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'London Knights ' in strijd met zedelijkheid

Van Zeil verbiedt
striptease-shows

DOOR BENTI BANACH
- Burgemeester Piet

*& Zeil van Heerlen heeft voor
le komende drie maanden alle

van striptease-groe-
"*'i in Heerlen verboden. Daar-
onder vallen ook de shows van?.e Populaire London -Knights.van zeü v jndt dat de shows in
?M)d zijn met de openbare zede-
iwheid. De fans van deLondon

zijn woedend. „We laten
dit niet afpakken", reagerenac vrouwen zelfbewust.

van Zeils oekaze volgt op de
*cc optredens die de mannelij-

ke striptease-groep London
Knights in Heerlen gaven. Na de
eerste show in een Heerlense
discotheek was Van Zeil ge-
schrokken van de publicaties
rond de groep. Hij liet de tweede

voorstelling doorgaan onder de
voorwaarde dat er geen contact
zou plaatsvinden tussen het pu-
bliek en de blote mannen, er
geen minderjarigen naar binnen
mochten, er niet gefotografeerd

zou worden en niemand zou
masturberen
Bij de tweede voorstelling waren
daarom tweevrouwen van de ze-
denpolitie aanwezig om tekijken
of aan de voorwaarden werd vol-
daan. De agentes constateerden
dat er contact was tussen de
London Knights en het publiek.
'Niet volgens de regels en in
strijd met de openbare zedelijk-
heid', zo reageerde burgemeester
Van Zeil.

Zie verder pagina 13

" Vrouwenoverwegen
handtekeningenactie

Korting in
ruil voor

autosleutels
h^RLO - Tegen inlevering
i hun autosleutels bij het
i__ krijgen toeristen
jj. baarlo komende zomer een
"tef!., die hen vijf dagen recht. °P kortingen van vijfen-
Jf-tig procent bij toeristische"r.ven in de regio.

|P dit plan dingt het VW-
,f arlo mee naar de Milieu en
i>sme Prijs 1992 die door het. Msterie van Economische Za-

-11 is uitgeschreven.

ij. °aarlo moeten de toeristen
i dagen achter elkaar de auto
.J- 11 staan en van het openbaar
"Voer, de fiets of de benenwa-Wll gebruik maken.

h,.

(1'ttl van Kreij, voorzitter van
Ma erkent dat zijn

niet waterdicht is. „Toeris-
\r kunnen hun autosleutels in-, ,eren en vervolgens met eenLeende auto van de korting ge-
Cllc maken* Wij gaan er echter
lief U^ at t**e deelnemers spor-
y I zijn. De kaart is in ieder ge-
)__ niet na te maken. Verder
lieten de deelnemers een ver-
tf

-ng ondertekenen waardoor
.een beroep op hun verant--o°i"delijkheid wordt gedaan."

het weer

*?_ :!«H aepressie boven de in-
-u| van het Kanaal is bepa-
-Ht voor het weer in onze
'*Ui£Vlng. Het hierbij beho-
or.,! koufront zal in de och-
hy, Passeren en voor veel
-.e 'king en regenvlagen

%_*■ Achter het front
!-vo«- onstabielere lucht aan-
l)-n rd waarin buien voorko-

met onweer. De
;.jh >s zwak tot matig uit
l.aa jos.telijke richting en
*_ Sj l*n de avond naar zuid-
<W" De middagtemperatuur
l-H n°P tot ongeveer 9 gra-
Vl . komende nacht daalt
W wk tot omstreeks 5 gra-

'lw Verdere informatie be-
-I*i»en,*le net weer >n LimburgL' 1 U bellen 06-91122346. ■f>AAG:W*P: 07.16 onder: 20.12

05.56 onder: 17.32PJROEN:
■V_?: 07-14 onder: 20.13L7°°p: 06.11 onder: 18.42

Vervolgingsbeleid
Door ook de levensbeëindigingvan
wilsonbekwamen onder de voor
euthanasie geldende meldingspro-
cedure te brengen, hopen CDA en
PvdA deze problematiek uit het
schemerduister te halen. Beide frac-
ties schrokken nogal toen uit een
vorig jaar verschenen rapport van
de Commissie-Remmelink bleek,
dat van jaarlijks zon duizend wils-
onbekwame patiënten het leven
wordt beëindigd.

Het CDA koppelt aan het instellen
van de meldingsplicht wel de eis
dat een adequaat vervolgingsbeleid
wordt ingesteld, dat bovendien na-
derhand door de Kamer is te con-
troleren. Anders kan zich ook geen
jurisprudentieontwikkelen. Ook de
PvdA wil die controleerbaarheid.
Angst bij sommigen dat de voorge-
stane regeling het 'te gemakkelijk'
zou maken om het leven van wils-
onbekwamen te beëindigen, is vol-
gens CDA en PvdA ongegrond. Een
arts die zon handeling verricht on-
der zorgvuldige naleving van de
procedure, zal immers aannemelijk
moeten maken dat er sprake was
van een noodtoestand. Zo niet, dan
riskeert hij een veroordeling we-
gens moord. En uit een uitspraak
van de Hoge Raad blijkt dat pas van
een noodtoestand sprake kan zijn
wanneer de patiënt zich in de laat-
ste fase van een dodelijk ziektepro-
ces bevindt, waarin op korte ter-
mijn een verslechtering is te ver-
wachten.
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de grenzen heen
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in het nieuws
Zelfverdediging
oudere mensen
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Bij overmacht of in noodsituatie geen sprake van moord

Akkoord over doden
patiënten zonder wil

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - CDA en PvdA
in de Tweede Kamer gaan op
hoofdpunten akkoord met de
door het kabinet beoogde re-
geling voor artsen die het le-
ven beëindigen van mensen
die daar niet om hebben ge-
vraagd, zoals bijvoorbeeld
coma-patiënten en geestelijk
gehandicapten. Hiervoor moet
dezelfde zorgvuldige procedu-
re worden gevolgd als voor
euthanasie (levensbeëindiging
waaraan wèl een verzoek van
de betrokkene ten grondslag
ligt).

Het correct volgen van die procedu-
re wordt evenwel geen vrijbrief
voor ontslag van rechtsvervolging,
zoals dat bii euthanasie vaak wel
het geval is. Zo blijft het beëindigen
van het leven van iemand die wils-
onbekwaam is, in het wetboek van
strafrecht gehandhaafd als moord.
De rechter moet dan beslissen of er
sprake is van overmacht of een
noodtoestand. Blijkt dat het geval,
dan volgt geen straf.

Op die manier kan zich ook recht-
spraak op dit terrein ontwikkelen.
Die is er nu niet, omdat actieve le-
vensbeëindiging van wilsonbekwa-
men zich tot nu toe steeds aan
mogelijkheden tot controle heeft
onttrokken. Betrokken artsen en fa-
milie hielden het liever stil, om zo
gerechtelijke procedures met onze-
kere afloop te vermijden. Dit in te-
genstelling tot euthanasie, waar in
de loop der tijd nogal wat gerechte-
lijke uitspraken over zijn gedaan,
die artsen houvast bieden.

Risico's
De last wordt proportioneel ver-
deeld: de minister met de grootste
begroting moet het meeste inleve-
ren.

Kok voorziet nog enkele financiële
risico's. Het gaat dan om extra uit-
gaven voor de opvang van asielzoe-
kers, de EG,en de arbeidvoorwaar-
den voor ambtenaren en trendvol-
gers.

Daar waar de kosten op één minis-
terie ontstaan, bijvoorbeeld de
asielzoekers, moet de betrokken mi-
nister door bezuinigingen de last
zelf opvangen.

Betreft het een probleem dat meer-
dere bewindslieden aangaat, zoals
de arbeidsvoorwaarden, dan moet

het hele kabinet die last dragen
Forse problemen ziet Kok in de so
ciale zekerheid en de volksgezond
heid.

sport
Koster: Roda

is gewaarschuwd
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Ex-ehef Stasi
moet naam van
'spion' prijsgeven

KARLSRUHE - Het voormalige
hoofd van de Duitse binnenland-
se veiligheidsdiensten spionage-
dienst (Stasi), Heribert Hellen-
broich, zal morgen voor het
Openbaar Ministerie in Karlsru-
he op de proppen moeten komen
met de naam van de oud-minis-
ter en huidig parlementariër die
hij heeft beschuldigd van spio-

nage voor het vroegere Oost
Duitsland.

Hellenbroich zorgde in het
weekeinde voor heel wat op-
schudding door tegenover Bild
Zeitung te verklaren dat een zeer
belangrijke politicus in Bonn
ooit voor Oost-Duitsland spio-
neerde en thans hetzelfde doet
voor Rusland. „Ik kan zeggen
dat het iemand is die nog van-
daag de dag over aanzienlijke
invloed binnen zijn partij be-
schikt. Het is iemand die op
straat wordt herkend", aldus
Hellenbroich.

Kabinet moet dit jaarnog 1,4 miljard gulden bezuinigen

Besluit lastenverlichting later
DEN HAAG - Het kabinet zal pas
na de zomer beslissen of er in 1993
ruimte is voor enige lastenverlich-
ting of niet. Minister Kok (Finan-
ciën) heeft in ieder geval geen voor-
stellen voor lastenverlichting ge-
daan in de zogenoemde Kaderbrief:
een stuk waarin hij de hoofdlijnen
schetst voor het opstellen van de
begroting 1993.

Kok meldt in de brief geen nieuwe
problemen met de rijksbegroting in
1992 noch in 1993. Het financiële ef-
fect van een tegenvallende econo-
mische groei (1,5 miljard gulden)
kan worden opgevangen door een
belastingmeevaller uit 1991 en uit-
stel van de verkoop van gebouwen
in het hoger onderwijs door het mi-
nisterie van Onderwijs tot 1993.

Voor 1993 ligt er nog wel een oude
taakstelling uit de Miljoenennota
1992 van 1,4 miljard gulden. Dat be-
drag wil Kok binnenhalen door be-
zuinigingen op de departementale
begrotingen.

Duitse winkelier
moet verpakking

terugnemen
BERLIJN - De Duitse milieumi-
nister Klaus Töpfer heeft de zoge-
naamde extra-verpakkingen, zoals
tandpastadoosjes, bonbonfolie en
fraaie cognac- en champagnedozen
in de ban gedaan. Vanaf morgen
mag elke klant deze overbodige ver-
pakkingen in de winkel achterlaten.
De winkelier is verplicht deze twee-
de of derde verpakking gratis terug
te nemen en te laten recyclen. Zo
staat het in het tweede deel van de
verpakkingswet van Töpfer.
Jaarlijks belanden 100 miljard der-
gelijke verpakkingen op de vuilnis-
belt. Ze vullen de vuilnisemmers
voor de helft en zorgen voor een gi-
gantische afvalberg.
De winkeliers en handelaars heb-
ben twee mogelijkheden: ze halen
zelf die extra verpakkingen eraf
voor de verkoop of ze attenderen de
klant erop dat de ballast achter ge-
laten kan worden. Daarna moeten
de middenstanders en grootwinkel-
bedrijven het afval op eigen kosten
geschikt laten maken voor herge-
bruik.
Het is de tweede fase van Töpfers
milieuprogramma. In het eerste
deel, dat op 1 januari 1990 van
kracht werd, is geregeld dat het gro-
te afval, zoals de verpakkingen van
elektronica, koelkasten en dergelij-
ke, door de leveranciers moest wor-
den teruggenomen. De derde fase
treedt op 1 januari 1993 in werking.
Dan moeten ook verkoopverpak-
kingen, zoals yoghurtbekertjes of
shampooflessen worden teruggeno-
men.

Brandweer vist
tijdens oefening
lijk uil kanaal

EINDHOVEN - De Eindho-
vense brandweer heeft gisteren
tijdens een duikoefening in het
Eindhovens Kanaal bij toeval
een auto gevonden met daarin
een stoffelijk overschot. Het
betreft vermoedelijk een man.
Het kenteken van de auto staat
op naam van een Eindhovenaar
die al meer dan twee jaarwordt
vermist. Sectie zal moeten uit-
wijzen of het inderdaad om die
man gaat en of er wellicht spra-
ke is van een misdrijf.

Gestrand in vliegende storm

___________________________________________________■
aiJo.' Ik heb de koffie klaar!

Gevangenenwillen
meer bezoek
ontvangen

" Zestien bemannings-
ledenvan een Grieks
vrachtschip dat voor de
noordkust van Portugtd
aan de grond liep, zijn
gisteren bij ruwe zee met
een helikopter ongedeerd
van boord gehaald. Volgens
een Colombiaans
bemanningslid was de
Penelope 1 door dewind, die
een snelheid van 70
kilometer per uur bereikte,
naar de kust gedreven
nadat het besturingssysteem
onklaar was geraakt.- Foto: EPA

r-Limburgs Dagblad —]
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D automatisch perkwartaal ’ 82,35 I
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□ per maand ’ 28,45 I
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(ADVERTENTIE)

Modestoffen
Wollen en wol/polyester stoffen in uni,
ruit en streep. Breed assortiment in vele

voorjaarskleuren. 150 cm breed.
Normaal ’ 39,- en ’ 49,-

-_>_s -Voordeelprijs ___■__* «J * p. m.

________ \W__J j'F/ Fj -1 /__./ *\m
i ____L___r ____.

daar winkel je voor je plezier!

(ADVERTENTIE)



expositie

De natuur als
uitgangspunt

MAASTRICHT - In de Maas-
trichtse galerie Artisart aan de
Grote Gracht 43 exposeren tot
en met 2 mei de kunstenaars Ger
Stallenberg en Ed Sleijpen. Stal-
lenberg toont schilderijen, Sleij-
pen laat ijzerplastieken zien. De
galerie is open van dinsdag tot
en 'met zaterdag van 13.30 tot
17.30 uur.

De afgebeelde voorwerpen op de
schilderijen van Ger Stallenberg
zijn vaak waardeloze materialen
zoals stukken hout, afval en ste-
nen. Deze materialen stralen als-
of ze met liefde bekeken zijn,
waardoor het onzichtbare posi-
tieve uit de materie naar voren is
gehaald. Stallenbergs realisme
kenmerkt zich door veelzijdig-
heid en diepgang, door abstracte
kwaliteiten en kracht.
Ook Ed Sleijpen gaat uit van de
werkelijkheid van de natutir. Hij
abstraheert en is op zoek naar
geheel eigen plastische uitdruk-
kingsvormen. Vanuit het zuiver
figuratieve uitgangspunt beoogt
hij niet alleen harmonisch werk
met een volmaakt evenwicht te
scheppen, maar zoekt hij ook
naar een eenheid van materiaal
en ruimte. Sleijpen is van oor-
sprong edelsmid en heeft even-
als bij het maken van sieraden in
zijn plastieken aandacht voor de-
tail en fijne afwerking. " Blauwe Nijl, staalobjectvan Ed Sleijpen
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Vier Amerikaanse top-vocalisten in Maastricht

Opera Porgy and Bess in
Theater aan het Vrijthof

DOOR PETER P. GRAVEN
Summertime, an' the livin' is
easy...
Oh, I got plenty o' nuttin'...
Bess, you is my woman now...
„De meeste mensen komen
uiteraard hierop af, maar Porgy
and Bess biedt nog zoveel
moois, zoals de prachtige bui-
zerd-aria van Porgy," vat Jan
Hupperts de populariteit van
Gershwins befaamde neger-
opera samen. Die gaat zaterdag
in het Theater aan het Vrijthof
onder zijn leiding in première,
in concertvorm uitgevoerd
door vier Amerikaanse top-
vocalisten, het Limburgs Con-
certkoor, pianiste Jet Janssen
en het in grote bezetting optre-
dende Orchester der Kölner
Kammermusiker.

„Tussen de Mahler en Stravinsky
van het LSO, de Part en Hindemith
van het Ballet van Vlaanderen, afge-
lopen vrijdag en zaterdag, en de
Mozart en Mahler van het LSO ko-
mende zondag, leek mij Porgy and
Bess als 'lichtere' muzikale kost bij-
zonder aantrekkelijk, ook al om het
gevarieerd karakter van de officiële
ingebruikneming van het nieuwe
Maastrichtse theater te benadruk-
ken," zo verklaart Hupperts zijn
keus. Dat het 'slechts' een concertan-
te uitvoering zou worden, stond al brj
voorbaat vast.
„Met vier top-vocalisten uit de Ame-
rikaanse operawereld is dit sowieso
de duurste produktie uit de geschie-
denis van het Concertkoor. Dan
praat ik maar beter niet over een uit-
voering met het vereiste elftal solis-
ten, toneelkleding, regisseur, decors
etcetera."

Voor wat de solisten betreft: Vivian
Martin uit Detroit heeft de rol van
Bess al meer dan 500 maal over de
hele wereld gezongen, John Swift
(Porgy), afkomstig uit Charlotte,
North Carolina, wordt in de grote
Duitse opera-huizen, waar hij de laat-
ste jarenregelmatig gasteert, steevast
als 'Die grofie Stimme aus Amerika'
aangekondigd. Janet Tyler uit Santa
Barbara (California) neemt de par-
tyen van Serena en Clara voor haar
rekening en Clyde Emerson Battles
uitBoston die van Sporting Life. En-
kele kleinere rollen worden door le-

den van het Limburgs Concertkoor
ingevuld.
Deze Porgy and Bess-produktie is in
het najaar nog tweemaal te horen: 18
september in het Casino te Beringen
en 17 oktober in de Heerlense Stads-
schouwburg, maar in beide gevallen
met Nederlandse solisten. Dit van-
wege de overvolle agenda' van de
Amerikanen en het prijskaartje dat
ze aan 'hun' Porgy and Bess hangen,
Tijdens het komende Festival van
Vlaanderen zingt het Limburgs Con-
certkoor zondag 31 mei in de basiliek
van Tongeren als radio-hoogmis de

Missa Exaudi Nos van Arthur Meule-
mans. Met het conservatoriumhar-
monieorkest, geleid doorSefPijpers,
wordt in mei/juni een cd-opname ge-
maakt van een mis en het Te Deum
van Serge Lancen; dit in het kader
van diens zeventigste verjaardag.

Maar eerst zaterdag Porgy and Bess
mét Porgy's buizerd-aria:
Buzzard keep on flyin' over,
Take along yo' shadow,
Am' nobody dead dis mornin',
Livin' jus' begun.

" ViavianMartin " John Swift

recept

Zuurkoolsalade
DOOR HUUB MEIJER

Zuurkool uit een pak is iets zach-
ter van structuur omdat verpak-
te zuurkool dooreen geforceerde
gisting zijn suikers voor een
groot deel heeft verloren.
Benodigdheden voor 4 perso-
nen: ca. 300 g zuurkool, 1 sinaas-*
appel, 1 appel, citroensap, 1 el
rozijnen, 100 g salami, boeren-
metworst of ham in dobbelsteen-
tjes, 2 el appelsap, 2 el
zonnebloemolie, 2 tl honing, pe-
per en zout.
Pluk zuurkool met twee vorken
uiteen. Week rozijnen in lauw
water. Schil sinaasappel dik af
en snijd vrucht in plakken en
verwijderpitjes. Schil appel, ver-
deel in vieren en verwijder klok-
huis. Verdeel parten in plakjes
en bedruppel met citroensap.
Schep appel direct door de zuur-
kool.
Maak sausje van appelsap, olie
en honing, peper en zojut. Laat
rozijnen uitlekken en meng door
salade. Halveer de plakken si-
naasappel. Meng sausje door
zuurkool en schep ten slotte
plakjes vlees en de halve plak-
ken sinaasappel door de salade.

kunst
Aangrijpend
concert in

De Maaspoort
DOOR JOS FRUSCH

VENLO - Je hebt soms - heel
soms - van dieconcerten na afloop
waarvan je ook als recensent met
een warm gevoel van binnen de
concertzaal verlaat. Als de vonk
echt is overgeslagen, maakt de ratio
plaats voor de emotie. Een toestand
van geestelijk en lichamelijk welbe-
hagen is het gevolg, wanneer de
muzikale boodschap weet door te
dringen tot het hart. Dat is de
kracht van de Muze; zij start haar
zegetocht daar waar verstandelijke
overwegingen hun waarde begin-
nen te verliezen.

Het tweede concert in de cyclus
Symfonische Blaasmuziek van de
KRO, afgelopen zaterdag in De
Maaspoort in Venlo, was zon bij-
zondere gebeurtenis. De vruchtbare
samenwerking tussen drie topmuzi-
kanten - dirigent Jan Cober,
mezzo-sopraan Hebe Dijkstra en te-
nor Robert Bruins - zorgde voor
een spanningsveld, dat zijn muzika-
le lading zowel over het publiek als
over de leden van de Koninklijke
Harmonie van Thorn verspreidde.

De bijna complete tweede acte uit
de opera Samson en Dalila van
Saint-Saëns was daardoor niet al-
leen van aangrijpende schoonheid,
maar ook van een dramatische
kracht die ik nooit bij deze Franse
gomponist vermoed zou hebben.
Het groot inlevingsvermogen van
de beide solisten, hun indrukwek-
kend'stemgeluid, de verheven visie
van de dirigent en de kwaliteiten
van het orkest versterkten elkaar
zodanig, dat er een ideale voedings-
bodem ontstond voor muziekdrama
van de allerbeste soort.
Dat merkte het publiek, dat minu-
tenlang ovationeel applaudiseerde,
dat merkten ook de hoofdrolspelers
zelf, die elkaar in de armen vielen,
ontroerd als ze waren door hun ei-
gen prestatie. Dat hier de grenzen
tussen muziekbeoefening door be-
roepsmuzikanten en amateurs vol-
ledig vervaagden, moet de produ-
cers van deze cyclus, Roy Schijff en
Math Schmeitz, bijzonder plezier
hebben gedaan.

Maar ook voorafgaande aan deze
fantastische apotheose viel er veel
te genieten op dit concert met
Franse muziek. De karakteristieke
vertolking bijvoorbeeld van Lan-
cens Manhattan Symphony, het
aandeel daarin van diverse solisten,
de bijdrage van piccolo-speler Wim
Tonnaer, die virtuoos musiceerde in
de Quatre Danses dans le style Ro-
main van Luypaerts en vooral de
première-uitvoering van het Orato-
rio Olympique van Ida Gotkovsky,
samen met het Toonkunstkoor
Utrecht.

Een plechtige compositie, geschre-
ven voor de Olympische Winterspe-
len van Albertville, waarin de in
Venlo aanwezige componiste het
heilig vuur, dat zij in haar Poème
du Feu heeft ontstoken, opnieuw
aanwakkert. De enorme spanning,
die Jan Cober met zijn muzikanten
en zangers wist op te roepen, gaf
het werk precies die stralende uit-
werking, die je van een gelegen-
heidscompositie mag verwachten.

Rest nog melding te maken van de
zwierig gespeelde Espana Rhapso-
die van Chabrier, die de geslaagde
opzet van het concert en de onbe-
grensde mogelijkheden van de Ko-
ninklijke Harmonie nog eens extra
onderstreepte.

En als er alkritische noten gekraakt
moeten worden, dan kan dat hoo-
guit betrekking hebben op enkele
Stemmingsproblemen (trompetten),
de niet altijd even homogene koor-
klank en de balans in het orkest
(het baswerk was soms wat over-
heersend).

Maar daaraan dacht niemand van
de zeshonderd aanwezigen, toen zij
tevreden en voldaan huiswaarts
keerden.

Gevarieerd
programma in
LFA-theater

SITTARD - In het kader van pro-
gramma 'De Schuifdeur' in LFA-
theater Klein Carré wordt zaterdag
4 april een gevarieerde avond gepre-
senteerd. De 'Bouquetreeks' uit
Maastricht zingt, Eduard Hooft
spreekt de monoloog 'Over de scha-
delijkheid van tabak' van Anton
Tjechov en Toneelgroep Pallieter
uit Elsloo speelt de eenakter 'De va-
kantie' van Jean Claude Grumberg
in een regie van Rob Ligthert.

In het 'reclameblokje' treedt toneel-
vereniging Ventiel uit Venray op
met een fragment uit 'Terug naar
Warschau' van Jan Staal in een re-
gie van Torn Derkx; brengt Karin
Boskamp het cabaret 'De voorlich-
ting', en presenteert Lucas Lem-
mens delen uit zijn theaterprogram-
ma 'Het is even wennen hier bene-
den. De avond, die gratis toeganke-
lijk is, wordt besloten met een
optreden van de Jazzgroep Mo and
the Hot Notes. Aanvang 20.15 uur.

'Celluloid'
speelt in

zwart-wit

Film als medium
voor het theater

DOOR MYA MAAS
MAASTRICHT - In het Lössthea-
ter viel afgelopen weekeinde plotse-

ling een voorstelling uit. 'Ij
neelschuur', Haarlem, sproj
met 'Celluloid', een origineW
van film, theater en muziek, |
in 29 theaters elders in het
werd gepresenteerd.

Het idee is van regisseur 8
Kievit. In een stomme zwal
film wordt het verhaal onW
van een man en een vrouj
zichzelf en elkaar hebben g^
De relatie is inmiddels verW
en op het toneel verdiept d«
zich nog eens in zijn gefilmde'
den. In een laatste poging de V
terug te winnen, spreekt hij W
ze van brief tekstfragmenten'
een band. Deze fragmenten zil
nomen uit de wereldliters
Shakespeare en Flaubert. Ee'
nist begeleidt de film met h6
bare melodieën op de scène.

Deze experimentele theaterol
ring was danig ingewikkeld,
toch goed te volgen cri aang^
om naar te kijken en te luister1
De zwart-wit film, die vanweg'
technische onvolkomenheid i'
Lösstheater jammer genoeg
echt scherp was, geeft pre_?
beelden te zien, waarin het ge
van de vrouw, met haar grote,
kere, sprekende ogen, cc'
staat. Integraal draagt de vert'
een artistiek karakter, is spe*
poëtisch getint. De mens die "telligente en kunstzinnige wijz-1
verschillende theaterelementef1
spel speelt, dat is best een boe'1
zaak.

In het spel en in de film acte^Rob Vriens, Carly Wijs, Bert]
pes, Rob Arends, Hans Thissefl'
no), Lars en Johan Reinbau*
beelden werden in grote geboj
in Nederland verfilmd. Mo^Verlaan en Helma Peters bepa^
het toneelbeeld, Jan van S»
was produktieleider.

Door de introverte vorm vafl
sentatie, de beperkte actie ot
podium, was de sfeer in het tl)'koel, ze gaf geen aanleiding 1°
bundige reacties. Maar dat
niets af aan de waardering ""kennelijk toch was.

Zemlinsky in het
zonnetje gezet

DOOR HARDY MERTENS

BEEK - Een leeuw hoeft niet door-
lopend te jagenom zich te bewijzen.
Hij kan ook zijn imposante manen
tonen om respect af te dwingen. Zo
had zondagavond het Matty Niël
Consort kunnen volstaan met het in
gedachten uitdragen van zijn naam-
gevers grootheid. De muziekschool-
aula werd namelijk gedurende ruim
anderhalf uur bijna volledig met
meeslepende melodieën gevuld, zo-
dat nou net dat ene hallucinatoire
stukje Niëlse-weerbarstigheid als
een dwangneurose overkwam. Het
tweede deel 'uit zijn Variationen
voor klarinet, cello en piano werd
overigens, net als de rest van het
programma, weergaloos vertolkt.

Maar het was als zout in de koffie.
Pittig doch absoluut ongebruike-
lijk!

Room in de koffie mag wel, zeker
als het merk Zemlinsky is. Van deze
50 jaar geleden overleden Weense
musicus werden de Sechs Gesange
opus 13 en het Trio in d opus 3 ten
gehore gebracht. Zijn ontroerende
op de ellendevan de Eerste Wereld-
oorlog anticiperende liederen, kre-
gen eert beklemmend melancholie-
ke uitvoering.

De fabuleuze zang van sopraanTica
Giel dwong tot onvoorwaardelijk
luisteren en betoverde de ongeveer
veertig paar publieksoren. Humo-
ristische en sentimentele bloemle-
zingen uit de stallen van Wolf en
Schubert tilde zy op dezelfde ver-
bluffende wijze boven het niveau
van deftige partituren uit. Daarbij
gesteund van achter het klavier
door een meesterlijke Peter Soe-,
ters.

Celliste Gemma Serpenti en klari-
nettist Roger Creusen bewezen de
muzen eveneens een dienst door
met Zemlinsky te versmelten in zijn
Brahmsiaanse Trio. Volbloed muzi-
kaliteit bood hier extreem tegen-
wicht aan de vertolking van Niels
geesteskind dat strakke logica uit-
draagt en weinig ruimte laat voor
simpele aardse geneugten.

Niet dat de Koning der Limburgse
Componisten hierdoor ontkroond
werd. Zijn troon stond slechts in
het verkeerde paleis.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. slecht, verkeerd; 6. kerk-
vergadering; 9. meisje; 10. binnenkort,
spoedig; 12. spottend prijzen; 15. brand-
stof; 16. van smart versteende moeder;
19. deegachtig niet doorbakken; 20. kwe-
ker; 21. naam der oude Egyptische konin-
gen; 25. deeg, kneedbare massa; 28.
gezellig en gemoedelijk; 29. vaardig, spoe-
dig gereed; 30. insekt; 31. dienaar der
gemeentepolitie; 32. aardig, grappig; 34.
vaartuig; 35. voorval; 37. naam v. opera
of concertgebouw; 40. omlijsting; 43.
klinknageltje; 46. belastingen (lat.); 47.
staat in U.S.A.; 49. reep; 50. gemeste
haan; 51. persoon van adel; 52. ingevoer-
de koopwaar; 53. smalle, gezaagde houten
strook.

Vertikaal: 2. rad; 3. schuifbak in e- >
of kast; 4. snuiter, gast; 5. vis; 6. "■ i
lijk rund; 7. muziekteken; 8. oude pé
10. roofdier; 11. snaarinstrument; j^* I
v.h. gelaat; 14. rivier in Spanje; ''■,(
weinig; 18. verheffing v.d. aardopPe ,i
te; 22. laan, brede weg; 23. leidster i

groep welpen; 24. vet uit rondere"' J
muziekinstrument; 26. idool; 27. MVJ
titel; 33. stukje uitgebraden vet; 34..JVJ
35. vogel; 36. telwoord; 38. geluids'^
kaatsing; 39. gasvormig element; "*■"; i
haagziek; 41. metalen plaat v.c. P?r^|(
projectiel; 44. insgelijks, evenzo; 45- p
spel; 47. toegankelijk, geopend; *0,

ningbij.

Oplossing van gisteren

Dinsdag 31 maart 1992"2Limburgs dagblad _{
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'Bijstandsmoeders vaak
dupe van schijnhuwelijk'

HAARLEM - Illegale vreemde-
lingen die aan een verblijfsver-
gunning willen komen, zoeken
steeds vaker vrouwen op die in
een kwetsbare positie verkeren.Alleenstaande ouderen en ge-
scheiden vrouwen worden daar-
door regelmatig de dupe van
hephuwelijken. Dat zegt Mariusde Haas, chefvan de HaarlemseVreemdelingendienst. Volgens
hem is sprake van een nieuwe
trend. „Ér worden ontzettend
veel huwelijken met bijstands-
moeders gesloten. Maar die ein-
digen al snel in een ware trage-
die."

der. Soms gaat het de eerste tijd
best goed - er kan zelfs tijdelijk
iets moois uit groeien - maar er
komt een moment dat het mis-
gaat. Dan komt de ware reden
boven. Een bijstandsmoeder die
zich alleen voelt, beseft dat niet
als ze gaat trouwen. Liefde
maakt blind."
Volgens De Haas is de druk om
aan verblijfspapieren te komen

>.Het is een triest verhaal. Dankomen ze hier op het bureau omde papieren in orde te maken en
dan zie je het al meteen. Zij is
smoorverliefd. Hij een stuk min-

zo groot, dat illegalenlukraak de
deuren langs gaan om een ge-
schikte kandidaat te vinden.
Sommigen zijn uitermate voor-
komend en vinden in een kwets-
baar iemand een dankbaar
slachtoffer. „Zonder te willen
stigmatiseren: Egyptenaren bij-
voorbeeld zijn behalve char-
mant, vaak ook heel knap. Vrou-
wen zijn daar gevoelig voor. Als

ze dan contact zoeken en het
klikt, kan er een huwelijk uit
voortkomen."
Slachtoffers voorzien niet welke
gevolgen de trouwerij kan heb-
ben. „Sommigen trouwen op
huwelijkse voorwaarden. Maar
de meesten denken daar niet
aan. Gevolg is wel dat bij een
scheiding alles moet worden ver-
deeld: de huisraad, het geld, het

eigen huis, een erfenis. Regel-
rechte drama's."
Niet alleen bijstandsmoeders
zijn soms de dupe van dit soort
schijnhuwelijken, ook oudere
vrouwen laten zich nogal eens
tot een trouwerij verleiden, aldus
De Haas. „Laatst hadden we een
stel van wie de vrouw dik in de
zestig was en hij drie keer zo
jong. Die man was al eens eerder
het land uitgezet omdat hij een
schijnhuwelijk wilde sluiten.
Maar als zon vrouw volhoudt
dat zij verliefd is, wat moet je
dan? Soms waarschuwen we: wij
kennen deze man, trap er niet in.
Maar dat valt niet altijd in goede
aarde. Bij het afscheid zeg ik
dan: u komt er wel achter. Maar
kom niet uithuilen als het over
een halfjaar misgaat."

Positie
jP kamerleden Kamp (WD) en
J**«nstamm (D66) menen dat de be-
'ldsman nu volstrekt ongeloof-

aardig is geworden. In WD-kringent men dat dit consequenties
l °et hebbenvoor de positie van Si-
v °ns. D66 wil echter nog niet zor gaan, ofschoon de fractie zich
" wil beraden. De democraten

nten een premiedaling van 5 pro-
(fti mogelijk.
■"A er Lansink is van mening datI volgens hem premiedalingen van

circa 10 procent mogelijk zijn. Het
PvdA-kamerlid Van Otterloo heeft
al eerder te kennen gegeven dat de
premies in stappen omlaag moes-
ten, te beginnen met 5 procent op 1
april.
Berenschot en Moret achterhaalden
dater in 1991 sprake is geweest van
een kostenstijging van meer dan 10
procent in de gezondheidszorg. Dit
jaarzal dat ongeveer 5 procent zijn.
Het KLOZ berekende eerder 11,4
procent voor 1991 en 6 procent voor
dit jaar. Simons ging uit van 6 pro-
cent in 1991 en 2 procent dit jaar.
Op basis van de onderzoeksgege-
vens concludeerde Hehne dat er
geenruimte is voor een 'substantië-
le'premieverlaging. Geruchten over
premiedalingen van gemiddeld 6,5
procent wees hij van de hand. Wel
erkende de KLOZ-topman dat pre-
mieverlagingen mogelijk zijn.
Simons liet aan de hand van de nu
uitgelekte gegevens weten dat er
geen sprake is van een kostenexplo-
sie in de gezondheidszorg, zoals de
verzekeraars hebben gesteld. Extra
hoge kosten in 1991 zijn eenmalige
nabetalingenvan ziekenhuiskosten.

EC-voorzitter weerstaat druk Mitterand

Delors wil werk in
Brussel afmaken

t>el ~ Voorzitter Jacques
bii frs Van e EuroPese Commissie
§e_ Z'c^ hardnekkig verzetten te-
lt0

de politieke druk naar Parijs te
J>a j**..n °m de Franse Socialistische

* 0 -"WJ uit het moeras te halen. De-
{/s wil 'het werk dat hij binneniet.r°Pa begonnen is eerst afmaken'

| 1-^ "leent dat hij de EG 'in deze pc-
Jt.iJ?l van buitengewoon belang'1kan achterlaten.

' 11 Wor<dt er gespeculeerd dat de

' fo ense President Mitterand een bc-
' r *edPi-?al doen °P de in Frankrijk
» *-*_

6 populaire Delors om hun
* Soe^e^iezmgen aanêeslagen Parti

Ver lal. ste te redden. Delors zou de
°Öv' l.'S^e Premier Cresson moeten
Vy o olgen. De verklaring die Delors'
br °^dvoerder gisteren naar buiten
lcej .*-■ bevat inhoudelijk geen en-
dat 2'euw gezichtspunt, maar toont
■^enri °rs vast van plan is c*e t°ene"
bei Parijse druk te weerstaan.

°rs vermeed nadrukkelijk de

deurpardoes in het gezichtvan Mit-terand dicht te gooien, maar ver-
klaarde nogmaals van plan te zijn
zijn termijn als voorzitter van het
dagelijks bestuur van de EG uit te
dienen. Delors werd in 1985 be-
noemd als voorzitter van de Euro-
pese Commissie en kreeg in 1989
een tweede ambtsperiode.
Delors vreest dat een langdurige
discussie over een nieuwe voorzit-
ter van de Europese Commissie de
EG lange tijd zal verlammen. Dat
kan niet op een moment dat diverse
landen staan te dringen om toela-
ting tot de EG. Bovendien moeten
de 'akkoorden van Maastricht' nog
worden geratificeerd en is er nog
geen akkoord over de toekomstige
begroting van de Gemeenschap.
Delors heeft bovendien geen ambi-
tie premier van Frankrijk te wor-
den, maar wordt wel getipt als
mogelijk opvolger van president
Mitterand zelf.

MO-overleg voortgezet
WASHINGTON - De Amerikaanse
minister Baker (buitenlandse za-
ken) heeft voorgesteld om op 27
april in Washington een nieuwe,
vijfde ronde vredesbesprekingen
voor het Midden-Oosten te laten be-
ginnen. Die ronde, aldus de minis-
ter, zou moeten worden gevolgd
door een zesde ronde die dichter in
de buurt van het Midden-Oosten
zelf zou moeten plaatsvinden. Dat

laatste is door Israël bij herhaling
voorgesteld, maar door de Arabi-
sche landen steeds afgewezen.
In zijn uitnodigingvraagt Baker aan
de Arabische gesprekspartners (Sy-
rië, Jordanië, Libanon en een Pales-
tijnse delegatie) om zelf met voor-
stellen voor lokaties nabij het
Midden-Oosten te komen. Doen ze
dat niet, aldus de brief, dan zal Ba-
ker zelf met een voorstel komen.

'Dwaze vaders' willen hun kinderen weer zien

'Zet mama maar in de cel'
n*^ HAAG - „Zet mama des-
Seen S maar in de gevangenis. Als er
d^". andere weg openstaat, moet

<ioo maar- De schade die daar-
Iwi. aan kinderen wordt toege-

°n.t. ls kleiner dan de schade die
vad doordat ze jarenlang hun
liet en de helft van hun familie
der, m5er mogen zien." 'Dwaze Va-
V-Hd. rk Bakker uit Den Haaë
r^Opt °\at het maar eens afgelopen

~ ge l ziJn met de huidige, gebrekki-mgangsregeling bij scheiding.

1va_e eek zal de stichting 'Dwaze
na s weer actie voeren in Den

'dj j?g* *°e stichting vertegenwoor-■ Slangen van circa achthon-
ti-nt I ïnensen (onder wie enkele

"* uen_vroyiwen) die soms al ja-
tge .nun eigen kinderen niet hebben
:* gaalen* >.Een grofonrecht. Het om-
jj j^atl h_et je eigen kinderen is een

5' heiHSenrecnt* De Nederlandse over-
j, v_ _ Lz°rgt er niet voor dat dat recht

"' Seh nageleefd. Nederlandnendt daarmee de mensenrech-

ten", meent Bakker, de voorzitter
van de stichting.
Bakker zegt dat jaarlijks zon acht-
duizend mensen in grote proble-
men komen door een uit de hand
lopende scheiding. „Het komt he-
laas veel voor dat vooruitlopend op
de formele scheiding de vader de
kinderen niet meer mag zien. En
ook komt het jammergenoeg voor
dat, nadat de rechter een omgangs-
regeling heeft bepaald, de moeder
weigert daaraan mee te werken."

Incest
De stichting 'Dwaze Vaders' wil dat
aan die situatie een einde komt.
Overigens niet als het gaat om va-
ders die incest hebben gepleegd
met hun kinderen. Of om vaders die
hun voormalige echtgenote regel-
matig in elkaar hebben geslagen.
„Die mensen horen niet bij ons
thuis", zegt Bakker met grote stel-
ligheid. Maar ook een bonafide va-
der kan plotsklaps in een situatie
terechtkomen, waarbij de vroegere

partner contact met de kinderen
verbiedt.
Bakker zegt dat instanties als de
rechter, de Raad voor deKinderbe-
scherming en het Blijf van m'n Lijf-
huis vrijwel automatisch party kie-
zen voor de vrouw. „Ineens kom je
als man in de positie terecht dat je
moet bewijzen dat je een goede va-
der bent. Een vrouw kan van alles
verzinnen om de omgang met de
kinderen tegen te houden. Het
komt voor dat er een halfjaar na het
uit elkaar gaan ineens beschuldigin-
gen komen over incest. En die wor-
den dan klakkeloos overgenomen
door de instanties waardoor je je
kind niet meer mag zien. Maar zelfs
als je allerlei leugens weet te ont-
krachten en de rechter bepaalt dat
er een omgangsregeling moet ko-
men, valt die feitelijk niet af te
dwingen", weet Bakker.
Hij onderstreept dat door te verwij-
zen naar vaders die een kort geding
aanspanden tegen de weerbarstige
moeder en wonnen. „Ik ken men-

sen die tienduizenden guldens aan
dwangsommenkunnen innen. Maar
wat schiet je daarmee op. Jekunt je
ex-vrouw wel volledig kaalplukken
maar daarmee heb je je kinderen
nog niet terug", zegt hij.

Drukmiddelen
Bakker vindt dat er zwaardere
drukmiddelen in de wet moeten
worden opgenomen. „Als een von-
nis niet wordt uitgevoerd, moet er
maar gevangenisstraf worden opge-
legd. Dat laatste uiteraard pas als
andere middelen hebben gefaald."

Behalve dat er strafbepalingen in de
wet moeten komen, moet bij een
scheiding de ouderlijke status volle-
dig worden gehandhaafd, zo vindt
de stichting. Nu gaat de voogdij
naar één van de ouders. De andere
ouder kan hooguit toeziend voogd
worden. Volgens de stichting Dwa-
ze Vaders worden daarmee conflic-
ten opgeroepen.

Oppositie: geloofwaardigheid van Simons verdwenen

Ruimte voor premieverlaging
h ïVan onze parlementaire redactie

u, fN HAAG -Er is ruimte voor een beperkte premieverlaging
-el >J Particuliere ziektekostenverzekeringen. Dit heeft directeur
"bi *-ehne van de organisatie van particuliere ziektekostenverze-
# eraars KLOZ .gisteren bekendgemaakt. Hehne reageerde op
c
v et uitlekken van gegevens uit een onderzoek naar de kosten-

bj .^wikkeling in de gezondheidszorg. Dat onderzoek, dat ge-
ai^an wordt door de bureaus Berenschot en Moret, is gestart
zij "■"dat de verzekeraars en staatssecretaris Simons (Volksge-
m °ndheid)ruzie kregen over de premiehoogten.

verklaarde begin
.^Jaar dat de premies met 15 tot 30

°cent omlaag konden. De verze-raars meenden echter dat daar op
ond van kostenstijgingen in de

J'S helemaal geen ruimte vooras. Zij hielden hun premie gelijk. Wilden per 1 april opnieuw de si-atie bezien. In een reactie op de
!■ gelekte gegevens zegt Simons. _ steeds ruimte te zien voor een
emieverlaging. Die zal echter
mder zal zijn dan de door hem
"ïimaal genoemde 15 procent.

binnen/buitenland

Ook FSV dreigt
met stakingen
bij spoorwegen
UTRECHT - Na de vervoersbon-
den FNV en CNV, dreigt ook de
spoorwegvakbond FSV met stakin-
gen bij NS. De NS-directie heeft tot
vrijdagavond 3 april de tijd om op
de voorstellen van de drie bonden
in te gaan. Doet ze dat niet, dan lig-
gen de spoorwegen vanaf maandag
6 april twee dagen plat.

Bestuurder J. Kruse van de FSV
benadrukte gisteren na raadpleging
van zijn kaderleden dat de bonden
één lijn trekken tegenover de NS-
directie. Naast een algemene loons-
verhogingvan 4,5 procent, willen ze
een extra loontrede voor werkne-
mers die al op het maximum staan.
Verder eisen ze een extra ATV-dag,
20 procent bovenop de huidige on-
regelmatigheidstoeslag en een vier-
daagse werkweek voor het perso-
neel van 55 jaar en ouder.

NS bood vorige week een loonsver-
hoging van 3,9 procent en twee een-
malige vergoedingen, die in totaal 1
procent van de loonsom bedragen.

Rijkswacht legt
hand op grote
partij cocaïne

BRUSSEL - Zowel in België als in
Groot-Brittannië zijn grote hoeveel-
heden cocaïne in beslag genomen.
De politie spreekt in beide landen
van een recordvangst.
Bij een gezamenlijke actie van rijks-
wacht, douane en parket is vorige
week dinsdag in Antwerpen een
voor België ongekende hoeveelheid
van 650 kilo zuivere cocaïne ont-
dekt. De drugs waren verborgen in
een tijdelijk opgeslagen container
die was aangevoerd aan boord van
een Duits schip. Er werden geen ar-
restaties verricht.

Het schip kwam uit de Panamese
havenstad Christobalen had als be-
stemming Israël. In de container
zaten elektrische apparaten, maar
tussen enkele ijskasten vonden de
speurders de lading drugs.
De Britse douane heeft gisteren in
de havenstad Liverpool 900 kilo co-
caïne in beslag genomen. De politie
arresteerde negen verdachten in
verband met deze vangst.

De cocaïne, met een handelswaarde
van 150 miljoen pond (circa 500 mil-
joen gulden), werd op 12 januari
met een Venezolaans schip Groot-
Brittannië binnengesmokkeld. Ver-
volgens werd de cocaïne, die in lo-
den kisten verpakt zat, opgeslagen
in pakhuizen in Liverpool en omge-
ving. Sindsdien hield de politie de
zaak nauwlettend in de gaten en
gisteren kon zij de negen verdach-
ten arresteren.

punt uit
Albanië

De Democratische Partij van
Albanië (DPA) heeft op over-
tuigende wijze de vervroegde
algemene verkiezingen in het
land gewonnen. De DPA krijgt
in het nieuwe parlement 92 van
de 140 zetels. De Democraten
behaalden net geen tweederde
meerderheid, zodat zij niet in
staat zijn zelfstandig grond-
wetswijzigingen door te voe-
ren. Baskim Sala, woordvoer-
der van de DPA, maakte de
definitieve uitslag gisteren in
Tirana bekend.

Onduidelijk
Kinderen uit etnische groepen
blijken zichzelf maar zelden tè
herkennen in voorlichtings-
films over incest ofkindermis-
handeling. Meestal zijn het
Nederlandse meisjes waarover
in dergelijke voorlichtingspro-
gramma's gesproken wordt.
Omgekeerd blijkt ook bij hulp-
verleners veel onzekerheid of
bepaalde signalen bij deze kin-
deren duiden op seksueel mis-
bruik.

Muur
Pakistaanse veiligheidstroepen
zijn gisteren begonnen met hei
bouwen van een muur tegeft
moslemmilitanten, die eén
mars willen houden tegen dë
bestandslijn welke het Pakis*-
taanse Kashmir scheidtvan het
door India bestuurde deel. Vo-
rige maand vielen door eén
soortgelijke mars tegen de be-
standslijn door leden van het
Bevrijdingsfront van Jammi*
en Kashmir zeker zeven doden
voordat Pakistaanse troepen na
een dag van felle gevechten de
militanten wisten tegen te hou-
den.

Paspoortfraude
Bij de Almelose rechtbank zijn
gisteren tegen drie mannen ge-
vangenisstraffen tot vier jaar
geëist wegens het vervalsen
van en het handelen in pas-
poorten. De mannen waren vol-
gens de officier van justitiie
minstens drie jaar bezig ge-
weest met het vervalsen van
paspoorten. De vervalste pas-
poorten waren bestemd voor
personen die illegaal vanuit het
Midden-Oosten naar Nederland
en andere landen werden ge-
sluisd.

Boos
Een Eindhovense huisarts xis
zondagavond door een patiënt
ernstig mishandeld. De mis-
handeling vond plaats in de
woning van de later aangehou-
den verdachte. De arts, die
weekend-dienst had, was daar
naar toe gegaan in verband met
een ziek kind. Nadat hij het
kind had behandeld verlangde
de verdachte ook een medisch
advies voor enkele andere ge-
zinsleden. De arts verwees de
man daarvoor naar zijn eigen
huisarts. Daarop pakte de ver-
dachte een zwaar voorwerp
waarmee hij de arts op zijn
hoofd sloeg.

Huursubsidie
Het aantal huishoudens dat in-
dividuele huursubsidie (IHS)
ontvangt, is tussen 1 juli 1990
en 1 juli 1991 gegroeid van
949.00 tot 953.000. Dat is 28.000
minder dan geraamd. Het
groeitempo van het aantal IHS-
ontvangers daalt sinds 1986. De
gemiddelde bijdrage per huur-
der nam vorig jaar toe van 1788
naar 1867 gulden.

Banen
In 1990 en 1991 zijn in de ge-
zondheidszorg 10.300 extra
banen ontstaan dankzij maatre-
gelen uit het Beleidskader Ar-
beidsmarkt Zorgsectoren
(BAZ). Het BAZ was bedoeld
om de werkdruk in de gezond-
heidszorg te verlichten. Tevens
moesten arbeidsvoorwaarden
verbeterd worden. In totaal
werd er 651 miljoen gulden
voor uitgetrokken in de perio-
de 1990-1992.

Rusland
President Boris Jeltsinheeft de
republieken, autonome gebie-
den en gebieden die de immen-
se Russische Federatie vor-
men, uitgenodigd om vandaag
een nieuw Federatie-verdrag-te
ondertekenen dat hun betrek-
kingen met Moskou regelt. Hrj
hoopt daarmee een dam op te
werpen tegen de eis van mer
soevereiniteit van een toene-
mende aantal gebieden.

Skelet
In het Noordhollandse dorp
Limmen hebben archeologen
een skelet gevonden, dat ver-
moedelijk uit de achtste eeuw
stamt. De archeologen werken
momenteel aan de 'ontmante-
ling' van het skelet voor nader
onderzoek. Over leeftyd en ge-
slacht kon nog niets worden
gezegd.
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(ADVERTENTIE)

Het Pullman GRAND HOTEL in Heerlen doet U hierbij een
fantastisch aanbod voor vrijdagavond 3 of zaterdagavond 4 april a.s.
Voor de zeer attractieve prijs van ’ 95,-- bieden wij aan in
ons Park Restaurant.
★ eerst een uitstekend 2-gangen diner ★ daarna een opperbeste
plaats in de Heerlense Stadsschouwburg voor de allernieuwste
show van "Paul van Vliet" ★ aansluitendeen feestelijk-
romantisch candlelight souper met een uitgebreid warm en koud
buffet * een gratis glas champagne.

"I II I^H'l"|l'

j^>i_JJjßw___Jiii]_u
Dit wordt zeker een hele mooie avond!
Wij verzoeken U vriendelijk om omgaand telefonisch te reageren.

PULLMAN
GRAND HOTEL

Heerlen

Op herhaling

Limburgs dagblad ,

" Een waterkanon houdt een kraakpand in Amsterdam
'onder schot' om te voorkomen dat de ME bekogeld wordt
met verfbommen. Het was de tweede keer in één week tijd
dat de politie het bewuste pand ontruimde. In totaal is het
pand volgens de krakers nu acht keer ontruimd. Een nieu-
we kraakactie is al weer aangekondigd. De krakers zeggen
dat de eigenaresse het huis al twaalf jaar laat leegstaan.
Zij ontkent dat ten stelligste en beweert dat de krakers le-
gale bewoning onmogelijk maken. Verleden jaarhebben zij
volgens haar zelfs een 'officiële' huurder gewoon het huis
uit gezet. Overigens werden bij de ontruiming van gisteren
acht mensen aangehouden. Foto: ANP



Slachting
De Kroaten op hun beurt be-
schuldigen het Joegoslavische
leger (JNA) ervan de stad te heb-
ben gebombardeerd. Vaststaat in
ieder geval dat onbekenden in
de nacht van donderdag op vrrj-
dag een massaslachting hebben
uitgevoerd in het dorp Srjeko-
vac. Daarbij zijn volgens het
JNA vijftien Servische mannen
omgekomen en een groot aantal
huizen in brand gestoken. De
Servische televisie toonde de
slachtoffers die her en der in het
dorp verspreid lagen en door
hun achterhoofden waren ge-
schoten.

Naar aanleiding van de geweld-
dadigheden heeft het leger ge-
dreigd met vergeldingsacties als
Kroaten verdere aanvallen op
Servische of militaire doelen uit-
voeren. Desondanks lukte het
volgens Radio Sarajevo zater-
dagavond een bestand af te slui-
ten, dat afgelopen weekend in
ieder geval wel standhield. Er is
afgesproken om een bufferzone
tussen de twee elkaar bestrijden-
de bevolkingsgroepen op te rich-
ten.
Het geweld in Bosanski Brod is
olie op het vuur in de uiterst ge-
spannen Bosnische situatie en
maakt duidelijk waar het groot-
ste gevaar voor de vrede in de
republiek schuilt: in de gemengd

Servisch-Kroatische gebieden,
waar inmiddels nationalistische
krachten van beide zijden actief
zijn.

" Servische militairen controleren auto's op de brug over de grensrivier Sava tussen Bosanski Brod in de republiek BosniëHercegovina en Slavonski Brod inKroatië. Foto. reuter

Eenheid
Beide bevolkingsgroepen maken
aanspraken op delen van Bosnië.
De Serviërs willen aansluiting
brj Belgrado. De Kroaten, die
nog steeds met de moslims sa-
menwerken, spreken voorlopig
nog over behoud van de eenheid
van de republiek. Maar de roep
om aansluiting bij Kroatië begint
met name in het zuidelijke Her-
cegovina steeds duidelijker te
klinken. En die eis wordt ijverig
gesteund door extreem-nationa-
listen in Kroatië zelf.

De regering in Sarajevo heeft in-
middels terugtrekking van het
Joegoslavische leger uit de regio
rond Bosanski Brod geëist. De
Serviërs hebben daar de afgelo-
pen dagen met verontwaardiging
op gereageerd. Volgens hen
meet de regering met twee ma-

ten, omdat er niet om terugtrek-
king van de 'buitenlandse' Kroa-
tische troepen is gevraagd.

achtergrond[

Vrijwilligers
De Kroatische regering heeft
overigens met klem ontkend bij
de strijd in Bosnië betrokken te
zijn. Maar het is niet uitgesloten
dat vrijwilligers uit Zagreb in
Bosanaski Brod actief zijn, met
name leden van de HOS, de fas-
cistische Kroatische Bevrij-
dingsgemeenschap, die inmid-
dels in Bosnië een behoorlijke
aanhang heeft opgebouwd.

Er doen overigens ook al langer
geruchten de ronde over de aan-
wezigheid van vrijwilligers uit
Belgrado in Bosnië. In ieder ge-
val wordt in Belgrado niet ont-
kend dat de Bosnische Serviërs
hun enorme wapenvoorraden
vanuit Servië hebben gekregen.
De regering in Sarajevo, waarin
de moslims en de Kroaten sa-
men de meerderheid hebben,
stelt haar hoop nu op de Veilig-

heidsraad en op de komst van de
VN-blauwhelmen. President
Izetbegovic, zelf een moslim,
heeft aangekondigd dat hrj de
hulp van de Veiligheidsraad wil
inroepen als het JNA zich niet
uit Bosanski Brod terugtrekt.

Israëlische minister kondigt ontslag aan

David Levy voelde
zich genegeerd

Van onze redactie buitenland

JERUZALEM - David Le-
vy, de 54-jarige Israëlische
minister van Buitenlandse
Zaken die zondag zijn ont-
slag indiende, voelde zich al
geruime tijd 'aan de zijlijn'
geplaatst in het voorname-
lijk door 'haviken' bevolkte
Israëlische kabinet. De af-
gelopen twee jaar kwam
Levy, die eens door velen
werd aangeprezen als 'de
kroonprins van Menachem
Begin', naar voren als een
van de gematigder leden in
de regering van premier Jit-
schak Shamir.

Levy deed zich binnen de rege-
ring gelden als een voorstander
van deelneming aan de door de
Verenigde Staten georganiseer-
de vredesbesprekingen met de
Arabische buurlanden van Is-
raël. Deze worden binnenkort in
werkgroepen in Moskou voort-
gezet.
Maar de Israëlische minister van
Buitenlandse Zaken werd in ok-
tober bij de opening van het vre-
desoverleg in Madrid openlijk in
de kou gezet door Shamir. De
premier besloot zelf de plaats
van zijn minister in te nemen aan
het hoofd van de Israëlische de-
legatie.
Het aftreden van Levy gaat pas
over negen dagen in: 48 uur na-

dat hij zijn ontslag heeft inge-
diend, hetgeen hij volgens eigen
zeggen volgende week zondag
tijdens de wekelijkse kabinets-
zitting zal doen.
Onder zijn leiding knoopte de
joodse staat diplomatieke be-
trekkingen aan met veel landen
in Oost-Europa en met China.
De in 1938 in Rabat (Marokko)
geboren Levy was geruime tijd
een van de persoonlijkheden
wiens naam in Israël vaak werd
genoemd om de opvolging van
Menachem Begin te verzekeren.
Maar na diens toch nog onver-
wachte vertrek in 1983 verloor
hij de strijd om de opvolging van
Jitschak Shamir.
Levy, evenals Begin trouw aan
de ideologie van een Groot-Israël
dat zich zou uitstrekken tot de
rivier de Jordaan, maar minder
star, vertegenwoordigde een jon-
ge generatie van arme joden die
na de vestiging van de Joodse
staat in 1948 naar Israël emi-
greerde en uit de armenwijken
opstond om haar plaats in de po-
litiekeestablishmentop te eisen.

Bij zijn komst in het kabinet in
1977 was hrj een vrijwel onbe-
kende figuur. Hij was het doel-
wit van grappen waarin hij werd
voorgesteld als een blunderaar.
Maar dat beeld wijzigde zich ra-
dicaal. Hrj werd beschouwd als
een behendig onderhandelaar en
een slim campagnevoerder in de
constante interne strijd in Israëls
coalitiepolitiek.
Zijn vaardigheid bij het onder-
handelen droeg bij tot het vin-
den van oplossingen bij twisten

in het kabinet over besnoeiingen
op de begroting. Ook hielp hij
bemiddelen in het bittere ar-
beidsconflict dat de staatslucht-
vaartmaatschappij El Al lange
tijd aan de grond hield.

Kibboets
Het gezin Levy kwam in 1957
naar Israël als onderdeel van een
uittocht van veel arme joodse
immigranten uit Noord-Afrika
naar de zich ontplooiende joodse
staat. Als loonarbeider kwam hij
terecht in een kibboets in het
achtergebleven gebied van Beit
Shean, wel 'de oven van Israël'
genoemd, aan de rivier de Jor-
daan, waar hij actief was in de
arbeidersbeweging. Na een ge-
slaagde, door hem georganiseer-
de staking voor gekoeld drink-
water op de snikhete velden
organiseerde hij jongeren en
kreeg hij plaatselijke bekend-
heid. Hij begon zijn politieke
carrière in het vakverbond, de
histadruth.

Hij koos voor Menachem Begin,
wiens trouwe volgeling hij werd,
en klom op in de gelederen van
diens Cheroet-partij, waar hij
een sterke aanhang kreeg.

Hij verwierf respect voor zijn
vaardigheden bij de bemiddeling
in arbeidsgeschillen. In 1970
werd hij in het parlement geko-
zen. In 1977 werd hij minister
van immigratie. Brj een kabi-
netswijziging twee jaar later
kreeg hrj ook de portefeuille van
huisvesting.

Bij de Israëlische invasie in Li-
banon in juni 1982 toonde hij
zich al voortdurend voorzichti-
ger dan andere ministers. Hij
was een van de weinigen die
openlijk de minister van Defen-
sie, Ariel Sharon, voor diens op-
treden uitdaagden en er werden
tal van botsingen in het kabinet
gemeld. Hij was de enige minis-
ter die vrees uitte over het be-
sluit Libanese falangisten toe te
laten in de Palestijnse vluchte-
lingenkampen van Sabra en Sha-
tila waar honderden doden zou-
den vallen. Ook was hij een van
de eersten die een officieel on-
derzoek eisten naar 'die zwarte
bladzijde' uit de oorlog in Liba-
non.

" De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken David Le-vy tijdens de toespraak, waarin hij zijn vertrek uit het kabinet
van premier Shamir aankondigt. Foto* AP

opinie

Bosnië dreigt tweede
Kroatië te worden

DOOR RUNA HELLINGA

BELGRADO - Minstens
dertig doden in de afgelo-
pen dagen, een massaslach-
ting, barricades, gevechten,
ultimata en geruchten: on-
danks alle inspanningen en
vredesinitiatieven glijdt de
Joegoslavische republiek
Bosnië-Hercegovina snel af
naar de burgeroorlog.

De ontwikkelingen lijken een
kopie van de gebeurtenissen in
Kroatië begin vorig jaar. Een
barricade hier, een bomaanslag
daar, Serviërs die zichzelf auto-
noom verklaren, een paar doden,
nog een paar doden, beschuldi-
gingen over en weer, Serviërs
die politiebureaus bezetten en
uiteindelijk een openlijke oorlog.
De problemen concentreren zichrond Bosanski Brod, een voorna-
melijk door Serviërs en Kroaten
bewoonde stad aan de oever van
de Sava, de Bosnisch-Kroatische
grensrivier. Servische eenheden
hebben de straten rond de stad
afgezet. Volgens hen zijn er vori-
ge week troepen uit Kroatië het
gebied ingetrokken om de daar
wonende Kroaten en moslims te
ondersteunen.

Blauwhelmen
Voorlopig is de kans dat de VN
een actieve rol in Bosnië gaat
spelen, niet groot. De VN-missie
wordt weliswaar vanuit Sarajevo
geleid, maar beperkt zich tot
Kroatië. De kosten van die ope-
ratie zijn zeer hoog. Uitbreiding
van de blauwhelmen-missie is
voorlopig vermoedelijk onhaal-
baar.

Hooguit kan van de aanwezig-
heid van de vredesmissie in de
regio een rustgevende werking
uitgaan, zodat de partijen aan de
onderhandelingstafel een oplos-
sing kunnen vinden. De laatste
ontwikkelingen geven daartoe
overigens maar weinig hoop.
De onderhandelingen over de
toekomst van de republiek, die
twee weken geleden nogredelijk
hoopvol verliepen, zijn inmid-
dels weer eens spaakgelopen,

omdat de moslims op hun woord
zrjn teruggekomen. Aan de con-
ferentietafel in Brussel hadden
ze ingestemd met een opsplit-
sing van de republiek in kan-
tons, maar eenmaal thuis kwa-
men ze op die toezegging terug.

Onbetrouwbaar
Ze voelden zich, aldus de verkla-
ring achteraf, door Brussel onder
druk gezet om in te stemmen.
Maar de opsplitsing van de repu-
bliek naar bevolkingsgroepen is
volgens hen simpelweg onmoge-
lijk, omdat Serviërs, Kroaten en
moslims dwars door elkaar wo-
nen.

Op zich is dit soort wankelmoe-
dig gedrag bij onderhandelingen
in het vroegere Joegoslavië vol-
komen normaal. Maar het speelt
de Serviërs, de felste voorstan-
ders van kantonisatie, duidelijk
in de kaart. Voor hen, en vooral
voor hun achterban, is het een
bewijs van de onbetrouwbaar-
heid van de moslims. Die zullen
dat in toekomst bij nieuwe on-
derhandelingen in Brussel zon-
der enige twijfel nog voor de
voeten krijgen geworpen.

Eenvoudig
Als ministervan Huisvesting (se-
dert 1979) werd hij een trouw
uitvoerder van regeringsbeslui-
ten om de bouw van nieuwe
joodse nederzettingen op de be-
zette westelijke Jordaanoever te
versnellen. Na de verkiezingen

van 1981 werd Levy ook een van
de twee vice-premiers.
Populair als hij is binnen de Che-
roetpartij is zijn belangrijkste
machtsbasis de arme sefardische
(voornamelijk oriëntaalse) ge-
meenschap die nu een meerder-
heid vormt van Israëls 4,2 mil-
joenjoodse inwoners. Levy bleef
na het maken van carrière met
zijn gezin van 12 kinderen een-
voudig wonen in Beit Sheat.
In een geautoriseerde biografie,
'Het verhaal van David Levy',
vertelde hij hoe een lange perio-
de van werkloosheid als jong
getrouwd man hem ertoe bracht
schade aan te richten aan een
plaatselijk arbeidsbureau en
hem voor 12 dagen in de gevan-
genis deed belanden. Hij zei zijn
biograaf, Avi Avnery, ook dat
het werk in de kibboets hem de
ogen opende voor de houding
van Asjkenazische joden. Maar
Levy probeerde zelden de steun
van de Sefardische gemeen-
schap te winnen door de nadruk
op zijn afkomst te leggen. Hij zei
alles te willen doen om etnische
verschillen niet op de voorgrond
te schuiven.

Schoonheid
Ik zal niet zeggen dat beunhaze-
rij bij schoonheidsspecialisten
het allerbelangrijkste onderwerp
is om op te reageren, maar het is
wel mijn vakgebied en kennis.
Een goede behandeling voor der-
tig gulden? Onmogelijk!
Kosten: een dure opleiding, hy-
giënische en comfortabele in-
richting, apparatuur die aan alle
veiligheidseisen voldoet, pro-
dukten die werkelijk actieve
stoffen bevatten en daardoor
niet goedkoop kunnen zijn, ver-
zekeringen zowel voor werker
als voor cliënt, huur, verbruik,
btw, enzovoort. Dan een behan-
delingstijd van anderhalf uur.
Hoeveel bedraagt het gemiddel-
de uurloon van bijvoorbeeld een
loodgieter? Vult u dan zelf maar
in wat er overblijft!
Voorbeeld van kwaliteit van
beunhaasbehandeling (echt ge-
beurd!): een nieuwe cliënt komt
in het instituut van de vak-
vrouw, na jaren behandeld te
zijn door een beunhaas. Vraagt
met een geschrokken gezicht,
alsof haar een obsceen voorstel
wordt gedaan: „De trui ook uit?"
Heeft dus nog nooit een op de
lymfestroom gerichte, verant-
woorde massage ondergaan.
Als gediplomeerd, helaas niet
meer werkzame schoonheids-
specialiste B-nieuwe stijl en do-
cente, sta ik dan ook pal achter
de ANBOS. Eisen en diploma's
moeten er blijven! Ter bescher-
ming van de vakvrouw/-man èn
de cliënt.
Er is overigens een nieuwe bond,
Helan, in het leven geroepen die
van zijn leden niet alleen het
vakdiploma eist, maar boven-
dien minstens één specialisatie,
die dan ook telkens opnieuw ge-
toetst zal worden. Zolang de
klant echter genoegen neemt

met minder, niet naar diploma's
en risico's vraagt en het verschil
in behandeling dus niet ervaart,
zal het voor gemotiveerde, ver-
antwoordelijke vakmensen
vechten tegen de bierkaai blij-
ven.
HEERLEN

Riet Mertens-van Hooff

in gesprek
Columbus

Ten aanzien van de veronderstel-
ling van Simon Wiesenthal (Lim-
burgs Dagblad d.d. 21-3-92) dat
Columbus een jood zou zrjn ge-
weest, moge het navolgende op-
gemerkt worden. Allereerst mag
gezegd zijn dat Louis Burgers al
goede repliek geeft op hetgeen
Wiesenthal beweert. Vervolgens
mag gezegd zijn dat Christoffel
Columbus een twee meter lange
Genuees was met rode haren en
blauwe ogen.
Ook Jan van Beek heeft dit vorig
jaar in zijn reeks afleveringen in
het Limburgs Dagblad niet ver-
meld. Verder vind je dit over het
algemeen ook niet veel aange-
stipt, maar volgens myn bron-
nen moet Columbus na zijn
ontdekking van Amerika hoon
ten deel gevallen zijn en bracht
hrj de laatste jarenvan zijn leven
al geketend door en is hij ook in
die ketenen gestorven. Dit is ge-
heel iets anders dan de meest
gangbareversies!
Ten aanzien van zijn 'ontdek-
king' moet Columbus goed ge-
weten hebben waarheen hij ging
met zijn drie schepen, die niet
katholieker konden zijn: de San-
ta Maria (Heilige Maria), de Pinto
(de vrjfpuntige ster, ook wel de
mens zinnebeeldend) en de Nin-
ja (het kind, het kindeke Jezus
dus!). Hij voer op de kaart die hij
van een Hollandse zeevaarder in
Turkse dienst had gekregen en
wel van Piri Reis (Pieter Rijs) die
admiraal was, maar later door de
Turken onthoofd werd.
Dat Amerika naar Amerigo Ves-
pucci zou zijn genoemd is flau-
wekul. Amerika is de Keltische
benaming voor 'Land aan zee' (of
water). Zie dienaangaande de
nog voorkomende namen als Al-
mere (Nl), Almeria (Spanje),
Armoroque (Frankrijk), of zelfs
Marokko (in Noord-Afrika);
Amerika is zelfs maar een letter
A langer. Trouwens, wist u dat
ook de naam (voor) Brazilië in
feite Keltisch is?
Eigenlijk heet dat land in het
Keltisch Hi-Brazil en betekent
niets anders dan Atlantis! Op
zich is dat Hi-Brazil een verbas-
tering van Ygdrasil (de wereld-
es), dat uit het oud-Noors komt.
Dat de indianen de blanken (ver-
overaars) syfilis zouden hebben
bezorgd is volgens mrj pure
zwartmakerij. De indianen zou-
den onzedig zijn. Wij hadden
hun wel de griep gegeven, maar
zij ons iets vreselijks. Dit natuur-
lijk om de verovering goed te
praten en om het wilde van de
indianen te benadrukken.
Columbus is niet rijk geworden
van zijn ontdekking en ook heeft
hij volgens mij (en enige ande-
ren) geen mensen uitgebuit en
onderdrukt. Dat hebben na hem
wel de anderen gedaan en dan
nog veel meer en gruwelijker. In-
diaanse mannen werden tot slaaf
gemaakt, de kinderen werden
vermoord en de vrouwen als lus-
tobjekt misbruikt.
Schande komt toe aan hen die
zich aan dat alles te buiten gin-
gen, maar Columbus valt niks te
verwijten. En de indianen, hoe
kwamen zij aan hun naam? Was
het doordat Columbus 'meende'
in Indië te zijn gekomen? Niks
van dat! Indo, indio of indiaan
betekent niets meer of minder
dan halfbloed. En de naam in-
diaan was het meest van toepas-
sing op de volkeren uit Noord-
Amerika (de roodhuiden), die
ontstonden uit de vermenging
van inheemsen en blanke inwij-
kelingen (vandaar ook de hoofd-
tooien in rood-wit-zwart, ten
teken van hun Arische afstam-
ming).
SITTARD Bèr Willems
(Door de redactie ingekort).

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

Grensbewoners(3)
Naar aanleiding van de anonieme
briefschrijver in het Limburgs
Dagblad van 24 maart: er zijn ze-
ker luidruchtige en hondsbrutale
Duitsers. Maar gaat u eens in het
buitenland op bezoek - mogelijk
geniet u wel eens van een vakan-
tie in het mooie Duitsland - en u
komt daar Nederlanders en ande-
re nationaliteiten tegen van het-
zelfde kaliber! En autokentekens!
U maakt me aan het lachen.Kijkt
u eens in de Duitse grensstreek
by de tankstations en supermark-
ten. Daar zyn de Nederlandse
auto's in de meerderheid. Als u
een auto bezit, gaat u er ook vast
de benzine kopen en voor vakan-
tie is het in Duitsland ook zo
slecht nog niet.
Overigens, misschien bent u wel
in Amsterdam geweest in het af-
gelopen weekeinde. Daar werd
gedemonstreerd tegen racisme en
vreemdelingenhaat!
OIRSBEEK R. Arets

Grensbewoners(4)
Graag zou ik als Duitse grensbe-
woner willen reageren op het in-
gezonden stuk in het Limburgs
Dagblad van 24 maart jl. met als
titel 'Grensbewoners'. Met enige
goede wil is het mij gelukt in de
brief van het (helaas) anonieme
echtpaar twee positieve aspecten
te ontdekken.
1. Er wordt de algemeen gebrui-
kelijke aanduiding 'oosterburen'
gebruikt in plaats van 'Piefkes' of
'Moffen.
2. Dat de schrijver van de brief
anoniem wil büjven geeft aan dat
mj vreest met zijn mening bijna
helemaal alleen te staan.
Ik woon en werk als Duitser al
dertien jaar in Zuid-Limburg en
ons gezin heeft het nog steeds
naar zrjn zin.
Het is onbegrijpelijk dat in een
tijdvan verbroedering van de Eu-
ropese volkeren enkele onverbe-
terlijke lieden proberen een goede
verstandhouding tussen buren te
saboteren.
Natuurüjk zrjn er altijd mensen te
vinden die zoiets voorstaan, maar
dan toch niet alleen onder Duit-
sers! Dit standpunt ook nog met
kinderherinneringen uit de oorlog
(welke van beide wereldoorlogen
wordt eigenlijk bedoeld?) onder-
bouwen en de Duitsers van nu
met die van vroeger over één kam
scheren, is absoluut lachwek-
kend.
Ik vraag me af waarom schrijver
zrjn bezwaren niet eerder heeft
kenbaar gemaakt toen in het ka-
der van de verwezenlijking van
'Eurode' bekend werd dat de
grensmuur NieuwstraafNeustras-
ze verdwijnen zou. Zou hij het
daarmee wellicht eens zyn ge-
weest en niet een uitbouw van
deze muur naar vroeger Berlrjns
voorbeeld eisen?
Door zyn opstelling tegenover de
'oosterburen' zal het hoogst on-
waarschijnlijk zijn dat hij, sinds
het einde van de door hem aange-
haalde oorlog, ooit nog een voet
over de grens richting oosten
heeft gezet. Zou hrj toch ooit deze
stap in overweging nemen dan
raad ik hem aan dit goed te over-
leggen, omdat in elke Duitse win-
kel of supermarkt een blonde
blauwogigecassière op hem let en
in nette toon het geld voor de ge-
kochte waar vraagt.
Als er überhaupt iemand een ver-
wijt gemaakt kan worden (het-
geen ik betwijfel) dat veel Duit-
sers in de Nederlandse grens-
streek wonen, dan betreft dit in
ieder geval eerderde Nederlandse
inwoners en makelaars, die de
verkoop van hun huizen God zt)
dank niet van de nationaliteit van
geïnteresseerde klanten laten af-
hangen.
KERKRADE R. Schuil"6-
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Volvo-topman dit najaar weg
ROTHENBURG - Volvo-top-man Christer Zetterberg legt
jf°mendnajaar zijn functie neer.
~e nieuwe voorzitter van de
£aad van Bestuur van het

concern, Sören Gyll,
"tornt al in mei in dienst van Vol-v°. zo heeft Zetterberg gisteren

laten weten. Gyll is nu nog direc-
tie-voorzitter van Procordia, het
Zweedse conglomeraat dat met
Volvo al enige tijd onderhandelt
over een fusie.

Waarom Zetterberg de bestuurs-
hamer overdraagt is niet bekend.

Zelf sprak hij gisteren van een
'logisch gevolg. Hij krijgt na het
aantreden van Gyll de functie
van vice-voorzitter van het be-
stuur van Volvo. Zetterberg
werd in 1990 door de toenmalige
Volvo-topman Pehr Gyllenham-
mer overgehaald om van de

bank PK-Banken naar Volvo
over te stappen.

Volvo zou op het ogenblik met
het Franse staatsautoconcern
Renault onderhandelen over een
volledige fusie. De twee hebben
al belangen in elkaar. Er gaan
geruchten dat Gyllenhammer
aast op de functie van voorzitter
van de Raad van Bestuur als Vol-
vo en Renault inderdaad met
elkaar zouden samengaan.

Estafette-acties in het gehele land voor betere cao

Staking in supermarkten
Van onze redactie economie

/RECHT - In de supermarkten starten vanaf vandaag esta-
waarbij het de bedoeling is dat elke dag een

r-tal supermarkten een dag lang plat gaan. Vandaag bijten
* supermarkten in Almelo en Enschede het spits af. Daarnai'gens acties in andere delen van het land, zo heeft de Dien-

FNV gisteren meegedeeld. De Dienstenbond CNV
ook aan de acties mee.

"NV-bond voorspelt een lange
ode van acties. Het actiedraai-

Uj 's de komende 14 dagen ge-
!*"*: Het is de bedoeling dat elke
gj'n een andere regio een stuk of. plat gaan. Via de
( 'ette-acties moeten de werkne-
j

s 'n het gehele land aan bod
zo is althans de bedoeling

u de dienstenbonden. De super-ben tellen 170.000werknemers.

Handreiking
j, de acties willen de bonden be-
weh dat de werkgevers alsnog
J een royaler cao-bod voor de
P komen. Gisteren - pal voor het
'tl!.60 van net ultimatum dat de
.^en hadden gesteld - deden deL^gevers een handreiking, maar
l v onden de vakbonden onvol-
k.'-de om weer aan tafel te gaan

u. cao-onderhandelingen liepen
t 'naart ondermeer vast op de lo-
f De bonden eisen een forse

loonsverhoging van 6,5 procent en
royalere loonschalen omdat er vol-
gens hen in het supermarktwezen
sprake is van een loonachterstand.
De werkgevers boden uiteindelijk
4,5 procent loonsverhoging (een
half procent meer dan hun oor-
spronkelijke bod) en deden ook op
enkele andere onderdelen conces-
sies. Maar de vakbonden vonden
dat zulks per saldo toch te weinig
was om het overleg gisteren weer te
hervatten.

Ledenwinst
De werkgeversorganisaties lieten in
een verklaring weten de houding
van de vakbonden te betreuren. Ze
vinden dat de vakbonden het over-
leg uit de weg gaan. De werkgevers
hebben sterk de indruk dat de dien-
stenbonden op dit moment uit zrjn
op het voeren van acties die tot le-
denwinst moeten leiden. Tenslotte
zeggen de werkgevers dat ze bereid
blijven tot overleg.

Hoewel de werkgevers vinden dat
de bonden onnodig naar het sta-
kingswapen grijpen, hebben ze
(nog) geen plannen om naar de
rechter te stappen. „Dat is nog niet
aan de orde geweest. We hopen nog
steeds dat de vakbonden binnen-
kort alsnog bereid zullen zijn om te
gaan praten", aldus een woordvoer-
ster van de werkgeversorganisaties.

Een woordvoerder van de Diensten-
bond FNV ontkende dat de bonden
uit zijn op acties in een poging om
leden te winnen. „Dat is onzin. We
voeren acties voor een goede cao,
niet om zieltjes te winnen. Wat nu
op tafel ligt is absoluut te mager."

Russen kopen
Fries bedrijf
jIjHJUw - Halbertsma Deuren inIv .w is het eerste Nederlandse
j^Jfdat is overgenomen dooreenEpisch bedrijf, te weten Ilytsj in

è^taat Komi, die lid is van deRus-C^e Federatie. Het Russische
IJ^JJf is nu de grootste aandeel-
rjQer en betaalde daar f 5,75 mil-F 1voor. Binnenkort wordt Rus-
Ljj hout naar Nederland overge-
K^nt, waarna in Grouw gemaakte
|HS?n naar het Gemenebest van

Staten gaan.

beurs

Saai
Ii^ËRDAM - Het Damrak is de
''ir, e beursweek zonder veel ani-

,.'ngegleden. De buitenlandse
-in„ 2en gaven slechts kleine afwij-
[l. g £ te zien en de dollar vertoon-
\e geen schokkende ontwikke-_,n- Amsterdam begon iets lager
I veranderde later nietbaarbij kwam nog, dat de ope-

jvan Wall Street, die anders laat
§^n da8 wel eens wat invloed kan
t°r wUitoefenen, deze week als fac-eSyalt, omdat de Amerikaanse5_ v yd een week later ingaat alsb^erlandse.fo^^E-aandelenindex gaf de saaie*. .r" Van zaken goed weer door, na
*1d« fluctuaties, nagenoeg onver-
■^r- te sluiten op 302,90. De
■■".h lndex gaf een lichte stijging te

f. dVan °'4 punt op 204'2* DeomzetKvl e Amsterdamse beurs kwam
■)Vin op f -1*286 miljoen, waar-
%s

s
Klechts f 322 miljoen betrek-

°blf„ ad op de aandelensector. De

'Wa"Jlerr»arkt begon nagenoeg on-
flier. cle-rd, waarna veel waarden
d6h 'n de loop van de dag iets kon-K^ aantrekken.
fl, de internationals kon Akzo

mhoog naar f 150>90* Het in
Su votief vaarwater terechtgeko-
"l- ,j kon in de loop van
% f 8 f 2 aan de koers toevoegen
S,. 188,70. De vraag blijft of, war-m door wie de macht bij het

°nds op niet al te lange ter-
*"' fa " w°rden overgenomen van
%^-I'e Heineken. Wessanen, die
fep faS het jaarverslag uitbrengt,
"Jij J t.20 omhoog naar f 88,70.
Vhtaf bleef het kwakkelen. De1. fj^*Wa_enproducent die zwaar in
S-lt/-anciële problemen is terecht-

moest gisteren 80 cent
V ,en °P f 21,20 en gaf daar-
["- hr,reiatief de grootste daling bij
''.ijjr°'dfondsen te zien. Aegon, die
;*.Ce

aaS eveneens de jaarcijfers pu-
h\ jert> begon wat lager, maar ver-

l3oe
1 mar-tt twee kwartjes beter op

Hoofdfondsen v.k. sk.
ABN Amro 45,40f 45,50
ABNAmroA.inF. 79,50 79,30
ABN AmroObl.Gr.f. 176,70 176,70
AEGON 130,60 130,10
Ahold 86.20 85,90
Akzo 149,80 150,90
Alrenta 194,30 194,30
Amev eert 55,30 55,20
Bols eert. 4770 47,10
Bührm.Tet. c. 46,00 46,00
CSM eert. 9630 96,00DAF 22,40 21,20
Dordtsche Petr. 132,30 131,80
DSM 105,80 106.50
Elseviercert 112,00 111,30
Fokker eert. 33,60 34^00
Gist-Broc. eert. 35,70 35,50
Heineken 186,70 188,70
Hoogovens nrc 50,80 50,60
Hunter Douglas 69,00 69,50
IntMuller 61,00 e 61,00
lnt,Ned.Gr.c. 52,00 52,20
KLM 35,70 36.10
Kon.Ned.Papier 43,20 43,40
Kon. Olie 141,70 142,00
Nedlloyd 59,40 59,30
Océ-v.d.Gr. 78,70 78,90
Pakhoed eert 45,90 45.90
Philips 36,10 e 36,30
Polygram 44,80 45,20
Robeco 98,20 97,80
Rodamco 51,20 50,80
Rolinco 96,80 96,10
Rorento 71,50 71,40
StorkVMF 44,20 44,20
Unilever eert. 182,50 182,60
Ver.BezitVNU 82,50 82,00
VOC nrc 42,90 42,70
Wessanen eert. 89,90 88,70
Wolters-Kluwer 69^80 70,10

Avondkoersen Amsterdam
ABN AMRO Hold.45,50(45 50)
KLM 36.10 (36,10)
Kon.Oüe 142,00(142,00)
Unilever 182,60(182,60)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 58,50 57,00
ABN AmroHld.prf. 6,09 S,\\
ABN AmroHld.div. 43,80 43 90
ACFHoldingc. 31,50 31J0
Aegon div.92
Ahrend Groep c. 130,00 129,50
AsdOptionsTr. 10,70 ILIOAsd. Rubber 3,90 3 75e
Ant.Verff. 426,00
Atag Hold. eert 123,00 e 122,70
Athlon Groep 50,50 49.80
AthlonGroep nrc 47,50 47,50
Autlnd.R'dam 88,00 88*80
BAM Groep 90,00 88,00
Batenburg 135,00 138,00
Beers 122,00 123,20 e
Begemann Groep 107,80 11100
Belindo 298,00 295,00

Berkei's Patent 1,12 1,12
Blydenst.-Will. 39,00 39,00
Boer De,Kon. 240.00 240,00"BoerDeWinkelb. 70.80 70,50
Borsumy Wehry 64,00 65,00
BoskalisWestm. 25,90 25,70
Boskalis pref. 27,80 27,40
BraatBeheer 34,20 34,20
Breevast , 9,90 10,30
Burgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delft pref 805,00 805,00
Calvé-Delft eert 1173,00 1170,00
Cindu Intern. 161.00 161,00
Claimindo 290,00 290,00
Content Beheer 23,70 23,70
Credit LBN 29,30 29.30
Crown v.G. eert 120,00 118,00
CSM 96,50 95,90
DAFeert. 17,80 17,60
Delft lustrum. 27,00 26,80
Desseaux 41.70 41,30
Dorp-Groep 44,50 44,50
Draka Holding 24.00 24,10
Econosto 23.30 30,00
EMBA 214,00
Eriks Holding 82.50 81,00
Hexovit Int. 55,00 55,00b
Frans Maas eert. 83.80 83.60
Gamma Holding 101,50 102,60
Gamma pref. 5,70 5.70Getronics 34,30 34,00
Geveke 39,50 39,50
Gevekediv'92 37.20 37,20
Giessen-deN. 100,00 100,00
Goudsmit 36.00 39,00
Grolsch 203.00 203,50
GTI-Holding 224,50 225,50
Hagemeyer 147.20 146,80
idemdiv'9l 142,50 142.80
HALTrustB 14,50 14,50
HALTrustUnit 14,50 14,50
HBG 215,00 215,00
HCS Technology 0.95 0.95a
HeinekenHold. 169,90 171,00b
Hoek'sMach. 258.70 25830
HoUSeaS. 0,41 e 0,43
Holl. Kloos 450,00
Hoop Eff.bank 7,40 7,40
Hunter D.pref. 2,70
IHCCaland 59.50 59,20
Kas-Associatie 35,10 35,10
Kempen & Co 9.50 9,50
Kiene's Suikerw 1062,00 1062,00
Kondor Wessels 33,00 33,00
KBB 77.00 76,50
KNP div. 40,70
Kon. Sphinx 56,00 54.80
Koppelpoort 398,00 a 390,00a
Krasnapolsky 254,00 250,50
Landré&Gl. 51,60 48,00d
Macintosh 41,50 42,00
MaxwellPetr. 115,20 115,20
Moeara Enim 1169,00 1169,00
MEnimOß-cert. 15400,00 15400,00
Moolen Holding 42,40 44,50
MulderBoskoop 55,00 55,00
Multihou.se 5,10 5,10
Naeff 525.00 f
NAGRON 56.20 56.80

NIB 615.00 615.00
NBM-Amstelland 9,45 9,30
NEDAP 347,00 347,00
NKFHolding 203,00 203,00
Ned.Part.My 56,60 56,60
Ned.Spnngst. 7200,00
Norit 22,00 22,00
NutriciaGB 154,50 153,00
NutriciaVB 159,50 161,00
NutriciaVB div92 168,00
Nijv.-TenCate 107,80 108,00
OcévdGr.div92 77,30 77,50
Omnium Europe 7,60
OrcoBank eert. 70,20 70,20
OTRA 335,00 335,80
Palthe 63,00 63,00
Phihps div.'92 36.00 36,10
PirelliTyre 23,10 22,60
Polynorm 160,00 161,50
Porcel. Fles 133,00 135,00
Randstad 46,30 46,50
Ravast 25,50 25,50
Reesink 73,80 74,00
Samas Groep 38,00 37,80
Sarakreek 14,60 14,10e
Schuitema 1685,00
Schuttersveld 49,20 49,10
Smit Intern. 44,70 44,00
St.Bankiers c. 15,10 15,10
StadRotterdam c 42,40 42,20
TelegraafDe 86,50 86,20
Textielgr.Twente 91,00 b 92,00b
Tulip Computers 23,40 24,70
Tw.Kabel Holding 128.00 127,00
Übbink 68,50 b 70.00
Union 73,40 75,00
Un.Dutch Group 3,20 3,20
Vereenigde Glas 526,00 525,00
Vertocert. 33,60 34,00
Volker Stevin 68,50 67,30
Volmac 28,80 28,60
Vredestein 15,10 14,90
VRG-Groep 49,80 48,10
Wegener 61,70 61,70
WestlnvestF. 17,50 17,00 aWestlnv.F.wb 114,50 114,50
WoltersKluwer 270,00 271,00
Wyers 31,00 31,00
Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 80,50 80.50
ABN Amro Amer.F. 71,00 69,50
ABN Amro Eur. F. 73,00 72,50
ABN Amro Far EF 51,20 50,90
ABNAmro Uq.Gf. 162,80 162,80
ABNAmro Neth.F. 86,70 86,50
Aegon Aandelenf, 35,30 35,20
Aegon Spaarplus 5,35 5,35ABN Beleg.fonds 63,30 62,90Aibefo 48,50 48,40
AldollarßFs 26,30 26,30
Alg.Fondsenbez. 235,00 234,00
AllianceFund 10,30 10,30Aniba 11,80 11,80Amro NorthAm.F. 69,80 68,50
Amvabel 83,40 82,80
Asian Tigers F. 66,00 65,00
Asian Select. F 61,00 60.50
AustroHung. F. 4.00 4.60

BemcoßentSel. 55,80 55,80
Bever Belegg. 3,00 2,90
CLN Obl.Div. F. 110,60 110,60
CLNObl.Waardef. 114,20 114.20
Delta Lloyd Inv. 29,50 29,50
DP America Gr.F. 36.00 36,00
Dp Energy.Res. 41,00
EGFlnvestm. 129,90 129,00
EMF Rentefonds 69,20 69,30
Eng-Holl.Bel.Tl 10,40 10.20
Envir.Growth F. 50,90 50,90
Esmeralda part. 34,20 34,00
Eur.Ass. Trust 6,50 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 322,00 322,00
EuroGrowth Fund 49,70 49,60
Euro Spain Fund 7,70
Far East Sel.F. 55,90 55,00
Gim Global 52,90 53,40
Groeigarant 1,50 1,51
Holland Fund 73,60 73,10
Holl. Eur. Fund 48,50 48,50
Holl. Obl.Fonds 124,60 124,60
Holl. Pac. Fund 95,00 95,00
Holl. Sel.Fonds 84,00 83,80
Innovest 64.50 64,60
Interbonds 510,00 510,00
Intereffekt500 30,20 29,60
Intereffektwt 80,00 79,00
Investa part. 72,90 72,40
ISHimal.Funds 9,30 9,30
Jade Fonds 150,00 147,00
JapanFund 16,60 16.60
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500.00
Korea Pac.Tr. $ 9,20
Mal.Capit__F.s 7,80 7,80
MeesObl.Div.F. 117,30 117,00
Mexico IncomeF. 22,00
MX Int.Ventures 10,40 10,40
Mondibel 77,10 77,10
Nat.Res.Fund 1175,00 1175.00NedufoA 110,50 110,50
Nedufoß 117,00 117,00
NMBDutch Fund 45,50 45,50
NMBGeldmarktF. 54.61 54,63
NMBGlobalFund 45,80 45,40
NMBOblig.F. 36,40 36,40
NMBSpaard.F 102,80 102,83
NMBRentegr. F. 118,00 118,00
NMBVast Goed F. 38,10 a 38,10
NewAsia Fund 5,50
Nomura Warr.F. 0,49 0,50
Obam, Belegg. 254,00 252,00
OAMFRentefonds 11,50 11.50OrangeFund 21,60 21,70
Pac.Dimensions 92,00 89,50
Pac.Prop.Sec.F. 29,60 29,60
PiersonRente 113,50 113,50
Postb.Aand.f. 5020 50,20
Postb.Belegg.f. 56,20 56,20
Postb.Verm.gr.f. 54,10 54,10
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalent Bel. 151,10 151,10
Rentotaal NV 35,50 35,50
RG AmericaF. 107.90 106,00
RGDivirentF. 49,20 49,20

RG Europe F. 98.10 98,00
RGFlorente 114.00 114.00
RG Pacific F. 93,50 93,30
RG SP Groen 54,40 54,30
RG SP Blauw 51,00 50,90
RG SP Geel 48.00 47,70
Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 80,40
Schrod.lntPr.F 29,00 29,00
SciTechs 13,50 13,50
SuezLiq.Grf. 181,60 181,70
Technology Fund 19,20 19,20
TokyoPac.Hold. 186,00 182,00
Trans Eur.Fund 81,50 81,30
Transpac.F.Yen 280,00 280,00
Uni-Invest 18.00 18,00
Unicolnv.Fund 77,60 77,50
UnifondsDM 31,50 31,60
Vaste Waard.Ned 64,90 65.00
Vast Ned 112,50 112,50
VIB NV 57,60 58,30 b
VSB MixFund 52,90 52,80
VSB Rente Fonds 109,90 110,00
WBO Intern. 67,50 67,50
Wereldhave NV 112,00 d 111,50
Yen Value Fund 77,50 76,70
ZOM Florida F.s 33,00 b 36,00

Parallelmarkt
Alanhen 29,60 29,60
ABF 111,80 111,70
Berghuizer Papier 44,60 43,50
Besouw Van eert. 53,30 53,30
Biogrond Belegg. 10,90 10,90
Comm.Obl.F.l 98,70
Comm.Obl.F.2 98.70
Comm.Obl.F.3 98,80
De Drie Electr. 14,80 14.80
DeltaLLDollarf. 65,80 65,90
DeltaLloyd ECU 64,10 63,90
Delta Uoyd Mix 61,30 61.10
DeltaLloyd Rent 58,90 58,90
Delta Uoyd Vast 56,00 56.00
Dico Intern. 85,00 85,00
DOCdata 6,10 6,10
Dutch TakeOv.T. 45,90 45,90
Ehco-KLM Kleding 40,30 40,30
E&LBelegg.l 70,80 70,70
E_LBelegg.2 74,80 74,60
E_LBelegg.3 106,40 106,40
E_LBelegg.4 77,60 77,50
E&LKapßenteF. 105,20 105,20
FreeRecord Shop 32.50 32,50
GaiaHedgel 103,00
Geld.Papier c. 72,00 72,00
German City Est. 42,00 41,50
Gouda Vuurvast 76,50 76,50
Groenendijk 46,20 46,00
Grontmjj 55,00 54.30
HCA Holding 46,50 46,50
Heivoet Holding 38,80 38,80
Hes Beheer 44,50 45,20
Homburg eert. 1,00 0,95
Inter/ViewEur. 3,60 3,80
Kühne+Heitz 46,20 46,30
LClComput.Gr. 4,70 4,80
Melle, vannrc 43,70 43,50
Nedcon Groep 52,00 51.80 'Nedschroef 86,00 84,30

Neways Elec. 6.70 6,70
New Èur.Htls DM 18,90 18,90
Newtron Hold. 1,90 1,90
PanPac. Winkel 10,80 10,80
PieMedical 6,10 5,90
Simac Techniek 13,90 13.50
Sligro Beheer 55,00 55.00
SuezGr.Fund 53,20 52,90
VHS Onr Goed 1,50 1,35
Vilenzolnt. 39,10 39.10

Wall Street
27/03 30/03

alüedsignal 52% 52%
amer.brands 43% 44
amer.tel.tel 40% 41
amoco corp 43% 42%
asarcoinc. 27% 27 _
bethl. steel 15'/a 15'/.
boeing co 43% 43%
ean.pacific 13% 14
chevron 64'/. 63%
chiquita 29 Wu
chrysler 17Vg 17%
citicorp 17% 17
cons.edison 26% 27
digit.equipm. 54% 54
dupontnemours 48 47%
eastmankodak 40% 40%
exxon corp 55% 55
ford motor 38/4 38%
gen.electric 76'/« 75%
gen. motors 36% 36%
goodyear 65% 65/8
hewlett-pack. 79% 79%
int. bus.mach. 83% 83'/.
int. lettel. 65% 64%
kim airlines 19.8 19%
mcdonnell 60'/. 59'/.
merck co. 145% 147
mobiloil 59% 59%
penncentral 23% 23
philips 19% 19%
primenca 40% 41 Vs
royal dutch 76% 76'/b
searsroebuck 45% 45 Vs
sfe-south.pac. 11% 11%
texaco mc. 56% 57
united techn. 52 52%
westinghouse 19 18%
whitman corp 14'_ 14%
woolworth 30*8 30%
Advieskoersen
amerik.dollar 1,790 1.910
austr.dollar 1,35 1,47
belg.frankllOOl 5.30 5,60
canad.dollar 1.490 1.610
deense kroon (100) 27.50 30.00
duitse mark(100) 110.00 114.00
engelse pond 3.08 3,33
finse mark(100) 39,75 42,25
franse frank (100) 31.50 34.25
gneksedr.llOOl 0.85 1.05
ierse pond 2.85 3.10
ital.lire(lO.OOO) 13.80 15.50
japyen (10.000) 134.50 140,50
joeg din.tm 100

Noorsekroon (100) 27,15 29.50
oost schill. (100) 15,75 16_!5
portescudoUOOl 1,19 1.37
spaansepes.(loo) 1.70 1.86
turkse pand(100) 0.0255 0.0375
zweedse kr.ÜOOI 29.50 32.00zwits.fr. (100» 120.75 125,25
Wisselmarkt
amerik.dollar 1.86525-1.86775
antill.gulden 1.0280-1.0580
austr.dollar 1,4223-1.4323
belg.frankllOO) 5.4685-5.4735
canad.dollar 1,56625-1.56875
deense kroon (1001 28.995-29.045
duitse markUOOI 112,5850-112,6350
engelse pond 3.2180-3.2230
franse frank (100) 33.180-33.230
gneksedr.llOOl 0,9200-1.0200
hongk dollar(100) 24.0250-24.2750
ierse pond 2.9950-3.0050
i_al.UrellO.ooo) 14.915-14.965
jap.yen(10.000) 139.500-139.600
nwzeel.dollar(lOO) 1,0197-1.0297
noorse kroon (100) 28.665-28.715
oostenr.sch. (100) 15.9970-16.0070
port escudos(100) 15870-1,3270
spaanse pes. (100) 1.7765-1.7865
surmgulden 1.0260-1.0660
zweedsekrt 100) 31,005-31,055
zwits.frankllOO) 123,545-123,595
ecu. 2.3000-2.3050
Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 203.80 204.20
idexcl.kon.oüe 201,70 202,00
internationals 203.00 203,40
lokale ondernem. 206,70 207,00
id financieel 146.60 146,90
id niet-financ. 264.90 265.10

CBS-herbeleggingsindex (1983=-100
algemeen 290,30 290,80
id excl.kon.olie 271,40 271.80
internationals 301,20 301,90
lokale ondernem. 277.50 277.90
idfinancieel 216.00 216.50
idniet-financ. 336,40 336,70

CBS-stemmingsindex (1990=100)
algemeen 124,70 124.60
internation 138.20 138.60
lokaal 122.20 122.10
fin.instell 128.90 128,90
niet-financ 120.90 120.70
industrie 130.40 130.10
transp/opsl 132.40 132.60

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20.150-20,750. vorige
20,170-20.170. bewerkt 22,350 laten, vorige
22,740 laten.

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

Dow Jones
Industrie 3235,24

f3,80

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. sk

abn amro cjul 45.00 143 1,50 1.50
abn amro c okt 47,50 206 0.90 a 0.80
abn amro cjan 40.00 100 6.10 a 6.00
aegn c apr 130.00 116 2.40 2,30
akzo c okt 150,00 UI 7.00 7,00
daf papr 20,00 208 0.40 0,50
daf papr 22.50 224 1.00 1.80
daf papr 25.00 442 2.60 3,70
daf pjul 20,00 117 1,00 1.20
daf pjul 22.50 166 1,70 2,30
daf pokt 25.00 149 3.50 4.20
d/fl c apr 190.00 135 0.95 0.80
d/fl c scp 200.00 214 3,00 2.90
dsm papr 105.00 136 4.60 3,80
els c apr 110,00 134 4.00 3.00
els pjul 105.00 100 2.00 a 1.50
coc c apr 290.00 210 13.50 14.20
coc c apr 295.00 156 9.30 9.30 b
coc c apr 300,00 435 5,10 5.50
coc c apr 305.00 865 2.30 2,50
coc c apr 310.00 149 0,90 0.90
coc c mei 300,00 217 5,00 5,20
coc c mei 305,00 125 3.00 2.90
coc papr 290.00 274 030 b 0.40
coc papr 295,00 368 0,70 0,70 *coc papr 300,00 618 1.90 1.50a .'
coc papr 305,00 924 4.10 3.40 <coc p apr 310.00 181 7,80 7.50a"
coc pmei 300.00 142 5.00 4.50
coc pmei 305,00 164 8.00 7.60
hein cokt 180,00 150 16.00a 15.70
kim cjul 40.00 317 0,80 0.80-
-klm c094 50.00 119 2.70 2.50
kim papr 35.00 214 0.60 0.50
phil c apr 35,00 143 1,50 1.50
phil cjul 37,50 104 1,10 I_o
phil c okt 37,50 155 2,00 2,00- 'phü c 093 30.00 413 9.10 9.10 .
phil c 095 20,00 372 18.00 183
phil c096 35.00 676 9.10 9.10
olie c apr 130.00 100 13.00 a 12jO "
olie c apr 150.00 106 0.20 0.10
olie c apr 155.00 115 0.20 a 0.10
olie cjul 130,00 100 14.50a 13.60
olie c ju) 145,00 417 2,50 2,70 ,
ohe cjul 150.00 110 1.20 1,30"
ohe papr 145.00 109 3.50 3.20
olie pjul 160.00 101 22.00 a 20.40
ohe p 096 160.00 128 20.60 21J0 -umi cjul 175,00 140 11,30 a 10,00

I a laten g bieden ■ ei-di».
b bieden h laten-ei-di»
c ei-claim k gedaan " h
d ei-di«idend I gedaan " g
e gedaan " bieden >k slotkoers vorige daf
t gedaan»late* sk slotkoers gisteren

economie

Verhuurder koopt wagons uit Oostduitse boedel

Lease Plan stapt
ook in railvervoer

AMSTERDAM - Lease Plan gaat
zich begeven in het goederenver-
voer per spoor. De in Almere geves-
tigde holding is voor 120 miljoen
gulden mede-eigenaar geworden
van 17.000 goederenwagons uit de
boedel van de vroegere Oostduitse
spoorwegen. Voorzitter mr A.C.
Goudsmit van de raad van bestuur
weerspreekt dat de stap is ingege-
ven door de stagnatie die optreedt
in de Nederlandse auto-leasemarkt.

De aankoop via Treuhand vond in
oktober plaats, maar is tot nu toe

stil gehouden. Volgens vice-voorzit-
ter H. van der Meulen, omdat het
gros van de wagons nog opge-
spoord moest worden. Ze stonden
en staan in kleine plukjes op ran-
geerterreinen bij tal van Duitse be-
drijven. Inmiddels zyn er 13.000
boven water en Van der Meulen
verwacht dat ze eindapril op 500 na
allemaal getraceerd zullen zyn. De
kwaliteit van de gemiddeld 14 jaar
oude wagons is boven verwachting.
Er werd rekening gehouden met
een percentage van 30 procent dat
rijp voor de sloop was - zelfs dan
zou de aankoop een lucratieve deal
zrjn - maar het werkelijke percen-
tage zit daar ruim onder.

Lease Plan heeft een kwart van de
aandelen, de overige zijn in handen
van twee particulieren en de Am-
sterdamse wagonverhuurder Armi-
ta.
Lease Plan (Europees marktleider
en een volle dochter van Bank Mees
& Hope) gaat het ondertussen voor
de wind. De nettowinst nam vorig
jaar met 24 procent toe tot ruim 44
miljoen gulden, terwijl de porte-
feuille 36 procent in omvang toe-
nam. Internationaal groeide het
wagenpark van 120.000 naar 157.000
auto's en het personeelsbestand van
1.049 naar 1.427 medewerkers.

Aan de groei van financiële leasing,
simpel gezegd het verhuren van
machines aan bedrijven, lykt voor-
lopig een einde gekomen. Ook de
auto-leasemarkt stabiliseert als ge-
volg van een lichte recessie, althans
in Nederland.

Chartermaatschappij koopt derde toestel eerder dan verwacht

Vliegende start voor
'nieuw' Air Holland

SCHIPHOL De chartermaat-
schappij Air Holland staat op het
punt een derde vliegtuig - een
Boeing 757 - aan te schaffen. Over
enkele dagen hoopt de maatschap-
pij de onderhandelingen met de
eigenaar, ABN Amro, af te ronden.
Het nieuwe vliegtuig komt veel eer-
der dan verwacht. Volgens direc-
teur Peter Langendijk gaat het Air
Holland dermate voor de wind dat
de komst van een derde vliegtuig
verantwoord is.

Air Holland vliegt op dit ogenblik
met één Boeing 757. Begin volgen-
de week krijgt de maatschappij de
beschikking over een Boeing 737.
Dat is overigens een paar dagen la-

ter dan gepland. Het vliegtuig is
gekocht van de Deense luchtvaart-
maatschappij Maersk en wordt nu
in Engeland door British Airways
vliegklaar gemaakt. In de tussentijd
wordt van Maersk een ander vlieg-
tuig geleend.

Beide vliegtuigen zijn voor de pe-
riode half april tot en met half no-
vember volgeboekt, zo zegt Langen-
dijk. Daarom heeft de directie
besloten versneld een derde vlieg-
tuig aan te schaffen. Het voormalige
Air Holland van John Block vloog
met dit toestel, dat eigendom was
van de bank. Het 'nieuwe' Air Hol-
land van Langendijk huurde begin
dit jaar het desbetreffende toestel

toen het eigen vliegtuig als gevolg
van motorpech aan de grond kwam
te staan. Langendijk zegt al vol-
doende emplooi voor zijn derde
vliegtuig te hebben. Niet op de Ne-
derlandse vakantiemarkt, maar in
de verhuur.

Air Holland heeft in de eerste maan-
den van het verkorte boekjaar (no-
vember tot en met maart) een aan-
loopverlies van 6,5 miljoen gulden
geleden. Dat is 3,5 miljoen minder
dan geraamd. Het komende boek-
jaar (april tot en met maart) ver-
wacht Langendijk met een beschei-
den winst (rond een miljoen) af te
sluiten.
De Drentse zakenman zegt Air Hol-
land nu eindelijk op de rails te heb-
ben. In de eerste maanden werd het
bedrijf achtervolgd door pech. De
grootste tegenvaller was de noodza-
kelijke revisie van de motoren van
haar Boeing 757. Dat kostte Lan-
gendijk en zijn aandeelhouders tien
miljoen gulden.

munt uit
Telefoon

PTT Telecom heeft gisteren
een overeenkomst onderte-
kend met twee leveranciers die
vanaf morgen ook telefoonaan-
sluitingen gaan verkopen. Tot
nu toe kon alleen bij de Prima-
foon, de telefoonwinkel van de
PTT, een aansluiting worden
aangevraagd. De winkels, in
Ridderkerk en Spijkenisse, zijn
deeerste twee in Nederland die
namens PTT Telecom aanslui-
tingen gaan verkopen. Als de
proef slaagt, zal het systeem in
het gehele land worden inge-
voerd.

Spinnerij
De investeringsmaatschappij
Wolters Schaberg in Utrecht
heeft besloten de activiteiten-
van Spinnerij Nederland Hen-
gelo in de loop van dit jaar te
beëindigen. Het bedrijf heeft 45
werknemers, voor wie ontslag
zal worden aangevraagd. Er is
met de bonden een sociaal plan
overeengekomen. Het bedrijf
in Hengelo produceert linnen
en katoenen garens voor de
kleding- en meubelstoffenin-
dustrie. Vorig jaarwerd bij een'
omzet van f 7 miljoen een aan-
zienlijk verlies geleden.

Veba
Het Duitse concern Veba (ener-
gie, chemie, handel en dienst-
verlening) heeft vorig jaar re-
cordcijfers geboekt bij winst en
omzet. De winst steeg fractio-
neel van 1,21 miljard Mark tot
1,22 miljard Mark en de omzet
groeide met negen procent tot
59,5 miljard Mark.Onduidelijkheid

rond cao Philips
EINDHOVEN - Het spant erom of
de ledenvan de IndustriebondFNV
het onderhandelingsresultaat voor
een nieuwe cao bij Philips zullen
aanvaarden. Naar het zich laat aan-
zien wijst een minimale meerder-
heid van de leden van de bond het
resultaat af, aldus FNV-bestuurderN. Broers gisteren.

Maar omdat nog enkele ledenraad-
plegingen moeten plaatsvinden is
het volgens hem niet uitgesloten
dat uiteindelijk toch een meerder-
heid akkoord gaat met het bereikte
resultaat. „De meningen liggen zo
dicht by elkaar dat elke vergadering
kan leiden tot een wijziging van het
standpunt", aldus Broers.

Philips is bereid de ruim 40.000
werknemers op 1 julieen structure-
le loonsverhoging te geven van 2,5
procent en op 1 april een eenmalige
uitkering van nog eens 3 procent.
Verder wil Philips de bestaande
winstuitkering, die afhankelijk is
van het al dan niet uitkeren van het
dividend, met ingang van 1993 om-
zetten in een vaste eindejaarsuitke-
ring van 6 procent.

Wanneer de leden van de Industrie-
bond FNV het akkoord afwijzen, zal
de bond Philips uitnodigen om de
onderhandelingen te heropenen.
„Wanneer Philips bereid zou zijn
om wat meer van deeenmalige uit-
kering te veranderen in een structu-
rele loonsverhoging vallen de mees-
te bezwarenvan onze leden weg. De
angel zou er dan uit zijn", aldus
Broers.

Vliegtuigen
De Arubaanse luchtvaartmaat-
schappij Air Aruba huurt twee
nieuwe straalvliegtuigen voor
het onderhouden van diensten
in de Amerikaanse regio. Een
vliegtuig vliegt deze maand al
bij Air Aruba, de volgende arri-
veert in april. Air Aruba huurt
de toestellen bij Polaris Air-
eraft Leasing Corporation in
San Francisco.

Eurobank
De Bundesbank vindt dat
Frankfurt de vestigingsplaats
moet worden voor de Europese
centrale bank, zo heeft be-
stuurslid Otmar Issing gisteren
verklaard. Het is in de omstre-
den kwestie de duidelijkste uit-
spraak tot nu toe van de mach-
tige Duitse centrale bank.
Volgens Issing zou een keuze
voor Frankfurt bijdragen tot de
geloofwaardigheid van de Eu-"
ropese centrale bank als infla-
tiebestrijder en de sceptische
Duitse bevolking ertoe overha-
len om de Duitse mark te laten
vallen ten gunste van een Euro-
pese munteenheid. Amsterdam
zal met de uitspraken van Is-
sing niet blij zijn. De Neder-
landse hoofdstad wordt door
veel deskundigen gezien als
een kansrijke kandidaat voor
de vestiging van de Europese
centrale bank. Blijkens de ver-
klaring van Issing kan Amster-
dam van de Bundesbank ech'
ter hooguit als tweede keus
steun verwachten.

" Het Russische leger is volop bezig zich terug te trekken uit het voormalige Oostblok en
laat te pas en te onpas legermateriaal achter. Meestal omdat vervoer naar de voormalige
Sovjetunie veel te kostbaar is. In het Oostduitse Wünsdorf bijvoorbeeld wachten 1.700
pantservoertuigen in gelid op vertrek naar de sloop. Foto: epa

In gelid naar de sloop
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Tropische stijlen
>.We hebben tijdens het weken-
lang instuderen van ons festival-
liedje er alle tropische stijlen
ingebracht, van samba tot en
niet reggae," roept Broer Carlo,
kort nadat ze alle drie feestelijk
zijn omarmd door hun juichende
nnoeder. „We konden in dit lied
ook heerlijk onze emoties kwijt.
We hebben ze natuurlijk van
huis uit, maar onze hele familie
is bovendien muzikaal," beaamt
Humphrey. Hij bekent dat hij
niet had gedacht het festival te
zullen winnen. „Want ja, dat Ne-
derlands dat je zingt, is wat ge-
brekkig, hè."

pc broers van Humphrey, die
het liedje met hem meezongen,
zijn geen beroepszangers. Ben
07), in 1976 naar Nederland ge-
komen, is als medisch analist
aan een Gronings-Drents labora-
torium verbonden, broer Carlo
(sinds 1975 in Nederland) vindt
steeds andere baantjes via uit-
zendbureaus.

Hurnphreys eerste cd, die bin-nenkort uitkomt, wordt hele-
maal in het Engels gezongen.
'.Maar op een volgende hoop ik
°ok mijn broers en zusjes te la-
ten horen." Op zijn verlanglijstje
staan het maken van een theater-
show en een Top 40-hit.

■.Ik had ze als winnaars op mijn
hjstje staan," zegt festival-diri-
gent Harry van Hoof. De muziekvan het liedje noemt hij 'relaxte
soul. Tekstdichter-componist-

van het winnendeliedje, Edwin Schimmscheiner,
deelde in de hulde, die de win-naars na afloop van het festival
in de grootste tv-studio van Hil-versum werd gebracht. Hrj wastrouwens ook in beeld te zien:
als de accordeonist.

Schimscheimer was ook de ma-ker van het liedje 'Hartstocht',
dat doorLisa Boray naar devier-
de plaats (81 punten) werd ge-
zongen.
Humphrey: „We gaan er voor het
Eurovisie Songfestival op 9 mei
ln_ Malmö nog alles aan doen om
de presentatie te verbeteren."

Uitslag
Op de eerste vijf plaatsen van
de nationale finale van het
Songfestival eindigden:

1- Wijs me de weg, Humphrey
Campbell (94).

2. Gouden bergen, Laura
Vlasblom (88).

3. Net als een kind, Rob
Janszen (85).

4. Hartstocht, Lisa Boray (81).
5. De schok van mijn leven,

Justian (75).

De punten werden gegeven
door twaalfprovinciale jury's.

Populair programma verdwijnt van tv

'Volle bak' voor
Musikantenstadl

Van onze showpagina-redactie

KERKRADE - 'Volle bak' gis-
teravond in deKerkraadse Roda-
hal voor Musikantenstadl. Met
als paradepaardjes de populaire
Oostenrijkse presentator Karl
Moik en diens vrolijke compag-
non Hias trok het van tv beken-
de volksmuziekprogramma ruim
tweeduizend enthousiaste fans
uit alle delen van de Benelux en
Duitsland.
Net als vijfjaar geleden, toen de
artiestenploeg van Musikanten-
stadl eveneens Kerkrade als eni-
ge plaats in ons land aandeed,
was het ook gisteravond weer
'dikke pret. Humorist Hias kon
niet nalaten de draak te steken
met simpele alledaagse onder-
werpen en - net zoals op tv -
kreeg ook presentator Moik re-

gelmatig een 'veeg uit de pan.
De populaire zanger Patrick
Lindner (voor ingewijden be-
kend van hits als 'Die kleinen
Dingen des Lebens', 'Des is a
Wahnsinn' wist zich verzekerd
van heel wat fans door zijn actie-
ve fanclub in de Benelux, die-
van Désirée Hochstenbach uit

Kerkrade.
Moeder en dochter Maria en
Margot Hellwig teerden ander-
maal op de populariteit, die ze in
de loop der jaren hebben ver-
gaard met heel wat tv-program-
ma's. Andere muzikale krenten
en ingrediënten, variërend van
jodelentot 'dijen kletsen' (het zo-

geheten Schuhplattlen) werden
aangeleverd door Münchner
Zwietracht, Herlinde, Oberkram-
er Sextett en Wolfgang Lindner
en zijn muzikanten.

'Musikantenstadl unterwegs' be-
leefde gisteravond in Kerkrade
zijn 36ste voorstelling van dit
seizoen. Tot het einde van deze
tournee worden in totaal 64
avonden verzorgd. Fans, die er
gisteravond in Kerkrade bij wa-
ren, hadden misschien wel een
streepje voor op de tv-kijkers. In
het seizoen '92/93 komt Musi-
kantenstadl, na twaalf jaar, niet
meer terug op het scherm. Wel-
licht gaan de artiesten uit dat
programma nog wel eens op
tournee, maar dat zal - wat Ne-
derland betreft - zeker niet bin-
nenkort zijn.

" Twee populaire artiesten uit Musikantenstadl, gisteravond in de Kerkraadse Rodahal, poseerden graag even voor defotograaf: zanger Patrick Lmdner (links) en presentator Karl Moik. Foto: klaus tummers

Tros stopt deze
zomer met tv op
vrijdagmiddag

Van onzertv-redactie

HILVERSUM - De Tros gaat in het zomer-
seizoen niet meer op de vrijdagmiddag uit-
zenden. De omroep heeft hiertoe besloten
omdat uit onderzoek blijkt dat de kijkdicht-
heid op zomermiddagen minimaal is. Tevens
moet de Tros komend seizoen wat zendtijd-
overschrijding inlopen.

De woensdagmiddag blijft in de zomer (mei
tot en met augustus) wel gehandhaafd om
het kinderblok Bekijk Het Maar uit te zen-
den. In plaats van 15.30 uur start de Tros-
woensdag dan om 16.00 uur. Op vrijdagen
begint de Tros na het journaalvan zes uur
met uitzenden. De soap serie Santa Barbara
die de Tros horizontaal programmeerde met
Veronica loopt eind mei af. Volgens de pro-

grammaleiding is het op dit moment nog
volstrekt onduidelijk of er met de bestaande
of komende netpartners opnieuw tot een ho-
rizontale programmering kan worden over-
gegaan.

Tussen de verschillende nieuwe produkties
die de Tros in de zomer op het scherm
brengt, zijn op de woensdagavond twee zo-

geheten reality-programma's gepland. In-
gang Oost is een 8-delige serie over de ge-
beurtenissen op deafdeling Eerste Hulp van
het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. De
binnenkomende patiënten worden gevolgd
op hun weg door het ziekenhuis en de be-
handelaars worden in beeld gebracht. In-
gang Oost is pure realiteit en tegelijkertijd
een vervolgverhaal met veel informatie en
human interest.

In samenwerking met de Amsterdamse
rechtbank is de zes-delige serie In Kort Ge-
ding gemaakt. Per uitzending worden twee
echte zaken gevolgd, tijdens de voorberei-
dingsfase, de zitting en de uitspraak. De vrij-
dagavond blijft als hoogstscorende tv-avond
binnen het publieke bestel in het teken van
amusement staan.

show

Winnaar Nederlands Songfestival stamt uit zingendefamilie
Campbell: in Malmö
moet het nog beter

DOOR ALE VAN DIJK

Hilversum - „Mijn helefamilie zingt. Twaalf zusjes
en broers, ze zingen alle-
maal en wonen verspreid'
over Nederland. Ik hoop,
dat ër nu ook een paar, net
als ik, beroepszanger willen
Worden," riep Humphrey
Campbell (34), enkele minu-
ten nadat hij en twee van
zijn broers zondagavond de
nationale finale van het Ne-
derlandse songfestival 1992*
had gewonnen. Samen met
zijn broers Ben (37) en Carlo
(32) zong Humphrey met
het liedje 'Wijs me de weg'
in totaal 94 punten bij
elkaar, zes punten meer dan
nummer 2, 'Gouden bergen'
van Laura Vlasblom.
In 1973 zong Humphrey, 15 jaar
Jong, zichzelf naar de eerste
Plaats bij een zangwedstrijd in
Suriname. Hij won er een mu-
ziekstudietrip mee naar Neder-
land.
Humphrey, geboren in het Suri-
naamse dorpje Moengo, ging in
Nederland deel uitmaken van de
groep The Twinkle Stars. Hij
studeerde tussen de bedrijven
door aan het Hilversumse mu-
ziekconservatorium en haalde in
1987 zijn diploma. Hij bleef ook
°P het conservatorium hangen,
hij werd er als docent benoemd.
In 1984 won hij met de Vara in
Knokke het Songfestival van dat
Jaar. Sinds 1988 speelt hij dé
hoofdrol in de musical The Cot-
ton Club.

" Humphrey
Campbell: Jn het
lied 'Wijs me de
weg' kan ik
heerlijk mijn
emoties kwijt."

Foto: ANP

Plannen voor
kwaliteitsradio
in Vlaanderen

ANTWERPEN - De VPRO, Ra-
dio Scorpio (Leuven) en Radio
Centraal (Antwerpen) voeren
sinds enige tijd besprekingen
over de oprichting van een
nieuw radiostation dat in heel
Vlaanderen te beluisteren zal
zijn.

Het nieuwe radiostation kreeg
als voorlopige naam Radio Six
mee en wil radioprogramma's
brengen waarbij luistercijfers
niet als enige norm gelden. Ook
zullen geen concessies naar de
reclame toe worden gedaan.

Initiatiefnemer van Radio Six is
de Antwerpse lokale zender ra-
dio Centraal. De initiatiefnemers
van Radio Six zijn er zich van
bewust dat het nog geruime tijd
zal duren alvorens ze met eigen
uitzendingen kunnen beginnen.
De huidige wetgeving in Vlaan-
deren laat momenteel geen ande-
re niet-openbare radio toe, tenzij
lokale radio.

Als hierin verandering komt is
Radio Six kandidaat voorstander
van een zendvergunning voor
het hele Vlaamse grondgebied.
Om Radio Six financieel moge-
lijk te maken, moet er een be-
roep worden gedaan op sponsors
en de kijk- en luistergeldpot.

Eerste hoofd HOZ

Chris Smits
overleden

Von onze rtv-redactie

SITTARD - Chris Smits, die
kort na deTweede Wereldoorlog
aan de wieg stond van de toen-
malige Regionale Omroep Zuid,
is op 83-jarige leeftijd in Sittard
overleden. Als hoofd van deze
omroep werd hij in 1972 opge-
volgd door Fred van Leeuwen.

Chris Smits, een van de pioniers
van de ROZ, begon zijn carrière
als journalist bij het Limburgs
Dagblad in 1932 toen zijn vader
mrL. Smits daar als hoofdredac-
teur werd benoemd. Toen het
Limburgs Dagblad op 1 januari
1943 door de bezetter werd opge-
heven, kreeg Smits een baantje
aan de Kamer van Koophandel
in Eindhoven. Via allerlei om-
zwervingen in Midden-Limburg
trad hij op 1 februari 1946 offi-
cieel in dienst bij de ROZ.

Bij zijn afscheid mocht hij uit
handen van de toenmalige gou-
verneur Van Rooy de legpenning
van de provincie Limburg in
ontvangst nemen. Speciaal voor
hem bracht het Limburgs Sym-
phonie Orkest toen de première
van een stuk van de Maastricht-
se componist Matty Niel ten ge-
hore.

" Chris Smits

'Wind' voor Duitsland
opnieuw naar Songfestival

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - De groep Wind zal Duitsland op 9 mei aanstaande op-
nieuw op het Eurovisie Songfestival vertegenwoordigen. Gister-
avond, tijdens een rechtstreekse televisie-uitzending vanuit Magde-
burg in devoormalige DDR, eiste Wind met het lied Traume sind für
alle da' de eer voor zich op. Aan de Duitse voorselectie, voor het in-
middels 37ste Eurovisie Songfestival, namen behalve Wind ook kan-
didaten deel als Bernhard Brink en Lena Valaitis en de groepen
Relax en Blaue Engel. Wind was al eerder, in 1985, op het Eurovisie
Songfestival van de partij. Toen in Goteburg met het nummer 'Für
Alle', waarmee men niet verder kwam dan slechts een dertiende
plaats.

" Wind was ook in 1985 al eens (onfortuinlijk) op hetSongfestival.

Brabantse kandidate naar
verkiezing Miss Universe
Van onze rtv-redactie

HOOFDDORP
Voor een zaal vol ge-
nodigden en familie-
leden werd de
Noordbrabantse Vi-
vian Jansen gister-
avond tot de Neder-
landse Miss Univer-
se gekozen. De
19-jarige vertegen-
woordigt daardoor
later dit jaar ons
land tijdens de inter-
nationale Miss Uni-
verse-verkiezing in
Thailand.

De kersverse miss
kon directna de live-
uitzending van Vero-
nica al wennen aan
haar pas verworven
status als ster. Tien-
tallen fotografen ver-
drongen zich om
haar geluk vast te
leggen.

De deelneemsters
hadden een zenuw-
slopende avond ach-
ter de rug in de zeer
warme zaal in
Hoofddorp. Tijdens
de uitzending, die 20
minuten langer

duurde dan gepland
was, liep de span-
ningvoelbaar op.

Pas in de laatste mi-
nuut brak die span-
ning, toen de winna-
res van vorig jaar,
Pauline Huizinga, de

nieuwe miss het fra-
giele kroontje op het*
hoofd kon zetten-
Enkele minuten la-
ter kon een geëmo-
tioneerde Vivia»
haar moeder en haar
vriend in de armen'
sluiten.

" De nieuwe kandidate
Vivian Jansen. Foto: ANP.
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jipiccolo's
~fn deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100

*BSnk: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, inkleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per

I milhmeter hoogte: ’ 1,30.
-Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
"Vermist/Gevonden ’ 1,15per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties / 1,80.

\ Reuzepiccolo's
I Over 1 of 2kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met

minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en

oHUBtraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
Ofcolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bey.ijsnumrr.ers op aanvraag: ’ 4,75.

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

Jggitimatie.

Telefonisch opgeven

$45-719966
(Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de

j regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
"Schriftelijk opgeven

!| „Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
| Persoonlijk opgeven
i _ Via de balievan onze kantoren maandag t/m vrijdag
j 8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
i -geldt donderdag 17.00uur.

kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
jiigttijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
jaeerdan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cabuco SommoScanner) 079

j _
Vermist/Gevonden Te huur gevraagd

{Weggelopen omg. Schaes- "
x .jberg bruine DWERGPIN- Te huur gevraagd

!E__lR ogrot „_,ofe?- .i3"96 omgev. Heerlen'Staart, naam Mascot, 12 iaar "*■' .|oud, wordt vermist door 79- eengezinswoning met 3
.jarige vrouw. Teg. bel. terug slPks' event* milen te?en
!te bez. Marlhallstr. 7 PT9^ZinxWPnn_li n.?_?!__"■ Schaesberg. 045-314215. lerheide. Tel. 045-226689.

Personeel gevraagd

Import-Export bedrijf
te Brunssum vraagt:

Commercieel medewerker m/v
Kennis van Engels, Duits evt. Frans en WordPerfect vereist

Boekhoudkundig onderlegd.
Alleen schriftelijke sollicitaties:

Kado International b.v., Haefland sa, 6441 PA Brunssum.

Pascal Sutherland
Rijksweg Nrd. 33 Sittard.

Groenten- en fruitspecialist in Nettorama vraagt met spoed
Full-time Verkopers M/V

leeftijd 17 tot 21 jaar.
Part-time Verkopers M/V

leeftijd 17 tot 24 jaar.
Dagelijks aanmelden Nettorama Sittard, dhr. P. Sutherland

E.I.T. Nederland BV
Hekerweg 41, 6301 RJ, Valkenburg. Tel. 04405-2853.

vraagt voor diverse projecten
Electro-monteurs___ sollicitatie schriftelijk of telefonisch.

(Bouw- en ingenieursburo
iCatena BV vraagt voor haar
jeigen werken in Duitsland,
betontimmerlieden en MET-
SELAARS (liefst coll). Hoog
loon, wekelijkse betaling,
iDuits verzekerd. Sollicitatiesma tel, afspraak 045-232100
_-*a_ WGW Bouw. Voor direct
bevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-j-31336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.

Bouwbedr. B.V.
vrwagt dringend colonnes
METSELAARS en timmer-
lieden voor projecten in
Duitsland. Duits verzekerd.
Tel. 045-231200.
EJARDAMES gevraagd St.
"Ti-ppez bar, Putstr. 40, Sit-Jatd. Intern mog. Tel. 046-
-515828 na 21,00u. 517402.
Bouw- en ingenieurbureau
K.H. Gehlen vraagt Duitse of
fieü. BOUWINGENIEUR
die in staat is nwe. werken in
Puitsland aan te trekken.
Trichterweg 125, Brunssum.
Tef 045-231225.

Belo
vraagt voor Duitsland erva-
ren METSELAARS en be-
tontimmerlieden. Hoog loon.
FreL 045-250238.
Dames opgelet! Als CON-
SULENTE van onze geur-
lijn bent u verzekerd van 'n
hoge bijverdienste. Tel.
04759-5169 na 18 uur.
All-round SERVEERSTER
bevr. in Horeca dagzaak van
Inaand. t/m vrijd. tussen
J2.00 en 14.00u. te Geleen

Br.o.nr. B-1161, L-D, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
ROBEK Reibekuchen
vraagt: m/v liefst schoolvrij
voor aanvulling van ons per-
soneel voor zaterdags op de
markt, evt. enkele dagen in
de keuken. Goede betaling.
tTef. 045-223097.
Gevraagd voor 2 è 3 avon-
jen per week ervaren FRI-
TURE-HULP. 045-457845
3evr. UZERVLECHTERS
roor Duitsland. Duits verze-
cerd. Inl. na 18.00 uur: tel.
-45-254058.
3evr. freelance VERKO
'ER. Wij zoeken op korte
errrtijn aktieve free-lance
/erkopers. T.b.v. onze
alarm-installaties. Zeer goe-pe honorering. 046-527193.
Geteen, gevraagd nette
vrouwelijke CAFÉHULP,
leeftijd 30-35 jaar, wisselen-
de uren. Schrift, soll. voorz.
lan recente pasfoto onder
nr. B-1185, LD., Postbus
2610,6401 DC Heerten.

Schoonmaakbedr. De Hof-
stad bv vraagt met spoed
SCHOONMAAKSTER voor
de ochtenduren centrum
Roermond. Werktijden van
8.00 tot 9.30 uur. Soll. tel.
077-515713.
Gevr. zelfst. werkende
Brood/BANKETBAKKER.
Brood- en banketbakkerij.
Henrotte, Marschierstr. 12/
Wijlre. Tel. 04450-1465.
Erv. BABYSIT gevr., niet
rookster, van ma. t/m vr.,
kennis Engelse taal gewenst
event. licht huish.werk. Tel.
045-461258, na 18.00 uur.
Gevr. nette TAXI-CHAUF-
FEUR m/v voor dag- en
nachtdienst, part-time.
Wao-ers geen probleem.
Julianastr. 6, Brunssum.
ELEKTROMONTEURS, opl.
LTS/MTS Elektra, liefst met
ervaring in de industrie.
ECM Heerlen BV, Burg. van
Grunsvenplein 10, 6411 AT
Heerlen. Tel. 045-718877.
Beschaafde WINKEL-
JUFFROUW gevr., lft. 18 jr.,
plm. 15 uur p.wk. Dierbeno-
digheden Knops, Geleenstr.
43, Heerlen. 045-712197.
MONTEUR gevr., liefst met
erv. VW Diesel. Pres. aanm.
Hompertsweg 12, Landgraaf
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Onroerend Goed
Uw huis verkopen
met behulp van de

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

Geen kosten
Te koop

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

Directe aankoop mogelijk!!
Geen verkoop, geen kosten!

LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550
15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Bel. 045-
-712255. Na kantooruren dhr
J. Wetsels 045-440731.
STIENSTRA Hypotheek
Service.
Te k. FLAT met lift, Markt
Hoensbroek, ’ 69.000,-k.k.
Tel. 045-225739.

Communie
Te k. COMMUNIEJURKJE,
m. 128-134, Sissi-model,
pr. ’250,-. Tel. 045-423159

OG te huur
1-pers. APPARTEMENT
gemeub. all-in. Tel. 045-
-213308. Lfst. werkend pers.
Te h. in NIEUWENHAGEN
voor alleenst. zit/slpk., keu-
ken, douche, w.c, eigen
opg., huursubs. mog. Tel.
045-317786.

Geldzaken
Nieuw van Legio-Lease

maandelijks 5 kansen op
’1.000.000,-

-met hetLegio-Premieplan
'premie obligaties leasen
"geen startkapitaal nodig
"slechts enkele tientjes

per maand
'geheel fiscaal aftrekbaar
Gegar. troostpr. ’ 650,-.

'maandelijks 5 kansen op 1
miljoen.

LlElGl l [Ol

lieil
Voor info: Legio-Lease,

antwoordnr. 10183, 2300
VB, Leiden. Tel. 071-

-225391, fax 071-226095.
Bel voor VAKKUNDIG invul-
len van uw belastingformu-
lier naar fiscaal- en juridisch
Adviesbureau Mr. J. Gillis-
sen. Tel. 045-327613.

Bouwen/Verbouwen_____ _
WEr.TELTRAp h

2.60m, br. 82 cm, hardhou-
ten treden. Tel. 045-412227
Wie zou ons een BOUWTE-
KENING voor het aanbou-
wen van een keuken willen
maken! Tegen redelijke ver-
goeding. Tel. 045-420572.

Bedrijfsruimte

Hoensbroek
Centrum, C. Quixstr. te huur

125 m2magazijnruimte,

’ 550,- per maand.
Inl. 045-227311 of 224596.

Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,
morgen al klaar,

prijsopgave en garantie.
Tel. 045-231340

E & E Electronica Brunssum
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122

Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
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 en Veeteelt
Steeds te koop Melkquotum op pachtbasis voor 100% vol
te leveren met diverse vetgehaltes afkomstig uit Limburg,
Brabant en Gelderland; ook te koop gevraagd zwartbonte
drachtige stamboekvaarzen van 2-7 maanden drachtig
voor export!!! '

Voor opgaves en informaties:
Van Willigen Vuren

Tel. 01830-30066 en 30345.

on^elenbank. bouwmat. machi^T
Ter versterking van haar KANTELDEUREN, roldeu-
team vraagt de agr. bedrijfs- ren, sectiedeuren met of
verzorging een full-time zonder afstandsbediening in
BEDRIJFSVERZORGER, 23 maten direkt leverbaar,
vee en fruitteelt. Reacties/ml Afstandsbediening compu-
dhr. Mares te Eckelrade, ter gestuurd, geschikt voor
Dorpstraat 88. 04408-1625. alle soorten garagedeuren

StvE^GEris^n^iS. S'Fa^tr^E&n^-SSS^d IS. Tel. 04? weg 18, Geulle. 043-641044
751539. KINDERKOPPEN. Alle
"- ~~ ; " ~T soorten. Aanmerkelijk goed-
Piccolo s in het Limburgs koper dan. in Nederland.
Dagblad zijn groot in RE- Heymans-Zutendaal (B).
SULTAAT! Bel: 045-719966. Tel 09-32.11611290.

Auto's
" I

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een

misdrijf, gepleegd van 27 op 28 mrt., en tot terugverkrijging
van de VW Golf, kl. beige, kenteken SF-35-ND,

alles ontvreemd v.a. de Wolfskuilenweg te Vaals.
Inl. welke discreet zullen worden behandeld,

schriftelijk of telefonisch aan de directie van A & M
Verzekering Maatschappij NV, Postbus 1145,

6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366.

Inruilauto's
10x Fiat Panda, alle type's vanaf ’ 5.900,-
-13xFiat Uno div. type's, vanaf ’ 6.900,-
Fiat Ritmo silver, spec. uitv 1987 ’ 7.900,-
-2xFiat Tipo 1.4 1989 ’ 16.900,-
Fiat Tipo 1.4 E met striping 1990 ’ 19.900,-
Fiat Croma turbo diesel 1987 ’ 15.900,-
Fiat Croma diesel 1988 ’ 16.900,-
Nissan Cherry Trend, spec. uit 1985 ’ 8.900,-
Opel Corsa 1.0 S 1983 ’ 4.950,-
OpelKadett 1.2LS 1985 ’ 9.900,-
Skoda 105 S zeer mooi 1988 ’ 4.900,-
Subaru Justy 1.2GL spec. uitv 1987 ’ 9.900,-
Volvo34oDL 1984 ’ 4.900,-

Directie-auto
Fiat Croma SC nieuw model, bwj. '91, ’ 10.000,- onder

nieuwprijs, donkergrijsmet., alle extra's.
Inruil, financiering, Bovag-garantie.
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34. 045-742121.

(bij Makado)

Hoezo levertijd?
Wij kunnen alle type Opeis:

Corsa, Astra, Veetra,
Omega uit voorraad leveren,

dus GEEN prijsverhoging.
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 Kadett
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.
Opel Veetra 1800 GT '89;
Ford Siërra Stationcar CLD
Diesel '88; Golf GTi '82;
Ford Escort diesel '86; Fiat
Regatta aut. '84 ’4.000,-;
Opel Kadett automaat '87/
'86; Opel Corsa 1200 S '87

’ 9.750,-; Opel Ascona
1600 '83 ’4.750,-; Opel
Rekord '79 ’1.500,-; Ford
Escort 1300 '87; Ford Escort
XR3i cabriolet '87; Ford Es-
cort 1.3 5-drs. '85 ’8.500,-.
WEBER Autobedrijf. Inruil,
financ, bovag-garantie.
Baanstraat 38 Schaesberg.
Tel. 045-314175.
Te k. Mitsubishi LANCER,
APK; VW Derby APK, p.st.
’900,-. Tel. 045-712685
b.g.g. 045-323732
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Te k. AUDI 80 in nw.st., div.
opties, bwj. '88. Tel. 045-
-212395 of 04492-4798.
MINI 1000, bwj. '90, rood,
13.000 km. Autobedrijf Balt
BV, Kasteellaan 1, Heerlen,
tel. 045-721541.

CITROEN BK 1400, bwj. '87
68.000 km, APK, ’7.500,-.
04459-2914 na 18.00 uur.
Ford FIËSTA 1300 S, i.g.st.
'79, ’ 1.950,-. Autobedr.
Loek Schaepkens, Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896.
Te k. Honda ACCORD, bwj.
'83, i.z.g.st., sportvelg., APK
km.st. 89.000. 04405-2375.
Mitsubishi COLT 1.5 GLI,
bwj. '88, rood. Autobedrijf
Balt, Kasteellaan 1, Heerlen,
tel. 045-721541.
Opel MANTA 1800 GT,
23.000 km, schadevrij, '84,
alle extra's, ’9.250,-. Auto-
bedr. Loek Schaepkens,
Klimmenderstr. 110, klim-
men. Tel. 04405-2896.
Te k. Opel CORSA, bwj. '87,
km.st. 50.000,-, in staat van
nieuw. Tel. 04492-5292.

Opel KADETT autom., nwe
APK, i.g.st. ’1.250,-. Auto-
bedr. Loek Schaepkens,
Klimmenderstr. 110, Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Te k. PEUGEOT 309 GRD,
diesel, bwj. nov. '86, i.z.g.st.,
km.st. 94.000, vr.pr.

’ 11.750,-. Tel. 045-458126
VOLVO 440 DL, orig. LPG
instal. in nw.st., bwj. '90,

’ 18.900,-. Autobedr. Loek
Schaepkens, Klimmenderstr
110, Klimmen. 04405-2896.

Te k. Opel KADETT 1.25,
bwj. '83, zeer mooi, APK 04-
-93, ’ 4.000,-. 045-218925.
Kadett 1.2 S HATCHBACK
'84, ’4.950,-. ANWB, zeer
mooi. Tel. 045-424128.
Te koop Opel ASCONA 16S
zeer mooi, bwj. '85, pr.
n.ot.k., tel. 045-424802.
CALIBRA 2.0 i '91; Kadett
1.8 LS '88; Kadett 1.3 Club
'89; Kadett 1.2 LS en 1.3 LS
'87; Kadett Sedan 1.3 LS '86
Corsa 1.2 S '87 '84; Corsa
TR 1.3 '87; Kadett 1.2 N
coupé '77. Automobielbedrijf
Denneman Raadhuisstraat
107, Hulsberg.
Automatiek Opel ASCONA
1.6 S, 4-drs., bwj. '83, als
nw., ’ 4.950,-. 045-316940.

Te k. AUDI 80 bwj. 10-'B9,
kl. rood, 42.000 km, onderh.
boekje aanw. pr. ’26.500,-.
Tel. 045-752215.
Zeer mooie Ford FIËSTA
1100, bwj. '82, zeer zuinig,
APK '93, vr.pr. ’2.300,-.
Asterstr. 26, Heerlerheide.
Te k. Ford FIËSTA, APK mrt
'93, vr.pr. ’ 1.450,-. Baan-
str. 140, Landgraaf
Te k. Ford ESCORT XR3
uitv., bwj.'B2, kl. rood, APK,
spoilers, (rechterdeurscha-
de) vr.pr. ’3.750,-. Baanstr.
140, Landgraaf
Te koop Ford ESCORT, bwj.
'80, autom., i.g.st. Past. Sa-
velbergstr. 122, Brunssum.
Te koop FIËSTA '79, APK
4-92, motor defect, pr.
’450,-. Tel. 045-231962.
Honda ACCORD aut., 4-drs
APK 10-9-92, zilvermet.,
bwj. '83, zeer mooie auto,

’ 3.250,-. Tel. 045-323178.
Te k. HONDA Integra, 5-drs.
bwj. '86, i.z.g.st. en mooi,

’ 10.950,-. Tel. 045-316940
Te koop Honda PRELUDE
1.8 EX bwj. '83, m. '84, wit, i.
z.g.st., vr.pr. ’ 10.750,-. Tel.
04498-53921.
Te koop MAZDA 626 HB,
bwj. '89, blauwmet., LPG,
APK gek., i.z.g.st, pr.

’ 16.900,-. Te bez. na afspr.
046-373555 tst. 207.
Te k. MERCERDES 200 D
bwj. '87, in nw.st. met veel
extra's, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-228069.
Te koop MG B met Chroom-
bumper, zeer mooi. Tel.
04750-11228.
Mitsubishi TREDIA 1.4 GLX,
bwj. '83, APK, goed onderh.,

’ 4.000,-. St. Martinusstr.
31, Kekrade. _
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 CANTER
Diesel, dichte laadbak, bwj.
'83, pr. ’11.500,-. Tel.
043-258057.

Te k. weg. omst. van ouder
echtpaar Opel ASCONA 16
S, 4-drs., bwj. '87, 57.000
km, 1e eig., ’ 14.000,-. Tel.
045-752215.
LUCAR! Direkt contant geld
voor Uw auto. Correcte af-
wikkeling. Tel. 045-456963.
Te koop gevr. AUTO'S v.a.
’500,-. Tel. 045-423199.
Auto KALDENBORN wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!!! 045-411572
Nieuw! O.K. CARS in Oirs-
beek heeft mooie en goede
auto's te koop va. bwj. '79
t/m '88. Div. merken met
APK. Inr. financ. mog. Verl.
Lindeln. 23. 04492-5782.
Inkoop AUTO'S betalen de
hoogste prijs, ook tourcara-
vans. Tel. 045-416239.
Mazda 323 F 1.6iGLX, '90,
Bovag-garantie. Autocen-
trum VEENSTRA, Valken-
burgerweg 13, Voerendaal.
Tel. 045-752999.
Mooie gezinsauto 4-drs.,
MAZDA 323, ’2.750,-, i.z.
g.st. Vliegveldweg 62, Beek.
Te k. VOLVO 244 L, LPG,
APK, bwj. '77, pr. ’1.250,-.
Tel. 045-217935.
Renault 19 CHAMADE GTR
5-'9l, 80.000 km!! Koopje.
Intresse bel: 045-458319.
i-ord TAUNUS, 4-drs, bwj.
'82, APK 4-93, zeer mooi,
tel. 045-217202
Zwarte GOLF GTI uitv.,
’1.150,-. Bar. Mackaystr.
65, Heerlen/Meezenbroek.
VW GOLF Sprinter, t. '80,
APK, ’1.950,-. Heems-
kerkstr. 66 Htl/Meezenbroek
Te k. Opel KADETT 3-drs.,
bwj. '82, APK, in pr.st.,

’ 2.800,-. Tel. 045-232321.
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.
ALFA 75 1.8 bwj. '86, div.
ace, nw. banden. Tel.
04759-1781.
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VOLVO 340 DL, blauwmet.,
bwj. '88, i.z.g.st., met trek-
haak, 1e eig., ’ 12.350,-.
Tel. 045-413779.
Te k. VOLVO 340 bwj. '86, i.
st.v.nw., met trekhaak,
’6.500,-. Tel. 046-512138.
BMW 735iautom., bwj. dcc.
'86, nw. model; Opel Corsa
Sedan, bwj. '85; Suzuki Car-
ry bus bwj. '83; Mitsubishi
Colt bwj., '83, VW Bus diesel
bwj. '83. Autoserv. S. Pie-
ters, Holstr. 101, Rothem/
Meerssen Tel. 043-642909.
Te k. Opel REKORD 20S,
stat.car, LPG, bwj. '84, APK
en trekh. Tel. 045-270066.
Opel CORSA 13S, 5-gang,
sportwln. i.z.g.st. '83, 3-drs.
’4.500,-. Tel. 045-724417.
Te k. weg. auto van zaak
Opel KADETT GSi, bwj. 9-
85, wit, met 2.0 inj. motor
'87, schuif/kanteldak, sport-
vlgn., verlaagd, alarm, perf.
in orde, ’15.900,-. Tel.
04450-4631.
Te k. AUTOMATIC Opel
Kadett, APK 28-3-93, vr.pr.
’1.550,-. Baanstr. 140,
Landgraaf

Opel KADETT 12 S Berlina,
5-drs. bwj. nov '83, i.z.g.st.

’ 4.250,-. Tel. 045-725984.
Te koop Opel KADETT 1.6 i
GT, rood, bwj. '88, vr.pr.

’ 17.500,-. Tel. 045-422431
PEUGEOT 205 GTi, vele
extra's, zwart, bwj. '88,
’16.900,-. Autobedr. Loek
Schaepkens, Klimmenderstr
110, Klimmen. 04405-2896.
PEUGEOT 104 coupé, bwj.
'79, zwart, zeer mooi, APK,

’ 1.450,-. Tel. 045-217202
Te k. RENAULT 5 TL, bwj.
'85, nw. mod. i.z.g.st.

’ 5.950,-. Tel. 045-453572.

Huish. artikelen
IJSK. ’95,-; gasf. ’95,-;
diepvr. ’150,-; wasdr.

’ 150,-; 045-725595.

AUDI 100 L 5, bwj. '79, APK
3-93, ruilmotor, goede ban-
den, uitlaat, sunroof, vr.pr.

’ 2.300,-. Tel. 045-257782.
BMW 1602, ronde achter-
lichten, bwj. '73, i.g.st. Tel.
04455-2361.
CITROEN CX 22 TRS, kl.
grijsmetallic, km.st. 122.000,
bwj. '88, elektr. schuifdak,
centr. deurvergr., direktie-
auto, ’ 14.500,-. Te bevr.
tijdens kantoortijd tel. 045-
-724646.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Ford ESCORT 1600 Ghia,
4-drs., bwj. '82, LPG, zilver-
met., APK 5-7-92, in nw.st.,

’ 3.950,-. Tel. 045-323178.

O.K. Cars
heeft auto's aan marktprijs.

Verl. Lindelaan 23, Oirsbeek
Tel. 04492-5782.

Wij geven het meeste
voor uw auto!

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

Te k. Toyota CELICA 1600
ST coupé, grijsmet. bwj. '81.
Tel. 045-226718.
Toyota STARLET 1.0 DL,
bwj. '88, LPG, 95.000 km,

’ 11.000,-. Tel. 045-428614
Te koop gevraagd KEVERS
1303 voor restauratie. Tel.
045-423199.

Te k. VW GOLF Sprinter,
bwj. '80 APK gek., groen-
metal., ’BB,- wegenbel.,
verbr. 1 op 14. Auto roest/
schadevrij ’ 2.650,-. Tel.
045-221808.
Te k. VW GOLF, APK mrt
'93, vr.pr. ’1.450,-. Tel.
045-323732.

Kachels/Verwarming
KACHELS, nu ’5OO,- kor-
ting. De kachelsmid, Walem
21, Klimmen. 04459-1638.

Auto onderdelen en accessoires

Draagkrachtige
Bedrijfsimperiaals

* Voor elk type combi-, bestel en personenwagen
* onwrikbare bevestiging op de auto

* voorzien van anti-slipkunststofbekleding
* Perfecte bevestigingsmogelijkheden

* gratis twee spanbanden bij elke imperiaal

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

Gebr. ONDERDELEN van eirwvai ■_#_"«_
Japanse auto's. Deumens, oioopauras
Haefland 20, Brunssum. Tel. -rp l npur ei nnp on
045-254482 /Fax 274384. &. tev ln- en
Te koop gebruikte AUTO- verkoop gebr. auto-onderd.
BANDEN, sportvelgen, hef- A. Körfer. Tel. 045-229045.
brug Koni, computeruitlijn- Te k gevr ioof> sloop_ enapparaat Jan van Cruchten, SCHADE-AUTO'S de hoog-de "d^_,St

_. 2'.^ ên' ste prijs van Limburg. Tel.045-722844 b.g.g. 714496. q^Q637/046-512924
-rwr ; ' 'Vakantie en Rekreatie

Tjechoslowakye/Bohemen
HOTEL BICA RUZE PISEK: 1e klas hotel, ruime kamers
voorzien van bad/douche en toilet, TV, radio en telefoon.
Voll. airconditioned, mooie ligging in prachtige omgeving,
visvijvers, zwembaden, manage en stoeterijen. Alles op

loopafstand en ongeveer 85km. van Praag.
Kosten op basis van HP DM 65,- p.p.p.d.

Kinderen tot 3 jaar op kamer ouders gratis, vanaf 3 tot 12
jaarhalve prijs. Voor reservering en informatie:

HOTEL SCHAEPKENS VAN ST FYT. TEL. 04406-12000.
Ook busvervoer mogelijk en gropesreizen.

—_____—-—-——____________—__—___——-^—^--^ ~—~ ~̂
(Bromyfietsen (Huisdieren

Goedkope BROMFIETS- HONDE-, kippen- en konij-
VERZEKERINGEN, premie nenhokken vanaf ’ 195,-
-zonder versn. ’145,- mcl. Houtbouw Übachs, Eygels-
kosten. Met versn. ’440,- hovergracht 39, Kerkrade-
incl. kosten. Ass. bedr. P.H. Tel. 045-460252.
Offermans, Kaalheider- VOGELS, eenden, fazan-
steenweg 107, Kerkrade. ten raskippen, duiven en
045-410500 of 418163. papegaaien. Alle hoenders,
VESPA Ciao bwj. '88, i.z.q. hofdieren. Klein America
st., ’525,-. Tel. 045- Achel(B) 09-32-11644489
315825. De grootste KENNEL van
Te koop Vespa CIAO, met Limburg. Alle jonge ras-
ster-wielen, bwj. '89. Tel. hondjes. Meer dan 60 ras-
-045-455685. sen plus gar. en tatoeage.—— ■—- Kl.America, Th.Watsonln 34

Caravans Achel(B). 09-3211644489___
2ond. open maand. gesl.

Te koop Duitse CARAVAN4
é 5 pers. met alle toebehoor Te k. Duitse DOGGEN-
’4.SOO,-. Kohlbergsgracht PUPS, wit/zwart gevl. harle-
-50, Kerkrade. kijn, zwarte manteldoggen,- ~" kamp.afst. met Pasen 10Campers wkn. Tel. 046-526290.
Te koop VEEWAGEN, Te koop 2 DWERGGEITEN
eventueel te gebruiken als en 1 dwergbokje. Tel. 045-
-camper. Tel. 045-325115. 272795.
Huur een compleet ingerich- Te koop KONIJNEN voed-
te 4-5 pers. CAMPER bij sters en rammen. Tel. 045-
Autorent Bastiaans, Heerlen 272795.
Er zijn nog mogelijkh. tot 10 Wegens omstandigh. te k.
juli en na 28 aug. Bel voor Amazone PAPEGAAI met
een prijslijst! 045-724141. grote kooi. Tel. 045-274818.

In en om de tuin

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26 te Heerlen bij tennishal

Exclusieve tuinmeubel-show
in natuurlijke materialen

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

BARLOW TYRIE HET ENGELSE TUINMEUBEL
Impreg TUINHOUT b.v. In Spec. aanbieding! TUIN-
de Cramer 18, Hrl. Tel. 045- PLANKEN voor schutting,
717733; geïmpr. vuren- en afrastering, paardestallen
hardhouten vlonderplanken, enz., 20-25 cm breed,
zeer stevige tuinschermen

’■" 50 p/m. Houtzagerij Win-
en meubels, palen, planken, dels, Ind.terrein Bouwberg,
bielzen, tuinhuisjes enz. Brunssum. 045-270585.
Te k. geïmpr. TUINHOUT
voor schuttingen, afrasterin- Braderieën/Markten
gen, bloembakken, vlonders '"':l''
pergola's enz. Ronde palen, Deelnemers aevraaodrolborders alles tegen zeer ueememers gevraagd
concurrerende prijzen en VlOOJenmarkt
zaqerii wSTÜS Munstergeleen, Gemeen-lek eKS «KÏÏE, lSTp^fnl^l-32^239
Tel. 045-270585. apnL 'wo d*n '^

Bel de Vakman
■ ■■ ■■■

Vochtwering
het waterdicht maken van kelders en muren;

injekteren tegen optrekkend vocht.
10 jaar garantie

Tel. 040- 117893/120213.
NEW LOOK BV Schaes- Ervaren vakman biedt zich
berg. Gevelreiniging, uit- aan voor straatwerk o.a. op-
kappen, voegen, steigerver- ritten, sierbestrating. Ook
huur. Tel. 045-312154 of voor Uw gehele tuinaanleg,
045-312709. zeer SCHERPE prijzen.
STOELMATTERIJ vem. rie- Gratis offerte. 045-323178.
ten en biezen stoelen met Voor al uw SCHILDER-
gar. Bel 045-418820. WERKEN binnen en buiten.— ; _.__. IXA

__ Bel: 045-274245.Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij- Piccolo's in het Limburgs
kosten. Bel Geleen, 046- Dagblad zijn groot in RE-
-745230 service binnen 24 u. SULTAAT! Bel: 045-719966.

r —.—,—.... —— --■ ■ «^i
f2?rcrfïciat/
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_____■ !___■_______---_---------_-______--__________-r' ia31 maart, oh wat een bijzondere dag,
want dan ziet

Math (Maxime) 1«
Abraham.

Je vrienden van Oud-Genhei. . ': i

Proficiat Proficiat
met jullie 25 jarige bruiloft met jullie 25-jarig huwel

___ ___,_. '****_! ___n______F __l

van René, Sonja en Herman Jo, Mirjam en kinderen-

A\\\\\\\\\\\V\\\\\\\\\\\W\\\\\\\\\\\\\\\*»* ;

Rijles Te koop gevr.
Uw RIJBEWIJS op Saba in Voor al uw oude METAL^8 dagen via autorijschool De Frans v.d. Loop Recyd""
Antillen; nu ook voor vracht- Metaalhandel, Kissel 12'1

auto en aanhangwagen. Inl. Heerlen 045-726392 ,
04750-32428. Te k gevr GOUD en U
Haal uw RIJBEWIJS voor ten, de hoogste prijs. 'auto in 8, 10 dgn. of 3,6,9 Reumkens, Corneliusln. ***
wkn. motor in 8 dgn. of 3 Heerlerheide. 045-228037>]
wkn vrachtauto in 6 dgn. of rje hoogste prijs voor <*"*

,
6 wkn met aanhangwagen in metalenlßlK oud pap**10 dgn. of 10 wkn. Tevens metaalhandel, Pappen^theorieopleiding A-B C-D en __ Heerlerheide. Tel. <*alle chauffeursdiploma s. 212913 na 18 00 u 25320*.Duur: plusm. 8 wkn. Voor ml. ———_..,._„'_., _—;—\4
Bovag-erkende verkeers- Gebr- SWINKELS zijn \
school Theo van Bentum huisd naar De Bel,el \
045-217487 in Hoensbroek. Heerlen. Wi| betalen
tt— — — hoogste prijs voor al uw o"
Limburgs grootste motor- ijzer/metalen. 045-422026^opl. centrum MOC, presen- —■ r^A
teert U 2e Paasdag haar HELP! Te k. gevr. M
traditionele opstapdag, op dwergpapegaaitjes om Jfo fde draf- en renbaan. Tevens te maken. Bellen na i»
grandioze motorshow en uur: tel. 04406-16887.
div. attracties. Van maandag Vm vrijde
S.D.L biedt u aan: RIJBE- van 8.30 tot 17.00 uur, *_*,
WIJS A-B-C of D binnen 8 u uw PICCOLO telefon*?
dagen op de Ned. Antillen, opgeven. Tel. 045-7199°>-*
vanaf ’ 3.500,- all in, garan- ~~~ ~ ~ '

tic en 100 % financ mog. . Voor Piccolo s
010-4626668 of 4666535. zie verder pagina 10
I __✓

=~ /ERVICE RUBRIEK

I WATERPOMPEN %~1
EN TOEBEHOREN
voor diverse doeleinden J^^*******^^^
HYDRAFLEX/NUTH
Kathagen 4 - Tel. 045-243131
Reparaties aan alle fabrikaten, snelle service
tegen concurrerende prijzen. »j*J

1
VIJVERFOLIE "" alle soorten sproeiers jM_B____r
" voor grote en kleine waterpartijen JB i^" fonteinpompen m^r^^
" koppelingen en slangen

" alsmede verlichting

HYDRAFLEX/NUTH SfïB3__,i
| \ _>

/Voor 'n swingend voorjaar ...\

P ■*"*■*'ss: *#

Dinsdag 31 maart 1992"8



Duitsland 1
Jfe-00 Heute.
09.03 Der Denver-Clan, (Dynasty).

Afl.: Adams Gestandnis.09.45 Medizinnach Noten 111/5.
0.00 Heute.]0.03 Auslandsjournal.

'0.45 ZDF-info Gesundheit, tips.Vandaag: Ernahrung heute IV.]1-00 Heute.
'1.03 "" Em Lied für Malmö, mu-

«ïekprogr. met de Duitse voorrondevoor het Eur. Songfestival. Herh.""50 Karl May, gedramatiseerde se-
rie over het leven van Karl May. Afl.:Seminar und Lehrerzeit (1856-1862). ''2.40 Urnschau.

]2.55 Persoverzicht.J3.00 ZDF-Mittagsmagazin.
Wirtschafts-Telegramm.

'4-00 Tagesschau.
J4.02 Zapp Zarapp, kinderprogr.
'4-30 Wie Hund und Katze, Austr.jeugdserie. Afl.11: Die Harte-Test.
'5.00 Tagesschau.
'5.03 Spass am Dienstag, magazine.
'5.30 Familienjournal, magazine.'6.00 Tagesschau.
6.03 Talk taglich - Middagmagazine.
'6 30 (T) Vale Tudo - Urn jedenPreis, Braziliaanse soapserie.
'7.00 Punkt 5 - Landerreport.
M5Tagesschau.
7-25 Regionaal programma
'"35 Jolly Joker, serie.6.30 Hier und Heute, actualiteiten.'8.45 Der Fahnder, serie. Afl.: Cora.
9.58 Programma-overzicht.

f°oo (T) Tagesschau.
««■l5 (T) Oppen und Ehrlich, 8-deli-
,9e serie. Afl.6: Wer die Wahl hat.
j]-°4 Tagesthemen-Telegramm.
'"05 Pleiten, Pech & Pannen, amu-
sementsprogramma.
'-30 Die letzten Indianer, reportage
°ver het leven van de bedreigde Ya-
riomami-indianen.

««"00 Die Rumpelkammer, amuse-
jTOentsprogr. Gast: Ferdlnand Marian.
f*-30 Tagesthemen.
«^"OO "" Boulevard Bio, amuse-
mentsprogramma.,:°0 Magnum, Amerikaanse detec-J've-serie.
rO-45 Tagesschau.
Uu-50-00.55 Zuschauen - Entspan-
°en - Nachdenken, Harpmuziek:

nr. 1, Satie.

FILMS TV VIDEO
BBC 2
10.00 Madame X (1937-USA).
Mooi MGM-melodrama van SamWood. Gladys George als devrouw

ier uiteindelijke offer nooit door
haar zoon zoon ontdekt wordt. Ver-
der met: John Beal en Warren Wil-
liam.

RTL4
1240 Master of the World
1961-USA). Sf-avontuur van Wil-

'lam Witney op basis van tweeromans van Jules Verne. 19e-eeuw
9enie Vincent Price wil oorlog te-
genhouden met ingenieuze vlieg-
machine, kruising tussen zeppelin
er> helikopter.

BBC1
15.15 Escape to Burma
1955-USA). Barbara Stanwyck

'oodste een kudde over een thee-
Plantage maar weet zich in dezefilm van Allen Dwan geen raad met
©en voortvluchtige kerel, die een
schuilplaats zoekt.

BRT 1
15.50 The Assassination of Trots-
ky. Trotsky dicteert zijn memoires
in zijn zwaar bewaakte Mexicaanse
villa. Toch weet de KGB door te
dringen om hem met een bijl te ver-
moorden. Regie: Joseph Losey.
Met: Richard Burton, Alain Delon
en Romy Schneider.

BBC 2
17.00 Blowing Wild (1953-USA).
Moeizaam drama van Hugo Frego-
nese waarin de verleidelijke Barba-
ra Stanwyck getrouwd is met de
oliebaron Anthony Quinn. Ze heeft
haar ogen echter gericht op de wil-
de Cary Cooper die niet meer van
hun eenmalige affaire onder de in-
druk is.

BBC 2
1900 The Wooden Horse
(1950-GB). Spannend, sterk ver-
haal uit de Tweede Wereldoorlog
van Jack Lee over krijgsgevange-
nen, die zich vastberaden via een
tunnel een weg naar de vrijheid
graven. Met Leo Genn, David Tom-
linson en Anthony Steel.

RTL Plus
03.35 Act of Violence (1948-USA).
Melodrama van Fred Zinnemann
over gestoorde man die de kwel-
geest uit zijn diensttijd probeert te
doden. Met Van Heflin, Robert
Ryan en Janet Leigh. " Scène met Richard Burton in 'The Assassination of

Trotsky'. (België/TV 1 - 15.50 uur).

Nederland 2
VARA
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.02 Bobobobs, tekenfilmserie(l).
17.31 De grote meneer Kaktus

show, kinderprogramma.
18.00 "" Journaal.
18.16 Comedy Krakers met om:

18.16 Dubbeldekkers (On the buses),
Engelse comedyserie. Stan en Jack
zijn 'proefkonijnen' voor nieuwe, mo-
dieuze uniformen.

18.41 Daar komen de schutters
(Dad's army), Engelse comedyserie.
Herh. Na een luchtgevecht is een
bom gevallen op het waterreservoir
waar Walker en Godfrey wachtliepen.
Vanwege instortingsgevaar zitten ze
nu vast. Na enig stuntelwerk zit het
hele peloton echter gevangen.

19.13 Vijf tegen vijf, spelprogramma.
Presentatie: Peter Jan Rens.

19.41 De baas in huis? (Whos the
boss), Amerikaanse comedyserie.
Afl.: 'n Plek onder de zon. Een zekere
Jack beweert in Angela's huis te zijn
opgegroeid en biedt nu een absurd
hoog bedrag voor dit stukje jeugd-
sentiment.

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

20.37 De verleiding, 16-delige serie
over de wereld achter de reclame.

21.15 (T) Tienvoor taal, taalstrijd tus-
sen Vlaamse en Ned. operazangers.

21.59 Achter het nieuws, actualitei-
tenrubriek waarin o.a. gesprek met
mr. Henk Koning (president Algeme-
ne Rekenkamer) n.a.v. jaarverslag én
portret van PKK (Koerdische arbei-
derspartij) die een guerilla-oorlog
voert voor een onafhankelijk Turks
Koerdistan.

22.34 Golden Girls, Amer. comedy-
serie. Afl.: Overwegend storm (2).

23.03 Impact: De geheime stad, do-
cumentaire over de fabriek waar Sov-
jet atoombommen werden gemaakt.

23.53 Museumschatten, prof. Henk
van Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea. Van-
daag: Meerkoppigheid.

00.04-00.09 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.
13.45 Operation Mozart, jeugdse-
rie. Afl.2: Bei guten Freunden.

14.10 Tierportrat: Die braven Hyane,
natuurfilm.

14.15 Gorbi viel gut, portret van de
caricaturist Hans Traxler. Herh.

14.40 Ganz persönlich: Sachsisches
Land de schrijver Guntram Vesper
neemt de kijker mee naar zijn ge-
boortestreek.

15.10 Wiedersehen macht Freude,
nostalgisch programma met hoogte-
punten uit het ZDF-archief. Gast: Jut-
ta Speidel.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Madita. 10-delige jeugdserie

naar een verhaal van Astrid Lindgren.
Afl.4: Das Gespenst im Waschhaus.

16.25 Logo, jeugdjournaal.
16.35 Zauber urn Romana, 6-delige

jeugdserie. Afl.s: In Gefahr.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute, sportprogramma.
17.15 "" Landerjournal, reg. maga-
zine.

17.45 Unser Lehrer Doktor Specht,
serie. Afl.: Zum Abschied ein Baby.

18.20 Unser Lehrer Doktor Specht,
Wawilows plaats wordt ingenomen
vervolg. Aansl. Programma-overzicht

19.00 Heute.
19.20 Der Querkopf von Kirch-

brunn, serie. Afl.: Alle horen auf ihn.
19.50 Der Querkopf von Kirch-

brunn, vervolg.
20.20 Studio 1, achtergrondreporta-

ges.
20.50 Lilli Lottofee, 6-delige serie.
Afl.s: Lilli macht einen Ausflug in Har-
rys Vergangenheit.

21.45 Heute-journal.
22.15 Aspekte, cultureel magazine.

Vandaag: Gekaufte Wirklichkeit-Von
Medienmenschen und Medienopfern.

23.00 Schatten über Moskau, tv-film
van Alexander Proschkin. In de jaren
dertig krijgt de Russische geleerde
Nikolaj Wawilow bekendheid om zijn
onderzoek naar resistente graansoor-
ten. Zijn theorieën zijn echter niet
populair bij Stalin, die hem dan ook
op liet sluiten in een arbeidskamp.

01.30 Heute.

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Warreltaal, af1 .22.
10.30 (T) West-Europa en Noord-
Amerika vergeleken, afl.4.

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

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.00-14.20 Skoalle-tv: Vn de natuer:
defisker.

16.45 Het fantastische in de kunst,
voorlichtingprogramma.

16.55 Ca va, Frans voor beginners.
17.25 Pronto, Ital. voor beginners.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (T) Jeugdjournaal.
18.40 (T) Het klokhuis.
19.00 Desmond's, comedyserie. Afl.:

Familiebezoek. Eeuwige student
Matthew is in paniek omdat zijn zus
Florence en haar man, die ook Matt-
hew heet, uit Afrika overkomen en
willen zien wat hij ervan heeft ge-
maakt in Engeland.

19.25 Het plein, documentaire over
veranderende wijken in Nederland.

20.00 "" Journaal.
20.25 Recht voor zn raab: De zaak

van De Beer, tv-spel van Gerard Soe-
teman. Met: Han Kerckhoffs, Lineke
Le Roux, André van den Heuvel, e.a.
Hoe een eenvoudige bakker tot. een
wanhoopsdaad overging en daarmee
zijn leven een dramatische wending
gaf.

20.55 Jansen & Co, muzikale talk-
show.

21.43 100 Meesterwerken, serie
kunstbeschouwingen. Afl.: Merzbild
25a van Kurt Schwitters.

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

tie uit binnen- en buitenland. Presen-
tatie: Maartje van Weegen (Met om
23.00 Den Haag Vandaag).

23.15 Computers in het primair on-
derwijs, afl.6.

23.45-23.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Tele-Gym. 09.10 Schooltelevi-
sie. 09.40 Telekolleg 11, cursus ge-
schiedenis. 10.10 Schooltv 11.40 Tele-
tekst. 11.48 Progr.-overzicht. 11.50
Das Recht zu lieben. 12.15 Monitor.
13.00 Monitor im Kreuzverhör. 13.45
Kai Life. 14.15 West 3 aktuell. 14.20
FensterPlatz. 15.25 Gesicht der Zeit,
reportage. 15.55 Sport aktuell. 16.00
West 3 aktuell. 16.05 Jörg Preda be-
richtet. 16.30 Sportplatz. Vandaag:
Gesundgleiten? 17.00 Schooltv. 17.30
Cursus wiskunde. 18.00Aktuelie Minu-
te. 18.01 Hallo Spencer. 18.30 Besuch
aus Lilliput. 18.57 Progr.-overzicht.
19.00 Aktuelie Stunde met om 19.45
Raamprogr. 20.00 15 Minuten interna-
tional. Documentaire. 20.15 Die Dien-
stagreportage. 20.45 Kanguru, amuse-
mentsprogr. met HapeKerkeling. 21.30
West 3 aktuell. 21.45 Frauen-Fragen:
Mode - Macht - Moneten, reportages
over de modewereld. 22.30 Plus 3 ex-
tra: Auf dem Wege nach Europa, docu-
mentaire serie. 23.00 Deutschlandbil-
der: Mecklenburger Aufbruch, reporta-
ge over deze Oostduitse krant. 23.45
Laatste nieuws. Aansl. Zur Nacht.

RTL4
06.55, 07.25, 08.00 en 08.30 RTL 4

nieuws.
07.00 en 07.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful. Ame-

rikaanse soap rond twee families.
08.35 M.A.S.H. Afl.: A night at Rosie's.
09.05 Nieuws.
09.10 Love boat. Afl.: The inspector.
10.00 Goede tijden, slechte tijden.
10.30 As the world turns. serie.
11.15 Een eigen huis... een plek on-
der de zon. Herh.

11.40 Teletext.
12.40 Master of the world. Ameri-

kaanse science-fictionfilm uit 1985
gebaseerd op de verhalen van Jules
Verne. Regie: William Witney. De be-
woners van Morgantown worden op-
geschrikt door een enorm lawaai en
vuur, afkomstig van de krater van een
berg aan de rand van de stad.

14.15 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.05 De draagmoeder. Braziliaanse
telenovela over de problemen rond
het draagmoederschap.

15.35 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse soap rond twee families.

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
Met om 16.30 Happy days.

17.00 5 uur show. Gev. magazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble, Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Het weer.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.
20.30 Hitbingo. Showprogramma.
21.40 Mag het iets meer zijn? Afl.:
Zwangerschap is meesterschap.

22.10 The town bully. Amer. speel-
film uit 1988. Het dagelijks leven in
een vredig stadje wordt plotseling
verstoord wanneer Raymond West
onverwachts uit de gevangenis wordt
vrijgejaten en wraak wil nemen op de
inwoners.

23.50 Laatste nieuws.
00.05 Trial by jury.Amer. serie.
00.30 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
00.55 Oprah Winfrey Show. Herh.
01.40 De draagmoeder. Herh.
02.05 The town bully. Herh.
03.35 Teletext.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland,

met om 6.30 Frühmagazin met Geld-
Markt en om 8.30 Treff am Alex.

09.00 Vater Murphy, Afl.: Ein Freund
aus gutem Haus. Herh.

09.50 Reich und schön, serie.
10.15 Dr. mcd. Marcus Welby, Ame-

rikaanse serie. Afl.: Der neue Bruder.
11.05 Lieber Onkel Bill, (Family af-

fairs). Afl.: The old cowhand. Herh.
11.30 Tic Tac Toe, spelprogramma.
12.00 Familienduell, spelprogr.
12.30 Der Hammer. (Sledge Ham-

mer). Afl.: Einen Skalp gerettet.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Eine schrecklich nette Fami-

lie, (Married ... with children). Afl.:
Wer schnarcht hier?

13.30 California Clan, serie.
14.20 Die Springfield Story, (The

guiding light), Amerikaanse serie.
15.05 Dallas, Amerikaanse serie.
15.50 Chips, Amer. serie. Herh.
16.40 Riskant! spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss, spel.
17.45 Glück am Drücker, spel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99, live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Knight rider, Actieserie. Afl.:

Der Tod fahrt mit. Herh.
20.15 Columbo: A case of immunity,

Amerikaanse misdaadfilm uit 1975
van Ted Post. Met: Peter Falk e.a.

21.40 Explosiv - der heisse Stuhl,
magazine met Olaf Kracht.

22.55 L.A. Law - Staranwalte, Tricks,
Prozesse. Afl.: Ein Paar auf Probe.

00.00 Dienst in Vietnam, (Tour of du-
ty). Afl.: Ein Orden für einen Toten.

00.55 Kampf gegen die Mafia, (Wise-
guy) Afl.: Die Marmerrunde. Herh.

01.40 Twilight zone, Amerikaanse sf-
serie. Afl.: Merkwürdiger Besuch.
Herh.

02.05 Private Sessions - im Laby-
rinth, Amerikaanse speelfilm uit 1985
van Michael Pressman. Met: Mike
Farrell, Maureen Stapleton, Torn Bo-
sley, e.a.

03.35 Akt der Gewalt, (Act of violen-
ce), Amerikaanse thriller uit 1949 van
Fred Zinnemann. Met: Van Heflin, Ja-
net Leigh, Robert Ryan, e.a.

04.55 After hours, Amerikaans maga-
zine.

05.15 Elf 99, live-magazine. Herh.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
wiskunde. 09.00 Sprache und Literatur.
09.15 Tiere und Pflanzen. 09.30 LaFrance en 2 CV. 10.00 ZOOM - your
English magazine. 10.20 Musik unddarstellende Kunst. 10.50 Non-Stop-
Fernsehen. 16.00 Denkmalschutz - er-
forschen und erhalten. 16.30 Cursus
Engels. 17.00 Cursus wiskunde. 17.30Sesamstrasse. 17.58 Kinder-Ver-
kehrsspot, verkeerstip. 17.59 Aben-
teuer überleben. 18.23 Philipp, kinder-
serie. 18.26 Das Sandmannchen.18.30 Das Südwestjournal. 19.00Schlüsselloch. 19.30 Schlaglicht. 20.00
Lindenstrasse, serie. 20.30 Landes-
spiegel. 21.00 Journaal. 21.15 MuM.Vandaag:over het nut van vrijwilligers-
werk voor de maatschappij. 22.00 De-
signing woman, Am. speelfilm uit 1957
van Vmcente Minelli. 23.55 Balthasar
Neumann, portret. 00.40 Laatste
nieuws. 00.45 Non-Stop-Fernsehen.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
EO
'0.00 ("Q Vrouw zijn, gevarieerd vrou-
wenmagazine.

10.50 TV-Fruitmand, geestelijke lie-
deren op verzoek.11-10-11.35 (T) In de voetsporen van"Jac. p. Thijsse, natuurfilmserie. Afl.:Langs de Zuiderzee. Herh.'3.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.
6.00 "" Journaal.'6.09 Het kleine huis op de prairie
(Little house on the prairie),Amer-ikaanse serie. Afl.: Tijden van veran-
dering (2). Mary heeft het eerst moei-üjk op de blindenschool in lowa, maar
'ttede dank zij de leraar Adam krijgtze weer zelfvertrouwen.J7.00 (T) Kinderkrant, magazine.

|7.30 Tijdsein 1, actualiteitenrubriek.
JB.lO 50 kamers, jongerenmagazine.

Blackout, woordspelprogr.
'9.03 Op weg naar Avonlea (Ther°ad to Avonlea), serie. Af 1.26: Een
ander gezichtspunt. Wanneer Alec in
"jet schoolbestuur komt, besluit Hettynaar baan als onderwijzeres op te
2e9gen. Haar opvolgermoet de geïn-
spireerde professor Dimple worden.

'9.50 Mijmeringen, overdenkingvan Prof. Dr. W.J. Ouweneel.
«0-00 (S+T) Journaal.
«0.24 Abby en Stephanie (Taken

away), Amer. tv-film uit 1989 vanJohn Patterson. Stephanie werkt
overdag in een restaurant en 's
avonds studeert ze. Hierdoor is haar
dochtertje Abby 's rhiddags alleenthuis, hetgeen voor de Sociale Dienst
reden is haar uit huis te plaatsen.

■"■«"00 Reis in detoekomst, reportage
°ver de 31-jarige Patricia Moore die
als 80-jarige gebrekkige vrouw door
Amerika trok.

«2.30 Een wereld van verschil,
Praatprogramma over geloven inGod.

""""2-50 Antenne: De bewijsvoering, re-
portage over het gerechtelijk labora-
torium in Rijswijk.

«3-28 Muren van mijn hart (Walls ofroy heart), psychologisch magazine.Vandaag: Zelf verantwoordelijk. Pre-
sentatie: Bruce Thompson.

«3.55-24.00 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Schooltelevisie.
14.30 Europese verhalen, animatie-

serie. Afl.s: Kirsti, het koeiemeisje.
15.00 Fysica: Klassieke mechanica.

Afl.2: Statische electriciteit (5.0.).
15.50 De moord op Trotsky, (The as-

sassination of Trotsky), Italiaans/
Franse speelfilm uit 1972 van Joseph
Losey. Met: Richard Burton, Alain
Delon, Romy Schneider e.a.

17.30 Plons. Afl.: Plons en de lente-
peer.

17.35 Liegebeest, kinderserie.
17.50 Duupje. Afl.: Lotjes.
17.55 Tik tak, animatieserie. Af1.90.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos, serie.
18.35 Top score, spelprogramma.
19.03 Buren, (Neighbours), serie.
19.25 Lotto-winnaars, en pro-

gramma-overzicht.
19.30 Journaal.
20.00 De drie wijzen, spelprogr..
20.35 Zeker weten? praatprogr.
22.00 NV De Wereld, magazine.
22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Sport extra: Wielrennen,

3-daagse van De Panne.
23.05 De jaren van vreugde en ver-

driet: 1940-1960, serie.
23.30-23.35 Coda. Intro uit Diverti-

menti a due, van Frédéric Devreese.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Verkeersopvoeding. Een nieu-
we aanpak!

19.30 Het Capitool. (Capitol), serie.
19.53 Benny Hill komische sketches.
20.00 Programma van de Vlaams-

Nationale Omroepstichting.
20.30 National Geographic. Afl.: Uit

het vuur ontstaan.
21.30 Journaal en Sport.
22.00-23.35 Te veel dieven. (Too ma-

ny thieves), Amerikaanse tv-film van
Abner Biberman.. Met: Peter Falk,
Britt Ekland, Joanna Barnes e.a. Vier
dieven stelen het Viktor Embleem,
het nationaal juweel van Macedonië
en eisen een losgeld. Procureur Da-
niel O'Brien moet de zaak oplossen.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
serie. 09.00 Sat 1 Bliek. 09.05 The
Ram People. Am. film uit 1968 met
James Caan e.a. 10.45 Dr. Kulani -
Artz auf Hawaii. 11.45 Glücksrad.
Herh. 12-25 Kmo News. 12.40Tip des
Tages. 12.45 Tele-Börse. (13.00 Sat 1
Bliek). 13.35 Unter der Sonne Kalifor-
niens. Am. serie. 14.30 Bezaubernde
Jeannie. Amerikaanse serie. Aansl. Sat
1 Bliek. 15.05 Falcon Crest. Am. fami-
lieserie. 16.00 Die Schone und das
Biest. Am. serie. Aansl. Sat 1 Bliek.
17.05 Geh aufs Ganze! Spelshow.
17.45Regionaal progr. 18.15 Bingo.. 18.45 Guten Abend, Deutschland.
19.20 Glücksrad. Aansl. WetterNews.
20.15 Hallo Heino! Hits en humor.
21.15 keine Zeit zu sterben. Engelse
film uit 1958. Regie: Terence Young.
22.55 Fünf vor zwölf, milieureportage.
23.25 Sat 1 Bliek. 23.355at 1 Bliek.
00.20Auf der Flucht, serie. 01.15 Die
Schone und das Biest, serie. 02.10Vor-
schau/Videotext.

" Jutta Speidel.
(Duitsland 2 - 15.10 uur)

Radio 1

radioElk heel uur nws. 7.07 Echo-maga-
zine (7 30 Nws). 8.35 Kruispunt
9.05 Dingen die gebeuren 10.05
M'V-magazine 11 05 Schone kun-
sten. 12.05 Echo-magazine ( 12 30
Nws 12 55 Mededelingen t.b.v.
land- en tuinbouw). 14 05 Veronica
nieuwsradio (17 30 Nws.) Elk heel
uur nws 19 04 Veronica sportra-
dio. 20 04 Confrontatie. 21 04 God
zi) met ons 22 53 De 1%.regeling
23 07 Methet oog op morgen 0.02
For the record 202 Geen tijd 4 02
Rock & Roel 5.02-7.00 VARA's
ochtendhumeur.

Radio 2
704 Sugar in the morning
(7.04-7.10 en 8 04-820 AVRO Ra-
diojournaal) 904 De muzikale
Iruitmand. 1004 Ik zou wel eens
willen welen 10.30 Vrouw zijn
12.04 Lunchtime. 13 04 Tijdsein.
13.30 Als mensen veranderen.
13.54 EO-Metterdaad hulpverle-
ning 14 04 De Plantage, met om
14.10 'T nut van het algemeen;
14.43 De jazz van Pete Felleman;
15.04 Het spoorterug; 16.04 Ischa;
16.53 Vrije geluiden; 17.04 Het na-
bije westen; Elk heel uur nws
18.04 Boeken; 19.04 Passages,
passanten, 2004 Timboektoe.
21.04 Music all in. 22.00-07.00 Zie
Radio1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02-24 00 VA-
RAs Verrukkelijke Dinsdag. 6.02
Doorloper. 7 04 Carola opde radio
9.04 Denk aan Henk 12 04 VA-
RA's Steen & Been show. 14.04
Twee meter de lucht in. 1604 VA-
RA's Happy Hour Elk heel uur
nws 18.04 De avondspits. 19.04
Dubbellisies. 20.04 VARA's vuur-

werk. 21 04 Popkrant. 22.04-24.00
VARA's poppodium.

Radio 4
Elk heel uur nws 700 Nws. 7.02
Een goede morgen met Davina
van Wely (8.00 Nws.) 9.00 Conti-
nu klassiek 11 00 TROS concert-
zaal: Symf. Ork van de NDR
12 30 Nieuweklassieke cd's 13.00
Nws 1304 De klassieke top 10.
13.30 Belcantorium 16.00Het gro-
te werk. 17.00 Leger des Heilsk-
wartier 17.15 Muziek in vrije tijd
Elk heel uur nws 18.00 Nws 18.04
Muziekjournaal 1900 Orgelcon-
cert 20.00 Nws 20 02 Het concert;
21.30 Fluitmuz ; 21 50 Cellomuz.;
22.05 Drie Spaanse liederen
22.30-24 00 Schuim en as.

Radio 5
630-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt IKON: 8.30 IKON vroeg 8 55
Snippers 900 Nws 902 NOS
Sportief 9.25 Waterstanden RVU:
9.30 Oor-zaken 10 00 De wereld
zingt Gods tof. 10.50Tekst en uit-
leg. 11 00 Studio 56. 12 00 Nws
12.05 Rondom het woord. 12.30
Middagpauzedienst 12 50 Lied
van de week. 13 00 Nws. 13 10De
verdieping 14 10 Dagvaardig
14.30 Ruimtevaart 15.00 Radio
Vrijplaats 16.00 NOS recht 17.35
Postbus 51 radio-magazine. 17.55
Mededelingen en schippersberich-
ten 1800 Nws 18 10 Relevant.
PP.: 1820 Uitzending van Groen
Links. 18.30 Vertel me wat. 18.40
Taal en teken. 19.00 Nieuws en

actualiteitenrubriek in het Turks.
1930 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het
Berbers 20 15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20.30
Britse en Amerikaanse literatuur
21.00 Japan na 1945. 21.30 Rus-
sisch, taal en volk 22 00 Effectief
vergaderen 22.30-23 00 Stoppen
met roken

België/RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.30 Vendetta.
Mexicaanse serie. 12.55 Weerbericht.
13.00 Nieuws. 13.35 Frans/Canadese
serie over vestiging van immigranten in
Nw-Engeland (2). 15.35Natuurmagazi-
ne. 16.05 Génies en herbe. 16.35 Clips
a la Une. 16.45 Nouba nouba. 17.35
Beverly Hills 90210. 18.30 Full house.
19.00 Ce soir. 19.22 Lottotrekking.
19.30 Journaal. 20.05 Doublé 7, spel.
21.30 Vandaag: Chéri - Chérie, progr.
over verschil tussen man en vrouw.
22.35 Reportage over panden be-
woond door artiesten in Parijs. 23.25
Laatste nieuws. 23.50-23.55 Bourse.

België/Télé 21
15.50 Operamagazine met o.a. frag-
menten uit Pelléas et Mélisande en Le
barbier en Séville. 16.45 Art 21: Le dor-
toir, toneelstuk. 17.40 Nouba nouba.
18.30 Tribune éconopiique et sociale.
19.00 Radio 21. 19.30 Journaal. 20.00
Les vacances de monsieur Hulot Fran-
se speelfilm uit 1953 van Jacques Tati.
21.25 Laatste nieuws. 22.00 Alice.
22.50-23.25 Ce soir, actualiteiten.

TV 5
07.00 Ochtendprogr. 16.05 Nieuws.
16.15 Enjeux/Le Point, magazine.
17.15 La vérité est au fond de la mar-
mite. 17.40 Methode Victor. 18.00
Questions pour vn champion. 18.30
Nieuws. 18.50 Weerbericht. 19.00 Le
Canada sur deux roues. 19.30 Zwitsers
nieuws. 20.00 Envoyé spécial. 21.00
Nieuws en Eur. weerbericht. 21.30 La
mort qui tue, serie Fantomas-speel-
films van Juan Luis Bunuel. Vandaag:
Criminel imposteur. 23.00 Nieuws.
23.20-00.50 La nuit du Ramadan.

BBC 2
07.45-08.35 Open universiteit. 09.00
Breakfast news. 09.15iKnickerbockers
in Knightsbridge. 10.00 (ZW) Madame
X, Am. speelfilm van Siam Wood. 11.10
(ZW) Beau geste, Am. speelfilm van
William Wellman. 13.00 Screen pain-
ters. 13.30 The Yukoi*i passage. 14.20
Mr. Berm. 14.35 Geschiedenis van de
post. 15.00 Nieuws. Aansl. Look stran-
ger. 15.30 Sec hear! 16.00 Nieuws
Aansl. High Chaparrêil. 16.50 Nieuws
17.00 (ZW) Blowing wild, Am. speel-
film. 18.30 Gardeners' world. 19.00
(ZW) The wooden horse, Engelse
speelfilm. 20.40 Animation now. 20.50
Young musician of the year. 21.30
KYTV. 22.00 Quantum leap. 22.50 40
Minutes. 23.25 Uitzending pol. partijen:
Conservatieven. 23.35 Newsnigöt.
00.30 The late show. 01.00 Weerbe-
richt. 01.05-01.35 Opsn universiteit.

RAI UNO
06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00 Te-
legiomale Uno. 18.05 Vuoi vincere.
18.30 Ora di Punta. 19.50 Che Tempo
Fa. 20.00 Telegiomale Uno. 20.40 II
Telegiomale Uno. 21.50 Hitchcock,
film. 22.15 Elezioni 1992. 23.10 Tele-
giomale Uno. 23.25 Droga che Fare.
00.15 Telegiomale Uno. 00.45. 00.55
Mezzanotte c dintorni. 01.15 Produzio-
ne Dse. 01.45 L'Amica, film. 03.30 Te-
legiomale Uno. 03.45 II boia Arriva Al-
l'alba. 05.05 Telegiomale Uno. 05.20
Divertimenti. 06.00 Brigate Verdi.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news en om 7.30-7.55 Business Break-
fast. 10.05 Election call. 11.00 Nieuws.
Aansl. Reg. nws. 11.05 Playdays.
11.25 The family Ness. 11.35 Gibbe-
rish. 12.00 Nieuws. 12.05 Help your-
self, vandaag het verwerken van het
verlies van een geliefd persoon. 12.30
People today, met om 13.00 Nws.
13.20 Pebble Mill. 13.55 Reg. nws.
14.00 Nieuws. 14.30 Neighbours.
14.50 Turnabout, quiz. 15.15 Escape
to Burma, Am. speelfilm van Allan
Dwan. 16.40 The hungry wolf. 16.50
Joshua Jones. 17.05 The new Yogi
Bear show. 17.10 Lizzie Dripping and
the witch. 17.25 The new adventures
of Mighty Mouse. 17.35 The really wild
roadshow. 18.00 Newsround. 18.10
Maid Marian and her merry men. 18.35
Neighbours. 19.00 Nieuws. 19.30 Reg.
nws. 20.00 Holiday. 20.30 EastEnders.
21.00 Just good friends. 21.30 A ques-
tion of sport. 22.00 Nieuws en Cam-
paign report. 22.50 Uitz. pol. partijen:
Conservative party. 23.00 Resnick: Lo-
nely hearts. 23.50 Filmmagazine. Van-
daag: Deceived met Goldie Hawn en

John Heard en de Oscar-uitreiking
00.20 Private eye. 01.10 On the Hus
tings. 01.40-01.45 Weerbericht.

I

Sportnet
08.00 Eurobics. 08...0 Rugby 09.30
NHL ijshockey. 10.3C1 Eurobics 11.00
Bodybuilding Nat. kampioensch
12.00 en 13.30 NBA basketball. 14.00
Powersports intern. Brits circuitracen
en Schotse rally. 15.00 Eurobics. 15.30
Wielrennen. 16.30 Amer. Football
18.00 Autosport, terreinraces. 19.00
Spaans voetbal. 19.30 Kickboksen.
20.30 Autosport. 21.30 Britse kaoV
pioensch. middengewricht. 23.30-06.30
Forte snooker league '92.

CNN
10.45 CNN Newsroom. 13.30 Business
morning. 14.30 Elusiness day. 16.00
Larry King. 17.00 World day. 18.30
Crier and Co. 21.00 World business to-'
night. 22.00 The international hour.
00.00 World business tonight. 00.30
Showbiz today. 01.00 The world today.
02.00 Moneyline. 02.30 Crossfire.
03.00 Prime news. 04.00 Larry King.1
06.00-10.45 Showbiz today

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel 8.00 Over-
name Radio 1 actualiteiten. 8.30
Limburg op dinsdag. 900 Licht
Limburgs. 1000 De ruilbeurs.
12.00 Limburg Aktueel 13.00
Overname Radio 1 actualiteiten.
17.00 Limburg Aktueel.
1800-18.30 Het podium.

België/Radio 2
06 00 Nieuws 6.05 De Ochtend-
ploeg. (630, 7.00, 7.30 nieuws)
8 00 Nieuws. 8 10 Soes met de
raad van tante Kaat en de soesa-
foon. 1000 Nieuws. 10.03 Antilo-
pe: open blik op het dagelijkse
leven 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 Regionaal. 13.00
Nieuws 13.10 Kjokoesen 14.00
De gewapende man met Belgische
muziek. 17.00Radio 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).

België/BRF
06.35 Radiofruhstück (7.15 Wun-

schkasten; 8.30 agenda) 09.10
Musikexpress. 10 00 Gut Aufge-
legt 12 00 Musik bei Tisch (om.
1200 en 12.15 agenda) 1300 Fri-
schauf, volksmuziek 14.05 Musik-
zeit heutei: Orchesterklange aus.
aller Welt 1500 Nachmtttagsstu-
dio. 16.05 Spotlight 17 05 Oldie-
kisle 18.10 BRF Aktuell 18 40.
Musikjourrial 20.00-20.05 Nieuws !

Eurosport
09.00 WK kunstrijden. 11.00 QpeaJ
golfkampioensch. 13.00 WK handbal
groep B. 14.00 Davis Cup tennis. 15.30
Eurofun. 16.00 WK kunstrijden. 18*00
Eurogoals. 19.00 Marathon van Pan*6.
20.00 Squash, Duitse open kam-
pioensch. 21.00 Motorrally. 21.30 Eu-
rosport nieuws. 22.00 Worstelen. 23.00
Stock-car racewedstrijden. 00.00 Euro-
fun. 00.30-01.00 Eurosport nieuws.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business insiders.
07.00 Business tonight. 07.30 France
actualité. 07.55 S-upersports news.
08.00 ITN Nieuws. 00.30 Super events.
Eur. cult. agenda. 08.40 The mix.
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 Survival, natuurfilmsene. 13.30
The mix. 14.00 Al' mixed up. 14.50
Music news. 15.00 Wanted. 16.00 On
the air, show. 17.50 Music news. 18.00
Wyatt Earp. 18.30 I spy. 19.30 Inside
edition. 20.00 Prime sport. 20.50 Su-
persports news. 21.00 The science
show. Vandaag: Meteorology. 2.1.30
Media Europe. 22.00 Nieuws. 22.30
Europe reports. 22.415 US market wrap
up. 23.00 White comanche, Ital. speel-
film uit 1969 van Gilbert Lee. 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 Nev.s at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Pnrne. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Ray Cokes 22.00 Grea-
test hits. 23.00 Report. 23.15 At the
movies. 23.30 Neus at night 23.45 3
From 1. 00.00 Post modern. 01.00
Kristiane Backer. 03.00-07.00 Night vi-
deos.

RTL Radio
04.00 Fruhschicht Voor vroege vo-
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land 900 Radio-Shop Muziek en
actualiteiten. 12 00 RTL am Mittag..
1400 RTL Café 1600 Feiera-
bend 18.00 Classic Hits 21 00 Je
t'aime. 24.00-4 00 Die Radio-
Nacht.

WDR 4
04 05 Radiowecker. 6 00 Nieuws.
6.05 l-lorgenmetodie (8 Op
Nieuws) 905 Der Musikpaviljon
(10.00 Nieuws. 1200 Nieuws.'
12.05 Zur Sache 12 07 Gut aufge-
legt 14.C0 Nieuws. 14 05 Sact»-*;-
wort Win.schaft 14.07 Auf der
Promenade. 15.00 Cafe-Kor.
16.05 Hciimatmelodie 17 00
Tag urn lunf. 17 07 Musikexpress *(18 00 Nieuws; 19.00 Auf ein Won
19.30 Oh renbar. voor de kmd-
-20 00 Nieuws 20 05 Zwis.
Broadway und Kudamm 21 Cp
Musik ;:um trSumen (2200
Nieuws). 22 30-04 05 ARD-Nachi-" I
express I elk heel uur nieuws)
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Muziek

Orla Orgel- en Keyboardshow !!!
op zaterdag 4 april van 11.00-16.00 uur

demonstreert Michel Voncken de nieuwste Orla orgel-
keyboardcollectie.

MET ALS WERELDPRIMEUR HET XX 400 DRAWBAR
KEYBOARD.

IV/luziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.

Maandag t/m zaterdag open: donderdaa koopavond.

Wonen Totaal

KWALITEITSKEUKENS, Pr~cM zw- eiken BANK-
topkwaliteit voor een norma- STEL, 3-2-1, met rundleren
le prijs. R/J Hamdelsonder- kuipkussens, ’3.175,-, (nw.
neming, Stationstr. 294, Pf- ’5.600,-); eiken vitrine/
Nuth. Tel. 045-24__602. toogkast, ’1.250,- (nw.pr.
-\-—_— — ’2.900,-); eik. t.v/videokastTe koop weg. omst. luxe u- 'f425 ijs feso)vorrruge essenbi3ige KEU- U \ oud 045-3____B__ÓKEN. Geheel compleet met Alles 1 Jr OM' Wb <*#""■
diverse hoge kasten en luxe Te k. KUHLMANN keuken,
inbouwapparatuur. Prijs n.o. met duurzame app. br.
t.k. Te bevr.: Plan Keukens 3.50m, pr. ’4.300,-. Te
b.v, Rijksweg 21, Gulpen, bevr. 045-454959.
04450-2490
t__ u-." Hi„__rc_. curnA/ Te k- EETKAMER-TAFELSnfJSSliikKin m^LW

n p"*, onderstel zwart, blad
HÜOMKEUKENS in modem «___,:__ __,„_„__;_. <on_cn_(üc

en klassiek, voer de helft 'on"2van de prijs. Te bevr: Plan J^-^ praatlC TeL
Keukens bv, Rij .sweg 21, wo^w/I°'

Gulpen. 04450-24.30. ' Te k. Barok stijl EETHOEK,
t—Z :, 't-r-r, ,_._-._""" ronde tafel met 4 stoelen, pr.Te koop eiken EzETHOEK; notk Tel 045-443816.allesbrander; gasfornuis;
massief eiken ler«;m fauteuil. Bankst. LEER ’275,-; eeth.
De Heugden 244, Heerlen, ’375,-; omaslpk. ’375,-.
tof 14.00 uur. Kouvenderstr. 208, H'broek.

Diversen
Therapeuten geven

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

(geen sex). Tel. 08385-10944 in Veenendaal.
HALLO HANDEiLAREN: Mobiele AGGREGATEN:

polo's t-shirts benzine en diesel 50 hz, s-
trilobalt trainingspakken,. 85 KVA, 220/380 V, ex-leger

tegen goede prijs. ’1.500,- tot ’8.500,-. Fa.
Bel voor mee r info: van den Biggelaar, Gemert.

04754-87502. Tel. 04923-61953.

Schmeiko Ned. GNhoePdSr^aar-
Riddetiaan 20, F'ey-Echt. nemingen, paranormale ge-
We zijn geopend wo, do., nezingen, ook via foto's.
vrij, van 10.00-18.00 uur. Afspr. tel. 045-453880.

NIEUW, nu dagelijks zonder je koop FRUITGOKAUTO-
afspr. ontspanningsmassa- MAAT Rainbow, t.e.a.b. Tel.
ge (geen sex). 04_i-351555. 045-217935.

06-lijnen

Zedeloos live
Gratis rollebollen op de

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

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

-320.322.23-10CI cpm

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

-96.85 - 100 et p/m
Frans! Grieks! Ru.ssisch!
Lekker ordi! 50 cpm 06.

320.320.59
EROX-CONNECTION!

Livesex gesprekken. De
madam verbindt je door

naar de lekkerste meiden
die alle standjes mei' je doen

Wij helpen je s iel.
75 cpm nieuw
06*95*06

Volle donkere
Vrouw, 75 cpm

06-320.320.9.
Lady Bizar! Live opgen. De

meesteres, geselingen,
travestie, 75 dp m

06-320.324.68
Val je voor Dominante

vrouwen, 50 cpm
06-320.332,32

Bel je meestereis
GRIEKSE PORNO

Ze bukte
zonder slipje over de tafel?

75 cpm. 18 jr. is _e

" 06-320.320.62
STANDJE op zn Firans!

Ik lust ze allemaal! 75 cpm
** 06-96.46 **

Rijpe dame live opgenomen
toen ze op bed lag. 7 5 cpm

06-320.320.38
Meisje 24 jr.

Ik wil graag telefoonsex
Je mag bij me thuiskomen.

06-320.324.96 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.

intiem live
Ongestoord op de aparte lijn
De beste live-sex. 75 c„ p.m

320.370.07
Vrije meiden

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

Gay Privé
Wil jij snel een discr eet

afspraakje maken met een
lekkere knul?

06-320.322.75. Ook voor
sexgesprek (50 cprn)

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!
06-320.320.36 - 75 et p/m

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag I iaar

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

Altijd succes
Bel voor een leuke vriet id(in)

Afspreeklijn 06-9533
(75 cpm)

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

Sexlijn 10
Jarretels 06-320.320.10

Ruige Sex 06.320.320.50
Ondeugend 06.320.321.10

Call-Me 50 cpm

*Paula*
06-320.331.08

Zit je in het donker? Ben je
alleen? Bel Paula 75 c/pm

Lekker 100% Live télevrijen
met blonde Lisa

Bel dan snel
06-320.320.83

(75 cpm/ boven de 18 jr)!!

06-9511
Duik in bed

met 'n hete meid. Vraag
haar tel.nr. (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 jongens bellen
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-ervaring opdoen
06-320.330.43 - 50 et p/m
Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 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

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet

" meisje of 'n lekkere jongen
06-320.330.87 - 50 Ct p/m

Homo-jongens
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320.330.88 - 50 et p/m
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Uitdagend
vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje. 06-9663
(75 cpm)

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

SM Limburg ... 325.18
Jack off privé ... 321.16

Darkroom ... 324.16
Gay pervers... 329.16

Travestie ... 325.09
Transsexueel... 321.36

Bi-sex ... 323.36
Jongens-sex ... 325.19

Studentensex ... 327.56
’l,-p.m. Pb. 75141 Adam

Belachelijk
Maar op zijn SM zolder leert

Ina... gehoorzamen!
06-350.250.50 - 50 Ct Vz m.

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

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

spelen met
Carolientje

06-350.222.23 - 50 et p/m

Kontakten/Klubs

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

Sacha's Escort
v.a. 18.00/05.00 uur. Tel. 06-52980255.

Nieuw!!! Nieuw!!!
Mistique Escort Service

Leuke dames aanwezig voor thuis en hotel met vele
mogelijkheden ook voor oudere heren.

Nieuw!!! Ria
onze gespecialiseerde

Meesteres en Slavin
Geopend maandag tot zaterdag.

S 04750-24510
12.00 tot 04.00 uur. Leuke meisjes welkom.

Sex-o-theek Liberta
The club where dreams come truc

Knuffelen en vrijen met mooie, jonge sexy meisjes, topless
of in exotische lingerie. Houdt u van naaktdansen of OPEN
SEX of vertoeft u liever in de intieme sfeer van onze com-
fortabele kamers met spiegels of bubblebad? Alles kan,
niets moet, zoals 3 meisjes voor 1 all-in prijs. Aanw.: Chan-
tal, Elsa, Elke, Rosie, Ana, Naioni, Kristine en Linda (18-28
jaar). Voor Belgische lovers, grensovergang Maaseik, plm.
3 km. richting Susteren. Maaseikerweg 24, 300 mtr. v.a. A2
richting Susteren. 04499-4346. Privé parking. Euro en
visacard accepted. Leuke meisjes altijd welkom, ledere
dag tussen 17-19 uur happy hour. Ma. di. en dond. 12-02
uur, woensd. en vrijd. 12-18 uur. Lees woensd., vrijd. en
zat, over de parenclub.

Riversideclub
"Drie maal plezier voor 1 prijs"

i Afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak, 100 mtr.
voorbij camping de Maasterp. Open va. 14.00 uur.

Weekend gesloten. Creditcards accepted. 04755-1854.

Mistery Escort Service
voor thuis en hotel.

" Geopend maandag tot zaterdag van 11.00 tot 04.00 uur
g 06-52820714.

’ 50,- all in
Tel. 045 - 423608 _-

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 welkgÜl-
Nieuw voor een goeie erotische massage Danièlle

Club Amorosso
Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio s

maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Rijksweg z**1
105, Geleen. Tel. 046-756335.

Voor Piccolo's zie verder pagina 20
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et -_tr. ftSteren gepresenteerde plan
te nde invullingvan een 370 hec-
Ij Sroot gebied op het grondge-
c|.j Van de gemeenten Sittard,. nnen, Onderbanken, Bruns-
.n. rlen> Landgraaf, Kerkrade,n4'?n4' Gangelt, Geilenkirchen,
C , Palenber6. Herzogenrath,
rselen en Aken.

(deels) opgenomen worden in na-
tuurbeleidsplannen en streekplan-
nen.

„En in afwachting van het GEB
heeft de StAWA de voorbereidin-
gen voor de stuwdam opgeschort.
Als de StAWA straks besluit om
toch vast te houden aan de dam
leidt dat ongetwijfeld tot bezwaren-
procedures. En daarbij zal ons plan
een belangrijke rol spelen", ver-
wacht een landschapsdeskundige
van het bureau Groenplanning.

"si. .* is zo on-3eveer het eerste
ij js°verschrijdende project waar-
ï(l uitse en Nederlandse overhe-
W_>i_°nder aanvoering van het

ekgewest Oostelijk Zuid-Lim-
H_ nebDen samengewerkt. Het
'bod 'eplan wordt eind april aan-
Vk n aan g°uverneur Masten-
iti^ en Regierungsprasident

De politiek is vervol-r ls aan zet.

Het GEB constateert dat de water-
huishouding in het 370 hectare gro-
te gebied 'zeer ernstig' is verstoord.
Daarom moet het natuurlijk ver-
loop van de rivieren Worm, Geleen-
beek en Rode Beek zoveel mogelijk
hersteld worden. Voor het in de na-
tuurlijk staat terugbrengen van de
Rode Beek is al INTERREG-subsi-
die aangevraagd bij de EG.

Politiek
jitg EB heeft namelijk geen wette-
_je asis en de vraag is dan ook
t.4j~ntvaardigd in hoeverre het
% js in maatregelen wordt omge-
I. e Plannenmakers hopen datI" aanbevelingen van het GEB

Zie verder pagina 13

" Inheemse bomen op
beide heidevelden

'We laten ons niet chanteren'

Staking bij Wafel
Janssen duurt voort

mers) zijn gisteren dc tweede week
ingegaan zonder dat een spoedige
oplossing van het cao-conflict in
zicht is. Volgens dc Voedingsbond
FNV kwamen er weer twee nieuwe
bedrijven bij zodat het totaal aantal
bedrijven waar wordt gestaakt nu
28 bedraagt en het aantal stakers
ruim 1.100.

redactie economie

HiiNNEN - Bij Wafel Janssen in
I. acuen werd gisterenvoor de zes-

werkdag ge-
vandaag pakken zon 50

'%v lsleden het werk niet op'
"'ïrg °erend voor een betere zoet-
V°r<_t _?°' *n de wafelfabriek
'%- het ontbrekende personeel
*. ob-nSen door familie, kennissen

e{|roepkrachten. Ook de directie-
"ebben zich in overall of

kni 1 gehesen.
'uittj^an en macht wordt de pro-
Ü^jj °P peil gehouden want we
jjct vaar de bliksem als we niet op
lijder 61"611"' aldus directielid Jef

De bond heeft voor vandaag in Mu-
sis Sacrum in Arnhem een grote
actiemanifestatie op touw gezet
voor de stakers. Sprekers in Arn-
hemzijn onder meer voedingsbond-
voorzitter Lubbe en FNV-voorzitter
Stekelenburg.

Manifestatie

aanslag 1992 van de gemeente
Maastricht hadden ontvangen,
werden 'gekweld' door bran-
dende vragen. «

Ecologieplan wijst
stuwdam in Worm af

Duits-Nederlands project beoogt bescherming beken Veel vragen over ogb-aanslag in Maastricht

Stadhuis op stelten
MAASTRICHT - De kantoren
van de gemeente Maastricht zijn
gisteren urenlang telefonisch
onbereikbaar geweest. De oor-
zaak van die blokkade was een
massale telefonische 'run' op de
beschikbare belastingambtena-
ren. Honderden Maastrichtena-
ren, die zaterdag de belasting-

Omdat het de eerste keer is dat deze
aanslag een combinatie is van diver-
se rechten en belastingen die door
de gemeenteworden opgelegd, wil-
den zeer velen nadere informatie.
Het leidde tot grote chaos, overi-
gens niet alleen bij de centrale,
maar ook aan de speciale belasting-
balie die de gemeente heeft inge-
richt - vlak naast de balie burgerza-
ken - en die sinds gisteren is
geopend. Door al de telefoontjes
raakte de centrale van de gemeente
zo overbelast, dat de afdelingen van
het stadskantoor gisteren de gehele
dag vrijwel onbereikbaar waren.

de aanslag is op overzichtelijke wij-
ze onderverdeeld in onroerend-
goedbelasting, afvalstoffenheffing,
riool- en reinigingsrechten en hon-
denbelasting. Nieuw is ook dat de
reinigingsrechten niet meer door de
Nutsbedrijven wordt geïnd, maar
rechtstreeks door de gemeente.

Folder
Een woordvoerder van de gemeente
Maastricht zegt ietwat verbaasd te
zijn over zoveel informatiewoede.
De afdeling voorlichting heeft zich
namelijk ingezet om een zo duide-
lijk mogelijke folder als bijsluiter
op te stellen, zodat iedereen op zn
gemak kan nagaan hoe de aanslag
in elkaar zit. Het totaalbedrag van

Ook het vorig jaarzijn tal van inwo
ners van Maastricht in actie geko
men tegen de aanslag.

Een deel van de reacties had betrek-
king op aanvraag tot kwijtschel-
ding. Wie daarvoor in aanmerking
denkt te komen, moet een speciaal
formulier ophalen. Ook waren er
mensen die een bezwaarschrift te-
gen de aanslag wilden indienen en
die vroegen hoe ze dat moesten aan-
pakken.

Nieuw is eveneens dat voortaan in
drie termijnen kan worden betaald.
De eerste termijn vervah. op 30
april. 'Tijd genoeg dus om informa-
tie in te winnen. En het formulier
om kwijtschelding te krijgen hoeft
pas over een maand binnen te znn.
Geen reden tot paniek,' aldus een
woordvoerder.

Termijnen

HEERLEN - Het Streekgewest
Oostelijk Zuid-Limburg lijdt een
verlies van 1,3 miljoen gulden op
de verkoop van de golfbaan en
het Schutterspark aan de ge-
meente Brunssum.

Fiks tekort
op verkoop

golfbaan

Met deze informatie verraste Jos
Zuidgeest gisteravond tijdens de
algemene bestuursvergadering
van het Streekgewest voorzitter
Piet van Zeil. „Drt bedrag is mij
niet bekend, ik kan er dus ook
niet op reageren" antwoordde
Van Zeil.

In de vergadering van december
had Van Zeil het tekort geschat
op ongeveer drie ton. Zuidgeest,
voorzitter van de Streekgewest-
commissie Financiën, voorspelde
toen al dat het verlies veel hoger
zou zijn, met een maximum van
1,5 miljoen.

Acties gedetineerden bezoekregeling opgeschort

Bewakers Maastricht eisen
uitbetaling van overwerk

De vepkoop van de golfbaan en
het Schutterspark voor vier mil-
joen gulden maakt onderdeel van
een gezondmakingsoperatie van
deTaakopdracht Recreatie. Dat is
nodig omdat, volgens Van Zeil, in
het verleden allerlei subsidies
werden binnengesleept, zonder
dat voldoende rekening werd ge-
houden met de exploitatiekosten.

De Taakopdracht kampt met een
tekort van bijna negen miljoen
gulden. Om die reden is ook
grond van het huidige en het
nieuwe stort, plus grond bij
Schrieversheide voor ruim vijf
miljoen overgeheveld naar de
Taakopdracht Afvalverwerking.
De grond moet straks overgeno-
men worden door de NV die het
nieuwe stort in Landgraaf gaat
beheren.

(ADVERTENTIE)

WUISEH EEN RAMP ?m£L KOM -> 3 -s*_sjl*^ WIM HAM DE4EHKAMP!
LAATSTE WEEK INSCHRIJVINGEN. Inl. dagelijks.

DANSSCHOOL DEGENKAMP
Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711

'Vierdaagse' voor
ouderen Sigrano
HEERLEN - Bij het zandwinningsbe-
drijf Sigrano in Heerlen is een nieuwe
cao afgesloten met een opmerkelijke
regeling voor ouderen. 63-jarigen krij-
gen in totaal 52 ADV-dagen, dat bete-
kent dat slechts vier dagen per week
moet worden gewerkt. Vanaf hun
58-ste krijgen de werknemers ieder
jaar een aantal ADV-dagen erbij. Over
de ADV-dagen wordt 80 procent van
het loon doorbetaald.

1500 nieuwe
leden Zonnebloem

MAASTRICHT - De Vereniging
Vrienden van het LSO start een actie
om buitengewone leden te werven. Zij
doet dit omdat het voortbestaan van
het LSO nog steeds niet gegaran-
deerd is. Bij eerdere acties zijn er
40.000 handtekeningen verzameld
die deputé Kockelkorn op 2 april aan
minister d'Ancona zal aanbieden.
Door storting van tien gulden op bank-
rekeningnummer 87 96 25 279 bij de
Spaarbank Limburg kan iedereen bui-
tengewoon lid worden. Zon lid telt
mee als vriend van het LSO, maar
maakt geen aanspraak op een toe-
gangskaan, voor het-vriendenconcert
of een abonnement op 'Profiel.

Nieuwe actie
Vrienden van LSO

De cao heeft een looptijd van een jaar
en biedt een loonsverhoging van 4,5
procent. Op 1 december volgt een
eenmalige uitkering van een procent.
De toeslag voor ploegendiensten
wordt verhoogd van 18 naar 19 pro-
cent. Tijdens de eerste twee jaar bij
ziekte en arbeidsongeschiktheid
wordt het salaris 100 procent doorbe-
taald. Sigrano vult het eerste wao-jaar
de uitkering aan tot 100 procent.

DEN HAAG - Eind 1992zal een werk-
groep van de ministeriesvan Verkeer
en Waterstaat en VROM rapport uit-
brengen over de effecten van vlieg-
tuiglawaai op de nachtrust. Op basis
hiervan bepalen de betrokken be-
windslieden of het beleid ten aanzien
van luchthaven Maastricht veranderd
moet worden. Dat schrijft staatssecre-
taris Simons aan de Tweede Kamer,
naar aanleiding van vragen van de le-
den Eisma, Tommei en Kohnstamm
(allen D66).

Eind 1992 rapport
effecten lawaai

SITTARD - De Zonnebloem heeft
binnen één week in Sittard ruim 1.500
nieuwe leden ingeschreven. Dat is hei
resultaat van een grote werfactie die
de afdeling Sittard heeft gehouden.
De Zonnebloem zet zich in voor zie-
ken en gehandicapten.

Er verdwenen in de nacht van zondag
op maandag overigens nog vier ande-
re wagens in Maastricht, onder ande-
re een witte Pick-up (Mercedes)van
de MTB aan de Galjoenweg. In het
bedrijf zelf werd ingebroken, waarbij
de sleutels en de kentekenbewijzen
van de vrachtauto werden buitge-
maakt.

MAASTRICHT - Een bewoner van
de Halve Maanstraat in Maastricht
heeft tot zijn ontsteltenis moeten con-
stateren hoe iemand midden in de
nacht met zijn personenwagen, een
Volkswagen Golf, dievoor zijn woning
stond geparkeerd, wegreed Op het
moment dat dat de dief de motor van
de wagen startte, was de man wakker
geschrokken. Hij zag nog juist de ach-
terlichten van de wagen verdwijnen.

Man zag eigen
auto wegrijden

ROERMOND - Bij het gerechtsge-
bouw aan de Pollartstraat te Roer-
mond is gisteren telefonisch een
bommelding binnengekomen. De par-
ketpolitie heeft de zitting van de poli-
tierechter onderbroken. Er werd geen
bom gevonden. De gemeentepolitie
van Roermond heeft de bommelding
niet serieus genomen.

Bommelding bij
justitieRoermond

ROERMOND - De eerste spade voor
het nieuwe gerechtsgebouw aan het
Zwartbroekplein in Roermond zal, als
alles volgens plan verloopt, in oktober
de grond ingaan. Rijksgebouwen-
dienst heeft bij de gemeente aange-
drongen om haast te maken met dé
noodzakelijke wijziging van het be-
stemmingsplan.

Nieuwe rechtbank
in Roermond

Voor een nieuw gerechtsgebouw in
Roermond heeft het Rijk vorig jaar al
geld gereserveerd. Over de hoogte
van het bedrag dat met de bouw is
gemoeid, is geen verdere mededeling
gedaan in verband met offertes van
projectontwikkelaars.
Momenteel zit de rechterlijke macht in
verschillende, deels monumentale
panden in de Roermondse binnen-
stad. Ze zijn te klein, en bovendien
brandgevaarlijk. Het bouwterrein op
de hoek Zwartbroekplein/Willem (I
Singel dat nu nog dienst doet als par-
keerplaats, beslaat 15.000 vierkante
meter.

" Een oude globe,
linnen landkaarten,
schoolboeken, stoelen,
klaptafeltjes en zelfs
processiekleertjes uit
vervlogen dagen doet
basisschool
Bleijerheide in
Kerkrade in de
uitverkoop. Het
schoolgebouw uit 1903
moet wijken voor
moderne lokalen, oud
lesmateriaal moet
plaatsmaken voor
nieuw. Aanstaande
donderdag en zondag
zijn de laatste twee
dagen van de verkoop.

Foto: KLAUS TUMMERS

Het korten op de bezoekregeling
is een gevolg van bezuinigingen,
zoals die zijn neergelegd in het
zogenoemde 'masterplan' van
het ministerie van justitie. Om-
dat personeel in het weekend
duurder is, kiest overigens alleen
'Maastricht' ervoor tijdelijk min-
derbewakers in te zetten.

zen die in staking waren, op de
actie te stoppen.

MAASTRICHT/UTRECHT
Terwijl de stakingsacties van ge-
vangenen tegen inkrimping van
de bezoekuren voorlopig van de
baan zijn, eisen AbvaKabo-
leden/bewakers van de gevange-
nis in Maastricht onmiddellijk
herstel van onder andere de be-
taling van overwerk. 'De budget-
taire maatregelen van de directie
van Overmaze in Maastricht be-
schouwen wij als een overval en
volgens ons is er daarom sprake
van onbehoorlijk bestuur', zeg-
gen de kaderleden van de vak-
bond over een pakket maatrege-
len van de directie, inclusief de
omstreden afschaffing van be-
zoekuren in het weekeinde.
De Bond van Wetsovertreders(BWO) in Utrecht, die de acties
organiseert, kreeg gisteren de ze-
kerheid dat er landelijk niet ge-
tornd wordt aan bezoekregelin-
gen van Justitie en riep de vol-
gens haar 510 gedetineerden in
zes gevangenissen in Breda,
Doetinchem, Maastricht, Roer-
mond, Rotterdam en Veenhui-

Nieuwbouw
?er truste personeelsleden zon-
k'J VT contract hebben gisteren
?Qu^ afel Janssen naar de nieuw-en» annen geïnformeerd. Deze
Sss meldde zaterdag dat Wafel

kript* 1 VOOF 10 milJ°en een nieuweV<-u gaat bouwen» die Stevig
Nde geaut°matiseerd. De mensen
%r h vaste betrekking vrezen nuS ni Vn baan- Volgens Snijders is
> vr>t

nodig: »»De bedoeling is dat
°igend jaar de omzet met 30,"}*■ opschroeven. Dan zullen
ijet personeel hard nodig heb-Nar T.aranties kan ik niet geven»
'k denk dat niemand voor zijnn hoeft te vrezen."

jtakingen in de suikerverwer-ue industrie (14.000 werkne-

■"fel t
i?" 1 u t

anssen weigert in te gaan op
Vs aitnodiging van Jac van der
% t van de Voedingsbond FNV°-W_" 6en aparte cao-regeling te
"ooi-st 1 Van der Horst deed dat

. P nadat vorige week vrijdag
iVk ote caca°-fabriek in de Zaan-
*fs&r^, een eigen bedrijfsregeling

._. waarna de werknemers
"t.aa,aan de slag gingen. De af-
Vr met de Voedingsbond kwam
% ,0p handhaving voor één jaar
\q (? , automatische prijscompen-
% It l grote strijdpunt), 1,75 pro-
S ~ \ructurele loonsverhoging en
Kd t6ojaar*Vkp^1 "^e sluiten ons aan bij de
l*1 Q^versvereniging. Ik heb geen
'"i.P Voor de staking door de

*\h.n te gaan. We laten ons nietateren."

onder het personeel van de Peni-
tentiaire Inrichting Overmaze.
Het ministerie van justitie en de
BWO verschillen van mening
over het aantal gedetineerden
dat aan de stakingsactie mee
heeft gedaan. Justitie spreekt
van 120 gedetineerden in vier in-
richtingen. Volgens de BWO
nemen 510 gedetineerden in zes
inrichtingen aan de actie deel.
In Roermond zou het slechts om
9 mensen gaan. Directeur H.
Wels van het Roermondse huis
van bewaring ontkent dat er in
zijn 'huis' acties zijn geweest. In
Roermond ontvangt men hele-
maal geen bezoek in het week-
end. Directeur K. Poll van 'Maas-
hegge' in Overloon stelt dat bij
hem juist al het bezoek in het
weekend komt. „Er zijn ook
geen plannen dat te veranderen.
Ook bij 'De Geerhorst' in Sittard
en 'Ter Peel' in Sevenum is geen
reden tot staken: ook hier mogen
gevangenen in het weekend be-
zoek ontvangen en kunnen di-
recties deze bezoekuren handha-
ven.

Het regionaal groepbestuur Jus-
titie Limburg maakte gister-
avond bekend dat zij snel over-
leg willen met de directievan de
Maastrichtse inrichting. Met na-
me het besluit om geleverd over-
werk niet meer uit te betalen
maar om te zeiten in vrije tijd,
wordt niet gepikt. 'Er waren ver-
wachtingen gewekt dat er uitbe-
taald zou worden. Een fatsoenlij-
ke overgangsregeling was wel
het minste geweest', aldus de
vakbondsbestuurders, die in een
verklaring ook wezen op een 'on-
acceptabel hoog ziekteverzuim'

Overleg

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
'UMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN.

EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN. IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADERKT 42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363;

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

- HetDuitse waterschap StAWA wil ten oos-
" Van Rimburg een stuwdam bouwen in het rivier-. de Worm om het overstromingsgevaar bij Geilen-
,^chen te verminderen. De opstellers van het!rensoverschrijdend Ecologisch Basisplan (GEB)
Ju hier echter tegen. Ze vinden dat het water van

Worm op natuurlijke wijze moet worden gebuf-
* via uiterwaarden. En daarmee is meteen al eenrs te confrontatie genoemd voor het GEB.

Dinsdag 31 maart 1992 " 11

Uitverkoop op school



t
Heel veel levensvreugde werd
plotseling afgebroken.

Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor
de hele fijne jaren die wy samen met hem
mochten beleven, geven wij kennis dat geheel
onverwacht in de leeftijd van nog maar 42 jaar
is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader, broer, schoonbroer, oom
en neef

Gerard Velthuis
echtgenootvan

Ria Frissen
Wijlre: Ria Velthuis-Frissen

Bianca enRené
Miranda
Ben
Familie Velthuis
Familie Frissen

6321 BZ Wijlre, 29 maart 1992
Past. Steinbuchstraat 32
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 2 april a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Gertrudis te Wijlre,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvin-
den op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed, gevolgd door avondmis,
woensdag 1 april vanaf 18.30 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de
rouwkapel van 'Sjalom', gelegen aan de Hilles-
hagerweg 11 te Mechelen. Bezoek dagelijksvan
17.00 tot 18.30 uur.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen,
gelieve u deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

■iii'«iiiiii*iiiiiiiiiiiiiiiiii"^__-^^__________--______-_^-----------------------__-_______________

Diepgeschokt en met grote verslagen-
heid hebben wij kennis moeten nemen
van het plotselinge overlijden van onze
medewerker

Gerard Velthuis
In hem verliezen wij een fijne collega die
als filiaalchef bij ons werkzaam was en
gedurende meer dan 15 jaren een be-
langrijke bijdrage heeft geleverd aan de
opbouw van onze huidige onderneming.
Wij wensen Ria en de kinderen ontzet-
tend veel sterkte toe. Ook wij zullen
Gerard missen.

Direktie en medewerkers
Brouwers Bouw- en Industrie
Services

Maastricht, 30 maart 1992

Echte VRIENDEN zyn heel zeldzaam.

De tukker vjerarÖ was er een.

Nu zijn wij hem kwyt.
Ria de kinderen, wij voelen jullie pijn.

George Knevelman
Fam. Lai

Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het plotseling overlijden van onze wandelvriend

Gerard Velthuis
Wij wensen Ria en de kinderen veel sterkte toe
in deze moeilijke dagen.

Bestuur en leden
Wandelvereniging Wijlre

t
Tot onze grote droefheid is toch nog onver-
wacht van ons heengegaan, mijn zus, schoonzus
en onze tante

Liesbeth Ortmann
Zij overleed in de leeftijd van 89 jaar, voorzien
van de h. sacramenten der zieken, na een liefde-
volle verzorging in het bejaardenverzorgingste-
huis "De Dormig".

Uit aller naam:
Familie Ortmann

'Landgraaf, 27 maart 1992

'■ Corr.adres: Nieuwstraat 13, 6373 JNLandgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 2 april a.s. om 11.00 uur in de

_
parochiekerk Maria Hulp der Christenen te
Nieuwenhagen, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de r.k. begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Gebedsdienst tot intentie van onze dierbare
overledene woensdag 1 april a.s. om 18.15 uur in
de kapel van het bejaardenverzorgingstehuis
"De Dormig" te Schaesberg.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het plotselinge overlijden van onze medewer-
ker, de heer

A.G. Vandenhove
Zrjn plichtsbetrachting en zijn grote inzet bewa-
ren wü in dankbare herinnering.

Direktie Langen B.V.
Geleen

Een collega en goede vriend is van ons heenge-
gaan

Ton Vandenhove
Wij wensen zün vrouw en kinderen veel sterkte.

Personeelsvereniging Langen B.V.
Geleen

t
Na een kortstondig ziekbed, ons achterlatend
met een gevoel van dankbaarheid en verslagen-
heid, ging onverwacht van ons heen, in de bloei
van haar leven, onze innig geliefde moeder, le-
vensgezellin, dochter, zus, schoonzus en tante

Tiny Schaepkens
levensgezellin van

Joep Hanzen
moedervan

Dave en Erik
Zij overleed in de leeftijd van 39 jaar.

Haar ouders:
Kerkrade: P.D. Schaepkens

M.Th. Schaepkens-van Gemert
Haar broers:

Brunssum: Math Schaepkens
Els Schaepkens-Janssen
Ralph en Maurice

Den Bosch: Hans Schaepkens
Astrid
Schaepkens-Verzellenberg
Sven en Eefke

Stolberg: John Schaepkens,
Maria Beien Gonzales
Pascal en Steven-John
Familie Schaepkens
Familie Hanzen
Familie Schlechtriem

Landgraaf, 29 maart 1992
Oude Landgraaf 15
Corr.-adres: Crocusstraat 23, 6466 TH Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 2 april a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L.Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Kerkrade-Heilust, waarna aansluitend
de begrafenis zal plaatsvinden op het r.k. kerk-
hofSpekholzerheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van Tiny is op woensdag
1 april a.s. om 19.00 uur in voornoemde paro-
chiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streek-
mortuarium St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-
Chèvremont, gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Onbegrijpelijk vroeg en veel te snel is van ons
heengegaan onze fijne kollega en lieve vriendin

Tiny Schaepkens
Tijdens de jaren dat ze bij ons werkzaam was,
hebben wij Tiny altijd meegemaakt als een
hulpvaardige en vriendelijke vrouw.
Node zullen wij haar spontaniteit, gezelligheid
en hartelijke lach in ons bedrijf missen.
Onze deelneming gaat uit naar hen die dit grote
verlies moeten dragen.

Direktie en personeel
HelioRepro BV
Kerkrade

Zijn optimisme was de leidraad in een vreugde-
vol leven en zal ons steeds als voorbeeld dienen.
Na een intens leven is thuis, door zijn geliefden
omringd, overleden mijn innig beminde echtge-
noot, onze geliefde vader en opa

Chris Smits
journalist

geboren 16 september 1908 te Oud-Valkenburg
overleden 29 maart 1992 te Sittard

Sittard: Anny Smits-Gijzels
Wellerlooi: Pieter en Margriet

Smits-Panken
Berl, Roger, Chris, Maurice

Badhoevedorp: Liesbeth en Willem
Voges-Smits
Robbert, Steven

Einighausen: Mieke en Jos Braam-Smits
Saskia, Roeland, Bram

Lisse: Anneke Smits en
Herman van het Spijker
Anca-Nina

Roosendaal: Paulus en Karin
Smits-Rutjes
Floor, Aagje

Houten: Bernadette Smits en
Ruud Duvekot
Rosa, Liesbeth

Roermond: Monica Smits en
Robert JanKars
Vincent

29 maart 1992
Corr.-adres: Walramstraat 41, 6131 BL Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op donderdag 2
april a.s. om 11.00 uur in de dekenalekerk van
St. Petrus (grote kerk) te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens het rozenkransgebed, gevolgd
door de avondwake op woensdag 1 april a.s. om
18.40 uur in bovengenoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat he-
den geheel onverwacht op 72-jarige leeftijd van
ons is heengegaan,

Willem Viegen
echtgenootvan

Antonia Johanna Coenen
Brunssum: A.J. Viegen-Coenen

kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

28 maart 1992
Bouwbergstraat 19, 6442 PC Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
De crematieplechtigheid zal gehouden worden
in het crematorium aan de Imstenraderweg te
Heerlen, op woensdag 1 april om 13.30 uur.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-
heid is uw naam in het condoléanceregister te
schrijven.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

r * iWanneer ik door de velden ga
en zon en hemel gadesla
dan weet ik Heer, hoe groot Gij zijt
en buig mij voor Uw Majesteit.

Na een moedig en waardig gedragen lijden, heeft in wijsheid de dood
aanvaard, en is heden van ons heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, mün lieve man, onze goede en zorgzame vader, schoonva-
der, groot- en overgrootvader

Wiel Moederscheim
echtgenootvan

Rita Moonen
op deleeftüd van 70 jaar.

In dankbare herinnering:
Rita Moederscheim-Moonen
Leo en Annie
Miny en Jo
Paul en Yvonne
Elly en Rob
Tiny en Frans
Netty en Ger
Fieny en Walter
Wilma en Harry
Magriet en Gerrit
Zijn klein- en achterkleinkinderen

29 maart 1992
Heerlerweg 90, 6433 HV Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
hebben op donderdag 2 april om 11.00 uur in de ChristusKoningkerk
te Hoensbroek-Zuid.
Büeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw medeleven is er geen con-doleren.
Woensdag a.s. om 18.30 uur avondmis in voornoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers van De Universele,
Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Bezoekgelegenheid dagelijks van
14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannon-
ce als zodanig te beschouwen.

Met verslagenheid vernamen wij dat op 29 lij
maart is overleden ons zeer gewaardeerd erebe- i * '_ *-stuurslid en mede-oprichter, de heer ** _ —

Wiel Moederscheim jj/
Hij zal steeds in onze herinnering blijven voort- / // JST

Bestuur, leden en /A|_/Ï_Lt
instructeurs van de l\!k__\\S
drumfanfare UIK/Prinses Margriet \_yHoensbroek f

Niets ter wereld kan een mens vervangen
van wie men heeft gehouden.

Morgen, 1 april, is het een jaar geleden dat wij plotseling afscheid
moesten nemen van mijn lieve man, papa en opa

Marcel van Helden
De plechtige eerste jaardienst zal gehouden worden op zaterdag 4
april a.s. om 19.00 uur in de kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvan-
gen te Mariaveld Susteren. t

Mevrouw Mia van Helden-Kooien
kinderen en kleinkinderen

Vervolg familieberichten
zie pagina 16

Verwachting H
Ab* de dag begint te doven
en de zon mij niet meer ziet, I
als de schemering gaat komemmm
en ik stil word van verdriet, I
als de nacht valt en mijn vogmm
niet meer opdaagt met een liëm
na mijn duisternis Uw licht, ■
na mijn zwijgen Uw gedicht.M

Toch nog onverwacht moesten wij afscheid nemen van onze lil
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder ___

Susanna Geertruida I
van Espen I

op de leeftijd van 85 jaar, H
geboren te Den Helder 23 augustus 1906 H

sedert 1971 weduwe van H
Johannes Reginus Hubertus Hoeil

Valkenburg a/d Geul: John Hoen en José Hoen-Wolfs I
Johen Manon, Scott H
Maud en Erwin, Mitchel, Loïs I
Nina H

Geleen: Nelly Ober-Hoen en Roel Ober I
René, Hans I

Hoeven: Frans Hoen en Elly Hoen-van Overvelfl
Iris, Jochem ■Berkel-Enschot: Suzanne Verbruggen-Hoen I
en JanVerbruggen I
Rob ■

Valkenburg a/d Geul, Trianon 12 I
28 maart 1992 ■Corr.-adres: Broekhem 78, 6301 HK Valkenburg a/d Geul I
De uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis op de algemene ■graafplaats aan de Cauberg, zal plaatsvinden donderdag 2 april *om 11.00 uur in de kloosterkerk, Oosterweg 1 te Valkenburg m
Geul. I
Gelegenheid tot condoleren voor de dienst in de kerk om 10.45 uil
De overledene is opgebaard in mortuarium Smeets, Spoorlaan 'M
Valkenburg a/d Geul. Bezoek dagehjks van 18.00 tot 18.30 uur. I
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze anndl
cc als zodanig te beschouwen. I

Na een leven dat getekend werd door goedheid, oprechtheid, eerlijl
heid en eenvoud, heeft de Heer tot Zich genomen, onze lieve vad4
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef I

Johan Reynebeau
weduwnaarvan

Lies Thomas
Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar, voorzien van het h. sacrame
der zieken.

Goirle: Bertie en Ad Lemmens-Reynebeau
Inge en Anke

Heerlen: Annette en Sander van de Coevering-Reynebeai
Ninet

Oss: Josen Berdy Reynebeau-Wubben
Familie Reynebeau
Familie Thomas

Landgraaf, 29 maart 1992, Achter deWinkel 95
Corr.adres: Akkerhof 16, 6418 KV Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op donderdag
april a.s. om 14.30 uur in de parochiekerk van de H. Michael f
Schaesberg-Eikske, waarna aansluitend crematie zal plaatsvinden i
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condO
leren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overledene woensdag
april a.s. om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel van de Verpleegd
niek te Heerlen, dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze anno- 1
ce als zodanig te willen beschouwen.

t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan zij in dit leven heeft mo-
gen genieten, heeft van ons afscheid moeten
nemen, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, i
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anna Savelsberg
weduwe van

Herman Hollender
Zij overleed in de leeftijd van 75 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Schaesberg: Jan Hollender
Ans Hollender-Horsch
Nancy

Schaesberg: Mia Hoenen-Hollender
Heinz Hoenen
Patrick

Schaesberg: Jos Hollender
Familie Savelsberg
Familie Hollender

6372 SL Landgraaf, 29 maart 1992
Achter de Winkel 20
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 2 april a.s. om 12.00 uur in de
parochiekerk van de H. Michael te Schaesberg-
Eikske, waarna aansluitend crematie zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imsten-
raderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene woensdag 1 april a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van het De Weverziekenhuis te Heerlen,
dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Nooit klagend, nooit vragend,
zijn lasten in stilte dragend,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

In dankbare herinnering delen wij u mede, dat
na een geduldig gedragen lijden van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, in
de leeftijd van 40 jaar, onze dierbare zoon,
broer, zwager, oom en neef

Charles Anna Joseph
Winkens

Familie Winkens
Familie van Gehlen

Kerkrade, Hamboskliniek, 27 maart 1992
Corr.adres: De Lange Akker 226,
6291 VT Vaals
De plechtige eucharistieviering en aansluitend
de crematie hebben in naaste familiekring
plaatsgevonden op maandag 30 maart in Heer-
len.

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
hadden, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede, dat na een rijk leven in Gods
vrede is overleden, onze lieve zorgzame moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Anna Maria Merx
weduwevan

Hendrik Jacob Gouders
Zij overleed voorzien van de h. sacramenten, in
huize Elisabeth te Kerkrade, in de leeftüd van
91 jaar.

Kaalheide: I. Smeets-Gouders
A. Smeets

Heerlen: S. Gouders
J. Gouders-Schlösser

Kaalheide: A.Krewinkel-Gouders
J. Krewinkel

Kaalsheide: J. Gouders
T. Gouders-Somers

Terwinselen: E. Gouders
K. Gouders-Lamers
Klein- en achterkleinkinderen
Familie Merx
FamilieGouders

Kerkrade, 30 maart 1992
Hammolenweg 7
Corr.adres: de Lingestraat 1, 6467 BK Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op donderdag 2 april a.s. om 11.15 uur in de pa-
rochiekerk St. Jozef te Kerkrade-Kaalheide,
waarna aansluitend crematie in het cremato-
rium te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium
v.v. is gezorgd.
Woensdag 1 april zal moeder büzonder worden
herdacht tijdens de avondmis van 19.00 uur in
bovengenoemde kerk.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze aankondiging als zodanig
beschouwen.

Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven diewij mochten ontvangen tijdens het over-
lijden en de begrafenis van mijn huisgenote en
onze tante

Cisca Scheepers
betuigen wij u allen bij deze onze oprechte
dank. Een bijzonder woord van dank aan de
P.D.V. De Bloem te Vaesrade.

H.M. Vaessen
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 4 april a.s. om 19.00 uur in de
H. Petrus Canisiuskerk te Puth.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zijv'
ons gedaan en betekend heeft, geven wij u >
nis van het heengaan van

Elisabeth Folkersm*
weduwe van

Doeke Dam
Zij overleed in de leeftijd van 70 jaar.

Familie Dam
Familie Willems
Familie Melissen
Familie Lloyd

Sittard, 28 maart 1992
Corr.adres: Morgenstraat 37, 6134 SH Sittard
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden
woensag 1 april a.s. om 14.45 uur in het eren1*1
rivm Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Samenkomst in het crematorium alwaar $
genheid is tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in \mortuarium van het Maaslandziekenhuiste'
tard. Bezoek dagelijksvan 17.30 tot 18.15 uUf

Liever geen bloemen, gaarne een gift in de £lectebus tijdens de crematieplechtigheid t*3

de Kankerbestrijding.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvang
gelieve u deze annonce als zodanig te besc-i"*1wen.

t
Abrupt verdween uit ons leven, een leegte rtl
tevens een rijkdom achterlatend,

Sjeng Dautzenberg
echtgenootvan

Bertien Gerards
vader van

Berg en Terblijt: Guido en Maria
Berg en Terblijt: Tineke, Peter en Maaike

Amsterdam: Henk
Tanzania: Maaike en Fons

Groningen: Paul
Amsterdam: Mark en Rosa

Hij overleed in de leeftijd van 62 jaar.
28 maart 1992
40-45-Laan 23, 6373 VR Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden *j
den op donderdag 2 april a.s. om 13.00 uur i°
parochiekerk van O.L. Vrouw Hulp derChr>s
nen te Nieuwenhagen (Landgraaf), waarna a*
sluitend de crematie zal plaatsvinden in p

crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 1"*
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleance-
Voor vervoer crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvang^
gelieven deze annonce als zodanig te willen "
schouwen.
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Van onze verslaggeefster

Van onze redactie economie

Ongevallen worden gemaskeerd, niet voorkomen

'DSM heeft niets
geleerd van ramp'

EERLEN - „DSM heeft nog
ets geleerd van de ramp in de
tttlek. Er is bitter weinigveran-
*d na de explosie eind vorig

aar, waarbij 7 doden zün geval-
en" Dat zegt Paul Ulenbelt, be-

'Veiligheid,
pzondheid en welzyn' van de
""dustriebond FNV.

voorschriften. „Wie bijna van de
steiger valt of een losliggende
kabel meldt, wordt uitgelachen,"
weet Ulenbelt.

ring, wurgcontracten voor on-
deraannemers en excessief over-
werk. Zonder ingrijpende maat-
regelen zün volgens de Indu-
striebond herhalingen zeker niet
uitgesloten. Ulenbelt: „De veilig-
heid van werknemers, omwo-
nenden en het milieu is serieus
in gevaar."

De recente ongevallen in de che-
mie hebben volgens hem struc-
turele oorzaken. Zoals toene-
mende werkdruk, achterstallig
onderhoud, verlies van kennis
bü operators door automatise-

Ngens Ulenbelt is het ziekte-
:e>"zuim bij DSM in de Botlek in
wiuari verdubbeld, omdat depensen kennelijk geschrokken

n van de gebeurtenissen. Hij
P***ft de indruk dat met name
et middenkader 'een beetje
frommelt' met de veiligheids-

„De directieleden moeten ver-
antwoording afleggen over de
veiligheid in hun fabrieken. De
mate van veiligheid wordt geme-
ten aan het aantal ongevallen
met verzuim. Dan zie je gebeu-
ren dat de energie niet wordt
aangewend om het veiligheids-
beleid te verbeteren, maar wel
om het verzuim te maskeren. Er
wordt niks gedaan om ongeluk-
ken te voorkomen, er wordt al-
leen maar gedaan alsof ze niet
gebeurd zijn. Operators met een
hand in het gips komen toch
naar het werk om het verzuim
laag te houden. Werknemers die
niet meer in staat zijn te reizen,
worden zelfs met taxi's naar hun
werk gebracht."Ulenbelt wantrouwt bedrijven

Provincie blijft projecten financieel steunen

HEERLEN - Het publiek van de
Knights bestaat alleen uit vrou-
wen. Ze voelen zich gediscrimi-
neerd. „Mannen kunnen wel naar
striptease-shows. Nu hebben wü
vrouwen eindelük ook iets en dan
wordt het verboden. Ze zün trou-
wens ook op tv geweest en toen
kon iedereen ernaar kijken", aldus
D. Zwaneburg. Ze spreekt overi-
gens niet van striptease. Zwane-
burg: „De mannen treden ander-
half uur op en alleen in de laatste
twee minuten gaan ze helemaal
bloot. Nee, dit laten we ons niet
afpakken." B. Hovens valt haar
bü: „Als de gemeentevoet bü stuk
houdt, dan gaan we een handteke-
ningenactie voeren."Raad volksgezondheid

wil afgeslankt verder
Sloop voor nieuwbouw

Omdat de gemeente geen onder-
scheid wil maken tussen striptea-
se voor mannen en striptease voor
vrouwen, heeft Van Zeil alle
shows in dit genre verboden; dus
ook de shows voor mannen waar
contact tussen publiek en arties-
ten plaatsvindt. Na drie maanden
zal Heerlen het verbod opnieuw
beküken.

" De grenzen van het grensoverschrijdend natuurplan.

Inheemse bomen op
beide heidevelden

Vervolg van pagina 1

"EIN - De Provinciale RaadDr Volksgezondheid (PRV)
*at in haar ledental gehal-
rrd. Van maximaal 30 leden■; de bezetting naar maxi-

teruggebracht. Boven-■n zal de PRV een andere
cti*e krijgen in het licht van
°P handen zijnde stelsel-

lening. In plaats van het
rbereiden van plannen
l^en de gezondheidszorg,i.^e Raad voornamelijk ope-
6ft als een deskundig en

adviesorgaan.
J^rband daarmee zullen de

(£jegenwoordigers van groe-
fn,*gen in de gezondheids-
nS met een zekere belangen-
[ Srtiging, vervangen wor-?. door onafhankelijke

j^té Bronkhorst stelde gisteren
J* rede ter gelegenheid van het
t van de leden van de PVR,
J[tet college van Gedeputeerde
*!&___ ervoor is om ook binnen de
.^herziening steeds een eigen
i^lciaal zorgbeleid te blijven

Daarom heeft het college
"dd 'Desloten om met autonome
Ve^en de zorgvernieuwing in de
"Vdt10'6 te buJven stimuleren. Dit
j^at onder andere in dat initiatie-

ij met betrekking tot de thuis-
fto Unctionele samenwerking en
_j_ Vatieve projecten kunnen reke-
,g°P startsubsidies uit de provin-
-8rn Bovendien zal er in over-
t>M 6^ e zor_Verzekeraarbekeken
ij. en welke projecten geschikt

o,r* voort te zetten

Ongevraagd
*■_■ islanking en functieherziening
_~ ®PRV is een direct gevolg van
itiü 'Taak en werkwyze van de
.^o^Provinciale Raad van Volks-
.."V neid'" Daarin wordt door de

&H . leden voorgesteld de taken
-ht. e raad 'uit te zuiveren en kern-
,U]£ samen te vatten in het onaf-
f 0

e'yk en deskundig, gevraagd
itw gevraagd, adviseren van pro-laal bestuur.

r°o_>-Is Vetter Heiligers is herbenoemd
fyj^afhankehjk voorzitter in de
..j, nieuwe stijl. Zün commen-
,bk°P de afslankoperatie: „We

i*ia en de ontwikkelingen in Den
'e afniet afgewacht. In deze nieu-
(jjv Seslankte versie kunnen we
dvjp Destaan als onafhankelijk
'Ve,. s£rgaan. Wij zullen ons buigen
"a^j,, kwaliteit, openheid, bereik-

lel en samenwerking in de
nale gezondheidszorg."

In het stedehjk gebied Oostelijk i
Zuid-Limburg wil het GEB dat j
alle bouwplannen voor de reste- I
rende stukjes groen afgewezen ]
worden. „En op het grote grens;-
overschrijdende industrieterrein
moet de helft van de ruimte gere- |
serveerd worden voor groen," "aldus landschapsarchitect Van .
Heukelom.

AKEN - „Bebouwing is aan de
rand van de rivieren uit den bo-
ze. Maar op sommige plaatsen is
het al te laat en zijn we gedwon-
gen een omleiding te maken,"
kondigt ingenieur Scheller aan.
Om de riviertjes af te schermen
zouden ze aan weerszijden een
buffer van bijvoorbeeld fruit-
bouw kunnen krijgen.
Het GEB heeft zich ook gebogen
over de Brunssummer- en Teve-
nerheide. Het bos op de heides

moet geleidelijk omgevormd I
worden door de aanplant van in- "-
heemse boomsoorten in plaats |
van naaldbomen. En de heide I
zelf verdient uitbreiding.

Van onze verslaggever

Ouderenwerk voor
meest kwetsbaren

worden. Er komen niet alleen meer
ouderen, maar het aandeel hoogbe-
jaarden in deze groep wordt boven-dien steeds groter. Zo was op .1
januari 1991 23% van de totale be-
volking 55 jaar of ouder. Dit aantal
zal in het jaar 2000 gestegen zün tot
bijna 26%.

Het rapport van Hamers, 'vernieu-
wingen in het welzünswerk voor
ouderen in Limburg', werd gisteren
door de voorzitter van het IKOL, P.
van der Hijden, aangeboden aan
mevrouw Schijven van de 'Lim-
burgse vereniging voor Gecoördi-
neerd Ouderenwerk. Het rapport
gaat in op de vraag hoe het Lim-
burgse welzijnswerk kan inspelen
op de steeds groter wordende ver-
schillen tussen ouderen. „Je kunt
het welzijnswerk voor ouderen niet
meer over één kam scheren want de
groep ouderen in de samenleving
wordt steeds groter en gevarieer-
der," aldus Hamers.

ROERMOND - „De sterke toena-
mevan het aantal ouderen enerzijds
en de bezuinigingen in het ouderen-
werk anderzijds dwingen ons om
prioriteiten te stellen. Met name de
meest kwetsbaren onder de bejaar-
de bevolkingsgroep, zoals hoogbe-
jaarden, oudere vrouwen, alleen-
staanden en laag opgeleiden moe-
ten kunnen blijven profiteren van
het welzijnswerk". Dat zegt René
Hamers van het IKOL (Instituut
voor Kategoriaal Overleg in Lim-
burg).

Centraal in de vernieuwingen van
het ouderenwerk staan de behoef-
ten en wensen van de ouderen zélf.
Om dit te realiseren moeten ze in
een zo vroeg mogelük stadium be-
trokken worden bij de besluitvor-
ming. Dit kan er toe leiden dat
ouderen meer kunnen gaan en blij-
ven doen in de samenleving.
Ook in Limburg is vergrijzing een
groot maatschappehjk probleem ge-

Arbeidsinspectievoelt
glastuinders

aan de tand
MAASTRICHT - De arbeidsiii
spectie gaat de komende maander
300 glastuinbouwbedrijven in Lim
burg en Zuidoost-Brabant controle
ren op naleving van de Arbo; dt
arbeidsomstandighedenwet. In
specteurs maken bij geconstateercfc
tekortkomingen afspraken met dt
werkgever over verbetering van <___
omstandigheden. Als blijkt dat d_
werkgever na een bepaalde periode
de afspraken niet is nagekomen
dan wordt alsnog proces-verbaj.
opgemaakt.

De lijst van te bezoeken bedrijven |_
vastgesteld op basis van steekproe
ven. Er wordt gelet op de veiligheic
van de werktuigen, de staat en hj
onderhoud van de gebouwen en <J».
betrouwbaarheid van transportmifl
delen. Verder moeten de bedrijyë»
in het bezit zijn van afdoend*
EHBO-voorzieningen, en moeten <J<
sanitaire middelen aan gestelde ei
sen voldoen. Bovendien wordt ê
gecontroleerd op de uitrusting e}
een al dan niet verantwoorde werk
houding van het personeel.

Gemeenten willen 3,2
miljard voor wijken

Heerlen en Maastricht vinden extra opknapbeurt nodig
Reactie op advies Raad voor de Kunst

Alternatief plan van
orkesten naar d'Ancona

minister D'Ancona bepleiten.

Het gevolg van het Advies Kun"'
stenplan zal volgens Hierck zijn-
dat randstadgezelschappen in
B-formatie hun rondjes langs d_',
provincie-steden zullen trekken! '„Het orkestenbestand in deregio I
mag niet verder worden aange- j
tast," waarschuwt hij. „Veel za- ■len in de regio worden door het !
advies van de Raad van deKunst 'van het symfonisch aanbod be- 'roofd."

ARNHEM - HetLimburgs Sym-
phonie Orkest, het Gelders Or-
kest, het Noord Nederlands
Orkest en het Brabants Orkest
hebben het alternatief orkesten-
plan opgestuurd naar minister
D'Ancona. Het voorstel is een
reactie op het Advies Kunsten-
plan van de Raad voor deKunst
en voorziet in drie grote symfo-
nie-orkesten: Arnhem/Nijmegen,
Groningen en Eindhoven, alsme-
de twee kleinere symfonie-orkes-
ten (waaronder het LSO).

trekken voor stadsvernieuwing.
Daarna is dat proces volgens hem
voltooid.

Stadsvernieuwing betekent volgens
de staatssecretaris het wegwerken
van achterstanden in oude wüken.In naoorlogse buurten kan volstaan
worden met het opknappen van de
woonomgeving en verkeersmaatre-
gelen, aldus Heerma. Daarvoor is in
Belstato of elders in de njksbegro-
ting een bedrag van 2 miüard opge-
nomen.
Volgens de 23 gemeenten moet er in
de naoorlogse wijken veel meer ge-
beuren, zoals het verbeteren van
woningen en winkelcentra. Daar-
voor is ruim 3,2 miüard extra nodig,
zo hebben de gemeenten berekend.
Zy wijzen erop dat de problemen in
naoorlogse wüken 'in grote lijnen
niet verschillen' van de buurten die
voor de oorlog zijn gebouwd.

Eerder liet de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten weten dat er
in totaal niet 11, maar ruim 20 mil-
jard nodig is voor stadsvernieu-
wing. Bij de presentatie van Belsta-
to zei Heerma dat hij zün raming zal
bijstellen als de gemeenten hem
kunnen overtuigen van de nood-
zaak daartoe. Volgende m^and ver-
schijnt de definitieve versie van
deze nota.

Schoonvader doodt slapende schoonzoon
Hierck vindt ook dat de raad
voor de Kunst teveel kykt naar
het financiële aspect en te weK-
nig naar muzikale kwaliteit. D&.orkesten vrezen dat de muziek-
liefhebber in de provincie daar-
van de dupe wordt.

verslaggever
-Kt

~~
«H , HAAG - De gemeenten moe-
dor'u milJard gulden extra krügen
kbn ** opknappen van wüken die
V**uv_*d zijn tussen 1945 en 1971.
legaat om buurten met galerij-
■Uisisn Portiekwoningen, waar veel
"V'!oudens met lagere inkomens,

Ürig werklozen en etnische
aerheden wonen.t\i \ bellen 23 middelgrote gemeen-

's.^" onder meer de Limburgse
t itj 'eenten Heerlen en Maastricht -■^-Utn reactie op de ontwerp-nota

° (Beleid voor de stadsver-
st ng in de toekomst) van
V^ssecretaris Heerma (volkshuis-

jng). Het stuk is maandag aan
', aangeboden.

! r̂ma kondigt in Belstato aan totr> *-* nog il miüard te willen uit-

Het orkest in Enschede zou zich
volgens Hierck voor een groot
deel kunnen bezighouden me\
het begeleiden van operaproduk-
ties.

Dat zei H. Hierck, directeur van
Het Gelders Orkest (HGO), gis-
termiddag in Arnhem. Het alter-
natieve orkestenplan is afgelo-
pen vrijdag aan de minister
verstuurd. Volgens Hierck zou-
den een symfonisch orkest in
Arnhem en een kleiner orkest in
Enschede moeten komen. De
provinciale besturen van Gelder-
land en Overijssel zullen dit plan- als onderdeel van een alterna-
tief orkestenplan - woensdag bij

AKEN - De 62-jarige W.R. uit het Duitse Würselen is
door het Duitse openbaar ministerie aangeklaagd we-
gens moord. De man zou op 5 november vorig jaar
zijn 36-jarige slapende schoonzoon met een geweer
hebben doodgeschoten. De verdachte heeft de daad
bekend, maar ontkent dat hij de moord met voorbe-
dachte rade heeft gepleegd. Het openbaar ministerie
gaat ervan uit dat langdurige, persoonlijke problemen

die drie dagenvoor de moord totruzie leidden, de ver-
dachte deden besluiten zyn schoonzoon te doden.
Daarom zou hij van kennissen een geweer hebben ge-
leend, onder het voorwendsel fazanten te willen schie-
ten. De volgende nacht zou de verdachte de slaapka-
mer van zün dochter en schoonzoon, die in hetzelfde
huis woonden, hebben betreden en op korte afstand
het slachtoffer in het hoofd hebben geschoten.

" Sloopmachines vreten oude opstallen weg op het binnenterrein tussen de Capucijnenstraat, Herbenusstraat en Hoog-
frankrijk in Maastricht, waar klassieke architectuur zal verrijzen. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Von onze verslaggever

MAASTRICHT - De sloopwoe-
de in het oude hart van Maas-
tricht kent voorlopig nog geen
einde. Een nieuw staaltje van
stadsvernieuwing heeft zich aan-
gediend in het gebied Hoog-
frankrijk. Daar gaat aan de
noordzüde van het al gereno-
veerde deel een' nieuw project
verrijzen. De Luikse architect
Charles Vandenhove heeft het
plan ontworpen. De bouw krijgt
een opvallend fraaie en hoog-
waardige architectuur, die klas-
siek aandoet. De 'Vandenhove-
stijl' is in dit plan herkenbaar

'Vandenhove-stijl' aan Hoogfrankrijk-Noord

Opnieuw renovatie van
oud stukje Maastricht

?a
u w

baksteengevels met pre-tab-betonelementen en zuiltjes.De daken zijn halfrond en afge-dekt met zink.

Het plan omvat 49 koopapparte-
menten vrije sector), die gereali-seerd zullen worden door WilmaVastgoed. Het worden voor eendeel eengezinswoningen met

tuin, maar ook hoekappartemen-
ten en maisonnettes. Er komt
een ondergrondse parkeergarage
voor bewoners, bereikbaar via
de hoofdentree aan de Capucij-
nenstraat.
Het ander deel van het project
zal bestaan uit 44 appartemen-
ten, bestemd voor de sociale sec-
tor. Dit complex wordt gebouwd

doorWoningvereniging Maasval-
lei in Maastricht; 13 van deze
appartementen worden onderge-
bracht in een torengebouw van
zeven woonlagen, centraal op
het toekomstige plein.

Het geheel wordt verwezenlijkt
op een binnenterrein, dat omslo-
ten wordt door de straat die
Hoogfrankrijk heet, de Capucij-
nenstraat en de Herbenusstraat.
Daar worden momenteel oude
garages en andere opstallen ge-
sloopt, zodat het gehele nieuw-
bouwcomplex als het ware op
een plein komt te liggen, om-
ringd door sfeervolle oude be-
bouwing.

(ADVERTENTIE)

Het nieuwe
nummer

voor inlichtingen
binnenland.
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zoals DSM die zeggen dat veilig-
heid de absolute prioriteit heeft.
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Vrouwen in
verzet tegen

besluit
Van Zeil

Vervolg van pagina 1

Limburgs dagblad Limburg



MAASTRICHT
Mabi: Cape Fear, dag. za 20 U
Cape Fear, wo do 21 uur, di 21
uur, wo ook 14.30 uur. De Jd
sons, di t/m do 21 uur. Babar,
14.30 uur. Bugsy, di t/m do
uur, wo ook 14.30 uur. JFK, 4
20 uur, wo ook 14 uur. Cin-j
Frankie & Johnny, dag. 21 I
Cinema-Palace: The last txl
cout, dag. 19 en 21.30 uur.l
ook 14.30 uur. The prince ol
dcs, dag. 18.15 en 21.15 A
Dead again, di t/m do 19 en 21
uur. Don't teil Mom the baby!
ter 's dead, wo 14 uur. Fievel
het Wilde Westen, wo 14 uur. "mière: Paris is burning, dag-
uur. La Stazione, dag. 20.30 ü
Merci la vie, dag. 22 v

bioscopen
HEERLEN

Royal: Cape Fear, dag. 18.30
21 uur. Babar, het olifantje,
14 uur. Rivoli: JFK, dag. 201
Maxim: Deceived, dag. 18.-3
21 uur. H5: The last boysd
dag. 14.30 19 en 21.30 uur. F-
dy's dead, dag. 14.15 19.15
21.15 uur. Bugsy, dag. 14 il
en 21 uur. The prince of ti
dag. 18.30en 21 uur. di do oo-
uur. The Addams Family, w<
uur. Don't teil Mom the babj
ter 's dead, dag. 18.30 en 211
di do ook 14 uur. Fievel in
Wilde Westen, wo 14 uur.

f limburgs dogblad _\ Limburg
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Een foldertje laat haar ambitieu-

DOOR LAURENS HARTMAN

e JohannaRoyen durft nu weer gewoon de straat op. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

zijn dan een vrouw van zeventig
maar deze op haar beurt zal mak-
kelijker rustig blijven. Beide zijn
ze dus in staat zichzelf op hun ei-
gen manier te beschermen."

Het spreekt voor zich dat dit gil-
len alleen verstandig is als er
mensen in de buurt zijn of kun-
nen zijn. „Wanneer je in een don-
ker steegje wordt aangerand dan
moet je juistheel lief doen. Heel
veel praten en moed putten uit
het feit dat de man op een be-
paald moment een hand nodig
heeft om zijn gulp open te doen.
Dan kun je terug slaan. Er zijn
veel plekken waar je een man
pijn kunt doen zoals zijn kruis,
zijn haren of ogen."

HEERLEN - „Laat die kerel
maar komen. Ik leg hem zo op de
grond als hij me iets flikt, en het
maakt mij niet uit hoe groot hij
is".

Aan het woord is niet een over-
moedige straatvechter, maar de
zelfbewuste 69 jaar jongeJohan-
na Royen uit Maastricht. Zij
woont in de voormalige wijk
Witte Vrouwenveld, tegenwoor-
dig de wijk Oostermaas. „De
buurt werd in de loop van de tijd
betrekkelijk onveilig en ik zelf
werd natuurlijk ook ouder. Er
zijn steeds meer drugshandela-
ren en junks gekomen. Door alle
angstaanjagende berichten in de
kranten en door verhalen van
buurvrouwen durfde ik niet
meer buiten te komen. Ik vond
dat daar verandering in moest
komen. De zelfverdedigingscur-
sus was een ideale oplossing. Ik
durf nu weer gewoon de straat
op. Daarvoor heb ik genoeg zelf-
vertrouwen opgebouwd. Er is
een wereld voor me open ge-
gaan. Vrouwen kunnen ver-
schrikkelijk veel. Ongeacht de
leeftijd. Op de cursus heb ik ge-
leerd wat ik kon. Dat is nog
steeds bijna net zo veel als vroe-
ger. Dit zelfvertrouwen hebben
we het hardst nodig."

Kennelijk heeft Maria Mayo uit
Weert aan Johanna Royen een

goede leerling gehad. Maria
Mayo heeft vanaf 1969 jarenlang
in Duitsland twee sportscholen
gehad en is in de loop van die
tijd gefascineerd geraakt door
vechtsporten. Vandaar de zwarte
banden. Ook is ze in aanraking
gekomen met yoga, ten jitsu en
autogene training. Na zich een
paar jaar met geheel andere din-
gen bezig gehouden te hebben
begon ze in 1990 ('ik kon het ge-
woon niet laten') met de zelfver-
dedigingslessen. „Zelfverdedi-
ging is pertinent niet een kwes-
tie van hard slaan. Het tegendeel
is eigenlijk waar. Als je gaat
slaan dan delf je in de meeste ge-
vallen zelf het onderspit."
De meeste mensen maken vol-
gens haar de fout om hun bezit-
tingen te beschermen. Zij vindt
dat je in de eerste plaats jezelf
moet beschermen. „Je moet er
vanuit gaan dat je een onbe-
trouwbaar en onfatsoenlijk mens
tegenover je hebt staan. lemand
die er niet voor terugdeinst om
geweld te gebruiken. Jekunt dat
tasje dus maar beter loslaten. Als
er niets belangrijks in zit dan is
er ook niets aan de hand. Ik ben
liever wat kleingeld kwijt dan
mijn arm. Maar dat wil niet zeg-
gen datje in alle gevallen zonder
meer moet toegeven. Er zijnveel
manieren om een rover af te
schrikken. Een hele belangrijke
methode bijvoorbeeld is gillen.
Heel hard gillen. Dat durvenveel
mensen niet. Die moeten dat le-
ren."

overwegen te roepen: 'Jan en
Kees blijf nou eens uit de ijs-
kast. Volgens Maria Mayo hoef
je niet eens die moed op te bren-
gen. „Als je op straat wordt lastig
gevallen bedenk dan (in het ge-
val van een junk) dat het net zo
goed je eigen zoon of dochter
zou kunnen zijn. Gun hem dan
maar die vijf gulden die in je tas
zit. Meer mag jeeigenlijk niet in
je tas hebben. Wanneer je thuis
geluiden hoort kruip dan met de
zilveren kandelaar en de beurs
ver onder de dekens en wacht
gewoon af."

se programma zien: 'Opbouw
van zelfvertrouwen en rustig
blijven onder alle omstandighe-
den, opbouw van het durfvermo-
gen, het uitbuiten van de nervo-
siteitbij de aanvaller, kennis van
andermans en eigen zwakke (li-
chamelijke) plekken en het ge-
bruik van lichaam of lichaams-
delen.' „Dat kan niet iedereen
leren. Bij de een gaat dit beter
dan bij de ander. Naast karakter-
eigenschappen heeft dit ook
voor een deel te maken met leef-
tijd. Een vrouw van veertig zal
over het algemeen wat leniger

Een eerste indruk na een ge-
sprek met Maria Mayo en Johan-
na Royen is dat het alleen aan
moedige mensen is gegeven om
het vege lijf te redden. Niets is
minder waar. Met trucs kom je al
een heel eind. Wanneer je alleen
thuis bent en denkt dat je bene-
den iets hoort zou je kunnen

Gedwongen huwelijk
bevalt Mega prima

Van onze redactie economie

HEERLEN - Het provinciale ener-
giebedrijf Mega Limburg gaat me-
thaangas winnen uit afvalstortplaat-
sen in Schinnen en Landgraaf. Het
gas wordt omgezet in elektriciteit
die voldoet voor een behoorlijk
dorp. Het is een van de projecten
die Mega Limburg oppakt om bij
het opwekken en distribueren van
energie het milieu waar mogelijk te
sparen.

Mega haalt gas
uit vuilnisbelt

InSchinnen en Landgraaf

Van onze verslaggever

Voorlopig is dat echter nog niet
aan de orde, laat hij doorscheme-
ren. „Als het om toekomstige sa-
menwerking gaat praten we eerst
met de Brabantse en Zeeuwse
energiebedrijven."

MAASTRICHT - Het was bepaald geen liefde op het eerste
gezicht tussen de energiebedrijven Limagas en Plem. Na 10
jaar touwtrekken moest gouverneurKremers er in 1989 aan te
pas komen om de twee rivalen tot een huwelijk te dwingen.
Sinds 1 januarijongstleden zijn de twee bedrijven voor de wet
met elkaar verbonden. Volgens directeur Godfried Priec-
kaerts (52) zal het onder de naam Mega Limburg een gelukkig
huwelijk worden.

bracht in kantoren in Sittard,
Roermond, Venlo, Maastricht en
-Landgraaf. Een klant uit Mook
hoeft dus niet meer helemaal naar
Landgraaf te bellen voor zijn gas-
rekening."

e Direkteur Godfried Prieckaerts: ,JSIu het gas- en het elektrici-
teitsbedrijf zijn geïntegreerd, kan veel doelmatiger aan ener-
giebesparing worden gedaan." Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Methaangas is een schadeüjk bij-
produkt van stortafval, dat op deze
manier milieuvriendelijk wordt ge-
bruikt. Speciale motoren gebruiken
het gas als brandstof voor het op-
wekken van elektriciteit, die aan
het net wordt geleverd.

Het bedrijf schrijft 'het milieu' hoog
in het vaandel en heeft een aparte
milieu-groep van 35 mensen samen-
gesteld, die allerlei milieu-projecten
oppakken. Dat varieert van voor-
lichting over minder energiever-
bruik, tot waterkrachtcentrales
zoals in Linne en binnenkort Borg-
haren.

Mega Limburg nam vorig jaar in
Montfort al de grootste stortgascen-
trale van Nederland in gebruik.

Zonder al te veel ophef is Mega
(Maatschappij voor Elektriciteit
en Gas) van start gegaan. Alleen
van de zijde van het personeel was
wat gemor hoorbaar. De Plem-
mers en Limagassers moeten nog
wennen aan eikaars bedrijfscultu-
ren. „Dat gaat nog niet erg soe-
pel", erkent Prieckaerts, „maar dat
verwachtte ik al bij zon enorm
proces."

De fusie heeft intern heel wat te-
weeg gebracht. De bedrijven zijn
op hun kop gezet. Voor de hele re-
organisatie is vorig jaar 25 miljoen
gulden gereserveerd en dit jaarzal
daar nog een aanzienlijk bedrag
bijkomen. Het is een enorme klus
om de gas- en elektriciteitsactivi-
teiten in elkaar te schuiven. Mon-
teurs moeten voortaan zowel elek-
tra- als gasapparatuur kunnen
repareren. Het merendeel van de
680 Limagassers en 1080 Plem-
mers kreeg een nieuwe functie.

„Nu het gas- en het elektriciteits-
bedrijf zijn geïntegreerd, kan veel
doelmatiger aan energiebesparing
worden gedaan. Vroeger zaten we
elkaar als concurrenten wel eens
in het vaarwater. Moesten klanten
een gasboiler of een elektrische
boiler aanschaffen? Nu loopt het
ineens als een trein. In de tuin-
bouw, de ziekenhuizen van Ge-
leen en Sittard, het zwembad in
Gulpen en bij KNP zijn we bezig
met projecten voor warmtekracht-
koppeling: In kleine centrales
wordt elektriciteit opgewekt en de
afvalwarmte die daarbij vrijkomt
wordt niet in de Maas geloosd,
maar wordt gebruikt voor verwar-
ming van de kassen, ziekenhuizen
of zwembaden. We zijn met Roer-
mond Papier en Page in Gennep
in gesprek om ook daar centrales
voor warmtekrachtkoppeling te
bouwen."PvdA ook tegen overdragen

van wsw-gelden in 1994

AbvaKabo wijst nog eens op groot banenverlies
Tegen de verwachting in heeft de
fusie niet tot een grote bezuini-
ging op het personeel geleid. Van
de 250 55-plussers heeft Mega
slechts 95 mensen vervroegd naar
huis gestuurd met een aardige
premie. Op het ogenblik adver-
teert Mega alweer voor nieuw per-
soneel.

„Ondanks de schaalvergroting
willen we toch dicht bij de klant
blijven zitten", aldus Prieckaerts.
„Bezuinigen was ook niet door-
slaggevend voor de fusie. De ver-
bruikersadministratie, waar de
klanten met een klacht terecht
kunnen, wordt daarom onderge-

Als nieuwe grootmacht denkt Me-
gaLimburg ook beter toegerust te
zijn voor het wegvallen van de
grenzen in de Europese Gemeen-
schap. Voortaan mogen grootver-
bruikers zoals DSM overal in
Europa hun energie kopen. Mega
raakt het monopolie in Limburg
dus kwijt, maar daar staat tegen-
over dat de Limburgse energie
voortaan ook aan buitenlandse af-
nemers mag worden verkocht. Dat
gebeurt overigens ook al een tijd-
je. Mega berekent naar Europese
maatstaven erg lage energieprij-
zen. Een bedrijf in Herzogenrath
is een vaste klant van Mega, die
goedkoper is dan de Duitse con-
current RWE. „We zouden makke-
lijk nog meer Duitse klanten
kunnen krijgen", aldus Priec-
kaerts, „maar we hebben liever
een goede verstandhouding met
de collega-energiebedrijven in
België en Duitsland, om eventuele
samenwerking in de toekomst niet
uit te sluiten."

Monsterfusie
Mega Limburg is het resultaat van
een monsterfusie tussen Plem en
Limagas, de provinciale elektrici-
teits- en gasleverancier. Het nieu-
we bedrijf telt 400.000 consumen-
ten, dievolgens Prieckaerts straks
gaan profiteren van allerlei voor-
delen van de fusie. De straat
wordt niet meer zo vaak openge-
broken, want de aanleg van gas-
en elektriciteitsleidingen wordt
beter gecoördineerd. Er komt één
alarmnummer, de meteropnemer
komt nog maar één keer langs
voor beide energiesoorten en bin-
nenkort worden ook de rekenin-
gen voor gas- en elektra samenge-
voegd.

Banenverlies
De ambtenarenbond AbvaKabo
vreest dat 4000 tot 8000 arbeids-
plaatsen verloren gaan in 'de sociale
werkvoorziening (80.000 werkne-
mers). Dat verlies wordt volgens de

De nieuwe verdeelsystematiek van
het kabinet gaat volgens AbvaKabo
alleen uit van inwonertal en bebou-
wingsoppervlak als bepalende fac-
toren.

bond veroorzaakt door de 'effi-
ciency-korting' van 5 tot 10 procent
(140 tot 280 miljoen gulden) die het
kabinet wil doorvoeren bij de over-
heveling van het rijksbudget voor
de sociale werkvoorzieningnaar het
fonds voor sociale vernieuwing.
Naast het verlies aan arbeidsplaat-
sen door de efficiency-korting drei-
gen volgens de bond ook nog eens
17.000 werknemers van buiten de
Randstad hun banen kwijt te raken.
Dat komt doordat deze provincies
(met name Noord-Brabant, Lim-
burg, Groningen, Overijssel en Gel-
derland) op dit moment nog meer
geld krijgen uit het rijksbudget
voor de sociale werkvoorziening. In
het verleden is hun op grond van de
aldaar geldende sociaal-economi-
sche situatie meer geld toegekend.

Aanvankelijk had de PvdA-fractie
geen principiële bezwaren, maar
dat is inmiddels veranderd. „Lim-
burg heeft terecht aan de bel ge-
trokken", zegt Leo Schoots. „We
moeten het zekere voor het onzeke-
re nemen. Beter is het om het huidi-
ge bekostigingsysteem dat in 1989
is ingevoerd te handhaven. Laten
we eerst eens afwachten of het
werkt. In 1994 wordt het volgens
plan geëvalueerd. Dan heeft het
geen zin om het systeem nu al te
veranderen".

koste van de kleine steden in het
oosten en zuiden van het land zal
gaan en het meeste geld naar de
grote steden in de Randstad zal
vloeien.

WEERT - Ook de PvdA-fractie in
deTweede Kamer is tegen het over-
hevelen van wsw-gelden in 1994
naar het Fonds voor Sociale Ver-
nieuwing. Andere fracties hadden
zich daar al eerder tegen uitgespro-
ken. Morgen zal woordvoerder Leo
Schoots tijdens het mondeling
overleg staatssecretaris Ter Veld
van Sociale Zaken op de hoogte
stellen van het standpunt van de
PvdA. De fractie heeft haar mening
herzien na een werkbezoek gisteren
aan het sociale werkvoorziening-
schap De Risse in Weert en een ge-
sprek met de Federatie Werkvoor-
zieningschap Limburg.. Zoals bekend wil Ter Veld de socia-

-1 le werkplaatsen niet meer recht-
i streeks betalen. Ze wil dat overhe-
! velen naar de gemeenten via het
Ponds Sociale Vernieuwing. Ge-
vreesd wordt dat deze operatie ten
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in de theater
HEERLEN:
- di. 31/3: Youp van 't Hek met 1!
soloprogramma 'Alles of nooit. '- wo. 1/4: Ballet Théatre de I'Est'
'Zorba de Griek. "
MAASTRICHT:
- di. 31/3: 'Mode-gala, zomercolle*
Frank Govers Haute Couture fl
uur).
- wo. 1/4: Youp van 't Hek meti
soloprogramma 'Alles of nooit. 1

SITTARD:
- di. 31/3: Muziek & Dansthd
Pandora met het nieuwe prograi*
'Perron 7.

ROERMOND:
- wo. 1/4: 'Hoe verzin je het', je»J|
musical van Hetty Heyting dooti
Jeugdkomedie Amsterdam (Il
uur).

AKEN:
- di. 31/3: Karate Billi kehrt z\iA
Klaus Pohl.
- di. 31/3: 'Satyricon', Bruno M-^
na.

Tenzij anders aangegeven begin'
alle voorstellingen om 20 uur., .>

expositie
HEERLEN

Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisp'*,
19. De Collectie, keuze uit de ki">
collectie 1950-1991. T/m 10/5, ope"
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 9
Galerie de Konfrontatie, PutgraS'
Expositie van fotografe Dominil
Panhuysen. T/m 26/4. Open za e* 1!
14-17 uur. Thermenmuseum . C"*1
vallumstraat 9. Zoals de ouden bo 11
den. T/m 17/5, open di t/m vr &
uur, za en zo 14-17 uur.

BRUNSSUM
Brikke-oave, Lindeplein. AquarelJ
van André Offermans. Van 3/4 t/m _
open ma t/m vr 10-12, 14-17 en I*l
uur, zo 15-17 uur.

HOENSBROEK
Fotogalerie 68, Poortgebouw KaS^Hoensbroek. Expositie van de ft]
graaf Pierre Jean Amar. T/m 3/5, or
ma t/mvr 10-12uur, 13.30-17 uur eH'
en zo 13.30-17 uur.

LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Exp^l
tic van Frank Ermschel. T/m lï
open vr 17-20 uur, za en zo 14-17 \W

NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationsstf*
282. Schilderijen van Gerda Ha*
mans en beelden van Rini Dado. 1|
4/4, open di t/m vr 9-18 uur en za 9*
uur.

__>

(ADVERTENTIE)
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GEERUOGS W
Roermond: Luifelstraat 42

tel. 04750-18624
Heerlen: Gringelstraat 9

t.o. nutsbedrijf
tel. 045-722493

UW SLAAPVOORLICHTER® VOO*
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Maria Mayo van cursus zelfverdediging voor oudere mensen:

'Je kunt dat handtasje
maar beter loslaten'

Limburgs Dagblad, 30 maart 1992. 'Maastricht -
Twee bejaarde vrouwen, 80 en 83 jaar oud, zijn

vrijdagavond om elf uur op een brutale en
gewelddadigewijze beroofd van hun handtassen. Een

van de dames kwam ten val en brak daarbij haar
heup.' Limburgs Dagblad, dezelfde dag. 'Landgraaf -
Een 77-jarige vrouw uit Landgraaf is zaterdagmiddag

in 't Eilske beroofd van haar handtas.'
In Heerlen alleen al werden in de afgelopen maand
februari 18 tasjesroven gepleegd. Vijftien daarvan

waren gepleegd door een twintigjarige
heroïneverslaafde uitHeerlen. De slachtoffers waren

vrouwen tussen 63 en 85 jaaroud.
Ouderen, met name de vrouwen durven de straat niet

meer op. Mede doorbovenstaande berichten.
„Onnodig", zegt de 69 jaar jonge JohannaRoyen uit
Maastricht. Zij heeft een cursus zelfverdediging en
zelfvertrouwen gevolgd. „Ouderen denken dat ze

zwak zijn en niets meer kunnen, dat is grote onzin."
Dit is de visie van Maria Mayo uitWeert. Zwarte band

judoen taekwondo, en docente zelfverdediging.

VENLO
Perron 55: La petite voleuse,
20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Dead again, dag. 20.
uur. De Notekraker, wo H-
uur. Royaline: The Addams I
mily, wo ook 14.30uur. De Joh
sons, di t/m do 20.30 uur. Fil
huisRoermond: La petite volt
se, do 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Frankie
Johnny, di 20.30 uur.

SITTARD
Forum: JFK, dag. 20.30 ui
Dead Again. dag. 20.30 uur. t
bar het olifantje, wo 14 ui
Filmhuis Sittard: La petite <leuse, wo 20.30 uur.

GELEEN
Roxy: The last boyscout, i
20.30 uur. A kiss before dy
dag. 20.30 uur. De avonturen
Pippi Langkous, wo 15 uur.

in hetnieuws



Van onze verslaggever

Wachten voor een paspoort

voorwaardelijk en zes maanden
voorwaardelijke rijontzegging. Parkeerplaats van

Rieteco moet weg
het aantal klanten en de vraag naa
parkeerruimte waren toegenomen.

Feestdagen

Parkeren op het circa honderd me-
ter verderop gelegen Vincent van
Goghplein is niet mogelijk, stelt
Rieteco. De Duitse klanten van het
winkelbedrijf kopen altijd zeer gro-
te hoeveelheden voedingsmiddelen
en ze moeten dan ook met hun wa-
gens vlakbij de winkel kunnen
komen.

Het gemeentebestuurvan Kerkrade
schreef Rieteco, die het vooral van
Duitse klanten moet hebben, eerder
al aan de toegang tot het illegaal in
gebruik genomen parkeerterrein af
te sluiten en de aangelegde verhar-
ding te verwijderen.

DEN HAAG/KERKRADE- Het
winkelbedrijf Rieteco moet onmid-
dellijk het illegale parkeerterrein
aan de Meuserstraat 54 sluiten voor
parkeerders. Dat heeft de Raad van
State bepaald.

kom van Simpelveld en 132 op
de autoweg) plus verboden wa-
penbezit in de vorm van een
'aangepaste' ketting.

De eis van officier van justitie
mr. P. Frénay loog er niet om:
5.000 gulden boete, zes weken
celstraf waarvan vier weken

Van onze verslaggever

PEERLEN - Samenvoeging
F- elf strafzaken heeft er indi-
kt toe geleid dat een 22-jarigeleerlenaar gisteren 'slechts' een
',°ete kreeg opgelegd van 4.000
5 uiden. Aparte behandeling zou
<olgens officier van justitie mr.,p Frénay zeker hebben geleid
Jt meerdere weken celstraf, een
-*ngdurige ontzegging van derij-
«voegdheid en nog hogere geld-
'Oetes.
"s aan de grond genageld stond

de verdachte gistermorgen in het
beklaagdenbankje van het Heer-
lense gerechtsgebouw. Hij wist
kennelijk wat hem te wachten
stond. Vijf maal rijden zonder
rijbewijs, waarvan drie keer in
een onverzekerde auto. Daar-
naast nog twee snelheidsovertre-
dingen (86 km/u in de bebouwde

Kantonrechter mr. J. Freyters
had zichtbaar moeite met het
formuleren van zijn uitspraak:
„Enerzijds spreekt de reeks over-
tredingen voor zich. Anderzijds
is het jammerom een jongeman,
die nu wel in het bezit van een
rijbewijs is, meteen een langdu-
rige rijontzegging en celstraf op
te leggen." Freyters schrapte alle
onvoorwaardelijke straffen en
hij hield de boete op 4.000 gul-
den. Frénay houdt hoger beroep
nog in overweging.

FNV eist snel overleg met gemeente Heerlen

Creativiteits centrum
is bereid tot actie

Verzoek
Het winkelbedrijf voerde tegen de-
ze aanschrijving vrijdag bij de Raad
van State een spoedprocedure. Ver-
zocht werd om schorsing van de
uitgevaardigde maatregel. De Raad
van State wees dit verzoek gisteren
af.

Regels
In de spoedprocedure die vrijdag
werd behandeld klaagden zowel het
gemeentebestuur van Kerkrade als
omwonenden over het niet naleven
van de regels door Rieteco. De
woordvoerder van de gemeente zei
dat het niet zover had hoeven ko-
men, als Rieteco zijn zaak niet tel-
kens zou hebben uitgebreid zonder
vergunning. Volgens de gemeente-
woordvoerder was Rieteco niet te
stoppen, ook niet door depolitie.De illegale parkeerplaats ligt naast

het legale parkeerterrein van Riete-
co. De bedrijfsleiding zit echter te
springen om meer parkeerplaatsen,
omdat door winkeluitbreidingen

Het illegale parkeerterrein ligt pal
achter de woningen van enkele om-
wonenden. Woordvoerders van de
buurt zeiden dat de omgeving al ja-
ren onleefbaar is door de verkeerso-
verlast. Rieteco heeft daarin naar
hun mening een fors aandeel.
De woordvoerder van de gemeente
sprak van een 'ernstige aantasting
van de rechtsorde. „Als we hier
geen maatregelen mogen nemen,
dan kunnen we niemand meer aan-
schrijven", aldus de woordvoerder
van de gemeente.

JpERLEN - De Kunstenbond FNV ziet zich gedwongen om
F* het personeel van het Creativiteitscentrum actie te gaan
Fren, als de gemeente Heerlen niet bereid is om op korte ter-
Wn met de Kunstenbond FNV en het bestuur van het Creati-feitscentrum te overleggen.

Wegkruis
vernield

LANDGRAAF - Het wegkruis
bij bejaardencentrum De Dor-
mig in Schaesberg is verleden
week vernield. De brokstukken
zijn verdwenen. Het kruis werd
anderhalf jaar geleden door be-
middeling van de Heemkunde-
vereniging geplaatst, speciaal
voor de bewonersvan het bejaar-
dentehuis.

Op de sokkel van Kunradersteen
wil de Heemkundevereniging zo
spoedig mogelijk een nieuw
kruis plaatsen.

De FNV noemt het bestuursbesluit,
waarbij ook alle 32 personeelsleden
van het Creativiteitscentrum ont-
slag werd aangezegd, zeer 'voorba-
rig.

Maar de FNV vindt ook de houding
van de gemeente niet consequent.
Deze heeft aangekondigd op ter-
mijn de hele subsidie voor het Crea-
tiviteitscentrum te willen beëindi-
gen. De FNV vindt deze stap in
tegenspraak met de instelling van
een werkgroep die moet bekijken
welke functies van het Creativiteits-
centrum op een andere manierkun-
nen worden voortgezet.

F een eerdere uitnodiging hiertoe,
.Tk **anuari> reageerde de gemeen-
anelemaal niet. De Kunstenbond
hfJ is 'ernstig verontrust' over de
l#*omst van de werkgelegenheid
e' het Creativiteitscentrum in

a Ü "^'*- zu^en nimmer tolere-
dat de gemeente en het bestuur,

11 !cnt om verschillende redenen,siuipenc _e wijze de werkgelegen-
<* van het personeel vernietigen",. de FNV aan het Heerlense

_
vege.

Ij 1 bestuur van Creativiteitscen-
I *ta heeft besloten om er per scp-

mee te stoppen. De aanlei-
,B daarvoor was dat de gemeente

1*sUbsidie voor 1992 verlaagd heeft
j""- 500.000 naar 440.000 gulden.

„Indien de politieke wil aanwezig is
om deze vorm van dienstverlening
aan de Heerlense burgers te hand-
haven, moeten constructieve initia-
tieven, zoals deze onder het perso-
neel leven, een eerlijke kans krij-
gen", schrijft M. Kothman namens
deKunstenbond.

'De durf om aan te tasten'

Hollands geluid bij
Omroep Landgraaf
LANDGRAAF - De uitzending
van 't Dorp Telemagazine van
Omroep Landgraaf wordt morgen
via de radio voorzien van Neder-
landstalige teksten. Het tv-geluid
is zoals gebruikelijk in Limburgs
dialect.

Vrijspraak voor
'zomer-rijdster'

Motor 's winters in garage

" Na 1 april mag een tot vijfjaar verlopen
paspoort niet meer dienen als legitimatie-
bewijs in de landen van de Europese Ge-
meenschap. Bovendien wordt de prijs van
een nieuw paspoort met ingang van dezelf-

Het 'Hollandse' simultaan-
geluidssignaal, dat wordt uitge-
zonden op 107 MHz FM, is voor
Omroep Landgraaf een experi-
ment. Als de service aanslaat bij
dekijkers, wil Omroep Landgraaf
uitzendingen in dialect structu-
reel van een Nederlandse vérta-
ling gaan voorzien.

uf -W. Vondenhoff
Koninklijk zilver
_%^RLEN - De 68-jarige H. Von-

Wh<?ff is afgelopen zaterdag on-
t. Cneiden met koninklijk zilver

'!> -ir?e orde van Oranje Nassau. De„ * Q^erscheiding werd uitgereikt
_%* burgemeester Piet van Zeil.
.Ie n»nhoff is mede-oprichter van

11
>~ Mariniers Monumenten Sittard

WeJ. an de Limburgse Schietdag.
u t-l)Uer heeft hij de Schietclub Oos-
HgJke Mijnstreek opgericht, is hij

6 Jaar secretaris van carnavalsver-
36 'png deBokkerijders en heeft hij

Jaar in de mijnen gewerkt.

In het 45 minuten lange program-
ma van deze week besteedt Om-
roep Landgraaf onder meer aan-
dacht aan toneelrecensies in het
Limburgs Dagblad, huize Op de
Bies, de Landgraafse Cultuurprij-
zen en worstelverenigingSimson.
Vandaag, morgen en donderdag
is het programma te zien om 19.00
uur via de Landgraafse kabel.

HEERLEN - Het ontbreken van
een foto en de bijzondere uitleg die
haar raadsman gaf, zaaiden gister-
morgen zoveel twijfels bij kanton-
rechter mr. J. Freyters dat hij een
vrouw uit Aken vrijsprak.

Officier van justitie mr. P. Frénay
had een boete van 75 gulden geëist.
De Duitse vrouw zou met haar mo-
tor in december 1990 in Heerlen elf
kilometer te hard hebben gereden.
Het kenteken werd vastgelegd via
een radarcontrole.
„Onmogelijk dat mijn cliënte daar
gereden heeft", aldus raadsman mr.
Roth. „Zij is een zogenaamde mooi-
weer-rijdster. Zij rijdt alleen in de
zomermaanden en alleen in die pe-
riode is haar voertuig verzekerd, 's
Winters staat de motor zonder olie
en benzine in haar garage. Boven-
dien zijn er getuigen die de motor
op betreffend tijdstip in de garage
hebben gezien."
De kantonrechter twijfelde: „En dat
werkt in het voordeel van de ver-
dachte. Vrijspraak."

Voerendaal verdeeld
door bouwplan gemeente

Van onze verslaggeefster

VOERENDAAL - Algemeen Ge-
meenschaps Belang (AGB) en CDA-
er H. Schepers hebben sterke twij-
fels over het Meerjarenbouwpro-
gramma voor de gemeente Voeren-
daal. „Een totaal andersom-beleid
in vergelijking met de nota uit
1980", meent raadslid Winthagen
(AGB). „De gemeente slaat een ver-
keerde weg in", zegt Schepers.

De beide raadsleden storen zich

vooral aan het feit dat de kleine ker-
nen zoals Klimmen en Übachsberg
een pas op de plaats moeten maken
wat betreft woningbouw.

De ontwikkeling van de Übach-
bergse bouwlokatie 'In gen Hunsch'
is volgens B en W niet wenselijk
vóór 1996. Schepers: „Een beleid
bijstellen is prima, maar met
Übachsberg slaat het college een
verkeerde richting in. Met de uitstel
van 'In gen Hunsch' tot 1996 heb ik
grote moeite."
Ook de bouw in Klimmen komt na

de ontwikkeling van bestemmings-
plan Overheek op een laag pitje te
staan. De AGB-fractie stelde daar-
om voor het plan ten gunste van de
kleine woonkernen te wijzigen. Dit
voorstel vond echter, behalve bij
Schepers, geen gehoor bij de overi-
ge raadsfracties. Wel werd het colle-
gevoorstel met 11 tegen 4 stemmen
aangenomen.

De bejaardenhuisvesting is een pro-
bleem apart in het Voerendaalse.
De realisatie van aanleunwoningen
in de buurt van bejaardenhuizen
laat volgens wethouder Uitterhoeve
nog even op zich wachten. Daarom
wil deze het gebiedje bij de school
en de kerk in Craubeek als 'gouden
reserve' bewaren voor eventuele be-
jaardenhuisvesting in de toekomst.
Vrijwel alle fracties stemden daar-
mee in.

Dialect sterke kant
in stuk van Frohsinn

Van onze correspondent
MATHEU BEMELMANS

KERKRADE - Wie in Kerkrade to-
neel gaat spelen, weet zich op één
punt altijd van succes verzekerd: 't
dialect. De kleurrijke woordkeuze
in het smeuïge Kerkraads maakte
afgelopen weekeinde dan ook een
belangrijk onderdeel uit van de
voorstellingen van het stuk 'De fa-
milieë Baale en dr Jesjtressde hoes-
man' van toneelvereniging Froh-
sinn uitKerkrade-West.

In deze klucht wordt het verhaal
verteld van de werkloze Hub Baale
(regisseur Jo Voncken) die tegen
zijn zin huisman is, omdat zijn
vrouw Kitty (Marie-José Voncken)
een drukke baan heeft. Hub is ech-
ter meer geïnteresseerd in boek-
houdsystemen dan in huishoudelijk
werk.

recensie J

Samen met een journalistevan een
damesblad (Marianne Paulzen) die
zeer geïnteresseerd is in de aktivi-
teiten van deze huisman, bedenkt
pa Baale een plan om duidelijk te
maken dat hij meer wil dan strijken
en koken. Kort gezegd komt het
erop neer dat hij zo overdreven vlij-
tig aan het poetsen slaat, dat de rest
van het gezin zich afvraagt of ze niet
te streng geweest zijn. Uiteindelijk
wordt de oplossing gevonden in
twee part-time banen, zodat vader
en moeder beiden kunnen werken
en ook beiden voor het huishouden
moeten zorgen.
Uiteraard ging het geheel gepaard
met allerlei verwikkelingen, die
weer tot de nodige misverstanden
leidden. Een bemoeizieke schoon-
moeder (Aaltje Perquin), een zorg-
zame therapeut (Roger Cohnen) en
een argeloze directeur (Jean Lejeu-
ne) droegen hier hun steentje aan
bij.

Zoals in de meestekluchten, was de
ontknoping nogal voorspelbaar,
maar Frohsinn wist er een aardig
geheel van te maken. Hoewel het

Een vervolgvoorstelling is op 11
april te zien in de harmoniezaal aan
de Meuserstraat in Haanrade.

Ondanks dat viel er genoeg te la-
chen in dit - wat je letterlijk zou
kunnen noemen - gooi-en-smijt-
stuk. De mooie ruime bühne werd
goed gebruikt en het publiek ge-
noot van de droge humor van Hub
en van zijn uitspraken 'Vier hoes-
vrouwe' en 'Mieng kuche is mienge
sjtolz'. Met dit stuk heeft Frohsinn
zich, om met de woorden van Aaltje
Perquin te spreken, redelijk 'in de
fiejoer jeworpe'.

Kerkraads dialect veel mogelijkhe-
den biedt, zou er toch meervaart in
het stuk gezeten hebben als een
deel overbodige tekst geschrapt
was. Nu werd het tegen het einde
een beetje langdradig. Verder vond
ik het jammer dat de spelers, mis-
schien gedreven door het vuur van
het spel, soms wat uitbundiger wa-
ren dan bij hun rol paste. Dit en het
praten tegen het publiek maakten
het geheel minder overtuigend. Ook
moeten de spelers erop letten dat ze
niet voor elkaar of met de rug naar
de zaal gaan staan.

" Nog maar net hadden we de
griep en verkoudheid als erfe-
nis van carnaval eindelijk we-
ten te onderdrukken, of we la-
zen in het huis-aan-huisblad De.
Trompetter een aankondiging
van de gemeente Kerkrade: de
openingstijden van de gemeen-
telijke loketten. De ambtelijke
opstellers beschikken over een
kennelijk wel heel vooruitzien-
de blik: „Alle kantoren zijn 'op
24 en 31 decembervanaftwaalf
uur gesloten, vrijdag 27 decem-
ber zijn de gemeentelijkekanto-.
ren de hele dag dicht", schrij-
ven ze. En we waren net van
plan om dan even bij de ge-'
meente langs te gaan!

Jarig
" Twee in Aken wonende Tur-
ken troffen het die avond niet
aan de grensovergang in Kerk-
rade. Negen van de tien keer
passeerde het duo (niet in het
bezit van een Nederlandse ver-,
blijfsvergunning) de douane-
post zonder problemen omdat
de post telkens onbemand was.
Juist die ene keer dat hun jari-
ge vriendin aan de overkant
van de 'paal' in de regen stond
te wachten, ging het fout. Tot
twee maal toe werd het Turkse
duo aangehouden door een-
douanebeambte. De prijs voor
de onbeantwoord gebleven lief-
de was wel erg duur: honderd
gulden boete ieder.

Profiel
0 Niet de profielschets van de
nieuwe burgemeester van Heer-
len, maar het profiel van een',
bijna kale band van een auto-
kwam gisteren ter sprake bij de'
kantonrechter in Heerlen. „Op;
de band zat minder één milli--
meter profiel. Om risico's te'
vermijden had u beter kunnen
lopen", zei de officiervan justi-
tie mr. Frénay tegen een man
uit Den Bosch. Hij had onverze-
kerd gereden in een in slechte
staat verkerende auto. De tota-
le boete bedroeg 700 gulden.
Niet alleen een risicovol, maar
ook een (peper)duur ritje.

Rood
9 Geen groen, geen oranje
maar rood was dekleur van het
verkeerslicht dat een jongeman
uit Tüddern had gepasseerd.
Niet een, maar twee maal had
de automobilist door rood gere-
den. „Bestaat niet", was zijn
verweer. „De eerste keer door
rood is correct, maar daarna
ben ik door het oranje licht ge-
reden. Ik ben toch niet gek! Ik
heb de politieauto in mijn ach-
teruitkijkspiegel gezien. Ik be-
ga toch niet twee maal dezelfde
fout." ,J£ennelijk wel", was de
reactie van de kantonrechter.
Het lichtzou volgens deverbali-
santen één seconde op rood heb-
ben gestaan. Aangezien de
rechter niet twijfelde aan het
ambtsedig opgemaakte proces-
verbaal ging de man uit Tüd-
dern twee maal voor de bijl.
Een totale boete van 310 gul-
den. Wat een kleurtje niet alle-
maal kan doen!

Vissen
" Diverse ietwat nerveuze ty-
pes hebben wij reeds gesigna-
leerd. Vandaag zal dat alleen
nog maar toenemen. Verhalen
over forellen van geweldige af-
metingen zullen vanaf woens-
dag weer de ronde doen. Ken-'
ners verkopen elkaar vissersia^
tijn zonder ook maar eventjes
met de ogen te knipperen. Af-
spraken worden afgezegd, er
moet gevist worden. Niet achter
het net, maar simpelweg aan de
hengel. Bij tal van visvererQ-
gingen zijn met ingang van hti
nieuwe visseizoen de normen
aanzienlijk verscherpt. Wij
wensen de liefhebbers in elk ge-
val een goede vangst toe.

Knights
O Fan van de London Knights:
„Wat? Ik mag me tijdens hel
optreden niet zelf bevredigen?
Dan laat ik het mijn buur-
vrouw toch doen!"

Verhoor
"De politie van Antwerpen
heeft afgelopen zondag een
33-jarige Belg aangehouden in
verband met een moord. Toen
de man op het bureau werd ver-
hoord, werd er eenfelle lamp op
hem gericht en vroeg de recher-
cheur in hemdsmouwen: „Waar
was u vannacht tussen twee en
drie?"

Als het stuk begint, is het, tot groot
verdriet van de rest van de familie,
in huis een grote puinhoop. Moeder
Kitty dreigt met de dochters Diane
(Brigitte van Loo) en Petra (Maria
Hendricks) in een hotel te gaan wo-
nen, als de boel niet opgeruimd
wordt.

'De durfom aan te tasten, de durfom het te laten, in evenwichtige verhouding', zo be-9in_ de begeleidende tekst van een bronzen kunstwerk dat zaterdag in Landgraaf is ont-huld. De maakster, Juul Sadée (geboren in Heerlen, 1958), kreeg in 1990 de opdracht van"3e gemeenteLandgraaf een kunstwerk te maken. Het beeld staat op de hoek van de Here-
en is bekostigd door de gemeente en de provincie. Foto: KLAUS TUMMERS.

Dinsdag 31 maart 1992" 15

Samenvoeging strafzaken
houdt verdachte uit cel

Limburgs dagblad _[ oostelijke mijnstreek

de datum verhoogd. Voor veel mensen reden
om snel een nieuw exemplaar aan te vra-
gen. Dat zorgt voor lange rijen bij de ge-
meenelijke afdelingen Bevolking, zoals hier
in Kerkrade. Foto: klaus tummers



* INa een leven dat getekend was met liefde, een-
voud, hulpvaardigheiden zorgzaamheid, is veel
te vroeg van ons heengegaan, mijn inniggeliefde
man, onze goede vader, schoonvader, grootva-
der, schoonzoon, broer, schoonbroer, oom en
neef

Tjeu Janssen
echtgenoot van

Tonie Jansen
Hij overleed in de leeftijd van bijna 53 jaar,
voorzien van de h. sacramenten.

Stem: T. Janssen-Jansen
Martha
Marcel en Anita,Kim
Yvonne
Burd
Serge
Familie Janssen
Familie Jansen

6171 HH Stem, 30 maart 1992
Gavarellestraat 5
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 2 april om 10.30 uur in de St. Marti-
nuskerk te Oud-Stem, waarna aansluitend de
crematie in het crematorium Nedermaas te Ge-
leen.
Er is geen condoleren.
Woendagavond om 18.45 uur wordt de avond-
wake gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van Uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Er is geen bezoek.
Mochten wij iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving be-
schouwd'wordt.

* Ils de boom goed, dan zijn ook
de vruchten goed; want aan de
vruchten kun jede boom kennen.
(Mt. 12,30)

Na een leven vol toewijding aan het werk dat
hem was opgedragen en waar hij ook plezier in
had is, ten gevolge van een ernstige ziekte, nog
vry onverwacht overleden

Rufus (Chris)
Marcellis

franciskaan
Hij bereikte de leeftijdvan 70 jaaren was 45 jaar
franciskaan.
De eucharistieviering waarin wij afscheid van
hem nemen zal plaatsvinden in de Bernardinus-
kapel, Akerstraat 97 te Heerlen, en wel op vrij-
dag 3 april om 13.30 uur. Daarna zal hij worden
begraven op het kerkhof Imstenrade bij de me-
debroeders die hem voorgingen.
Heerlen, 30 maart 1992
namens de familie: namens de Franciskanen:
mevr. Tr. Marcellis Th. Simons ofm
Venrayseweg 123 A gardiaan
5961 NS Horst Akerstraat 97

6417 BK Heerlen
Broeder Rufus is opgebaard in de rouwkamer
van het Uitvaartcentrum v/h Crombach, Olie-
molenstraat 30, Heerlen, ingang St.-Antonius-
weg.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dage-
lijks van 19.30-20.00 uur.

DOE MEE MET
KRUIS + MUNT.

SPEEL MEE MET
JE FAVORIETE

NEDERLANDER!

[ + ]

JEÜEH

BEL 06-300400.
KOSTEN F I.- PER MINUUT TGV 125 JAAR NED RODE KRUIS

t Petrus Pinxt, oud 65 jaar, echtgenootvan Anna
Sibels, Maastricht, Spinetplein 23A, 6217 XN

Maastricht. De eucharistieviering zal gehouden
worden op woensdag 1 april om 12.00 uur in de
parochiekerk van St. Christoffel, Maastricht-
Caberg. In de kerk gelegenheid tot schriftelijk con-
doleren.

tHenrica van Mastrigt, oud 83 jaar. Maastricht,
verpleegkliniek Klevarie. Corr.adres: Bemeler-

weg 30, 6267 AN Cadier en Keer. Eucharistievie-
ring in de parochiekerk van de H. Kruisverheffing
te Cadier en Keer op donderdag 2 april om 11.00
uur.

t Maria Walraven, oud 83 jaar, echtgenote van
wijlen Hubertus Pasmans. Heer-Maastricht.

Corr.adres: Brusselsestraat 148, 6211 PJ Maas-
tricht. De eucharistieviering zal gehouden worden
op woensdag 1 april om 11.00 uur in de parochie-
kerk van St. Petrus-Banden te Heer. Er is geen
condoleren.

tida Beckers, oud 95 jaar, echtgenote van wijlen
Willem Lardenoije. Maastricht, Huize Providen-

tia, Veldstraat 18a. Corr.adres: Termileslaan 156,
6229 VX Maastricht. De uitvaartdienst zal gehou-
den worden op woensdag 1 april om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Michael te Heugem-
Randwyck. Er is geen codoleren.

t Willem van derLinden, oud 86 jaar, weduwnaar
van Mia de Graaf, echtgenoot van Lies Lem-

pens. 6217 HB Maastricht, Brusselsestraat 310. De
uitvaartdienst zal plaatshebben op donderdag 2
april om 14.00 uur in de parochiekerk van St. Chri-
stoffel te Caberg-Maastricht.Er isgeen condoleren.

tTrui Mullers, oud 77 jaar, weduwe van Funs
Meijers. Maastricht, verpleegkliniek De Zeven

Bronnen. Corr.adres: Hoolhuis 5, 6241 GP Bunde.
De uitvaartdienst zal plaatshebben op woensdag 1
april om 11.00 uur in de parochiekerk van het H.
Hart van Jezus te Rothem-Meerssen. Er is geen
condoleren.

tJan Könings, 47 jaar, echtgenoot van Toos Tim-
mermans, Johan Frisolaan 10, 6077 CC St. Odi-

liënberg. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden heden, dinsdag 31 maart 1992 om 10.30
uur in debasiliek van de H.H. Wiro, Plechelmus en
Otgerus te St. Odiliënberg.

t Maria Catharina Hubertina Munnecom (tante
Kaatje), 85 jaar, Vijverbroekstraat 3, Neeritter.

Corr.adres: Diamantstraat 1, 6015 BD Neeritter. De
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden he-
den, dinsdag 31 maart 1992 om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Lambertus te Neeritter.

tMargaretha Gisberts, 64 jaar, echtgenote van
Harry Hansen, Kampstraat 12, 6041 BB Roer-

mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden heden, dinsdag 31 maart 1992 om 11.00uur
in de H. Jozefkerk te Leeuwen.

t Franc iscus Hendricus van Emmerik, 61 jaar,
echtgenootvan Roely van Emmerik-Vermeulen,

Heide 37, 6042 LN Asenray-Roermond. De plechti-
ge uitvaartdienst zal worden gehouden op donder-
dag 2 april 1992 om 11.00 uur in de kerk van Asen-
ray.

t Corry Hulsbosch-Daanen, 64 jaar, weduwe van
Bér Hulsbosch. Corr.adres: Grotestraat 40, 6067

BR Linne. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden op donderdag 2 april 1992 om 10.30 uur
in de parochiekerk van de H. Martinus te Linne.

tMargaretha Honorine Augusta van Horrik-
Raes, 73 jaar, weduwe van L.A.A. van Horrik,

Melick. Corr.adres: Mozartstraat 302, 6044 RS
Roermond. De crematie heeft in besloten kring
plaatsgevonden.
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Negenhonderd
meldingen over

kindermishandeling
DEN HAAG - Tijdens de landelijke
campagne tegen kindermishande-
ling „Over sommige geheimen moet
je praten", zijn via 06-8400 negen-
honderd gesprekken gevoerd over
kindermishandeling. Dat is twee
keer zoveel als normaliter bij de
Kindertelefoon. De speciaal in het
leven geroepen lijn gaat twee uur
langer open: van 14.00-20.00 uur.

De Samenwerkende Organisaties
tegenKindermishandeling maakten
gisteren op de helft van de campag-
ne tussenresultaten bekend, samen-
gesteld door de Vrije Universiteit.
De campagne startte op 23 septem-
ber en is er op gericht dat kinderen
in de doelgroep van 8-14 jaar het
zwijgen over kindermishandeling
doorbreken. De tweede doelgroep
zijn de volwassenen, die zonodig
hulp moeten inschakelen.

In september dit jaarwordt de cam-
pagne afgerond. Er wordt aan ge-
werkt om het 06-nummer voor
kinderen voor nog een jaar open te
houden.

Sportvissers
strijden tegen
'zwartvissen'

HEERLEN - De Limburgse sport-
vissers gaan hun krachten bunde-
len in de strijd tegen zwartvissen. In
Weert zal op 8 mei aan dertig vrij-
willigers van hengelsportverenigin-
gen worden bijgebracht hoe ze
controle kunnen uitoefenen op dit
hardnekkige verschijnsel. Door
middel van overredingstactieken
moeten de overtreders overgehaald
worden een visakte aan te schaffen,
lid te worden van een vereniging,
en toestemming te vragen van de
visrechthebbenden in kwestie.

Overhalen, want voor zover het niet
gaat om politieambtenaren of jacht-
opzieners hebben de 'geschoolde
sportvissers ' niet de bevoegdheid
een zwartvisser te bekeuren. „En
dat is nu juist de tekortkoming van
dit initiatief', aldus penningmeester
Malskat van Hengelsportcombina-
tie Oostelijke Mijnstreek. Hij vindt
overigens wel dat het zinvol is
sportvissers te scholen, opdat ze
weten hoe de gecompliceerde wet-
geving op dit gebied in elkaar zit.

De cursus is georganiseerd door de
Nederlandse Vereniging van Sport-
vissersfederaties (NWS) en de Or-
ganisatie ter Verbetering van de
Binnenvisserij (OVB).

" Een overzicht van deveekeuring in 1991 . Foto: ROB HOLTHU "Halve eeuw Paasveeshow
Van onze verslaggever

BEEK - In Beek wordt zondag 5
april voor de vijftigste maal de paas-
veeshow gehouden waarvoor op-
nieuw 50.000 bezoekers worden
verwacht. De jaarmarkt begint om
10.30. In de marge van de veeten-
toonstelling zijn er onder andere
een slagersvakwedstrijd om de
Limburgse hammenbokaal, een ex-
positie en een orgelconcert. De win-
kels in Beek zijn de hele dag open.

„Maar het wordt steeds moeilijker
', om elk jaar met wat nieuws te ko-

men," zegt voorzitter Wil Ploemen
van de marktcommissie. „Dit jaar
presenteren we dus de hammenbo-

[ kaal. Het publiek kan de beste ham-
men van Limburg proeven." Het
evenement wordt georganiseerd
door de Koninklijke Nederlandse
Ambachtelijke Slagersorganisatie■ (NAS), die zo het imago van de am-

" bachtelijke slager probeert te pro-
■ moten.

Klapstuk van de festiviteiten is de

jubileumkeuring van het paasvee,
waaraan naar verwachting twee-
honderd stuks vee deelnemen. De
winnaars gaan in Den Bosch strij-
den om het Nederlands kampioen-
schap. Ook de internationale rund-

veerassenshow is nieuw. Zeldzart ■_,
runderen uit Nederland, Belg"

__
Oostenrijk, Frankrijk, Italië e I
Schotland geven acte de présent 4
De dieren worden alleen geshot _,
en doen niet mcc aan de keuringen

Eén organisatie voor pleegzorg
SITTARD - Er komt in Limburg een centralevoorziening voor de pleeJ_
zorg. De besturen van de bestaande organisaties op dit gebied hebt>«
overeenstemming bereikt over een samenvoeging.De organisatievoor
pleegzorg moet uiterlijk 1 januari 1994 rond zijn. Volgens de nieuw op
richten Centrale Voorziening voor Pleegzorg Limburg is het wel noo
dat de provincie meer geld steekt in de pleegzorg.
In afwachting van extra geld - volgens een landelijke werkgroep zou t\
per nieuwe voorziening voor pleegzorg 1 miljoen gulden extra nodig " V- beginnen de vier instellingenalvast met een gezamenlijk plan tot kw \
liteitsverbetering van de pleegzorg. De betrokken organisaties zijn
stichting voor Jeugd en Gezin in de provincie Limburg, de stichting D |
geleiding Jongeren en hun Milieu in Roermond, de Jeugd-, Jongeren ,
Gezinsbelangen Zuid-Limburg in Maastricht en de Centrale voor Plee»
gezinnen in Sittard.

1

Jo Vaessen voorzitter
Indische organisaties

O
HEERLEN - De Heerlenaar JoTh. G. Vaessen is gekozen tot voorzit-
ter van de Centrale van samenwerkende Indische organisaties in
Nederland. Bij de centrale zijn dertig Indische organisaties aangeslo-
ten, met een totale achterban van zon 140.000 Indische Nederlanders
en oud Indië-gasten. HetLimburgse aandeelwordt geschat op 20.000.

May wil in Venlo
neven-terminal

DEN HAAG - Minister Maij (Ver-
keer en Waterstaat) ziet goede mo-
gelijkheden voor meer gecombi-
neerd vervoer (zee, spoor, lucht,
weg en binnenvaart) in Nederland.
Daartoe is uitbreiding nodig van de
zogenoemde mainports Rotterdam
en Amsterdam-Schiphol. Daarnaast
is ruimte voor drie neven-terminals
in Nijmegen, Venlo en Twente.
May stelt dit in een reactie op een
rapport over dit onderwerp van een
commissie onder leiding van haar
voorgangster Kroes. Het aantal lo-

katies dat voor ondersteuning v
t

het rijk in aanmerking komt, is.^3onbeperkt, zo tekent de minis'
aan.
Essentieel is volgens haar de on.
wikkeling van een groot Rail
vice Centrum in Rotterdam/Waa^ven. Als dat is uitgevoerd, is doe
matig transport naar de neven-**,,
minals mogelijk. Hetzelfde ge'
voor Schiphol-Airport. (
Een sleutelrol zal het knoopPü,,
Nijmegen/Valburg, gelegen aan
Rijn en de nog aan te leggen Be 1

wespoorlijn, moeten spelen, ald,
Maij. De regio zal hier, in oven
met de NS, gestalte aan moeten ê
ven.
; >1

GIRO 454Q00

é
AMNESTY

INTERNATIONAL

Gisteren in de Roda Hallen,
nu in elke platenzaak verkrijgbaar.

.;- , Jji *_s^-t ï'. _i i* _J *L _t __/' _**x.__'

HL r ___________ wtfiTjjf*'HÊÊ. \Ww^ ■'
-'c)^^*^

il 11 __i^ TT i -ï " W\ i^n H i h "j \\ üj rJ **"_k Ai I -It II I 1 |^^^^^^^J^JLi^^.^J ||st

VLOT GEREGELD. Ook bezorgen wij het geld kosteloos _^ %
bii U thuiS. Hebt Ual leningen lODen? Dat hoett géén Bedragin teruote mnd. bedrag effeMieve mnd. bedrag volgens effektieve 'S
bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. -^ *»*n" voiynsminimum )"■■"■»" -^renje—^ jjo.
Hiernaast vindt u enkelevoorbeelden van min. en max. 6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7% L*
tarieven voor pers. leningen en doorlopende kredieten. 12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5% \_
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% L
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-QQV 84 mnd [ 915,07 | 14.0% | 933,79 [ 14.8% _
kwijtschelding. _____________________W^'^^rTTmT^[JTr\mWT^ I

______________j'ifi"f-ii'y..■?■_'____________________! B^^^^.i^^ü^ü^iiifcüii^^^^^^ ltll,
ï_ 1 *T*_||LH_ _-i i Krediel U betaalt renle volgens minimum tarief Theor. rente volgrens max. tarief Theor.

HAC_L_____ÉÉÉÉI-------I limiet per maand per maand eff. jaarrente looptijd per maand eff. jaarrente loopt.d

Huisbezitters, extra lage lasten 6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 9_n*j
zonder taxatiekosten n-000.- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd

1143% 146% 75mnd 1379% 179% 85rTind
Üüf 16' Sl'n" 26-000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 m^be<i,afl maanden 35.000!- 700!- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 Bind.

lehyp. 2e en 3e hypoth. 50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% 81 mr*1
3sox ____ 180x 120x| ' | ' | | | l -_

10.000,- _________________________________________________\___m f 1 m 1 f 1 . f ,
_-___

15.000,- 125,- 181,- 195,- 228,- __P_PPP^PfW!V K^r2__£_L_f____h__A___lfl
25.000,- 209,- 302,- 325,- 381,- p^t^^^^^^Jl ■V^^^^H«H^H
40.000,- 334,- 484,- 520,- 610,- |l\f/ir a |S_WgW«|i^
75.000,- 625,- 908,- 976,- 1144,- HM L " _ïll_l \=\Hl IIPPiFrPS^

100.000,- 833,- 1210,- 1301,- 1525,- KJiJiJ^^^^^Jl^E^fl |L^^A^U^t^U^^èjM
mr M BLL__L!______-------I

Eff. jaarren» 1e hyp. in voorbeeld 9,2 %, 2een 3e Hyp. 13,5%
1 ""'"limwn" '" 1""ri" "rn Inm"'"'"" m ""T^

BTiïTOKOOPJE IcKT-itKOOPJE TiïïïIbKOOPJB nnJïIKOOPJE E*ESKOOPJ£ J^SIKOOPJS
w^-flWW,,^^^^^^^^ Ŵflf
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Van onze sportredactie

Roda JC gewaarschuwd tegen Telstar na les van Den Bosch

Herkansing op Kaalheide
- Roda JC heeft de laatste vijfjaar een aardige

.Putatie opgebouwd in het KNVB-bekertoernooi. Eén finale-
pats, twee keer een halve finale, eenmaal de kwartfinale en_^hts een keer niet verder dan de eerste ronde. Een fraaiepks van de Kerkraadse club in het nationale bekertoernooi.
anavond, aanvang 20.00 uur, kan daar op Kaalheide een
"^ats in de finale aan worden toegevoegd. Maar dan zal eerstlet Telstar moeten worden afgerekend.

Touwtrekken
om tv-beelden

MAASTRICHT - Peter Heffels. da
23-jarige reservedoelman van MW,
zal nog deze week een nieuw con-
tract tekenen bij de Maastrichtse
club. Keeper Heffels is afkomstig
van Buchten. Hij heeft komend sei-
zoen meer tijd om voor MW uit te
komen, omdat zijn HTS-stage is af-
gerond. De nieuwe verbintenis van
Heffels heeft een looptijd van een
jaar.

Peter Heffels
rond met MVV

In de beslissende strafschoppense-
rie groeide Brikske-goalie Rob van
Mierlo uit tot de held van de avond.
Hy stopte de tweede en vierde straf-
schop. Sjef Winkens bracht de
Brunssumse ploeg definitief in de
volgende ronde.

BRUNSSUM - Brikske heeft zich
geplaatst voor de vijfde ronde van
het toernooi om de Limburgse ;
voetbalbeker. Na een meer span-
nende dan fraaie partij (1-1) werd!
Bunga Melati via strafschoppen ge-
wipt. Ron Bachaus bracht 't Briks-
ke in de eerste helft op voorsprongj
toen Bunga-goalie Wentzel een in-
zet van Pascal Stofberg moest losla-
ten. Bunga kwam zes minuten voof
tijd langszij na een goede actie van
international Roest.

sport kort
DOOR PAUL DEMELINNE

" COACH - Alexander Maas-
dyk is de nieuwe bondscoach ad
interim van de Nederlandse
triathlonbond. De 29-jarige trai-
ner uit Bunschoten volgt met
onmiddellijke ingang Bert
Vreeswijk op die slechts een
maand in functie is geweest.

" SAMENWERKING - De or-
ganisatoren van zeven Neder-
landse profcriteriums gaan sa- "menwerken. Woerden, Boxmeer,
Chaam,Wateringen, Roosendaal,
Parmingen en Emmen kunnen
gezamenlijk meer sponsors aan-
trekken. De comités willen el-
kaar in de toekomst ook helpen,
by het contracteren van renners. *

P Papier moet het vanavond voor
I-n a een eenvoudige klus wor-

.P
c tegenstander uit Velsen

i_ .nit immers een bescheiden posi-
'n op de competitieladdervan de.. ste divisie. De Kerkradenaren

jr-echter gewaarschuwd. Ook vo-
ls Jaar trof Roda JC in de halve
_? een tegenstander uit de eersteJ*'sie (BW Den Bosch), maar die
t
, n de zich na het nemen van straf-n°Ppen wel de sterkere.

„Dat is een les voor de spelers ge-
weest," weet trainer Adrie Koster
aan de vooravond van de herkan-
sing op Kaalheide. „Men weet wat
er verwacht wordt. Een dergelijke
miskleun als vorig jaar, ook al be-
trof het toen een uitwedstrijd, mag
geen tweede keer gebeuren. Maar
dat hebben de spelers zelf ook al
aangegeven. Ze weten waar ze mee
bezig zijn." Een speciale voorberei-
ding, bijvoorbeeld in de vorm van
een trainingskamp, is er niet bij.
„Dat brengt alleen maar extra span-
ningen met zich mee en daar schie-
ten we niets mee op," aldus Koster.

Telstar is na Meerssen, FC Gronin-
gen en FC Utrecht de vierde horde
op weg naar de bekerfinale. De
Noordhollandersbereikten de halve
eindstrijd onder andere door RKC,
Eindhoven en Haarlem beentje te
lichten. De imposante reeks van
Roda JC de laatste jaren heeft ech-
ter ook een keerzijde. Strafschop-
pen nemen is niet de favoriete be-
zigheid van de Kerkradenaren.

Vitesse
Drie jaar geleden versperde Vitesse
de weg naar de kwartfinales. Vorig
jaar was het BVV Den Bosch datRoda JC dwarszat door de straf-schoppen beter te nemen. „Zovermogen we het dit keer niet latenkomen," vindt Adrie Koster. „Ikproef ook bij de spelers dat ze re-vanche willen nemen voor de mis-kleun vorig jaarbij Den Bosch."

Feyenoord beducht voor 'tweede situatie Gullit' Als gevolg daarvan dreigt de NOS,
die slechts twee ton zegt te kunnen
betalen voor de beelden vanuit Mo-
naco, morgenavond een directe uit-,
zending van het duel tussen AS
Monaco en Feyenoord mis te lopen.
Daardoor is het in theorie mogelijk
dat de wedstrijd bij het commercië-
leRTL 4 belandt.

MONACO - Feyenoord heeft zich
de woede van de NOS op de hals
gehaald door geen medewerking te
verlenen aan het uitruilen van tv-
beelden van de dubbele ontmoeüng
tegen AS Monaco met Franse sta-;
tions. De Rotterdammers zouden
door een transactie met gesloten
beurzen te veel geld mislopen. Ze
regelen de verkoop van de beelden;
van de thuiswedstrijd op 15 apriï
liever zelf. Dat kan meer dan een,
half miljoen gulden opleveren.

Eerlijk duurt
het langst

MONACO - Feyenoord is van plan
het contract van publiekslieveling
Gaston Taument open te breken.
Daarmee wil de Rotterdamse club,
die gistermiddag in het vorstendom
Monaco arriveerde voor de eerste
wedstrijd in de halve finales van het
Europacup 11-toernooi, voorkomen
dat de 21-jarige international voor
een appel en een ei verhuist naar
PSV.

Met Telstar krijgt Roda JC een van
de attractiefst voetballende tegen-
standers uit het betaalde voetbal opbezoek. Een doelsaldo van 67 voor
en 53 tegen na 32 wedstrijden
spreekt boekdelen over de offensiefingestelde speelwijze van de ploeg
van trainer Niels Overweg Ik heb
Telstar tegen RBC en Go"AheadEagles aan het werk gezien," aldus
Koster. „Voorin is de ploeg zeer be-weeglijk, maar de achterhoede iskwetsbaar."

Verlanglijstje
Ofschoon de belangstelling voor
Taument van PSV-zijde nog niet of-
ficieel is bevestigd, heeft manager
Kees Ploegsma al kenbaar gemaakt,
dat het tactisch brein van Feye-
noord bovenaan het Eindhovense
verlanglijstje prijkt.

Taument in geen
geval naar PSV

omdat hij onder mentor en coach
Wim Jansen zijn talenten verder
kan ontplooien. De aanvaller, bij Ri-
nus Michels ook in beeld voor het
EK in Zweden, geeft evenwel toe,
dat een miljoenenaanbod uit Eind-
hoven hem wel eens zou kunnen
verleiden om 'metPSV te gaan pra-
ten.

C'TWERPEN - Ludo de Keule--1kr* 1- aanvaardt dat de E3-Prijs
C et a-*gel°pen weekeindezijn
j\ «te wielerwedstrijd is geweest.

>\ Belgische knecht uit de
c 0 cklerploeg werd bij de doping-
.j^trole op fraude betrapt. Vol-
ik_S getuigen zou hij hebben
»dj^obeerd een flesje met urine

te smokkelen. De overtre-
ft 6 leverde hem een half jaar
k"°rsing op. Bovendien werd de

"100 er op staande voet ontslagen
I °r de leiding van Buckler.

Verboden
jtj-.K.eulenaer(32) wildeniet mee-
lij "--n op welke manier hij de do-
(.'■-controleurs in Harelbeke om
y l^in heeft willen leiden, maar

Ivinkende zonder aarzeling een
j^boden middel voor de wed-
,_\M gebruikt te hebben.
1^ heb gegokt en verloren. Als
sJ*cht in een ploeg is er slechtS
y, beperkt aantal wedstrijden
W'n *-*e voor Je eigen kans kunt
;fe **" Dit was er zo een. Uit angst
EL a-en, heb ik iets genomen, er
Is. uitgaand dat ik niet gecontro-
I zou worden."

De Keulenaer
gokte en
verloor

Van den Herik waarschuwt PSV bij
voorbaat. „Als de Eindhovense club
achter onze rug om met de zaak-
waarnemer van Taument ofeen van
onze andere spelers zou gaan pra-
ten, zou ik dat zeer onfatsoenlijk
vinden. Dan zal ik me keihard op-
stellen tegenover PSV en zal Feye-
noord zich beraden over de te
nemen maatregelen."

„We willen geen tweede situatie
Gullit meer," verwoordt zakelijk lei-
der Jorien van den Herik de erger-
nis die jarenlangheeft geleefd bij de
Rotterdammers na het vertrek van
Feyenoords grootste ster in het
midden van de jaren tachtig. „Toen
Gullit naar AC Milan vertrok, heeft
PSV daar geweldig van geprofi-
teerd. Dat mag nooit meer gebeu-
ren. Een talentvolle speler als
Taument gun ik alles, maar ik gun
hem niet aan PSV. Als hrj de stap
naar het buitenland wil maken,
moet hij dat direct doen en niet
Eindhoven als tussenstation gebrui-
ken."

Hofman
Ofschoon Adrie Koster de definitie-
ve opstelling nog niet wil prijsge-
ven, zalRoda JC met de gebruikelij-
ke basis starten. René Hofman
afgelopeen vrijdag tegen Fortuna
met migraine aan de kant, is weer
fit en neemt de plaats van Eric van
der Luer in. Op het middenveld is
een vrije rol weggelegd voor Berthil
ter Avest, die met zijn snelheid
moet proberen de Noordhollandse
defensie te verschalken.

BREMEN - Werder Bremen moet
het morgen in de halve finale van
het Europacuptoernooi voor beker-
winnaars tegen Club Brugge doen
zonder Günther Hermann, maar
dankzij de eerlijkheid van manager
Willi Lemke blijft het bij die ene
wedstrijd schorsing. Lemke gaf de
middenvelder zelf aan brj de Euro-
pese voetbalunie. In de kwartfinale
tegen Galatasaray kreeg Hermann
een gele kaart, zijn tweede, terwijl
hij even het shirt droeg van ploeg-
maat Johnny Otten. De laatste werd
door de Deense scheidsrechter
Nielsen ten onrechte als boosdoe-
ner op het formulier gezet.
De tuchtcommissie liet het wegens
die eerlijkheid bij uitsluiting voor
één duel. Ook Dieter Eilts zit in
Brugge wegens een schorsing in
burgerpak op de bank. Hij kreeg in
Turkije de rode kaart, omdat hh' te
vaak over de schreef ging.

De selectie van Feyenoord voor de
wedstrijd in Monaco is danig geha-
vend. Naast De Wolf kan Wim Jan-
sen ook niet beschikken over Sabau
(blessure achillespees) en Bosz (ge-
schorst). Kiprich (dijbeen), Van
Gobbel (hamstrings) en Troost, die
zich wegens het overlijden van zijn
vader pas vanmiddag bij de groep
voegt, vormen nog twijfelgevallen.

Stom
|ov renner, die als zesendertigste
id0 rue streep kwam, werd echter
!e<wr het lot aangewezen voor de
|W tr°le. „Het is stom van mij ge-
'W st' maar nu zal er niets meer
l^j.^nderd kunnen worden. Ik leg
\t___ neer bij de beslissing van de
*/4i_nSor' al had ik aan het begin
tty Qit seizoen gedacht nog wel
h "^e of drie jaar te kunnen rijden.
t.e Mensen zullen zich mij herin-
'""^o^u a^s een wielrenner wiens
|t.h aan eindigde, omdat hij do-
e 'ë gebruikt heeft. Niet als eenreur die tien jaar professional
't«_,een goede knecht was. Dat isI "*st."

De opstellingen:
Roda JC: Bolesta, Verhagen, Hanssen, Luy-
pers. Trost, Broeders, Boerebach, Ter
Avest, Hofman, Arnold, Huiberts.
Telstar: Nijkamp, De Kruif, Liefden, Tevre-
den Van der Zwaan, Olde Riekerink, De
Roode, Smak, Plug, Hoop, Oostrom.

Twee jaar
De huidige verbintenis van Tau-
ment loopt nog twee jaar door. In
principe voelt hij wel wat voor het
openbreken van zijn contract met
als doel salarisverhoging, vooral

Imago volleybalbondfors geschaad

Topsport als klucht
Begin maart leek een doorbraak

in het verschiet. Helaas, be-
stuurslid technische zaken en
onderhandelaar Hans Rump
ging met verregaande toezeg-
gingen blijkbaar zijn boekje te
buiten en werd prompt door de
rest van het college teruggeflo-
ten. Pas toen de vier de ama-
teuristische laksheid van de
bondsnotabelen spuugzat wa-
ren en op 14 maart kenbaar
maakten af te zien van een ren-
tree in Oranje, veerde het be-
stuur geschrokken op.

" DAVISCUP - De Braziliaanse
tennisploeg completeert de laat-
ste vier in het Daviscuptoernooi.
De Brazilianen versloegen Italië
met 3-1. In de halve finales in
september speelt Brazilië in en
tegen Zwitserland. Zweden gaat
op bezoek by de Verenigde Sta-
ten.

de financiële middelen be-
schikbaar waren om maximaal
twee spelers terug te halen. Om
die reden moet ik in eerste in-
stantie genoegen nemen met
Jan Posthuma en Peter Blan-
gé." Om er onmiddellijk en
strijdvaardig aan toe te voegen:
„Indien blijkt dat de huidige,
voorlopige selectie versterking
nodig heeft, worden ook
Zoodsma en Grabert opgeroe-
pen. Desnoods ga ik persoon-
lijk de boer op om dat finan-
cieel mogelijk te maken." Een
bizarre wijze van omgaan met
spelers van dit kaliber.

maanden was'er nauwelijks of
geen persoonlijk contact met
het kwartet Posthuma, Zoods-
ma, Grabert en Blangé.

-Het model van een full-time na-tionale volleybalploeg wordt
geliquideerd. Schijnbaar onbe-
wogen neemt het hoofdbestuur
Van de Nederlandse volleybal-
bond een vrije val van Oranje
uit de wereldtop op de koop
toe. Het revolutionaire plan uit
de zomer van 1986 om de inter-
nationals los te weken uit de
vaderlandse competitie werd
door velen beschouwd als hét
topsportconcept van dezetijd.

De eerste keer gebeurde dat op
9 december 1991 met de inmid-
dels opgestapte Harrie Brok-
king. De voormalige bonds-
coach kreeg destijds één uur
voor de persbijeenkomst te ho-
ren, dat Arie Selinger, tegen
zyn zin, was aangesteld als as-
sistent. " AUTOSPORT - De Brit Perry

McCarthy debuteert komend
weekeinde bij de GP Formule 1
van Brazilië. Hij gaat met de Bra-
ziliaan Roberto Moreno rijden
voor het Andrea Moda-team. De
Italiaanse coureurs Alex Caffi en
Enrico Bertaggia kregen de
bons, omdat ze zich niet kwalifi-
ceerden voor de eerste twee
WK-races in Johannesburg en
Mexico.

Funk vertrouwde er op, dat
Brokking zich in het belang
van de ploeg wel zou schikken.
Een naïeve inschatting van de
praeses. Brokking uitte publie-
kelijk zijn ongenoegen en ver-
trok drie weken later. Na veel
geharrewar, maar met behoud
van salaris.

Als deplannen doorgang vinden,
worden de contract-internatio-
nals na de Olympische Spelen
gestald bij de eredivisieclubs.
De spelers zelf zien absoluut
niets in een dergelijke, tot over-
belasting leidende, dubbelrol.
Bovendien zijn de clubs nog
mijlenver verwijderd van een
solide topsportstructuur. Hoe
dan ook, vast staat dat het Ne-
derlandse volleybal in deze
constructie zijn parade- en
trekpaard verliest. Kortzichtig-
heid troef derhalve.

Bert Funk deelde de spelers tele-
fonisch mee dat de eisen van
de 'Italianen' te verwezenlijken
waren en 'een eind moest ko-
men aan het gedonder. Nauwe-
lijks een dag later kregen
Ronald Zoodsma en Rob Gra-
bert evenwel te horen dat zij op
advies van de technische staf
niet waren geselecteerd. Ver-
warring en ongeloof alom,
vooral toen Selinger een etmaal
later bij aankomst op Schiphol
verklaarde dat alle belangrijke
spelers, inclusief Zoodsma en
Grabert, welkom waren bij de
selectie.

Sedert 30 november 1991 is Bert
Funk voorzitter van de volley-
balbond (NeVoBo). Een intege-
re bestuurder, wars van zelfin-
genomenheid en zucht naar
macht. Maar vooralsnog
iemand die, vergeleken met
zijn voorganger Piet de Bruin,
weinig doortastend regeert.
Funk probeert voortdurend de
gulden middenweg te bewan-
delen. Een dergelijke opstel-
ling botst echter onvermijde-
lijk met de knuppelharde
wetten van de topsport. Daarin
dient alles te wijken voor de
prestatie. De gepensioneerde
sportofficier uit Zetten heeft
zich de afgelopenvier maanden
suf gepraat. Niettemin hebben
zijn reputatie en het imago van
de NeVoßo zware averij opge-
lopen. Vorige week lichtte de in toorn

ontstoken bondscoach de gang
van zaken nader toe. „De bond
deelde mij mee, dat er slechts

Haaks op de heilloze marsroute
die de volleybalbonzen willen
inslaan, staat de roep om een
autonome, door professionals
geleide topsportsectie. Die pro-
fessioneel bestuurde topsport-
sectie moet er nu wel echt snel
komen. Voordat de klok zes
jaar wordt teruggedraaid.

De communicatie bleef beperkt
tot enkele, weinig concrete fa-
xen. Bovendien demonstreerde
de bond een onversneden krui-
deniersmentaliteit door het
viertal in eerste instantie, naast
eventuele huisvesting, slechts
een vergoeding van duizend
gulden per maand aan te bie-
den. Al moet hier worden ge-
steld dat de mutaties in de
technische staf (Brokking weg,
Selinger en diens hondstrouwe
vazal Mario Treibitch terug)
voor budgettaire problemen
zorgden. De beurs was nage-
noeg leeg. Zo zeer zelfs, dat de
contract-internationals een
deel van hun World Volleyball
League-premies dienen af te'
staan om het gat te vullen.

het laatste traject richting
eindstation Olympische Spelen
laat bovendien een reeks con-
flictsituaties diepe littekens
achter in dit unieke project.
Drie in het oog springende
Voorbeelden: het theater rond
de aftocht van voormalig
bondscoach Harrie Brokking;
de beschamende besluiteloos-heid met betrekking tot de ren-
tree van de vier ex-internatio-
nals in Italiaanse clubdienst,
gevolgd door de hartgrondige
wijze waarop Arie Selinger -volgens bondsvoorzitter Bert
Funk de beste coach ter wereld- publiekelijk detoekomstvisie
van het bestuur verketterde.
Een tragische klucht, met als
rode draad het gebrek aan com-
municatie en het allesbehalve
consistent beleid van het huidi-
ge college.

Voor de tweede keer op rij liep
het vorige week tijdens een
persconferentie volledig uit de
hand door een vinnige woor-
denstrijd met een bondscoach.

Op 22 januari kondigde de tot
hoofdcoach herbenoemde Arie
Selinger aan weer gebruik te
willen maken van de vier, in de
Italiaanse profcompetitie ge-
harde ex-internationals. Op-
nieuw manifesteerde zich bij
de bestuurders het onvermo-
gen tot snel en kordaat hande-
len. In een periode van twee

" Gaston Taument (links), hier juichend met Henk Fraser,
mag van Feyenoord overal naar toe, behalve naar PSV.

Foto: ANP
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Brikske naar
volgende ronde
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sport
" Telstar, met onder meer
Ronald Hoop (links) en
Brian Tevreden (rechts),
nam gisteren zijn intrek in
Motel Heerlen. Aldus kan de
ploeg van trainer Niels
Overweg zich vandaag in
alle rust voorbereiden op de
wedstrijd tegen Roda JC.

Foto: KLAUS TUMMERS

nieuwsanalyse



’ volleybal J
Dames
Promotieklasse
Dynamic 2-Elsloo 3-2
Volharding-Furos 2-3
Dovoc-Muvoc 0-3
Elsloo-BSV 3-1
Geevers 2-Fiscus 0-3
Avoc-Jokers 2 3-1
VCH 4-Dynamic 2 2-3

le klasse A
Sitt.2-Furos 2 0-3
Heeg-Spartak 2-3
_Voerend.2-BSV 2 0-3
Geevers 3-Elan 3-1
Sjoahn-Jokers 3 1-3

le klasse B
Sitt.3-NAC 0-3
Avjanti-Helpoort 0-3
Geevers 4-Grovoc 3-1
SEC-Rapid 3 3-0
Fiscus 2-Jokers 4 2-3

2e klasse A
Heeg2-AMVJ 3-2
Dovoc 2-Muvoc 2 1-3
Sport/Spel-Grovoc 3 2-3
Geevers 5-Elan 2 3-1
2e klasse B
Heeg 3-Grovoc 2 1-3
SEC 2-Rapid 4 3-1
Avoc 2-Jokers 5 3-0
Heren
Promotieklasse
Sitt.2-Furos 2-3
Avanti-Muvoc 0-3
Voerend.-Helpoort 3-1
SEC-Geevers 2 3-0
VCH 3-Jokers 2-3
VCH 2-Vluco 3-2

le klasse A
Fiscus 2-Geevers 3 0-3
Sjoahn-Sport/Spel 3-0
VCH4-Vluco 2 3-0

le klasse B
Heeg-AMVJ 2 1-3
Avanti 2-Elsloo 3-2
Herpoort 2-Rapid 2 3-2
SEC 3-Geevers 4 1-3
Fiscus-Jokers 2 1-3

2e klasse A
Volharding-Furos 2 0-3
Dovoc 2-Elsloo 2 1-3
Spartak-BSV 3-0
Sjoahn 2-Sport/Spel 2 3-0
VCH 5-Vluco 3 1-3

2e klasse B
Sitt.3-Nivoc 3-0
Avanti 3-Muvoc 2 1-3
Spartak 2-WS 2-3
Fiscus 4-Jokers 3 0-3
Furos 3-Mavoc 1-3

2e klasse C
Volharding 2-Phoenix 3-0
Bastion-Helpoort 3 1-3
SEC 4-Elan 2-3
Avoc 2-Jokers 4 1-3
VCH 6-Phoenix 3-1

3e klasse A
Sitt.4-Sport/Spel 3 3-1
SEC 5-Geevers 7 0-3

3e klasse B
Heeg 2-NAC 2-3
Elsloo 3-Rapid 4 0-3
Avoc 4-Rapid 3 0-3
Avoc 3-Jokers 5 3-0
Jeugdcompetitie
MA 1
Geevers-Rapid 3-0
Sitt.-Avanti 3-2
VCH-BSV 3-0
MA 2
Furos-Dynamic 3-0
Sitt.2-Heeg 0-3
MB 1
Sitt.3-Geevers 2 3-1
VCH 2-Rapid 2 0-3

MB 2
Vluco-Grovoc 0-3
Sitt.4-WS 3-2
Dovoc-Elan3-0
JA
Heeg-Vluco 0-3
VCV-AMVJ 0-3

JB
Furos-Volharding 3-0
SEC-Geevers 0-3

JB2
Avanti-Geevers 0-3
Elsloo-Elan 3-1
.Heeg 2-WS 0-3

JC
Avanti-Heeg 0-3
VCV m-Geevers 3-2
VCVj-Elan 3-0
Furos-Jokers 3-0

JB
Volharding-Rapid 3-1

Standen
Heren
Promotieklasse

s K 22-60
21-45

Geevers 2 21-42
SEC 2 19-38
VCH 3 22-33
Jokers 21-32
Avanti 20-30
SEC 20-27
Vluco 21-26
VCV 22-26
Muvoc 22-24
Heipoort D 22-14
Sittardia D 20-11
IA
Sport en Spel 14-34
Sjoahn 15-34
VCH 4 14-33
Geevers 3 14-30
Fiscus 2 15-23
Dovoc 15-20
AMVJ 14-11
Vluco2 15-10
Fiscus 3 14-0

1B
Heipoort 2 K 17-47
Fiscus 18-37
AMVJ 2 18-34
Avoc 18-32
Avanti 2 18-30
Rapid 2 18-30
Jokers 2 19-30
Elsloo 18-27
Geevers 4 18-14
Heeg 18-8
SEC 3 18-8

2A
Spartak K 18-48
Elsloo 2 18-41
Furos 2 19-39
VCH 5 18-31
BSV 19-31
Vluco 3 18-30
Sport en Spel 2 18-27
Sjoahn 2 18-26
Geevers 5 18-19
Dovoc 2 PD 18-8
Volharding D 18-0

2B
Geevers 6 18-53
WS 19-50
Muvoc 2 18-32
Jokers3 18-31
Nivoc 19-31
Sittardia 3 18-30
Mavoc 18-25
Spartak 2 18-21
Furos 3 18-15
Avanti 3 18-11
Fiscus 4 D 18-1
2C
Heipoort 3 16-42
Volharding 2 16-41
Bastion 16-29

VCH 6 15-26
Phoenix 16-22
Jokers 4 16-20
Elan 16-16
Grovoc * 16-15
SEC 4 17-14
Avoc 2 16-12

3A
Geevers 7 K 15-45
PPT 15-32
VCH 7 14-28
WS 2 14-25
Sport en Spel 3 14-22
SEC 5 14-19
Spartak 3 14-9
Rapid 5 15-9
Sittardia 4 15-6
3B
Rapid 3 16-45
Rapid 4 16-41
VCH 8 16-41
Avoc 3 16-34
Phoenix 2 17-26
Heeg 2 17-21
Elsloo 3 17-16
NAC 16-13
Avoc 4 16-8
Jokers 5 17-1
* = 3 punten in mindering

Jeugd C
Sittardia 7-21
VCVj 6-15
Furos 6-13
Jokers 6-9
Heeg 5-8
Geevers 5-5
VCV m 7-5
Elan 6-3
Avanti 6-2

Jongens A
Vluco 5-13
Sittardia 6-13
AMVJ 5-12
Heeg 6-4
VCV 6-0
Jongens B 1
SEC 6-15
Geevers 4-12
Furos 6-6
Rapid 6-6
Volharding 6-3

Jongens B 2
Elsloo 8-21
WS 9-20
Elan 7-13
Heeg 2 8-11
Geevers 2 9-7
Avanti 7-0
Dames
Promotieklasse
Furos 20-52
VCH 4 20-47
Muvoc 20-42
Dynamic 2 20-33
Volharding 20-33
Fiscus 20-29
Elsloo 20-27
BSV 20-26
Geevers 2 " 19-24
Jokers 2 19-17
AvocD 20-16
Dovoc D 20-8

IA
Furos 2 18-42
Geevers 3 18-40
Sittardia 2 18-40
BSV 2 18-37
Vluco 17-33
Heeg 18-30
Spartak 18-25
Jokers 3 19-19
Elan 18-15
Sjoahn 18-15
VCV 2 D * 18-2
1B
NAC 18-46
Heipoort 18-45
Grovoc 18-41
SEC 18-41
Sittardia 3 18-34
Rapid 3 19-27
Avanti 18-26
Geevers 4 18-20
Fiscus 2 18-14
Jokers 4 19-5
Dynamic 3 18-1

2A
Mutiara M. K 17-51
Muvoc 2 16-42
Avoc 3 16-31
AMVJ 16-28
Geevers 5 16-24
Dovoc 2 16-23
Elan 2 18-17
Heeg 2 16-16
Grovoc 3 17-13
Sport en Spel 16-1

2B 1,5 komp.
SEC 2 19-51
Avoc 2 18-49
Rapid 4 19-34
Jokers 5 20-33
NAC 2 18-22
Heeg 3 20-15
Grovoc 2 19-12
Nivoc 19-12

* = 3 punten in mindering
K = kampioen
D = degradatie
P/D = speelt P/D wedstr.

Meisjes A 1
Sittardia 7-20
Avanti 7-16
Geevers 7-15
Rapid 7-5
VCH 7-5
BSV 7-2
Meisjes A 2
Heeg 6-14
Furos 5-12
Dynamic 5-7
Sittardia2 7-6
Blok 5-3

Meisjes B 1
Sittardia3 7-18
Geevers 2 7-16
Jokers 6-10
Rapid 2 5-7.
VCH 2 6-4
SEC 7-2

Meisjes B 2
Sittardia 4 8-20
WS 8-17
Grovoc 8-11
Elan 8-10
Dovoc 8-7

i Vluco 8-7

’ zaalhandbal J
Dames P.K.
Loreal 2-GHC 6-15
lason 2-Blerick 9-6

I Polaris-Maasbr. 7-19

I.A.
i Eksplosion-Breeton Sp.2 9-10

Bevo 2-Sitard 3 13-10
SVM 2-GHC 2 6-19
Loreal 3-Patrick 10-9

i 1.8
Minor-Sibbe 12-8: BDC-Marsna 7-11

i lason 3-Caesar 2 10-14
l Vilt-Gulpen 14-7

J.A
Blerick 2-Rapiditas 2 8-10
HBS-Bevo3 14-17

1 Groene St.-Wittenh. 18-2
1 Hercules-HVN 2 14-11

" Swift 2-Posterholt2 7-8

>.B
1Leudal 2-Linne 22-6
1Swift 3-Maasbr.2 14-11
Stramproy-Sittardia 4 9-10

1 NOAV 2-Rapiditas 3 8-3

2.C
Sittardia 3-Zwart Wit 12-9
Brunssum-Heerlen 2 10-15: Wilskr.-Born 2 7-9
Wijnandia-Blauw wit 2 7-13

1ESC2-Caesar3 19-4

Handdruk voor worsteljeugd

"Bij de worstelvereniging Simson uit Landgraaf zijn het allang niet meer alleen de senioren die hoog sco-
ren. Ofschoon de oudste leeftijdscategorie in de landelijke hoofdklasse weer landskampioen werd en enkele
individuele kampioenen telde, viel er ook bij de junioren een landstitel te vieren. Maar liefst drie wethou-
ders en een gemeentesecretaris van Landgraaf, te weten de heren Heinrichs, Boumans, Odekerken en Schut-
gens, togen naar de receptie in 't Streeperkruis om de talenten van Simson de hand te schudden.

Foto: KLAUS TUMMERS

2.D
BeQuick-Juliana 20-7
Roda-Margraten 2 7-8
MVC-01ympia2 10-15
Heerlen-Vebios 9-12
BDC 2-Adio 16-12

Jun.P.K.
Polaris-Sittardia 10-20
Rapiditas-Minor 14-3

Heren P.K.
Bevo 2-Eksplosion 18-15
Vesta-ZwartWit 23-27
Loreal 2-Ospel 10-17

I.A.
Swift 2-Kerkrade 8-27
Noav 2-Breeton Sp. 16-18
Wittenh.-DES 18-13

1.8
Caesar 3-Zwart Wit 2 15-13
Filarskis-Wilskracht 21-28
Heerlen-Minor 18-16
Olympia-Kerkrade 2 19-16

2.A
HBS 2-GAC 15-27
Bevo 3-Rapiditas 3 13-16
Popeye-Blerick 3 22-13
Manual-Merefeldia2 24-10

2.8
Born-V+L3 20-13
Vios 3-GHC 2 24-6
Bevo4-Linne 17-23
Manual 2-Rapiditas 4 17-19

2.C
Wilskracht 2-Gemini 2 17-22
Wijnandia-SVM 2 20-16
ESC-Posterh. 5-0
Rapiditas 2-ZwartWit 3 28-8

2.D
BeQuick-Kerkrade 3 28-20
Marsna-ESC2 11-21
BDC 3-Selpa 17-12
lason-Polaris 2 21-15
Gulpen-ATSV 2 31-17

J.P.K.
Blauw w.-Caesar 16-16
Breeton Sp.-NOAV 17-17
V+L-Herten 22-16
Leudal-Loreal 10-16

/ basketbal J
Mannen Eredivisie
Elite A
d.Bosch-Weert 99-74
d.Helder-Akrides 72-62
Elite B
Das-Eindhoven 79-75
Orca's-Canadians 84-105
Basketiers-R'dam 90-84

Mannen promotiedivisie
Leiden-Wyba 75-64
Voorburg-OSG 78-63
Lokomot.-Blue Herons 84-82
Rac.Beverw.-Goba 68-75
Weert-Goba 86-85

Mannen Rayon Hoofdklasse
Tantalus-Springf. 54-67
Rush-Heerbaan 71-70
Black E.-Ardito 86-69
Braggarts-Jump.Cr. 76-68
SVH-Eindh.2 107-61

Mannen Overgangsklasse B
Bladel-Kepu St. 70-67
Braggarts 2-Attacus 64-87
Springf.-Springf.2 56-80
Dunatos-Kimbria 2 81-53
Quo Vadis-Weert 3 116-108
Jasper-Hoppers 87-62

Mannen le klasse A
Braggarts 3.Weert 4 54-72
Braggarts 4-Bumpers 70-69
Kimbria 3-Kimbria 4 68-47
Kepu St.2-Jump.Giants 74-71
Mannen 2e klasse A
Olympic-Aeternitas 65-66
Archers-Patrick 75-59
Landgr.-Weert 5 55-62
Hoppers 2-Timson 57-82
J.Giants 2-Boemerang 53-97

Mannen 3e klasse A
Kimbria 5-Braggarts 5 64-49
Kimbria 6-Springf.2 48-79
Alley Oop 2-Springf.3 92-51
Kepu St.3-Giants 51-59
Dunatos 3-BSM 2 54-70

Mannen 3e klasse B
Patrick 2-Aeternitas 4 51-46
Weert 6-J.Giants 3 68-59

Vrouwen le divisie B
Deca-Black E. 81-50
Braggarts-Dragons 49-60
Voorburg 2-WSC 46-49
Flash-Agon 70-59

Vrouwen Rayon Hoofdklasse
Vlissingen-Dunatos 44-59
Schijndel-High Five 47-64
Agon 2-Weert 44-43
ELBC-Virtus 44-71
Aalst-Almonte 2 33-84

Vrouwen Overgangsklasse B
Tantalus-Bumpers 42-49
Aetemitas-Yellow Sox 74-76
Liesh.-J.Giants 83-56
Erp-Kepu St. 68-79

Kimbria-OBC Oss 63-57
Quo Vadis-Attacus 52-36

Vrouwen le klasse A
Archers-Venlo Sp. 53-21
Landgr.-Braggarts 3 42-51
Alley Oop-Fanatics 27-58
Kepu St.2-Springf. 42-53
Braggarts 2-Springf.2 52-38

’ bowlen |
Nationale Dames Trio-league
Kl.2e
H.deAar-WIK 1-2
H.de Aar-OBT Verh. 1-2
H.de Aar-Olfum Flex. 3-0 j
Afdelingskampioenschappen
1992
Heren A-klasse
l.W.Kortenray 2376 ,
2.J.Schiepers 2299 ]
3.C.Koreman 2267 ]
Heren B-klasse
Ï.M.Hendriks 2284
2.J.Koevoets 2252
3.U.80ck 2162
Heren C-klasse
l.M.Offermans 21-24
2.M.J.Ramaekers 2060
3.C.Jans 2057

Heren D-klasse
l.G.Ravenstein 2162 "2.TOverhof 2102
3.P.Lechner 2054 |

Dames A/B-klasse
l.E.Verhagen 2173 :
2.G.Bronzwaer 2159
3.H.v.Rosmalen 2086

Dames C-klasse
l.E.Jans 2168
2.A.Benning 2098
3.M.Wensink 2089

Dames D-klasse
l.MThijssen 2112
2.D.Mihoglu 2062
3.M.Latimer 2000

Limburgs Kampioene
1992:E.Verhagen 2173 (181
gem.)
Limburgs kampioen 1992: W.
Kortenray 2376 (198 gem)

Uitsl.BC Hoeve de Aar Heer-
len
BVH United Bears League.
Polar 8.-UD 2 4-0
Am.Cars-Kodiaks 3-1
ED-Uitstnjkers 103
Ice Bears-Koala's 1-3

Hoeve de Aar Dubbel-league
Bellefl. -Lady's 1-3
BZN-Fantasie 1-3
TIK-Kapelhof 2-2
Riefie-Blind 4-0
Optimisten-Missers 2-2
Lablo's-Trekvog. 1-3
Anco-Pinhunters 3-1
WC-Volhouders 4-0
BVH Dubbelleague
Octopussy-No Spare 0-4
Strike F.-VOG 3-1
Brugm.Ass.-Hejo 0-4
Stap In-Terminators 3-1
Cajo-Teamw. 2-2

Kwartetten-league
SOS-Spoilers 4-0
S'92-Klimßim 0-4
Chip 11-Ladies 2-2
Marastima-R.Plum 2-2
Roda-3+l 1-3
Wigrut-Obies 1-3

Bedrijyen-league
Genadel.-Diana T. 4-0
Transoval-ABB 3-1
Ultrasec-Und.Bears 2-2
SSOVH-SSOVH II 4-0
Marjolein-Webibo 3-1
Voll drOp-ABP II 1-3

Dille-league
Euro-Dappere DoDo 3-1
Chanel-Coma 1-3
Hodaar-Caumer 1-3
Fantasie-Bundy's 2-2
Hesi en H-Mager 0-4
Jamana-Aliens 4-0
Bescheiden-TZN 1-3
Portjes-Lablo's 1-3
Nationale Dames Trio-league
Kl.2e
H.de Aar-WIK 1-2
H.de Aar-OBT Verh. 1-2
H.de Aar-Olfum Flex. 3-0

Afdelingskampioenschappen
1992
Heren A-klasse
l.W.Kortenray 2376
2.J.Schiepers 2299
3.C.Koreman 2267

Heren B-klasse
Ï.M.Hendriks 2284
2.J.Koevoets 2252
3.U.80ck 2162
Heren C-klasse
l.M.Offermans 21-24
2.M.J.Ramaekers 2060
3.C.Jahs 2057

Heren D-klasse
l.G.Ravenstein 2162
2.T.Overhof 2102
3.P.Lechner 2054
Dames A/B-klasse
l.E.Verhagen 2173
2.G.Bronzwaer 2159
3.H.v.Rosmalen 2086

Dames C-klasse
l.E.Jans 2168
2.A.Benning 2098
3.M.Wensink 2089

Dames D-klasse
l.M.Thijssen 2112
2.D.Mihoglu 2062
3.M.Latimer 2000

Limburgs Kampioene
1992:E.Verhagen 2173 (181
gem.)
Limburgs kampioen 1992: YV.
Kortenray 2376 (198 gem)

Uitsl.BC Hoeve de Aar Heer-
len
BVH United Bears League.
Polar 8.-UD 2 4-0
Am.Cars Kodiaks 3-1
ED-Uitstrijkers 103
Ice Bears-Koala's 1-3

Hoeve de Aar Dubbel-league
Bellefl.-Lady's 1-3
BZN-Fantasie 1-3
TIK-Kapelhof 2-2
Riefie-Blind 4-0
Optimisten-Missers 2-2
Lablo's-Trekvog. 1-3
Anco-Pinhunters 3-1
WC-Volhouders 4-0

BVH Dubbelleague
Octopussy-No Spare 0-4
Strike F-VOG 3-1
Brugm.Ass.-Hejo 0-4
Stap In-Terminators 3-1
Cajo-Teamw. 2-2

Kwartetten league
SOS-Spoilers 4-0
S'92-Klimßim 0-4
Chip 11-Ladies 2-2
Maiustima-R.Plum 2-2
Roda-3+l 1-3
Wigrut-Obies 1-3
Bedrijven-league
Genadel.-Diana T. 4-0
Transoval-ABB 3-1
Ultrasec-Und.Bears 2-2
SSOVH-SSOVH II 4-0
Marjolein-Webibo 3-1
Voll dr Op-ABP II 1-3

Dille-league
Euro-DappereDoDo 3-1
Chanel-Coma 1-3
Hodaar-Caumer 1-3
Fantasie-Bundy's 2-2
Hesi en H-Mager 0-4
Jamana-Aliens 4-0
Bescheiden-TZN 1-3
Portjes-Lablo's 1-3

/ dammen J
Donderberg-toernooi
Eregroep
De Kroonschijf 4-6
De Vaste Zet 4-5
Asten 4-4
Schaesberg 4-3
Donderberg 4-2

Hoofdklasse
Donderberg 2 3-5
De Kroonschijf 2 3-5
Eureka 3-3
Dios 3-3

Eerste klasse A
VOS 4-6
Donderberg 3 4-4
Venlo 4-4
Schaesberg 4-3
Dios 2 4-3

Eerste klasse B
De Kroonschijf 3 3-6
Helden 3-5
Eureka 2 3-3
Donderberg 4 3-2
Voorronden Limburgs kam-
pioenschap

groep Brunssum
Pietershove-Moerenhout 1-1
Henriquez-Schellekens 0-2

Stand
Schellekens 3-5
Heunen 2-3
Meesters 1-2
Pietershove 2-2
Henriquez 3-1
Moerenhout 3-1
(beste drie naar finale)

groep Roermond
Eikelenberg-Okrogelnik 0-2
Van Rooy-Rutjens 2-0
Hannen-Sanders 0-2

Stand
Okrogelnik 3-6
Van Rooy 3-5
Sanders 3-3
Rutjes 2-2
Hannen 2-0

Eikelenberg 3-0
(beste twee naar finale)

’ waterpolo]
Rondscompetitie
Heren 2e klasse C
UZSC-Arethusa 16-7
Amer-Meeuwen 11-13
Vuursche-NZC 5-4
Flevo-de Meer 9-8
TAV-MZPC 9-9
Warande-Donk Diana 15-8

Heren 3e klasse F
Nayade-Zeus 3-7
Zegenwerp-Merlet 12-6
Zeester-Zon 12-6
Njord-PFC Rheden 5-10
KZPC BZV 4-11
Dokkelaers-Argo 11-5

Heren reserve 2e klasse C
BZV2-MZPC2 10-12
Koudijs3-de Meer 2 8-3
UZSC 3-Rotterdam 2 11-11
SVH2-PSV3 7-10
BZPC 3-Zijl 6-6
Warande 2-Merwede 2 6-9
Rdam 2-PSV 3 12-3
MZPC 3-UZSC 3 9-9

Districtscompetitie
Dames le klasse
Krabben-Stormvogel 6-4
Njord 2-Warande 4-0
TRB/RESTreffers 13-2

Herebn le klasse
Ganze-DZT 4-9
Schelde-Hellas 9-3
BZPC-RZ 11-5
Aegir-HZPC 13-9
DEZV-Mosa 13-3
Trb/RES-Treffers 2-5

Heren 2e klasse A
Hieronymus 2-Nautilus 10-9
Dio-Treffers 2 15-2
Gorgo-Marco polo 17-18
Krabben-Stormvogels 2 23-8
Heygrave-Eszet 6-4
WZV-Nuenen 9-18

Heren 2e klasse B
ZVH-Merlet 2 5-4
de Rog-Tempo 11 :!
Thalassa-Eszet 2 15-2
PSV 4-Spo 10-6
Platella-ZEPS 10-6
Glana-Lutra 11-8
Play-off dames 2e klasse A
Promotie-afdeling
Merlet-Zeester 3-3
HZPC-Zon 6-1
degradatieafdeling
Argo2-PSV2 11-4

Play -off heren jeugd B
Promotieafdeling
PSV-Arethusa 7-5
Trcffers-TRB/RES 9-6

| degradatieafdeling
Zegenwerp-HZPC 1-2
Tempo-Gorgo 8-5
Kringcompetitie
Heren le klasse
Eszet3-Zon2 2-13
HZPC 2-RZ 2 18-8
KZPC 2-Hellas2 5-6

Heren 2eklasse
Glana 2-deRog 2 8-8
MZPC3-Nimo 15-7
Spio 2-Hellas 3 19-3

Dames
Eszet-Zeps 13-6
Glana-RZ 10 6
Sp_o-Hellas2 11-14

■rUiéiiUfl
iHeren Hoofdklasse
Kampong-Hattem 0-2
Kl.Zw'land-SCHC 4-1
iMep-Or.Zwart 2-1,A'dam-HDM 3-3
iTïlburg-Bloemend. 1-2
;Victoria-HGC 0-4
Kl.Zwland-Mep 2-0.Hattem-A'dam 1-0
SCHC-Tilburg 0-0
Or.Zwart-Victoriu 0-1
HDM-HGC 1-0
Bloemend.-Kampong 3-0

Heren Overgangsklasse B
Leiden-Tegenb. 4-0, Concordia-Nijmegen 0-1

!Breda-R'dam 0-0
\ d.Bosch-Gooische 1-1
; Venlo-Forward 4-2

Upward-Groningen 2-3

Heren le klasse C
EMHC-Uden 7-0
Nuenen-M'tricht 1-2

; Hod-Huac 2-0
IRapidity-Were Di 1-0
1Blerick-Keep Fit 4-1
Heren 2e klasse F

;Sittard-Boxmeer 4-2
i Tegelen-Basko 5-1
! Deurne-Venray 2-1
;Geldrop-Gemert 3-4
ISon-HMHC 0-1

Heren 3e klasse F
Horst-DVS 1-0
Weert-Heerlen 1-7
Geleen-Oirschot 2-1
HCAS-Eersel 0-3
Groen wit-Heeze 0-2

Heren 4e klasse F
Mierlo-Bakel 4-0
Helden-Bergen 1-0
Boekcl-Bosdael 1-1
Kerkrade-Meerssen 2-4
Hockeei-Cranendonck 4-0

Hoofdklasse Dames
Hilversum-Bloemend. 0-2
Groningen-D.Bosch 2-0
Kampong-HGC 2-1
Laren-Zwolle 1-0
HDM-Or.Zwart 6-1
Mop-A'dam 1-2

Dames Overgangsklasse B
Tilburg-Venlo 3-1
EMHC-Union 3-2
Ring P.-Upward 3-3
SCHC-Alliance 2-1
Kl.Zw'land-Hurley 1-1
Rosmalen-Ede 0-2

Dames le klasse C
ZOW-Rapidity 1-3
Berk.Ensch.-Heerlen 1-2
Huac-Son 1-3
Best-Tegenb. 0-0
M'tricht-Geel Zw. 1-1

Dames 2e klasse E
HMHC-Geldrop 1-1
Tegelen-Blerick 1-0
Concordia-Deurne 4-0
DVS-Nuenen 9-0
Weert-Horst 0-2

Dames 3e klasse F
Cranend.-HCAS 1-5
Meerssen-Groen Wit 2-1
Venray-Geleen 3-2
Boxmeer-Gemert 0-3
Hockeer-Civicum 1-1

Dames 4e klasse F
Heeze-Bakel 6-0
Helden-Bergen 5-0
Bosdael-Sjinborn 2-1
Kerkrade-Mierlo 1-3

/ beugelen j
district zuid:

Hoofdklasse:
Ospel-Bree 3-3
Neer-Leveroy 5-1
Neer-Stramproy 4-2
Kessenich-Grathem 3-3
Molenbeersel-Voorshoven 3-3
Ell-Roermond 3-3

Eerste klasse:
Ospel 2-Hunsel 2-4
Ell 2-Baexem 4-2
de Port-Geistingen 2-4
Neer 2-Stramproy 2 3-3

Tweede klasse:
ospel 3-Bree 2 3-3
kessenich 2-Geistingen 2 5-1

Derde klasse:
Meeuwen 2-Hunsel 2 3-3
Neer 4-Leveroy 2 4-2
Heythuysen 3-Beek 3 1-5
Heythuysen 3-Beek 4 2-4
Molenbeersel 3-Voorshoven 4

0-_

/ poolbiljart J
Ereklasse
Siejsp.-Coriovallum 7-9
Koetsjh.-Picasso 6-10
Spoorz.-Le Duc 12-4
Brunss.n.-Huizinga 7-9
Schachtw.-Boeresl. 6-10
Keizer-Tunnelb. 4-12

Hoofdklasse A
Huizinga-Eykenb. 8-8
Vogelz.-Spoorz. 8-8
Brandw.-Hermans 7-9
WTell 8.-W.v.Susteren 10-6
Schachtw.-Le Duc 5-11

Hoofdklasse B
Hermans-Landgr. 9-7
St.Kruis-Heukske 5-11
Vink-Rolduc 7-9
O.Herbergh-Boeresl. 9-7
Sport-Witte B. 10-6

le klasse A
Eykenb.-Spoorz. 7-9
Holturn-Vink 10-6
W.v.Susteren-Sport 7-9
Gebr.Hofke-Koetsjh. 7-9
Stoufp.-Brunss.n. 9-7
A.Dorp-Poat 4-12

le klasse B
Brunss.n.-Gildem. 9-7
Edelw.-Hofland 10-6
Keizer-W.Tell B. 9-7
Ruif-Landgr. 2-14
Gebr.Hofke-Spoorz. 6-10
Coriovallum-Mijnz. 8-8
le klasse C
St.Kruis-Palet 9-7
Amstel-Hermans 4-12
Voske-Schachtw. 9-7
Landgr.-Br.wapen 7-9
Rolduc-Bokkerijder 10-6
Boeresl.-Draver 2-14

2e klasse A
Vaetje-KorteKeu 2-14
Barbou-Kr.O.Tijd 9-7
Eykenb.-Stoufpot 10-6
Treffers-Spoorz. 12-4
A.Dorp-Koetsjh. 8-8
WitteBal-Roadh. 1-15

2e klasse B
Spoorz.-Karrerad 5-11
Romana-Fox 5-11
Lout.Kab.-Neighb. 9-7
Rolduc-Draver 8-8
Picasso-Kr.o.Tijd 9-7

2e klasse C
Hofland-Picasso 7-9
Lout.Kab.-Voske 13-3
Stalletje-Korte Keu 4-12
Br.wapen-Leeuw 12-4
Heukske-Ruif 12-4
Hulsveld-Paddock 11-5

2e klasse D
Gildem.-Candl.l. 8-8
Vogelz.-Paddock 9-7
O.Schaesb.-Pub 12-4
Romana-Vink 8-8
Hulsveld-Duikers 14-2
Smeets-Fl.Dutchm. 14-2
2e klasse E
O.Herbergh-Ziejsp. 12-4
Hulsveld-Schachtw. 5-11
Spoorz.-WTell B. 14-2
Bokkerijder-Lout.Kab. 13-3
Paletti 8.-Poat 9-7

2e klasse F
Duc-Mijnzicht 13-3
Sjtoet-Bongerd 6-10
A.Vrung-Stoufpot 14-2
Duikers-Amstel 8-8
Karrerad-Br.wapen 7-9
Sport-Moeil.Hoek 10-6
3e klasse A
Heikaatsje-Sport 14-2
Fl.Dutchm.-Holturn 6-10
Koetsjh.-Duikers 9-7
B.Beukers-Wilhelmina 14-2
Sjteeb.-Br.huis 12-4

3e klasse B
Bastille-Heikaatsje 11-5
Lout.Kab.-Rolduc 12-4
Smeetrs-O.Herbergh 5-11
Sjloes-O.d.Stamp 9-7
0ph.8.-Vogelz. 14-2

3e klasse C
Br.huis-Pimpelaer 7-9
Sjtoet-Vraagtek. 9-7
A.Pastorie-Barbou 11-5
Bastille-Lout.Kab. 13-3
B.Beuk.-Stalletje 14-2

3e klasse D
Vraagt.-Wollje 4-12
Trepke-Br.huis 11-5
O.d.Stamp-Gorissen 10-6
Wilhelmina-Edelw. 10-6
Fox-Pal.B. 6-10

3e klasse E
Joy-Veldhof 4-12
Wolfje-Benelly 5-11'
WTell 8.-Wilhelmina 8-8
Overbroek-Sjteeb. 14-2
Orchidee-Corner 2-14

3e klasse F
St.Berb-Trepke 10-6
Leeuwenh.-W.v. Simpelv. 7-9
G.Leeuw-Le Duc 2-14
Joy-Corner 10-6

I golfbiljarten J
Landelijke Bekerfinale
Maasg.-Olympia 5-1

District Weert
Prom.Hoofdklasse
Leike-Schuttersh. 5-7
Leike-Boshoven 6-6
Stamg.-Schuttersh. 7-5
Eindstand
Boshoven 20-32
Schuttershoeve 20-25
Leike 20-23
Stamgasten 20-21

Degrad.Hoofdklasse
Anker-Royal 6-6
Grasw.-Boshoven 2 5-7
Eindstand
Royal 20-25
Anker 20-20
Boshoven 2 20-12
Graswinkel 20-2

le klasse
Luchtp.-Spijk 2 10-2
Vr.boom-BCB 3 4-8. de Hook-Spijk 2 9-3
Royal 2-Hoppers 8-4
Laar-Luchtpost 6-6
Spijk-Stamgasten 2 7-5
Stand
deHook 19-35
Royal 2 20-34
de Hoppers 19-24
Stamgasten 2 19-23
de Spijk 2 19-19
Laar 19-18
Boshoven 3 19-15
Anker 2 19-14
Vriendenboom 19-13
de Spijk 19-9
Luchtpost 19-6

Prom.2e klasse
Royal 3-Umbelderke 8-4
Leike 2-Bach.Club 7-5
Stand
Royal 3 19-38
Umbelderke 19-25

'Leike 2 19-21
;Bachelor Cl. 19-18;
Degrad.2e klasse
Laar 2-Hook 2 6-6

1Hoppers 2-Anker 3 5-7
Stand
Laar 2 18-21
Anker 3 19-19

1Hoppers 2 19-14

" Swing Mill 18-7
[Hook2 18-5,Beker Achtste Finale

'Laumen-Maasvog. 3-1
Eijsden-Groen Wit 4-6
Meetp.-Wiegert 4-1
Geleen-v.d.Venne 1-1
Geleen w.n.s
Phoenix-T1874 3-4
Varenb.-Vissers A. 4-4
Vissers w.n.s
Soleil-Keigel 4-4
Le Soleil w.n.s.
Voliere-Reneman 2-3

Inhaal
le klas C
Poster 2-Meetpoint 2 1-7

2e klas A
Bastings 3-Flaterke 2 2-2
2e klas B
Circolo S.-Yerna 2 3-6

2e klas E
Zw.Schaap-Geleen 2 1-1
Lacroix-Maximiliaan 6-3

3e klas A
Wiegert 2-Pottebr.3 2-0
3e klas G
Fortuna-Paco 2 8-2
Paco 2-H'heide 3-11

3e klas H
Soleil 4-Filmcl.s 5-3
Kolonia 3-H'heide 2 4-5

'3e klas I, Holz2-Paco 3-0
i;3e klas K
Wierts 4-Adveo 2 2-4
Bom 2-Trechter 2 12-5

! 3e klas M: Zw.Schaap 3-Intern.2 6-2
i
I3e klas N
jBouwkomp.6-Keigel 3 4-11

’ tafelvoetbal J
Ere-afdeling
Starcl.-Waardh.b. 6-2
Lieuwke-Scory b. 2-6
Hakkers 2-Hakkers 2-6
Karrewiel-Boskab. 8-0
Zw.Ridders-Victoria 7-1
Wien-Smidter b. 3-5

Stand
Hakkers 20-33
Boskabouters 20-33
Karrewiel 20-29
Scory boys 20-28
Zwarte Ridders 20-26
Smidterboys 20-17
Lieuwke 20-17
Star club 20-15
Hakkers 2 20-12
Wien 20-12
Victoria 20-12
Waardhofboys 20-6

.Overgangsklasse B
Loontjens-Gogh 3-5
Beat b.-Miranda 5-3
Heer-Millen 1-7
Smidter b.2-Angelina b. 4-4
Bl.Wit-Heister 6-2

Stand
Millen 19-36
Blauw Wit 18-30
Loontjens 18-25
v.Gogh 18-22
Heister 18-19
Smidter boys 2 18-19
Miranda 18-14
Angelina boys 19-14
Heer 18-9
Verdw.Vissers 2 18-6
Beat boys 18-6

Overgangsklasse B
Millener b.-Wien 2 6-2
Verdw.V-DAT b. 1-7
Keulen-Hubetsy b. 4-4
Cramignon-Hoeskamer 2-6
Heide-Hook 1-7

Stand
Hook 18-31
Wien 2 19-28
Millener b. 18-21
DAT boys 19-21
Verdw.Vissers 18-18
Keulen 18-17
Hoeskamer 18-16
Hubetsy b. 18-14
OuweMert 18-14
Heide 18-11
Cramignon 18-9

le klasse A
Pitsers-Tunnel 4-4
Jokers-Bissjop 2-6
Camont.b.-Koningsw. 7-1
Singel-Star c 1.2 3-5
Maarl.-Cramign.2 1-7

Stand
Camontagne b. 18-31
Cramignon 2 18-26
Barney b. 18-21
Tunnel 18-19
Bissjop 18-18
Jokers 18-18
Koningswinkel 18-17
Maarland 18-14
Star Club 2 19-14
Singel 19-12
Pitsers 18-10
le klasse B
Sjork-Dolomiet 8-0
Koningsw.2-Connection 8-0
Waardh.b.2-Sjteiweg 2-6
Borgharen-Survivors 3-5
Heukske-Auwt Aelse 2-6

Stand
Auwt Aelse 18-36
Sjteiweeg 19-31
Koningswinkel 2 18-29
Heukske 18-20
Survivors 18-20
O.Eysden 18-20
Sjork 18-14
Dolomiet 18-13
Waardhof boys 18-9
Borgharen 18-6
Connection 19-3
le klasse C
Eek-Leeuwenhoek 4-4
Hakkers 3-Poart 6-2
Ouwe Mert 2-Mariaveld 5-3
Schachtwiel-Eagles 6-2
Hoekje-Drop Inn 6-2

Stand
Hoekje 18-29
Schachtwiel 18-29
Eek 18-27
Leeuwenhoek 18-26
Poart 19-20
Hakkers 3 18-19
Eagles 18-15
Drop Inn 18-13
Mariaveld 19-11
Heukske 2 18-6
Ouwe Mert 2 18-5

2e klasse A
Duuker-Ons Genoegen 6-2
Sjteiweeg 2-Old Inn 4-4
Smeed-Uiver 5-3
Star c1.3-Da Capo 0-8
O.Eysden 2-Cramignon 3 0-8

2e klasse B
Smid-Heer 2 8-0
DAT b.2-Smeed 2 4-4
Dolomiet 2-Liewke 2 2-6
Cramign.4-Herli 0-8
Bissjop 2-Crazy Pie 5-3
2e klasse C
Miranda 2-Karrewiel 2 0-8
Spoorz.-Bl.wit 3 8-0
Beckerke-Bekker 8-0
Connection 2-Eykenb. 4-4
Gogh 2-Servaas 2-6
2e klasse D
Angel.b.2-Karrewiel 3 6-2
Cosyc.-Wien 3 5-3
Leeuwenh.2-Tamboer 5-3
Pr.Hendrik-Jojo b. 0-8
Meetp.-Baekske 0-8

2e klasse E
Cosy c.2-Heide 2 1-7
Suestra 2-Oranjeboom 3-5
Koom Erin-Muecherv. 4-4
Wien 4-Fun b. 2-6

/ tafeltennis]
Dames Eredivisie
Besbo-Treffers 7-3
Dames le divisie groep 1
Red Stars-Rhenus 9-1
Hotak-Ravensbos 7-3
Dames 2e divisie groep 3
Huizen-JCV 4-6
Ravensb.2-Twenty one 7-3

Dames 2e divisie groep 4
Luto-Kluis 5-5
Veldhov.-Maastr. 10-0
Docos 2-DOV 6-4

Dames 3e divisie groep 6
NSSS-HTC 8-2
Veldhov.2-Quick 9-1
Docos 3-Ravensb.3 1-9

Dames 4e divisie groep 4
Minor-JCV 3 2-8
Hotak 3-Markiezaat 1-9

Heren le divisie groep 2
FVT-OKI 8-2
Veldhov.-Avanti 6-4
Kluis-Pecos2 9-1

Heren 2e divisie groep 3
Elsloo-SVE 4-6
Besbo-Pecos 3 6-4

Heren 3e divisie groep 2
Maasmepp. -Almere 4-6
Vitesse-Alkmaar 7-3
Play Fair-Megacles 4-6

Heren 3e divisie groep 6
Hoonhorst-Sibbe 7-3

Veldhov.2-TTCV 2 **fl
Swift 2-Red Stars 2 M
Heren 4e divisie groepfl
Falco-OKI 4 ■DES-Nijmegen I
Bartok 2-Hercules 2 ■
Heren le klas H
Sibbe 2-Maasmepp.2 >H
TTCN-Swift ■Ravensbos-Kluis 2 H
Heren 2e klas A
Heksenb.-Succes
Megacles 2-Ravensb.2 ,H
Kolleberg 2-Maasdal H
Heren 2e klas B
Heksenb.-Kluis 3 H
Quick-Elsloo 2 H
Kolleb.-Maastr. H
Heren 3e klas A
Brunss.2-Kolleberg 3 .
Destatec Kerkrade __\Meppers-Bruno

Heren 3e klas B H
Elsloo 3-Maasmepp.3 _______
Megacles 3-Falco 2 H
Bartok 3-Minor 2 ■
Heren 3e klas C H
Kerkrade 2-Nieuwenh.2 JRavensb.4-Heksenb.3 fH
Vijlen-Minor i'H
Heren 3e klas D
Matatec-Nieuwenh.3 .1
Coriov.-Ravensb.3
Maasmepp.4-Brunssur." __\\
Heren 4e klas A H
Heksenb.4-Ulestr.
Dracula-Maastr.2 _______
Semp.Avanti Maasdal _____________
Heren 4e klas B H
Ready-Linne
Megacles 5-Bunde \\\\\\\\\\\\Nieuwenh.6-Kerkr.3 "1Heren 4e klas C H
Linne 2-Kluis 5 H
Quick 2-Friendship ____________
Weert-Megacles 4 ____________
Heren 4e klas D
Friendsh.2-Kluis 4 ■Maasm.s-Elsloo 4
TTCD-TTCN

Heren 4e klas E
KEV Kluis 7
Falco 3-Kolleb.4

Heren 4e klas F
Espede-Kluis 6
Maastr.3-Heksenb.5
Succes 2-Brunss.3

Heren 4e klas G |H
SAvanti 2-Nieuwenh.5
Kerkr.4-SVS H
Vijlen 2-Maastr.4

Heren 4e klas H
Ravensb.s-Kolleb.s iH
Destat.2-Sport
SAvanti 3-Matatec 2 ■
Heren 5e klas A H
Topspin-Linne 3
Destatec 3-TTCN 3 ■Limburgia-Swift 2

Heren 5e klas B
Smash-Matatec 3 H
TTCN 4-Limbrichterv. ■TTCD 2-Megacles 6 ■
Heren 5e klas C
Ready 2-Sibbe 3 ■Maastr.s-VTV ■Vijlen 3-Espede 2 ■
Heren 5e klas D
VTV 2-Falco4 ■Vijlen 4-Ready 3 ■Meppers 2-Heerlen H
Heren 5e klas E
Kolleb.6-Merkelb. ■Minor3-Bunde 2 ■Ritske-Quick 3 H
Heren 5e klas F H
KEV 2-Bruno 2 ■
Brunss.4-Sport 3
Coriov.3-Quick 4

Heren 5e klas G
Ravensb.6-Nieuwenh.B H
Succes 5-Ready 4 H
Coriov.4-Bruno 3 H
Heren 5e klas H H
Heksenb-Succes 3
Nieuwenh.7-Heerlen2

Heren 5e klas K ■Heksenb.7-Nieuwenh.9 H
S.Avanti 4-Sport 2 ■Bartok 4-Succes 4 H
Landgraaftoernooi H
Enkelspel I
Heren C I
1. Van Lier, 2. Korper. I
Bongaerts I
Heren D I
1. Van Engelen. 2. Qua.
3. Diels

Heren E
1. Dautzenberg, 2. 1.1
Nix/Hendriks

Heren F
1. Curvers, 2. Ebeling, 'i
link en Steinbusch

Heren G
1.Daniëls, 2. VanWatei
3. Ritzen en Overmans

Heren H
1. Nagy, 2. Bos, 3. Boe
Kohier
Jongens jun A/B
1. Payman, 2. Schreijen

Jongens jun C
1. Pluymen, 2. Grannetia
Jongens jun D
1. Tanke, 2. Van de Venne
Dames C/D
1. Oroszi, 2. Finders, 3. rif.
Dames E
1. H. den Held, 2. Kok.
3. Verheggen

Dames F
1. C. den Held, 2. Oligschl*»
3. Henssen

Meisjes jun C
1. Spee, 2. Grond

Dubbel

Heren C/D
1. Van Engelen/Janssens.
Van Lier/Quaedvlieg

Heren E
1. Wijlaars/Frings, 2. Welte'
Koog

Heren F )
1. Schuschke/Van de Boor"'
De Bruin/Naberhuis

Heren G ~.
1. Huynen/Van Kan, 2.
sen/Daniëls

Heren H
1. Odekerken/Bos, 2. Boets**
Van Tongelen

Dames E/F ___^1. Olischlager/Henssen, 2- *^
Held/Den Held

Limburgs dagblad bulletin
Dinsdag 31 maart 1992" 18



GENUA - Videobeelden van
de tegenstander in de halve fi-
nale van de strijd om de
UEFA-beker hebben Ajax-
trainer Louis van Gaal ten-
minste één belangrijk aspect
wijzer gemaakt. „Vrije trap-
pen zijn vrijwel allemaal
raak." Van Gaal doelt op Bran-
co, de Braziliaanse specialist
van Genua, gezegend met een
traptechniek om te zoenen.
„Binnen een straal van twintig
meter is het levensgevaarlijk
hem te laten schieten." Kort-
om: Stanley Menzo moet op-
passen.

De doelman van Ajax zal morgen-
avond mogelijk meer in beeld ko-
men dan in een gemiddelde compe-
titie-wedstrijd, waarin hij door-
gaans slechts bij sporadische uitval-
len van de tegenstander in actie
moet komen. Van Genua wordt
enig pressie-voetbal verwacht. „We
hebben een paar leuke opwarmer-
tjes gehad in de Europacup", vindt
Menzo. „In de kwartfinales was AA
Gent de eerste echte test. In Genua
kunnen we bewijzen dat we echt
weer tot de Europese top behoren.
Ik heb er wel vertrouwen in. We zul-
len rustig moeten blijven en ons
eigen spel dienen te spelen. En er
voor te zorgen dat Genua niet te
veel vrije trappen in de buurt van
het strafschopgebied krijgt."

Menzo zal de televisie-beelden van
Branco op de dag voor de wedstrijd
aandachtig bekijken. „Maar veel zal
dat niet opleveren. Hij laat deballen
alle kanten opvliegen. Ik zal gecon-
centreerd moeten zijn. Ik weet wat
me te wachten staat."

Fysieke strijd

Karsten komt
met verklaring

- Uiterlijk zaterdag
*" dokter Michel Karsten deze
eek een verklaring afleggen
j'di' aanleiding van de eis van

topschaatsers. Zij
e°ben de Haarlemse huisarts"'gedaagd zich niet langer te

achter zijn beroeps-'ehein_ en namen te noemen van. ensen dievia hem doping heb-en betrokken. Karsten kwam in
" nieuws door mee te delen dat
I tal van topsporters, onderwie. kaatsers, aan spierversterken-
,^ hormonen heeft geholpen. De
"kaatsers ontkennen dat.

Derde titel
voor Piket
EINDHOVEN - Jeroen Piket is

2 °or de derde achtereenvolgen-
J keer schaakkampioen van

geworden. De groot-
mester uit Leiderdorp remiseer-
,e in Eindhoven in de elfde en
*atste ronde met Klarenbeek en

11 *erd daardoor onbereikbaar
"oor de achtervolgers. Piket trad
J-et de derde titel in serie in de
,°etsporen van Max Euwe en

** ari Timman. Hij voltooide net
l ? beide voorgangers de 'hat-

p'j-'k' in de nationale titelstrijd.
'ket verdiende zesduizend gul-

'en als hoofdprijs. Piket zal over
nkele dagen Jan Timman ver-tellen naar Linares. Hij zal de

[^sterdammer in de eerste par-
flen van de tweekamp tegen
°esoepov als secondant terzijde
taan. Daarna zal hij deelnemen
jt3ll een bijzonder sterk (catego-
le 17) toernooi in Dortmund.

Nederlandse
voetbal-elite

- Zes Nederlandse
Cruijff, Krol, Nees-

Rijkaard, Gullit en Van. asten, zijn uit de voorselectie
jj'oorschijn gekomen voor het

elftal uit de voorgaande
vcht toernooien om de Europese

Mastercard, een van
sponsors bij het EK in Zwe-

v6n, organiseerde een verkiezing
h?l de beste elf spelers perkam-
J'oenschap sinds 1960. Uit die
oorselectie zal het Europese
ute-elftal worden samengesteld,
£* op 24 juni in Göteborg wordt

gemaakt.

Interland op
losse schroeven
EIST - Het doorgaan van de

heenwedstrijd van het Neder-
elftal tegen Italië is twijfel-

.ptig. Een aantal Italiaanse

" Übs heeft bij de bond bezwaren
tegen het duel dat

j£ 22 april in het stadion vani>V te Eindhoven is vastge-
**ld. De KNVB vermoedt dat de

in Italië voor de vriend-
J-h-appelijke landenwedstrijd
«ering is.

Ontslagen arts
weerlegt kritiek

HAMBURG - De
Duitse sportarts Die-
ter Baron, die door
de atletiekbond
DLV na vijftien jaar
dienst uit de medi-
sche commissie ver-
wijderd is, noemt de
beslissing een louter
politieke. „De bond
wil geen mensen
met een eigen me-
ning in zijn commis-
sies hebben. Ik ben

er van overtuigd, dat
deze beslissing geno-
men is doordat de
bond door het geval-
Krabbe onder druk
van de regering en
van zijn sponsors
staat."

De DLV vond dat
Baron minder be-
zwaar tegen het ge-
bruik van verboden
middelen zou heb-

ben dan de officiële
lijn voorschrijft. „Ik
heb", reageerde Ba-
ron, „nooit gepleit
voor het vrijgeven
van verboden stimu-
lerende middelen. Ik
heb alleen gezegd,
dat het eerlijker zou
zijn in de toekomst
twee recordlijsten in
de sport op te stel-
len. Eén lijst voor de
sportmensen die
honderd procent
schoon zijn en een
andere voor degenen
die zich niet behoe-
ven te bekommeren
om het gebruik van
dope."Toch beschouwt hij zichzelf nog

niet als de opvolger van Van Breu-

Ajax mist in Genua Silooy (ge-
schorst), Hansen, Willems (gebles-seerd) en Davids (niet geselecteerd).
Vergeleken met zondag zullen
Blind en Bergkamp terugkeren in
de ploeg. Het ligt voor de hand dat
in elk gevalRoy zal moeten wijken.

Oranje
Toch zegt Menzo het Nederlands
elftal nodig te hebben. „Op bepaal-
de momenten is een sportman aan
een nieuwe uitdaging toe. Bij mij is
dat moment aangebroken. Ik kan
gaan zoeken in het buitenland.
Maar Ajax bevalt me uitstekend.
Daarom zou Oranje voor mij op het

Menzo heeft ook aanleiding van
zichzelf overtuigd te zijn. Na een
paar kleine problemen in de ope-
ningsfase van decompetitie maakte
hij geen fouten meer. In veel duels
had hij beslissende acties. Vorig
week speelde hij zijn eerste volledi-
ge interland, tegen Joegoslavië.
Ook daarin was hij goed.

Menzo denkt niet dat hij zijn top
heeft bereikt. „Ik heb nog steeds
het gevoel dat ik kan groeien. Al
zijn de laatste seizoenen zeer con-
stant geweest. Ik streef er echter
naar nog meer toe te voegen aan het
elftal. lets extra's te zijn voor de
ploeg. Misschien wat meer leiding
geven aan deverdediging. Het moet
allemaal nog beter kunnen."

kelen. „Ik neem aan dat ik mee ga
naar de Europese titelstrijd in Zwe-
den. Als tweede doelman. Mijn be-
langrijkste taak is Van Breukelen te
steunen. Pas daarna begint de strijd
om de opvolging van hem. Mis-
schien heb ik momenteel een klein
voorsprongetje opgebouwd. Meer
niet. Er zijn meer goede kandida-
ten."

„Uiteraard zullen ze erop uit zijn
vrije trappen uit te lokken. Wij moe-
ten nu laten zien geroutineerd ge-
noeg te zijn dat te voorkomen. In
Italië krijgen we te maken met hec-
tische taferelen en een ploeg die de
fysieke strijd niet uit de weg zal
gaan. Als we daartegen bestand zijn
is Ajax weer terug aan de top. Tech-
nisch en taktisch zijn we dat al."

juiste moment komen. Het voegt
iets extra's toe aan mijn loopbaan."

De Wolf als verslaggeverEen paar apart

Yamaguchi beste
kunstrijdster
OAKLAND - Kristi Yamaguchi
heeft in Oakland haar wereldtitel
kunstrijden met succes verde-
digd. De 20-jarige Amerikaanse,
die in Albertville olympisch
goud veroverde, had al de lei-
ding na de voorgeschreven kür.
Ze kreeg ook de hoogste waarde-
ringen voor haar vrije kür. Dank-
zij Nancy Kerrigan bleef ook het
zilver in de Verenigde Staten. De
pas 15-jarige Chinese Cheng Lu
eindigde als derde.

sportkort

" WIELRENNEN - De organi-
satoren van de Ronde van Bas-
kenland hebben besloten alsnog
de Nederlandse TVM-ploeg met
Gert-Jan Theunisse toe te laten.
Het Noordspaanse evenement
begint volgende week maandag.

" KARATE - Het karate-kata-
team van Do Weng Beek eindig-
de tijdens een internationaal
toernooi in Milaan als tweede.
De ploeg, bestaande uit Gydo
Ramaekers, Frits Rademaekers
en Gunther Riedel, moest met
minimaal verschil de eer aan
Zwitserland laten.

" BOKSEN - De bokspartij van
Math Haagmanstegen de Marok-
kaan Hamsa Mire in Charleroi,
die zaterdag zou worden gehou-
den, is verschoven naar dinsdag
7 april. Het wordt het tweede
profgevecht van Haagmans.

" VOETBAL - In de Hoofdklas-
se C worden donderdag behalve
de wedstrijd Meerssen-SVN ook
nog Longa-Baronie en DESK-
TSC gespeeld.

" TAEKWONDO - Vier van de
zes leden van de Geleense club
Moutarazak die meededen aan
het taekwondotoernooi in Oss,
behaalden eremetaal. Eerste
plaatsen veroverden Stefan
Janssen (45 k-g), Lyberis Ferren-
tinos (50 kg) en Maurice Woud-
stra (70 kg). Mohammed Benag-
mosch werd derde in de klasse
boven 83 kg en Martijn Frencken
van de Brunssumse club Palgwe
tweede in de groep 58 kg.

" WIELRENNEN - Patrick
Strouken uit Einighausen finish-
te in de open wedstrijd Grand
Prix du Nord in Calais als der-
tiende. De Fransman Frédéric
Moncassin won de koers over
180 km. Uitslag: 1. Moncassin
4.19.12; 2. Wüst op 17 sec; 3. Kir-
sipuu; 4. Marie; 5. Coppens; 13.
Patrick Strouken op 2.41.

" VERSTUIKTE HAND - Mo-
nica Seles doet niet mee aan het
met een miljoen gulden gedo-
teerde tennistoernooi van Hilton
Head Island. De Joegoslavische
heeft last van een verstuikte
hand.

" POOLBILJART - Resultaat
loting kwartfinales van de Ne-
derlandse poolbiljartbeker: De
Vink-Picasso; Schachtwiel-
Koetsjhoes; Le Duc-Tunnelboys;
Brandwapen-Spoorzicht. De
wedstrijden beginnen vandaag.

sportprijsvragen
Lotto 13; eerste prijs: geen winnaar.Tweede prijs: 4 winnaars, ieder

’ 18.197,30 bruto. Derde prijs: 88 win-naars, ieder bruto ’ 1.240,70. Vierde
prijs: 4.158 winnaars, ieder ’ 26,20 Vijf-
de prijs: 64.931 winnaars, ieder ’ 5,00.
Cijferspel 13; vaste prijzen. Zes cijfers
goed: geen winnaar. Vijf cijfers goed: 5winnaars. Vier cijfers goed: 26 win-
naars. Drie cijfers goed: 266 winnaars.
Twee cijfers goed: 2321 winnaars

sport in cijfers

SCHAKEN
Eindhoven, NK, elfde en laatste ronde:
Knoppert-Van der Wiel 1-0. Van Mil-
Sosonko 1/2-1/2, Bosboom-Cifuentes1/2-1/2, Piket-Klarenbeek 1/2-1/2, Kuijf-
Brenninkmeyer 1/2-1/2, Van der Ster-
ren-Nijboer 1-0. Eindstand: 1. Piket 8: 2.
Sosonko en Van der Wiel 6 1/2; 4. Ci-
fuentes en Van der Sterren 6; 6. Nijboer
5 1/2; 7. Bosboom en Klarenbeek 5; 9.Knoppen, Van Mil en Kuijf 4 1/2, 12.
Brenninkmeijer 4.

TENNIS
Singapore, mannen, 490.000 gulden,
eerste ronde: Haarhuis-Antonitsch 6-4
6-1, Knshnan-Saceanu 3-6 6-2 6-2, Youl-
Poljakov 6-4 7-5, Kühnen-Mansdorf 6-4-
6-4.

Daviscup, wereldgroep, kwartfinales.
Maceio: Brazilië-Italië 3-1. Indeling hal-
ve finales: Zwitserland-Brazilië, Ver-
enigde Staten - Zweden.

Johannesburg. Open Zuidafnka<_:
telstrijd, mannen, eerste ronde: Frana-
Koenig 3-6 6-2 6-0, Stafford-Zdrazila 6-3
7-6, Limberger-Becerra 7-6 6-2, Bates-
Marcelino 6-2 6-3, Pridham-Gudwin 6-2
7-6.

Wereldranglijst vrouwen: 1. Seles 273
2. Graf 236, 3. Sabatini 191, 4. Navratilo-
va 186, 5. Sanchez-Vicario 155, 6. Capria-
ti 148, 7. Mary Joe Fernandez 114, 8.
Martinez 107, 9. Manuela Maleeva-Frag-
niere 95, 10. Novotna 84, 30. Schultz 33,
57. Bollegraf 20, 64 Jagerman-Muns 16.

ZAALVOETBAL
Roermond, voorronde Limburgse be-
ker: MVC-Neentter 3-4, Spee-ZVV Pos-
tert 1-4, Domu-Heel 1-2, Juliana-PetersGeluidsbanden 3-8, Laumen,Stampede-
Maasvogels 3-1, Eysden-Groen Wit 4-6,
Meetpoint-FC Wiegert 4-1. Phoenix-T
1874 3-4, Varenbeuk-Vissers Aut. 4-4.
Vissers w.n.s, Geleen-SB/Van de Venne
1-1, Geleen w.n.s, Le Soleil-De i
4-4, Soleil w.n.s, Volière-Renemai
kampers 2-3.

AUTOSPORT
Eldoreth, Safari-rally, stand na de vier-
deetappe: 1. Sainz/Moya (Toyota Celica)
1 uur en 19 min. straftijd, 2. Recalde/
Christie (Lancia Delta) 1.37, 3. K.
nen/Piironen (Lancia Delta) 2.01, 4.
Ericsson/Parmander (Mitsubishi Ga-
lant) 2.30, 5. Duncan/Williamson (Toyota
Celica) 2.40.

Momentopname in het Haagse Bronovo-zieken-
huis. Chris van der Velde meldt zich om zijn aman-
delen te laten knippen. „Hoe voel jeje nu?", vraagt
de chirurg. „Wel goed", antwoordt Nederlands bes-
te golfspeler. „Het is een wonder dat je met zon
ontsteking zo goed hebt kunnen spelen", meent de
chirurg en hij voorspelt: „Over een paar maanden
zul je je honderd keer beter voelen." De operatie
houdt Chris van der Velde zes weken buiten de
Europese Tour, waarin hij met een prijzengeld van
ruim 42.000 gulden in enkele weken zijn naam ves-
tigde. Maar op 23 april maakt hij in het Cannes
Open reeds zijn rentree. Voor de snelle hulp be-
loofde Van der Velde in de zomer een leuke 'four-
ball' te spelen met het medisch team.

Snelle hulp voor
golfer Van der Velde

De nieuwe Maradona

Ria Stalman

Vroeger waren ze de dikste
vrienden. Nu kunnen ze el-
kaar nauwelijks nog luchten.
De grote liefde tussen Ria
Stalman en Raymond de
Vries is voorbij. Voorgoed.
Omdat voormalig hoogsprin-
ger De Vries voormalig dis-
cuswerpster Ria Stalman van
dopinggebruik beticht. Al-
thans de vermoedens van ex-
atlete Jennifer Smit heeft be-
vestigd. Vroeger, jaren gele-

■den was nog alles koek en ei.Hzoals in 1976, toen ze nog stu-
het Junior College in Hobbs,

New Mexico. De Vries regelde alles voor Stalman.
De vriendschap ging zelfs zover dat ze in het huwe-
'ijk traden. Een schijnhuwelijk weliswaar. Want
terwijl de gewone student een simpel en krap be-
meten flatje moest delen met drie mede-studenten,
had een getrouwd studentenpaar recht op een ap-
partement. Nu hebben ze ruzie, maar blijven ze een
Paar apart.

Tennis moet
aantrekkelijker

Klein, snel en explosief.
Te snel voor Bayern en
Wouters, zoals afgelo-
pen weekeinde bleek.

Uit vrees dat de gehaai-
de voetbalmanagers uit
Italië hem willen weg-
kopen, wil Nürnberg
het contract met zijn
sterspeler, zijn tango-
turbo, zo snel mogelijk
verlengen. En Zarate
profiteert uiteraard
mee. Er wordt gefluis-
terd dat zijn toch al
riante salaris verdrie
voudigd zal worden.

Een jaar geleden ver-
ruilde hij het Argentijn-
se Velez Sarsfield voor
Nürnberg. Voor 1 mil-
joen mark. Zijn huidige
transferwaarde is 10
miljoen. We hebben het
over Sergio Zarate.E>e Internationale Tennisfederatie (ITF) zoekt mo-

gelijkheden om het tennis aantrekkelijker te ma-
ken voor het publiek. Het louter service-volley spel
is nauwelijks nog verteerbaar voor de liefhebbers.
Meer strijd, meer balwisselingen, meer spektakel,
zo luidt het devies. Torn Nijssen: „We moeten weer
een beetje terug in de tyd". De ITF denkt aan een
geringere druk van de ballen, het net vergroten,
het servicevak verkleinen en ... het racket zijn oor-
spronkelijke maat terug' geven. Als nou ook nog
die houten rackets uit de kast worden gehaald,
staat niets de terugkeer van Björn Borg aan de ten-
nistop nog in de weg.

" Hij wilde het wel eens proberen als gele-
genheidsverslaggever. Want praten kanJohn de Wolf als geen ander. Voetballen
momenteel effe niet. Vanwege een kwalijke
enkelblessure. Daarom ging hij in op hetaanbod van de radio om commentaar tegeven bij de topper PSV-Feyenoord. En dedebuterende De Wolf deed het niet slecht, al
was zijn mening af en toe wat gekleurd.

Straks wil hij liever toch weer gewoon voet-
ballen. Straks, als zijn blessure genezen is.
„Ik wil dat gras ruiken". Aan het einde van
de week wordt hij verlost van het gips, dat
om zijn gekwetste enkel zit. Dan kan De
Wolf zich richten op het nieuwe seizoen. Ofhij tot dan als commentator actief blijft.
„Waarom niet? Ik begin nu net de smaak te
pakken te krijgen". Foto: ANP

Voor de vuist weg
Jan Keker, over de reden van zijn vertrek (het
doorbreken van het embargo op het interview metHans Doipee) als columnist bij de Krant op Zon-
°ag* >"**■ ":b de principes in mijn kop, niet in mijnkont. De Krant op Zondag heeft Dorjee geflikt. Ikwil daar niet meer bij horen "

Hollandse
zuinigheid
Waar 2ijn die goede ou-
de tijden gebleven?
Toen er nog publiek
naar het stadion ging.
Toen een gesprek over
voetbal in de■ cafés nog
dagelijkse kost was en
toen de echte liefheb-
bers nog eens een gokje
wilden waagden. De na-
tionale voetbaltoto
heeft nauwelijks nog
bestaahrecht. Terwijl
de Noor (gemiddeld
2,72 gulden per week
per persoon), de Zweed

(2,02 gulden) en de Itali-
aan (1,63 gulden) weke-
lijks nog grif in de bui-:
del tast, lijkt de nuchte-
re Nederlander zyn
interesse steeds meer te
verliezen. Hij besteedt
nauwelijks een cent per
week, per persoon aan:
de toto_ De toto-inleg
vorig jsar bedroeg net
iets meer dan 6,5 mil-
joen. De totalisatorom-
zet, inclusief de lotte
bedroeg: 154 miljoen
gulden. Omgerekend
komt dat neer op twee
dubbeltjes per week
per hoofd van debevol-
king. Over Hollandse
zuinigheid gesproken...

Bons Becker in Tennis: „Ik heb geen zin het hele
jaar door te tennissen. Ik wil graag wat tijd aan
mijn hobbies en andere interesses besteden. Eigen-lyk gaat het me na een paar maanden al snel dekeel uithangen en dan moet ik wat anders gaandoen."

Eric Gerets in de Volkskrant: „Doping is in voet-bal niet aan de orde. Als ze ooit het bewijs willen
dat er in voetbal niet wordt gebruikt, laten ze daneen half jaar achtereen controleren. Dan is dat de
wereld uit."
Roeier Nico Rienks in het Parool: „Ze mogen me
's nachts om drie uur uit mijn nest halen. Ik plas
op bestelling."
Atlete Nelli Cooman in Nieuwe Revu: „Laat zemaar lullen. Mijn testosteronspiegel is net zo nor-maal als van iedere huisvrouw."
Atletiekmanager Jos Hermens in Sport Internatio-
nal: „Schone atletiek is voornamelijk een schone
droom."

Dinsdag 31 maart 1992 " 19

Borg kan het niet laten

" Björn Borg.

Weet U het nog? De
mislukte come-back
van Björn Borg, zowat
een jaar geleden? In
Monte Carlo verloor
de Zweedse tennisser
in de eerste ronde.
Maar over dat verlies
is hij inmiddels heen.

De 35-jarige oud-Wim-
bledon-winnaar gaat
het opnieuw proberen.
Vandaag al moet hij in
Houston aantreden bij
het River Oaks Inter-
national Tennis Tour-
nament. Een ronken-
de naam, maar toch
niet echt van de klasse
Roland Garros of
Flushing Meadow.
Zou die Borg nou
niets beters te doen
hebben?

'Binnen straal van twintig meter is hij levensgevaarlijk'

Menzo vreest Branco "Stanley Menzo als
'reserve-piloot' op weg naar
Genua. ,JDaar moeten we
bewijzen dat we echt weer tot
de Europese top behoren".

Limburgs dagblad i sport

verlenging
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NIEUW: DE SERIE OPELS CORSA-»

ALS JEALLES
BIJ ELKAAR

OPTELT,KOM JE
VANZELF

UITOPEEN
CORSA#>

Behendig, sportief, pittig, tot in de puntjes ver-

zorgd en door en door betrouwbaar. Je begrijpt het al, we

hebben het hier over de Opel Corsa. Voorzien van een

pakket extras waar je U tegen zegt.

De nieuwe Corsa+-uitvoeringen gaan daarin
zelfs nog een stapje verder. Met standaard extras zoals:
intervalschakelaar op de ruitewissers voor en achter
+ aansteker + kwartsklokje + mistachterlicht + getint
glas + waarschuwingszoemer brandend licht + ver-

lichting in het handschoenenkastje en de bagageruimte
+ stereo-inbouwset met 4 speakers + antenne + van
binnen uit verstelbare buitenspiegels in de kleur van de
karrosserie.

En afhankelijk van de uitvoering zelfs nog me-
tallic/mica-lak, velours bekleding, in delen neerklapbare
achterbankleuning èn lichtmetalen "Cross-spoke" velgen.
■

Er is trouwens altijd een Corsa* die bij je past,

want bij de Opel-dealerkun jekiezen uit 3 uitvoeringen:
de Corsa GL+, de Corsa Swing* en de Corsa Van+
(grijs-kentekenversie!).

Kortom, als je een uitgerekend type bent, dan
kies jenatuurlijk voor een Corsa+. Jerijdt al Corsa vanaf:
’20.775,- en Corsa Van vanaf’ 15.980,-.

/
OPEL-FINANCIERING. Uw partner in geldzaken. U>Cifcót Ot**"
Prijzen inclusief8.T.W., exclusiefkosten rijklaar maken. &—^.\W~~\.i\W~~iW /*"*—-\

-. Prijs-en specifikatiewijzigingen voorbehouden. %___P__^^______■_-_______■ \^~/

-::: ' ■■■.■.■__.

_^_. i ■[" «ai m^j i. _^^^

._'__—_____________l__£_______■_____. »■■ '\ v
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§10 Afgebeeld: de Corsa Swing*3-deurs. .

WELKE CORSA KIES JIJ?

Vloerbedekking Project Tapijt
400 cm breed op juterug v.a. Speciale aanbieding 400 cm

_\r_k g\ breed 3 kleuren van 149,- nu
Uwi"p.mtr. 70 mf wjj op=op.

Vitrages Overgordijnstoffen
180 hoog v.a. 140 cm breedv.a.

I O 3 OUp.mtr. I U J9Wp.mtr.

Spoorsingel 12-14, Heerlen, tel. 045-727156, 417960

Kontakten/Klubs
G.G.D.

Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136
De beste meisjes
zijn nog steeds bij:

Privé Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrade

045-425100, 7 dgn geopend
11-24 u. Zondag 15-23 u.

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

Shirley privé
pret voor 2!!! 045-727538

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Contactburo
SITTARD

S 046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.

Videoclub
uw vertrouwd adres voor

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

BURO GELEEN j
bern. op nivo 046-748768.

Privé Daisy
ma t/m vrij 11-24 uur, zat.

11-19 uur. Wij doen 't graag
en goed, zoals het moet.

Tel. 045-229091
Melanie erotische massage
g 045-229091

TANJA
uit Den Haag

Tel. 046-757517.

SM Rachel
Tel. 045-274810

Privé en escort
bij Anita

Tel. 045-352543

Nieuw I
Privé Santf
Ma. t/m vr. 10-221*

Weekend gesl. 046-P

**045-32619
* Escort all-j
Nieuw Esc(

Pricilla en snel bij u tl
in hotel.

g 045-428E|
Nieuw escc

van 18.00-03.00 uurj
service, discreet, sné

045-413887 _~
Escort ServL

voor een leuk meisje.
thuis of hotel v.a. 18 w-

Tel. 045-42268^
Natasja e

af 10 uur, ook zat. enf
045-721759, meisjef

Een heerlijke i
ontsp. massi

voor dames en hei»
Tel. 045-21815?■ 1

Kevin Boyl
045-225333. 'ledere dag open vl

20.00-04.00 uur|
Club "La Bel]

Kerkrade-West, Gravd
13. 045-416143 met fl

Tamara, Pretina, W
Anja, Steffi.

Unieke massage
g 045-22841
Peggy privé

Escort
Ma. vr. 11-22.30, wo.1

uur. Thaise massac
046-374393. Meisje (

ÉÉN ding is zeker

LYDI)
wordt er niet om he

GELULD!!! 046-749(

______
Iwöéï ProvincieXfëjSJ, ■ iwïiiiwiv Bureau Bibliotheek
«_$ Limhnrn postbuss7oo

IJS^I UIMIUUIIj 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

madedeling Gedeputeerde Staten maken bekend, dat op
m 106/U-92 13februari 1992 bij hen is binnengekomen de

aanvraag d.d. 27 januari 1992 (ingeschreven
onder nr. BV 1766/92/7228) van Rockwool
Lapinus B.V. om vergunning ingevolge de Hin-
derwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging
en de Wet geluidhindervoor het uitbreiden/
wijzigen van haar inrichting met 2 pijpschaal-
machines, de nummers 3 en 4 gelegen aan de
Industrieweg 15te Roermond. De aanvraag
en andere ter zake zijnde stukken liggen ter
inzagevan 1 april 1992 tot 2 mei 1992 en wel:
- in het Provinciehuis te Maastricht (bureau
Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in het Stad-
huis van Roermond tijdens de werkuren en
bovendien donderdags van 17.00 uurtot 20.00
uur, (Bodekamer Hoofdingang Markt), alsme-
de tijdens de werkuren na laatstgenoemde
datum op deze plaatsen tot het einde van de
termijn waarbinnen beroep kan worden inge-
steld tegen de beschikking op de aanvraag.
Tot uiterlijk 2 mei 1992 kunnen tegen het
verlenen van de aangevraagdevergunning
gemotiveerde bezwaren kenbaar worden
gemaakt; - hetzij schriftelijk, bij Gedeputeerde
Staten, postbus 5700, 6202 MA Maastricht,
onder vermelding van het nummer van de
aanvraag; - hetzij mondeling, in persoon of bij
gemachtigde, tijdens de openbare zitting in het
Stadhuis van Roermond (kamer 174)op 22
april 1992 om 15.00 uur. Degene dieeen
bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn
persoonljke gegevens niet bekend te maken.
Alleen degenen, die bezwaren hebben
ingebracht op de wijze als bovenomschreven
en een ieder die aantoont, dat hij daartoe
redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen
bezwaren tegen de ontwerp-beschikking
indienen en zijn later tot het instellen van
beroep gerechtigd.

tempo-team
uitzendbureau
TECHNIEK
Onderhoudsmonteur m/v
voor een dienstverlenend bedrijf in Geleen, ten
behoeve van Heat, Ventilation and Airconditioning
(HVAC). Wij zoeken kandidaten met een opleiding op
LBO-niveau richting electro. Tevens hebt u kennis van
enige WTB vaardigheden, zoals autogeen lassen, hard
en zacht solderenen het plegen van mechanisch
onderhoud. U kunt in grotemate zelfstandig werken en
bent in het bezit van een rijbewijs B en goede
contactuele eigenschappen. Leeftijd: 25 tot 30 jaar.
Deze zeer interessante en afwisselendebaan biedt
uitstekende toekomstperspectieven.
Informatie.' 046 - 75 29 70, Harry Hollandera
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

tanns"
i ■_■ i
|ll l _J k ■ _gjj

DOE MEE,
BEL 06-300400.

KOSTEN F 1.- PER MINUUT TGV. 125 JAAR NED RODE KRUIS

Bedrag Terugte Mnd. bedrag Effectieve Mnd bedrag Effectieve
in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarrente

5.000 48 mnd. 138,77 14,9 150,95 18,7
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1
30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622,29 15,2

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max tarief looptijd

11.000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 85
18 000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25.000 500 111 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35.000 700 109 13,9% 72 mnd. 16,5 80

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| HOENSBRGEK |

ONDERWIJS
GEEFT WERK

VOOR MEERINFORMATIE:

O
terre deshommes

TEL. 070-363 79 40
Doe ook mee!

GIRO 646900

— I

Nieuw! .Privé en escort!

Angel en Boy
Simply the Best

1000 en 1 mogelijkhede
o.a. Transsexueel en Travestie.

NIEUW!!! CHANTALLE en VANESSA (DD-cup, vols
Diverse shows en massages mogelijk met 4 leuke n
v.a. 20 jaar. En diverse soorten SM mi
Bij Boy: 6 leuke aantrekkelijke jongens v.a. 18 jaai
"echt alles in" (Dames, heren, (echt)paren, trio's
Open van 11.00 - 02.00 uur.

Bel voor info S 045 -27 45 8:
Leuk meisje en jongen altijd welkom (voorkeur blo.

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Privéhuis Candy

Tel. 045-212616/045-211391.

- . __^_t____. i l^______/^ B^^L ________H
k ________ __■_____! Ww^■BllKJ2____39

Evsl ifl93 IS
Vooral als u het tegen 'n gunstig tariefleentbij de SNS banï

Geld lenen is een normale zaak. En de SNS bank is ook daarvoor cc
vertrouwd adres. Wilt u eens praten over een lening, dan geven we

graag advies. Immers: iedere situatie is weer anders. Dus kijken we same

welke kredietvorm hetbest bij u past. In ieder geval bent u bij ons voor
delig uit! Wilt u meer weten? Kom gerust langs op een van de kantorei
Of vul de bon in en stuur hem op. Dan krijgt u alle informatie plus cci

aanvraagformulier snel thuisgestuurd.

Stuur mij informatie over de leningen van de SNS bank

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats: .

Zend debon in een envelop zonder postzegel naar:
SNSbank Limburg, Antwoordnummer 1235, 6200 VB Maastricht.

SNSbank Limburg 5
We doen 't graagbeter dan goed

___■ ___■ __■ —m ____i ____■ mw ____■ .___■ ____■ -___■ _______ _______ ___■ ____■ m _m I
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Kepu StarsHEERLEN - De basketbalheren
van Hertel/Braggarts zorgden in de
eigen Varenbeuk voor een regel-
rechte stunt door de nummer 2 op
de ranglijst, Jumping Crabs, met
76-68 te verslaan. De winst ging ech-
ter gepaard met het verlies van cen-
ter Roger Consten die met een knie-
blessure moest uitvallen. In de
overgangsklasseverloor Kepu Stars
met 70-67 van Bladel. De dames van
Braggarts verloren verrassend van
hekkesluiterDragons (49-60) en zijn
nu sterk afhankelijk van de uitsla-
gen van de concurrenten om een
plaats in de eerste divisie te hand-
haven. Twee klassen lager won
Kepu Stars de belangrijke ontmoe-
ting in en van Erp met 68-79.

" De meisjes van Coriovallum uit Heerlen in aktie tijdens hun Jazzballet-oefening.

Foto: KLAUS TUMMERS

was het tegenovergestelde van
de pittige Jazz-oefening van
ATSV Vaals. Deze formatie, on-
der leiding van Ilse Boumans
scoorde wel voor hun samenstel-
ling het hoogste punt maar door
enkele schoonheidsfoutjes
moesten zij genoegen nemen
met zilver. De Noordlimburgse
formatie van RSG Roermond
waren met de meisjes tot 13 en
met de meisjes tot 16 jaar supe-
rieur.

Uitslagen: Categorie A tot 10 jaar: 1. Fi-
delitas Brunssum; 2. Coriovallum Heer-
len; 3. Fidelitas Brunssum. Tot 13 jaar:
1. RSG Roermond; 2. SV Montfort; 3.
Coriovallum Heerlen. Tot 16 jaar: 1.
RSG Roermond; 2. Switch Linne; 3.
ATSV Vaals. 16 jaar en ouder: 1.Alcides
Baarlo; 2. ATSV Vaals; 3. Fidelitas
Brunssum. B-klasse tot 10 jaar: 1. Wils-
kracht Nederweert; 2. Coriovallum
Heerlen; 3. Sparta Venlo. Tot 13 jaar: 1.
Fidelitas Brunssum; 2. Wilskracht Ne-
derweert; 3. Sparta Venlo. Tot 16 jaar:
1. Fidelitas Brunssum; 2. Olympia Ble-
rick; 3. Fidelitas Brunssum. 16 jaar en
ouder: 1. Wilskracht Nederweert; 2.
Swentibold Sittard; 3. Coriovallum
Heerlen.

Van onze correspondent
A WIM DILL

- De Limburgse ti-
telstrijd 'muziek en beweging',
oftewel jazzballet, was dit jaar
ten regelrechte happening. In
ipen bomvolle sporthal Kalde-
forn stonden de ruim 500 deel-
neemsters en de vele medewer-kers van Coriovallum Heerlen
ÊPorg voor een geslaagde middag
[.Muziek en beweging. Met zes
Medailles werd Fidelitas Bruns-sum de succesvolste vereniging
Fl stal de kleutergroep van Co-
Wovallum met hun Smurfenoefe-
fing de show bij de demonstra-
«eoefeningen. Provinciaal
Hampioen in de hoogste klasse
rerd de tien dames tellende for-
matie van Alcides Baarlo.

Peze formatie, onder leiding van
■Lizan Gonzales won de fel be-
t-eerde titel vooral door hun uit-
straling. Hun muziekkeuze, mis-
schien wel ietsaan de trage kant,

Trainerswissel slaat aan bij reservevolleybalploeg

VCH laat Symmachia
spitsroeden lopen

Tafeltennis in de lift

„Een zwaar bevochten overwinning
die een hoge tol eiste," waren de
woorden van Braggarts-coach Jaap
Kersjes na afloop van de winstpartij
op de ploeg uit Bergen op Zoom.
Zonder Raets en Hollanders waren
de Heerlenaren kwetsbaar onder de
borden en koos Kersjes noodger-
wongen voor een zone-verdediging.Vader en zonen

in de prijzen
HAANRADE - Vader Theo en zijn
zoons Clive en Raymond Koster
van GBC De Pint/Heerlen zijn bij
de persoonlijke kampioenschappen
van het district 'De Oude Mijn-
streek' bijzonder succesvol ge-
weest. Zoon Clive won het golfbil-
jartkampioenschap in de A-klasse
door Henk Geurts van Chevremont
in de finale te verslaan. Jean-Pierre
Ritzen, eveneens van De Pint, werd
derde door een overwinning op
Leon te Brummelstroete van 't
F**umpje. Het koppelkampioenschap
werd gewonnen door Henk Geurts
en Arno Krizman van Chevremont,
die pa Theo en zoon Clive Koster
terugwezen. Raymond Koster en
Loek Carlitz (De Pint/Heerlen) won-
nen de kleine finale .

Ondanks die dekking waren de
meeste rebounds voor de Braban-
ders die vooral vanuit tweede in-
stantie steeds het net wisten te
vinden. Het agressieve rebound-
werk van de 'Jumping Crabs'
bracht Braggarts echter niet in ver-
legenheid. Het uitvallen van Con-
sten, de pressverdediging van de
gasten en het schut- terswerk van
de kleine Crabs-forward Kees Laros
(23 punten in de tweede helft)
bracht de Heerlenaren in de tweede
helft wel aan het wankelen. In de
twaalfde minuut liet Braggarts for-
ward Jos Bams zijn 25ste punt aan-
tekenen, maar seconden later moest
ook hij naar de kant (vijfde fout) en
zat Braggarts-coach Kersjes met de
handen in het haar. Sterk gedeci-
meerd maar met een grote portie
werklust, brachten de Heerlenaren
de punten dan alsnog over de streep

De basketbaldames van Kepu Stare
behaalden in Erp een knappe over-
winning en houden daarmee de
kans op promotie naar de hoofd-
klasse open. In de beginfase was
een 'slapend' basisvijftal verant-
woordelijk voor de 20-6 achter-
stand, maar de ploeg van coach
Nijman herstelde zich wonderwel
en het feit dat maar liefst vijf speel-
sters in de dubbele cijfers terecht-
kwamen, illustreert de collectieve
kracht van de KeVkraadsen.

Dames
In de eerste divisie zijn de twee ver-
loren thuiswedstrijden van Brag-
garts desastreus verlopen en heb-
ben de Heerlensen de kans op
handhaving niet meer in eigen
hand. Tegen hekkesluiter Dragons
moesten de punten gepakt worden
om de kloof met Black Eagles te
overbruggen. Ondanks de perfecte
opening (16-2) vielen de Heerlenseh
in het verdere verloop van de we-
strijd ver terug en kon nog maar
mondjesmaat worden gescoord. Dg
kansen werden weliswaar ge-
creëerd, maar de afwerking was
miserabel. Voeg daarbij het povere
schieten vanaf de vrije worplijn,
dan is de nederlaag grotendeels ver-
klaard.

?l] Van onze volleybalcorrespondent

tóJÊERLEN - Veel spelen
in de ogen van VCH

rT-ach Ger Spijkers de beste
.Wiedie om de lichte terugval
" het veroveren van de titel

f_ snel mogelijk weg te poët-en. Om die reden kwam de
volleybalploeg dit

fsekeinde binnen een etmaal
«'cc keer in actie. Vrijdag-
rond werd het bekerduel te-
en Switch'B7 (3-0) benut als

voor de kompetitie-
""Umoeting tegen Symmachia.
°k de nummer vier van de
"^glijst ontkwam niet aan
Wtsroeden lopen. Al beperk-
I VCH de 'marteling' traditio-
nal weer tot minder dan een
*■«■ speeltijd: 3-0 (15-8, 15-6,5-3).

Pelverdeelster Gaby Goessens ac-?rde in deze partij beduidend be-
r. dan de afgelopen weken. Met
J-* en overzicht bracht ze haar

in stelling. Het gemak
Sarmee de blokkering van Sym-

?<*chia Het speelse gemak waar-de de blokkering van Symmachia
jSelrnatig het bos in werd ge-

rard, onderstreepte ten overvloe-
St, nog eens de aparte klasse die
i^-H dit seizoen in de eerste divisie
rmonstreert. Moed en ijver kon
Svmmachia niet ontzegd worden.

Van onze correspondent
LISETTE MEYRINK

Van onze correspondent

Geevers/VCL lijkt
crisis te boven

Nipt verlies herenploeg VCH na marathonpartij
naren de dans tot 11-9. Even viel d$
druk weg voor een adempauze. Vol-
doende voor de geroutineerde Eind.
Hovenaren om toe te slaan: 13-15.
„Onze blokzetting was hier en daar
iets te gejaagd. Daarvoor missen v/e
nog de nodige, taktisch ervaring.
Desondanks is vandaag redelijk
goed gepresteerd," oordeelde VCt}
coach Peter Arets na afloop.

WOERDEN - De volleyballers van
Geevers/VCL lijken de al enige we-
ken durende vormcrisis langzaam
de baas te worden. Nog onvoldoen-*
de om in Woerden Nokia/VTC te
kunnen bedreigen: 3-0 (15-9, 15-7,
17-15). Niettemin stond de stijgende
lijn bij de Landgraafcombinatie
borg voor een alleszins boeiende, op
hoog niveau staande krachtmeting.

rug en bezorgde de geroutineerde
thuisploeg handen vol werk. In de
eerste twee sets wist een stabieler
spelend VTC nog afstand te nemen.
Voornamelijkvia de slagkracht van
het duo ex-internationals Anton
Ruiter en André Moons. Beide
houwdegens raakten echter in de
derde omloop vermoeid, zodat Gee-
vers/VCL op voet van gelijkheid
strijd kon leveren. Pas na veertig
minuten en een zinderend slot wist
VTC met twee knappe bloks verder
onheil te voorkomen: 17-15.

Van onze volleybalcorrespondent

HAANRADE - In de hoofdklasse
van het golfbilartdistrict 'De Oude
Mijnstreek' is in de hoofdklasse een
beslissingswedstrijd noodzakelijk
om de kampioen aan te wijzen. D«
beide Kerkraadse verenigingen 't
Pumpje en Olympia zijn met een
gelijk puntentotaal geëindigd. De
beslissingswedstrijd vindt dinsdag
31 maart om 20.00 uur in de Harmo-
nie-zaal in Haanrade plaats.

Beslissingsduel
in Haanrade

„De ploeg heeft zich uitstekend ge-
weerd. Wedstrijdinstelling en wer-
klust waren optimaal. Een positieve
gewaarwording, die nog wat belooft
voor de resterende twee duels". On-
danks de nederlaag straalde het
coachduo Frans Crombach/Wim
Reinaerts alom tevredenheid uit.
Hun team is duidelijk op de weg te-

7-1 monsterzege herenhockeyers tegen Weert

Heerlen slaat slag
in degradatiestrijd

behalve een kortstondige fase in de
!*rste set van 10-1 naar 10-6, lever-
*er> de Brabantse inspanningen
geinig of geenrendement op. VCH
°ach Ger Spijkers: „We hebben
j^daagzowel degelijk als doeltref-
*jn<_ gespeeld. Praktisch elke rallie
*erd winnend afgesloten. Voor mij
j*n indicatie dat de schwung in de
"°eg weer terug is".

De ontmoeting tussen de heren-
teams van VCH en Hajraa ontwik-
kelde zich tot een marathonpartij.
Na het optrekken van de kruitdam-
pen bleek de thuisploeg met band-
dikte geklopt: 2-3 (15-12, 10-15, 8-15,
17-15, 15-13). De aanval overheerste
in dit treffen. Rallies vielen slechts
sporadisch te noteren. Met prima
acties van de youngsters Marcel
Bus en Pascal Rauer legde VCH be-
slag op de openingsronde: 15-12.
Voor Wim Koch, trainer/speler van
Hajraa, het sein om zich uit het trai-
ningspak te hijsen. De voormalige
Oranjeklant belaste zich met de be-
waking van Roel Maas en hamerde
tussendoor met snoeiharde smas-
hes zijn ploeg naar een 1-2 voor-
sprong in sets. VCH bezat evenwel
voldoende veerkracht om terug te
knokken. Via een scorend blok van
Bus(l7-15) werd een barrage af-
dwongen. Daarin leidden de Heerle-

ROERMOND - De Kerkraadsedamclub Kroonschijf hebben de
Donderberg-cup op hun naam ge.
schreven. Yves Vandeberg, RonaldSchalley, Peter van Bekbergen en
Mare Werrebrouck verzamelden inde eregroep zes punten, een punt
meer dan de De Vaste Zet uit Ge-
leen. Het organiserende Donder,
berg uit Roermond legde met vijf
punten beslag op de eerste plaats in
de hoofdklasse. De reserves van de;
Kroonschijf werden tweede in deze
klasse.

De Kroonschijf
slaat toe

Vertommen-trofee
voor ZON/S&S

!r 6 trainerswissel bij VCH 2 schijnt
t^i te slaan. Zaterdagmiddag klop-
jeft de Heerlense reserves verras-
send het hooggeklasseerde, met 3-1 (15-3, 16-14, 12-15,
>H). Met dit resultaat heeft men
et ontlopep van de nakompetitie

Veer volledig in eigen hand. De tak-
<!ek van coach Jerome Houten was
?egespitst op het uitschakelenvan
?f snelle middenaanval bij Switch
?et gerichte opslagen. VCH 2 slaag-
de daar bij vlagen redelijk in. Met

in de tweede set. Daarin werd
I-*-*» 7-14 achterstand compleet weg-
gewerkt vanuit het serveervak.
>-?rst met een serie van Monique

(14-14), gevolgd door twee
*ces van uitblinkster Kirsten Chra-
"owski.

sportkort

HEERLEN - De Heerlense hockey-dames hebben zondag in een uitste-kende partij naaste belager en de-gradatiekandidaat Berkel Ensschot
met 2-1 winst buitenspel gezet.
Daarmee haalt Heerlen twee be-langrijke winstpunten binnen diehet hard nodig heeft om de komen-
de weken alsnog uit de degradatie-zone van de eerste klasse weg tekomen. De Heerlense herenploeg
won overtuigend met 7-1 van Weert.Heerlen zette een goede partij neer
met veel wervelende combinaties.
Met name Sjra Lendfers speelde
een onmisbarerol in de aanvoer vangoede passes naar de voorhoede.Doelpuntenmakers waren HancoLebbinc, Raoul Schaaf, Luc Horc
en Paul Beurskens

JCH 3 zal nog een week moeten
Pachten om het vijfde, achtereen-

eigende kampioenschap in de der-
-2e divisie te kunnen begroeten,
pterdagmiddag doorkruiste een,
I<?* in de laatste vezel gemotiveerd,
/C Dynamic alle feestvoorbereidin-
*en. De, qua teambezetting, uitge-
dunde en licht nerveuze lijstaan-v°erder werd zonder veel omhaal

de voet gelopen: 0-3 (15-17,
i°-15, 4-15). Bij Geevers/VCL nam
*-*ert Haemers de honneurs waar
"por de verhinderde coach Kees
?osch. Het maakte de ploeg blijk-
bar weinig uit, want via de fraaie
*■! (15-7, 15-11, 15-17, 15-11) winst

Hovoc kon de vierde zege op rij
gorden bijgeschreven. Een beter
Ploegverband en hoger speeltempo

VC Voerendaal de over-winning op NMS/Rapid 2: 3-1 (15-8,,l5-3, 11-15, 15-11).

Ruim driehonderd
tafeltennissers kwa-
men zondag in
sporthal In de Ben-
de en het eigen
home van TTV
Nieuwenhagen in
actie tijdens de
twaalfde editie van
het Landgraaf-toer-
nooi. Vanaf 09.00
uur werd er in 42
klassen en op 43 ta-
fels felle strijd gele-
verd om de diverse
ereplaatsen. Met de
spannende en met
technische hoog-
standjes gevulde
D-finale tussen de
Landgravenaren
May Queadvlieg en
Jo Engelen beleef-
de het evenement
een waardig slot.
Engelen rekende
met 18-21, 21-17,
21-12 op knappe
wijze af met de titel-
verdediger. Nadat
om kwart voor acht
's avonds de laatste
bal was geslagen,
kon bestuurslid
Ton Peters van de
organiserende club
TTV Nieuwenhagen
terugblikken op een
meer dan geslaagd
toernooi. „De vele
inschrijvingen be-
wijzen opnieuw dat
de tafeltennisport
in deze regio in de
lift zit".

Foto:
KLAUS TUMMERS

In de uitwedstrijd tegen Berkel En-schot heten de Heerlense dames
zien nog niet in de laatste gelederenvan de eerste klasse te willen blij-ven hangen. Met af en toe zeer snel-le aanvallen aan beide zijden engedisciplineerd spel van de Heer-
lense speelsters werd het een aan-trekkeljke partij die tot het eind toespannend bleef.

MZ&PC uit Maastricht eindigde als
tweede met 21.88,3 punten. Organi-
sator Kimbria, vorig jaarnog eerste,
werd derde met 22.28,6 en KZ&PC
uit Kerkrade werd vierde met
22.95,8. ZON Sporten Spel won niet
alleen de beker maar behaalde ook
de meeste gouden plakken. Met elf
gouden, drie zilveren en vijf bron-
zen bleven zij concurrent MZ&PC
ver voor (7 goud, 7 zilver, 6 brons).

MAASTRICHT - Het zwem-
toernooi om de Ma Vertom-
men-trofee, gehouden door
zwemvereniging Kimbria uit
Maastricht, is zondagmiddag
gewonnen door ZON/Sport en
Spel uit Heerlen. De ploeg van
Winand Willigers bleek na
twintig programmanummers
de sterkste en finishte met een
puntentotaal 21.42,3.

Uitslagen: 100 meter vlinderslag heren: ij
E. Thimister MZ&PC 0.58.7. 200 meterrug-l
slag dames: 1. C. Alberts ZON Sport enSpel 2.29.7. 100 meter vrije slag onder 10
jaar: 1. B. Moonen MZ&PC 1.14.1. 100 meJ
ter vlinderslag jongens onder 12 jaar: 1. N^Perdok ZON Sport en Spel 1.17.4; 400 me.
ter vrije slag meisjes onder 14 jaar: 1. N.'
Spierts ZON Sport en Spel 4.52.5. 100 meter
vrije slag jongens onder 14 jaar: 1. M. op
den Kamp ZON Sport en Spel 1.01.3. 100
meter rugslag jongens onder 18 jaar: 1. 1.
Langhoor ZON Sport en Spel 1.03.8. 100
meter vlinderslag meisjes onder 18 jaar: Ij
M. Könings Kimbria 1.13.3. 100 meter vnje
slag jongens onder 16 jaar: 1. A. Meertens'
MZ&PC 0.57.5. 100 meter rugslag meisjes
onder 16 jaar: 1.A. Partouns MZ&PC 1.12.7.;
100 meter vlinderslag meisjes onder 12 jaar:!
1. A. de Jonge ZON Sport en Spel 1.28.3.;
100 meter rugslag meisjes onder 10 jaar: 1.
B. Moonen MZ&PC 1.33.4. 100 meter vrije
slag heren: 1. P. Tonnard MZ&PC 0.55.4.'
100 meter vlinderslag dames: 1. C. Alberts
ZON Sport en Spel 1.08.5. 100 meter vrije
slag jongens onder 12 jaar: 1. P. Fransen
MZ&PC 1.05.8. 100 meter vrije slag meisjes
onder 12 jaar: 1. A. de Jonge ZON Sport en
Spel 1.10.2. 100 meter vlinderslag jongens
onder 16jaar: 1.R. Meyboom ZON Sporten
Spel 1.01.2. 100meter vrije slag meisjes on-'
der 18 jaar: 1. M. Könings Kimbria 1.03.2.;
4xloo meter vrije slag estafette meisjes on-
der 14 jaar: 1. ZON Sport en Spel 4.35.4.'
4xloo meter vrije slag dames: 1. ZON Sport'
en Spel 4.12.5.

" GOLFBILJART - Het team van
GBC Olympia uitKerkrade heeft de
finale om de landelijke beker met
1-5 verloren van De Maasgolf uit
Wessem, drievoudig landskam-
pioen. Olympia had zich in de voor-
ronden de beste getoond van de
diverse districtsbekerwinnaars. In
de finale, die in Echt werd ver-
speeld, wist alleenRudy Middelho-
ven van Rob Steffanie te winnen.
Voor Maasgolf wonnen Peter Rou-
men, Henk van de Runstraat, Math.
van Veldhoven en Wieher en Joost
Drenth.

Heerlen kwam via de strafcornerdoor Corine Vellekoop al in het eer-

Coach Nick Kooien was tevreden
na afloop. "De ploeg heeft voor deze
overwinning geknokt. Ze wisten
dat deze punten enorm belangrijk
waren. Het is knap dat de speelsters
bij een dergelijk duel, het hoofd
koel hebben kunnen houden. Met
name in het laatste kwartier van de
wedstrijd waarin Berkel Ensschot
zich volledig in de aanval wierp,
zijn ze bij de les gebleven. We kam-
pen nog met een tweetal blessures
in de ploeg. Dat is met een smalle
selectie van 14 man een behoorlijke
handicap. Waarschijnlijk zijn we
volgende week weer compleet. Met
een volledige bezetting moeten we
in de volgende duels punten pak-
ken. We zullen moeten laten zien
dat we een behoorlijke plaats in de
eerste klasse waard zijn."

Maar die bleek uiteindelijk niet toe-
reikend om Heerlen alsnog op het
verkeerde been te zetten, de eind-
stand bleef 2-1.

De Kerkraadse heren hebben in het
duel met opponent Meerssen hun
kansen op het kampioenschap defi-
nitief verspeeld. In eigen haven
kreeg Kerkrade niet 4-2 voor de
broek. Door Serge Brouns kwam
Kerkrade al snel op voorsprong.
Daarna liet de Kerkraadse verdedi-
ging het echter Volledig afweten.
Door uitverdedigingsfoutenwerden
meerdere kansen weggegeven
waarvan Meerssen dankbaar ge-
bruik maakte en de ploeg op 4-1
kon komen. Uiteindelijk kwam
Kerkrade nog tot 4-2 terug via een
benutte strafpush van Peter Hen-
driks. Dat was derust- en tevens de
eindstand.

ste kwartier op 1-0 voorsprong. De
ploeg bleef goed hockeyen en
creëerde meerdere kansen die ech-
ter onbenut bleven. Berkel Ens-
schot kwam er' in die eerste helft
nauwelijks aan te pas. In de laatste
minuut voor rust voegde Barbara
Simonis op aangeven van de rech-
terspits een tweede treffer voor
Heerlen toe. Direct na rust zette
Berkel Enschot de versnelling in.

Blessure Consten
overschaduwt zege

Braggarte wint van Jumping Crabs

timburgs dagbiadj

Zes medailles
voor Fidelitas

oostelijke mijnstreek
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al verdiende de slotfase dan bij lan-
ge na geen schoonheidsprijs.Van onze correspondent

'MARCEL JOOSTEN

Voor Kepu Stars dreigt het seizoen
als een nachtkaars uit te gaan. In de
overgangsklasse zijn de hoofdprij-
zen reeds ver- deeld en staan de
degradanten vast. Wat rest is een
serie wedstrijden die alleen goed
zijn voor de statistieken. Kepu
coach Ger van den Berg: „Zonder
Paul Didderen hebben we toch
goed gepresteerd en kan ik toch te-
rugblikken op een goede wedstrijd.
We hebben alleen teveel kansen la-
ten liggen en vooral vanaf de vrije
worplijn maar povertjes geschoten
en die punten waar net nodig ge-
weest om de winst te pakken."

Brunssumse jazzballet-damesmeest suecesvol

sport
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Ook voor u
de beste keuze

Op het gebied van automatisering is Vogelzang compacte Tandon computer vanzelfsprekend
Professioneel van alle markten thuis. Op 1000 m 2is. Waar u de apparatuur uit voorraad en
automatisering en telecommunicatie bieden gebruiksklaar kunt meenemen. Tegen een
wij u het grootste assortiment van Zuid- scherpe prijs en met de zekerheid van een
Nederland. Een prettig-zakelijke ambiance waar goede service. Als u zich hierdoor aange-
u deskundige voorlichting krijgt. En een uitge- sproken voelt, is Vogelzang Professioneel
breide demonstratie van dezezeer complete en ook voor u de beste keuze. Tot ziens!

: landtori f^^^^^^^^^p]

TANDON 286/NTANDON 386/ N
Super slimlinekast. Het systeem datniet alleen ruimte Systeem dat niet alleen hetnieuwste ojs het gebiedvan
maar ook geld besparend is. Specificaties: 80286 compacte technologie is, maar ook in betaalbare com-
processor, 12 MHz, IMb RAM werkgeheugen, puterkracht. Specificaties: 80386 SX processor/
1.44 Mb, 31." drive, 40 Mb harddisk, VGA kaart 16 MHz, IMb RAM geheugen, 1.44 Mb, 3_V' drive,
geïntegreerd op het moederbord (res. 640 x 480), 40 Mb harddisk, VGA kaart geïntegreerd op het moe-
VGA monochrome monitor. derbord (res. 640 x 480), VGA monochrome monitor.
Art.nr. 4836 Art.nr. 4873
OUDE VOCELZANCPRIJS 2999,- OUDE VOGELZANCPRUS 3999,-
VOGELZANC _-f AAA VOGELZANG *%AAA
PROFESSIONEEL PRIJS __L*s#*s#*sJ PROFESSIONEEL PRIJS _£*_W*_Jl_W
excl. BTW excl BTW

v ,-i uocELznnc !W^ PROFESSIONEEL j|
Kruisstraat 12, 6411 BT Heerlen. Tel. 045-740382. Fax 045-742528.

Openingstijden ma. t/m vr. 09.30-18.00 uur.

É Provincie
Limburg

mededeling Verordening grondwaterbescherming Lim-
m i0z'14,92 burg 1989.Kennisgeving van een aanvraag

om ontheffing.

Aanvraag van:
De Direkteur van de Hoofdgroep Verkeer, Wa-
terstaat en Milieu, van de Provincie Limburg,.
Postbus 5700 te Maastricht d.d. 20 maart
1992 om ontheffing voor het saneren van het
voormalige stort Kruisberg op het adres Kloos-
terweg te Bunde (Bv 3000 92/12924).

Tervisielegging.
De aanvraag ligt ter inzage vanaf 1 april 1992:
a. ten provinciehuize (bibliotheek) tijdens de
werkuren; b. ten gemeentehuizevan Meers-
sen tijdens de werkuren en daarbuiten op de
aldaar gebruikelijke plaatsen en tijden, tot het
einde van de termijn waarbinnen beroep kan
worden ingesteld tegen de beschikking op de
aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een-
ieder tot 2 mei 1992 schriftelijk worden inge-
diend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700,
6202 MA Maastricht. Degenen die daarom
telefonisch verzoekt (043-897632) kan tot
25 april 1992 mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding
Degene diebezwaar maakt kan verzoeken wij
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

|Ij| Provincie
lip Limburg
mededeling Verordening Bodembeschermingsgebied
m 97/U-92 Mergelland 1991.Kennisgeving van een

aanvraag om ontheffing.

Aanvraag van:
Provincie Limburg, Postbus 5700 te Maastricht
d.d. 19 maart 1992 om ontheffing voor het
reconstrueren van wegaansluiting luchthaven v
Zuid-Limburg op diverse percelen in de ge-
meenten Beek, Meerssen en Stem (Bv 2942).

Tervisielegging.
De aanvraag ligt ter inzage vanaf 1 april 1992:
a. ten provinciehuize (bibliotheek) tijdens de
werkuren; b. ten gemeentehuizevan Beek,
Meerssen en Stem tijdens de werkuren en
daarbuiten op de aldaar gebruikelijkeplaatsen
en tijden, tot het einde van de termijn waar-
binnen beroep kan worden ingesteld tegen de
beschikking op de aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een-
ieder tot 1 mei 1992 schriftelijk worden inge-
diend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700,
6202 MA Maastricht. Degene die daarom tele-
fonisch verzoekt (043-897632) kan tot 24 april
1992 mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding.
Degene die bezwaar maakt kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

I

"CHANEL INTENSITÉS"
De nieuwe kollektie maquillage van CHANEL is gearriveerd:

sprankelend en fris, jeugdig en modern natuurlijker dan ooit !

<jf e ma<.u'--eur en de consultant

:^ÊO^ van CHANEL zijn bij ons in de

~---*^' zaak aanwezig van I t/m 4 april.

j^gpSpP Maakt U voor een heel persoonlijk advies
R^ tevoren een afspraak?

Graag tot ziens bij ijf \ \

WaMËwWM^MMMMaMÊt Promenade 29 - 6411 JB Heerlen
W^r^pmWWW w Tei. o.s-716952

W®_

Zon wandeling kan
inderdaad heel wat opleveren
als je het combineert met 't

bezorgen van het
Limburgs Dagblad.

Dat is mooi meegenomen.
Meer weten?

Bel 045-739881 en vraag
naar H. van de Ven.

LimburgsDagblad

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d.. 26
maart 1992 zijn de volgende faillissementen;

A. UITGESPROKEN:
la. EuroplastKunststof Maastricht BV (flnr. 14004)
Ib. Europlast Aluminium BV (flnr. 14005)
Ie. Europlast Montage BV (flnr. 14006), alle geves-'

tigd: Sandersweg 908, 6219 NW Maastricht (corr.
adres: Viaductweg 27, 6224 AA Maastricht) en

Id. Europlast Kozijnen BV, Viaductweg 27, 6224AA
Maastricht (flnr. 14007). Rechter-commissaris:
mr. J.J. Groen. Curator: mr. R.A.L.M. van Dooren,
Rijksweg Zuid 115, 6161 BH Geleen, tel.
046-754638.

2. D. Raban, voorheen wonende te Sittard, Opho-
ven 137, thans zonder bekende woon- of verblijf-
plaats. Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen.
Curator: mr. P.J.H. Keulers, Elisabethstraat 14,
6161 GT Geleen, tel. 046-748455 (flnr. 14008).

3. Technische Handelsonderneming Mirandolle
CV, Windraak 22, 6153 AB Windraak, beh. venn.
M.A. Mirandolle, St. Hubertuslaan 18, 6467 CX
Kerkrade. Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen.
Curator: mr. P.M. Boudewijn, Grupellostraat 10,
6461 EV Kerkrade, tel. 045-457130 (flnr, 14009).

4. Stichting Kunstuitleen Art-to-theek, Michelan-. gelostraat 77, 1077 BK Amsterdam (statutair ge-
vestigd te Heerlen). Rechter-commissaris: mr. J.J.
Groen. Curator: mr. R.F. Milo, Stationsweg 52,
1815 CD Alkmaar, tel. 072-126824 (flnr. 14010).

5. Lufra BV, Heugemerweg 22, 6221 GJ Maastricht.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. Curator: mr.
P.M. Scholtes, Bouillonstraat 8-10, 6211 LH
Maastricht, tel. 043-254585 (flnr. 14011).

6. H.M. Veld, Bokstraat 81, 6413 AS Heerlen,
h.o.d.n. Sportcentrum Veld, Oranje Nassau-
straat 26, 6411 LH Heerlen, met nevenvestigin-
gen te 6131 JB Sittard, Paradijsstraat 1 en te
6001 CX Weert, Stationsstraat 2A. Rechter-com-
missaris: mr. J.J. Groen. Curator: mr. H.E.H. Vi-
deler-Voncken, Coriovallumstraat 5, 6411 CA
Heerlen, tel. 045-741488 (flnr. 14012).

7. Profiwell Benelux BV, Kast. Holtmeulenstraat 7,
6222 AV Maastricht. Rechter-commissaris: mr.
J.J. Groen. Curator: mr. D.F.G.A.M. Tripels, Brus-
selsestraat 32-36, 6211 PE Maastricht, tel.
043-215041 (flnr. 14013).

B. UITDELINGSLIJST
De door de rechter-commissaris goedgekeurde uitde-
lingslijst in het faillissement van W. Gerritsen, v/h
wonende te 6151 DX Munstergeleen, Koperslager-
straat 5, ligt m.i.v. 31 maart 1992 - gedurende tien
dagen - ter griffie van de rechtbank Maastricht, Min-
derbroedersberg 4 en ter griffie van hetkantongerecht
Sittard, Parklaan 17, ter kosteloze inzage van de
schuldeisers (flnr. 13912).
SURSÉANCE
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d.
26-3-1992 is voorlopig surséance van betaling ver-
leend aan:
L.M. Krist, Sponserf 9, 6413 LS Heerlen, h.o.d.n.
KKD-Krist Koerier Dienst, De Koumen 80, 6433 XE
Hoensbroek, gemeente Heerlen. Rechter-commissa-
ris: mr. J.J. Groen. Bewindvoerder: mr. E.H.M.H. Pric-
kartz, Raadhuisplein 12, 6411 HR Heerlen, tel.
045-718800. De crediteurenvergadering vindt plaats
op 21 mei 1992 te 9.30 uur in voornoemde rechtbank.
Bij het verzoekschrift is geen ontwerpakkoord ge-
voegd (rep.nr. 92/8073).

Wat zetten we I
deze week op tafel]

F*** Oh Volkorenbrood,
\ , verpakt, heel *^5 1.89

1 ( I
0(1 Leverkaas, I
verpakt, 100 gram IM 1.29

0(1 Magere vruchtenyoghurt, I
diverse smaken,
pak 1 liter 2^ 1.99
i-

Hamlappen,
500 gramBM 6.99 lonn /kilo (_*_■©© I&§9 12.99 f!
Gehakt half-om-half,
500 gram 5M 4.49 |
kilo «1039 7.99 ) I
OhKippebout, L
6 stuks ca. 1600 gram ®®®©0.99
Prej

' 1 -7H Ikilo 1.79
Elstar,
sappige,zachtzure
handappelen, kilo 3.99

iss___?

Ch Perla Mild koffie,
\ (' cafeïnevrij, pak 500 gram of
I 2 pakken a 250 gram 589 5.19

1 Ch Engelse thee melange,
doosje 40 zakjes
a 4 gram Nü 2.25

Ch Tomatenketchup, - Ar.ffifr fles 450 ml 185 1.4y

f^-^^wai^^ Bountv. ÜJÜ Coca9olacoke,-lightof

a^3.44 g__^—: u h I CU Appelcompote, -0n

ËLu
Cracottes, ggj 1/3 pot j^g- 1.29krokante toast naturel,

crackers naturel of volkoren, "

7wpprkp hrnnHiPQ n_.ti irpl nf AH-Se"" njn: bel gratis 06-0305. A__.weeu_-C UI UUUjeb Md LUI Cl UI Artikelen waarkleine cijfertjes bij staan kunt u al- f\Ë^m\„
VOlkOren /"__^_ 'êên en inAH-winkels waar een van die cijfers op I■ ' o_KT 1 QQ de deur staat. Prijzen gelden van dinsdag 31 maart BJBpaK -__oy JL " -_/ «/ t/m 4 april a.5.." Zolang de voorraad strekt.

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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