de competitie, waardoor de
Roermondse ploeg weer koploper is
geworden met een punt voorsprong
op DC H.Anders.

missen van een strafschop door
Bastiaans) domineerden de bezoe-
kers geruime tijd, maar een uitblin-
kende keeper Lourens stopte alle
inzetten. De thuisclub kreeg vol-
doende mogelijkheden tot counters,
maar er werd te onnauwkeurig ge-
speeld, ofschooft Haenen 3-1 liet
aantekenen. Het duurde nu tot twee
minuten voor tijd voordat het alles-
beslissende doelpunt van Verhoe-
ven, 4-1, viel. In de slotseconden
moest Lourens dan nog een keer
zwichten, maar De Haantjes was
toen al een ronde verder.
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/ poolbiljart J

ven. Met 3,5-2,5 pakte Van Home de zege ondanks
een enkelblessure van troef Hugo Janssen.

Foto: FRANSRADE

# Blijdschap bij de tennissers van Van Home. Zij
konden in de finale van de Hans Schaefer winter-
competitie hun rivalen GTR/NIP nog net voor blij-

Huizinga-Schachtw. 8-8
LeDuc-Brunss.N. 8-8
Picasso-Spoorz. 6-10
Coriovallum-Koetsjh. 6-10
Boeresl.-Keijzer 11-5
Tunnelb.-Ziejsp. 10-6

Hoofdklasse A
W.v.Susteren-Schachtw. 9-7
Hermans-W.Tell B. 12-4
Spoorz.-Brandw. 12-4
Eykenb.-Vogelz. 9-7
Le Duc-Landgr. 8-8

Hoofdklasse B
Boeresl.-Sport 5-11
Rolduc-O.Herbergh 7-9
Heukske-De Vink 10-6
Landgr.-St.Kruis 0-16
Sjtoet-Hermans 9-7

le klas A
Koetsjh.-Stoufpot 9-7
Sport-Gebr.Hofke 8-8
Vink-W.v.Susteren 10-6
Spoorz.-Holtum 15-1
Brunss.N.-A.Dorp 11-5
Poat-Eykenb. 11-5
le klasse B
Landgr.-Gebr.Hóflce 9-7
W.RTell B-Ruif 9-7
Hofland-Keizer 8-8
Gildem.-Edelw. 8-8
Spoorz.-Coriovall. 12-4
Münz.-Brunss.N. 6-10

le klasse C
Br.wapen-Rolduc 12-4
Schachtw.-Landgr. 13-3
Hermans-Voske 9-7
Palet-Amstel 7-9
Bokker.-Boeresl. 13-3
Draver-St.Kruis 10-6

2e klasse A
Spoorz.-A.Dorp 5-11
Stoufp.-Treffers 3-13
Kr.o.Tijd-Eykenb. 7-9
Korte Keu-Barbou 10-6
Koetsjh.-Witte Bal 14-2
Roadhoes-Vaetje 9-7

2e klasse B
Pub-Rolduc 6-10
Fox-L.Kab. 8-8
Karrer.-Romana 12-4
Draver-Picasso 11-5
Kr.o.Tijd-Spoorz. 3-13

2e klasse C
Leeuw-Heukske 2-14
Korte Keu-Br.wapen 3-13
Voske-Stelletje 8-8
Picasso-L.Kab. 8-8
Ruif-Hulsveld 8-8
Paddock-Hofland 8-8

2e klasse D
Vink-Hulsveld 5-11
Pub-Romana 10-6
Paddock-O.Schaesb. 8-8
Candll-Vogelzank 10-6
Duikers-Smeets 4-12
Fl.Dutchm.-GUdem. 12-4

2e klasse E
W.Tell 8.-Bokker. 8-8
Schachtw.-Spoorz. 12-4
Ziejsp.-Hulsve-d 11-5
Hofl.-O.Herbergh 6-16
Lout.Kab.-Pal.Boys 9-7
Poaet-Moeil.Hoek 12-4

2eklasse F
Amstel-Karrerad 6-10
Stoufp.-Duikers 7-9
Bongerd-A.Vrung 6-10
Mijnz.-Sjtoet 4-12
Brandw.-Sport 8-8
Moeil.Hoek-Le Duc 3-13

3e klasse A
Duikers-B.Beukers 11-5
O.Herbergh-Koetsjh. 8-8
Sport-Fl.Dutchm. 2-14
Wilhelm.-Sjteeb. 7-9
Br.huis-Heikaatsje 2-14

3e klasse B
O.herbergh-Sjloet 3-13
Rolduc-Smeets 9-7
Heikaatsje-Lout.Kab. 12-4
Gorissen-Bastüle 11-5
P.d.Stamp-Ophov.B. 9-7

3e klasse C
Duikers-Bastille 16-0
Vraagtek.-A.Pastorie 8-8
Pimpelaer-Sjtoet 4-12
Lout.Kab.-Birke Beuk. 16-0
Stalletje-Br.huis 0-16

3e klasse D
Gorissen-Wilhelmina 8-8
Br.huis-O.d.Stamp 8-8
Wolfje-Trepke 11-5
Candlel.-Fox " 9-7
Pal.Boys-Vraagt. 12-4

3e klasse E
Wilhelmina-Overbr. 2-14
Benelly-W.TeU B. 12-4
Veldhof-Wolfje 11-5
Heukske-Orchidee 6-10
Comer-Joy 6-10

3e klasse F
W.v.Simpelv.-Goud.Leeuw 8-8
Trepke-Leeuwenh. 13-3
Overbr.-St.Berb 10-6
All Stars-Joy 6-10

’ golfbiljart J
District Urmond
Hoofdklasse
Pappegay 2-Fortuna 2-4
Bayern-Papp.V.A. 4-2
_-aasvall.2-Kr.etje 2-4
Meule-Pappegay 3-3
BrandTav.2-Vöske 4-2

le klasse
Sitt.2-BrandTav.3 4-2
Krietje 2-O.Zitterd 4-2
Brandpunt-Sparta 4-2
Almania 2-Mert 4-2
A.Einekoeze-Sitt. 4-2

2e klasse
Krietje 3-Hollandia 2 5-1
Papp.V.A.2-Bayern 2 4-2
O.Zitterd 2-Pappegay 3 3-3
Vöske 2-Schöpke 5-1
Brand Tav.4-Meule 2 2-4

District Echt
3e klasse
Hingen 2-Village 3 8-4
Spee 2-Kerkzicht2 6-6

District Weert
Prom.Hoofdklasse
BCB-Stamgasten 7-5
Degr.Hoofdklasse
Anker-BCB 2 7-5
Royal-Graswinkel 10-2

le klasse
Spijk 2-Vriendenb. 7-5
BCB 3-Royal 2 4-8
Hoppers-Anker 2 8-4
Stamg.2-Hook 6-6
Royal 2 kampioen

Prom_2e klasse
Bach.Club-Royal 3 2-10
Leike 2-Umbelderke 4-8
Degr.2e klasse
Anker 3-Swing mill 8-4
Hook-Anker 3 4-8
Swing mill-Hoppers 2 7-5

District Oude Mijnstreek
5e klasse
Singel 2-Groene Dal 0-8

NGB-districtsfinale beker
Montfort-Olympia 2-4

Eindstanden
District Echt
Hoofdklasse
Centrum 18-33
Montfort 18-32
Zuul 18-24

Diekske 2-Heugem 2 7-2
Concordia 2-Geertr.3 5-4
A.Raak 2-Noorb.4 ' 2-7 .
Haverp.2-Rheing.s 7-2

C4-B
Rheing.6-Haverp.3 7-2 !
Nazareth 3-Duuker 2 2-7
800kv.3-Bam 5 4-5
OO Heer 4-Heukske 2 2-7
Vr.kring 3-Sabena 2 5-4
DAS 4-Victorie 2 4-5

C4-C
Wolder 3-DAS 5 7-2
Ridder 2-Borgharen 2 7-2 \
Heukske 3-BAM4 5-4
Dot 3-800kv.4 2-7
BCM 2-Nazareth 4 7-2 !
A.Wolder 4-Ketsers 3 4-5 (

C4-D
Noorb.3-o.d.Klos 7 0-9
St.Geertr.4-Dot 4 3-6
Heugem 3-Berceuse 5 2-7
Duuker 3-Oost 3 9-0
Heer 5-Eijsden 3 7-2

C5-A
Vilt 2-Eijsden 4 4-5 i
MBVS-Kot6 7-2
Nazareth 5-Eijsden 4 9-0
Oost 4-Voliere 3 7-2
Ulestr.s-Keizer4 2-7

/ bowlen J
Einduitslag Nationale Heren
Trioleague Kl. IB
l.Trefil Arbed, Velden Kam-
pioen 42
2.Neroc, Eindhoven 37
3.8CHoeve de Aar.Heerlen 32

Uitsl.BC Hoeve de Aar Heer-
len
Kwartet ten-league
SOS-Roda 4-0
Chip 11-3+l3-1
S'92-Spoilers -1-3
Raven Pl.-Klim Bim 3-1
Ladies-Wigrut 3-1
Marastima-Obies 4-0

BVH Dubbelleague
Vog-Teamwork 1-3
Hejo-No Spare 3-1
Stap In-Strike Force 0-4
Cajo-Brugman Ass. 3-1
Actopussy-Terminators 3-1

Hoeve de Aar Dubbelleague
Blind-Optimisten 0-4
WC-Pinhunters 1-3
Volhouders-Riefie 2-2
Fantasie-Tik 0-4
Lady's-Kapelhof V_-3',_
Missers-Anco 3-1
Bellefl.-Trekvog. 1-3
Lablo's-BZN 1-3
Bedrijyen-league SSOVH
Marjol.-ABP II 1-3
ABP-Voll dr Op 0-4
Webibo-Un.Bears 0-4
Transoval-SSOVH II 2-2
Genadel.-SSOVH 4-0
BVH United Bears League
IceBears-Koala's 1-3
Polar 8.-Am.Cars 3-1
UD-Kodiaks 3-1
Uitsr.-ED 2 4-0

2e klasse C
Pion-Vianen 5.5-2.5
Ooievaar-Grooth. 4-3
DD 2-Venlo 3-5
Eindhoven 2-Volmac 3 3-5
SMB2-WWP2 5.5-2.5 '3e klasse F
Schaesberg-Charl.Eur.2 7-1
Wolstad-DJC 4-4
Stukkenj.-Brunssum 4-4
Eindhov.3-VSM 5-3
Gess-HWP 3 3.5-4.5

LISB

Promotieklasse
DJC 2-Juiste Z. 3.5-4.5
Reuver-Schaesb.2 2.5-5.5
Pionneke-Venlo 2 5.5-2.5
Voerend.-Hoensbr. 5-3

le klasse A
Kerkrade-Attaque ** 6-2
Caissa-Schaesb.3 7-1
Heerlen-Hoensbr. 4-4
VSM 2-Hoensbr.3 4.5-3.5

le klasse B
Venray-Pionneke 2 .5.5-2.5
Venlo 3-Arx 2.5-5.5
Blerickse-Gess 2 3.5-3.5
Bergen-EWS 3-5

2e klasse A
DJC 4-Kerkrade 2 1.5-6.5
Juiste Z.2-MSV 4.5-3.5
Brunssum-Fortuna 8-0
Landgr.-Kasteel 4-4

2e klasse B
DJC 3-Schador 4-4
Leudal-Pionneke 3 6-2
Brunss.3-Gess 3 5.5-2.5
Voerend.2-EWS 2 6-2

2e klasse C
Venlo 5-Arx 2 3-5
Venlo 4-Leudal 2 5.5-2.5
Horst-Tegelen 3-5
Witte D.-Tegelen 2 4-4

3e klasse A
Cayer-Schaesberg 5 5.5-2.5
Heerlen 2-JAdoube 1.5-6.5
VSM 3-Hoensbr.6 6-2

3e klasse B
Juiste Z.3-Schaesb.4 3-5
Brunss.4-Caïssa 3 6.5-1.5
VSM 4-Hoensbr.4 5-3

3e klasse C
Caïssa 2-Blerickse 2 7-1
Leudal 3-Gess 4 2.5-5.5
Landgr.2-Hoensbr.s 3-5

3e klasse D
Bergen 2-Stokp. 2.5-5.5
Venlo 6-Venray 2 4-4
Tegelen 3-Helden 3-5
Witte D.2-Reuver 2 6.5-1.5

/ tafeltennis j
Dames Eredivisie
A'dam-Bruns 2-8
Treffers-Wescon 3-7
HOI Opl.-Besbo Irene 7-3
Dames le divisie Groep I
Rhenus-Zand 3-7
Ravensb.-Red Stars 5-5
Tempo-T.-Hotak 4-6
Dames 2e divisie Groep 3
Belcrum-Ravensbos 2 5-5
JCV-Spaarne 4-6

Dames 2e divisie Groep 4
M'tricht-Luto 5.5
Dov-Veldhoven 2-8
Kluis-Docos 2 6-4

Dames 3e groep 6
Quick-NSSS 4-6
Ravensbos 3-Veldhoven 2 6-4
HTC-Docos 3 4-6

Dames 4e divisie groep 4
Armada-Minor 6-4
Markiezaat 2-Blue Star 2 8-2
JCV 3-Hotak 3 6-4

Heren Eredivisie
Odion-Tempo Team 1-9
Scylla-JCV 4-6
Bartok-Blauewe W. 3-7
Ver.Spaarb.-Pecos 8-2
Heren le divisie Groep 2
Avanti-FVT 2-8
Pecos 2-Veldhoven 5-5
Oki-Kluis 4-6
Heren 2e divisie groep 3
ZTTC-Elsloo 6-4
Pecos 3-Rijnsoever 4-6
SVE-Besbo Irene 6-4

Heren 3e divisie groep 2
Alkmaar-Maasmeppers 5-5
Megacles-Vitesse 6-4
ATC Almere-Play Fair 9-1

Heren 3e divisie groep 6
TTCV 2-Hoonhorst 3-7
Red Stars 2-Veldhoven 2 5-5
Sibbe-Swift 2 4-6

Heren 4e divisie groep 6
ATC Nijmegen-Falco 8-2
Hercules 2-DES 3-7
Oki 4-Bartók 2 1-9

Heren le klas
Maasmep.2-_.CN 8-2
Swift-Ravensbos 7-3
Kluis 2-N'hagen 3-7

Heren 2e klas A
Ravensbos 2-Heksenb.2 4-6
Maasdal-Megacles 2 6-4
Succes-Kolleberg 2 6-4

Heren 2e klas B
Elsloo 2-Heksenberg 1-9
M'tricht-Quick 6-4
Kluis 3-KoUeberg 2-8

Heren 3e klas A
Kerkrade-Brunssum 2 9-1
Bruno-Destatec 5-5
Kolleberg 3-MeDpers 8-2

Heren 3e klas B
Falco 2-Elsloo 3 9-1
Minor2-Megacles 3 6-4
Maasmeppers 3-Bartok 3 6-4
Heren 3e klas C
Heksenb.3-Kerkrade 2 6-4
Minor-Ravensb.4 3-7
N'hagen 2-Vijlen 5-5

Heren 3e klas D
Ravensb.3-Matatec 5-5
Brunssum-Coriovallum 7-3
N'hagen 3-Maasmep.4 7-3

Heren 4e klas A
M'tricht 2-Heksenberg 4 5-5
Maasdal 2-Dracula 10-0
Ulestr.-S.Avanti 2-8

Heren 4e klas B *Bunde-Ready 0-10
Kerkrade 3-Megacles 5 10-0
Linne-N'hagen 6 9-1

Heren 4e klas C
Friendsh.-linne 2 5-5
Megacl.4-Quick 2 4-6
Kluis 5-Weert 9-1
Heren 4e klas D
Elsloo 4-Friendsh.2 10-0
TTCN 2-Maasmep.s 10-0
Kluis 4-TTCD 10-0
Heren 4e klas E
Kolleberg 4-KEV 3-7
Kluis 7-N'hagen 4 2-8
Heren 4e klas F
Heksenb.ö-Espede 6-4
Brunss.3-M'tricht 3 5-5
Kluis 6-Succes 2 3-7
Heren 4e klas G
SVS-S.Avanti 2 5-5
M'tricht4-Kerkrade 4 8-2
N'hagen 5-Vijlen 2 8-2

Heren 4e klas H
Sport-Ravensb.s 8-2
Matatec 2-Destatec 2 6-4
Kolleberg 5-S.Avanti 3 8-2

Heren 5e klas A
TTCN 3-Topspin 6-4
Swift 2-Destatec 3 8-2
Linne3-Limburgia 3-7

Heren 5e klas B
Limbr.v.-Smash 3-7
Megacles 6-TTCN 4 9-1
Matatec3-TTCD 2 8-2
Heren 5e klas C
VTV-Ready 2 6-4
Espede 2-M'tricht 5 10-0
Sibbe 3-Vijlen 3 7-3

Heren 5e klas D
IReady 3-VTV 2 4-6
Heerlen-Vijlen 4 8-2
Falco 4-Meppers 2 7-3

Heren 5e klas E
Bunde 2-Kolleberg 6 8-2
Quick 3-Minor 3 4-6
Merkelb.-Ritske 1-9

Heren 5e klas F
Sport 3-KEV 2 2-8
Quick4-Brunss.4 5-5
Bruno 2-Coriov.3 7-3

Heren 5e klas G
Ready 4-Ravensb.6 7-3
Bruno 3-Succes 5 10-0
N'hagen 8-Coriov.4 8-2

Heren 5e klas H
SVS 2-Heksenb.6 8-2
Succes 3-N'hagen 7 3-7
Heren klas K
Sport-Heksenb.7 9-1
Succes 4-S.Avanti 4 2-f
N'hagen 9-Bartok4 2-(

f volleybal J
Dames promotieklasse
BSV-Volhard. 1-3
Furos-Dovoc 3-2
Fiscus-Elsloo 0-3
Dynamic 2_Avoc 3-0
Muvoc-VCH 4 3-1

Dames le klasse A
BSV 2-Sittardia 2 3-1
Furos 2-de Heeg 3-0
Elan-Voerendaal 2 3-0
Jokers 3-Geevers 3 1-3
Vluco-Sjoahn 3-1

Dames le klasse B
Grovoc-Sittardia 3 3-0
NAC-Avanti 3-0
Rapid 3-Geevers 4 3-0
Jokers4-SEC 0-3
Dynamic 3-Fiscus 2 2-3

Dames 2eklasse A
Grovoc 3-de Heeg 2 3-0
AMVJ-Dovov 2 2-3
Elan2-Sp.+Sp. 3-0
Mut.Mal.-Geevers 5 3-0

Dames 2e klasse B
Rapid 4-de Heeg 3 3-0
Jokers 5-SEC 2 2-3
Grovoc 2-NAC 2 3-1

Heren Promotieklasse
Helpoort-Sittardia 2 3-0
Furos-Avanti , 3-1
Geevers 2-Voerendaal 3-2
Vluco-VCH 3 0-3
Muvoc-VCH 2 1-3
Jokers-SEC 2 0-3

Heren le klasse A
AMVJ-Dovoc 3-2
Geevers 3-Fiscus 3 3-0
Sp.+Sp.-Fiscus 2 3-2
Vluco 2-Sjoahn 0-3

Heren le klasse B
Rapid 2-de Heeg 3-0
AMVJ 2-Avanti 2 3-0
Geevers 4-Helpoort 2 0-3
Jokers 2-SEC 3 3-0
Elsloo-Avoc 3-1

Heren 2e klasse A
BSV-Volharding 3-0
Furos 2-Dovoc 2 3-0
Geevers 5-Spartak 0-3
Vluco 3-Sjoahn 2 1-3
Elsloo 2-VCH 5 3-0

Heren 2eklasse B
WS-Sittardia 3 3-0
Nivoc-Avanti 3 3-0
Geevers 6-Spartak 2 3-0
Mavoc-Fiscus 4 3-0

Heren 2e klasse C
Elan-Bastion 0-3
Grovoc-Volharding 2 3-0
Jokers 4-SEC 4 3-0
Phoenix-Avoc 2 3-2
Help.3-VCH 6 3-0

Heren 3e klasse A
WS 2-Rapid 5 3-1
WS 2-Sittardia 4 3-2
Geevers 7-Spartak 3 3-0
PPT-SEC 5 3-1
Rapid 5-VCH 7 0-3

Heren 3e klasse B
Rapid 4-de Heeg 2 3-1
Rapid 3-Elsloo 3 3-1
Jokers5-Avoc 4 2-3
Phoenix 2-VCH 8 0-3

Dames le divisie B
Dos-Tonegido 3-1
EAW-Odulphus 1-3
Rentokil-Somas 3-1
Sarto P.-VCH 1-3
Stand
VCH 20-53K
WC 2 18-34
Henzo O. 19-34
Symmachia 19-33
Rentokil 20-31
Dos 19-30
Odulphus 19-28
Tonegido 19-27
EAW 19-23
Somas.Activia 19-20
Sarto/Pellikaan 19-18
Flamingo's 18-8D
Dames 2e divisie D
Vocasa-Autodrop 3-0
Rapid-Facopa 1-3
Civitas-Peelpush 1-3
Normis-Moonen 3-0
Switch-Henzo 2 3-0
Trivos-VCH 2 3-2
Stand
Vocasa 19-48
Normis/Orion 19-47
Switch 19-45
Facopa Weert 19-42
Peelpush 19-32
Rapid 19-27
Trivos 19-26
Autodrop 19-25
VCH 2 19-17
Civitas 19-15
Henzo/Oikos 2 19-11
Moonen Papier X 19-4D
X=3 punten in mindering

Dames 3e divisie H
Set Up-Rooyse 1-3
Rapid 2-Sittardia 3-0
Hovoc-Voerendaal 3-0
Jokers-Geevers 0-3
Dynamic-Velden 0-3
Sondermeyer-VCH 3 0-3

Stand
VCH 3 19-48K
Hovoc 19-39
Rooyse 19-39
Dynamic 19-36
Velden 19-32
Sondermeyer 19-31
Voerendaal 19-291

Geevers 19-27
Rapid 2 19-23
SetUp 19-21
Jokers 19-17
Sittardia 19-OD
Heren le divisie B
Vocasa-Leython 3-0
Delta-BCS Comp.S. 3-0
Geevers-Odulphus 0-3
Vrevok-Nokia 1-3
Rijnmond-WC 2-3
Peelpush-Sliedr.Sp. 3-2

Stand
Vrevok 19-45
WC 19-39
Nokia 19-38
Sliedrecht Sp. 19-38
Geevers 19-34
Delta - 19-30
Rijnmond . 19-28
Peelpush 19-25
Odulphus 19-23X
Vocasa 19-19
Leython 19-1 ID
BCS Comp.Serv 19-9D
X=3 punten in mindering.

Heren 2e divisie D
Morres-Autodrop 2 3-2
Velden-Flamingo's 1-3
Somas-Jola 2-3
Facopa-Polaris 3-1
Hajraa-WC 2 3-2
Hypotheker-VCH 3-2

Stand
Facopa Weert 19-44
Flamingo's 19-41
Jola 19-41
Polaris 19-38
Hajraa 19-36
Hypotheker 19-28
VCH 19-25
Autodrop 2 19-24
Somas 19-19
WC 2 19-18
Morres 19-17
Velden 19-11

Heren 3e divisie H
Interkont.-Rooyse 0-3
Rapid-Sittardia 1-3
Maasbr.-Ledub 3-0
Janssen-Revoc 2-3
Kompro-Vocas 3-2
Wevoc-Nuvoc 3-0

Stand
Janssen 19-52
Kompro 19-47
Rapid 19-37
Sittardia 19-34
Vocas 19-29
,Revoc 20-29
Wevoc 19-26
Maasbracht 19-25
Nuvoc 19-24
Rooyse - 19-22
Ledub 19-20
Interkontakt 20-OD

/ zaalvoetbal J
le klas A
Pottebr.-Gulpen 3-3
Tunnel-Company 4-2
Delta-Up Quelle 7-7
Flaterke-Kanaries 2-1
Wiegert-Erka 8-3

le klas B
Soleil-Bouwkomp.2 5-3
Theunissen-Quelle 4-2
Egor 2-Marathon 1-4
Joffer-Meetp. 2-4
Kolonia-Vissers A. 3-3
Cosmos 2-Hadow 3-3

le klas C
Soleil 2-Bouwkomp.3 3-3
Wagt.Weg.-Postert 2 10-2
SZV2-Tukcon 3-1
v.d.Venne-Roerm.3 10-4
Keigel-Phoenix 4-2
PSM-Meetp.2 8-2

2e klas A
Gulpen 2-Filmcl.2 6-2
Delta 2-Vici 3-6
Kaanen-Flaterke 2 3-2
Bastings 3-T1874 0-4

2e klas B
Sjefke-Pottebr.2 3-3
H.Anders 2-Diekske 8-2
Billy 8.-Up Quelle 2 7-4
Kilo-Circolo S. 9-2
Bast.4-Yerna 2 0-12
Maasv.2-Boheme . 1-4

2e klas C
Brikske 2-Sportcl.2 1-6
Theunissen 2-Brunss.3 5-2
Marebos-Postwag. 2-4
Hadow 2-Vissers 2 2-3
Vaals 2-Laumen 2 2-2

2e klas D
Rood Wit-Vaals 3 1-2
Brikske 3-DWS Boys 1-8
Reneman 2-Brunss.4 1-4
Eendr.-Hadow 3 4-1
Laumen 3-Soleil 3 2-2
Cosmos 3-Egor 3 2-2

2e klas E
Zwaluw-Makassar 0-8
Maximiliaan-Born 3-9
Geleen 2-AEVIntern. 6-5
Zw.Schaap-Jabeek 2 10-3
Fam.Boys-Phoenix 2 1-6
Bouwkomp.4-Lacroix 4-1
Bom kampioen
Jabeek degr.

2e klas F
v.d.Venne 2-Adveo 5-3
Jabeek-Oberje 10-3
Geleen-SZV 3 0-5
Laumen 4-Neerbeek 3-3
Groen w.-Sante 7-2
Puth-Hanckmann 0-3
Oberje degr.

3e klas A
Sjefke 2-Delta 3 3-5
Pottebr.3-Vrecan 3-4
Sjotter-AVS 6-9
Eijsden 2-H-Anders 3 2-1
Wiegert 2-Br.wapen 2 5-1
B.Stap In 4-Sport 2 2-4

3e klas B
Filmcl.4-Delta 4 4-5
Bovens-Dousberg 3 3-7
H.Anders 4-Pottebr.4 9-4

3e klas C
MVV-Sjotter3 2-2
Willem I 2-Colson 7-2
Pottebr.s-Up Quelle 3 6.-4
Company St.2-Eijsden 4 4-2
DBSV-Yerna 3 4-9
Keer-Sport 4 12-4

3e klas D
Tunnel 2-Hijsden 5 14-2
Mattini 8.-Hermsen 9-3
Flaterke 3-Up Quelle 4 4-7
Vrecan2-Sjotter4 4-3
Willem I-DBSV 2 6-2
Willem I kampioen.

3e klas E
Tunnel 3-Maasb. 5-12
Volière-Kanaries 2 -10-3
Hermsen 2-Boheme2 8-2
Tornado-Erka 2 4-3
Eijsden 6-B Stap In 2 4-7

3e klas F
Sjotter 6-Boemerang 11-6
Kaanen 2-Voliere 2 1-6
Vici 2-Pottemen.2 1-2
Sunshine-B Stap In 3 3-3
3e klas G
Vissers 3-Paco 2 2-2
Hadow 4-Quelle 2 1-7
Reneman 3-Varenbeuk 2-6
Diekske 2-H'heide 1-5
Centraal-Fortuna 8-2
Eendr.2-Kolonia 2 2-0

3eklas H
Varenb.2-Filmcl.s 5-2
Kolonia 3-Fortuna 2 0-3
Sportcl.3-Holz 2-2
Laumen 5-Soleil 4 5-3
Goasewey-WDZ 2 1-2

3e klas I
Soleil 5-Theunissen 3 2-0
Jessica-Paco 10-3
Varenb.3-Cosmos 4 7-1
Joffer2-Holz 2 2-7
Kolonia 4-Driessen 5-4
Fortuna 3-Laumen 6 8-0

3e klas J
Holz 3-Laumen 7 4-2
Reneman 4-Kolonia 6 2-1
Driessen 2-Kolonia 5 4-3

3e klas K
Adveo 2-Makassar 2 2-3
Wierts 4-v.d.Venne 3 2-10
Tukcon 2-Born 2 4-4
Aztecs-Likopa 2 11-1
Oberje 2-Puth 2 3-8
Trechter 2-Geleen 3 5-3
3e klas L
Brunss.ö-Born 3 4-0
Egor 4-DWC 4-9
Groen Wit 2-v.d.Venne 4 4-1
Keigel 2-Zwaluw 2 2-0
Bouwk.s-Adveo 3 5-5

3e klas M
Intern.2-SZV 4 4-5
Zw.Schaap 2-Postwag.2 1-1
Puth 3-Phoenix 3 ,5-3Adveo 4-Likopa 'l-7
3e klas N
SZV 5-Puth 4 5-4
Beek-Marebos 2 1-2
Zw.Schaap 3-Postwagen 3 2-5
Keigel 3-Meetp.3 5-1
Bouwkomp.6-Groen w.3 0-3

Tennistriomf Van Home
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Putbroeker b. 18-22
GBC Slek 18-19
Greuske 18-14
Deelgaard 18-14
Kerkzicht 18-8
Zuul 2 18-6
Billage 18-6

leklasse
Biej Aolders 18-32
GBC Slek 2 18-29
Heukske 2 18-24
Deelgaard 2 18-23
GBC Spee 18-19
Centrum 2 > 18-14
Montfort 2 18-13
Donck 18-11
Ons Genoegen 18-9
Greuske 2 18-6

2e klasse
Hingen 16-32
GBC Stoba 16-26
Putbroeker b.2 16-18
Paerdstal 16-17
Vi_lage2 16-15
GBC Spee 3 16-13
Montfort 3 16-13
Zuul 3 16-10
Donck 2 16-0

3e klasse
Hingen 2 16-24
Kerkzicht 2 16-17
ViUage 3 16-16
Stoba 2 16-15
GBC Spee 2 16-8

Midden-Limburg

Hoofdklasse
Maasgolf2 16-24
Hukske 16-23
BVO 2 16-21
BVE2 16-17
Jagerslust 16-17
Dennenoord 16-17
Inrit 16-12
Kwartel 16-9
OBKK 16-4

leklasse
Berg 16-27
BCW 16-27
Heytse 16-21
SNA 2 16-20
Aod Hael 16-19
Jagerslust 16-12
Breer 16-8
BCW 2 16-7
Riva 16-3
2e klasse
BVO 3 18-34
BYE3 18-26
BCW 3 18-25
Eikske 18-18
Hoove 18-14
Hook 18-14
Berg 2 18-14
Hukske 2 18-13
Meijel 18-11
Klöss 18-11

3e klasse
Kwartel 2 18-30
Tup 18-25
OBKK 2 18-22
Zwaan 18-22
BYE 4 18-21
Leste Bal 18-21
Pimpernelleke 18-17
Dennenoord 2 18-13
Eikske 2 18-9
Inrit 2 18-0

District Urmond
Hoofdklasse
Brand Tav.2 20-35
Fortuna 20-32
Krietje 20-28
Pappegay 20-27
Almania 20-22
Die Bayern 20-20
Pappegay 2 20-15
Meule 20-14
Vöske 20-11
Maasvallei 2 20-9
Pappegay V.A. 20-7

le klasse
Brand taveerne 3 20-29
Krietje 2 20-27
Oos Zitterd 20-25
Fortuna 2 20-22
A.Einekoeze 20-21
Sittardia 20-21
Mert 20-18
Almania 2 20-17
Sittardia 2 20-15
Brandpunt 20-13
Sparta 20-12

2e klasse
Brand Taveerne 5 20-33
Pappegay 3 20-32
Oos Zitterd 2 20-31
BrandTav.4 20-23
Vöske 2 20-22
Bayern 2 20-15
Krietje 3 20-14
Pappegay V.A.2 20-14
Meule 2 20-14
Hollandia 2 20-11
Schöpke 20-11

/ beugelen J
Uitslagen Ned. Beugelbond
district zuid:

Hoofdklasse:
Leveroy-Kessenich 2-4
Beek-EU 2-4
Stramproy-Kessenich 1-5
Voorshoven-Bree 4-2
Neer-Roermond 2-4
Molenbeersel-Ospel 3-3
Eerste klasse:
Neer 2-Baexem 1 2-4
Voorshoven 2-Hunsel 3-3
Heythuysen-Geistingen 3-3
Stramproy 2-dePort 3-3
Voorshoven 3-Hunsel 4-2
Tweede klasse:
Neer 3-Baexem 2 3-3
Beek-Kessenich 2 3-3
Heythysen 2-Grathem 2 3-3
Heythuysen 2-Geistingen 2 4-2
Beek 2-Meeuwen 2-4
Molenbeersel 2-Ospel 3 3-3
Derde klasse:
Molenbeersel 3-Meeuwen 2 1-5
Leveroy 2-Kessenich 3 2-4
Voorshoven 4-Hunsel 2 4-2

/ biljarten ]
District Maastricht e.o.
C2-A
Ulestr.3-Bunde 2-5
O.d.Klos 5-DAS 0-7
St.Geertr.2-MBV 3-4
KOT 2-Haverput 4-3
Keer-Ridder 2-5

C3-A
Rheing.3-Oost 4-5
B'home J.-Wolder 2 3-6
OO Itteren 2-Borgharen 7-2
Eijsden 2-Eijsden 4-5
A. Wolder 2-D.Duuker 7-2

C3-B
GeuUe-A.Wolder 3 7-2
Volière 2-Berceuse 4 7-2
BAM 3-Nazareth 2 4-5
DAS 3-MBV 4 4-5
Eendr.2-Rheing.4 2-7
800kv.2-Dot 2 2-7

C3-C
Eijsden 2-Eendr. 9-0
Sjaan 3-00 Heer 3 5-4
Kot 4-Banholt 3 4-5
Concordia-O.d.Klos 6 2-7

C4-A
W.v.Bergb-K_.Vier3 5-4
Oost 2-Kot 5 0-9

_e klas O
Jabeek 3-Bouwkomp.7 13-0
Puth 5-Novus 0-3
Zw.Schaap 4-Wagtrer W.2 1-5
Hanckm.2-Likopa 3 1-14

Dames Zuid
Jabeek-Geleen 0-2
Zw.Schaap-Pottebr.2 2-0
PSM-Pottebr. 3-0
Meetp.-Sport 13-0

Zaalvoetbaluitsl. M.Limburg:

ID:
Lasco Weert-Roermond 4 5-1
Wierts 2-Inter 3-10
Perey 2-de Baog 4- 3
Peters 2-Hornerhof 3- 7

2G:
Heel 2-Roermond 5 2-6
Perey 3-Riva 2 2-4
Altw'heide 3-Spee 2 4-3
Kesjotje 2-Lasco 2 3-7
DESM 2-'tHaofke 2 10-6
Hercules-Bremboys 3-3

2H:
Amicitia 2-Nederweert 2 2-3
Vesta-DESM 1-5
Riva-Tornado 3-2
Neeritter 2-Peters 3 1-3
Knipuigske-v.Seggelen 3-6

3P:
Altw'heide 4-Vesta 2 5-3
St.O'berg-Willie Bar 4-3
Riva 4-Hercules 2 4-3
Nederweert 3-Neeritter 3 7-2
Gastronoom 2-Peters 4 10-2

3Q:
Hercules 3-Brevendia 2-1
Gastro.3-Nederweert 4 6-7
Neeritter4-St.O'berg 2 2-1

3R:
Rockwool-Knipuigske 2 6-6
Willie Bar 3-Wierts 3 3-1
Olympus-FC Oda 7-1

3S:
Homerhof 2-hercules 4 5-2
Heiputters-Olympus 2 3-4
Juliana-Willie Bar 2 6-2

3T:
Brevendia 2-Fermonia 8.3 1-2
Amicitia 3-SBC 9-1
Knipuigske 3-Juliana 2 0-3
Altw'heide 7-Lasco 3 2-5

JU:
ZWD-Brevendia 3 5-2
Vesta 4-Altw'heide 8 10-1
Hakkie-Perey 4 7-2

tafelvoetbal j
Zuid-Oost Hoek

Hoofdklasse
Bergz.b.-Scherp V. 7-1
Smile b.-Olympia 6-2
O.Schandelen-Corner 4-4
Brouwk.-Eck 0-8
Nieuwenh.-Petit b. 2-6
Poortje-Kloppers 7-1

Eindstand
Petit b. 22-39
Poortje 22-32
Nieuwenhagen ' 22-32
Eek 22-32
Bergzicht b. 22-25
Kloppers 22-25
Smile boys 22-22
Corner 22-17
Brouwkeetel 22-17
Olympia 22-13
Oud Schandelen 22-11
Scherp Vor 22-5

le klasse A
Bergschot-Graefke 6-2
Bergz.b.2-Mergell.b. 4-4
Eek 2-Brugske 6-2
Trapped.-Galouppe 6-2
Zoefjes-Zinkviulke 4-4

Eindstand
Stampers 20-38
Trappedoelies 20-29
Zoefjes 20-25
Bergzicht boys 2 20-22
Mergelland boys 20-22
Zinkviulke 20-22
Brugske 20-19
Bergschot 20-17
Eek 2 20-17
Graefke 20-7
Galouppe 20-2

le klasse B
Oude Heide-Meppers 4-4
Pipo b.-Nieuwenh.2 3-5
Torero-Blue Angels 2-6
Corner 2-Vogelzank 4-4
Stalletje-Kickereck 2-6

Eindstand
Torero 20-32
Vogelzank 20-30
Blue Angels 20-29
Meppers 20-24
Oude Heide 20-24
Pipo boys 20-17
Nieuwenhagen 2 20-16
Kickereck 20-15
Watertoren 20-13
Corner 2 20-13
Stalletje 20-7

2e klasse A
Nijswiller-Orient b. 4-4
Leeuw-Joy 6-2
Mechel-Schuuvers 6-2
Brugske 2-Bocholtz O. 2-6
Zoefjes 2-Sluipers 8-0

Eindstand
Bocholtz Oud 20-35
Zoefjes 2 20-34
Scherp Vor 2 20-25
Oriënt boys 20-25
Nijswiller 20-22
Mechel 20-18
Joy 20-16
Sluipers 20-14
Schuuvers 20-13
Leeuw 20-8
Brugske 2 20-8

2e klasse B
Stampers 2-Poortje 3 4-4
Striegiez.-Zoefjes 3 8-0
Paniekz.-Brouwk.2 0-8
Centraal-Torero 2 4-4

Eindstand
Brouwkeetel 2 18-34
Striegiezer 18-33
Centraal 18-25
Paniekzaaiers 18-21
Stampers 2 18-18
Torero 2 18-13
Pipo boys 2 18-12
Poortje 3 18-10
Molen 2 18-10
Zoefjes 3 18-4

2e klasse C
Molen-Poortje 2 2-6
Olympia 2-Kokkie b. 8-0
Veldhof-Brouwkeetel 3 2-6
Hopel-Brouwersw. 2-6

Eindstand
Poortje 2 18-34
Olympia 2 18-33
Molen 18-26
Brouwkeetel 3 18-20
Brouwerswapen 18-17
Bergzicht boys 3 18-15
Hopel 18-14
Veldhof 18-13
Bergschot 2 18-5
Kokkie boys 18-3

2e klasse D
Kloppers 2-Watert.2 8-0
Petit b.2-Cartouche 5-3
Geulke-Pipob.3 8-0

Eindstand ,t |"»—
Petit boys 2
Kloppers 2
Cartouche
Geulke
Brandwapen
Smile boys 2
Olympia 3
Watertoren 2
Pipo boys 3

NTVB

Ere-afdeling
Boskab.-Zw.Ridders j
Hakkers-Karrewiel
Scory b.-Hakkers 2
Waardh.b.-Liewke
Smidter b.-Starclub
Victoria-Wien

Stand
Boskabouters li
Hakkers
Karrewiel
Scory boys j>
Liewke
Smidter boys
Star club
Hakkers 2
Victoria
Wien
Waardhof boys

Overgangsklasse A
Millen-Smidter b.2
Verdw.Viss.2-Heer
Gogh-Beat b.
Heister-Loontjens
Angelina b.-Blauw W.

Stand ,j
Millen ' ~ . *"BlauwWit }j fcLoontjens
van Gogh
Heister
Smidterboys 2 .j.
Miranda ,;
Angelina boys
Heer
Verdw.Vissers
Beat boys

Overgangsklasse B
Hubetsy b.-Cramignon
DAT b.-Keulen
Wien 2-Verdw.Viss.
Ouwe Mert-Millener b
Hoeskamer-Heide

Stand
Hook ,;
Wien 2
Millener boys ,s
DAT boys
Verdw.Vissers .j.l
Keulen .]
Hoeskamer ,;
Ouwe Mert ,".1
Hubetsy boys , -
Heide
Cramignon

le klasse A
Barney b.-Singel
B.de Bissjop-Camontt1
Tunnel-Jokers
Cramign.2-Pitsers
Star C1.2-Maarland

Stand ;'
Camontagne b. j'
Cramignon 2 " (..
Barney b. \\
Tunnel ,-
Jokers

le klasse B
Sjteiweeg-Borgharen
Connection-Waardh.b.2
O.Eysden-Koningsw.2

_
Auwt Aelse-Sjork
Survivors-Heukske
Stand
Auwt Aelse
Sjteiweeg
Koningsw.2
Heukske
O.Eysden v

le klasse C
Mariaveld-Schachtw.
Poart-O.Mert 2
Heukske 2-Hakkers 3
Drop Inn-Eck
Eagles-Hoekje

Stand
Hoekje
Schachtwiel
Eek ,;
Leeuwenh.
Poart

2e klasse A
Gigi g.-StarC 1.3
Old Inn-Smeed
O.Gen.-Sjteiweg 2
Cramign.3-Duuker
Da Capo-O.Eysden 2

Stand ,-. ,
Smeed l 7
Duuker 7
Da Capo
Sjteiweeg 2 }«J
Old Inn v

2e klasse B
Liewke 2-Cramign.4
Smeed 2-Dolomiet 2
Bl.wit 2-DATb.2
Crazy Pie-Smid
Herli-Bissjop

Stand .fl
Blauw Wit 2
Smid
Crazy Pie
DAT boys ,J'
bij de Bissjop 2

2e klasse C

_
Eykenb.-Gogh 2
Bekker-Connection 2 j
Bl.wit 3-Beckerke i,
Karrew.2-Spoorz. <,
Servaas-Miranda 2

Stand A
Karrewiel 2 lA
Spoorzicht J-j
Beckerke ',J
V.Gogh 2 \7Servaas '
2e klasse D
Tamboer-Pr.Hendrik
Suestra-Leeuwenh.2
Karrew.3-Cosy c.
Baekske-Angel.b.
Jojob.-Meetpoint

Stand
Cosy Corner
Suestra
Baekske 7',
Jojo boys JijJ
Meetpoint

2e klasse E _■
Oranjeb-Karrew.4 >Heide 2-Suestra 2 .
Keulen 2-Cosy Corner 2 f.
Meucherv.-Wien 4

Stand , _
I

Heide 2 -Wien 4
Keulen 2 jj.fl
Muecherveld
Koom Erin



Van onze volleybalcorrespondent
TILBURG - Als een lo-gisch gevolg op het binnen-halen van de titel heeftVCH de teugels wat latenvieren. De ploeg leunt even
achterover om over een
maand weer te kunnen pie-
ken als de NSW-bekerfinale
ln- zicht komt en - voorna-mer - de promotieduels omeen plaats in de eredivisiezich aandienen. Niettemin
Was ook een VCH met aan-
getrokken remmen' in Til-burg te sterk voor Sarto/
fellikaan: 1-3 (13-15, 15-5,U-15.4-15..

De Heerlense equipe was zater-
dagmiddag matig op dreef,
beaamde coach Ger Spijkers:
„We zitten in een dip. Acteren
met minder gedrevenheid en
overwicht. Puur op taktische
vaardigheden hebben we Sarto
echter na een moeizame start
weten af te troeven". Dankzij die
kwaliteiten wist VCH in het ope-
ningsbedrijf, ondanks een 12-9
achterstand, nog voorbij de
thuisploeg te laveren: 13-15. De
kersverse kampioen worstelde
daarna vrij lang met de mes-
scherpe Tilburgse service. Resul-
terend in 15-5 verlies en een
gewijzigde stopopstelling voor
de derde set. Daarin vond VCH
pas na 7-0 de juiste cadans. Het
was Jong Oranje-aanvalster Sal-
ly Dormans die haar teamgeno-

"De overwinning van
VCL op Jokers VC is voor de
Landgraafsen bijna vol-
doende voorklassebehoud.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

In de derde divisiezijn de degra-
datiezorgen voor Geevers/VCL
nagenoeg verleden tijd. De equi-
pe van coach Kees Bosch nam in

Quaedvlieg superieur
Kerkraadse turner op eenzame hoogte in Roermond

Van onze correspondent
WIM DILL

De 27-jarige Heerlense sportleraar
Maurice Quaedvlieg (Eendracht
Kerkrade) ondervond nauwelijks
tegenstand. Met vijf van de zes
overwinningen beschouwde hij de-
ze wedstrijd als een test voor de
komende toernooien. „Ik kon pro-
bleemloos alle nieuwe elementen
uitproberen. Dit jaardoe ik voor het
laatst mee aan de NK-titelstrijd en
ik heb me voorgenomen op het ere-
podium te eindigen. De nieuwe
onderdelen die er nog niet perfect
inzitten en noodzakelijk zijn hoop
ik binnen enkele maanden onder de
knie te hebben voor de finale op 23
mei te Opmeer," aldus Maurice.
Zijn clubgenoten Patrick Bodelier

en Robert Jansen waren in de hoog-
ste C-klas in een enerverend onder-
linge strijd verwikkeld. Op het laat-
ste onderdeel werd deze met mi-
niem verschil in Roberts voordeel
beslist.

Jeugd
Bij de heren jeugd deeldeRaymond
Herwarts voor eigen publiek weder-
om de lakens uit. Met vier overwin-
ningen was hij duidelijk sterker dan
clubgenoot David Jordens. Bij de
B-jongens wonnen Jasper Hofkens
(Patrick) zilver en was er brons voor
Roy Ramakers (Excelsior) en Nicky
Daemen (Olympia).

Uitslagen
Winnaars in de diverse C-klassen werde
3C: Dennis van Steijn (Swentibold); 4C. R
né van de Bosch (KDV); SC: Roel Hout*
(Patrick) en Patrick Theeven (Swentibolt

Geplaatst zijn: IB: M. Quaedvlieg (Kerkr
de): 2B R. Herwarts (Roermond). D.< Jo
dens (Roermond); 4B: M. Schoffelt
(Schimmert): 5B: J. Hofkens (Echt). R. R
makers (Schimmert). G. van Herten (Rei
ver); IC: T. Bodelier (Kerkrade), R. -l_r_s<
(Kerkrade), R. Knols (Schimmert!. R. OI
kersen (Schimmert): 2C: R. Konings (Si
tard); 3C: D. van Steijn (Sittard). B. lOrt;
(Schimmert), K. Weyers (Reuver), R. Harm
(Schimmert); 4C: R. van de Bosch (Kerfcr
de); SC: R. Houben (Echt). J __eme
(Kerkrade). D. Wilms (Echt). P. Einig <Ro«
mond); 6C: P. Theeven (Sittard). J. Mï_ri.
ke (Kerkrade). S. Willems (Schimmert).

ROERMOND - Het turntreffen tus-
sen Brabant en Limburg, in de Don-
derberghal in Roermond, is zowel
sportief als organisatorisch een succes
geweest. De organisatie van Olympia
Roermond kreeg daarvoor van de
Roermondse wethouder van sport,
Leon Frissen, een pluim. Tijdens het
sportieve gedeelte deelden Brabant en
Limburg met zestien medailles de ere-
plaatsen broederlijk. Na afloop bleken
26 turners geplaatst voor de wedstrijd
op 4 april tegen de kampioenen van
West-Brabant en Zeeland. In de hoog-
ste niveaus waren de Kerkraadse Een-
dracht-turners superieur. Sterkste
jeugdturner was Raymond Herwarts
van Olympia Roermond. Braggarts glijdt af

Basketballers Kepu Stars onderuit tegen Cracks

Van onze correspondent
MARCEL JOOSTEN

punt. Nog een wedstrijd staat
open: over twee weken in Ste-
vensweert. Daar zal dari
defenitieve beslissing vallen.
Zelfs Dr Pool heeft theore-
tisch nog kans om als eerste te
eindigen.
Dagklassement: 1. Hoensbroek 4624 hout:
2. Hendrikssport 4557 hout; 3. Kegelvrung
'69 4499 hout; 4. Dr Pool 4436 hout. 5. Socio
4314 hout. Stand: 1. Socio 31.5 pnt.: 2. Ke-
gelvrung '69 30 pnt.; 3. Dr Pool 28 pnt; 4.
Hendrikssport 21.5 pnt; Hoensbroek 21 pnt

sportkort

" SNELSCHAKEN -
Venlonaar Strijbos treeft
het Limburgs snel-
schaakkampioenschap
op zijn naam gebracht.
Hoewel hij in de finale
net als Lemmers (Ven-
ray) zeven punten verza-
melde, toonde Strijbos
zich in een beslissings-
wedstrijd de sterkste. ■Strijbos verdiende met
zijn zege driehonderd
gulden. Gaston Dören-
berg uit Brunssum ein-
digde met 6.5 punten op
de derde plaats.

" KARATE - Tijdens de
karate-danexamens die
in Beek door de Japanse
grootmeester sensei Sa-
toshi Miyaki, zevende
dan, werden afgenomen
slaagde Guido Ramakers
(Beek) voor de tweede'
dan. Eerste danhouder
werden Hub Goris (Els-
loo), Willem Thelen
(Heerlen), Harald Rijkers
(Beek), Debby Jeurissen
(Beek), Raymond We-
wengkan (Beek).

" De
Kerkraadse
turner
Maurice
Quaedvlieg
tijdens zijn
voltige-oefe-
ning.

Foto:
JEROEN

KUIT

Maastricht binnen te halen. De ver-
eniging Kimbria is echter niet be-
reid mee te werken aan een over-
gang van het team naar de oostelij-
ke mijnstreek. Emotioneel gezien is
dit voor de Maastrichtenaren een
onaanvaardbare zaak.

Dames
Braggarts was niet bij machte de
broodnodige punten in eigen huis
te houden. Na de slechte beginfase
(0-8) herstelden de Heerlensen zich
goed maar vlak voor rust werd de

bal weer te vaak in de gretige Voor-
burgse handen gegooid. Pesto
scoorden in de laatste halve minuut
maar liefst 6 punten waardoor de
marge bij rust wederom 8 punten
bedroeg. In de eerste 5 minuten na
rust werd de wedstrijd dan voortij-
digbeslist. Festo lieo uit naar een 16
punts voorsprong zonder dat ook
maar een Braggartsspeelster daar
iets tegenover kon stellen. Een alles
of niets press-verdediging bracht
nog heel even hoop maar het gemis
aan open kansen en het vele balver-
lies werkten averechts.

Kansen kegelaars
Socio slinken

EINDHOVEN - De basket-
ballers van Hertel/Braggarts
gleden met het kleinst moge-
lijke verschil onderuit tegen
Tantalus. Op de campus van
de Technische Hogeschool
verloren de Heerlenaren met
69-68 en lijkt een positie in de
top drie niet meer haalbaar. In
de overgangsklasse verloor
Kepu Stars thuis met grote cij-
fers van de Cracks uit Some-
ren (64-80), terwijl in de dames
eerste divisie Braggarts een
gevoelige tik kreeg uitgedeeld
van Festo 2 (45-64).

Jubileum EHC
HOENSBROEK - Op tl, 12
en 13 september viert het
Hoensbroekse EHC het
75-jarig bestaansfeest. In
verband hiermee is het or-
ganiserend comité op zoek
naar de juiste adressen van
oud-spelers en -bestuursle-
den van zowel sportclub
Emma, het voormalige FC
Hoensbroek als EHC. leder-
een die het comité aan
adressen kan helpen, wordt
verzocht deze door te ge-
ven. Hiervoor kan telefo-
nisch contact worden opge-
nomen met manager Bau-
ling <Ö45-218638)- dhr. L.
Coenen (045 - 213195). Ook
kan op donderdagavond te-
lefonisch contact gezocht
worden met de kantine van
het sportpark (045 - 216244).

volleybalploeg raakt ongeslagen thuisrecord kwijt

Geevers/VCL niet meer
vooruit te branden

Braggarts vond op vele fronten haar
Waterloo in de lichtstad. De Heerle-
naren traden in Eindhoven aan zon-
der coach Kersjes en spelerLagarde
waardoor de teambalans lichtelijk
was verstoord. Joosten schoof van
de spelverdelers- plaats naar de
coachpositie terwijl de plaats van
Lagarde werd ingenomen door Ron
Weibel.

BEEGDEN - De voorlaatste
wedstrijd voor de nationale
kegeltitel Duitse banen in de
eredivisie heeft de titelkansen
van Socio doen slinken. De
kegelaars uit Eijgelshoven
hadden voor de wedstrijd een
riante voorsprong van tweeën-
eenhalf punt op Kegelvrung
'69 uit Kerkrade. Nadat giste-
ren de laatste ballen gegooid
waren, bleek die voorsprong
geslonken te zijn tot een half

Klappen voor
Limburgs
waterpolo

berg aan service, een 11-14 tussen-
stand omgebogen naar 15-14. Twee
gemakkelijk te verwerken ballen in
het achterveld werden daarna even-
wel genegeerd: 15-17. Passiviteit op
een cruciaal moment en illustratief
voor de zwakke wedstrijdinstelling
waarmee Geevers/VCL momenteel
kampt

Spirit

In de openingsfase had Tantalus
weinig verweer tegen de steeds
maar weer wisselende verdediging
van Braggarts en leken de Heerle-
naren de wedstrijd onder controle
te hebben. In de middenfase begon
voor de Heerlenaren dan"het verval.
Roger Hollanders ging zeer onge-
lukkig neer en verdraaide zijn knie
en is voor de rest van het seizoen
niet meer beschikbaar. De tweede
grote forward, Ivo Raets, kwam he-
laas in het stuk niet voor en dat op
een tijdstip dat de Eindhovenaren
overschakel- den naar een agressie-
ve zoneverdediging. Braggarts kon
nog maar sporadisch het 'net' vin-
den terwijl de Brabanders zowel
tegen de man-to-man als tegen de
zoneverdedingvanaf de drie- punts^
cirkel (7x) de wedstrijd overnamen.

MAASTRICHT - In de twee-
de klasse C van de bondscom-
petitie waterpolo verloor het
eerste team van MZPC met
10-7 van De Warande. Door
deze nederlaag zijn de Maas-
trichtenaren drie wedstrijden
voor het einde van de compe-
titie al zeker van degradatie
naar de derde klasse van de
bondscompetitie. In de derde
klasse F speelde ZON/S&S
thuis tegen KZPC. ZON/S&S
won met 7-5 maar ook deze
overwinning kon ZON/S&S
niet van de degradatie afhou-
den. Samen met KZPC zullen
ook zij volgend jaareen klasse
lager uitkomen.

Tweede plaats
Torn Wagemans
WESSEM - Torn Wage-
mans van 't Krietje uit Ur-
mond heeft bij het jubileum
A-toernooi van GBC De
Maasgolf de tweede plaats
behaald. Wagemans verloor
de finale van de Belg Ange-
lo Rosmarino. Derde werd
Eddie Aelen (B) en vierde
Marino Bartoli (B). De B-
klasse van het toptoernooi
werd gewonnen door Hans
Reynders van SNA; tweede
Peter Mestrom (Aod Hael);
derde Erie Bijlmakers
(Hukske) en vierde Thijs
Thijssen (Jagerslust).

Ondanks de minimale 3-2 (15-8,
6-15, 12-15, 15-10, 17-16) nederlaag
bij Hypotheker/VCS zag Peter
Arets, coach van de herenhoofd-
macht van VCH, een aantal positie-
ve elementen in het spel van zijn
ploeg. „Veel enthousiasme en
teamspirit. ledereen was bereid om
te werken voor elkaar. Dat was onze
morele winst vandaag," aldus de,
aan het eind van het seizoen af-
scheid nemende, keuzeheer.

GBC Olympia
bekerfinalist

In de slotfase zette Braggarts zich
zelf dan schaakmat door vlak voor
tijd tot drie keer toe de bal te verlie-
zen en dat met een punt achter-
stand. Bams en Weibel verdwenen
met de maximale foutenlast naar de
bank en met nog 4 tikken op de
klok had Braggarts, na alle ellende,
nog alle kansen de wed- strijd in
Heerlens voordeel te beslissen. Tot
een schot kwamen de Heerlenaren
echter niet meer waardoor weder-
om met minimaal verschil werd
verloren

Simson-jeugd
Vergeefs naar
Rotterdam

f^TTERDAM - Zondag zou in
tyjterdam de laatste competitie-
M strijd voor de worsteljuniores
dg atsvinden. Daarvoor reisden om
ij^O uur 's morgens een tiental
"WSon Juni°res vanuit Schaesberg
A l vier auto's naar Rotterdam,
de aangekomen bleek echter dat
{$ sporthal dicht was. Mevrouw
Wh'tman uit Amsterdam, die als
y_£strijdleidster fungeerde stelde__ meteen met bestuurderen van

Rotterdam in verbinding,
laat* 1 deze verenm.gir _ moest de

_Pl
e roncle organiseren. Olympia

rent evenwel mede dat het junio-
cor». Am van aar veren _m_ uit de
Vg^Pftitie was teruggetrokken. De
(Jo

,eningingen die aanwezig waren;
{£ j^athAlmere, Hercules Deventer,
_r °' Deventer en Simson Schaes-

<ja £> restte toen niets anders meerl6h de terugreis, zonder te worste-

" te aanvaarripn

kwijtgeraakt. Het bescheiden
geklasseerde Odulphus torpe-
deerde het voornemen van de
Landgraafcombinatie om re-
vanche te nemen voor de sma-
delijke nederlaag van vorige
week tegen degradant BCS/
Den Dungen: 0-3 (11-15, 15-17,
9-15). In de cijfers weerspie-
gelt zich ondubbelzinnig een
forse vormcrisis bij Geevers/
VCL.

Na negen achtereenvolgende zeges
in de eigen vertrouwde omgeving
vormde handhaving van dat record
nog de enige motivatie voor Gee-
vers/VCL in het eindstadiumvan de
kompetitie. De ploeg is evenwel col-
lectief van de leg. Matheid over-
heerste in blok en veldverdediging,
terwijl de aanval grotendeels losse
flodders produceerde. „Jammer dat
deze terugslag zich manifesteert na
zon fraai seizoen. De ploeg is ge-
woon niet meer vooruit te bran-
den", concludeerde assistentcoach
Wim Reinaerts.

De kracht van Geevers/VCL schuilt
in het combinatievermogen en eer-
ste tempo aanvallen. Aspecten
waarvan zaterdagmiddag bitter wei-
nig te genieten viel, door een falen-
de pass. De thuisploeg liep voortdu-
rend achter de score-ontwikkeling'
aan. Op de slotfase van de tweede
set na. Daarin werd, met Jan Grim-

KERKRADE - Het zestal van GBC
Olympia uit Kerkrade heeft door
een 2-4 overwinning bij Montfort de
landelijke bekerfinale golfbiljarten
bereikt. Tegenstander-is de winnaar
van de ereklasse-beker: De Maas-
golf uit Wessem. De wedstrijd is
komende vrijdag om 20.00uur in lo-
kaal 't Heukske aan de Rijksweg in
Echt.

Kepu Stars
Kepu stars heeft problemen het net
te vinden. In de thuiswedstrijd te-
gen Super Cracks uit Someren be-
haalde alleen Mark van Dijk een
voldoende, maar de twintig punten
van de Kepu-center waren zeker
niet voldoende voor de overwin-
ning. In Kerkrade is men overigens
druk doende te proberen het pro-
motiedivisieteam van Kimbria

HEERLEN - Het eerste Spring
Squash-toernooi is gewonnen door
Richard Ramaekers uit Brunssum.
Hij versloeg in een zinderende fina-
le Hoensbroekenaar Wim Gerrits
overtuigend met 3-1. Volgens orga-
nisator Bart Smeets is dit tweede
toernooi in korte tijd het bewijs dat
de squash-sport leeft in de oostelij-
ke mijnstreek. Er bestaan zelfs heu-
se plannen om binnen afzienbare
tijd een club op terichten.

Ramaekers wint
squash-toernooi

VCH had aanvankelijk enige moeite
om te wennen aan het zeer kleine
speelveld (15-8), maar combineerde
met Ad Vonken als uitblinker naar
hartelust in de volgende twee sets.
Concentratieterugval leidde tot ver-
waarlozing van het taktische con-
cept (15-10) en een barrage. Daarin
gaven beide ploegen elkaar nauwe-
lijks een duimbreed toe. VCH corri-
geerde op devalreepknap van 14-12
naar 16-16, maar moest zich uitein-
delijk gewonnen geven nadat de
geslepen VCS-routinier Job van de
Aker via het Heerlende blok de bal
onbereikbaar wegtimmerde: 17-16.

Volleybalster Sally Dormans neemt ploeg op sleeptouw

VCH wint op één been
ten op sleeptouw nam en met
fraaie scores het verzet van Sarto
sloopte: 11-15 en 4-15.

Maastricht de maat van Jokers
VC: 0-3 (9-15, 6-15, 15-17) en heeft
daarmee ruim afstand genomen
van de degradatiezone. De ople-
ving van het eindelijk blessure-
vrije VC Voerendaal heeft niet
lang stand gehouden. In Horst
ging de ploeg kansloos kopje on-
der tegen Hovoc: 3-0 (15-7, 15-1,
15-7). Titelaspirant VCH 3 ten-
slotte boekte een uitgekookte,
echter moeizaam tot stand geko-
men, zege bij het felle Sonder-
meijer/SVL: 0-3 (5-15, 13-15,
14-16).

8-15, 15-9)

Voor het restant van de kompeti-
tie hebben Jeröme Houten, co-
trainer bij de hoofdmacht van
VCH en Henk Pastoor, coach
van de reserveploeg, hun func-
ties onderling verwisseld. De
nieuwe technische leiding zorg-
de voor oplevend elan bij VCH
2. In Wijehen werd, na een span-
nende marathonpartij, een kost-
baar winstpunt veroverd tegen
Trivos: 3-2 (15-12, 11-15, 15-11,
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f-A-NDGRAAF - De volley-Pellers van Geevers/VCL zijn
Ur» ongeslagen thuisstatus
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The name stands for the fmest twist suitmgs in the world

H * HERENKOSTUUMS ||
KERKRADE
Einderstraat 44 ____^^^__P____/__9__9 lü
Tel. 045-452600 M JJ #l^<_£Cr |||

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 et p/m

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Ze komt

bij jou of jij bij haar, ze geeft
naam, adres en telefoon-
nummer. 06-

-320.322.23 - 100 et p/m
Ze vertelt haar

telefoonnr.
iets over dr zelf, haar adres,
vraagt of je langs komt of bij
jou mag komen. 06-

-96.85 - 100 et p/m

Sexy Grieks
Marcha v. achter 50 ep V_n

06-9618
Sexy??

Nieuw, Snel, Vol 06.9639
üve Discreet 06-320.325.30
Onervaren 06-320.323.10

Call-Me 100 cpm

06-Sex
3 Kanten tegelijk 06-9649

hetro meisje 06-320.320.06
Bisex 06-320.320.07
Jong 06-320.320.08

buurvrouwtje 06-320.323.06
Live Box 06-320.324.06

Melden Box 06-320.325.06
Meisje 06-320.330.70

’l,- p/min

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

SM Limburg ....325.18
JackOff Pnvé..321.16

Darkr00m....324.16
Gay Pervers.329.l6

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

Volle donkere
Vrouw, 75 cpm

06-320.320.91
GRIEKSE PORNO

Ze bukte
zonder slipje over de tafel?

75 cpm. 18 jr. is ze
06-320.320.62

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

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
Meisje 24 jr.

Ik wil graag telefoonsex
Je mag bij me thuiskomen.

06-320.324.96 75 cpm

Callgirls
06-320.325.05 (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.
Niemand hoort je hier! Iris
met 2 man op een schip

Grieks
06-320.326.91
50 et.p. _■ min.

Echt Lesbisch
of maar zon 50%.

Voel je behoefte aan contact
met vrouwen? De box van

vrouw tot vrouw
06-320.327.78,
50 et.p. 1 _ m.

Belachelijk. Maar op zijn
SM zolder

leert Ina... gehoorzamen!
06-350.250.50

50 et. p. V_ min.

Eva op de SM
zolder van een bizarre rijke

man. De takels.
06-320.329.23

50 et. p. V- min.
Met 2 man in de schuur.

Ine weet het. Ze gaan
Grieks doen

06-320.323.85
50 et. p. 1 _ min.

EHa betaalt in de keuken
haar schuld.

Zonder kleren
onder de pannen. 06-

-320.326.73, 50 cp. V_ m.

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

Gay Privé
Wil jij snel een discreet

afspraakje maken met een
lekkere knul?

06-320.322.75. Ook voor
sexgesprek (50 cpm)

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!
06-320.320.36 - 75 et p/m

06-9511
Duik in bed

met 'n hete meid. Vraag
haar tel.nr. (75 cpm)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

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

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)

Afspreeklijn 06-9533
(75 cpm)

300 meiden
zoeken een heet slippertje.
06-320.321.44- 75 et p/m

Evelientje
toen ze haar rokje liet

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

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

en hete vrouwtjes
06-320.330.46 -50 et p/m
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-9602 (75 cpm)
Gewillige meisjes en

vrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete
vrijpartij

06-320.330.45 - 75 et p/m

Homo
Waar gebeurd, echt live.

06-320.327.01 - 75 et p/m.

06-9603
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen
(75 cpm)

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

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

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt 06-9662
(75 cpm)

Onderdanige jongensbellen
met strenge mannen

S.M. voor 2
06-320.329.99 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 - 50 et p/m

Meisjes
willen sex-ervanng opdoen
06-320.330.43 - 50 et p/m
Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 et p/m

Uitdagend
vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje. 06-9663
(75 cpm)

Op zn Frans
Debbie; de eerste keer, oh

wat lekker 06-9664 -75 cpm

06-9665
Hete meisjes willen sexkon-

takt met tel.nr. (75 cpm)

Sexkontakt
Vele hete meisjes zoeken

heren voor 'n sexafspraakje
06-320.330.66 - 50 et p/m

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen
06-320.330.87 - 50 et p/m

06-9667
Durf jij 'n kopje suiker te

lenen bij Suzanne (75 cpm)
Dames die zich vervelen

Sexkontakt
06-320.326.66 - 75 et p/m

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

Wie durft een stripspel te
spelen met

Carolientje
06-350.222.23 - 50 et p/m

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

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kontakten Klubs

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

Club Pallas
; Rijksweg 1, Lemiers-Vaals, 04454-1195 v.a. 11.00 uur.: NIEUWE MEISJES AANWEZIG.

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

Liberta-land Susteren
waar u in een ontspannen sfeer naar hartelust kunt drinken
dansen, knuffelen en vrijen. Films kijken en natuurlijk
3x relaxen met 8-10 opwindende dames (18-28 jr) in pikan-
te lingerie. Liberta-land biedt u een heerlijke ontspannende
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. d.d. 12.00 uur tot 02.00 uur.
Woensdag en vrijdag tot 18.00 uur. Tel. 04499-4346.

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.

Club Amorosso
Wanneer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij ons.
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335. Geop. ma.

t/m vr. 12.00-24.00 uur; zat, van 13.00-20.00 uur.

Jacky's escort
24 uur service

wij Belinda (20), Suzanne (20), Sandra (21) en Tina (38)
staan dag en nacht voor u klaar.

Als u belt dan komen wij, ook voor echtp. of striptease.__ 06-52981664
Tevens leuk donker meisje gevraagd.

Nieuw!! Privé en Escort

Super stunt
gratis erbij

met striptease, vib-show en andere shows, body-massage
voor 1 uur all-in

bij Angel en gespierde boy
We are simply the best

1000 en 1 mogelijkheden
Bij Angel: echt 4 leuke meisjes (vanaf 20 jr.) Nieuw

Vanessa (echt DD-cup, volslank) transsexueel, travestie,
soorten SM met meesteres, meester en slavin, trio enz.
Bij boy: 6 leuke aantrekkelijke jongens vanaf 18 jr. voor

"echt alles in" (Dames, heren, (echt)paren, trio's enz.
Probeer het eens met een lekker meisje en/of een hete knul

Open van 11.00-02.00 uur.
Bel voor info ___ 045-274587

Leuk meisje en jongen altijd welkom (voorkeur blond).

Paradiso club 045-317032
Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 uur.Nieuwe leuke dames aanwezig. Zaterdags vanaf 20.00 uur

Mysterie Escort Service
Wij verzorgen een leuk meisje bij U thuis of in hotel.
Hygiëne en discretie verzekerd, bij ons is bijna alles

mogelijk, bv. striptease, trio, Frans intiem. Ook voor oudere
heren. Geen afstand is ons te ver. Van maandag t/m zater-

dag van 20.00-04.00 uur. Tel. 06-52820714.
Tevens leuke meisjes gevraagd.

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608.

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Privéhuis Candy

Tel. 045-212616/045-211391.
Peggy privé en

Escort
Ma. vr. 11-22.30, wo. tot 19

uur. Thaise massage.
046-374393. Meisje gevr.

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

Nieuwe meisjes gevraagd in
Club Rustica

V.d. Weyerstr. 9,
Spekholzerheide/Kerkrade.

Tel. 045-412762. Ma t/m vr.
11-24 uur open. Garantie en

intern mog.

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
g 045-428849.

Privé en escort
Tel. 045-720916, ook zon-

en feestdagen

La Tropical
Industriestr. 74 Kerkrade,

geopend ma Vm zat. v.a. 18
uur. Tevens escort mogelijk,

045-421641.
In den Hook Voerendaal,

Kerkplein 27. Geopend v.a.
20 u. Nieuwe meisjes aanw. .

UNIEKE MASSAGE
tel. 045-228481
De beste meisjes zijn nog

steeds bij

Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrade 045-
-425100. 7 dagen geop. 11-
-24 uur. Zondag 15-23 uur.

VLOT GEREGELD. Ook bezorgen wij het geld kosteloos IL_______________La____L_____________J_l
bij U thuiS. Hebt Ual leningen lopen? Dat hoeft géén Bedrag in lerugte mnd. bedrag eflekiieve mnd bedrag volgens efleklieve
bezwaar te Ziin VraaQ VrijblijvendadvieS handen beialen in volgens minimum jaarrenle weltelifr maximum jaarrente

Hiernaast vindt u enkele voorbeelden van min. en max. 6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7%
tarieven voor pers. leningen en doorlopende kredieten. 12.000,- 60 mnd 275J 5 14.3% 293,47 175%
Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 mnd) zijn ook 18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1%
mogelijk. Leningen vanaf ’.1000,-tot ’.200.000,- zijn 24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2%
mogelijk ZÓNDER onderpand of borg. Desgewenst met 35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8%
lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal | so.ooi,- |84 mnd | 915,07 | 14.0% 933,79 14.8%
kwijtschelding. I__________________"^^^^*************mmi*******W*********m*m*m*MJm*m*m*M*M*M*Mm

Krediet U betaalt rente volgens minimum tarief Theor. rente volgrens man. tarief Theor.i^i^_i^i^i^i^i^K_______-_______________________^^H limiet per maand per maand erf laarrenie toopii|d per maand eff jaarrenle toopli|d

Huisbezitters, extra lage lasten 6.000, i2(v i.im% 14.9%
~

75mnd 1.477% 19.2% gT_m_
zonder taxatiekosten 11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd

kredet looptrid_ 15-000'- *>°>
m 1-143% 14-6% 75 mnd l-37** 17.9% 85 mnd

bedrag maanden 26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd -
..hun ...„ hu««fh 35000-- 700'- 1-113% 142% 74mnd 1-283% 16-5% 81 mndix S!. 180 x 120x "-100'' 1002'- 1-100% 14-0% 73mnd 1-283% 16-5% 81mnd

10.000,- 117,- 127,- 149,- v-___p<_-_»—_>—_______
15.000,- 125,- 181,- 195,- 228,- ■■ ■■■■■■ I»L Eg -J^f-V _'I'_fc
25.000,- 209,- 302,- 325,- 361,- |fiUËM__l __W_(___l__l_MM
40.000,- 334,- 484,- 520,- 610,- fiVffir lL.l_RA.ll WftwW^WWm^W^Ê
75.000,- 625,- 908,- 976,- 1144,- I J7J[ f |X]E|\Jl btt__A_É_U_in______l

100.000,- 833,- 1210,- 1301,- 1525,- l'Wk. ,_m,L.U. I _3_3EEEÏII2
"a ___I____________^____l

Eff. jaarrente 1 e hyp. in voorbeeld 9,2 %, 2e en 3e Hyp. 13,5% ■T!ff!^FV^_______fl''!_ff'!_^!!W'W

Claudia
af 10 uur, ook zat. en zond.
045-721759, meisje gevr.

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

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

Nieuw escort
van 18.00-03.00 uur, all-in
service, discreet, snel. Tel.

045-413887
Een heerlijke

ontsp. massage
voor dames en heren.
Assistente gevraagd

Tel. 045-218158

Maastricht
Privé

Deze week geen aanbiedin-
gen, maar wel diverse leuke
dames die u in 'n gezellige
sfeer ontvangen. Loop dus
geheel vrijblijvend ons huis-
je binnen in de

Jodenstr. 2
043-254183

Buro Geleen
Met nieuwe adressen.

046-748768. Inschr. gevr.

Shirley privé
pret voor 2!!! 045-727538

Contactburo
SITTARD

© 046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.

LYDIA
Where the girls are!' Van 11
tot 23 uur. Tel. 046-749662.

Love
gehele dag relaxen met al
onze neiuwe jonge SEXY
meisjes voor ’ 200,- all-in.

B. Floriszstr. 37, HS Adam.
Gastvr. meisjes, echtparen,
voor thuis ontvangst escort

en club. Vast loon p/w

’ 1.500,-, event. woonr.
Tel. 020-6762176.

Nieuw
Privé Sandra
Ma. t/m vr. 10-22 uur.

Weekend gesl. 046-757517

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

Villa Liberta
vraagt gastvrouw. Werktijd
in overleg, intern mogelijk.

Tel. 04499-4346.

Videoclub
uw vertrouwd adresvoor

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

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

SM Rachel
Tel. 045-274810.

Angelique
privé, 043-639410,

dag. 14.00-22.00 uur.
Privé en escort

Anita
Tel. 045-352543.

Volslanke
j.vrouw ontv. privé, va.

10-22 uur. Tel. 043-473309.

SM
meesteres Anita, Barbara
en goed getrainde slavin

maken al uw fantasiën wer-
kelijkheid. Tel. 045-451769

Brigitte Privé
alleen voor heren. Jacq v.

heren en echtparen v.
niveau. 043-218498.
1

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u een
autoverzekering aan te kun-
nen bieden met zeer gunsti-
ge voorwaarden, voor een
premie die meestal lager ligt
dan u nu betaalt. Neem vrij-
blijvend de proef op de som
en bel vandaag nog.

GEURTS ASSURANTIËN
Nieuwstraat 22-24

tel. 045-211668/221090
VELD ASSURANTIËN

Nieuwstraat 116
tel. 215458

HUENSBROEK
Op 25 februari 1992 werden
ter griffie van de arrondis-
sementsrechtbank te Maas-
tricht, ingeschreven onder
nummer 016146 de gewij-
zigde huwelijksvoorwaar-
den tussen de heer R.F.M.
van Zandvoort en me-
vrouw JJ.M.M, van Zand-
voort-Rouwette, echtelie-
den, wonende te Ulestra-
ten, Europastraat 35.
Mr. J.L. de Lange,
notaris te Putten.

TMilllkTll
L + Jmnm
BEL 06-300400.

KOSTEN F. 1.-PER MINUUT
TG V. 125 JAAR NED RODE KRUIS

I Wat zetten we J
dezeweek op tafels

11(1 C(1 Witte- of tarwebolletjes,
fmm zak 6 stuks ±M 1.39
\/ Ch Hollandse gatenkaas,

vers van 't mes
of vacuüm verpakt,
kilo ®mlè£ö 13.90
i

(I Uit de bedieningsafdeling:
Achterham, 0100 gram ®m®2£& 2.39
Stegeman boerenleverworst,
100 gram U$ 99

y /
Magere varkenslappen, *
500'gramJ4^ 5.49 ....
kilo «m» ia^g 9.99 |
i
i

Varkensrollade, \ j
500 gram££s 6.25 1
kilo ***»lèA9 11.49 W j

Andijvie, I
500 gram 1.69

Golden Delicious,
sappige, zachtzure hand-
appelen, kilo 2.99

uu1 1 Chocomel of Chocomel
rm. Sporting,
V fles of pak lliter 265 Z29

j[ Nu bij Chocomel een flitsend
Beachball-spel voor f 9,95
(zie verpakking).* 'I Nieuw: 1
Ch Roomboter stroopwafels, 1
extra groot, paklO stuks,
390 gram ür_s 2.49 J

É5 soorten
* ' ,__v_v__Nr 3 halen, 2 betalen,

fles 0.45 liter Nü 1.69 Ö^S °fi A^'afwas.

1 Ch Huiswijn, MR 500mTSa w3.58
A rood wit.demi-secof y, y, c ,r^ö_^l Cfl Douche,f|| rosé, fles 1 hter J_s 4.40 bfS&EI zacht, fris nat, wild, mild en
___"__* E§pp|r* (Nieuw) voormen, ..M^^ flacon 300 ml 2381.9?

Ch SatéSaUS, AH-Service lijn: bel gratis 06-0305. _^_ A _■__■_.

I f h . Artikelen waar kleine cijfertjes bij staan kunt u alléénnOrmaai OT nOt, —tr\ kopen in AH-winkels waareen van die cijfers op dé deur
nr.. 3.n nnm QJWT _/ /M staat Prlizen Belden van dinsdag 24 t/m zaterdag 28pUlOOUgldlll -ariy 4L. / »_/ maartas 'Zolang de voorraad strekt

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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