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Griep velt Van Gennip
VoorYvonne van Gennip zijn de Olympische Spelen in
Albertville in een regelrecht drama geëindigd. Na haar
teleurstellende zesde plaats op de 3000 meter en de
val op de 1500 meter, verscheen de drievoudige gou-
den medaillewinnares van 1988 gisteren niet aan de
start voor de afsluitende 5000 meter. Een griepaanval
had haar geveld, heette het in een officiële verklaring.
Gunda Niemann trok zich daar niets aan en veroverde
haar tweede gouden medaille. CaHa Zijlstra eindigde
net als op de 3.000 meter als vierde. "Carla Zijlstra

Pool slaakt
noodkreet
in flesje

"^RSCHELLING - De rijkspo-
'e te water is naarstig op zoekaar meer gegevens over een

de°K kreet in een flesje, dat an-
on Klve wee^ terug is gevonden
spk Noordzeestrand van Ter-

De boodschap zou af-
Ottistig zijn van een Poolse man

v
e Zegt op een schip te worden
astgehouden en met de doodfedre.gd.

ga t 6 .Amste:rclarnse meisjes, teIj st bij een kampeerboerderij te
v °.°/n. vonden de noodkreet
J.dag 7 februari op het Noord-
gestrand van Terschelling. Het

werd afgeleverd brj deWtspolitie op het eiland, die de
fj.^st weer doorstuurde naar de■Jkspolitie te water.

oordvoerder Beima van de
ykspolitie te water neemt de
*y°odkreet serieus. „In de fles zatpen groot aantal papiertjes met
Oolse teksten. Een papiertjeyas gesteld in fonetisch Engels.
erder zat er een fotokopie in
at* een identiteitsbewijs.",n het kleine plastic flesje zat be-alve de papieren ook een trou-
ring. In de papieren wordt
°wel de naam van de betrokke-e genoemd als de naam van het

,CruP, waarop de man zou wor-aen vastgehouden.

het weer

I^ODEN MET ZON
\Voii, «viiicuu woruen nog
*No '*;*!nvelden vanaf de
t_ Vrt«ee aangevoerd. Uit de-
Wat Wolking kan plaatselijk
va« S?eeuw vallen. In de loop
$teed

e dag komt het weer
van meer onder invloed
HieM een hogedrukgebied.

H°r 2al de zon steeds
Vv orrt. overhand krijgen en'ernü et dr«og- De middag-
het peratuur ligt net boven
W^espunt. De komende
str "* daalt het kwik tot orn-
aat "6 graden. De wind isvoor Cn veranderlijk.
trefr Verdere informatie be-
Wt e het weer in Limburg
v *' u bellen 06-91122346.
C!D*AG:
»Va_v.P: °7-50 onder: 17.57anop: 18.41 onder: 07.28RgEN:

ftop : 07 48 onder. 17 593,1 °P: 20.08 onder: 07.47

CampinaMelkunie
praat met Duitse

zuivelcoöperatie

Executie
In het pamflet werden fundamenta-
listische groeperingen in Libanon
verzocht Israëlische gevangenen en
een piloot die zij gevangen zouden
houden te executeren als wraak
voor de dood van Mussawi. Voorz-
over bekend wordt er slechts een
Israëlische piloot gevangen gehou-
den die waarschijnlijk nog in leven
is.

Het Israëlische leger waarschuwde
Libanon dat het voor rust moet zor-
gen aan de zuidgrens en nieuwe
raketaanvallen. op Israël moet ver-
hinderen. Anders moet Libanon
'een hoge prijs' betalen, aldus op-
perbevelhebber Ehud Barak voor
de legerradio. Hij zei verder dat Is-
raël 'defensieve en offensieve' maat-
regelen zal nemen als reactie op de
raketten dievanuitLibanon werden
afgevuurd.

Rouw
In heel Libanon waren gisteren in
islamitische gebieden scholen, ban-
ken en bedrijven gesloten. Mussa-
wi's lichaam en die van zijn echtge-
note en zoon, dieook bij de aanslag
om het leven kwamen, werden in
een rouwstoet naar de Oostlibanese
stad Baalbek overgebracht. De pro-
cessie, waaraan tienduizenden men-
sen deelnamen, werd geleid door
ayatollah Ahmad Jannati, die Iran
vertegenwoordigde.

Zie ook pagina 4

" Geweld in Midden-Oosten
terreur en heldendaad

Extreem-rechts wint
verkiezingen in Mee
NICE/PARIJS - Tussentijdse ver-
kiezingen in Nice hebben zondag
een spectaculaire overwinning op-
geleverd voor het extreem-rechtse
Nationale Front (FN). De regerende
Socialistische Partij eindigde met
slechts 12,1 procent op een vernede-
rende vierde plaats en is daarmee
uitgeschakeld voor de tweede ron-
de van volgende week.

De kandidaat van het Nationale
Front Jacques Peyrat behaalde 37,9
procent van de stemmen in de
Zuidfranse badplaats, waar slechts
eenderde van de kiezers de moeite
nam om naar de stembus te gaan.

De stemming wordt gezien als een
illustratie van de trend voor de re-
gionale verkiezingen van 22 maart,

die op een debaclekunnen uitlopen
voor de Socialistische Partij van
president Francois Mitterrand.

De belangrijkste conservatieve par-
tijen UDF en RPR kregen beide
15,8 procent. De UDF (Union pour
la Democratie Francaise), geleid
door oud-president Valéry Giscard
d'Estaing, behaalde precies 42
stemmen meer dan de Rassemble-
ment pour la République, van ex-
premier Jacques Chirac. De com-
munisten kregen 7,5 procent.
Socialistische leiders en de RPR
hebben hun aanhang dringend op-
geroepen hun stem volgende week
te geven aan de UDF-kandidaat.

Nieuwe islamitische fundamentalistische organisatie zint op wraak

Geweld Libanon escaleert
Van onze redactie buitenland

BEIROET/JERUZALUM -
Sji'itische guerrillastrijders,
hebben gisterochtend ra-
ketten afgevuurd op de Is-
raëlische bufferzone in
Zuid-Libanon en Israëlisch
grondgebied. Het Israëli-
sche leger erkende dat een
aantal Katjoesja-raketten
op Israëlisch grondgebied
terechtkwam. Het leger
heeft als antwoord raketten
afgeschoten op doelen in
Zuid-Libanon.

Een nieuwe islamitische fundamen-
talistische organisatieheeft gisteren
verklaard wraak te zullen nemen op
Israël wegens de moord op sjeik
Abbas Mussawi. Dat staat in een
verklaring die in de Libanese
hoofdstad Beiroet werd uitgegeven
door de tot dusver onbekende 'Fac-
ties ter verdediging van de onder-
drukten en misdeelden in de we-
reld.

Bij tegenwerking beleid ziekteverzuim

De Vries dreigt cao's niet
verbindend te verklaren

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Werkgevers die het
kabinetsbeleid om het ziektever-
zuim terug te dringen door cao-
afspraken doorkruisen kunnen erop
rekenen dat die cao niet algemeen
verbindend wordt verklaard. Minis-

ter De Vries (Sociale Zaken) heeft
dit gisteravond aangekondigd in
het tv-programma NOS Laat.

De bewindsman wees erop dat het
de werkgevers zelf zijn geweest die
het kabinet vorig jaar hebben ge-
vraagd via een wetswijziging iets te
doen tegen het ziekteverzuim. Bo-
vendien hebben de werkgevers met
de ,vakbonden een afspraak ge^
maakt dat alle maatregelen in een
cao-overleg bespreekbaar zouden
zijn.
De Vries zei 'wat teleurgesteld' te
zijn over de cao-afspraken tot nu
toe. Een verlaging van het ziekte-
geld of het inleveren van vakantie-
dagen bij ziekte wordt in veel cao's
gecompenseerd. Daarmee komt de
doelstelling van het kabinet om het
ziekteverzuim met een half procent
per jaar terug te dringen in gevaar.

Gezien de huidige situatie zei De
Vries wel twee keer na te denkea
voordat hij de cao algemeen verbin-
dend verklaart, ook voor degenen
die niet via een vakbond georgani-
seerd zijn. „Is het welzodanig in het
algemeen belang dat ik de afspraak
verplicht moet stellen?", vroeg De
Vries zich af. De bonden represen-
teren ongeveer 30 procent van de
werknemers.

Indien de cao algemeen verbindend
wordt verklaard, komen de kosten
in decollectieve lastendruk (het be-
slag van belastingen en premies op
elke verdiende gulden) tot uitdruk-
king. Ziet de minister van alge-
meen-verbindendverklaring af, dan
zullen de werkgevers de kosten zelf
uit de loonruimte moeten betalen.

Grondradar werkte
niet tijdens ramp
F16 in Hengelo

ENSCHEDE - Op het moment dat
vorige week dinsdag een Fl6 straal-
jager in Hengelo neerstortte, bleek
geen volledig radarverkeer moge-
lijk met de vliegbasis Twenthe. Dat
blijkt uit een geluidsband van een
Fl6 die naast het toestel vloog dat
later tin Hengelo neerkwam. De ge-
luidsband is achterhaald door Ra-
dio Oost.
De Fl6 stortte vorige week neer op
de wijk Hasserler Es in Hengelo.
Het toestel kampte met motorpech.
Piloot Tim Saft heeft het vliegtuig
met de schietstoel kunnen verlaten.
Op de geluidsband meldt Saft aan
zijn collega op de basis onder meer
dat hij problemen heeft met de mo-
tor. Deze laat hem weten dat de
grondradar niet werkt en dat de
brandweer van de vliegbasis Twent-
he zich in 'crash position' moet op-
stellen.
Volgens de commandant van de
vliegbasis Twenthe, F.J.M. Vogel-
poel, 'heeft het niet in werking zijn
van de grondradar geen enkele in-
vloed gehad op de crash.

schap levert altijd mooie beelden op, zoals dit
hekwerk. In de Ardenhen viel een dikker pak
sneeuw. Daarover berichten wij uitgebreid op
pagina 13. Foto: klaus tummers

" Voor de eerste keer in deze winter viel er enige
sneeuw van betekenis. De late thuiskomers en de
vroege ontwakers gisterochtend hadden het al
snel gezien. Het dunne, witte kleed over het land^
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Proficiat
Hotel-restaurant Prinses Juliana

te Valkenburg a/d Geul
met het behalen van

uw 2e ster.

BOUWBEDRIJF MOONEN-LÜCKFRS, HOENSBROEK
ALFONS TROSSEL BINNENHUISARCHITECTUUR, AMSTERDAM

BOSCH SCHILDERSGROEP, LANDGRAAF
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!■ Recept BSi
i voor25% i
j korting j

| op glazen j
Hans Anders overtreft zichzelf. I

Bij inlevering van deze bon krijgt

u tijdelijk maar liefst 25% korting „,.»I __~X_*o*o N. « Iop alle typen glazen van ffiSïr W*\
| ons eigen glasprógramma. \ yßér******^? I

Ook zónder oogartsrecept. w % 1
Nog vragen?

! «— HANSéMERS |
| deKlantenservice. opticiens j

if * U vindt onzeadressen in de Gouden Gids. Aanbieding geldigHBHCT<?^'^^ t/m 14/03/1992en bij inlevering van deze advertentie.
Il Andere kortingsregelingen zijn hierop nietvan toepassing.
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Schunck voordeel

daar winkel je voor je plezier!

Even wat sneeuw



Afschuweiijk
Zelf heeft ze, in 1962 afgestudeerd
aan de Arnhemse Toneelschool, van
het allerlaatste staartje van de in
'Revue Revue' geschetste magere
opbouwjaren nog net iets geproefd.
„Ik heb inderdaad ook nog aan den
lijve ondervonden dat er in de pro-
vincie nauwelijks behoorlijke facili-

teiten waren. Dat je je moest was-
sen met een emmertje water op het
biljart, met daarachter dan een ge-
broken spiegel," herinnert Pleuni
Touw zich hoofdschuddend. „De
periode die we in deze musical be-
lichten, zit daar nog minstens een
artiestengeneratie voor en was na-
tuurlijk een graadjeerger. Zeg maar
gerust afschuwelijk. Het was één
grote armoe, er zat echt niets ro-
mantisch aan. Behalve dan waar-
schijnlijk de 10l die onder elkaar
werd gemaakt. Want wat kon je an-
ders? Niemand had geld, je reisde
met zn allen met de trein door het
land en omdat je daardoor 's nachts
meestal niet meer naar huis kon ko-
men, zat je dus de hele week con-
stant met elkaar in een hotel."

Bij het inleven in de opmerkelijk
kwieke zeventiger die van haar
werd verlangd heeft Pleuni Touw
met name de revue-specialiste Aase
Rasmussen, de echtgenote van Wil-
ly Walden, steeds in gedachten ge-
houden. „Ook zon type, dat nooit
oud is geworden, omdat ze steeds
maar weigerde om op haar luiekont
te gaan zitten. Dat eeuwige elankun
je toch de genade van dit vak noe-
men, jekrijgt niet eens de kans om
oud te worden."

Alter ego
De mijmeringen van haar tijdelijke
alter ego (tot medio 1993) hebben
Pleuni Touw vanzelfsprekend ook
aangezet tot meer duiken in haar ei-
gen verleden, zij het toch minder
dan de buitenwacht zal vermoeden.
Haar verklaring: „Om te beginnen

heb ik nooit dagboeken bijgehou-
den, dus is er gewoon weinig om op
terug te vallen. En op mijn herinne-
ringen afgaan wil ik niet, omdat je
die toch altijd verdraait. De werke-
lijke reden dat ik nooit aan het op-
schrijven ben begonnen is natuur-
lijk dat ik mijn eigen leven nooit zo
ontzettend spectaculair heb gevon-
den. Zeker de eerste tien jaar aan
het toneel niet."

De 'musical . extravanganza' die
Pleuni Touw vol overgave mede-
vertegenwoordigt heeft in vele op-
zichten haar blik op het theaterle-

ven aanzienlijk verfrist. Enerzijds
heeft ze met volle teugen kennis ge-
nomen van de aanstormende gene-
ratie, die zich in haar ogen uit de
naad werkt om maar te kunnen sla-
gen ('De discipline en de leergierig-
heid heeft me wel even versteld
doen staan'), voor wat haarzelf be-
treft is dankzij 'Revue Revue' haar
eigen liefde voor het zingen tot on-
gekende hoogte opgebloeid. In ver-
gelijking met haar enige platen-
avontuur 'Al Mijn Geheimen' (uit
1982) zijn haar vocale kwaliteiten
ook hoorbaar toegenomen, geeft ze
zelf grif toe. „Leuk hoor, dat je

zoiets op je ouwe dag mag meema-
ken. Komt én door de zanglessen
(bij Lenie Lemaire, LDM), én door
het plezier datik op dit moment aan
het zingen beleef, omdat het won-
der boven wonder zo goed gaat."
Niettemin heeft ze voor na 'Revue
Revue' geen muzikaal getinte (thea-
ter)plannen, want in het vat zit
reeds een artistieke hereniging met
haar wederhelft, die op dit moment
naast Gerrie van $erKlei in 'Viktor,
Viktoria' staat, in de 'tweepersoons-
komedie' 'Special Occasions. Zon-
der meer iets om naar uit te zien, al
was het maar omdat ze haar Hugo
af en toe best wel aan haar zijde
mist. „Wat wil je?De afgelopen vijf-
tien jaar zijn we saampies in onze
auto door het land gezoefd, waren
we zon béétje onafscheidelijk. Het

was daarom best een raar moment,
toen ik alleen de deur uit moest.
Maar het is wel goed dat het er weer
eens van gekomen is, voor ons alle-
bei. Je merkt dat je je met zijn
tweeën in een grote groep toch an-
ders gedraagt dan in je eentje. En
komen we nu 's nachts thuis dan
hebben we elkaar zo vreselijk veel
te vertellen... Hugo heeft alleen de
pech dat zijn voorstelling een uur
eerder afgelopen is dan de onze, dus
is hij er doorgaans eerder en dat
houdt in dat hij de lekkere dingen
mag klaarmaken."

In Limburg is 'Revue Revue' nog te
zien in Roermond (10 en 11 maart),
Maastricht (2 en 3 april), Venray (4
en 6 april), Venlo (9 en 10 mei) en
Heerlen'(l en 2 juni).

# Pleuni Touw.
,J-euk dat je
zoiets op je
ouwe dag mag
meemaken."

Dansprojecten
van Maastrichts

gezelschap
MAASTRICHT - De Maastrichtse
moderne-dansgroep Projektgroep
Dans gaat ook dit jaar samenwer-
ken met andere, meestal niet-pro-
fessionele dansgroepen. Zondag
begint het gezelschap in het CCV-
theater in Maastricht met een nieu-
we cyclus dansprojecten.

De titel van deze voorstelling is
Dansprojekt 3. Op deze avond
treedt Projektgroep Dans vanaf
20.30 uur samen op met de gast-
groep St.-Dansz uit Zeeland. De
'gastheer' danst dan 'De hel', eenre-
cente choreografie die is gebaseerd
op het boek 'Huis clos' van Sartre.

In Dansprojekt' 4, 5 en 6 treden di-
verse groepen uit Nederland op,
waaronder het Dordts Danstheater,
De Boog uit Utrecht en Release en
Wogos uit Landgraaf.

" Scène uit 'De hel', zondag te
zien in het CCV-theater.

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ
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Romige selderijsoep
DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4-6 perso-
nen: 1 selderijknol, boter, 1,5 li-'
ter bouillon (groente- of vlees-),
50 gram bloem, scheut slagroom,
fijngehakte peterselie of bies-
look, 2 boterhammen.
Schil de selderijknol en snijd in
dikke plakkenen daarnain blok-
jes. Fruit blokjes in boter rond-
om zacht en schenk er de bouil-
lon bjj. Laat blokjes en bouillon
een half uurtje zachtjes koken.
Pureer selderij met staafmixer in
de bouillon ofin keukenmachine
ofwrijf door een zeef. Smelt bo-
ter, voeg bloem toe en laat dit al
roerend 2 minuten zachtjes frui-
ten.
Voeg hete bouillon in één keer
toe en laat alles alroerend aan de
kook komen en binden. Laat
soep zo 5-10 minuten zachtjes
koken. Snijd ondertussen korst-
jesvan boterhammen en verdeel
brood in blokjes.
Bak ze rondom goudbruin in
weinig boter. Maak soep op,
smaak af met scheutje room en'
schenk hem in kommen of bor-
den. Bestrooi soep met peterse-
lie of bieslook en gebakken
broodblokjes.

kunst

Amsterdamse durfal zorgt voor rustpunten in musicalspektakel

Pleuni Touw, de 'grande
dame' van 'Revue Revue'

DOOR LOUIS DU MOULIN

Aan veelzijdigheid heeft het Pleuni Touw nooit ontbro-
ken. Klassiek of modern, gesubsidieerd of vrije sector,
toneel, televisie of film, op alle terreinen kwam ze de af-
gelopen dertig jaar vaak tot opmerkelijke prestaties. De
musical bleef voor haar echter braak liggen, totdat Jos
Brink en Frank Sanders nadrukkelijk aan haar dachten
bij het schrijven van de prestigieuze theaterproduktie
'Revue Revue' en haar. vervolgens ook overhaalden om
naast hen de hoofdrol van de bejaarde 'grande dame'
Lydia Vere te vertolken. Intussen heeft deze Amster-
damse durfal van Rotterdamse komaf (53) de eerste twee
maanden in haar nieuwe omgeving achter zich, voldoen-
de om te kunnen zeggen: „'t Bevalt uitstekend, maar 't is
wel verschrikkelijk hard werken."
Haar aandeel in de negen miljoen
gulden kostende 'ode aan de Hol-
landsche Revue' is naar eigen zeg-
gen extra moeilijk. Vooral omdat ze
als terugblikkende ster in ruste te-
kent voor het sobere bindende ele-
ment tussen de doorgaans uiterst
kleurrijke taferelen. Als de oude
Lydia Vere (officieel mevrouw
Hart) ziet 'Pleun' zonder echte wrok
om op dat ene, typisch naoorlogse
jaar (1948), waarin ze in meerdere
opzichten het middelpunt vormde
van de rondreizende troupe die
'Een Koninkrijk Voor Een Lach' in
haar bagage had. Zodoende draagt
ze aan wat de zaal de jongeLydia
(Lucie de Lange) ziet overkomen,
maar maakt ze in feite geen deel uit
van het bonte spektakel. „Daarom
moet ik ook de aandacht van het
publiek pakken. Heb ik die niet,
dan val ik tussen de wal en het
schip. Het is echt een rol van alles
of niks, de mensen vinden me óf
fantastisch, de ster van de avond, óf
ze moeten niks van me hebbei.. Ik
kan me voorstellen dat degenen die
echt voor de shownummers komen
mij als een storend element ervaren,
maar voor het ritme van de voor-
stelling is mijn inbreng toch wel
heel belangrijk."

Nederlandse schrijvers kunnen
Vlaamse subsidie krijgen

BRUSSEL- Na de ophef die is ont-
staan door de aanvraag door twintig
Vlaamse schrijvers van subsidies
uit het Nederlands Fonds voor de
Letteren, is er goed nieuws voor mi-
nister Hedy d'Ancona (WVC):
Nederlandse schrijvers kunnen op
hun beurt subsidie aanvragen in
Vlaanderen. Zij moeten dan wel
snel zyn, want de termijn daarvoor
sluit deze maand.

Het Fonds voor de Letteren had
eerder laten weten dat het onvol-
doende geld heeft om aan alle Ne-
derlandse en Vlaamse aanvragen te
voldoen. En meer overheidsgeld
lijkt er voor het Fonds niet in te zit-
ten. Minister d'Ancona stelde daar-
om overleg voor binnen de Neder-
landse Taalunie, het permanente
'contactorgaan' tussen Nederland
en Vlaanderen over taal- en literaire
aangelegenheden.

Maar zowel de VlaamseDienst voor
Letteren als de (nieuwe) Vlaamse
minister van Cultuur Hugo Weckx
hebben inmiddels laten weten dat
ook Nederlandse schrijvers een
kans op een Vlaamse subsidie ma-
ken. Die bekentenis kwam er niet
van harte (de Vlamingen zitten nog
meer in geldnood), maar men moest
toegeven dat er geen wet is die de
Nederlanders verhindert een aan-
vraag in te dienen.

Eben vloed
bij Orlando

Kwartet
DOOR HARDY MERTENS

KERKRADE - Tussen
tweemaal eb ligt vloed. Me*
soortgelijke wetmatigheid
trakteerde het onvolprezen
Orlando Kwartet zijn Pu'
bliek zondagavond op een
Haydn-Schumann-Mozart-
cruise. Het Wijngrachtthea-
ter bleek ideaal vaarwater
te zijn voor de sluiswachte-
rij van de vier volbloed
musici die wederom het
vak van recensent naar de
categorie 'verborgen werke-
loosheid' verwezen.

Eb was het getij bij Haydn e"
Mozart. De respectievelijke uit'
voeringen van hun Strijkkw^*'
tetten in D en A droegen de
gepaste dosis introvertie u**
Vertolkt met uiterste nuancering
en subtiliteit was dit muzie"
voor de hersenen. Voor het eiê6**1

speelplezier, de vorm en het fa»
soen. En voor een geïnteresseerd
pubhek. " .■

Zo kon het gebeuren dat de p«
vlagen hinderlijke onnozelhei0
van Mozarts pennevrucht yer'
bloemd werd door een corri|e'

rende uitvoering en een op diep;
geworteld respect gebaseero
applaus.

Vloed ten overvloede was. e.voor de tussenliggende SchU'
mann. By zijn Strijkkwartet in
- met één van de mooiste ada-
gio's ooit geschreven - werde
alle sluizen geopend zodat he
met enorme extravertie te wa]'?tgelaten kon wotden. Vertol»
met uiterste emotionaliteit *r
bravour was dit muziek VOOL nhormonen. Voor het overbluffeJJvan de medemens, het gevoel e
de waanzin. En voor een gePaS
sioneerd publiek.

'Het lijktwel alsofhier veel&■&*,
danvier mensen muziek makel1'
was de enthousiaste reactie yaj
mijn buurvrouw in het publi e!"j
Geestdrift, dagdromerrj, rrjphel
en excellente uitvoering hebbe
hier hun sporen achtergelaten
Zo kon het gebeuren dat Sch"'
mann de held van de avoO
werd. j.

Het tussen Haydn en Moz^'sandwichen' van Schuma^bleek meer dan een kwestie vjj*
timing en afwisseling te zijn. M
Mozart als ingecalculeerde e
netjes binnen de legale watei*e?
gehouden anticlimax was er du£delijk sprake van geraffineei*0
Schumann promotion.
Twee artistieke getijden verleen
den elkaar glans in hetkader v*M
een hommage aan de man "■ _\
ooit in het ijzige water van...f..
Rijn zijn leven trachtte te beèi
digen.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. jong dier; 4. rotsspleet; 7.
jong dier; 10. 100 jaar; 12. fijngemalen
tufsteen; 14. altijd; 16. Turks bevelhebber;
17. herfstbloem; 19. bedrag; 20. achter;
22. dominee; 23. gemeensch. bouwgrond;
24. plaaggeest; 26. kweker; 27. sorteerin-
richting; 28. bruto; 29. gegroet; 31. Noor-
se god; 33. hevel; 36. sneeuwschaats; 39.
schamel bezit; 40. deel v.d. dag; 41. reli-
gieuze; 43. muzieknoot; 45. grote bijl; 47.
papegaai; 49. telegraaf restant; 50. muf,
vochtig; 52. bloem; 53. vermoeid; 55.
schil, pel; 56. langspeelplaat; 57. boks-
term; 59. niet geraakt; 61. volkomen ont-
wikkeld insekt; 63. schreeuw; 64. larve
v.d. langpootmug; 66. mestvocht; 68.
werpanker; 69. wisselvalligheid; 70. rijg-
snoer; 71. titel.

Verticaal: 1. Javaanse dolk; 2. motto, j|
spreuk; 3. sprookjesfiguur; 4. kilowat 1; j:
ongunstige loop der omstandigheden,
feet (afk.); 7. groei; 8. organische ver^ding; 9. wandelplaats; 11. asvaas, ,
soort; 15. ongegist dmivensap; 19-eu%
21. ongeluksgodin; 22. spoedig; 25. j
Egypt. zonnegod; 27. voorzetsel, ..
deugdzaam, rechtschapen; 30. vogey' g
gel; 32. hees; 34. reptiel; 35. fam-^L
36. vr. munt; 37. electr. geladen aee^38. waterdoorlatend; 42. niet correct,
levenslucht; 45. klaar; 46. vruchtenai. |f
woonboot; 48. des voormiddags; 49-
metalen bak; 51. lansier; 54. Griekse ie.,
55. vogel; 56. pret, plezier; 58. fe'"t-dende grond; 60. orgelregister; 62. pi
stof; 65. onbep. vnw.; 67. communie
middel; 68. doctor.

Oplossing van gisteren

Dinsdag 18 februari 1992"2f limburgs dagblad
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I Les Misérables
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musical
van 't jaar!

Vrienden van het Limburgs Dagblad
naar de voorstelling op

ZONDAG 5 APRIL
aanvang 14.00 uur

of
ZONDAG 12 APRIL
aanvang 14.00 uur
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foto: Jan Swinkels

Cen zondag écht uit. En dan ook nog naar de
besproken voorstelling van 91/92.

zorgen wij voor comfortabel vervoer,j^iddelsde luxe-bussen van de firma Schmitz.
reserveerden wij in het

in Seheveningen goede plaatsen

H
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Foto: Jan Swinkels
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-incl. entreebewijs

en busvervoer

meer informatie zie ommezijde



Les Miserables
Een musical van Alain Boubil en Claude-Michel Schönberg

naar de gelijknamige roman van
VICTOR HUGO
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HET UITSCHOT, DE VERSCHOPPELINGEN

Mensen, veroordeeld tot de diepste armoede en nood, worde*1
ook gedreven tot de uiterste gens van waarzij nogkunnen gds
en wee degene die weerloos hun pad kruist.
Werk en loon, voedsel en warmte, moed en goedenaam...
alles is hun ontnomen. Daglicht verwordt tot schaduw.
Duisternis glijdtin hun hart. En het is in deze duisternis, dat de &
man misbruik maakt van de zwakheid van vrouw enkind en 1
hen drijft tot schande. Geen verschrikking, hoe erg ook, blijft
hen bespaard.
Wanhoop huist tussen uiterst dunne, broze wanden, die vrij ' o
spel geven aan zonde en misdaad. Totaal verdorven lijken ze,
gemeen, onbetrouwbaaren walgelijk. Weinigen diezo laag
gezonken, nog niet dieperafglijden. En dan komt het momert v
dat de ongeïukkigen en eerlozen tot een groep worden,
gevangen in een wereld van alleen maarnoodlot. Zij zijn Les
Miserables — het uitschot — de verschoppelingen. f,

VICTOR HUGO \
*************************************************** ]

Nog nooit eerder was een musical zo suksesvol. Alle records
zijn gebroken. Nog nooit heeft een musical in Nederlandzov^' t»
bezoekers getrokken. Na 251 uitverkochte voorstellingen in ,j
Carré „staat" Les Miserables nu sinds november in het
Circustheater in Seheveningen. *t

ö
De originele cast en bezetting zijn vrijwel ongewijzigd. Dat J
betekent dat Henk Poort, Ernst Daniël Smid, Danny de I;
Munk, Vcra Mann, Pia Douu.es, Joke de Kruif, Bill va" {!j
Dijk, Irene Kuiper, Door Van Boekei en alle andere
medewerkers te zien en te horen zijn. st

-__ "-'

_ h _HÜ I 'h-- -___" I'

fh h...i ". _Hrl[ h

'
if'. 't.

* JT I ff% i*""*"rik "_■___! 1 [»"" 4 x
'iiSpeciaal voor de Vrienden van het Limburgs Dagblad tv

reserveerden wij op zondag sen 12 april een (beperkt) aantal ***
kaarten. Met comfortabele bussen brengen wij u uit en thuis, jjj

Ui
INFO J
Datum: zondag 5 óf 12 april st. *t

Opstapplaatsen en -tijden: Vj'Kerkrade, Rodahal 8.30 uur *Heerlen, voorzijde NS-station 8.45 uur in
Geleen, Rijksweg-C (ABN) 9.05 uur
Sittard, voorzijde NS-station 9.20 uur
(Eventueel opstap in Roermond in overleg mogelijk) fe

Aankomst in Seheveningenrond het middaguur. U öi

heeft dan tijd om eens lekker uit te waaien op de Pief»
langs het strand te wandelen en/of een lunch te
gebruiken. - *l
De voorstelling begint om 14.00 uur en duurt tot ca. rj!
17.30uur. Direkt na de voorstelling vertrekt de bus
richting Limburg. H<

Boeken voor deze dagtochtkunt u — op vertoos
van de Vriendenpas — onderbetaling van ’ 82/
p.p. vanafvandaag bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de VVV in Vaals en
Simpelveld.

Vrienden van het^



Ontevreden
È isn f 6 Tweede Kamer vasthoudt
■teen "Jn dan komt er van Pronk
1 'etn ge^ voor de terugkeer van
B^huw?1686 asielzoekers, zo waar-
■v°or j^ de bewindsman gisteren
WVrjA " Veronica-microfoon. De
|j*»n vvr.ini^iddels 'om', maar CDA
P^Oürti zÜn ontevreden met de

"ÏV. u 8 Van Pronk-
Hij jp

k lo°Pt voor de muziek uit.
tUsSe Bt,een oneigenlijke koppeling

|Se "dekwestie van de Vietname-
Vsh ■ oekers en de ontwikke-
Diet h

U p aan Vietnam. Dat mag hij
(CÖA)°en>" aldus de Hoop Scheffer
firig ip "Ook de Vietnamese rege-
-BebeurebeurtSti6n luistert naar wat hier
Vin *is wel een nele slechte
Bfire«.wVan pronk." Terpstra (WD)
%_<?2l zelfs van 'een bedenkehjke» en chantage.

het niet 'geloofwaardig' te
tacte dathy momenteel geen con-
fe geH mag onderhouden met de
Vns g van Vietnam. „Maar nu

W** om een nieuw Neder-
Wetl Probleem tot oplossing te

kn' Pl*onk herhaalde dat hij
\WFeid is om te helpen de te-

rn Va- Vietnamese vluchtelin-
*^o.t h°fel^k te niaken, 'maar dan
S Vip. tegelykertyd mogelijk zijn
'cm. « te helpen de eigen pro-

<Je soh ,a?n te Pakken; bijvoorbeeldnuldenproblematiek'.

W^ecretaris Kosto (Justitie) wil
sJe_hi ° Vietnamezen die uitnaar vl?s.lowakye zijn gevlucht,

am terugsturen. Veertien
?*arvr. geleden zei Pr°nk dat hy
'S. a_,KWel in de buidel wil tas-

et maar geen 'premie per1Q zou worden.

Milieu-groepen niet
tevreden over afvalplan
DEN HAAG - De Stichting Natuur
en Milieu en de Vereniging Milieu-
defensie zijn zeer ontevreden over
het gistermorgen gepresenteerde
ontwerp-afvalprogramma van het
Afval Overlegorgaan. Volgens de
beide milieuorganisaties schenkt
het programma geen of onvoldoen-
de aandacht aan het duurzaam ge-
bruik van materialen en aan het zo
klein mogelijk houden van de hoe-
veelheden te verbranden en te stor-
ten vuil.
Het almaar toenemen van dé afval-
bergen is absoluut onverantwoord.

Er moet een omslag komen waar-
voor het Afval Overlegorgaan zich
volstrekt onvoldoende heeft inge-
spannen, aldus Natuur en Milieu en
Milieudefensie.
Het Afval Overlegorgaan heeft
voorgesteld de capaciteit voor vuil-
verbranding te vergroten van 2,8
miljoen nu, tot minstens 5,1 miljoen
ton in 2002. Weliswaar is dat minder
dan de 9,5 miljoen ton waar milieu-
minister Alders tot nu toe van uit-
ging, maar het blijft teveel, aldus de
milieuorganisaties.

Miljardenschade
door ongezonde

kantoorgebouwen

2£ HAAG - Het*kteverzuim kan mete/i.Procent omlaag als
torp bouw van kan-
rne» en hun inrichting
den rekening gehou-
sen V!,ordt met demen-
wdle erin moeten
«Dar- Dit kan een be-
-1 «j; n,g opleveren vanji?mihard gulden.
eia?IStSr De Vries (So-_ _ Zaken> heeft ditStdK" Jn UtreCht ge'
de w Jde oPening van
s»..7eurs Verwarming,.^nitair en klimaatbe-"eersmg. De bewinds-

de bestrij-

ding van 'gebouw-gere-
lateerde' klachten 'uit
maatschappelijk oog-
punt van het grootste
belang. Hij riep werk-
gevers en werknemers
op zelf aktie te onderne-
men. Controles van de
arbeidsinspectie kun-

nen daarbij helpen,
evenals voorlichting
vanuit de overheid.

Op basis van de Ar-
beidsomstandigheden-
wet moeten werkgevers
bij het inrichten van
een arbeidsplaats zor-

gen voor een zo groot
mogelijke veiligheid,
een zo goed mogelijke
bescherming van de ge-
zondheid en het bevor-
deren van welzijn van
de werknemers. Voor
kantoorarbeid zijn er
daarnaast nog aanvul-
lende regels voor kli-
maatbeheersing, venti-
latie, kunstlicht, dag-
licht, uitzicht, geluid en
ruimte. Volgens De
Vries moeten werk-
gevers echter meer
doen en niet volstaan
met het uitvoeren van
regels.

Minister weigert 'Nederlands probleem' op te lossen

CDA en Pronk oneens
over hulp Vietnam
poHementaire redactie

pEN HAAG - Minister
e J°nlc van Ontwikkelings-amenwerking wil alleen

aan de terug-
van Vietnamesevluch-

J^ngen als hij de Vietna-
-0 ese. regering structurele
Jttwikkelingshulp mag ge-

' {?»" Het CDA vindt dat
c^onk met deze eis de dis-

it ya Ss*e over de terugkeer
de Vietnamezen onno-
op scherp heeft gezet.

~e VVD spreekt zelfs van
f^antage. Van de grote
stacties krijgt Pronk alleen

) f
eUn van zijn eigen PvdA-

** ractie.
Itin-I ter Pronk maakte gisteren be-

r mets voor te voelen met
se *lkkelingsgeld Puur Nederland-
j^Problemen te helpen oplossen.

t)rQ,. ontwikkelingshulp moeten
Wd men mdc hulp-ontvangende
frie?en.opgelostworden. En proble-
i. \r- Z^n °P grote schaal aanwezig
Vk!tnam-"

ie ligt ëevoelig, omdat een
rj6r

e Kamermeerderheid (van on-
l9fln dere CDA > VVD, PVDA) eind

i liet UltsPrak dat Pronk Vietnammag .toev°egen aan de lijst met
Vgn en die bilaterale steun krijgenons land.Pronk mag deVietna-
ste en alleen indirect financieel
'!Cynen. via VN-instellingen of par-

I
\J*,ren hulporganisaties. De

v Kamer is bang dat de ont-
*lsh gsnulP teveel versnippert
°. ei aantal landen dat Nederland

611 noutJe steunt nog langer

binnen/buitenland

Binnenlandse Zaken slecht bereikbaar

'Belt u volgende
week maar terug'

Von onze porlementaire redactie
DEN HAAG - Wie kent niet de
ergenis van een overheidsdienst
*aar de betreffende ambtenaarlooit opneemt? Of wellicht nogerger: waar je als burger per tele-
■oon van het kastje naar demuurWordt gestuurd. Om gek van te
Worden!
*fet ministerie van Binnenlandsepken heeft deze klachten on-
langs zeer serieus genomen. Een
opdrijf werd ingeschakeld om teonderzoeken hoe het met de tele-
fonische (on)bereikbaarheid
daadwerkelijk gesteld is. Het be-
kijf Quintel belde zon honderd«eer per dag naar het ministerien hield precies bij wat er metnet telefoontje gebeurde.

pc uitkomst van het onderzoefl
viel niet mee. In demaanden no-
vember en december 1991 was
Binnenlandse Zaken gemiddeld
'voor iets meer dan 50 procent
bereikbaar', zo lezen we in het
Het Torentje, maandblad van het
_r.inist.erie. Met 'bereikbaar*

wordt bedoeld dat de telefoon
wordt opgenomen én dat de op-
beller de juiste ambtenaar te
pakken kreeg. Onbereikbaar be-
tekent dus een onbeantwoord
telefoontje of één, die letterlijk
nergens toe leidde.
Het ministerie heeft inmiddels

maatregelen genomen om de
helft van de verzande telefoon-
tjesvoortaan ook in goede banen
te leiden. Om er enkele te noe-
men: een duidelijke telefoon-
handleiding (!), overzichtelijke
telefoonblocks (!!) en stickers
met de meest gebruikte telefoon-
codes.

Daarnaast moeten collega's bete-
re afspraken maken 'over het
omgaan met gesprekken voor
collega's'. Over enkele maanden
wordt opnieuw beluisterd of het
ministerie beter bereikbaar is.
Want, zo besluit de betreffende
ambtenaar haar bijdrage, 'een
bereikbare overheid is iets waar
burgers en andere klanten recht
op hebben.

Inschrijving
De Informatiseringsbank heeft ook
gecontroleerd of alle 650.000 stu-
denten dit studiejaar daadwerkelijk
staan ingeschreven bij de onder-
wijsinstelling die ze aan de Informa-
tiseringsbank hebben doorgegeven.
Bij 88.000 studenten is een verschil
geconstateerd. Op een oproep om
dit verschil te verklaren, hebben
20.185 studenten nog niet gerea-
geerd. Zij krijgen tot 28 februari de

tijd dit alsnog te doen. De uitbeta-
ling van hun beurs wordt voorlopig
stopgezet.
Een jaar geleden rondde de Infor-
matiseringsbank een controle af
over de inkomensgegevens van
1988. Toen bleek dat 47.000 studen-
ten in dat jaar een te hoge beurs
hadden ontvangen. De opbrengst
van de controle bedroeg toen een
slordige vijftig miljoen gulden. De
inschrijvingscontrole bracht vorig
jaar 22.000 studenten aan het licht
van wie de inschrijvingsgegevens
niet klopten. Deze invorderingsac-
tie leverde zon 45 miljoen gulden
op.

EG stelt Servië
opheffing sancties

in vooruitzicht
DOOR PETER DE VRIES

LISSABON - De economische
sancties van de EG tegen Servië
kunnen eventueel worden opge-
heven, wanneer dat land zich con-
structief blijft opstellen bij het
zoeken naar vreedzame oplossin-
gen voor de Joegoslavische crisis.
De EG-ministers van Buitenland-
se Zaken hebben dat gisteren la-
ten merken na afloop van een
vergadering in Lissabon. Daar
bleek ook dat de onafhankelijk-
heid van Macedonië volgende
maand door de EG hoogstwaar-
schijnlijk zal worden erkend. Het
is het derde land dat zich los-
maakt uit de Joegoslavische fede-
ratie.

De EG wil samen met de Verenigde
Naties toezicht gaan houden op het
binnenkort te houden referendum
in Bosnië-Hercegovina. Zo wil men
voorkomen dat het ook in die repu-
bliek tot gevechten komt wanneer
de bevolking daar voor afscheiding
kiest. Minister Van den Broek zei in
Lissabon 'ongerust te zijn over het
mogelijk bestaan van verborgen
agenda's',waarbij Servië en Kroatië
gezamenlijk besluiten tot een opde-
ling van het door ethnische tegen-
stellingen getekende Bosnië. Ook
wees Van den Broek op de aanwe-
zigheid van nog 100.000 militairen
van het Joegoslavische federale le-
ger in Bosnië.
De EG-ministers van Buitenlandse
Zaken spraken in Lissabon uitge-
breid over de crisis in het Balkan-
land. De hoop op een politieke
oplossing is toegenomen nu zowel
in Kroatië als in Servië de leiders

bereid lijken een VN-vredesmacht
te accepteren. Het zou gaan om een
troepenmacht van 14.000 man, die
een jaar blijft, zo staat in plannen
van VN-secretaris-generaal Bou-
tros-Ghali.
De ministers spraken hun bezorgd-
heid uit over de mensenrechtensi-
tuatie van de Servische minderheid
in Kroatië, die niet werkelijk is ver-
beterd. Diverse EG-landen, waaron-
der Frankrijk, Italië, Griekenland
en Engeland wilden de sancties te-
gen Servië al meteen opheffen.
Maar dat stuitte op grote bezwaren
van onder andere Duitsland en Ne-
derland.
De definitieve erkenning van Mace-
donië werd gisteren nog tegenge-
houden door het naburige Grieken-
land. De Grieken zien in de herle-
ving van de republiek van Skopje
een directe bedreiging, omdat een
deel van het oude Macedonië op
hun grondgebied ligt. Maar het ge-
duld van de rest van de EG met de
Grieken raakt een beetje op, zo liet
minister Van den Broek blijken.

Informatiseringsbank
vordert 40 min terug

GRONINGEN - De Informatise-
ringsbank in Groningen denkt ruim
veertig miljoen gulden te kunnen
terugvorderen van studenten die in
1989 te veel hebben bijverdiend.
Dat heeft de bank gisteren bekend-
gemaakt.
De bank heeft de inkomensgege-
vens die de studenten zelf hadden
opgegeven, vergeleken met de be-
dragen die de belastingdienst in de
computer had staan. Het bleek dat
49.000 studenten meer hadden ver-
diend dan zij hadden opgegeven.
Zij moeten de Informatiserings-
bank in totaal 42,1 miljoen gulden
terugbetalen. De studiebeurzen
worden namelijk mede berekend
op basis van de eigen inkomsten
van de student.

Politiekorpsen
moeten nieuwe

begroting maken
DEN HAAG - Meer dan de helft
van de nieuw te vormen regionale
politiekorpsen heeft problemen met
het sluitend krijgen van de begro-
ting. Alle andere korpsen hebben
een onvolledige begroting. Daarom
moeten alle korpsen voor 1 mei een
nieuwe begroting indienen bij de
minister Dales (Binnenlandse Za-
ken) en Hirsch Ballin (Justitie).

Dat maakten beide politieministers
gisteren in een brief aan de Tweede
Kamer bekend. De 25 nieuwe poli-
tieregio's worden gevormd uit de
bestaande korpsen van gemeente-
en rijkspolitie, die nu nog geschei-
den opereren. Naar verwachting
zullen alle korpsen, gezien hun in-
gediende plannen, op tijd (in mei
1993) gereorganiseerd zijn, aldus de
ministers.

Doden bij aanval
Armeense enclave
MOSKOU - Bij nieuwe gevechten
in de overwegend Armeense encla-
ve Nagorno-Karabach in Azerbajdz-
jan zijn in de nacht van zondag op
maandag zeker 22 doden en 15 ge-
wonden gevallen. Dat heeft het
Azerbajdzjaanse persbureau Bakoe-
Toeran gemeld. Turkije heeft in-
middels troepenversterkingen naar
de grens met Armenië gestuurd.

De gevechten deden zich voor in
het overwegend door Azerbajdzja-
nen bewoonde dorp Karadagli. De
meeste slachtoffers van de aanval
zijn Azerbajdzjaanse soldaten, aldus
Bakoe-Toeran. Het dorp zou in
brand zijn gestokenen de bewoners
hebben de wijk genomen naar de
bossen in de omgeving.

Meer controle op
bijstandsuitkering
DEN HAAG - Er komt een scher-
pere controle op het verstrekken
van bijstandsuitkeringen. Nog dit
najaar zal de belastingdienst gege-
vens over de inkomsten van men-
sen die bijstandsuitkeringen heb-
ben of aanvragen, per computer
door gaan geven aan de gemeente-
lijke sociale diensten (GSD).
Dit zijn de ministeries van Sociale
Zaken en Financiën overeengeko-
men. Dit jaar krijgen ongeveer
560.000 mensen een bijstandsuitke-
ring. De regeling kost bijna 5 mil-
jard gulden.

Nu worden door de belastingdienst
handmatig soms wel eens gegevens
over bijstandsgerechtigden of -aan-
vragers aan de GSD verstrekt. Daar-
bij is gebleken dat veel mensen die
in de bijstand zitten inkomsten uit
arbeid zien als neveninkomsten. Zij
geven die dus niet op bij het clai-
men van de uitkering. Ook aan die
situatie willen beide ministeries nu
een einde maken.

CDA-Kamerlid:
'Drugsbeleid
aanfluiting'

VENLO - Soft drugs moeten har-
der worden aangepakt. Nederland
moet het beleid wat dat betreft aan-
passen aan het strengere beleid van
de grote landen, zoals Duitsland.
Dit zei het CDA Tweede-Kamerlid
Gualthérie van Weezel maandag-
avond tijdens een forumbijeen-
komst in Venlo, die was georgani-
seerd door de plaatselijke fractie
van D66.
De CDA-er noemde het Nederlands
drugsbeleid, vooral het gedogen
van soft drugs, een aanfluiting.
Vooral de bewoners van grensstre-
ken worden daar de dupe van om-
dat dit drugsverslaafden uit het
buitenland aanzuigt.
Alle coffeeshops in Venlo moeten
volgens hem gesloten worden.

punt uit
Daklozen

Als gevolg van hevige regenval
hebben in het noordoosten van
Brazilië de afgelopen maand
zeker 100.000 burgers huis en
haard verloren. Met name de
deelstaat Bahia is ernstig ge-
troffen. Volgens de laatste offi-
ciële gegevens zijn door het
noodweer zeker 23 mensen om
het leven gekomen. Voorts
werden 47 bruggen, 57 stuw-
dammen en 3.600 kilometer
weg door de regen wegge-
spoeld; 118 scholen kwamen
onder water te staan.

Erkenning
Rusland heeft gisteren officieel
Kroatië als onafhankelijke
staat erkend. Rusland erkende
vrijdag al Slovenië. Joeri Gi-
renko, de Russische consul in
Zagreb, overhandigde de Kroa-
tische president Franjo Tudj-
man een brief waarin het Rus-
sische ministerie van Buiten-
landse Zaken de erkenning
bevestigt.

Rebellen
Het Filippijnse leger heeft gis-
teren bekendgemaakt dat ver-
meende communistische rebel-
len 38 militairen hebben ge-
dood. Guerrillastrijders hebben
zondag buiten de plaats Mari-
hatag op het zuidelijke eiland
Mindanao een 100 man sterke
legerpatrouille in een hinder-
laag laten lopen, zo verklaarde
een legerwoordvoerder. Bij de
aanval raakten 21 militairen ge-
wond en vier officieren ver-
mist.

Brandbommen
De politie heeft vrijdag een
36-jarige vrouw aangehouden
die wordt verdacht van het
gooien van brandbommen en
het plaatsen van hakenkruisen
bij hulpverleningsinstellingen
in Amsterdam. Ook pleegde zij
twee overvallen in Rotterdam.
Dat heeft de politie gisteren be-
kendgemaakt. De vrouw heeft
een volledige bekentenis afge-
legd. Volgens de politie is van
een racistische inslag ofracisti-
sche bedoelingen niets geble-
ken. Zij zou hebben gehandeld
uit boosheid over het uitblijven
van psychiatrische hulp.

Minister
De Poolse minister van Finan-
ciën, Karol Lutkowski, is giste-
ren opgestapt wegens menings-
verschillen met derest van het
kabinet over het te voeren eco-
nomische beleid. Lutkowski is
slechts twee maanden in func-
tie geweest. Het ontslag van
Lutkowski kwam een dag na-
dat de regering bekendmaakte
de geldpers te willen laten
draaien om de recessie in het
land tegen te gaan. De inflatie,
die flink is verminderd, kan
daardoor weer oplopen.

ANC
Het Afrikaans Nationaal Con-
gres (ANC) is bereid na de vol-
ledige ontmanteling van de
apartheid de macht te delen
met de Nationale Partij, zelfs
als het ANC bij deverkiezingen
een absolute meerderheid zou
behalen. Dat zegt de secretaris-
generaal van het ANC, Cyril
Ramaphosa, in een gisteren ge-
publiceerd interview met de
Financial Times.

Wiskundigen
Er dreigt de komende jareneen
tekort aan wiskundigen te ont-
staan. De behoefte aan wiskun-
digen groeit, terwijl het aantal
studenten in de wiskunde de
laatste jaren is afgenomen. On-
derzoek, onderwijs en toepas-
singen op het gebied van wis-
kunde komen daardoor in
gevaar. Dat concludeert de ver-
kenningscommissie Wiskunde
in het rapport 'Wiskunde in be-
weging.

Sofi
Er zijn bijna 400.000 onjuiste
sofi-nummers in omloop. Dat is
drie procent van het totale aan-
tal sofi-nummers. Onderzoek
van de ministeries van Finan-
ciën en Sociale Zaken heeft dit
uitgewezen. Er wordt nu ge-
werkt aan een opschoning van
de bestanden. Op basis van het
aantal onjuiste sofi-nummers
hebben beide departementen
vastgesteld dat het huidige sys-
teem fraudegevoelig is.

Ambassades
De samenwerking tussen de
EG-landen bij het openen van
gemeenschappelijke ambassa-
des in de GOS-landen, is tot
mislukken gedoemd. De mees-
te landen willen zeker in de
groterepublieken Rusland, Oe-
kraïne, Kazachstan en Wit-Rus-
land eigen ambassadeurs en
handelsattachés. Alleen gebou-
wen, auto's en garages zouden
eventueel gedeeldkunnen wor-
den. Minister Hans van den
Broek heeft dat gisteren ge-
zegd na afloop van een verga-
dering van EG-ministers van
Buitenlandse Zaken in Lissa-
bon.

Blokkade kazerne Havelte

# Enige honderden inwoners van de dorpen
Kallenkote en Wapserveen blokkeerden gisteren
de toegang tot de Johannes Postkazerne in Ha-
velte. Circa dertig tractoren verhinderden alle
verkeer naar en van de kazerne.Door de blokka-
de is doorgaand verkeer langs de kazerne niet
meer mogelijk. De bewoners protesteerden met de
blokkade-actie tegen de plannen van Defensie
het al bestaande militaire oefenterrein bij Havel-
te uit te breiden. Door uitbreiding van het be-
staande compagnies oefenterrein zou 350 hectare
landbouwgrond verloren gaan. Foto: anp
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DOOR THEO SNIEKERS Uit interpretatie regeerakkoord en benoemingen blijkt:

Vertrouwenscommissie
is zeker niet heilig

DEN HAAG/HEERLEN-
„De invloed van provinciale
staten en gemeenteraden
(via vertrouwenscommis-
sies) op de benoeming van
commissarissen van de ko-
ningin en burgemeesters
wordt vergroot. Benoemin-
gen die afwijken van de
opvattingen van de vertrou-
wenscommissies dienen tot
de hoge, te motiveren uit-
zonderingen te gaan beho-
ren."

Klare taal in het regeerakkoord
van het huidige kabinet-Lub-
bers, zou je zeggen. De recente
praktijk in Zuid-Limburg lijkt
echter niet op die duidelijke
woorden aan te sluiten. Zowel in
Brunssum als in Vaals werd de
nummer één van de vertrou-
wenscommissie uit de gemeente-
raad door commissaris van de
koningin (cdk) Emile Masten-
broek en minister len Dales van
Binnenlandse Zaken gepas-
seerd. In beide gevallen werd
door de vertrouwenscommissie
een CDAer voorgedragen - in
Vaals wethouder P. van Hassel,
zoals deze krant woensdag be-
richtte - maar uiteindelijk een
PvdA'er benoemd.
Alleen in Valkenburg werd on-
langs de door de commissie ge-
wenste CDA-kandidaat be-
noemd.

De vragen die danrijzen zijn:

" waarom werd in afwijking
van het landelijke beleid de
vertrouwenscommissie twee
keer gepasseerd?

" welk gewicht heeft het ad-
vies van een vertrouwens-
commissie nu werkelijk?

Gouverneur Mastenbroek (CDA)
verklaarde vorig jaar meer
PvdA'ers op burgemeesterspos-
ten te willen benoemen omdat
de sociaal-democratenop dat ge-
bied in Limburg zijn onderverte-
genwoordigd. Brunssum en
Vaals waren al in handen van de
PvdA. Daar een CDAer benoe-
men, zou het beeld in Limburg
verder scheeftrekken. Dat is de
meest plausibele verklaring voor
de benoeming van John van
Dijk in Vaals en ex-gedeputeer-
de Henk Riem in Brunssum.

De vertrouwenscommissie in die
laatste plaats heeft te horen ge-
kregen dat de door haar voorge-
dragen kandidaat, burgemeester
Hub Strous van Voerendaal,
door Mastenbroek niet voor be-
noeming is voorgedragen omdat
zijn naam voortijdig in de krant
kwam. Dat is in ieder geval niet
waar. Op het moment dat de

voordracht van Strous in deze
krant stond, had de Limburgse
gouverneur al Riems benoeming
geadviseerd in Den Haag. Mis-
schien heeft Mastenbroek nog in
te stellen vertrouwenscommis-
sies in andere plaatsen willen
waarschuwen.

Resteert de vraag of het passeren
van de (eerste) kandidaten van
de commissies in Brunssum en
Vaals in overeenstemmming is
met datgene wat in het regeerak-
koord is afgesproken. Ja, zegt de
woordvoerder voor burgemees-
tersbenoemingen van de PvdA-
fractie in de Tweede Kamer,
Frits Niessen. Zonder op concre-
te gevallen in te willen gaan, stelt
hij dat het regeerakkoord Dales
niet de verplichting oplegt de
nummer één van de vertrou-
wenscommissie te benoemen.
Zij zou de vrijheid hebben te kie-
zen uit één van de drie of vier
favoriete kandidaten. Dat doet
zij altijd, zegt Niessen. Hij merkt
nog op dat als men echt wil dat
de vertrouwenscommissie in-
vloed heeft, de door de PvdA
gewenste gekozen burgemeester
er eindelijk maar eens moet ko-
men.

Wiuxnvjagnciryse]

Onzinnig
De D66-woordvoerder in de
Tweede Kamer, Jacob Kohns-
tamm, noemt Niessens interpre-
tatie van het regeerakkoord 'on-
zinnig. Volgens hem is het echt
de bedoeling dat Dales de num-
mer één van de commissie be-
noemt. „En dat doet zij ook in 96
van de 101 gevallen", zegt
Kohnstamm.
Ook een woordvoerster van het
ministerie van Binnenlandse Za-
ken benadrukt dat de minister in
de regel de eerste kandidaat op
de voordracht van de vertrou-
wenscommissie voor benoeming
zal voordragen bij de koningin
(die alleen formeel beslist). Dales
heeft echter meer vrijheid om
van het advies van de commissie
af te wijken als die commissie
sterk verdeeld is over de te be-
noemen persoon, zegt de woord-
voerster. Dat was in ieder geval
in Brunssum niet het geval; daar

sprak de vertrouwenscommissie
zich unaniem voor Strous uit.

Bij een verdeeld advies kan de
bewindsvrouw bij voorbeeld ook
nummer twee op de voordracht
pakken als zij die geschikter
acht, of andere redenen daarvoor
heeft. Wat volgens Binnenlandse
Zaken in ieder geval veel ge-
wicht in de schaal legt is het
advies van de commissaris van
de koningin, inLimburg Masten-
broek dus.

De woordvoerder van het CDA
in de Tweede Kamer, Frans Jo-
zef van der Heijden, benadrukt
heel sterk dat de minister de be-
slissing neemt, niet de vertrou-
wenscommissie. „De Vertrou-

wenscommissie is geen sollicita-
tie-, maar een adviescommissie."
Het CDA, dat minder waarde
hecht aan dit instituut dan coali-
tiegenoot PvdA, wil juist dat de
commissaris van de koningin
greep houdt op benoemingen en
dat Dales haar eigen verantwoor-
delijkheid neemt.

Van der Heijden, die zich even-
als de andere aangehaalde perso-
nen niet over concrete gevallen
wil uiten, waakt er ook uit prak-
tisch oogpunt voor om kritiek
uit te oefenen op Dales voor het
negeren van de vertrouwens-
commissie in het nadeel van
CDA-kandidaten. „Waar ben ik
dan als een beslissing van Dales
elders in het voordeel van het
CDA uitpakt?"

Zijn partijgenoten in Vaals zul-
len het het niet met het Kamerlid
eens zijn. Zij verweten Masten-
broek dat de benoeming van
PvdA'er Van Dijk al langer was
voorgekookt. De CDA-afdeling
heeft de zaak aangekaart bij het
provinciaal bestuur van de par-
tij. De voorzitter van het CDA-
Limburg, Lex Magielsen, rea-
geert milder. „Natuurlijk is het
teleurstellend als de adviezen
van de vertrouwenscommissies
niet zouden zijn gevolgd, ook al
benoemt de commissie niet."
„Als het passeren van CDA-kan-
didaten een 'teneur' zou worden
dan zou ik me kunnen voorstel-
len dat we boos worden. Dan
zullen we via interne kanalen in
Den Haag aan de bel trekken."

lEN DALES
..keuzevrijheid... Foto: ARCHIEFLD

opinie

Geweld in Midden-Oosten
terreur en heldendaad tegelijk

DOOR AD BLOEMENDAAL

TEL AVIV - Was de Palestijnse
overval op een Israëlisch leger-
kamp een terreurdaad of een ac-
tievan heroïsch verzet? Moet het
erop volgende Israëlische bom-
bardement op Palestijnse doelen
in Libanon worden gezien als
staatsterrorisme of als legitieme
afschrikking? Was deIsraëlische
luchtmachtactie die een eind
maakte aan het leven van sjeik
Abas Mussawi en zijn gezin een
laffe moordaanslag of niet meer
dan de vereffening van een reke-
ning met een aartsterrorist? In
het Midden-Oosten hangt het
antwoord op die vragen nauw sa-
men met de vraag waar de kran-
telezer woont.

Niet verrassend is de actie van
de Israëlische luchtmacht tegen
Hezbollah-leider Mussawi aan
het thuisfront goed ontvangen,
als is niet iedereen overtuigd van
het positieve effect op de lange
termijn. Het dagblad 'Chadashot'
merkt op dat in de meeste geval-
len aanslagen op leiders contra-
productief zijn. Maar het meent
dat in het geval van Mussawi
sprake is van een uitzonderlijke
situatie. Hezbollah is immers te-
gen vredesonderhandelingen
met Israël en tegen ieder com-
promis. Het feit dat Hezbollah
Israël de totale oorlog heeft ver-
klaard, maakt het leiderschap
volgens de krant automatisch
een doelwit voor aanvallen.
'Yediot Acharonot', Israëls
grootstekrant, vindt het 'zeer de
moeite waard' dat Israël zich
heeft verlost van 'het kwaad dat
Abas Mussawi heet' omdat nu
duidelijk is dat openstaande re-
keningen altijd worden veref-
fend. „Bij zijn dood is Mussawi
dubbel beledigd," schrijft de
krant. „Niet alleen is de man die
Israël de heilige oorlog verklaar-
de niet gestorven als een heilige,
maar Syrië en Libanon hebben

zich gehaast aan te kondigen dat
ze delegaties sturen naar de vol-
gende onderhandelingsronde
met Israël."

De Syrische en de Saoedische
media maken in hun berichtge-
ving met geen woord melding
van Abas Mussawi of Hezbollah,
kennelijk om de verboden fun-
damentalistische groepen in ei-
gen land niet het genoegen te
gunnen van een martelaar. De Is-
raëlische acties in Libanon wor-
den in het algemene kader ge-

achtergrond J

plaatst van 'aanvallen op Zuidli-
banese dorpen.
De Syrische commentaren be-
vatten zonder uitzondering een
soort verantwoording voor ver-
dere deelname aan het bilaterale
overleg met Israël in Washing-
ton. De Israëlische aanvallen zijn
volgens het dagblad 'Tishrien'
bedoeld 'om het vredesproces te
saboteren, de principes waarop
het Amerikaanse initiatief is ge-
baseerd te torpederen en de ge-
loofwaardigheid van de Verenig-
de Staten en de internationale
gemeenschap in het Midden-
Oosten te vernietigen.

Die sympathieke opstelling te-

genover de Verenigde Staten
vindt geen bijval in de meeste
andere islamitische landen, waar
de kranten zich blijven opwin-
den over de voortdurende Ame-
rikaanse steun voor Israël. Voor-
al in Iran, de steunpilaar van
Hezbollah, heeft de Israëlische
moordaanslag op Abas Mussawi
de haat tegen 'de grote Satan'
extra aangewakkerd. Het radica-
le dagblad 'Jumhuri Islami' geeft
toe dat de dood van Mussawi -'De vaandeldrager van de marte-
laren' - een ernstige slag is voor
de Libanese moslims, 'maar het
richt ook de schijnwerper op het
verzet van een natie die in de
strijd tegen zijn vijand alleen op

God vertrouwt. In een officiële
verklaring meldde het ministerie
van Buitenlandse Zaken in Te-
heran dat Israël 'zijn misdaden
alleen durft uit te voeren vanwe-
ge de steun die het van de Ver-
enigde Staten ontvangt en dank-
zij de slappe houding van een
aantal grote mogendheden in de
Veiligheidsraad.

Niet verrassend wordt in de Ara-
bische pers, en vooral in de Pa-
lestijnse, het heroïsche karakter
van de overval van de Palestij-
nen zaterdag op een Israëlisch
legerkamp breed uitgemeten,
evenals het recht van een volk
zich te verzetten tegen een bezet-
tend leger. „Niemand kan de
Palestijnse guerrilleros beschul-
digen van terrorisme," schrijft
'Al-Quds al Arabi' verontwaar-
digd. „De fedajien (verzetsstrij-
ders) zijn bewust een ongelijke
strijd aangegaan met de Israëli-
sche militairen op hun eigen erf,
slechts voorzien van primitieve
wapens als messen en bijlen. Ze
hebben een militair doel uitge-
zocht en hun aandacht gericht
op Russische immigranten, die
veiligheid was beloofd in Israël.
Ze voerden hun opdracht uit en
vertrokken met de wapens van
de Israëliërs. Daarmee zijn ze
symbolen van bevrijding gewor-
den, vergelijkbaar met histori-
sche vrijheidsstrijders als Ameri-
ka's George Washington en
Frankrijks Charles de Gaulle."
Naar het oordeel van de Pales-
tijnse pers toonden de Israëliërs
zich het afgelopen weekeinde de
echte terroristen, toen hun vlieg-
tuigen een Palestijns vluchtelin-
genkamp aanvielen, waarbij een
vrouw en twee kinderen de dood
vonden.
De Jordaanse krant 'Ad-Dus-
tour' hekelt de dubbele stan-
daard van de Israëlische rege-
ring, die zou hebben gedreigd
het vredesproces te torpederen
als het verzet niet wordt stopge-
zet. Israël, schrijft de krant, 'is
als een man die doornen zaait, ze
met haat voedt en vervolgens
verwacht bloemen te oogsten.

# Leden van de Hezbollah dragen enkele uren na de Israëlische wraakactie afgelopen
zondag, het stoffelijk overschot van hun omgekomen leider op een lijkbaar het hoofdkwar-
tier van hun organisatie in Beiroet binnen. Foto: epa

Argumenten
De voorzitter van de PvdA-Lim-
burg, Arie Kuijper, vindt ook dat
als er binnen de vertrouwens-
commissie consensus is, Masten-
broek en Dales wel heel sterke
argumenten moeten aandragen
om van de voordracht af te wij-
ken. Kuijper ergert zich vooral
aan het 'lekken' van namen van
kandidaten. „Wij zijn inLimburg
bezig een bijzonder waardevol
instrument uit handen te geven."

Waar Kuijper het instrument
vertrouwenscommissie zeker
niet kwijt wil, heeft het Heerlen-
se raadslid Rein Hummel (Groe-
pering Heerlen-Noord) er totaal
geen behoefte aan bij de benoe-
ming van een opvolger van bur-
gemeester Piet van Zeil, die op 1
september met pensioen gaat.
„Als ik naar de schijnvertoning
in Brunssum en Vaals kijk,«dan
zeg ik, laat mij maar iets nuttigs
doen." Laat Mastenbroek en Da-
les maar openlijk zeggen wie zij
als burgemeester willen, rede-
neert Hummel.

Dat zullen leden van de VC in
Brunssum en Vaals achteraf ook
wel hebben gezegd. De praktijk
in die twee plaatsen wijst uit dat
het regeerakkoord zeker geen ju-
ridisch bindende tekst is. Het
advies van de vertrouwenscom-
missie kan maar beter unaniem
zijn en in duidelijke taal gesteld.
Anders zou de Maastrichtse en
Haagse interpretatiekunde wel
eens een andere dan de door de
commissie gewenste kandidaat
kunnen opleveren.

Paspoort
Regelmatig worden we er via de
dag-en weekbladen op geatten-
deerd dat met ingang van 1 april
1992 een verlopen paspoort niet
meer geldig is. Tot nu toe mocht
een paspoort nog maximaal vijf
jarenverlopen zijn om als grens-
document dienst te mogen doen.
Ondanks het openstellen van de
grenzen per 1 januari 1992 moet
iedereen per l-4-'92 een geldig
paspoort bezitten. Reden van
mijn schrijven is het enorm gro-
te verschil in prijs. Tot 1 april
kost een nieuw paspoort in
Kerkrade ’ 69,50; ’ 79,50 in
Heerlen en in Landgraaf, schrik
niet, ’ 93,25. Een wel erg groot
verschil. In een telefoontje met
de gemeente Landgraaf vertelde
een woordvoerster dat het een
beslissing is van de gemeente-
raad en dat er al veel klachten
hierover binnen waren. Waarom
dit grote verschil? Moeten de in-
woners van Landgraaf de blun-
ders van deze gemeenteraad van
de laatste jaren betalen? (lening
hoofd financiën - verkeerde be-
groting sportcomplex Ter Waer-
den). Over enige tijd komt weer
de verkiezingsstrijd met slogan
als: 'Stem lijst , wij behartigen
ook uw belangen. Maar inwo-
ners van Landgraaf, denk tegen
die tijd maar: 'Stem niet, want zij
behartigen onze belangen ook
niet!'
LANDGRAAF H.M. Wesche

Burgemeester
Een artikel in uw editie van 12
februari 1992 geeft mij aanlei-
ding tot het geven van commen-
taar. Het is frustrerend om te
moeten lezen hoe zaken en waar-
heden volkomen uit hun ver-
band worden gerukt. Ik zou er
zeer veel prijs op stellen als u, in
vervolg op bovengenoemd arti-
kel de navolgende strekking zou
willen publiceren.
Het is een volstrekte onwaarheid
dat de Tilburgse CDAer P. van
Hassel volgens de Vertrouwens-
commissie burgemeester had
moeten worden in de gemeente
Vaals. Dat de Vertrouwenscom-
missie genoemde kandidaat una-
niem nummer een zou hebben
geplaatst op haar voordracht is
een tweede verzonnen verhaal.
Dat gouverneur E. Mastenbroek
in het kwade daglicht wordt ge-
steld, als zou hij de voordracht
van de Vertrouwenscommissie
naast zich neer hebben gelegd,
dit in het voordeel van de inmid-
dels benoemde J. van Dijk, is
een derde (forse) leugen en een
onrechtvaardige aantijging aan
het adres van de gouverneur.
Wat de commissaris der konin-
gin uiteindelijk heeft aanbevolen
is mij niet bekend. In ieder geval
heeft hij de voordracht van de
commissie bloedserieus geno-
men en zal hij, op voordracht en
wens van de commissie een keu-
ze hebben gemaakt voor een per-
soon> De commissie heeft voor
het opstellen van haar uiteinde-
lijke voordracht een keuze kun-
nen maken uit een aantal, door
de gouverneur doorverwezen,
zeer bekwame kandidaten, waar-
bij het CDA-predikaat niet ont-
brak.

Met de tot nu toe over deze be-
noeming gelezen indianenverha-
len wordt allereerst het gedegen
werk van de gouverneur ten on-
rechte bij een breed publiek m
een verkeerd daglicht geplaatst,
het werk van de Vertrouwens-
commissie evenzeer en wat bo-
vendien nog onmenselijker is, er
wordt een smet gelegd op de be-
noemde man, die over enkele
weken in Vaals aan de slagmoet
De heer L. Jaegers, zelf lid van
de Vertrouwenscommissie we-8*even goed als ieder commissielid
hoe alles in zijn werk is gegaan-
In ieder geval was de heer Van
Dijk niet bij voorbaat reeds be-
noemd, zoals Jaegers meerdere
malen openbaar heeft kenbaar
gemaakt. De Vertrouwenscom-
missie is, zoals Jaegers beweert,
beslist niet in de maling geno-
men. Hiervan kunnen nog drie
andere commissieleden getuige-
nis afleggen, als dat zou moeten
mondeling en bovendien schrn-
telijk aantoonbaar. Het kan
hoogstens zo zijn dat Jaegers lie-
ver een CDA-burgemeester in
Vaals had willen hebben. Een
wens die Jaegers trouwens ooK
al meerdere malen openbaar
heeft gemaakt. Tenslotte wil ik
opmerken dat ik geen voorzitter
ben geweest van de Vertrou-
wenscommissie, maar secretaris-
Voorzitter was de heer P. Schei-
fers.
VAALS Hans Jussen
Naschrift redactie:
Volgens onze bronnen is Va*1

Hassel wel degelijk voor benoe-
ming voorgedragen door de ver-
trouwenscommissie. In het arti-
kel in het LD is er overigens gWII
sprake van dat Van Hassel una-
niem zou zijn voorgedragen.

lezers schrijven

Winterspelen
Sinds het begin van de Olympi-
sche Winterspelen worden wij
via tv en krant weer vergast op
allerlei wetenswaardigheden
rond deze gebeurtenissen. Jam-,
mer is daarbij dat er nogal wat
onjuiste informatie aan ons
wordt verkondigd. Zo konden
we via het NOS-journaal verne-
men dat Yvonne van Gennip in
1988 op de 3000 meter de ge-
doodverfde favriete Gunda Klee-
mann wist te verslaan, iets dat
nu dus niet is gelukt. De gedood-
verfde favoriete, waarvan
Yvonne toen won, was echter
niet Gunda Kleemann; die
kwam toen nog maar net kijken.
De grote favoriete was Karin Ka-
nia en in iets mindere mate was
ook Andrea Schone een sterke
medaille-kandidaat.
Het LD bericht op de voorpagi-
na, dat Yvonne op deze afstand
nu bijna zes seconden achter-
bleef bij Gunda Niemann, terwijl
dat toch duidelijk ruim acht se-
conden was. Het verschil van
bijna zes (beter: ruim vijf) secon-
den was met Heike Warnicke,
die het klassement aanvoerde,
toen Yvonne haar rit reed. Gun-
da Niemann dook daar later nog
eens ruim wee seconden onder.
Ook de afdaling heren wordt
door het Limburgs Dagblad
(10/2) nogal wat spectaculairder
voorgesteld dan het was. Het
verschil tussen de nummers een,
twee en drie wordt omgerekend
in afstanden en het LD komt dan
uit op 1,3 cm tussen nummers 1
en 2 en 2,7 cm tussen nummers 1
en 3. Of, zoals in het onderschrift
van de foto wordt vermeld, 'de
dikte van een skilat'. Blijkbaar is
gerekend met een snelheid van
96-97 km/uur, maar de tijdsver-
schillen van 0,05 seconde en 0,10
seconde resulteren dan echter
wel in 1,3 respectievelijk 2,7 me-
ter. Nog altijd geen groot ver-
schil op de totale afstand van 3
kilometer; maar toch altijd meer
dan de dikte van een skilat. Of
skiet men bij hetLD wellicht op
boomstronken?

RANSDAAL C. Groeneveld

Mgr Gijsen
Dank voor uw objectiefartikel in
het Limburgs Dagblad d-d-
-8-2-'92 op pagina 32 en 33 over
mgr Gijsen. Het is mij echt mee-
gevallen. Ga zo voort!
KLIMMEN Pater Meels

Mgr Gijsen 2
Als je in het Limburgs Dagblad
van 8-2-92 die twee pagina s
over bisschop Gijsen leest, dan
kom je toch wel onder de indruk-
Ik geloof dat het zijn grootste
verdienste is, dat hij de moed ge-
had heeft eindelijk eens duideliJ'
ke standpunten te stellen tegen-
over het doorhollen van de
progressieven in de jaren zestig-
Kardinaal Alfrink en de andere
bisschoppen hebben het toen
nooit aangedurfd een woord van
twijfel ten opzichte van het Pro'
gressieve gedram te uiten. Geen
wonder dat zij door de progres-
sieven enorm geprezen zijn-
Maar ik geloof zeker, dat Alfrin*
c.s. door de komst van mgr G.'
sen meer op hun tellen zijn gaan
passen; anders waren zij nog
veel verder doorgehold.
Het is toch ook te gek wat alle-
maal gebeurd is toen! Hoe haal Je
het in je hoofd om priesters te 13'
ten opleiden door uitgetreden
priesters? Dan moet je in het le'
ger officieren zeker ook latef
opleiden door deserteurs en anti-
militaristen! Uitgetreden prieS'
ters kregen toen allerlei kerkelU'
ke functies, hetgeen uitdrukke-
lijk verboden was. Een priester
die uittrad werd meer gesteun0/
dan een priester die trouw bleef-
Het uitgebreide artikel laat oo*
duidelijk zien, dat in de begint_°
van mgr Gijsen de hetze tegelJ
hem aangezwengeld is door
priesters. Deze hebben er voor
gezorgd, dat de bisschop in de
pers gewoon kapot geschreven
is. De toen ontketende kerkelij-
ke oorlog inLimburg is in wezen
nog steeds een oorlog tussen
priesters. En dit alleen omda
mgr Gijsen overeenkomstig zijn
taak en opdracht wenst vast te
houden aan het RK Geloof en
dat geloof nogal duidelijk ver-
kondigt ook.
De voorbije twintig jaar moeten
voor de bisschop met zoveel be-
ledigingen, hoon en teleurstelln*1'
gen ontzettend zwaar gewees
zijn. Hoe houdt een mens dat zo
lang vol? We mogen er wel eens
bij stilstaan dat in Limburg twin-
tig jaar lang niemand méér bele-
digd, verguisd, belasterd en
verdacht gemaakt is, dan dez
bisschop. En waarom? Doodge^
woon omdat hij onverschrokke
deed wat zijn plicht is. Maar de-
genen, die steeds modieus me -
praten met de heersende trend
en van links naar rechts zwabb '

ren, kunnen geenkwaad doene
worden de hemel in geprezen-
De geschiedenis zal straks oo
delen over deze bisschop en °v
dit Limburg.
SITTARD K.J.M. Dull-ett
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Fabricage snoepgoed
in Irak verboden

AGHDAD - Irak heeft gisteren
tl verbod op de produktie vanoePgoed uitgevaardigd. Baghdad

di aarmee de enorme stijging van
cc Prijzen van suiker en spijsolien «alt toeroepen.

Hetvan kerbod is vervat in een decreet
del rf t Iraakse ministerie van Han-
£X' De maatregel vormt de jongste
Vann? van bezorgdheid van de zijde
het

de regering over het effect van
Vo i andelsembargo tegen Irak dat
C}e

gens de Amerikaanse president,
Jfaa_ ge Bush' ten doel heeft de
Val.e leider Saddam Husayn ten** te brengen.

Prijs
ree 1 decreet heet het dat de maat-
(je .' de prijs moet stabiliseren van
sn lriSrediënten die nodig zijn om

PSOed te maken- °P de vrije
sU j,

t bedraagt de prijsvan een kilo
Ker omgerekendruim 50 gulden,

terwijl de regering daarvoor onge-
veer drie gulden rekent.

De regering in Baghdad zorgt er-
voor dat iedere familie een derde
van haar voedselbehoefte tegen ge-
subsidieerde prijzen kan kopen. De
Iraki's moeten de rest op de vrije
markt kopen, waar de prijzen tot 18
maal zo hoog kunnen zijn als de
prijzen die de overheid hanteert.

De regerende Revolutionaire Raad
heeft strafmaatregelen in het voor-
uitzicht gesteld voor handelaren de
proberen van de schaarste misbruik
te maken. Handelaren kunnen bij
overtreding rekenen op boetes, in-
beslagname van goederen en gevan-
genisstraffen.
Het handelsembargo tegen Irak is
uitgevaardigd door de Verenigde
Naties. De Veiligheidsraad legde
Baghdad de strafmaatregel, waar-
van voedsel en medicijnen zijn uit-
gezonderd, op na de inval van Irak
in het buurlandKuwayt in augustus
1990.

beurs

Vriendelijk
~ In een redelijk

°*U?t ehjke stemming en bij weinig
Wr hield Beursplein 5 het op
rja gen beter. Wegens President's
<le g ln de Verenigde Staten waren
cje nanciële markten maandag aan
t^ verzijde van de Oceaan geslo-
-4^ -.°dat de stimulans van de
Ot}t- ri*aanse markt in Amsterdam
*_blj rak. Zowel de aandelen- als
<Wgatjemarkt lag er stil bij. Lon-
din' Fl*ankfurt en Tokyo sloten
\vas ag alle drie hoger. De dollar
<_snt5nt

ln nerstel en sloot een halve
cc.d.e°nder et slot van vrijdag, na
Cent i

F °P de da§ ruim anderhalve
be Q^|er te hebben gestaan.
si0Qt s"stemmingsindex algemeen.Unt

ac eerste dag van de week 0,2
"H_v ger op 122°- De EOE-aan-
iloofdndeX van 25 belangrijkste
gin- marktfondsen miljoen om-

Was verhoudingsgewijs
Och" ag de grootste stijger. Er was

e vraaS naar de Venlose
der nerrnachineproducent Océ-van
f.r s flr^ten' die dinsdag zijn jaarcij-
Wac. bekendmaakt. De winstver-
g°ed n g-enwaren in ieder *Seval al
tot f *-7„ cé êing tachtig cent omhoog
°ok n40'WaarVaf stond in de belangstelling,kw°or het indeel er f 0,40 bij-
°>6o t?5f 24>30. Wessanen steeg fV^t f88,40.

nationals wal*en verdeeld,
m°est het maandag doen

V_rhaln verlies van f 0,70 tot f32,70.
claim.. en over een °P handen zijnde
Sg 'f'e deden het aandeelVt*aaeH°e^' °ues waren evenmin ge-
UitHp,, "°P de lokale markt ginghoS f l. WeSener Tijl f 1,30 om

a V 64- °P de lokale markt
Hik handel in NKF Holding tij-

rbroken wegens de be-
öetaiiK ng van ciJfers °ver 1991.
"°sh i "delsonderneming Macin-
f43 9Qed het een gulden beter op

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 46,00 45,80
ABNAmroA.inF. 80,20 80,10
AEGON 125,90 126,60
Ahold 83,60 84,00
Akzo 140,40 140,80
Alrenta 192,10 192,20
Amev eert. 54,40 54,60
Bols eert. 47,30 47,50
Borsumij W.eert. 67,50 67,50
Bührm.Tet. c. 43,70 43,60
DAF 23,90 24,30
Dordtsche Petr. 133,80 133,20
DSM 103,30 103,60
Elsevier eert. 107,80 107,40
Fokker eert. 29,20 30,50
Gist-Broc. eert. 33,60 33,70
Heineken 169,30 169,70
Hoogovens nre 50,60 51,30
Hunter Douglas 66,30 66,50
IntMüller 59,00 59,00
IntNed.Gr. c. 50,70 50,70
KLM 38,40 38,40
Kon.Ned.Papier 44,00 44,10
Kon. Olie 144,50 144,30
Nedlloyd 58,20 58,00
Océ-v.d.Gr. 69,60 70,40
Pakhoed eert. 47,30 47,20
Philips 33,40 32,70
Polygram 41,40 41,80
Robeco 98,90 98,80
Rodamco 54,50 54,50 e
Rolinco 98,70 98,90
Rorento 71,90 71,60
Stork VMF 45,00 45,00
Unilever eert. 186,90 187,20
Ver.BezitVNU 80,10 80,60
Volmac Softw. 28,00 27,70
VOC nre 43,20 43,00
Wessanencert. 87,80 88,40
Wolters-Kluwer 67,70 68,00

Avondkoersen Amsterdam
In verband met een feestdag
in de Verenigde Staten van-
daag geen avondhandel.

Binneni. aandelen
Aalberts Ind 55,20 54,70
ABNAmroHld.prf. 6,08 6,09
ABNAmroHld.div. 44,20 44,00
ACF-Holdingc. 34,20 34,10
Ahrend Groep c. 130,00 130,20
Asd Options Tr. 10,50 10,40
Asd. Rubber 3,60 3,60
Ant.Verff. 420,00
Atag Hold. eert 112,50 115,00
Athlon Groep 48,50 48,50
Athlon Groepnre 46,80 46,80
Aut.lnd.R'dam 90,00 90,00
BAM Groep 88,00 87,70
Batenburg 122,80 123,00
Beers 120,00 120,50
Begemann 100,50 96,50 a
Belindo 347,00 347,00
Berkei's Patent 1,19 1,17

Blydenst.-Will. 36,20 36,80
BoerDe, Kon. 225,00 225,00
BoerDeWinkelb. 74,00 74,40
Boskalis Westm. 23,80 24,00
Boskalis pref. 26,50 26,50
Braat Beheer 35,00 34,50
Breevast 10,40 10,40
Burgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delft pref 810,00 810,00
Calvé-Delft eert 1187,00 1185,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 340,50 342,00 e
ContentBeheer 24,20 24,40
CreditLBN 32,60 32,20
Crownv.G.cert. 128,00 127,50
CSM 93,00 94,30
CSMdiv.9l/92
CSM nre 92,20 94,20
CSMnrcdiv.9l/92 86,00 f
DAF eert. 18,60 18,60
Delft Instrum. 26,80 27,30
Desseaux 41,50 43,50
Dorp-Groep 42,00 42,00
Draka Holding 22,70 22,80
Econosto 30,20 30,40
EMBA 214,00 'Eriks Holding 83,20 82,50
Flexovit Int. 60,00 60,00
Frans Maas eert. 81,80 81,00
Gamma Holding 103,00 102,50
Gamma pref. 5,65 5,65
Getronics 33,50 33,50
Geveke 41,50 41,50
Geveke div'92 38,70 38,70
Giessen-deN. 98,00 98,00
Goudsmit 37,00 37,00
Grolsch 186,00 185,00
GTI-Holding 220,50 220,80
Hagemeyer 144,80 144,30
idemdiv'9l 138,00
HALTrustB 14,80 14,60
HALTrust Unit 14,80 14,80
HBG 208,00 209,00
HCSTechnology 1,00 1,00
HeinekenHold. 154,90 154,20
Hoek'sMach. 255,00 254,50
Holl.SeaS. 0,44 0,44
Holl. Kloos 463,00 460,00
HoopEff.bank 8,10 8,10
Hunter D.pref. 2,80
IHCCaland 60,20 59,50
Kas-Associatie 37,10 37,30
Kempen & Co 9,60 9,60
Kiene's Suikerw 1000,00 1040,00
KondorWessels 31,90 .33,00
KBB 74,60 74,60
KNP div. ' 41,50
Kon. Sphinx 53,20 53,00
Koppelpoort 390,00 390,00
Krasnapolsky 196,00 196,00,
Landré &Gl. 52,00 52,50
Macintosh 42,90 43,90
MaxwellPetr. 116,50 116,80
MoearaEnim 1190,00 1187,00
M.EnimOß-cert. 15550,00 15200,00
Mooien Holding 36,50 37,00
MulderBoskoop 55,00 a 54,00
Multihouse 5,10 5,10
Mvnbouwk.Werk. 360,50 360,50

Naeff 525.00 f
NAGRON 51,80 51,80
NIB 598,00 598,00
NBM-Amstelland 9,00 9,00
NEDAP 352,00 351,00
NKFHolding 200,00 203,00
Ned.Part.Mij 56,30 57,00
Ned.Springst. 7000,00 7000,00
Nont 23,00 22,70
NutriciaGß 155,00 156,10
NutriciaVß 161,50 163,00
NutriciaVßdiv92
Nijv.-TenCate 100,80 100,30
Océ vd Gr.div92 68,30 68,80
OmniumEurope 8,50 a
Orco Bank eert. 69,60 69,60
OTRA 333,00 332,00
Palthe 65,00 a 64,50
Philips div.'92 33,00 32,10
Pirelli Tyre 20,10 20,00
Polynorm 138,50 138,70
Porcel. Fles f46,00 146,00
Randstad 45,50 44,80
Ravast 26,80 27,00
Reesink 76,50 76,50
Samas Groep 40,50 40,50
Sarakreek 13,80 13,90
Schuitema 1605,00 1605,00
Schuttersveld 50,30 50,30
Smit Intern. 48,00 47,50
St.Bankiers c. 15,60 15,60
StadRotterdam c 46,00 .46,10
Telegraaf De 89,50 89,70
Textielgr.Twente 89,00 89,00
Tulip Computers 23,90 23,70
Tw.Kabel Holding 120,00 120,50
Übbink 74,50 74,00
Union 69,00 69,70
Un.Dutch Group 2,90 2,90
Vereenigde Glas 526,00 526,00
Vertocert. 32,00 32,00.
VolkerStevin 58,50 59,50
Vredestein 14,90 15,00
VRG-Groep 43,50 43,70
Wegener 62,70 64,00
WestlnvestF. 18,00 17,30
WestlnvJ.wb 116,00 116,00 b
WoltersKluwer 264,00 263,00
Wyers 32,80 32,80
Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 79,50 80,00
ABN Amro Amer.F. 70,00 7o!oO
ABN Amro Eur.F. 72,40 72,50
ABN Amro FarEF. 53,70 54,50
ABN Amro Liq.Gf. 161,80 161,90
ABN Amro Neth.F. 84,20 83,80
ABN Amro Obl.Gf. 175,70 175,70
Aegon Aandelenf. 34,30 34,30
Aegon Spaarplus 5,40 5,40
ABNBeleg.fonds 62,10 61,70
ALBEFO 51,70 51,70
AldollarßFs 26,60 26,60
Alg.Fondsenbez. 235,00 234,00
Alliance Fund 10,60 10,60
Amba 11,40 11,40
AmroNorthAm.F. 68,00 68,40
Amvabel 84,30 83,50
Asian TigersF. 63,30 63,20

Asian Select. F. 57,80 57,80
Austro Hung. F. 5,60 5,60
Bemco RentSel. 56,00 55,30
Bever Belegg. 3,20 3,20
CLN Obl. Div.F. 109,80 109,80
CLN Obl.Waardef. 113,50 113,70
Delta Lloyd Inv. 29,20 29,20
DPAmericaGr.F. 37,90 37,60
Dp Energy.Res. 39,10
EGF Investm. 133,00 133,00
EMFRentefonds 67,80 67,80
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10,20
Envir.GrowthF. 52,80 52,80
Esmeralda part. 35,60 35,40
Eur.Ass. Trust 6,50 6,50
EMS Growth Fund 104,50 104,50EMS Income Fund 106,00 106,00
EMS Offsh. Fund 103,60 103,70
EOE Dutch St.IF 314,00 314,00
Eur.GrowthFund 49,90 50,70
Euro SpainFund 7,60
FarEastSelF. 56,30 56,30
Gim Global 53,20 53,50
Groeigarant 1,55 1,55
Holland Fund 71,90 71,70
Holl.Eur Fund 47,30 47,40
Holl. Obl.Fonds 124,40 124,40
Holl. Pac. Fund 100,00 100,50
Holl.SeLFonds 83,00 83,00
Innovest 78,00 77,50
Interbonds 505,00 505,00
Intereffekt500 31,00 31,20
Inter'effektwt 99,30 102,00
Investapart. 70,80 71,50
ISHimal.Funds 8,10
JadeFonds 155,40 153,40
JapanFund 19,90 19,90
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr. $ 9,00
MaLCapitalF.s 7,00 7,10
MeesObl.Div.F. 117,30 117,20
MexicoIncomeF. 21,50
MX Int.Ventures 9,50a 9,00
Mondibel 76,30 76,40
Nat.Res.Fund 1175,00 1175,00
NedufoA 118,00 118,00 a
Nedufoß 119,00 119,00
NMB Dutch Fund 44,70 44,80
NMBGeldmarkt F. 54,23 54,26
NMB GlobalFund 45,40 45,40
NMBOblig.Fonds 36,10 36,10
NMBSpaard.F. 101,80 101,88
NMBRentegr.F. ' 117,40 117,40
NMB Vast GoedF. 37,30 37,40
NewAsiaFund 6,00
NomuraWarr. F. 0,85 0,85
Obam, Belegg. 252,00 253,00
OAMFRentefonds 11,20 11,20
OrangeFund 21,20 21,30
Pac.Dimensions 90,50 90,50
Pac.Prop.Sec.F. 32,00 31,80
PiersonRente 113,10 113,10
Postbßelegg.f. 57,10 57,10
Postb.Verm.gr.f. 53,80 53,80
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalentßel. 150,30 150,30
RentotaalNV 35,50 35,50
RGAmericaF. 106,70 106,00

RGDivirentF. 49,00 49,00
RG Europe F. 97,70 97,50
RGFlorente 113,50 113,50
RG Pacific F. 96,10 96,30
RG SP Groen 54,40 54,40
RG SP Blauw 51,50 51,40
RG SP Geel 48,50 48,30
RodinProp.s 91,00 90,00
Rolinco cum.p 77,50 77,30
Schrod.lnt.Pr.F 29,10 29,10
Sc_Techs 14,50 14,50
TechnologyFund 19,20 19,20
Tokyo PacHold. 206,00 206,00
Trans Eur.Fund 79,80 80,10
Transpac.F.Yen 305,00 308,00
Uni-Invest 15,00 15,70
Umcolnv.Fund 77,10 77,10
UnifondsDM 31,00 31,30
Vaste Waard.Ned 65,50 65,50
Vast Ned 113,00 113,00
VIBNV 57,10 56,90
VSB MixFund 52,90 52,90
VSB RenteFonds 109,20 109,30
WBO Intern. 68,50 68,50
Wereldhave NV 120,00 120,00
YenValueFund 82,50 82,00
ZOM Florida F.s 45,30 a 44,00
Parallelmarkt
Alanheri 29,50 29,40
ABF 111,10 111,10
Berghuizer Papier 45,00 44,80
Besouw Van eert. 48,60 48,60
Biogrond Belegg. 10,60 10,70
Comm.Obl.F.l 97,90
Comm.Obl.F.2 98,10
Comm.Obl.F.3 98,10
De Drie Electr. 13,40 13,80
Delta LLDollarf. 64.00 63.50
DeltaLloyd ECU 63,20 63,30
Delta Lloyd Mix 60,70 60,60
DeltaLloydRent 58,80 58,70
Delta Lloyd Vast 56,10 56,20
Dico Intern. 89,50 §9,50
DOCdata 5,50 6,10
Dutch TakeOv.T. 45,70 45,70
Ehco-KLMKleding 39,20 39,20
E&L Belegg.l 68,50 68,30
E&LBelegg.2 74,10 74,10
E&LBelegg.3 106,00 106,00
E_LBelegg.4 77,40 77,40
E&LKap.RenteF. 105,10 105,10
FreeRecord Shop 31,50 31,50
GaiaHedgel 105,50
Geld.Papier c. 70,90 70,00
German CityEst. 41,70 41,70
Gouda Vuurvast 76,50 76,50
Groenendijk 46,80 46,80
Grontmij 56,20 56,50
HCA Holding 47,60 47,20
Heivoet Holding 38,50 38,50
Hes Beheer 40,50 40,70
Homburg eert. 1,05 f 1,05f
Inter/View Eur. 3,20 3,30
Kühne+Heitz 45,10 45,20
LClComput.Gr. 5,70 5,60 e
Melle, vannre 38,70 39,00
Nedcon Groep 46,50 46,50
Nedschroef 84,40 84,20

NewaysElec. 7,10 7,20
NewEur.Htl.DM 19,70 19,50
NewtronHold. 1,80 1,70
Pan Pac. Winkel 11,10 11,10
PieMedical 4,90 e 4,90
Simac Techniek 13,30 13,40
Sligro Beheer 56,30 56,30
SuezGr.Fund 53,30 53,30
VHS Onr.Goed 1,50 1,50
Vilenzo Int. 40,60 40,40
Wali Street

14/02 17/02
allied signal 50% gesloten
amer.brands 45V.
amer.tel.tel 38V.
amoco corp 47%
asarcoinc. 23 Vb
bethl. steel 14'/.
boeing co 46' A
ean.paeific 17%
chevron 63%
chiquita 37%
chrysler 16%
citicorp 16
cons.edison 27%
digitequipm. 59%
dupontnemours 47'/.
eastman kodak 46%
exxoncorp 5825
ford motor 37 Vs
gen. electric 77 Vb
gen. motors 38
goodyear 62 lk
hewlett-pack. 63%
int.bus.mach. 89%
int.tel.tel. 60
klmairlines 21Va
mcdonnell 65%
merckco. 148' A
mobil oil 63%
penn central 26% t
philips 18%
pnmerica 39%
royal dutch 79'/.
sears roebuck 44
sfe-south.pac. 11%
texaco mc. 60'/_
united techn. 51 Vs
westinghouse 19'/.
whitman corp 15%
woolworth 30

Advieskoersen
amerik.dollar 1,760 1,880
austr.dollar 1,31 1,43
belg.frank(lOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,470 1,590
deensekroon (100) 27,50 30,00
duitsemark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,10 3,35
finse mark(100) 39,75 42,25
franse frank (100) 31,40 34,15
griekse dr. (100) 0,85 1,05
ierse pond 2,85 3,10
itaUire (10.000) 13,80 15,50
jap.yen(10.000) 139,00 145,00
joeg.dm.t/m 100

Noorse kroon (100) 27,20 29,70
oost.schill.Uoo) 15,75 16,25
portescudoUOO) 1,20 1,38
spaanse pes.(100) 1,70 1.86
turkse pond(100) 0,0265 0,0425
zweedsekr. (100) 29,45 31,95
zwits.fr.(100) 122,25 126,75
Wisselmarkt
amerik.dollar 1,82425-1,82675
antiü.gulden 1,0050-1,0350
austr.dollar 1,3714-1,3814 .
belg.frank(loo) 5,4640-5,4690
canad.dollar 1,53525-1,53775
deensekroon (100) 29,025-29,075
duitsemark (100) 112.4950-112,5450
engelse pond 3,2380-3.2430
fransefrank (100) 33,025-33,075 .
grieksedr.(lOO) 0,9240-1,0240
hongk.dollar(lOO) 23,2750-23,5250
ierse pond 3,0020-3,0120
ïtaüire(10.000) 14,960-15,010
jap.yen(10.000) 143,725-143,825
nwzeel.dollartlOO) 0,9830-0,9930
noorse kroon (100) 28,690-28,740
oostenr.sch.üOO) 15,9870-15,9970
port. escudos(100) 1,2880-1,3280
spaanse pes. (100) 1,7890-1,7990
surin.gulden 1,0025-1,0425
zweedse kr. (100) 30,985-31,035
zwits.frank(lOO) 124,795-124,845
e.e.u. 2,2985-2,3035

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 202,20 202,20
id excl.kon.oüe 197,50 197,60
internationals 204,50 204,10
lokaleondernem. 202,00 201,90
idfinancieel 145,30 145,30
idmet-financ. 256,00 256,80
CBS-herbeleggingsindex (1983=100

algemeen 288,00 287,90
idexcl.kon.oUe 265,60 265,70
internationals 303.50 302,90
lokale ondernem. 270,50 271,00
idfinancieel 214,20 214,10
idniet-financ. 325,00 326,00

CBS-stemmingsindex (1990= 100)
algemeen 121,80 122,00
internation 135,20 135,00
lokaal 119,30 119,60
fin.instell 126,80 127,00
niet-financ 117,90 118,20
industrie 125,30 126,10
transp/opsl 135,20 134,90

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,500-21,100, vorige
20,570-21,170,bewerkt 22,700laten,vorige
22,770 laten.

Zilver onbewerkt 205-275, vorige 210-280,
bewerkt 320 laten, vorige 320 laten.

Dow Jones
In verband met een feestdag
in de Verenigde Staten van-
daag geen Dow Jones-
gemiddelden.

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k. j

abnamrocj94 32,50 500 14,00 14,20 \abnamropjul 45,00 110 1,20 a 1,20 j
abnamro pj9s 45,00 531 3.40 3,20 "aegn cjul 130,00 126 2,60 3,00 'ah p okt 85,00 257 4,60 a 4,00 ,
akzo c apr 130,00 112 12,50 13,50 .
akzo c 094 135,00 211 19,50 19,70 'akzo p095 80,00 100 1,60 1,60 |
d/fl c scp 185,00 105 9,00 8,30 i
d/fl pdec 165,00 100 1,50 1,60 "
d/fl pdec 180,00 100 4,50 4,90 '
dsm c apr 95,00 100 10,00a 10,40 a ,
coc c feb 280,00 168 16,00 16,50 i
coc c feb 285,00 127 10,60 11,50 |
coc c feb 290,00 424 6,20 b 6,50 ',
coc c feb 295,00 690 2,50 2,40 i

coc c feb 300,00 101 0,70 0,40 'coc c mrt 290,00 289 9,50 10,00 |
coc c mrt 295,00 1028 6,20 6,30b i
coc c mrt 300,00 1035 3.70 3,80 'coc c apr 305,00 250 3,70 3,90
coc p feb 290,00 93 0,50 0,30 'coc pfeb 295,00 217 1,60 1,20 i
coc pmrt 290,00 1124 2,00 1,80 I
coc pmrt 295,00 1074 3,40 3,10 "fokker c apr 32,50 158 0,60 0,80 j
goud c mei 350,00 200 15,00 a 12,00 i
ing cj94 47,80 123 6,60 6,80 l
kim capr 40,00 101 1,50 1,40 J
knp papr 47,50 100 3,70 3,70 .
phil c apr 32,50 278 2,10 1,60 I
phü c apr 35,00 246 0,90 0,80 'phü cjul 37,50 983 1,00 0,80 'phil c 093 30,00 166 7,50 7,10 "phil c 095 20,00 117 15,50 15,00 j
phil p feb 32,50 500 0,20 0,30b 1
phil papr 30,00 2410 0,50 0,60 ■phil papr 32,50 452 1,10 1,30 "
phil p okt 32,50 120 2,00 2,20b ]
phil p093 30,00 241 2,30 2,50 .
oüe c apr 145,00 164 4,70 4,10 I
oüe c apr 150,00 115 2,30 1,90 'oüe papr 145,00 406 2,80 3,00 ,
oüe pjul 140,00 374 3,10 3,20 |
oüe pokt 140,00 100 4,50 5,00
topS c feb 560,00 126 10,00 ■ 8,50
tops c mrt 560,00 113 16,00 15,80
unil c apr 180,00 98 10,70 11,00 i
unü c apr 185,00 101 7,20 7,10 "
unil p093 120,00 200 0,40 0,40

a laten g bieden-ex-du.
b bieden h laten - ex-div.
c=ex-claim k= ge_aan+ h
d ex-dividend I gedaan * g
e gedaan i bieden vk slotkoers vorige dag
f= gedaanf laten sk slotkoers gisteren

Werkgevers beraden zich nog over hervatting

Bonden willen verder
praten over bouw-cao

UTRECHT - De bouwbonden van FNV en CNV en de rriachi-
jüstenorganisatie Het Zwarte Corps zijn bereid om de onder-
handelingen met de werkgeversorganisatie AVBB over een

cao voor de bouwnijverheid (240.000 wernemers) te

ar> de wens de draad van het for-..ele cao-overleg weer op te pakken
vJn drie 'informele' gespreksrondes
°oraf gegaan. De laatste ronde

werd zaterdag gehouden.
de inhoud van de informele

doen de bonden geen
ij dedelingen, maar kennelijk bie-

etl de uitkomsten van het derde
voldoende aanknopings-

orv. ten om weer met de voltallige
J^erhandelingsdelegaties aan tafel, Saan zitten. De werkgevers bera-

zich nog over hervatting van deVerhandelingen.

waardelijke stimulansen' het ziekte-
verzuim terug te dringen. Het
AVBB wilde de aanvulling op de
Ziektewet-uitkering verlagen van
100 tot 80 procent gedurendede eer-
ste zes weken. Bovendien wilden de
werkgevers bouwvakkers per ziek-
melding een atv-dag laten inleveren
tot een maximum van vier per jaar.

Of de werkgevers die voorstellen
hebben bijgesteld, wilde een
woordvoerder van de Hout- en
Bouwbond CNV niet zeggen. Het
ligt echter wel in de rede, omdat de
bonden steeds hebben gezegd niet
verder te willen onderhandelen, zo-
lang de 'arbeidsvoorwaardelijke sti-
mulansen' op tafel liggen.

e onderhandelingen zijn vastgelo-
-11 op de voorstellen van werk-geverszijde om met 'arbeidsvoor-

economie

Union in zee
met Eddy Merckx

NIEUWLEUSEN - Union heeft
voor Nederland het alleenrecht
verworven voor de verkoop van
Eddy Merckx-racefietsen. Vori-
ge week bereikte de fietsenfabri-
kant daarover een akkoord met
de Belgische oud-wereldka-
mioen en vijfvoudig Tour de
France-winnaar, zo maakte
Union gisteren bekend.

Union kocht in 1990 de fietsenfa-
briek van Jan Jansen, de eersteNederlander die in 1968 de Tour
°P zijn naam bracht. De merken
van de beide topwielrenners vor-
ken geen bedreiging voor el-

kaar. Eddy Merckx verkoopt
vooral dure racefietsen, terwijl
Jan Jansen in het goedkope
marktsegment actief is. Merckx
bouwt en ontwerpt zijn rijwielen
in het Belgische Meise.
Begin februari ontpopte Groupe
Courtier zich als meerderheids-

aandeelhouder in Union met een
belang van 60,6 procent. Achter
Courtier gaan gerenommeerde
financiers schuil als havenbaron
W. Cordia, oud-commissionair A.
Strating, J.A. Onderdijk (eige-
naar oliehandel Transol), mr G.
van den Brink, die Union weer

op de rails heeft geholpen en drs
P.B. de Ridder, voormalig direc-
teur van het Centraal Plan Bu-
reau. Verder heeft de directeur
van Courtier, R.J.L. Leroy, per-
soonlijk een belang van ruim 6
procent in de fietsenfabriek.
Union behaalde in de eerste zes
maanden van 1991 een winst van
f 3,7 miljoen tegen f 2,6 miljoen
in de eerste helft van 1990. Over
het gehele jaar zal de winst naar
verwachting tot circa f 7,4 mil-
joen stijgen (1990: f 6 miljoen),
terwijl de omzet ruim boven de f
100 miljoen uitkomt (f 100,5 mil-
joen).

Geen beperking kosten door bankenfusies VS
ATLANTA - Fusies tussen grote
banken in de Verenigde Staten heb-
ben niet geleid tot lagere kosten
voor de gefuseerde banken. Dat is
de conclusie van een onderzoek dat
de Federal Reserve of Atlanta, een
van de twaalf centrale banken in de
VS, heeft uitgevoerd.
De banken die een fusie aangingen
waren tevoren efficiënter dan het
gemiddelde in de bedrijfstak. Na de
fusie was de efficiëntie afgenomen

tot het gemiddelde, zo blijkt uit het
onderzoek. Of dit ook een gvolg is
van de fusie is onduidelijk. Er kan
sprake zijn van invloed van andere
factoren of van een strategieveran-
dering na de fusie, aldus het rap-
port.

Volgens het onderzoek nemen de
kosten die geen verband houden
met rente na de fusie niet af. Kosten
voor onder meer salarissen en ge-

bouwen zijn in verhouding tot de
totale activa na defusie niet kleiner
dan ervoor. De centrale bank van
Atlanta heeft fusies tussen banken
met activa groter dan 100 miljoen
dollar onderzocht uit de periode
1982-86. Voorstanders van fusies
hebben steeds betoogd dat defusies
noodzakelijk zijn om de banken
concurrerender te maken ten op-
zichte van de grote rivalen uit Ja-
pan.

OPEC-akkoord leidt
niet tot hogere prijzen
LONDEN - Het OPEC-akkoord
over beperking van de olieproduk-
tie, dat zaterdag werd bereikt, heeft
in eerste instantie niet geleid tot de
beoogde stijging van de prijzen. Op
de markt in Londen gingen de prij-
zen maandag zelfs omlaag. De note-
ring van Brent-olie uit de Noordzee
voor levering in april lag aan het
begin van de middag op 17,75 dollar
per vat (159 liter) tegen een slot van
18,00 dollar op vrijdag.

De OPEC (Organisatie van Olie-
Exporterende Landen) besloot het
huidige produktiepeil van ongeveer
24,2 miljoen vaten per dag per 1
maart met vijf procent te verlagen
tot 23 miljoen vaten. Volgens olie-
handelaren is deze beperking te
gering om een duidelijke prijsstij-
ging af te dwingen. Het aanbod zal
de komende periode ondanks het
OPEC-besluit ruim voldoende zijn
gezien de internationale economi-
sche zwakte en de nadering van het
voorjaar op het noordelijk halfrond,
zo werd gezegd.
Olie-analysten spraken ook hun
twijfels uit over de praktische bete-

kenis van de OPEC-afspraken.
Saudi-Arabië en Iran hebben open-
lijk voorbehouden gemaakt. De
Saudi's willen acht miljoen vaten
per dag produceren in plaats van
het toegewezen contingent van 7,89
miljoen vaten.

'Rusland pas
in 1993 uit

economisch dal'
MOSKOU - Op zijn best zal er
pas in 1993 economische groei
optreden in Rusland. „Volgens
de meest optimistische veron-
derstellingen mogen we pas in
1993 rekenen op een herstel van
een gezonde groei." Dat heeft
vice-premier Jegor Gaidar ge-
zegd in een interview op de Rus-
sische televisie.

Gaidar gaf aan dat de economie
zich volgend jaar werkelijk zal
verbeteren in tegenstelling tot de
produktievergrotingen in de ja-
ren zeventig, die een 'algemene
teruggang in de industrie ver-
sluierden. Volgens westerse ra-
mingen zal de Russische econo-
mie het bijzonder moeilijk krij-
gen in 1992. Een herstel in 1993
zou opmerkelijk vroeg zijn.
De Russische regering ligt zwaar
onder vuur, omdat de economi-
sche hervormingen te veel ten
koste van de bevolking zouden
gaan. In het buitenland bestaat
veel bewondering voor de groep
economen rond Gaidar, die Jelt-
sin heeft verzameld.

munt uit
Pirelli

De 67-jarige Leopoldo Pirelli i
heeft de dagelijkse leiding van !
Pirelli SpA overgedragen aan Jeen zeven leden tellend comité <
waarin zijn schoonzoon Marco ]
Tronchetti Provera de hoofdrol
speelt.

De bestuurswijziging is naar
verluidt afgedwongen door de
banken en houdt verband met
de financiële crisis waarin het
concern is beland na de mis-
lukte poging tot overneming
van de Duitse branchegenoot
Continental. Het is voor het
eerst in het 120-jarige bestaan
van het bedrijf dat er geen Pi-
relli aan het roer staat.

Nestlé
De Franse regering heeft -het
bod van het Zwitserse levens-
middelenconcern Nestlé op de
mineraalwaterproducent Per-
rier goedgekeurd. Dit is een
tegenslag voor de Italiaanse in-
dustrieel Giovanni Agnelli, die
ook probeert Perrier in handen
te krijgen.

The Guardian
Het Britse dagblad The Guar-
dian heeft zondag bevestigd
deel uit te maken van een con-
sortium dat een bod wil uit-
brengen op Mirror Group
Newspapers, het krantencon-
cern van de in november over-
leden mediamagnaat Robert
Maxwell.

Er zijn ook nog andere kandi-
daten, waaronder de Tele-
graph-groep van Conrad Black
en een groep directieleden van
Mirror Group.

Amerikanen vinden
zichzelf overwerkt

en onderbetaald
WASHINGTON - Terwijl Europea-
nen steeds meer vrije tijd krijgen,
moeten Amerikanen steeds langer
werken. Bovendien vinden Ameri-
kanen zichzelf onderbetaald. Dat
blijkt uit een een rapport van het
Instituut voor Economisch Beleid
in de VS, dat gisteren is gepubli-
ceerd.
Het aantal doorbetaalde vrije dagen
voorAmerikanen met een baan is in
de jarentachtig afgenomen met on-
geveer 15 procent. Zelfs de twee
weken vakantie die ze gemiddeld
kunnen opnemen, lopen gevaar, al-
dus het rapport. Europese werkne-
mers mogen per jaar gemiddeld vier
tot zes weken vrij nemen.
In 1989 draaide een werknemer in
de Verenigde Staten 158 uren (bijna
twintig dagen) meer dan twintig
jaar geleden.

Telekom
Deutsche Telekom, het Duitse
telecommunicatiemonopolie,
heeft besloten tot tariefsverla-
gingen voor transatlantische
telefoongesprekken tot 37 pro-
cent en zal ook de gehele tarief-
struktuur herzien.

Dit gebeurt onder druk van de
Duitse industrie en van de Ver-
enigde Staten, waar de tarieven
veel lager zijn. De kosten van
een gesprek van drie minuten
vanuit Duitsland naar New
Vork gaan omlaag van 9,43
mark naar 5,98 mark.

Japan
De industriële produktie van
Japan is vorig jaarmet 2,1 pro-
cent toegenomen. Dat was de
kleinste groei sinds vijfjaar.De
bedrijfstakken die het relatief
slecht deden waren textiel,
automobielen en elektronisch
speelgoed.

Canon
De Japanse cameraproducent
Canon heeft vorig jaarzijn net-
towinst met 10,3 procent zien
toenemen tot 42,6 miljardyen (f
601 miljoen). De omzet groeide
met. 15,3 procent tot 1,07 bil-
joen yen (f 15,2 miljard).

Gokken voortaan per computer

# Het gaat al jaren slecht met de Stichting Nationale Sporttotalisator (SNS), Nederlands
organisatorvan de toto en de lotto. Om het tij te keren start de SNS met Spelnet. De ouder-
wetse lotto en toto worden met terminals en computer-netwerken in een modern jasje ge-
stoken, waardoor het voor deelnemers aantrekkelijker moet worden om bij de tabakswin-
kelier om de hoek mee te spelen. Staatssecretaris Kosto (justitie) nam gisteren samen met
voorzitter Ottens van de tabaksdetailhandelaren met het inleveren vaneen lotto-formulier
het nieuwe systeem officieel in gebruik. *" . Foto: ANP

(ADVERTENTIE)

KWALITEITS-
BEWUST ?

MEER ONTSPANNING MET EEN
--. SLEEPTREND WATERBED

HEERLEN. Wilhelminaplein 4, 045-7.03 i 7
SITTARD. Pumr. 19, 0..-._OM
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in ■ ,
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per '
millimeter hoogte: ’ 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,15per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transaktiesf 1,80. -^Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 gur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandagt/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldtdonderdag 17.00uur.

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meerdaa 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: CeOuco Summo Scanner) D79

Personeel aanbod
HORECA. Terug in Zuid-
Limburg: zeer bekende er-
varen diskjockey gewend te
werken voor iets ouder
publiek. 045-444779

Te huur gevraagd
Jong stel zoekt per 1-3-92
zelfst. WOONRUIMTE te
Maastricht, max. ’ 700,- in-
Cl. Tel. 05905-92059.

Caravans
Ook voor uw tentreparaties
H. STASSAR Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200
DETHLEFFS Caravans. Til-
lemans Rekreatie, Haefland
19, Brunssum. 045-270388.
Te k. STACARAVAN (op-
knapper) lengte 12m met
spits dak, 2 slpkrs en ligbad,
vr.pr. ’ 9.500,-. 045-211514

Personeel gevraagd
Gevraagd

erv. brood- en banketbakker m/v
en leerling brood- banketbakker

Geen nachtarbeid.
Broekhem 69, Valkenburg. Tel. 04406-12146.

Gevraagd:
Analist (M.LO.) Chemisch
Voor GENEESMIDDELENONDERZOEK

Lepharma BV, Pr. Bernhardstraat 52, 6373 XX, Landgraaf.
Adia Keser Uitzendburo heeft werk voor, m/v,

kantinedames
Voor diverse bedrijven in de omgeving van Heerlen. Wij
hebben regelmatig mogelijkheden voor kandidates met

ervaring, opgedaan in de bediening of in kantines. De leef-
tijd schaften wij tussen de 18 en 40 jaar. Eigen vervoer is

een pre Het betreft met name full-time banen voor korte tijd

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met
Marja van Kessel van onze vestiging in Heerlen of met de

voor u dichtstbijzijnde vestiging.
Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045-713120

Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045-463700
Kouvenderstraat 81, Hoensbroek, 045-231680

Streeperstraat 48, Landgraaf, 045-326595

& '

ADIAKESER
UITZENDBURO-.

MEISJE gevraagd voor pri-
véwerk. Intern mogelijk. Tel.
045-721759.
CHAUFFEURS fulltime M/V
gevr. voor taxi-bedrijf. Soll.
na 18 uur. Keekstr. 46, Hri.
Aannemersbedrijf Belo
vraagt ervaren col. METSE-
LAARS en lijmers voor
Duitsland. Hoog loon. Tel.
045-250930/250238.
MEDEWERKSTER gevr.
\kxx cafetaria leeft, tussenao en 30 jr., omg. Heerlen!
Tel. 045-325620 tussen
t2.ooen 14.00 uur.
Gevraagd nat. en internat.
VRACHTWAGENCHAUF-
FEURS voor vrachtwagen
met aanhanger. Meerdaag-
se ritten en men is enkele
nachten van huis. Frans
Beiten Transport BV, Gal-
joenweg 68, Maastricht. Tel.
043-631888.
Leuke MEISJES gevr. voor
nieuw te openen escort-ser-
vice, zeer hoge verdienste,
TlO-80 basis. Tel. 045-
-218842 na 18 uur.

■ Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-; den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.

; KAPSTER gevr. met salon
ervaring voor 23 uur per wk.. Tel. 04493-3738.
Gezocht DANSERS voor
revueshow, leuke werksfeer
goede toekomstmogelijkhe-
den "stijl Lido Paris". Tel.
045-211514.
Kapster t/m 20 jr. zelfstandig
werkend, salon ervaring
vereist. Leerling kapster t/m
17 jr. Schriftelijk soll. met fo-, to. ÜBACHS Haarverzor-
ging, Vrangendael 81, 6137, BA. Sittard.

' Wat VERKOPEN? Adver-

' teer via: 045-719966.

OG te huur

■ HEERLERHEIDE; ï pers., appartement te h. voor werk.

" persoon, mcl. alle kosten,

’ 705,- p. mnd. 043-642522

lichf-Studto
__ü__ü

vraagt

MEDEWERKSTER
Als grossier in verlichting zoeken wij een jonge
dame ter aanvullingvan ons team.
Een hoge mate van zelfstandigheid, verant-
woordelijkheid en goede communicatieve ei-
genschappen zijn noodzakelijk om in aanmer-
king te komen voor dezefunktie.

Schriftelijke sollicitaties, voorzien van recente
pasfoto enfotokopie van eventueel diploma('s)
gelieve u te richten aan Licht Studio 2000 b.v.,
Spoorsingel la, 6412 AA Heerlen.'

Onr. goed te koop aangeb.. gevr.

Woonhuis verkopen???
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan, 2

100% zekerheid en geen makelaarskosten. 2
PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428. f
Uw huis verkopen Vooroorlogs WOONHUIS .
met behulp van de met spoed te koop gevr., ,

echte makelaar ffisS geen bezwaar fBel de onroerend goed lijn 15 jaa
_

vaste rente
,

Qfi% Qf [
046 - 750 000 ! 88% (pensioenfonds). Bel. C
Peters & Partners Geleen 045-712255. Na kantoor-Ci-eters & Partners beleen uren Dhr j WetSels 045- SGeen verkoop - 440731. stienstra Hypo-— , . theek Service.

laeen Kosten Wij zoeken met spoed ge.
Door de enorme verkopen, meub. WOONRUIMTE voor
dringend woonh. te koop 'n engels gezin in Roermond
gevr. (alle prijsklassen!), of directe omgeving. Info:
N.M.W. QUADEN & ZN, 8.8.8. 020-6264737.
Makelaardij onr. goed, Gel- I ~restr. 4, Munstergeleen, lid Kamers
NVM. Tel. 046-519644. KAMERS te huur in pension
Wat VERKOPEN? Adver- v. alleenstaande mannen,
teer via: 045-719966. tel. 045-214804.

Bouwmaterialen & Machines i

Makita
Electrisch vakgereedschap

Accu schroef en boormachines - schaven - cirkelzagen -bovenfrezen - haakse slijpers - decoupeerzagen -
tafelcirkelzagen - vlakschuurders - boor en breekhamers -bandschuurmachines - klopboren etc.

Uw officiële Makita industrie-dealer

In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.
Te k. kunststof KOZIJNEN
merk Kumeij maten 150x75
cm en 160x130cm met glas,
ook kantelramen, stekker-
dozen en inbouw TL-bakken
Tel. 04498-58945.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Geldzaken
Jm. BELASTINGFORMU-
LIEREN per computer va.
"’30,-. Tel. 045-210931.

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.
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
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

Winkel & Kantoor
■ ■ -.-.-.——.—._ -~._ -

Te koop uit Faillissement \
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit. Nieuwe bureaus in diverse kleuren en
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu-_
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-
ten v.a. ’ 255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’ 95,-. Diverse F
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’ 150,-. Laden- [
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4f
laden v.a. ’ 150,-. Tekening laden kasten A 1en AO v.a.
’595,-, magazijn en archiefstelling v.a. ’75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting. !
Burostoelen v.a. ’ 50,- per st. Nieuwe burostoelen met |
zeer hoge korting, tekentafels A 1en AO van ’ 675,-. Flip-
overs-Wipeborden-Rolblokken. Steekwagens luchtbanden
’109,-. Industrie boormachines 16mm 220 Volt ’425,-. |
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen, j
1000 m2showroom, 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad ;
leverbaar. Ook verhuur bedrijfsinventaris.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur.
Speciale AANBIEDING.
Nieuwe buro's en directie
stoelen Rock Type 295 adv.
’395,- nu ’195,-, Rock
Type 4050 adv. ’495,- nu
’295,-. Zeer mooie lederen
en gestoffeerde directie
stoelen tot 40% korting. Le-
deren conferentie fauteuils
van ’795,- voor ’425,-.
Conferentie fauteuil code
240 adv. ’ 375,- nu ’ 245,-.
Alles uit voorraad leverbaar.
Rockmart Kissel 46A, Heer-
len. Tel. 045-723142.

i Sloopauto's
Tek. gevr. loop-, sloop- en

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

Te koop gevr. loop- sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Tel.
046-525759
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog- '.
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

' **-———"———-—-——■ r—— 'Auto's

Jos Bogman Specials
’l.lll,- carnavalskorting op j

onderstaande A 1occasions. Aktie geldigt/m 29-2-1992. ;
Orion 1.6iCLX Moondust silver 35.000 km 1990 <Escort 1.6iBravo black 48.000 km 1989
VWJetta 1.6 CL groenmet. 54.000km 1989 {

Officiële Ford-deale' voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem. Vaals e.o. ",
F

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030. j
Jos Bogman Specials (

’ 1.111,- carnavalskorting op ]
onderstaande A1occasions. Aktie geldig t/m 29-2-1992. j

Nissan Sunny coupé 1.6irood 52.000 km 1989 'Opel Omega 2.0 aut. bruinmet 97.000km 1987 "Ford Fiësta I.li CL blauwmet38.700 km 1989 j
\

i^h—__m_______P -_—■■

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

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030. .
Jos Bogman Specials

’l.lll,- carnavalskorting op -onderstaande A 1occasions. Aktie geldig t/m 29-2-1992. 1Mercedes 190 2.0 beige 113.000km 1986 *Austin Mini Magie blauw 18.000km 1989 J
Honda Civic 1.5GL silvermet. 64.000 km 1990 (

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld, Wittem, Vaals §,o. \
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030. 'Te k. gevr. loop-, sloop- en

SCHADEAUTO'S. Tel.
04455-2689.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Te koop gevr. AUTO'S, be-
drijfsauto's en schadeauto's.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,-. Ook 's avonds.
Tel. 045-423199/427835.

Wij geven het meeste c
voor uw auto! j

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

LUCAR Kerkrade biedt seri- (
euze prijzen voor Jeep, j
pers.wagens, bestelauto's. 'Contant geld. 045-456963.
MERCEDES 200 D met 240 -rev.motor, bwj. '81, APK 12- I
2-93, i.st.v.nw. geen roest, 'zien is kopen! ’4.950,-. j
Tel. 045-323178. ï

Occasjon Festival
Iox Fiat Panda alle types vanaf ’ 4.900,-
I3x Fiat Unodiv. types vanaf ’ 8.900,-
-_x Fiat Ritmo 1987 ’ 7.900,-
JxFiat Tipo 1989 vanaf ’ 16.900,-
-riat Croma 2.5Diesel 1988 ’ 15.900,-
-riat Croma TurboDiesel .". 1987 ’ 15.900,-
-\lfa Guillietta 2.0 rood 1984 ’ 7.900,--grijs 1985 ’ 5.900,-
-:ord Fiësta 1.1 CL grijsmet 1988 ’ 12.900,-
Honda Civic 1.3zeer mooi 1982 ’ 3.900,-
-..e.cedesl9oD2.szwartmet 1987 ’ 37.900,-
Dpel Corsa 1.0S wit 1983 ’ 5.900,-
Dpel Kadett 1.2LS rood 1985 ’ 9.900,-
-skoda 105S groen 1988 ’ 4.900,-

Tot 2 jaarBovaggarantie
Inruil - vlugge financiering

Bij géén inruil, hoge korting!
Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34. Tel. 045-742121.

10x Fiat Panda diverse kleuren
met kenteken klaar met 0 km's

Panda 1000 L van ’ 14.860,- voor ’ 13.460,-
Panda CLX van ’ 15.860,- voor ’ 14.360,-

RIJ NU BETAAL LATER MOGELIJK!
vraag naar onze voorwaarden.

Fiat Klankstad Kerkrade
Kaalheidersteenweg 185. Tel. 045-413916.

O.K. Cars
biedt aan

VW Golf 1.6 Sprinter'Bl
VWGolf D 1.6 nw. type

5-drs '84
Opel Corsa 12 S '86 veel

extra's sp.velgen Ricardo st.
Opel Corsa TR 1.2 S '84

Kadett 13 SHB'B6
Siërra 2.0 Laser '84

met schade
Opel Kadett HB 13N '82

Opel Kadett HB 13N aut. '82
Ford Siërra 1.6 '83

Kadett Station 13 N '83
Kadett stationcar '81

Kadett 13N veel extra's
uitgeb. sportvlgn. enz. '80
Escort XR3i '85 v. extra's

Ford Escort 1.6 '85
Ford Escort 1.1 '83

Ford Capri 2.0 6-cyl. 79
zeer mooi

Fiat Panda type 34 '85
Honda Civic 1.3 3-drs. '84
Jeep Suzuki Samurai 4-wd.

'88
Jeep Suzuki SJ 413.QJX

hardtop '87
Jeep Matra TalbotRancho

'83
Mazda 323 Sedan 1.3 '84
Volvo 343 GL automaat '81.
Inruil, financiering mogelijk.
O.K. Cars. Verl. Lindelaan
23, Oirsbeek 04492-5782.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20.
Tel. 046-516565
Audi 80 18S '87
BMW 316i'88
Escort '87-'B9

Siërra '87 t/m '90
Mazda 323 '88

Corsa '85 t/m '90
Kadett '85 t/m '91
Ascona '83 t/m '88
Veetra '88 t/m '91

Calibra '90
Omega '87-'B9

Seat Malaga 1.5 GLX '89
Suzuki Swift 5-drs GL '89

Volvo 440 '89-'9O
Isuzu Trooper '88

i—"-i
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Te k. DATSUN 120 AF 2
coupé, bwj. 78, APK tot nov.
'92. Tel. 045-452142.
FORD Taunus 2.0 ftr. Ghia
uitv., schuifdak, ’ 2.250,-.
Tel. 045-421741.
Te k. MAZDA 323 15 GT bwj
11-'B3, i.nw.st., 103.000 km.
Tel. 045-462637.

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

Voorpiccolo's geldt
2x plaatsen, IV2X betalen en
voor reuzepiccolo's
3x plaatsen, 2x betalen
(m.u.v. enkelerubrieken}.

BBL NU045-719966 \
Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS, keuze uit 100 top-
occasions 0.a.: Opel Kadett
Combo diesel, gr. kent, '90,
f 14.900,-; Kadett 13i nw.st.
90, ’19.750,-; Corsa 13i
veel extra's, 1e eig. '89,
f 14.950,-; Corsa diesel
Swing '88, ’12.500,-; Cor-
sa 12S rood, '87, ’11.900,-;
3x Kadett HB v.a. ’1.950,-;
Opel Manta 2.0 LPG,
f 2.500,-; VW Golf diesel 4-
drs. blauwmet., ’ 5.500,-;
VW Golf 1600 '86, zeer mooi
f 10.250,- Passat 5-drs.
GLS 1e eig. ’3.950,-; Jetta
GTX wit, '85, ’10.900,-; 2x
vW Scirocco grijsmet. GL, v.
a. ’1.950,-; VW Pick-up
70.000 km, ’3.950,-; Fiat
Panda 750 Luxe '86,
f 6.250,-; Fiat Uno '85, zeer
nooi, ’6.500,-; Volvo 345
3L 3 x v.a. ’ 3.500,-; Citro-
en Visa 11 RE '84, ’ 4.500,-
Renault 9 Louisiana '85,
f 6.950,-; 2 x Toyota Celica
84, zeer mooi, ’6.950,-;
Toyota Corolla GL diesel '85
f 6.500,-; Ford Escort diesel
weinig km, '86, ’ 10.950-;
Honda Civic t. '86, ’ 6.950,-;
Mitsubishi Galant turbo die-
sel '84, ’5.950,-; Lada
2107 autom. '88, ’4.950,-;
2 X Volvo 440 '90, LPG
f 18.900,-; Nissan Cherry
1.3 GL '83, ’4.900,-; Peu-
geot bus Transporter benzi-
ie, ’2.500,-; Ford Siërra
1.6 autom. 4-drs., '84,
’7.250,-; Suzuki Jeep SJ
14 ’8.500,-; Fiat bus
Transporter LPG ’ 3.950,-;
Zastava 55 GTL '86,

’ 4.750,-; Mitsubishi Colt
3L '85, ’ 8.950,-; Renault 9
3TS 4-drs. '83, ’4.900,-;
vlazda 323 GT zeer mooi,
’4.250,-; Austin Metro '85,
_eer mooi, ’4.950,-; Fiat
=titmo 60 '83, ’4.500,-; Re-
nault 18 GTL statcar, '83,

’ 3.950,-; Ford Escort KR 3
81, ’3.500,-. Bovaggaran-
ie, APK Keuringsstation,
goede service, vlotte finan-
ciering. Klimmenderstraat
110, Klimmen. 04405-2896.
Ford Transit Diesel dubb.
lucht '84, 68.000 km; Suzuki
Carry Bus '83; Mitsubishi
Colt '83; Mazda 323 '81
f 1.600,-; Daihatsu Rocky
'86. Auto-service Steef PIE-
TERS, Holstr. 101, Rothem-
Meersen, Tel. 043-642909.
Ford ESCORT 1.6 L, '82,
APK, kl. zwart, schuifd. vr.pr
’4.500,-, inruil mog. 045-
-325720, na 17.00 uur

—_________________^_______________________________. 'KADETT 1.8 LS '88; Kadett |
1.3 Club '89; Kadett 1.2 LS i
en 1.3 LS '87 en '85; Kadett ,
Sedan 1.3 LS '86; Kadett |
Caravan 1.2 S '83; Corsa |
1.2 S '87 '84; Corsa TR 1.3 |
'87; Kadett 1.2 N coupé '77. ;
Automobielbedrijf Denne- 'man Raadhuisstraat 107,
Hulsberg. J
Te koop KADETT Hatch- |
back 1.3 S, i.z.g.st., 2-drs., (
1988 met sportvelgen, APK ■2-93, pr. ’13.000,-. Te be
vr. dinsdag 9.00-18.00 uur.
Tel. 045-442888.
Leuk zuinig dames autootje
Subaru MINI Jumbo de Luxe
bwj. '84, gewicht 610 kg., 1e
eigenaar, 49.000 km, APK
gek. ’3.650,-. in st.v.nw.
Tel. 045-323178.
Te k. VW SCIROCCO bwj.
78, autom., APK 2-93,

’ 1.550,-. Heemskerkstr. 66
Meezenbroek/ Heerlen.
Te k. VOLVO 343 GL, bwj.
8-'BO, APK 8-92, vr.pr.
’1.500,-. St. Theunisstr. 22
Hoensbroek. 045-225125 '
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Autohandel De ANJELIER
heeft voor u: Alfa 33 17 ie
bwj. '89; Nissan Sunny die-
sel bwj. '87; Escort Bravo
bwj. '84; Fiat Croma 2L bwj.
'87; Kadett SR bwj. '81; Ka- ,
dett LS bwj. '83; Kadett die- i
sei bwj. '83; Kadett 1300 i
bwj. '80; BK 1400 bwj. '87;
Renault Fuego uitbouw bwj.
'81; Opel Kadett bwj. '81;
Datsun Cherry GL bwj. '81;
Samba bwj. '82; Ford Tran-
sit-Bus bwj. '79; Inruil-finan-
ciering mog. Anjelierstr 123 a
Heerlerheide. 045-231448.
Citroen Hy camper bus ver-
lengd; Porsche 912, bwj. '69
import USA met Ned. kent.; 'Matra Baghera '80. Autoser-
vice PIETERS, Holstr. 101,
Rothem-Meerssen. Tel.
043-642909.
JEEP Renault Aro 4x4 benz.
bwj. '87, kl. rood, APK, i.z.g.
st. ’4.500,-. 045-323178.
Te k. Opel KADETT, 79,
APK 11-92, pr. ’1.750,-;
Ford Taunes, bwj. '80, pr.

’ 750,-. Tel. 04499-4529.
Te k. CITROEN Visa club
bwj. '81, APK tot2-'93, Lz.g.
st., ’ 1.350,-. 045-726112.
Te koop EEND 2 CV 6, bwj.
79, APK, i.g.st., ’600,-.
Tel. 043-646728.

DATSUN 260 Z, opknapper,
bwj. 78. Tel. 045-421741.
Opel Kadett 14i bwj. '90;
Opel Kadett GSi '88; '85;
Opel Omega 2.0 i '87; Opel
Ascona '88 autom., Opel
Corsa TR '86. Inruilers: Fiat
Panda '87; Ford Escort '83;
BMW 316 bwj. '81, zeer veel
access. Autobedr. TER-
HARK, Sportstr. 26, Kerkra-
de (Roda-terrein). Tel. 045-
-424890.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Autocentrum VEENSTRA:
BMW 318 it! '88 ’19.750,-;
Mazda 626 LX 1.8 stationcar
t. '89 ’20.500,-; VW Golf
1800 GT BBS-uitv. '88
’23.500,-; VW Polo Fox
Coupé 13i '89 ’14.900,-;
VW Golf 1300 CL '87
’13.900,-; Mazda 626 LX
5-drs. '89 ’20.900,-; Maz-
da 626 GLX 2.0, autom. '88
’18.500,-; Mazda 323 GLX
1.5 '87 ’11.500,-; Fiat Tipo
1600 DGT '88 ’16.500,-;
Honda Civic 1.5 GL '88
’16.900,-; Ford Escort
1600 i type '88 ’14.250,-;
Ford Escort 1400 CL '87
’12.250,-; Ford Siërra 2.0
stationcar '86 ’13.900,-;
.Ford Siërra 1.6 CL 3-drs. t.
'88 ’14.900,-; Opel Kadett
1.3 GL 4-drs. '87 ’ 14.250,-;
Opel Corsa 12S 4-drs. '86
’8.750,-; Opel Ascona 1.6
S 4-drs. '87 ’ 12.500,-; Vol-
vo 340 '84 autom. f 4.750,-;
Lada 2105 1.2 '88 ’5.900,-.
Bovag-garantie, inruil, fi-
nanciering. Autocentrum P.
Veenstra, Valkenburgerweg
13 Voerendaal. 045-752999
Wij betalen ’5OO,- Jot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
AUTO'S te koop gevraagd
o.a: pers. auto's, busjes,
Suzuki Jeeps, 045-422217

Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto! 045-411572.
INKOOP auto's. Betalen
hoogste prijs. 045-416239
tot 21.00 uur,ook zondags.
Autobedrijf Van AMELN bv
biedt aan: Mazda 626 1.8
GLX 5-drs. '89; Ford Escort
1.6 CL 5-drs. '90; Opel Ka-
dett 1.2 S 5-drs. '85; Opel
Kadett 1.3 LS stationcar '88;
Fiat Tipo 1.4 DGT '89; Fiat
Panda 1000 CL ie '89; Fiat
Uno 45 '89; Citroen Axel '85;
Lada Samara 1.5 12-88;
Lada Samara 1.1 '89; Lada
2105 GL '86; Lada 2104 sta-
tioncar '87; Lada Samara
Special demo '91. Diverse
goedkope inruilers. Bovag-
garantie, financiering, inruil.
Sibemaweg 1, Maastricht,
043-612310.

VOORJAARS'
AANBIEDING
Piccolo's en
reuzepiccolo's
plaatsenkan nunóg
voordeliger!

Voorpiccolo's geldt... 2 Xplaatsen,. ViX betalen en
voor reuzepiccolo's
3Xplaatsen, 2X betalen
(m.u.v. enkelerubrieken}.

BEL NU 045-719966

Ford ESCORT 1600 Ghia,
4-drs., bwj. '82, LPG, zilver-
met., APK 5-7-92, in nw.st,
’3.950,-. Tel. 045-323178.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
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Sparta Railstar
Topkwaliteit fiets voor bodemprijs exclusief bij:

Rijwielspecialist in 't Station Heerlen.
Te k. PUCH Maxi, bwj. '84, Piccolo's in het Limburgs
m. sterwiel, verz. en nwe Dagblad zijn groot in RE-
band. ’ 450,-. 045-230883 SULTAAT! Bel: 045-719966.

Vakantie en Rekreatie

Voorlichtingsavond Indonesië
met grote video-projectie

Hartelijk welkom op wo. 19 febr. in Motel Heerlen.
Terworm 10 te Heerlen. Aanvang 20.00 uur.

Toegang gratis. Individuele groepsreizen naar Indonesië,
Thailand, Malesië. Maak kennis met RV/TC INDONESIA

(lid SGR/ANVR). Info: 03404 - 51100.
VELUWE en Zeeland Sta-
caravans. Pasen/pinkst./h.
vaart v.a. ’240,-. Voor 4-7
50 plus korting, bezet 25-7
tot 8-8. Inl. 02520-17129

Wonen Totaal

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
'Voor al uw 2e hands MEU-
BELS ook antiek (veel keus)
Kouvenderstr. 208 H'broek.
Modem stoffen BANKSTEL
2-1-1 zits, V/2 jr. oud, tel.
045-229753

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
Haal uw RIJBEWIJS voor
pers. auto in 3, 6 of 9 weken;
vrachtauto in 6 dgn. of 6 we-
ken. Examen in Heerlen,
Geleen of Maastricht. Ook
alle chauffeursdiploma's.
Bovag rijschool Th. van
Bentum, tel. 045-217487
Hoensbroek.
S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
ties mog. Tel. 010-4626668
of 4666535.

(Huis)dieren
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
DWERGPOEDELTJES te k.
Abricot met stamboom en
ingeënt. Graverstr. 24,
Kerkrade. Tel. 045-421767.
BOEMERS, maltezers wit,
teckels, york-terr. Walem
11a, Tel. 04459-1237.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
HATÉ Verwarming 045-
-463441, onderhoud, repara-
tie, installatie. Ook ontkal-
ken van geisers en boilers,
24 uur service
Diepvries en KQELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’5O,- p. st. met
garantie. Tel. 043^435761.
GEVELRENOVATIES, . uit-
kappen, stralen, voegen,
impregneren. 045-259492
of 0949-1616202966, Van
Leipsig.
Voor al uw SANITAIR, vloer,
wandtegels en installatie
Hekem sanitair Kantstr. 85,
Landgraaf. Open ma. t/m vjr.
van 13.00 tot 18.00 uur en
za. van 10.00 tot 14.00 uur.
045-327368 b.g.g. 311473.
Voor al uw tuin- en SIER-
BESTRATINGS-werkzaam-
heden, tevens ontwerp aan-
leg. Bel vrijbl. 045-726366.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.

Motoren
SUZUKI Intruders 700 en
1400, keuze uit 10 st. alle
kleuren, bwj. '86-'9l. Tel. na
12.00 uur: 04970-15307.

Bedrijfswagens
MERCEDES 406 Diesel,
bwj.73, ’3.750,-; VW Pick-
up, bwj.'Bl, ’2.500,-. Tel.
04492-5149.

In/om de tuin
TUINFRASEN ën tractor-
maaiers nergens voordeli-
ger. Inl. tel. 04754-86745.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Zonnehemels
verhuur, verkoop, leasing, huurkoop, doorlopend krediet.

11 lamps dubbelgebogen mcl. statief vanaf ’ 845,-
-10 lamps superbreed compleet’ 989,- / ’ 30,- per maand
20 lamps tunnelsnelbruiner ’ 2.995,- / ’ 78,- per maand

Verhuur ’ 50,- per week met recht op koop.
lampen doormeten en computerpigmentanalyse gratis.

AU SOLEIL, markt 38, Kerkrade. Tel. 045-461417.

Kunst en Antiek(.una. Eu /.iiiiei._____________________________
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels en inboedels. P.
Cortenraad, Riemst (B). 09-
-32.12261156.

Te k. Biedermeier ZILVER-
KAST, vr.pr. ’ 4.250,-.
Kerkstraat 2, Schinveld. Tel.
045-253678.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Carnaval
Te HUUR frituurwagens
compl. ingericht voor de car-
naval. Tel. 04754-85800.
Majuna b.v. Echt.

Te koop gevr._ __
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Metaalhandel, Kissel 12-14,
Heerlen 045-726392
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.

Diversen
Hallo handelaren. Te k.
T-SHIRTS, top kw., dubb.
gestikt, 140 gr., 8 modekleu-
ren a ’ 3,50; badjassen lust-
vast, 6 kleuren a ’24,60;
herentruien 30/70 kw. a

’ 16,-; herenhemden; Solin-
gen bestekken en vele an-
dere artikelen. Onze show-
room is open do en vr van
10.00-17.00 uur. Kom eens
kijken bij Schmeiko Ned. b.v
Ridderlaan 20, Pey-Echt.
Tel. 04754-87502 of fax
04754-88013.
Te koop diverse HEF-
TRUCKS 0.a.: Linde hef-
truck H 15 T LPG, hefhoogte
3.50 mtr.; Hyster Truck met
triplomast hefhoogte 4.60
mtr. hefgewicht 3.000 kg
LPG. Tel. 04746-4420.

IJSK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-diepvr. ’150,-; wasautom.

’ 175,-. 045-725595.
Te k. beige GASFORNUIS
vaste pr. ’ 300,- i.nw.st. Tel.
na 18.30 uur 045-722071.
Te koop DIEPVRIESKIST.
Tel. 045-257296.

TV/Vldeo
Aanbieding in kleurentv's.
Goed spelende Philips
grootbeeld ’ 125,- ’ 145,-
-’175- ’195,-. Mooie Phi-
lips met afstbed. ’265,-

-’ 295,- ’ 345,- ’ 395,-.
Grootbeeld tv's met teletekst
en stereo v.a. ’595,-. Alle
tv's met gar. Reeds 25 jaar
tv-occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.

Kachels/Verwarming
KACHELS, opruiming. Hon-
derden guldens voordeel.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te k. OPENHAARDHOUT

’ 30,-, ’ 55,-, ’ 80,- per m3Gratis bezorgd. 04459-1675

»\v*}** 'Pmtit' ul 1 1?%_s_

Hoera,

Ralph 22 jaar

Pap en mam.
Mama je staat er mooi op

met je 50ste

Proficiat!!^
Gefeliciteerd

met je 58ste vena*^2i*

Wilma en Ton.
vxxxxxxxxxxxxxxxxxx*'''''*'*
Wat VERKOPEN? Adver'
teer via:o4s-719966. ■■

Muziek _____—-'

Muziekhuis Lyana presenteert:
Exclusief voor Limburg het allernieuwste instrument.

De digitale vleugel met 1001 mogelijkheden. ,
Op zaterdag 22 febr. van 11.00-16.00 uur demonstreer
Aard van Asseldonk voor u de nieuwste GEM keyboaro"

modelllen en de nieuwe GEM GWS4OO en GPS2OOU
digitale vleugels.

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.

Maandag t/m zaterdag open. Donderdag koopayoQg^
Muziekhuis Busch, Haver- Te koop KEYBOARD dig**
terpoort 7-9, Nieuwstad, TK 90, zeer uitgebreid, vr..
biedt aan door inruil verkre- ’750,-. Tel. 045-217056^^
gen 5 types 510 Oria OR-
GELS tegen zeer gunstige Voor Piccolo's
prijzen va. ’ 3.000,-. _ zieverder pagina_2o^

RUILVERKAVELING "ROERSTREEK"
De Landinrichtingscommissie voorderuilverkave-
ling "Roerstreek" deelt u het volgende mede.

Gezien detervisielegging van het plan van toede-
ling zal er op donderdag 5en vrijdag 6 maart 1992
een extra spreekuurworden gehouden.
Nadere informatie en/of vragen over het ter visie
gelegde plan van toedeling kunnen dan aan de
orde worden gesteld.

Plaats: Café "De Zwarteberg" tePosterholt
(Postweg 1).

Tijden: 's morgens van 10.00 tot 12.00 uuren
's middagsvan 13.00 tot 16.30 uur.

Namens de _P^k!_^
Landinrichtingscommissie, biii^^l
J. Rulkens (voorzitter)
P. Murmans (secretaris). __^fci^^

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectiev6

in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarren^
5.000 48 mnd. 138,77 H 9 150,95 ]U

10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 v£
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 W
30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622,29 M

■ _"!"_ "_]*__li:\»___ii_l»_\l___m
Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. Theor. Rente volgens Theoj-
limiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max. tarief lo°j",
11.000 220 1.145 14,6% 75mnd. 17,6 f.18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 %25.000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 f.35.000 700 1.09 13,9% 72mnd. 16,5 8U

~ /ERVICE RUBRIEK

ummsim
Techn. handelscentrum

Limburgs Dagblad



Duitsland 1
Tan0 Heute"■°3 XVI. Olympische Winterspiele
A'oertville. Uitgebreide reportages

interviews.
Noordse skiën. 4 x 10 kmross country voor mannen vanuitLes Saisies."55 Skiën. Reuzenslalom voor man-

iak' 1e run in Val a",sère-■ss Skiën. Reuzenslalom voor man-
l4!n' 2e run."20 Noordse skicombinatie. 3xlo

*m. Estafette voor mannen.
a-55 Schaatsen. 1000 meter voormannen.

55 IJshockey. Kwartfinale tussen
?[" 1 groep B en nr. 4 groep A vanuitjy)eribel. Sprentzel; Tussendoor: Ten-n's, ATP toernooi vanuit Stuttgart;".et ca. 13.45, 15.00, 15.50 en 16.50Jagesschau. Uitloop mogelijk in ver-
band met ijshockey.

Auch das noch. Serie. Afl.: Das
eburtstagsgeschenk.

■58 Heute im Ersten. Programma-
overzicht.'0-00 (TT) Tagesschau.
aik *^'" OlymP'sche WinterspieleAlbertville. Olympia extra hoogte-
Punten van de evenementen van de°ag vanuit de ARD-Olympia studio,
presentatie: Jörg Wontorra. Met: IJs-hockey: Kwartfinale, nr. 1 groep A -.nr < groep B, vanuit Meribel; Short-

ack schaatsen: voorronden vanuit
pbertviiie. Commentaar: Michael'°n' Tennis: ATP-toernooi vanuittuttgart, samenvatting.Tussendoora 21.00 Tagesthemen-Telegramm;
j* 22.30-22.45 Tagesthemen. Uit-
°P mogelijk in verband met ijshoc-

-23 an" ° "" Boulevard Bio. Amuse-
-00 |r"sProgramma met Alfred Biolek.

ri
0 Magnum. Amerikaanse mis-daadserie. Met: Torn Selleck, John

EnHrman' R°9er E- Mosleyea- Af-:ntführung hoch zwei. Magnums ou-e kameraad Dick McWilliams wordt
"ntvoerd. De rijke vader van zijn Ja-
_Ü_fe vrouw Mitsue weigert het los-»f'd te betalen. Mitsue roept Mag--o,n»in.,n»in.

Ot 2"^Tagesschau.
"^u-01.25 Zuschauen - Entspan-

"en - Nachdenken.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 2

ter i The amb*assador's daugh-
[" John Forsythe maakt als le-I'°"air 'n Parijs Olivia De Havil-°na het hof. Niettemin een'««ge komedie. In 1956 ge-bakt door Norman Krasna.

RTBF 1
Ir. "

Pra Flamrr>es sur l'Adriatique.. ans/Joegoslavische oorlogsfilm'
dre a rt/Wit uit 1968 van A|exan-
torr,Astruc- Eer> Joegoslavische
Qpw „jager wordt in 1941 aan-titrl n door de Luftwaffe, zon-
klaa m

X offlcieel de oorlog is ver-tut! Er ontstaat een conflictfcsen twee officieren, waarvan
2-«,

n het schiD tot elke prijs
der K3frdig wil maken en de an-Br het als wrak wil achterlaten
BRT 2
6.00 Meine Tante, deine Tante.

uit 1939 van Carl Boe-
u' met Johannes Heesters, Olly

Oude geliefden ont-beten elkaar opnieuw wanneer

hun kinderen het met elkaar aan-
leggen.

Nederland 1
18.15 Bill on his own. In deze uit
1983 daterende Amerikaanse tv-
film van Anthony Page krijgt de
kijker het waargebeurde verhaal
van de geestelijk gestoorde Bill
Sackter. Het is het vervolg op de
speelfilm 'Bill', de man die inmid-
dels een eigen koffieshop heeft
op de universiteit van Lowa. .Bill
komt in contact met studente
Jenny, die wil dat hij meewerkt
aan een onderzoek. Dat pakt an-
ders uit dan Jenny had gedacht.
Met Mickey Rooney en Helen
Hunt.

RTL 4
2.00 Fanfan la tulipe. Flitsende
spektakelfilm over avonturier die
tot de strop wordt veroordeeld
omdat hij de dochter van Lode-
wijk XV het hof maakt. Met Ge-
rard Philippe, Gina Lollobrigida.
In 1951 gemaakt door Christian
Jacque.

RTL plus
2.00 Les mysteres de Paris. Mar-
kies is verantwoordelijk voor de
dood van een arbeider en neemt
de zorg voor diens dochter op
zich. Regie in 1962 van Andre
Hunebelle, met Jean Marais, Jill
Haworth. " Geneviève Page en Gina Lollobrigida in 'Fanfan la tuli-

pe'. (RTL4- 2.00 uur).

Nederland 2
10.00 Warreltaal. Afl. 20.
10.30 Tales of the unexpected. Afl.3.
11.00-11.30 (TT) Nieuws uit de na-

tuur. Afl. 18.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00-14.20 Skoalle-tv. Sybe Satellyt

&Co.
17.03 Bobobobs. Tekenfilmserie.

Afl.: Het boomvolk.
17.31 De grote meneer Kaktus

show. Kinderprogramma met Peter
Jan Rens, Annemieke Hoogendijk en
Hans van der Laarse.

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

ses), Engelse comedy-serie;
18.41 Daar komen de schutters

(Dad's army). Engelse comedyserie.
19.15 Lingo. Woordspel.
19.43 De baas in huis? (Whos the

boss), Amerikaanse comedyserie.
Afl.: Klant is... Angela gaat op reis en
Mona moet de zaken op kantoor be-
hartigen. Tijdens een zakendiner
loopt het echter uit de hand, wanneer
zij overduidelijk laat blijken dat hun
belangrijkste cliënt haar verveelt.

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

20.41 Doet ie 't of doet ie 't niet,
Spelprogramma met Peter Jan Rens.

22.01 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek gepresenteerd door Paul
Witteman.

22.36 Golden girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Verroeste liefde. De
rollen zijn voor een keer omgedraaid.
Dorothy gaat uit op zaterdagavond
en Blanche blijft thuis bij de rest. De
dames duiken in het verleden en ver-
tellen over het afschuwelijkste avond-
je uit.

23.06 Impact. De Beukenhof, portret
van het Verpleeghuis de Beukenhof
in Loosdrecht. Deel 2.

23.55 Museumschatten. Prof. Henk
van Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea. Van-
daag:Rembrandt's waardering.

00.06-00.11 ""Journaal.

Duitsland 2
09.00 Heute.
09.03 Dynasty. Serie.
09.45 "" Fitness met Gaby Just.
10.00 Heute.
10.03 Menschen im Müll. Reportage.
10.45 ZDF-info Gesundheit.
11.00 Heute.
11.03 The ambassador's daughter.
12.45 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Die Ewoks. Tekenfilmserie.
14.10 Wachter mit der kalten

Schnauze. De Duitse herdershond.
14.40 Geschichten aus Oberhau-

sen. Duitse filmdagen, (herh.).
15.10 Wiedersehen macht Freude.

Hoogtepunten uit het ZDF-archief.
16.00 Heute.
16.03 Neue Abenteuer mit Black
Beauty. Afl.: Der verhexte Manfred.

16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Der König von Narnia. Serie.
17.00 Heute.
17.10 Sport Heute.
17.15 "" landerjournal.
17.45 Unser Lehrer Doktor Specht.

13-delige serie. Afl.: Tierliebe.
19.00 Heute.
19.20 Regina auf den Stufen. Afl.:

Lebensweichen. Met: Katja Riemann,
Mark Kuhn, Serge Avedikian, e.a.
Martin doet Regina een huwelijk-
saanzoek dat zij na enige aarzeling
accepteert. Janos besluit met zijn ge-
zin naar Amerika te vertrekken.

20.20 Studio 1. Actualiteiten.
20.55 Die Hütte am Sec. 4-delige se-

rie. Afl.: Bedenkzeit. Met: Pierre Bri-
ce, Gudrun Landgrebe, Ursula Kar-
ven e.a. Sylvia Fabian weet niet
zeker of zij met dierenarts Michel wil
samenwonen. Om haar gevoelens op
een rijtje te kunnen zetten, gaat ze
voor haar werk enige tijd naar Mün-
chen.

21.45 Heute-journal.
22.15 Berlinale '92. Impressies van

het 42e Internationale Filmfestival.
22.30 Geliebt und lastig. Reportage

uit de reeks Kontext over nieuwe ont-
wikkelingen in de bejaardenzorg - en
verpleging.

23.15 Theaterwerkstatt. Goldberg-
Variationen.

00.45 Heute.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30 Olympische winterspelen

1992. Achtergrondinformatie en be-
schouwingen, bij toerbeurt gepresen-
teerd door Victor de Coninck, Grisel-
da Visser en Aonette van Trigt.
Voorts een terugblik op gisteren.

09.55 Skiën. Reuzenstalom heren 1e
run.

12.00 "" Journaal.
12.07 Cross country. Viermaal tien

kilometer.
12.55 IJshockey. Om de negende tot

en met de twaalfde plaats.
13.55 Skiën. Reuzenslalom heren 2e
run.

15.30 IJshockey. Vervolg van het pro-
gramma van 12.55 uur. Wedstrijd om
de negende tot en met de twaalfde
plaats.

15.55 Schaatsen. 1000 m heren.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat. Kleuterserie. Af-

levering: Lawaai. Paula hoort de wek-
ker niet. Kleuters in Wolfheze spelen
met Frank in het zwembad. Ernie
denkt aan herfstblaadjes...

18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Winter bij de NOS. Studio Hil-

versum, met hoogtepunten van de
dag en Noorse combi 3 x 10 km; IJs-
hockey kwartfinale.

20.00 "" Journaal.
20.25 Schaatsen. Shorttrack voor

mannen en vrouwen.
20.45 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland over poli-
tiek, economie, kunst en wetenschap.
Presentatie: Charles Groenhuijsen.

21.00 IJshockey. Live-verslag van
een wedstrijd uit de kwartfinale. In de
pauze: shorttrack schaatsen.

22.30 Studio Moutiers. Met o.a. bele-
venissen van de Nederlandse deel-
nemers.

22.48 "" Journaal.
23.01 NOS Laat. Met Deh Haag van-

daag.
23.28 Samenvatting van de dag. Met

schaatsen shorttrack, ijshockey
kwartfinale.

00.00-00.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. 09.10
Schooltelevisie. 09.40 Geschiedenis.
10.10 Schooltelevisie. 11.40 Teletekst.
11.48 Programma-overzicht. 11.50
Das recht zu lieben, serie. 12.15 Moni-
tor. 13.00 Monitor im Kreuzfeuer. 13.45
Sportplatz: rolstoel-basketball. 14.15
West 3 aktuell. 14.20 FensterPlatz.
15.25 lm Labyrinth der Kompromisse.
15.55 Sport aktuell. 16.00 West 3 ak-
tuell. 16.05 Sonne, Wem und harte
Nüsse, serie. 16.30 Schooltelevisie.
17.00 Family album, USA. 17.30 Cur-
sus wiskunde. 18.00 Aktuelle Minute.
18.01 Zeit für Tiere. 18.30 Besuch aus
Liliput, kinderserie. 18.57 Programma-
overzicht. 19.00Aktuelle Stunde, regio-
naal magazine met om 19.45 Landes-
studio. 20.00 15 Minuten International.
20.15 Das Stasi-Drama der Wollen-
bergs. 20.45 Sonderbar, serie geva-
rieerde programma's. Afl. 10. 21.30
West 3 aktuell. 21.45 Plus 3, econo-
misch magazine. 22.15 Westpol. Das
Düsseldorf-Magazin. 22.4s Heinz Kühn
80-jarig, filmportret. 23.30 Tatort Euro-
pa: Notfalltraining für Leibwachter, re-
portage over een opleiding tot lijfwacht.
00.00 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

RTL4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Afl.: Mail cail three:
09.05 Nieuws.
09.10 Love boat. Serie.
09.50 Goede tijden, slechte tijden.
10.20 As the world turns. Serie.
11.05 De 64.000 gulden vraag. Quiz.
11.40 Een eigen huis. Doe-het-zelfru-

briek
12.05 Teletekst.
12.45 The bell run. Engelse film uit

1980. Regie: Alan Dossor.
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 Sons and daughters. Serie.
15.35 The bold & the beautiful.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.

Met om 16.30 Happy days. Afl.: Little
case of revenge.

17.00 Vijf Uur show.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws en weer.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.
20.30 Hitbingo. Showprogramma.
21.40 Mag het iets meer zijn? Serie.
22.10 Heimatmuseum. Duitse minise-

rie.
00.10 Laatste nieuws.
00.25 Trial by jury. Serie over fictieve

rechtszaken.
00.50 M.A.S.H. Serie.
01.15 The Oprah Winfrey Show.
02.00 Fanfan La tulippe. Franse film

uit 1952. Regie: Christian Jaque. Het
verhaal speelt zich af in Frankrijk ten
tijde van Lodewijk XV. Fanfan is een
overbetelijke rokkenjager. Op een ge-
geven moment staat hij toch op het
punt om in het huwelijk te treden.
Dan ontmoet hij een zekere Adeline
die zich voordoet als zigeunerin. Op
grond van haar voorspellingen neemt
Fanfan dienst in het leger. Hij zal im-
mers, aldus Adeline, overladen wor-
den met roem en... trouwen met de
dochter van de koning!

03.35 Teletekst

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.
09.05 Der Engel kehrt zurück. Serie.

Afl.: Liebe der Vergangenheit.
09.55 The bold and beautiful.
10.20 Dr. mcd. Marcus Welby. Serie.
11.10 Family affairs. Afl.: Family reu-

nion.
11.35 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogramma.
12.30 Sledge Hammer. Afl.: Ausge-

spielt.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel Serie.
13.30 California Clan Serie.
14.20 Die Springfield Story. Serie.
15.05 Dallas. Lodemde Flammen.
15.55 Chips Afl.: Schnelles Geld.
16.45 Riskant! Spelprogramma met
Hans-Jürgen Baumler.

17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma.

17.45 Durchgedreht. Video-show met
Michael Braun.

17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Knight rider. Afl.: Kidnapping.
20.15 Columbo: Geld, Macht und

Muskeln. Amerikaanse speelfilm uit
1974. Met Peter Falk, Robert Conrad,
Phil Bruns en Pat Harrington.

22.00 Explosiv - der heisse Stuhl.
Discussie.

22.50 L.A. Law. Der Henker von Be-
verly Hills.

23.50 RTL aktuell.
00.00 Dienst in Vietnam. Serie met

Terence Knox. Afl.: Die Jagd.
00.50 Kampf gegen die Mafia. Afl.:

Neue Partner.
01.35 Twilight zone. Amerikaanse sf-

serie. Afl.: Generationsspiel.
02.00 Der Graf mit der eisernen

Faust. (Les mystères de Paris),
Frans-Italiaanse avonturenfilm uit
1962 van André Hunebelle.

03.40 Fluch des Blutes. (Devil's
doorway), Amerikaanse western uit
1950 van Anthony Mann. Met: Robert
Taylor, Louis Calhern, Paula Ray-
mond.

05.05 After hours. Magazine uit Ame-
rika.

05.15 Elf 99. (herh.).

Duitsland 3 SWF
08.15 Das Wildgans Qigong (7). 08.30
Wiskunde. 09.00 Schooltelevisie.
10.40 Programma-informatie. 16.00
Schooltelevisie. 16.30 Cursus Engels.
17.00Cursus Wiskunde. 17.30Sesam-
straat. 17.59Abenteuer überleben: Mai
Po, een uniek natuurgebied in de buurt
van Hong Kong. 18.23 Philipp, kinder-
serie. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Südwest-Journal. 19.00 Schlüs-
selloch, serie. 19.30 Schlaglicht. 20.00
Lindenstrasse: Das Hochzeitskleid.
20.30 Landesspiegel, magazine. 21.00
Nieuws. 21.15 Eurocard-classics: ATP
toernooi. 21.30 Consumentenmagazi-
ne. 22.15 Die Kriegsbraut, tv-film naar
de roman an Hedwig Courths-Mahler.
23.45 Zusammenleben - Mann und
Frau im Laufe der Zeit. 00.30 Sport im
Dritten extra: Eurocard-classics: ATP
toernooi te Stuttgart. 01.00 Laatste
nieuws. 01.05 Programma-informatie.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
'0.00 (TT) Vrouw zijn. Gevarieerd
vrouwenmagazine. Presentatie: Henk
Binnendijk en Tonneke.Bijker. \

10.50 TV-Fruitmand. Geestelijke lie-
deren op verzoek.11-10-11.30 Een wereld van ver-
schil. Praatprogramma, (herh.).'3-00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.16-00 "" Journaal.'6-08 Het kleine huis op de prairie
(Little house on the prairie), serie.A."-: Herinneringen. Terwijl Charles
kilometers van huis en in de stromen-
de regen zijn kapotte wagen repa-
reert, maakt Caroline het huis gezel-lig om hun trouwdag te vieren.'7.00 (TT) Kinderkrant. Kinderpro-gramma.
o* tijdsein 1. Actualiteitenrubriek.Presentatie: Janny Fijnvandraat.

'°-15 Bill: Op weg naar zelfstandig-
heid. (Bill on his own), Amerikaanse
"■film uit 1983 van Anthony Page.
Met: Mickey Rooney, Helen Hunt e.a.°ilj heeft zijn eigen koffieshop op de
universiteit van lowa. Daar ontmoet
nij Jenny, een sociologie-studente dienem vraagt mee te werken aan een
onderzoek. Bill stemt daarin toe.(herh.).

19-50 Mijmeringen. Overdenking.«0-00 (""+TT)) Journaal.
««"24 Op de voet gevolgd. Drift dezwaan (Drift, the mute swan), Engel-se natuurfilm.

Tijdsein 2. Actualiteiten.«1.50 Het reddende leger van Peru.Reportage over het werk van het Le-ger des Heils in Peru.2-30 Antenne. De Russische ruimte-aart, documentaire serie. Afl.2: Dedonkere kant van de maan. In de
voormalige Sovjet unie is veel pio-
nierswerk verricht op het gebied van
oe ruimtevaart. De Russen brachtena's eersten een satelliet in een baan
°m de aarde en slaagden er als eer-
sten in een mens in de ruimte te zen-den.

Z3-20 Muren van mijn hart. (Walls of
ity heart), praatprogramma over
menselijke identiteit. Vandaag: Emo-tioneel verwaarloosd._3-45-23.50 "" Journaal.

België/TV 1
14.30-15.30 Schooltelevisie. Muziek
en om 15.00 Nederlands: Van nu en
straks.

16.00 Meine Tante, deine Tante,
Duitse speelfilm uit 1939.

17.30 The bold and the beautiful.
17.55 Journaal.
18.00 Tik tak. Af 1.49.
18.05 Liegebeest. Afl. Zondag.
18.20 Het station, kindermagazine.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Neighbours. Afl. Paul gaat ge-

bukt onder toenemende stress.
19.25 Lotto-winnaars. Mededelingen

en programma-overzicht.
19.30 Journaal en sport.
20.00 De drie wijzen. Spelprogram-

ma. met Kurt van Eeghem.
20.35 Zeker weten? praatprogramma,

met Jan van Rompaey. Rechtstreeks.
22.00 NV De Wereld, reportagemaga-

zine. Met verhalen van mensen uit
Vlaanderen en andere verre landen.

22.30 Vandaag en sport.
22.55 De jaren van vreugde en ver-

driet: 1940-1960 reeks. Afl.7: Dag
witte man, over de belangrijke schar-
nierjaren die de wortels vormden
voor onze maatschappij van over-
vloed.

23.20-23.25 Coda. Pavane van Jean
Absil.

België/TV 2
18.55 Journaal.
19.00 Europese verhalen. Afl.l: Ant-

werpen.
19.30 Capitol. Af1.344: Clarissa ver-

moedt dat Paula's zelfmoordpoging
opgezet spel was.

19.53 Benny Hill. Sketches.
20.00 Socialistische Omroep.
20.30 National Geographic. Afl.:

Naar het diepste van de oceaan.
21.30 Journaal en sport.
22.00-23.30 Monte Carlo. Amerikaan-

se tv-film. Met Joan Collins, George
Hamilton, Malcolm McDowell e.a.
Afl.2. Nadat de RAF-piloot Bobby
Morgen is opgepakt vanwege het
bloebad in de Beach Club, krijgt Ka-
trina de opdracht hem te bevrijden.

Sat 1
06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
serie. 09.00 Sat 1 Bliek. 09.05 Jahres-
zeiten einer Ehe, Amerikaanse filmko-
medie uit 1980 met Shirley MacLaine.
10.45 Shogun. Serie. 11.45 Glücksrad.
Herh. 12.30 Tipdes Tages. 12.45Tele-
Börse. (13.00 Sat 1 Bliek). 13.35 Uriter
der Sonne Kaliforniens. Amerikaanse
serie. 14.30 Bezaubernde Jeannie.
Amerikaanse serie. Herh. 15.00 Sat 1
Bliek. 15.05 Falcon Crest. Amerikaan-
se serie. 16.00 Die Schone und das
Biest. Amerikaanse serie. Herh. 17.00
Sat 1 Bliek. 17.05 Geh aufs Ganze!
Spelshow. 18.15 Bingo. 18.45 Guten
Abend, Deutschland. 19.20 Glücksrad.
20.05 WetterNews. 20.15 Hallo Heino.
Hits und Humor. Gasten: Walter
Scholz, Peter Kraus, Rex Gildo e.a.
21.15 Bomber B-52, Amerikaanse oor-
logsfilm uit 1957 met Natalie Wood.
23.05 Fünf vor zwölf, milieureportage.
23.35 Sat 1 Bliek. 23.40 Olympia-Club.
23.55 Der Feuersturm, serie. 2.05 Auf
der Flucht, serie. 2.55 Vorschau/Video-
text.

" Trompettist Walter
Scholz bij 'Hallo Heino'.
(Sat 1 -20.15 uur).

Radio 1
radio7.07 Echo-magazine (7.30 Nws.

7.53-7.58 Woord onderweg). 8.35
Kruispunt. 9.05 Dingen die gebeu-
ren. 10.05 M/V-magazine. 11.05
Schone kunsten. 12.05 Echo-
magazine ( 12.30 Nws. 12.55 Me-
dedelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw). 14.05 Veronica nieuwsra-
dio. 16.05 RadiOlympia (17.30
Nws.). 18.10 Veronica nieuwsra-
dio. 19.04 Veronica sportradio.
20.04 Confrontatie. 21.04 Talk ra-
dio. 22.53 De 1% regeling. 23.07
Met het oog op morgen. 0.02 For
the record. 2.02 Geen tijd. 4.02
Rock & Roel. 5.02-7.00 VARA's
ochtendhumeur.

Radio 2
7.04 Sugar in the morning
(7.04-7.10 en 8.04-8.20 AVRO Ra-
diojournaal). 9.04 De muzikale
fruitmand. 10.04 Ik zou wel eens
willen weten. 10.30 Vrouw zijn.
12.04 Lunchtime. 13.04 Tijdsein.
13.30 Als mensen 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 Hetspoor terug; 16.04 Ischa;
16.53 Vrije geluiden; 17.04 Het na-
bije westen; De Plantage (vervolg).
18.04 Boeken; 19.04 Passages,
passanten; 20.04 Timboektoe.
21.04 Music all in. 22.00-07.00 Zie
Radio1.

Radio 3
6.02-24.00 VARA's Verrukkelijke
Dinsdag. 6.02 Doorloper. 7.04 Ca-
rola op de radio. 9.04 Denk aan
Henk. 12.04 VARAs Steen & Been
show. 14.04 Twee meter de lucht
in. 16.04 VARA's vuurwerk. 18.04

De avondspits. 19.04 Dubbellisjes.
20.04 VARA's vuurwerk. 21.04
Popkrant. 22.04-24.00 VARA's
poppodium.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met dr. ir. H. Kleyn, president di-
recteur van de Kema (8.90 Nws).
9.00 Continu klassiek. 11.00TROS
concertzaal: Symf. Ork. van de BR.
12.30Nieuwe klassieke cd's. 13.00

"Nws. 13.04 De klassieke top 10.
13.30 Belcantorium. Radio Symf.
Ork. en Gr. Omroepkoor met tenor,
sopraan, alt en bas. 16.00 Het gro-
te werk. 17.00 Leger des Heilsk-
wartier. 17.15 Muziek in vrije tijd.
18.00 Nws. 18.04 Muziekjournaal.
19.00 Orgelconcert. 19.45 Barok-
muziek. 20.00 Nws. 20.02 Het con-
cert: Muziek voor viool en piano.
21.30 De opéra-comique. Manon
Lescaut, opera van Auber. Koor
van het Théatre Francais de la mu-
sique en La sinfonietta uit de Picar-
die 0.1.v. Patrick Fournillier met sol
22.30-24.00 Schuim en as.

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

13.00 Nws. 13.10 De verdieping.
14.10 Dagvaardig. 14.30 Ruimte-
vaart. 15.00Radio Vrijplaats. 16.00
NOS recht. 17.35 Postbus 51 ra-
dio-magazine. 17.55 Mededelingen
en schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Relevant. 18.20 Uitzending
van Groen Links. 18.30 Vertel me
wat. 18.40 Taal en teken. 19.00
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Turks. 19.30Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en
het Berbers. 20.15 Nieuws en ac-
tualiteitenrubriek in het Chinees.
20.30-21.00 Russisch, taal en volk.

België RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.30 Full house.
13.00 Nieuws. 13.35 Flammes sur l'a-
driatique, oorlogsfilm uit 1968. 15.15
Tuiniermagazine. 15.45 Spelprogram-
ma scholieren. 16.20 Clips a la une.
16.35 Nouba nouba. 17.25 Force de
frappe, serie. 18.25 Full house. 19.00
Ce soir. 19.22 Joker- en lottotrekking.
19.30 Journaal. 20.05 Doublé 7, spel-
programma. 21.30 Marcourt tijdens de
Tweede Wereldoorlog. 22.30 Filmru-
briek. 23.25 Laatste nieuws.
23.45-23.50 Beursberichten.

België/Télé 21
16.45 Documentaire schrijvers en uit-
gevers in Frankrijk tijdens WO 11. 17.40
Nouba nouba. 18.30 Shema Israël.
19.00 Radio 21. 19.30 Journaal. 20.00
Rock around the clock, Amerikaanse
speelfilm' uit 1956. 21.15 Laatste
nieuws. 21.50 Trio en mi bémol, de
Erie Rohmer, toneelstuk. 22.50-23.15
Ce soir.

TV5
07.00-11.55 Ochtendprogramma's.
16.05 Nieuws. 16.15 Enjeux/Le point,
magazine. 17.15 Culinair magazine.
17.40 Cursus Frans. 18.00 Ekenfilm.
18.30 Nieuws. 19.00 Le Canada sur
deux roues. 19.30 Zwitsers nieuws.
20.00 Envoyé spécial. 21.00 Nieuws.
21.30 Cause a l'autre, film. 23.00
Nieuws. 23.20-00.40 Bouillon de cultu-
re.

RAI UNO
06.55 Ochtendprogramma's. 14.00
Piacere Raiuno. 14.30L'Afbero Azzur-
ro. 15.00 Cronache Dei Motori. 15.30
Quarantesimo Parallelo a Nord a Sud.
16.00 Big! Programma per Ragazzi.
17.55 Oggi Al Pariamento. 18.00 TGI
Flash. 18.05 Occhioaal Biglietto. 18.15
Ora di Punta. 19.35 Una Storia di enzo
Biagi. 19.50 Che Tempo Fa. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 TGI Sette. 21.45 Alta
Classe, film. 24.00 TGI Notte - Che
Tempo Fa. 00.30 Oggi Al Pariamento.
00.40 Mezzanotte e Dintorni. 01.00
DSE.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news.
10.05 Kilroy, discussieprogramma.
10.50 Culinaire tips. 11.00 Nieuws.
11.05 Playdays. 11.25 Pingu. 11.35 No
kidding with Mike Smith, quiz. 12.00
Nieuws. 12.05 Wildlife gems, histori-
sche opnamen Natural History Unit.
12.30 People today, magazine. Met om
13.00 Nieuws. 13.20 Pebble Mill, talk-
show. 14.00 Nieuws. 14.30 Neigh-
bours. 14.50 Olympics '92. 16.50 Jos-
hua Jones, afl.: Spook. 17.00The new
Yogi Bear Show. 17.10 Swaps, serie.
17.25 Fantastic Max. 17.35 The really
wild roadshow, natuurprogramma.
18.00 Newsround. 18.10 Grange HM,
jeugdserie. 18.35 Neighbours. 19.00
Nieuws. 20.00 Toeristisch magazine.
20.30 EastEnders. 21.00 Fall and rise
of Reginald Perrin, comedyserie. 21.30
Sportquiz. 22.00 Nieuws. 22.30 Rides,
serie. 23.20 Film 92. 23.50 Olympics
'92. 00.50-00.55. Weerbericht.
03.00-03.15 Serie over de nieuwe toe-
lagen voor gehandicapten.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin-

ster, parlementair nieuws. 10.00
Schooltelevisie. 14.20 PC Pinkerton.
14.25 Fireman Sam. 14.35 Rupert, kin-
derserie. 14.40 Hawk's eye: fishy busi-
ness. 15.00 Nieuws en schooltelevisie.
15.15 Insectenwereld. 15.30 Sec hear!
16.00 Nieuws en Westminster live.
17.00 Catchword, quiz. 17.30 Wild
world. 18.20 Mooie tuinen in Noord-
Engeland. 18.30 Tuiniermagazine.
19.00Olympics today. 20.45 Verkiezin-
gen in Kenya. 21.30 Culinair magazine.
22.00 Quantum Leap, sf-serie. 22.50
She married a lifer, reportage levens-
lang veroordeelden. 23.30 Newsnight.
00.15 The late show. 00.55 Weerbe-
richt. 01.00-01.30 Open university.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Rugby: Frankrijk- Groot-Brittannië. 09.30 IJshockey.
10.30 Eurobics. 11.00 Voetbal: Argenti-
nië - Chili. 12.00 Basketbal. 14.00 Us-
racen uit Serre Chevalier. 15.00 Euro-
bics. 15.30 Voetbal: Paraguay - Peru.
16.30 Boksen uit de USA. 18.00 Golf.
19.00 Spaans voetbal. 19.30 Formule
I: Ferrara 1898-1988. 20.30 Voetbal:
Uruguay - Bolivia. 21.30 Boksen: Sal-
vatori Fanni - Danny Porter. 23.30 For-
te snooker League. 01.30-02.00 Auto-
en motorsportmagazine.

Eurosport
06.00 Aujourd'hui les jeux. 06.30 Cross
country dames. 07.00 Aujourd'hui les
jeux. 07.30 Alpine skiën. 08.00 Au-
jourd'hui les jeux. 08.30 Kunstrijden op
de schaats. 09.20 Cross country heren.
09.50 Alpine skiën reuzeslalom heren.
12.30 Cross country heren. 13.00 Ijs-
hockey. 13.30 Alpine skiën. 13.45 La
ruee vers lor. 13.50 Alpine skiën.
15.00 Ijshockey. 15.30 Noordse combi-
natie. Aansl. Hardrijden op de schaats
en ijshockey. 19.30 La ruee vers lor!
20.00 Shorttrack. 20.30 Alpine skiën.
21.00 Ijshockey. 23.30 La ruee vers
lor. 00.30 Alpine skiën. 01.00 Ijshoc-
key. 02.00 La ruee vers lor. 03.00 Ijs-
hockey. 05.00 Alpine skiën, reuzesla-
lom heren te Val d'lsère.

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

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

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 De Ochtend-
ploeg. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws. 8.10 Soes met de
raad van tante Kaat en de soesa-
foon. 10.00 Nieuws. 10.03 Antilo-
pe: open blik op het dagelijkse
leven. 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 Regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Kjokoesen. 14.00
De gewapende man met Belgische
muziek. 17.00 Radio 2 Regionaal.
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). .

RTL Radio
04.00 Frühschicht. Voor vroege vo-
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land. 9.00 Radio-Shop. Muziek en
actualiteiten. 12.00RTL am Mittag.
14.00 RTL Café. 16.00 Feiera-
bend. 18.00 Classic Hits. 21.00 Je"
t'aime. 24.00-4.00 Die Radio-
Nacht.

WDR4
04.05 Radiowecker. 6.00 Nieuwst
6.05 Morgenmelodie. (B.oo_-
Nieuws). 9.05 Der Musikpaviljorr"
(10.00 Nieuws). 12.00 Nieuws.'
12.05Zur Sache. 12.07 Gut aufge--
legt. 14.00 Nieuws. 14.05 Sach-
wort Wirtschaft. 14.07 Auf der
Promenade. 15.00 Café-Konzert;
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Der!
Tag urn fünf. 17.07 Musikexpress
(18.00 Nieuws; 19.00Auf ein Wort;-
-19.30 Ohrenbar, voor dekinderen).
20.00 Nieuws. 20.05 Zwischen'.
Broadway und Kudamm. 21.00"
Musik zum traurnen (22.09;
NieuwsO. 22.30-04.05 ARD-Nacht-'.
express (elk heel uur nieuws).

Super Channel
06.30 US market wrap. 06.40 Finan-
cieel magazine. 07.05 Business view.
07.30 News focus. 08.00 ITN Nieuws.
08.30 Spiegel TV. 09.00 The mix, vi-
deoclips. 09.30 Super shop. 10.00The
mix, videoclips. 11.50 Music news.
12.00 Super shop. 12.30 Hang loose,
sportmagazine. 13.00 Japan business
today. 13.30 Survival, natuurdocumen-
taireserie. 14.00 All mixed up. 14.50
Music news. 15.00 Wanted: videos.
16.00 On the air, showprogramma.
17.50 Music news. 18.00 Wyatt Earp,
serie. 18.30 I spy, serie. 19.30 Actueel
magazine. 20.00 Prime sport. 20.50
Supersports news. 21.00 Wetenschap-
pelijk magazine. 21.30 Mediamagazi-
ne. 22.00 BBC world news. 22.30
Europe reports. 22.45 Financieel
nieuwsmagazine. 23.00 The pied piper
of Hamlyn, Amerikaanse speelfilm uit
1957. 00.40 Music news. 00.50 Blue
night. 01.20 Super shop. 01.50 The
mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 From 1. 24.00 Post mo-
dern. 01.00 Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

België/BRF
06.35 Radiofrühstück (7.15 Wun-
schkasten; 8.30 agenda). 09.10
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-^
legt. 12.00 Musik bei Tisch (om'
12.00en 12.15agenda). 13.00 Fri-
schauf, volksmuziek. 14.05 Musik-
zeit heute: Orchesterklange aus
aller Welt. 15.00 Nachmittagsstu-
dio. 16.05 Spotlight. 17.05 Oldie-
kiste. 18.10 BRF Aktuell. 18.40*
Musikjournal. 20.00-20.05 Nieuws.
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DE NIEUWE OPEL ASTRA VAN 3-DEURS
«

OMDAT U NIET VAN
STML BENT.
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Afgebeeld: OpelAstra Van 3-deurs.

Op het eerste gezicht is de nieuwe Opel Astra Van 3- klokje. Laat staan een Dual-Function-display dat eveneens

deurs een niet-alledaagse verschijning. Maar niet alleen dat. Hij is standaard in de Astra Van aanwezig is. Hierop kan in één

ook buitengewoon veilig. Om dat te illustreren gunnen we u oogopslag tijd, datum en, als u kiest voor de speciale Astra-radio,
graag een blik in het binnenste van de portieren. Daar ziet u iets de zenderfrekwenties worden afgelezen,
dat vin geen enkele andere auto uit dezelfde klasse tegenkomt. Lage tildrempel. Om het u extra gemakkelijk te

Side-bar protection. De Astra Van is als enige auto in maken, heeft de Astra Van een grote openslaande achterklep en

zijn klasse uitgerust met side-bar protection. Stalen balken die de een lage, uiterst gemakkelijk toegankelijke laadvloer die bovendien
gevolgen van een zijwaartse aanrijding tot een minimum be- heel vlak is. Alles wordt er in een ommezien in geschoven. Niet in
perken. Een geruststellend idee. de laatste plaats dankzij het reusachtige laadvolume van 2,16 m 3.

Datzelfde doen de gordelspanners bij een eventuele Fluisterstille motoren. Wat het motorenprogramma

frontale aanrijding. Ze zorgen ervoor dat de veiligheidsgordels in betreft, kunt u kiezen uit diverse benzinemotoren met katalysator
een fraktie van een sekonde strak trekken, waardoor de kans en krachtige dieselvarianten. Die allemaal één ding gemeen
minimaal wordt dat uof uw medepassagier met het hoofd hard hebben: je moet wel erg je best doen om ze te horen, zo fluisterstil
op het stuur of het dashboard terechtkomt. Een voorziening die u zijn ze. En zo ongekend soepel.
evenmin aantreft bij andere auto's uit dezelfde klasse. Maar Wat bij de Astra Van trouwens nooit ontbreekt, is
veiligheid is niet het enige dat de Astra Van tot zon bijzondere Transport Support. Dat betekent dat u objektief advies en

auto maakt. Hij biedt nog veel meer. intensieve ondersteuning krijgt van uw eigen Opel-dealer, uw

Luchtrecirculatiesysteem. Tot de standaarduitrusting kollega-ondernemer. De Opel Astra Van /
behoort een uiterst ingenieus ventilatiemechanisme, voorzien van 3-deurs, vanaf’ 20.675,-. f^~C_X~* )* HOK tfh^Aj^---
mikrofilters, waarmee u en uw passagiers verschoond blijven van , ' ':"", rr- , .■ . , 'a, , r . 1., ~ , OPEL-FINANCIERING. s'stank en stor. hen verademing in de hie or bij een stoplicht. uw partner in geldzaken. ____«___^ ____m____^ ___________■ ■Prijzen exclusief B.T.W. en kosten rijklaar maken. I I _________\
-. V - 1 1" " J 1 1" " C i ll* 1 " Af General Motors Nederland 8.V., Sliedrecht. UêÊÊÊÉW I I "T,_2E^L_Wat ook bij de meeste bedrijfsauto s ontbreekt, is een eenvoudig Prijs-en «pecifikatiewijzigingen voorbehouden. ___________ ___■___■ V
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Aken voorbeeld
Duitse steden

Heerma werkt aan een nieuwe wet,
die met ingang van 1 januari 1993
subsidies aan huisvesting voor ge-
handicapten definitief moet rege-
len. Gemeenten kunnen dan zelf
bepalen in welke gevallen subsidie
wordt toegekend.

Simons heeft tot nu toe gedoogd
dat enkele ziekenhuizen zonder
vergunning op kleine schaal in-
tensive care voor pasgeborenen
bieden. Het college stelt in zijn
advies voor om deze capaciteit
geleidelijk te verminderen in sa-
menhang met de uitbreiding van
het aantal plaatsen in de erkende
centra. Dit omdat de in deze cen-
tra aanwezige capaciteit nu nog
onvoldoende is.

dat afhankelijk is van afspraken
die nóg gemaakt moeten worden
tussen de ziekenhuizen en de
ziektekostenverzekeraars.
Staatssecretaris Simons (volks-
gezondheid) is niet van plan an-
dere ziekenhuizen dan de tien
die nu een centrum hebben voor
zogenaamde neonatale intensive
care een vergunning te geven.

IVIAASTRICHT - Het Acade-misch Ziekenhuis Maastricht
?laB het aantal plaatsen op de in-tensive care-afdeling voor pasge-
borenen uitbreiden. Het College

Ziekenhuisvoorzieningen
"eeft gisteren positief geadvi-
seerd over deuitbreiding, lande-
"J« gezien met 25 tot 168. Metaeze uitbreiding is dertien mil-

joen gulden gemoeid
In werkelijkheid komen er meer
dan 25 plaatsen bij, aangezien de
al in 1987 voorgestelde capaciteit
nog niet is bereikt. In 1995 moet
denorm voor het aantal plaatsen
volgens het college opnieuw
worden onderzocht. Hoeveel
plaatsen er precies in Maastricht
bijkomen is niet bekend omdat

Directeur H. Porren: 'drukkerij nieuwe stijl'

AKEN - De steden in Duitsland moe-
ten net als Aken hun centrum zater-
dags voor autoverkeer afsluiten. Op
die manier kan het verkeersprobleem
binnen de perken worden gehouden.
Dat zei afgelopen weekeinde de Re-
gierungsprasident van Keulen, dr

"Franz-Josef Antwerpes.
Antwerpes is er ook voorstander van
om de benzineprijs te verdubbelen.
Verder stelt hij voor om de maximum
snelheid op de autowegen op 120 ki-
lometer per uur vast te stellen.
Antwerpes introduceerde enige tijd
geleden een verkeersgeleidingssys-
teem op de A4tussen Aken en Keu-
len. De kosten ervan bedroegen
ongeveer dertien miljoen mark. Hij is
van mening dat dit systeem ook op
andere autowegen moet worden geïn-
stalleerd.
«Het is weliswaar duur, maar wel zeer
afdoende. Op 25 en 26 januari, toen
er door dichte mist nauwelijks een
zicht van veertig meter was, vond er
geen enkel ongeluk op de autoweg
plaats. En dat is wel eens anders ge-
weest," aldus Antwerpes.

DSM Grafisch Service
Center naar SLV-groep

HEERLEN - Heerlen heeft geen
geld om de nieuwe Rijksregeling
Geldelijke Steun Huisvesting Ge-
handicapten uit te voeren. Heerlen-
se gehandicapten kunnen daardoor
dit jaar niet aankloppen bij de ge-
meente, die echter de schuld bij
staatssecretaris Heerma legt.
De gemeenteraad heeft zich achter
het college gesteld, dat bij de Raad
van State bezwaar wil aantekenen
tegen het besluit van Heerma om de
gemeenten voor een deel van de
kosten te laten opdraaien.
„Tot eind vorig jaar betaalde het
Rijk alle kosten en voerde de ge-
meente de regeling uit", zegt een
woordvoerder van de gemeente
Heerlen. „Nu moet Heerlen ineens
twintig procent van de kosten beta-
len. Daarvoor krijgen we vier ton
van Heerma, maar dat is niet ge-
noeg."
Als Heerlen de regeling wel uit-
voert, moet de gemeente 300.000
gulden uit eigen zak betalen. „Wij
zien geen mogelijkheid om nu nog
middelen hiervoor vrij te maken",
heten B en W de raad weten.

Belgen maken
fikse tuimeling
GRONSVELD - Een automobilist
uit Luik is gisteravond even voor
zes uur op de autosnelweg Maas-
tricht-Luik, nabij de afslag Grons-
veld, met zijn auto vierkeer over de
kop geslagen.
De bestuurder raakte gewond aan
schouders en hoofd en moest naar
het Academisch Ziekenhuis in
Maastricht worden overgracht. Een
medepassagier, eveneens uit Luik,
kwam met de schrik vrij. De auto
werd totaal vernield.
Een mankement aan de stuurinrich-
ting is vermoedelijk de oorzaak van
het ongeluk. De politie stelt een
technisch onderzoek in.

Peper tussen
hasj gemengd
HEERLEN - De surveillancedienst
van de douane in Heerlen heeft in het
afgelopen weekeinde meerdere aan-
houdingen verricht. Drie Duitsers wer-
den aangehouden nadat de douane
bijna twee kilo hasj en marihuana had
aangetroffen, in de auto waarin het
drietal zat. De verdovende middelen
zaten verpakt in plastic en de tussen-
lagen waren gevuld met peper en
vleeskruiden. Daarmee wilde het drie-
tal de speurhond misleiden, maar dat
plan mislukte.

Centrum een 'drukkerij-nieuwe-
stijl.

d5 js de bedoeling dat de DSM-
fiip eriJ wordt geïntegreerd in een
op 1 " DedriJf van de SLV-groep dat
Sp * juli onder de naam Grafisch

1 sta^lce Centrum DPM Sittard van
j}gjjgaat. Naast klanten binnen het
.m .oncern worden ook andere

Selijke opdrachtgevers benaderd
tg ü Westelijke Mijnstreek. Direc-
te **vub Parren van Schrijen-Lip-

noemt het Sittardse Service

DSM Limburg koos Schrijen-Lip-
pertz uit meerdere kandidaten op
basis van argumenten als de groot-
te, de kwaliteit van de dienstverle-
ning en de sociale houding. DSM
werkt al jaren samen met de druk-
kerij in Voerendaal.
Het overgaan van het Grafisch Ser-
vice Center naar Schrijen-Lippertz
past geheel in de filosofie van beide
bedrijven. DSM Limburg wil de
niet tot zijn kerntaken behorende
werkzaamheden onderbrengen bij
gespecialiseerde 'key-suppliers'. De
SLV-groep wil een sterke organisa-
tie gaan opbouwen in heel Zuid-
Limburg.

Vrije dag scholieren
na leidingbreuk
BILSEN - Vijfhonderd leerlingen van
het Technisch Instituut St.-Jozef in
Bilsen zijn twee dagen lang vrijgesteld
van schoolbezoek. Zondagavond
sprong de hoofdwaterleiding in hun
school waardoor allekelders onderlie-
pen. Drie brandweerkorpsen moesten
samen 700.000 liter water wegpom-
pen.

Meetposten in
Maas in België
MAASEIK/VOEREN - Op de Maas in
Belgisch-Limburg worden twee per-
manente meetposten geïnstalleerd
om de kwaliteit van het Maaswater te
controleren. Dat heeft de Vlaamse mi-
lieuminister De Batselier bekendge-
maakt. De posten komen in Moelin-
gen (Voeren) en in Maaseik. De
Waalse minister Lutgen van zijn kant
heeft aangekondigd dat ook in Wallo-
nië meetposten komen. In Hanen en
in Luik Aan de hand van die meetpos-
ten kunnen waterwinningsbedrijven in
Nederland snel geïnformeerdworden
over een eventuele dreigende water-
verontreiniging. Ook de verantwoor-
delijken voor de vervuiling kunnen zo
sneller worden opgespoord.

Olympische
shorttrackers

met DSM-vezel

" De zwaar beschadigde auto van de Amsterdamse
vrouw, die na een slip tot stilstand kwam tegen een hek-
werkvan een tuincentrum in Ten Esschen.Foto: FRANSRADE

HEERLEN - Een vrachtwa-
gen inhalen en tegelijkertijd
een wegenkaart bestuderen
liep gistermorgen om half elf
slecht af voor een 26-jarige
automobiliste uit Amsterdam.
Tijdens de inhaalmanoeuvre
op deN2Bl ter hoogte van tuin-
centrum Stokkermans (Ten
Esschen) belandden de linker-
wielen van haar auto in de
zachte berm. Het voertuig
raakte daardoor in een slip,

botste tegen de vangrail en
schoot vervolgens weer de rij-
baan op. De auto kwam tot stil-
stand tegen een hek van het
tuincentrum.
De bestuurster werd overge-
bracht naar het ziekenhuis in
Heerlen. Daar werd een aantal
kneuzingen aan schouder en
ribben geconstateerd. De
vrouw hoefde niet te worden
opgenomen. De auto liep forse
schade op.

Fusie van experts
voor grondzaken

Heidemij en Ruijters bundelen krachten

Man Duitse
vrouw verdacht

van moord
- De man van de

Anna Zoller-Nebgen, de
v tütse vrouw die dood werd ge-
o'nden in een bos in Helden-
jv*ashoek,wordt door Justitie in
Uitsland nog steeds verdacht

j-J* moord op zijn echtgenote.
desniettemin is de man inmid-

ts op vjjje voeten gesteld. Vol-ns een woordvoerder van Jus-
jjTe Was er te weinig bewijs om
j, nog langer in hechtenis te
ouden. „Maar dat betekent niet
"eteen dat hij de dader niet is.

trekken nog enkele aanwij-
ge_Ien na"- Het UJk van de zwan'

gev vrouw werd vorige week
.jonden dooreen jager. Sectie
J^s uit dat het uit Gevelsberg
gi^stige slachtoffer door wur-
U_S om het leven was gebracht.
b&r Vl:ouw werd sinds 20 novem-e.L Verm*__rt. Samen met haar
bui J.enoot had ze toen in de
kam- van Eindhoven in een va-
hu jPark een Dungalow ge-
türf

11 De man beweert dat ze
g^ autor jye „^jg neö.

in S^kregen, waarna zijnvrouw..overspannen toestand zou zijn
han estapt-" Sindsdien zou hij
Jut.- niet meer hebben gezien,

twijfelt aan dat verhaal,
We r?e.woordvoerder vanJusti-„*"***. niet zeggen waarom. De Dyneema-vezel wordt geprodu-

ceerd in Heerlen.

HEERLEN - De Nederlandse en
Duitse shorttrack-rijders die vanaf
vandaag op de Olympische Spelen
in Albertville van start gaan, dragen
beschermende kleding die verste-
vigd is met de DSM-vezel Dyneema.
De kans op snijwonden bij valpar-
tijen wordt door het gebruik van 's
werelds sterkste vezel aanmerkelijk
verkleind, zo meldt DSM.
De beschermende kledingstukken,
shirts, enkelkousen en beenbe-
schermers, worden onder het
schaatspak gedragen. De enkelkou-
sen worden ook gebruikt door
sprinters.
Onlangs maakte DSM nog bekend
dat de supersterke polyetheenvezel
op proefschaal met dertig procent
verbeterd is, waarmee hij twee keer
zo sterk is als (concurrent) aramide
en vijftien keer zo sterk als staal.
Het bijzondere van de vezel is de
blijvende soepelheid.

DEN BOSCH - Het gerechtshof in
Den Bosch heeft de 43-jarige E.Z. uit
Brunssum veroordeeld tot een sa-
mengestelde straf. De verdachte
moet 40 uur onbetaald werk verrich-
ten op aanwijzing van de reclassering.
Deze straf vervangt de twee weken
onvoorwaardelijke gevangenisstraf
die de rechtbank in Maastricht de man
had opgelegd wegens rijden terwijl
hem de bevoegdheid daartoe was
ontzegd. De man had dit delict in sep-
tember 1990 begaan. Veertien dagen
geleden was bevestiging van het von.
nis van Maastricht gevraagd.

Dienstverlening
voor Brunssummer

Model-geluidschermen
langs snelweg A76 Herzogenrath brengt daklozen

onder in openbare gebouwen

SITTARD - De Heidemij en Ruij-
ters gaan in Sittard een gezamenlijk
adviesbureau oprichten, dat is ge-
specialiseerd in grondzaken. Het
gaat om een intensieve samenwer-
king van de vastgoeddiensten van
de Heidemij en het taxatie- en ex-
pertisebureau van Ruijters.
Beide initiatiefnemers bundelen
hiermee hun kennis en ervaring op
het gebied van grondzaken in Mid-
den- en Zuid-Limburg. Het dien-
stenpakket van het Adviesbureau
Grondzaken Limburg BV bestaat
onder andere uit: taxeren van vast-
goed, schaderegeling, grondverwer-
ving en agrarische makelaardij.

goed en projectmanagement, alsme-
de regionale bekendheid," aldus
een bekendmaking van de twee be-
drijven.
Tot directeur van het nieuwe ad-
viesbureau is ing Th.van Sambeek
(40) benoemd.

Veranderingen
Heidemij en Ruijters verwachten de
komende jaren in Midden- en Zuid-
Limburg op het gebied van ruimte-
lijke inrichting sterke veranderin-
gen. Grote gebiedenzullen opnieuw
worden ingericht, zo denken zij.
„De complexiteit van dergelijke
processen vraagt om een samenspel
van specialistische kennis en erva-
ring van allerlei aspecten van vast-

Met de komst van de in totaal 2.600
meter lange schermenwordt het het
geduld in Stem beloond. Al ruim
zeven jaar geleden ging het eerste
verzoek om geld voor deze voorzie-
ning uit. Aanleiding daarvoor wa-
ren klachten van omwonenden en
een huurdersbelangenvereniging.
Een akoestisch onderzoek toonde
aan dat de geluidbelasting van de
huizen langs de A76 te hoog was.

47^.N/NUTH - Waar de snelweg
Verrip gemeente Stem doorsnijdt,geiU jien na carnaval schermen. De
Her ering staat model voor de
Sen 1

nzoals die °P diverseplaat-
de A 7a<?gs het Limburgse deel van
ln . moeten komen te staan.
bur IVei*se andere plaatsen in Lim-
lerf wnder meer Spaubeek, Schin-
staat

n Nuth) overlegt Rijkswater-
en gemeentebesturen om tot
§cliii-iUniforme aanpak' van de
Met .^wering tekomen.Umb d°el scnreefRijkswaterstaat
t>rii«,S enkele jaren geleden een
vi0

J
evraag uit. Het daaruit voort-

<le "J? , e ontwerp staat model voorverry al zoals die dit jaar in Stem

Met de plaatsing ervan in Stem is
een bedrag van 3,8 miljoen gulden
gemoeid. Het ministerie van VROM
neemt de kosten op zich. Daarbij
komen nog kosten voor de herbe-
planting voor stukken groen die
voor de aanleg moeten wijken.

VOEREN - Binnen het schepencolle-
ge van Voeren loopt de spanning snel
op, door de actie van schepen Huub
Broers. Hij is van plan elk punt, dat
binnen het schepencollege niet wordt
opgelost, naar de gemeenteraad te
sturen. De actie van Broers komt er
na de weinigpositieve houdingvan de
Luiksgezinden tegenover de Vlaamse
Voerenaars en hun dossiers. De boy-
cot van Vlaamse bouwdossiers en de
plannen van de Luiksgezinde meer-
derheid om de belastingen op de toe-
ristische uitbatingen met 50 tot 300
procent te verhogen, zijn Broers in het
verkeerde keelgat geschoten.
Guido Sweron, voorzitter van de ge-
westelijke VW Voerstreek is trou-
wens ook boos. In een gloednieuwe
brochure 'Gids toeristische attracties
'is de Voerstreek gesitueerd als een
gemeente van de provincie Luik. Op
een andere bladzijde wordt de provin-
cie Limburg zonder Voeren afgedrukt.
Sweron en schepen van toerisme
Broers vragen een rechtzetting.

Problemen binnen
college van Voeren

HERZOGENRATH - De gemeente
Herzogenrath overweegt daklozen
onder te brengen in openbare ge-
bouwen. Dat is nodig omdat het
aantal mensen zonder woning de
laatste twee jaar met 63 procent is
gestegen naar 106 personen.

Volgens wethouder Helmuth Jahn
is de stijging te wijten aan het grote
aantal woningzoekenden en de stij-
gende woonlasten in deBondsrepu-
bliek. „Hogere huren betekenen

meer problemen. Volgens de Duitse
wet moeten die mensen na maxi-
maal een halfjaar aan woonruimte
geholpen worden, desnoods in ho-
tels. Dat is echter zo duur, dat we
liever gebruik maken van bijvoor-
beeld gemeenschapshuizen en gym-
nastiekzalen."

Als woningeigenaren een huurder
op straat willen zetten, kan de ge-
meente onder bepaalde voorwaar-
den een half jaar lang de woning

vorderen. Daarna moet de gemeen-
te een andere oplossing gevonden
hebben.
„Juist omdat de woningnood zo-
groot is, is dat bijzonder moeilijk",
aldus Jahn. „Als een huurwoning
vrij komt, staan er bij de eigenaar
meteen dertig, veertig kandidaten
voor de deur."
De raadscommissie Algemene en
Financiële Zaken praat donderdag
over het plan van het gemeentebe-
stuur.

(ADVERTENTIE)
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Van onze verslaggever

jjEERLEN - DSM Grafisch Service Center in Geleen
ordt ondergebracht bij de SLV-groep in Voerendaal. Er

hj,°rdt naar gestreefd de overdracht voor 1 juli te regelen.
waalfmedewerkers van Grafisch ServiceCenter zijn bij de

betrokken. De Ondernemingsraad DSM Lim-
Hrg is om advies gevraagd. De vakorganisaties zijn in ken-

.Jf gesteld van de voorgenomen verandering. De SLV-
h°eP omvat drukkerij Schrijen-Lippertz in Voerendaal en

esktop Publishing center DPM in Maastricht. -
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Meer ruimte op intensive
care AZM voor baby's

Het college is het ermee eens dat
ook bij een structurele uitbrei-
ding van het aantal ic-plaatsen
een vergunning vereist moet blij-
ven om toetsing op kwaliteit en
doelmatigheid mogelijk te ma-
ken.

Geen geld Heerlen
voor gehandicapten

Dinsdag 18 februari 1992"9

Ongeluk door onoplettenheid



Enige en algemene kennisgeving
Na een fijne levensavond van bijna twintig jaar in het St.-Elisabeth
Stift te Kerkrade en een liefdevolle verzorging tijdens haar laatste
ziekteperiode aldaar, is op zondag, 16 februari 1992 vredig overleden

Greetje Melchiors
* 8 maart 1901

In leven gedurende vele jaren portierster van het Ursulinenklooster
aan de Oude Markt te Sittard.

Geleen: A. Toussaint-Melchiors
Berg en Terblijt: Harry Melchiors

Noorbeek: Bert en Margrit Melchiors
Corr.-adres: L.J.M. Melchiors
Schey 2, 6255 NL Noorbeek
De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 20 februari 1992 om
14.00 uur in de St.-Lambertuskerk aan de Markt te Kerkrade.
Aansluitend begrafenis op het kerkhof te Schifferheide.
Greetje ligt opgebaard in het mortuarium Lückerheide, St.Pieter-
straat 145 te Chevremont. Bezoekgelegenheid dagelijks van 18.00 tot
19.30 uur.

t
Als jij blij was,
waren wij blij mee.
Als jijverdrietig was,
waren wij verdrietig mee.
Als jij pijn leed,
leden wij pijn mee.
Nu jij gestorven bent,
sterft iets in ons mee.

W.K.
Bedroefd, maar dankbaarvoor alles wat hij voor
ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat op
67-jarige leeftijd, kalm en vredig van ons is
heengegaan mijn lieve man, mijn zorgzame va-
der en onze opa

Jean Diederen
echtgenoot van

Jes Cleijnen
voorzien van het h. oliesel.

Amstenrade: Jes Diederen-Cleijnen
Sittard: Harry Diederen

Tim en Rik
Familie Diederen
Familie Cleijnen

6436 CB Amstenrade, 16 februari 1992
Hoofdstraat 41a
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 20 februari om 14.00 uur in
de parochiekerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
"te Amstenrade, waarna om 15.30 uur de crema-
tieplechtigheid zal plaatsvinden in het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
-Voor vervoer per bus vanaf de kerk, heen en te-
rug, is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Jean is opgebaard in de rouwkapel van het zie-
kenhuis te Brunssum, alwaar dagelijks bezoek-
gelegenheid is van 17.30 tot 18.30 uur.
Voor de liefdevolle verzorging gegeven aan
mijn man, mijn vader en onze opa, willen wij de
doktoren en verzorgend personeel van ver-
pleeghuis Schuttershof te Brunssum hartelijk
bedanken. Een speciaal woord van dank aan de
verzorgers van afdeling de Beuk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen, waarvan hij in dit leven heeft
mogen genieten, heeft van ons afscheid moeten ,
nemen, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

ZefVroomen
echtgenoot van

Bertha van de Wali
Hij overleed in de leeftijd van 84 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Beek: M.H.B. Vroomen-van de Wali
Beek: Jo Vroomen

Neerbeek: Tiny Aarts-Vroomen
HenkAarts

Geleen: Riet Vroomen
Theo Cornelissens
Danny en Diana
Familie Vroomen
Familie van deWali

6191 VT Beek, 14 februari 1992
Eisenhowerlaan 9
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 20 februari a.s. om 10.30 uur
in de parochiekerk van St. Callistus te Neer-
beek, waarna aansluitend begrafenis zal plaats-
vinden op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene woensdag 19 februari om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van het Maaslandziekenhuis te Geleen, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Heden is, op 67-jarige leeftijd, van ons heenge-
gaan, mijn lieve vrouw en schoonzuster

Mia de Zeeuw
echtgenote van

Huibregt Abraham Nortier
Kerkrade: H.A. Nortier

Voorschoten: J.M.Nortier
6461 BP Kerkrade, 16 februari 1992
O.L. Vrouwestraat 123
Liever thuis geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal gehouden worden
op donderdag 20 februari a.s. om 13.30 uur in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg
10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cre-
matorium om 13.15 uur. Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streek-
mortuarium, gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerk-
r^de-Chevremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30
"uur.

t
Hierbij geven wij u kennis dat na een goede ver-
zorging in Huize Firenschat te Kerkrade, van
ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder

Theresia Pluijmen
weduwe van

Johan Smeets
Zij overleed, voorzien van de sacramenten, in
de leeftijd van 88 jaar.

Kerkrade: Giel en Keetie
Smeets-op denKamp

Rotterdam: Theo en Riet Smeets-Mol
Klein- en achterkleinkinderen
Familie Pluijmen
Familie Smeets

Kerkrade, 16 februari 1992
Schaesbergerstraat 25
Corr.adres:
Anemonenstraat 15, 6466 SV Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op donderdag 20 februari as. om 10.15 uur in de
parochiekerk St. Jozef te Kerkrade-Heilust,
waarna aansluitend crematie in het cremato-
rium te Heerlen.
Samenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Voor vervoer van de kerk naar hetcrematorium
en terug is gezorgd.
Woensdag 19 februari zal moeder bijzonder wor-
den herdacht om 18.00 uur in de kapel van Fi-
renschat.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze aankondiging als zodanig
beschouwen.——————- __________________________

f
Heden overleed, tot onze diepe droefheid toch
nog onverwacht, voorzien van de h. sacramen-
ten der zieken, in de leeftijd van 74 jaar, onze
goede en zorgzame moeder en schoonmoeder,
lieve groot- en overgrootmoeder, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Janna Ringma
echtgenotevap wijlen

Heinrich Thomassen
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Ringma
Familie Thomassen

6464 EE Kerkrade, 16 februari 1992
Meuserstraat 219
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op vrijdag 21 februari a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk H. Hart van Jezus te Haanrade-
Kerkrade, waarna aansluitend crematie te Heer-
len.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tijdens de avondmis van donderdag a.s. om
19.00 uur zal de overledene bijzonder worden
herdacht in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het streekmortuarium,
gelegen op het terrein van de Lückerheidekli-
niek, St. Pieterstraat 145 te Chèvremont-Kerk-
rade.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot
19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een kortstondige ziekte is heden, voorzien
van de h. sacramenten der zieken, na een ar-
beidzaam leven, plotseling op 78-jarige leeftijd
overleden, onze moeder, schoonmoeder, oma,
tante en nicht

Trinette Martens
* 23 juli 1913 t 15 februari 1992

weduwevan

Frans Wauben
Geleen: Annie en Paul

Neerbeek: Maria enLeon
Marco, Ingmar

Landgraaf: Els en John
Familie Martens
Familie Wauben

Corr.adres: 6164 CR Geleen,
Stikkerstraat 53
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben donderdag 20 februari a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Pastoor van Ars, Lie-
naertsstraat te Geleen-Zuid, waarna aansluitend
de crematie in het crematorium Nedermaas,
Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen,
alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van
17.30 tot 18.30.

t
Heden overleed, tot onze grote droefheid, ge-
heel onverwacht, voorzien van de h. sacramen-
ten, in de leeftijd van 42 jaar, mijn lieve man,
onze goede en zorgzame vader, zoon, broer,
schoonbroer, oom en neef

Jan Thomassen
echtgenootvan

Ketie Hermans
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: K. Thomassen-Hermans

Helene en Frank
Fred
tMarco
Pascal
Daniëlla
Heiko
Familie Thomassen
Familie Hermans

6466 SG Kerkrade, 16 februari 1992
Lupinestraat 167
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op donderdag 20 februari a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk H. Martinus te Spekholzerheide,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de al-
gemene begraafplaats Schifferheide.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tijdens de avondwake van woensdagavond 'om
19.00 uur zal de overledene bijzonder worden
herdacht in voornoemde kerk.
Jan is opgebaard in het streekmortuarium, gele-
gen op het terrein van de Lückerheidekliniek,
St. Pieterstraat 145 te Chèvremont-Kerkrade.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot
19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het overlijden van onze grote vriend

Jan Thomassen ,
Zijn inzet en toewijding voor onze vereniging is
voor eenieder van ons een groot voorbeeld ge-
weest.

Ordedienst V.V.Roda J.C.
Kerkrade

Tot onze grote droefheid vernamen wij het plot-
selinge overlijden van onze goede medewerker
en collega

Jan Thomassen
Wij zullen hem in onze gebeden herdenken.

Direktie en medewerkers
Eerste Kerkraadse
Begrafenisonderneming Paffen

Geheel onverwacht overleed op 28-jarige leef-
tijd, in de Pepijnklinieken te Echt, onze lieve
zoon en broer

Cornel ten Hove
De bedroefde familie:

Sittard: J. ten Hove
N. ten Hove-Jongmans

Sittard: Jenny
Echt: Arend

Familie ten Hove
Familie Jongmans
Medewerkers en bewoners
Pepijnklinieken Pav. 6a2

6136 JZ Sittard, 16 februari 1992
JozefHoensstraat 1
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
vrijdag 21 februari om 14.00 uur in de .pastorale
ruimte van de Pepijnklinieken te Echt, waarna
vertrek naar de algemene begraafplaats te Sit-
tard voor de begrafenis.
Gelegenheid tot afscheidnemen: dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur in het mortuarium „Huize St.-
Antonius", Gasthuisstraat 3 te Echt.

t
Verdrietig, maar in het besef dat hem nu rust is
gegeven en dankbaar voor zijn zorg, hebben wij
afscheid genomen van mijn lieve man, onze va-
der en schoonvader

Hans Jacobs
echtgenootvan

Truus Remmen
Hij werd 66 jaar.

Heerlen: Truus Jacobs-Remmen
Kathinka Pelt-Jacobs
Frits Pelt

Tilburg: Trix Jacobs
Familie Jacobs
FamilieRemmen

6417 XZ Heerlen, 16 februari 1992
Mgr. Schrijnenstraat 12
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden
op donderdag 20 februari a.s. om 13.00uur in de
kerk H. Moeder Anna te Bekkerveld, Heerlen,
waarna aansluitend crematie in het cremato-
rium te Imstenrade, Heerlen.
Voor aanvang van de mis is er gelegenheid tot
schriftelijke condoleance.
Woensdag om 18.30 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Pap is opgebaard in het mortuarium van het De
Weverziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid tót
afscheidnemen dagelijksvan 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

t
Op 15 februari 1992 is uiteindelijk rustig inge-
slapen, onze oom

Peter Herpers
Oud-onderwijzer te Chevremont

Hij overleed in de leeftijd van 89 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.
Onze bijzondere dank gaatuit naar het medisch
en verplegend personeel van de Lückerheide-
kliniek, afd. Merel.

Uit aller naam:
Familie Herpers

Corr.-adres:
Executeur Testamentair L.A. Jungbluth
Corr.-adres: Heuvel 7, 6291 CP Vaals
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 20 februari a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk St. Petrus-Maria ten Hemel-
opneming te Kerkrade-Chèvremont, Nassau-
straat, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden pp de begraafplaats te Chevre-
mont.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene op woensdag 19 februari a.s. om 19.00 uur
in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streek-
mortuarium (gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek), St.' Pieterstraat 145 te Kerk-
rade-Chèvremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v,v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Met droefheid geven wij u kennis dat op 12 fe-
bruari 1992 van ons is heengegaan, onze lieve
zus en tante

Maria Elisabeth
Snackers

* 14 november 1901 te Spaubeek

Voorzien van het h. sacrament der zieken over-
leed zij op 90-jarige leeftijd.

De familie
Op wens van de overledene heeft de begrafenis
op maandag 17 februari 1992 in stilte plaatsge-
vonden.

Diepbedroefd, maar dankbaarwat zij voor ons gedaan
en betekend heeft, hebben wij afscheid moeten ne-

——■ — men van onze lieve moeder en liefste oma

Tina Erkens
* Spaubeek 2-7-1916 t Geleen, 15-2-1992

weduwe van

Lambert Schumacher
Einighausen: Victor en Marianne

Carlo,Miranda en Rene
Geleen: Fien

Peter en Karin
Spaubeek: Toon en Riet

Richard en Leonie
Spaubeek: Maria en Martin

Frank en Jolanda
EricenDebby

Geleen: Piet en Margreet
Anke enErie
Jeroen

Rotterdam: Gerda
Hoensbroek: Janen Resy

Maurice en Romy
Mare en Mariska

Spaubeek: Karel en Fien
Elian enRichard

Geleen: Laurens en Marlies
Karin, Chantal, Laurens

Geleen: Hilda
Suzanne,John'

Corr.-adres: Heistraat 23, 6142 AJ Einighausen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op
woensdag 19 februari a.s. om 11.00 uur in de H. Lau-
rentiuskerk te Spaubeek, waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, tot intentie van de overledene, heden dins-
dag 18 februari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum van Dela,
Vouershof Ite Geleen. Bezoek dinsdag van 18.00 tot
19.00 uur.
Met bijzondere dank voor de goede verzorging van
onze moeder door het verplegend personeel en overi-
ge medewerkers van paviljoen 1, verpleeghuis St.

T^Sge e!T 1 ui ,Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen, gelieve
u deze annonce als zodanig te beschouwen.

4- Fien Joosten, 83

rl«?"e

kers, Aan Sint Job 3,
6017 EE Thorn. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden woensdag 19

ff-f sJSS^
van St. Michael te
Thorn.
4- Michelle Meevis-* sen, 9 maanden,
Burg. Magneestraat
15, 6085 GD Hom. De
engelenmis wordt ge-
houden woensdag 19
februari om 10.30 uur
m df £t Martinus-
kerk te Hom.
4- Willem Bruijnen,

1 97 jaar, weduwnaar
van Johanna Rou-
broeks, Rijksweg
Zuid 107, 6071 NL As-
selt-Swalmen. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden woensdag 19
februari om 10.00 uur
ln de Parochiekerk
£"L i.l:* D,lonysius
te Asselt-Swalmen.
j.Thei Hoek 70 aar

' weduwnaar van
Mia Peeters, levensge-
zel van Mien Ver-
heyen-Schoenmakers,

fö^l^N^E^De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden donderdag 20
februari om 10.30 uur
ln de Parochiekerk
van de H- Pius x te

'«^——

vervolg familieberichten
_j_ nan jna -tov*\jma i__

Enige en algemene kennisgeving ;

f _ 1'
Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestredx&<\;
je hebt het als een moedig mens gedaan-
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
En wie kan voelen wat je hebt doorstaan?
Rust nu maar uit. t

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, delen wij u mede dat';
op 44-jarige leeftijd, toch nog onverwacht
ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacra-,
menten der zieken, mijn lieve vrouw, mijn zorg\
zame moeder, dochter, schoondochter, zuster-, i
schoonzuster, tante en nicht

Henny Habets
Echtgenote van: Léon Janssen

Moeder van: Marcel
Familie Habets
Familie Janssen

16 februari 1992
Einderstraat 50, 6414 NJ Heerlen
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelü^
van 16.00 tot 17.00 uur in de rouwkapel van hel
De Weverziekenhuis te Heerlen.
Rozenkransgebed woensdag om 18.45 uur, i*
volgd door de avondmis, in de hierna te noeme 11

kerk.
In de St.-Corneliuskerk te Heerlerheide, zal de
plechtige uitvaartdienst worden gehouden °P
donderdag 20 februari om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid }?
uw naam in het condoléanceregister te schr.'
ven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op d
gemeentelijke begraafplaats aan de Kampstraa
te Heerlerheide.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het overlijden van onze medevverK'
ster t

Hennie Janssen }
Directie en personeel
Rubber-enkunststoffabriek I
Enbi B.V. Ir

Diepbedroefd hebben wij kennis genomen va t
het overlijden van onze collega en vriendin }

Hennie Janssen
Hennie, wij bedanken jou voor je geweldig \
vriendschap en collegialiteit. Wij wensen Le° vi
en Marcel veel sterkte in deze moeilijke tijd- d

Je vrienden en collega's . j"*

N

i C
Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en i°x» 'waarmee zij ons omringd heeft, delen wij ur" y
de, dat geheel onverwacht van ons is heeng \gaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moede ' \
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, taf y
en nicht [i

Thea Berkers
echtgenote van \

Eugen Mierczynski b
Zij overleed in de leeftijd van 64 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

i]
Brunssum: E. Mierczynski kj v
Landgraaf: Mia Habets-Mierczynsll

Paul Habets .
Nathalie en Nadine . j

Mönchen Gladbach: JoséKönen-MierczynsK r
Wolfgang Konen v

Susteren: Anneke Mierczynski v
Brunssum: Ingrid Mierczynski o

André Hofland .
Familie Berkers ■■
Familie Mierczynski

6444 CC Brunssum, 15 februari 1992
Acaciastraat 25 n
De plechtige uitvaartdienst zal worden geh°\
.den op donderdag 20 februari a.s. om 11.00 u l
in de parochiekerk van Fatima te Brunssufljj g
Kruisberg, waarna aansluitend de begrafenis
plaatsvinden op de begraafplaats aan de Me
kelbeekerstraat te Brunssum.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condolere
Avondwake tot intentievan onze dierbare ove
ledene woensdag 19 februari om 19.00 uur
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwK
pel van het St. Gregoriusziekenhuis te Bn*,rl

sum, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur. ;
Zij die geen kennisgeving mochten ontvang**- '
gelieven deze annonce als zodanig te willen D
schouwen. .

, \ A
Dankbetuiging

t j
Voor de vele blijken van deelneming, l,
wel persoonlijk als schriftelijk, voor o
bloemen, h. missen en uw medeleven D 'het overlijden en de begrafenis van onz
lieve en zorgzame broer

emeritus pastoor
Joseph Custers

betuigen wij allen onze oprechte dan***
familie, collega's, vrienden, buren e
kennissen.

M. Hermans-Custers
F. Custers
L. Custers

Kerkrade, februari 1992 .'

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van de 1
neming, ons betoond bij het overlijden en [
begrafenis van mijn lieve echtgenoot
broer

drs. Harry Limpens
betuigen wij onze oprechte dank.

Mevr. A. Limpens-v. Hugte"
Huub Limpens

Simpelveld, februari 1992
De plechtige zeswekendienst zal P1*3^?den op zaterdag 29 februari a.s. om 19.00
in de St. Remigiuskerk te Simpelveld- _y
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Meerssen - Het voor-
malig Meerssense PvdA-
■"aadslid René van Drue-nen heeft het gerechtshof
"} Den Bosch gevraagd de
V)Jf bij de aanbesteding

het gemeentehuis be-
rokken aannemers, alsnog
Juridisch te vervolgen. Die

had hij ook al een
maand eerder gedepo-
neerd bij het Bossche Hof.

zegt hij (in een toevoe-gmg op die brief) in zijn
mening te zijn gesterkt
Qoor het intrekken van hetn°ger beroep in de zaak te-ger> aannemer S.. Dat be-roep werd teruggenomen
otndat de advocaat-gene-

Van Druenen vindt het in
het belangvan de rechtsor-
de en van de politiek dat
de betrokken aannemers
hun beschuldiging hard
maken of volledig intrek-
ken. „In een rechtszaak
kan dat. Met het treffen
van een schikking wordt
dit echter voorkomen. En
ook het blijven voortbe-
staan van de suggestie dat
justitie daaraan zou heb-
ben meegewerkt, is niet in
het belang van derechtsor-
de", zo schrijft hij.

vacature bij de bureaus voor rechts-
hulp wel verklaarbaar. Milieujuris-
ten kiezen liever voor een baan in
het bedrijfsleven omdat ze daar aan-
merkelijk meer kunnen verdienend
De Limburgse bureaus voor rechts-
hulp hebben voor het aantrekker)
van een milieujurist van het minis-
terie van Justitie een subsidie van
een ton gekregen voor een periode
van twee jaar.:

MAASTRICHT - De Limburgse
bureaus voor rechtshulp zijn er nog
niet in geslaagd een milieujuristaan
te trekken. Door een gebrek aan
kandidaten moest de sollicitatiepro-
cedure worden uitgesteld. Het was
de bedoeling dat de milieu-specia-
list deze maand al aan de slag zou
gaan, maar dat wordt nu op zijn
vroegst 1 april. De nieuw aan te stellen specialist

zal niet alleen milieugroepen en de
provinciale milieufederatie rechts-
bijstand verlenen, maar zich ook
gaan bezighouden met scholing van
de aan de bureaus voor rechtshulp
verbonden advocaten.

De heer Dohmen heeft zijn be-
sluit schriftelijk aan het alge-
meen bestuur van het SVH
bekendgemaakt. De secretaris
wordt ervan verdacht in de jaren
1984 tot 1986, als hoofd van het
Bureau Economische Infrastruc-
tuur en Toerisme bij de provin-
cie Limburg steekpenningen te
hebben aangenomen voor een
totaalbedrag van 35.000 gulden.

CDA tikt ENCI
op de vingers

PvdA wil meer grind
winnen in 'Grensmaas'

Voor uitvoering natuurplan compensatie in M-Limburg „We hebben twee advertenties moe-
ten plaatsen voordat er voldoende
sollicitatiebrieven binnen waren om
met de procedure te kunnen begin-
nen", zegt woordvoerder Van Elk
van de sollicitatiecommissie. „In to-
taal hebben acht juristen gesollici-
teerd, van wie we er vier hebben
uitgenodigd. Daar zitten naar mijn
mening enkele heel geschikte kan-
didaten bij. De eerste gesprekken
worden nog deze week gehouden
en dan hopen we snel iemand aan te
kunnen stellen".

De strafrechterlijke procedure
tegen de heer Dohmen wordt 24
maart behandeld bij de recht-
bank te Maastricht. De secretaris
van het Samenwerkingsverband
is al geruime tijd met ziektever-
lof.

Van onze Haagse redacteur

Overigens is de geringe belangstel-
ling onder milieujuristen voor de

Volgens Frissen is van die bewe-
ring niets terechtgekomen nadat
de voormalige minister van Ver-
keer en Waterstaat, Neelie Smit-
Kroes, toch besloot een streep te
halen door die verdere afgraving
van het plateau. „De ENCI bleek
de klap al zeer snel te kunnen
overleven", liet Frissen weten.
Om die reden heeft hetLimburg-
se Kamerlid de ENCI 'achteraf
beschouwd als een bedrijf dat öp
een onbetrouwbare wijze de po-
litiek informatie gaf over moge-
lijke werkgelegenheidsproble-
men.

ENCI liet eind jaren tachtig we-
ten dat als het Plateau van Mar-
graten niet met nog eens vier-
honderd hectare kon worden
afgegraven, dit zware gevolgen
zou hebben voor de werkgele-
genheid bij het bedrijf.

DEN HAAG - De CDA-fractie
in de Tweede Kamer heeft giste-
ren fors uitgehaald naar ENCI in
Maastricht. Woordvoerder Léon
Krissen verweet het Maastrichtse
mergelwinningsbedrijf de Twee-
de Kamer op 'onbetrouwbare
wijze' informatie te hebben ver-
schaft tijdens de discussie over
de afgraving van het Plateau van
Margraten.

Hof veroordeelt
Sittardenaar

voor verkrachting

Na vrijspraak rechtbank

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Het CDA voelt in ieder geval niets
voor het voorstel van zijn coalitie-
partner en houdt vast aan de huidi-
ge plannen. Woordvoerder Léon
Frissen betwijfelt zwaar of het na-
tuurontwikkelingsplan van de pro-
vincie economisch haalbaar is.

i

Veïster Hanja Maij-Weggen van
Vel« eer en Waterstaat reageerde
<ler v nd op de sugëestie van Van
Stp aa:rt (zonder concreet over het
tow gebied te spreken). Als het
liw lnciebestuur afwijkende plan-
ïbaa,,Eou indienen zijn die bespreek-
|\v0 " mits in totaal niet meer grind
jre,. ~. gewonnen, zo liet Maij giste-
_*._■ de behandeling van de nota
CuA°nd Ontgronden weten. HetL*; voelt echter vooralsnog nietsr het voorstel van de PvdA.

Het CDA wil evenals bijna alle an-
derefracties dat het met de winning
van nog eens 35 miljoen ton grind
in Limburg ook echt is gedaan (in
heel Limburg maximaal 100 mil-
joen ton). Maij zegde deKamer ook
toe niet meer te zullen eisen dan de
genoemde 35 miljoen ton.

i. _
>Va-t

e n°ta Gegrond Ontgronden is
*'St gelgd dat in in Limburg (na

fao Yo1') nog 35 miljoen ton grindKet u oraen gewonnen. Dat is Maij
'feit *" Provinciebestuur overeen-
.jj omen. Oorspronkelijk was spra-

an '^ miljoen ton grind. De
berTer stemde gisteren in met diewerking, op de WD na.

\ provincie wil de 35 miljoen ton
rivij, gebied van de Grensmaas
'lift 11611" et ëeDied moet na win-
föelvt tot natuurgebied worden inge-
\lto, Om dat mogelijk te maken
kji)ecnter v°lgens berekeningen 48
k 0n°en grind moeten worden ge-
tyeenen- Daar bestaat echter grote
ooi/?tand tegen in Limburg, en-4 ln de Tweede Kamer. De Ka-
afg j^ü dat de grindwinning wordt
d 6 bouwd, onder andere vanwege
Sch5evolgen voor milieu en land-

Een Kamerminderheid toonde zich
daar zeer boos over omdat deze af-
graving waarvan in 'Gegrond Ont-
gronden' sprake is, zeker geen 'laat-
ste beperkte' afgraving zou zijn.
D66 bij voorbeeld wil hooguit nog
een afgraving van 10 hectare. Maij
weet zich echter gesteund door een
nipte Kamermeerderheid van CDA
en VVD, zoals deze krant reeds eer-
der meldde. De minister wil pas een
eindoordeel over het voornemen
van de provincie geven nadat de he-
le (politieke en bezwaarschriften)
procedure in Limburg is doorlopen.

Maij kreeg het wel stevig aan de
stok met PvdA, D66, Groen Links
en SGP over haar (voorlopige)
steunbetuiging aan het besluit van
Gedeputeerde Staten (GS) van Lim-
burg vergunning te verlenen het
plateau van Margraten met nog
eens dertig hectare af te graven ten
behoeve van de mergelwinning.

Mergel

'V
JVan 5~er Vaart wil nu, om uitvoering
ken " natuurPlan mogelijk te ma-
-Bebj *?inder winnen in het Stevol-cded en meer in de Grensmaas.

Limburgse kastelen zijn
dupe van decentralisatie

'Onkunde van gemeenten soms uiterst schadelijk'" Kasteel Vaeshartelt bij Meerssen, één van de kastelen die zeer hard aan restauratie zijn. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

zal houden waarschuwt deze
voor de dreigende teloorgang
van de vaderlandse kastelen.

cona is Nederland uitgerestau-
reerd. Zon zienswijze kan wel
eens funest worden ", aldus
Janssen.

DEN BOSCH/MAASTRICHT - -Na
door de rechtbank in Maastricht te
zijn vrijgesproken van verkrachting,
van een negentienjarig Geleena
meisje in recreatiegebied dn Obser-i
vant te Maastricht, hoorde de 29-ja-
rige Sittardenaar A.S. zich gisteren
voor datzelfde feit door het Ge-
rechtshof in Den Bosch veroor--
deeld tot anderhalfjaar gevangenis-i
straf waarvan een half jaar voor-
waardelijk. Eerder had procureur-
generaal mevrouw mr. Franken;
twee jaar geheel onvoorwaardelijk
geëist.

De behandeling in beroep was aan*
hangig gemaakt door de Maastricht-!
se officier van justitie mr Beau-;
mont. Deze had op 6 november van;
vorig jaar voor de rechtbank in;
Maastricht twee jaartegen S. geëist.
Nog diezelfde dag sprak de recht T
bank de Sittardenaar echter vrij op
gronden die raadsman mr M. Stasa
sen uit Valkenburg ter verdediging
had aangevoerd. De rechtbank
achtte voorts geen gewichtige rede.
nen meer aanwezig de verdachte?
nog langer in voorlopige hechtenis
te houden. Na een voorarrest dat in-
middels 97 dagen had geduurd,
werd hij dan ook onmiddellijk in
vrijheid gesteld.

„Doordat de Rijksoverheid de
geldkraan voor restauratie en on-
derhoud bijna heeft dichtge-
draaid, vallen de bouwwerken
steeds meer ten prooi aan ondes-
kundig beheer, particuliere zelf-
beschikking en speculatie," al-
dus prof. Janssen. „Daar is op
zich niets op tegen, maar de be-
langen verschillen. Een goed
behoud van het kastelenbestand
is gebaat bij wetenschappelijk
verantwoorde restauratie of ver-
bouwing. Een kasteel mag best
een partycentrum worden, maar
dan moet de waarde van het ge-
bouw niet worden aangetast."

Echter, met deze financiën staat
het niet best. Per jaar trekt de re-
gering ongeveer 95 miljoen gul-
den uit voor monumentenzorg.
Maar ook het ministerie van
WVC komt niet onder de dwin-
gende bezuinigingen uit. Tussen
1993 en 1996 moet er danook 150
miljoen gulden minder worden
uitgegeven.

„Alles hangt af van 'srijks finan-
ciën", aldus Schiffelers.

Wanneer de overheid zegt dat we
als gemeenschap geen geld over
hebben voor de kastelen, dan
moeten we er rekening mee hou-
den dat ze over tien of twintig
jaarnaar de bliksem gaan. In de
visie van cultuurminister dAn

Secretaris G. Quaadvlieg van de
Monumentenwacht lyimburgs
wijt de onkunde van de gemeen-
ten vooral aan het fenomeen
dorpspolitiek. „Binnen een ge-
meente spelen veel meer belan-
gen dan op provinciaal niveau.
Een sporthal bijvoorbeeld
spreekt daar meer tot de verbeel-
ding dan een bouwvallig kas-
teel."

„Het onderhoud van de ongeveer
300 kastelen die Nederland rijk
is, is nu eenmaal kostbaar. Lang-
zaam erodeert het kastelenbezit.

Redding nabij voor kasteel Vaeshartelt

HEERLEN - De staat waarin
een aantal Limburgse kastelen
verkeert is zorgwekkend. Met
name landgoed Sint Gerlach in
Houthem en kasteel Vaeshartelt
bij Meerssen zijn zeer hard aan
restauratie toe. „Het is altijd al
moeilijk geweest, maar de toe-
stand is drastisch verergerd toen
vanaf halverwege de jaren '80
het beleid van monumentenzorg
werd gedecentraliseerd. De pro-
vincies hebben hun verantwoor-
delijkheden over de monumen-
tenzorg moeten afstaan aan de
gemeenten. De onkunde van een
aantal Limburgse gemeenten is
funest voor de bedreigde kaste-
len." Aldus de voorzitter van de
Stichting Limburse Kastelen, de
heer Schiffelers.

Daarbij besliste de rechtbank
yens dat een geëiste boete van dui-
zend gulden wegens rijden onder
invloed zou worden gecompenseerd
met het 'vervallen' verklaarde voor"<
arrest. Het vonnis dat gisteren...iiï
Den Bosch werd uitgesproken, ver*
meldt eveneens een boete van dui-
zend gulden wegens rijden onde£
invloed. Ditmaal echter zonder 'kor-
ting. S. immers verblijft inmiddels
weer twee weken in voorarrest. Tij*
dens de behandeling van zijn zaal*
op 31 januaribeval het gerechtshef
namelijk zijn onmiddellijke gevan-
genneming.

handeling. „Wij willen het kasteel zeer graag heb-
ben, maar de bal ligt nu bij de provincie. Zij zou-
deneigenlijk een substantieel deel van de restaura-
tiekosten voor hun rekening moeten nemen. Het
spreekt vanzelf dat wij niet helemaal voor deze
kosten kunnen opdraaien. Maar het zou verschrik-
kelijk zonde zijn als het niet door kon gaan. Want
hiermee kunnen we weer een schitterend kasteel
voor het nageslacht bewaren," zo verklaarde direc-
teur Wormer, die in Vaeshartelt zijn hele onder-
wijs- en vormingsinstituut wil samenvoegen.

MEERSSEN - Voor kasteel Vaeshartelt nabij
Meerssen lijkt de redding nabij. Onderwijsinstituut
Driekant bevindt zich in de laatste fase van de on-
derhandelingen met de provincie over bijdrage in
de restauratiekosten. Als de partijen tot een over-
eenstemming kunnen komen zal Driekant over-
gaan tot koop van het monumentale, maar in
uiterst slechte staat verkerende kasteel. Directeur
Wormer van Driekant, en de voorzitter Schiffelers
van de Stichting Limburgse Kastelen bevestigden
dat er goede hoop was op een succesvolle onder-

Hij anticipeert hiermee op de
aanstaande benoeming tot bij-
zonder hoogleraar in de kaste-
lenkunde van prof. drs Hans
Janssen. In de oratie die de kers-
verse professor op 20 februari
aan de universiteit van Utrecht

J^EN HAAG - De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft gis-
i ren voorgesteld in het gebied van de Grensmaas meer grind. gaan winnen dan de nu voorziene 35 miljoen ton. De PvdA-. actie wil op die manier uitvoering van het ambitieuze na-
j Ur°ntwikkelingsplan voor de Grensmaas mogelijk maken.

totaliteit zou er volgens het Kamerlid Koos van der Vaart

' 6t meer grind moeten worden gewonnen in Limburg. Wat
rn Wor*dt gewonnen in het gebied van de Grensmaas, zou in

lridering moeten worden gebracht op de toekomstige win-
i iq in het Middenlimburgse Stevol-gebied. Daar moet in de

*dige plannen nog 25 miljoen ton grindvandaan komen.

Van onze verslaggever

Volgens Jan Muijtjens van Groerï
Links in Geleen blijkt onder meer
uit deze zinsnede duidelijk dat de
provincie DSM wel degelijk een
raamvergunning heeft verstrekt, en
dus ten onrechte heeft nagelaten de
externe factoren bij de vergunning'
verlening mee te wegen. „We zullen*
deze brief van GS maar eens door
een juridisch deskundige laten uit-
vlooien. Zeker is in elk geval dat dé
beoordeling van veranderingen in
hetDNA-onderzoek bij DSM aan de
openbaarheid voorbij zullen gaan,
want de vergunning biedt daarvoor
geen inspraakmogelijkheid."
En dat is juist een van de dingen
waarvoor de reclamanten bevreefed
waren.

Openbaarheid

advies aangegeven aan DSM een
raamvergunning te verlenen voor.
het uitvoeren van werkzaamheden"
met genetisch gemodificeerde orga-"^
nismen onder C-l omstandigheden'
in het C-l laboratorium.

vincie daarvoor had verleend.
Dit hebben Gedeputeerde Staten in
januari jl. al schriftelijk laten weten
aan de Raad van State. Die gaf DSM
eerder deze maand toestemming
met het DNA-project te beginnen
door schorsing van de vergunning
af te wijzen.
Als reden voor deze beslissing
noemde de Raad van State de
plechtige belofte van DSM dat in
het laboratorium niet gewerkt zou
worden met ziekteverwekkende or-
ganismen, ondanks dat de VROM-
adviseur vond dat DSM de vergun-
ning geweigerd moest worden. De
adviseur stelde dat de (relatief ge-
vaarlijke) ligging van het laborato-

rium temidden van chemische fa-
brieken ten onrechte niet bij de
verlening van een vergunning in de
DNA-categorie C-l was meegewo-
gen.

Uitbreiding
Over dat aspect repte de Raad van
State tot grote verbazing van de re-
clamanten en de stichting Natuur
en Milieu in de uitspraak echter met
geen woord. Mogelijk heeft het
schrijven van GS in de afweging
een belangijke rol gespeeld. Vol-
gens dat college hoefden externe
factoren in dit geval niet te worden
meegewogen, omdat het juist niet
ging om een zogenoemde raamver-

GELEEN - Bij de negatieve beoor-
deling van.de vergunning voor het
DNA-project bij DSM is de ambts-
adviseur voor de Raad van State tot
tweemaal toe uitgegaan van een an-
der soort vergunning, dan de pro-

ziekteverwekkers inderdaad moge-
lijk geweest en waren zeker ook de
externe factoren in de toetsing mee-
genomen, zo blijkt uit de brief.
GS stellen verder dat DSM via een

In een eerder schrijven (de beoorde-
ling van de ingebrachte bezwaren
d.d. 18 juni 1991) spreken GS overi-
gens wel van een raamvergunning:
'De DNA-commissie heeft in een

gunning op C-1-niveau, maar om
een uitbreiding dan wel wijziging
van de bestaande hinderwetvergun-
ning. De in dat kader verlangde
omschrijving van de werkzaamhe-
den in het laboratorium was afdoen-
de en nadelige gevolgen of gevaar
voor het milieu waren niet te duch-
ten. Het ging hier immers om één
enkel project met niet-ziektever-
wekkende organismen. Was hier
wel sprake geweest van een C-l-la-
boratorium, dan was werken met

kennisgeving aan de provincie en
de Voorlopige Commissie voor Ge-
netische Modificatie af kan wijken
van de aangevraagde werkzaamhe-
den, teneinde het bedrijf 'de nodige
flexibiliteit te bieden. Van werk-
zaamheden met ziekteverwekkende
organismen kan volgens GS met de
huidige vergunning geen sprake
zijn, ook al zou de landelijke DNA-
commissie daarvoor na een aanmel-
ding door DSM toestemming voor
geven.

GS zien DNA-project DSM als
wijziging hinderwetvergunning
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het werken met opzetgel-
den, een uitspraak die later
werd afgezwakt. Rechtsbureaus zoeken

door naar milieujurist

Kandidaten kiezen liever voor bedrijfsleven

Voormalig raadslid vraagt
strafvervolging aannemers

Gevolg van intrekken hoger beroep opzetgeldenaffaire

VALKENBURG - Secretaris
Piet Dohmen van het Samen-
werkingsverband Heuvelland
(SVH) keert niet meer terug in
deze functie.

Piet Dohmen geen
secretaris meer
van Heuvelland

Ook als het SVH is opgedoekt en
plaats heeft gemaakt voor het
Streekgewest Maas en Mergel-
land, zal de heer Dohmen uitEijsden zijn huidige functie niet
meer bekleden.

Van Druenen schrijft in

raal van het gerechtshof
heeft verklaard dat de eis
in hoger beroep bedui-
dend hoger zou uitvallen.
Het vonnis van de Maas-
trichtse rechter zou bene-
den de geldende norm
liggen.

valsheid in geschrifte en
oplichting. Een tweede re-
den voor de vraag om
strafvervolging is voor
Van Druenen dat de aan-
nemers eertijds hebben
gezegd dat het gemeente-
bestuur bij de aanbeste-
ding op de hoogte was van

zijn brief: „Deze verklaring
versterkt mij in mijn me-
ning dat de vijfaannemers
die naast S. waren betrok-
ken bij de aanbesteding
van het bestuurscentrum
dienen te worden vervolgd
voor het werken met ille-
gale opzetgelden, c.g. voor
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EEN KIND
Terre des Hommes helpt
kinderen innood, ongeacht
geloof, ras of politieke
overtuiging. In kleinschalige
projekten krijgen kinderen
onderdak, scholing en
medischeverzorging.

O
terre des hommes
hulp aankinderen in nood

070-3637940
GIRO 646900

Jjjjjfik Modehuis Baks
flMfetfff^P Uw adres voor exclusieve damesmode

VERBOUWINGS-OPRUIMING
(HEERLEN)

TRUIEN 1/2 PRIJS
JAPONNEN en 2-DELIG
tv 100,- 150,- KORTING

Tevens andere aanbiedingen tegen lage prijzen.
Onze grote maten zijn sterk in prijs verlaagd.

In onze vestiging te Sittard: vele interessante aanbiedingen.
SITTARD, Walstraat 37, tel. 046-580314.

.✓^HEERLEN, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-71 5806^n.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het plotselinge overlijden van de
heer

Nol Diederen
oud-voorzitter en erelid

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte
toe.

Bestuur, dirigent, ereleden en leden
van de Koninklijk Erkende Harmonie
St. Caecilia, Schinveld

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven bij het
overlijden en de begrafenis van onze dierbare
moeder, schoonmoeder, onze groot- en over-
grootmoeder, schoonzuster, tante en nicht

Maria
Rosenboom-Skrzypczak

willen wij iedereen heel hartelijk bedanken.

L. Rosenboom-Milchers
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 23 februari om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Familie (Veldstraat) te
Schaesberg-Landgraaf.

tjan Mandersmit, oud 77 jaar, echtgenoot van
Catherine Fors. Maastricht, Askalonstraat 12,

6222 CX Maastricht. De eucharistieviering zal wor-
den gehouden op donderdag 20 februari om 11.00
uur uur in de parochiekerk van St. Jan de Doper,
Limmel-Maastricht. Schriftelijk condoleren in de
kerk.

|Mg ProvmciG Bureau Bib|iotneek

limkiivM Postbus 5700[__l__i LlmDUrg 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg makenm ss/oa-x bekend, dat Z|j bi j besluit van 11 februari 199^
no. BU 53805 aan Kanters Milieu, Pastoor
Cramerstraat 2b, 6100 AB te Echt onder een
aantal voorschriften, tot 1 januari 1993, ver-
gunning hebben verleend op grond van de
Afvalstoffenwet t.b.v. het voortzetten c.g. wij-
zigen van een inrichting voor het reinigen van
grond voor het ontwateren van baggerslib op
een perceel, kadastraal bekend gemeente
Roermond, sectie K nrs. 68 en 79.Het besluit
en alle ter zake zijnde stukken liggenvan 19
februari 1992 tot 19maart 1992ter inzage en
wel: - in het Provinciehuis te Maastricht (bu-
reau Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in het
gemeentehuis van Roermond tijdens de werk- .
uren en bovendien iedere donderdag in de do-
dekamer (bestuursingang) van 17.00 - 20.00 ,
uur. Tot de laatstgenoemde datum kan beroep
worden ingesteld bij de Afdeling voor de ge-
schillen van bestuur van de Raad van State
door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi- ■,
seurs; c. degenen, die overeenkomstig artikel -20, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid, onder«
c van de Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne bezwaren hebben ingebracht; d. enige ,
andere belanghebbende, die aantoont, dat nij j
redelijkerwijs niet in staat is geweest(overeen-;
komstig voornoemde artikelen) bezwaren in 'e

brengen. De beschikking wordt na afloop van .de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze .
datum beroep is ingesteld en met toepassing .van artikel 107van de Wet op de Raad van ;
State een verzoek is gedaantot schorsing van
het besluit dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift moei
gericht en verzonden worden aan de Voor-
zitter van de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk
22, 2514 EN 's Gravenhage. Het verzoek tot
schorsing of tot het treffen van een voorlopig*3
voorziening moet eveneens worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling voor de ge-
schillen van bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op een zodanig verzoek is beslist.

T"?Y Limburgs Dagblad _
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Vriesveem de Berg BV
Ter uitbreidingvan ons team zoeken wij:

* Programmeur (pan time).

- kennis van hardware en software- ervaring in het werken met DOS en LAN- ervaring in het programmeren in Clipper- goede kennis van de Engelse taal- bereid zijn te reizen

* Vorkheftruck-
chauffeurs (tuii-n-e):

- in bezit van een vorkheftruck-rijbewijs
- ervaring in vaten-handeling
- goede inzet

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
telefonisch contact opnemen met mevrouw
Ch. Albertz, bereikbaar onder
telefoonnummer 045-327777.
Vriesveem de Berg BV, Minckelerstraat 3,
6372 PP Landgraaf. ..77

______
£Bgij\ ProvincieKÊffé ' ■, ww_i_v»w Bureau Bibliotheek
*^"*3I3J I S mKll rn Postbus 5700
UOgJ -.IlllUUry 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling Commissie Beroepszaken Administratievem 54/08-92 Geschillen

Op woensdag 19februari a.s. om 09.30 uur
vindt een openbare hoorzitting plaats ter be-
handeling van ingekomen beroepschriften in
het Gouvernement, Limburglaan 10te Maas-
tricht.

Bij de grootstekeuze
slaagt u altijd!

Op het gebied van automatisering is Vogelzang topmerken tegen concurrerende prijzen. Neem
Professioneel van alle markten thuis. nu onze topcollectie printers. Van zeer eenvoudig
Op 1000 m 2automatisering en telecommunica- tot uiterst geavanceerd. We hebben ze overzich-
tie bieden wij u het grootste assortiment van telijk en demonstratieklaarvoor u opgesteld. We
Zuid-Limburg. Van eenvoudige PC tot compleet leveren uit voorraad en gebruiksklaar. Kortom
netwerk en van autotelefoon tot fax. Uitsluitend een totaalpakket waarin u altijd slaagt! Tot ziens!

GaSÏÏXS Nieuw! CAn*n/~~~y&y~~^ OKI Enorm inprijs

HPLASERJET II P+ LASERPRINTER CANON LBP 4PLUS LASERPRINTER OKI OLAOO PAGINAPRINTER
De goedkoopsteHP laserjet printer met toch uitge- Een compacte laserprinter die alles aankan. Heeft Kwaliteit en snelheid gecombineerdmet groot be-
breide mogelijkheden. Is zeer geruisloos gecombi- alle functies om zakelijke documenten van hoge dieningsgemak. Kan op iedere werkplek ingezet
neerd met een goede afdrukkwaliteit. Technische kwaliteit te maken. Technische specificaties: af- worden, is weinig storingsgevoelig en uiterst ser-
specificaties: 300 dpiresolutie, 14bitmapped in- druksnelheid van 4 pagina's per minuut, 300 dpi vice vriendelijk. Technische specificaties: af-
tern fonts, standaard geheugen512 KB, eentronies resolutie, ingebouwde schaalbare lettertypen, druksnelheid 4 pagina's per minuut, 300 dpi,
parallel interface, snelheid 4 pagina's per minuut. 2 insteekposities voor fontkaarten, parallel, serieel standaard geheugen 512 KB, standaard 4 fonts,
Art. nr. 8961 en video interfaces. Art. nr. 4686 " eentronies parallel. Art.nr. 4832
VOGELZANG _§ £_é_ __. VOGELZANG *%*_£%___ VOGELZANG gf ___£%£%PROFESSIONEELPRIJS Xs#*!fO PROFESSIONEELPRIJS __m___^_Wn_W PROFESSIONEELPRIJS JL*osr*#
EXCL. BTW EXCL. BTW EXCL. BTW

caasassi Kleurenprinter Caw3jb Inclusief oliuelli^ Inclusief

»jm \ sheetfeeder j^r % sheet feeder

HPDESKJET 500COLOUR PRINTER W//f^^^ ~~^~~~-~-~3^^JP^Stil, compabibel en prettig in dé omgang Drukt
met gemak de mooiste kleuren af, naast perfecte CANON BJ 330BUBBLEJET PRINTER OLIVETTIJP 150INKJETPRINTER
afdrukken in zwart/wit. Technische specificaties: Zeer flexibel inzetbare bubblejet printer met een Zijn kleine compacte afmeting levertgrote presta-
-300 dpi output van laserkwaliteit, compatibel met hoge snelheid van 300 tekensper seconde en een ties en biedt ruime keuze in fonts. Technische
alle gangbare PC software, scalable fonts voor ge- resolutie van 360 dpi. Technische specificaties: specificaties: 300 x 300 dpi, snelheidvan 80 te-
bruik met Windows, 48 KB buffer geheugen, ook geschikt voor 136koloms kettingformulieren, maxi- kens per seconde, parallel interface, inklusjef
geschikt voor transparanten, diverse maten enve- maalA3losse invoer, 30KB buffer geheugen, pa- semi-automatische sheetfeeder, HP deskjet +
loppen. Art. nr. 8995 rallel interface. Inklusief sheetfeeder. Art.nr. 4683 emulatie. Art. nr. 5773
VOGELZANG 't m_H_\__k VOGELZANG <fl >l AA VOGELZANG AAAPROFESSIONEELPRIJS /%#*# PROFESSIONEELPRIJS J_L°**T«7«# PROFESSIONEELPRIJS o%#s#
EXCL BTW EXCL. BTW EXCL. BTW

.:,A UOGEIZntIG
PROFESSIONEEL

Kruisstraat 12, 6411 BT Heerlen Tel. 045-740382, fax 045-742528. Openingstijden ma. t/m vr. 09.30-18.00 uur.

t Evert Arendsen, 81
jaar, echtgenoot

-van Truus Henckens,
'.Europastraat 6, 6097
■CB Heel. De plechtige
uitvaartdienst zal.Worden gehouden he-
-den 18 februari om; 10.30 uur in de St. Ste-
phanuskerk te Heel.

tDolf Dorpmans, 86
jaar, weduwnaar

Ivan Mien Habets, Dr.
Philipslaan 46, 6042
CV Roermond. Corr.
adres: Gebr. Pijpers-
straat 6, 6045 VR

De plech-
Itige uitvaartdienst zal
worden gehouden he-

' den 18 februari om
11.00 uur in de kapel
jn 't Zand te Roer-
HTond.

tGerardus Leijen-
deckers, 78 jaar,

echtgenoot van Anna
Heijman, Tergouwen
14, 6051 JE Maas-
bracht. De plechtige
uitvaartdienst zal
worden gehouden
woensdag 19 februari
om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van het H.
Hart van Jezus te
Maasbracht.

tMia Loomans, 77
jaar, echtgenote

van René Eist, Oranje-
laan 79, kmr. 513, 6042
BC Roermond. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden woensdag 19
februari om 11.00 uur
in de H. Laurentius-
kerk te Maasniel.

tEmanuel Pirnay,
oud 68 jaar, echtge-

noot van Maria Kerk-
hoffs, 6221 TN Maas-
tricht, Aalm. Rou-
menplein 50. De
eucharistieviering zal
worden gehouden op
woensdag 19 februari
om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H.
Don Bosco, Aker-
poort-Maastricht.
Schriftelijk condole-
ren in dekerk.

tAnna Wilhelmus,
oud 85 jaar, wedu-

we van Michel Veen-
hof, Maastricht. De
eucharistieviering zal
worden gehouden op
donderdag 20 februari
.om 10.30 uur in de St.
Lambertuskapel Vic-
tor de Stuersstraat 17,
Maastricht. In de ka-
pel gelegenheid tot
schriftelijk condole-
ren.

t Jeanne Husson,
oud 89 jaar, wedu-

we van Frans Leith.
Corr.adres: Majolica-
straat 81, 6216 AD
Maastricht. De eucha-
ristieviering zal wor-
den gehouden op
woensdag 19 februari
om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van Chris-
tus Hemelvaart, Pot-
ténberg-Maastricht.
Er is geen condoleren.

E' m OPHEFFINGSUITVERKOOPI Nog slechts drie weken kunt u profiteren van de totale opheffingsuitverkoop van onze afdeling
[ damesconfectie. Zowel winter- als voorjaarsmantels, rokken, truien, vesten, bloezes, pantalons, pakjes,
_^M blazers alsmede de gehele afdeling spreien, bedrijfskleding en huishoudschorten. Alles moet weg met:

S 60% KORTING -_
Wij verhuizen medio maart naar de Dautzenbergstr. 29-31 Hfi^^P I
DE ZWALUW PROMENADE 137 HEERLEN
medio maart Dautzenbergstr. 29-31 HEERLEN _E_______H___o____l

m-—m—~— - - —_■___-■_-■■ . _ . —^^^"',''''''''^^

Limburgs Dagblad

Enkele voorbeelden van min. en max. tarieven voor persoonlijke leningen en doorlopende
kredieten. Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 maanden) zijn ook mogelijk.
72 mnd. en langer is vooral bedoeld voor duurzame aanschaf.

PERSOONLIJKE LENINGEN
BEDRAG IN I TERUG TE I MND. BEDRAG EFFEKTIEVE MND. BEDRAG VOLGENS EFFEKTIEVEHANDEN BETALEN IN VOLGENS MINIMUM jAARRENTE WETTELIJK MAXIMUM JAARRENTE

6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7%
12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5%
18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1%
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2%
35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8%
50.001,- 84 mnd 915,07 14.0% 933,79 14.8% |
I DOORLOPENDE KREDIETEN __

KREDIET | U BETAALT I RENTE VOLGENS MIN. TARIEF THEOR. I RENTE VOLGENS MAK. TARIEF THEOR.
~"~

UMIET PER MAAND per maond erf, joorrënle LOOPTIJD per maand eff. jaarrenle IQQPTLID___
6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd

11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd
35.000,- 700,- 1.113% 14,2% 74'mnd 1.283% 16.5% 81 mnd|50.100,- [1002,- [1.100% 14.0% 73 mnd ..283% 16.5% [81 mndj

Leningen vanaf ’. 1000,- tot/; 200.000,- zijn mogelijk ZONDER
onderpand of borg. Desgewenst met lange looptijd , DUS LAGE
LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding.
WIJ REGELEN ALLES KEURIG ÉN VLOT, en bezorgen het geld óók
kosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen lopen? Dat hoeft géén
bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies.

If * lffd*plËBßi

Dankbetuiging
Langs deze weg zouden wij iedereen willen be-
danken voor alle blijken van medeleven die wij
mochten ontvangen bij het overlijden van mijn
echtgenoot, vader en opa

Jacobus Franciscus
Hendrix

M.A.A. Hendrix-Tummers
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

De zeswekendienst zal worden gehouden op za-
terdag 22 februari 1992 om 10.45 uur in de kapel

."van de V.K.H. (B-kliniek) te Heerlen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het overlijden van de heer

John Brand
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze- voor hen moeilijke dagen.

Bestuur en leden van
CV. De Nachuule

-Met droefenis hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van onze zeer gewaardeerde oud-
medewerker

Sjeng Gennotte

* Gedurende vele jaren was hij een van onze trou-
we medewerkers. Wij wensen zijn echtgenote
en familieleden veel sterkte toe om ditverlies te
-kunnen dragen.

Namens de bedrijfsleiding
VBF BUIZEN BV te Maastricht
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te skiën. Op deparkeerplaats bij de skipiste van
Ovifat staan enkele auto's, de meeste met Nederlands
kenteken. Jaja, ook hier Nederlanders. De lift staat
stil. Een paar fanatiekelingen zwoegen te voet de

helling op met de ski's in hun handen om vervolgens
weer puffend af te dalen. De schade voor de

ondernemers in de Ardennen wordt geschat op
ongeveer 25 miljoen gulden. „Cestune catastrophe,

monsieur."

Ardennen smachten
naar meer sneeuw

De skiverhuurders en heel wat horeca-exploitanten
in de Ardennen klagen steen en been. Voor de vierde

achtereenvolgende maal is hun seizoen naar de
knoppen. Althans, zo ziet het er dit jaar weer naar uit.

Zondagavond viel de eerste sneeuw van 1992 in de
Hoge Venen. Gisterenkwam er zo nu en dan een
vlokje uit de hemel dwarrelen. Veel te weinig om

goed tekunnen langlaufen, laat staan om een berg af

Skiverhuurders en horeca-exploitanten klagen steen en been

VENLO
Perron 55: De Zondagsjongen
di 20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Thelma & Louise, dag.
20.30 uur. De Reddertjes in Kan-
goeroeland, wo 14.30 uur. Roya-
line: Dances with wolves, dag.
20 uur. FilmhuisRoermond: De
Zondagsjongen, do 20.30 uur.

SITTARD
Forum: De Johnsons, dag. 20.30
uur. Curly Sue, dag. 20.30 uur,
wo ook 14 uur. De Reddertjes in
Kangoeroeland, wo 14 uur.
Filmhuis Sittard: De Zondags-
jongen,wo 20.30 uur.

GELEEN
Roxy: Hot Shots, dag. 20.30 uur
Harley Davidsson and the Marl-
boro Man, dag. 20.30 uur.

MAASTRICHT
Mabi: De Johnsons, di t/m do
21.15 uur, wo ook 14.30 uur. De
Reddertjes in Kangoeroeland,
wo 14.30uur. The Addams Fami-
ly, di t/m do 21.15 uur. Hot shots,
dag. 21.15 uur. Wo ook 14.30 uur.
Frankie & Johnny, dag. 21.15
uur, wo ook 14.30 uur. Ciné-K:
Jungle Fever, dag. 21 uur.
Cinema- Palace: Harley David-
son and the Marlboro Man, dag.
19 en 21.30 uur. Shattered, dag.
19 en 21.30 uur, wo ook 14 uur.
Don't teil Mom the babysitter 's
dead, dag. 18.45 en 21.30 uur, wo
ook 13.45 uur. Fievel in het Wil-
de Westen, wo 14 uur. Lumière:
Face Value, dag. 20 uur. Ge-
schichte der Nacht, dag. 20.30
uur. Niet bekend, dag. 22 uur.

KERKRADE
WijngTachttheater: Stanno tutti
bene, wo 20 uur.

Royal: De Johnsons, di t/m do
19 en 21 uur. Rivoli: Frankie &
Johnny, di t/m do 20.15 uur. De
Reddertjes in Kangoeroeland,
wp 14 uur. Maxim: Hot Shots,
dag. 19 en 21 uur. H5: Shattered,
dag. 19 en 21.30 uur, di do ook
14.30 uur. The Addams Family,
dag. 14.15 18.45 en 21.15 uur.
Don't teil Mom the babysitter 's
dead, dag. 14 18.30 en 21 uur.
Fievel in het Wilde Westen, wo
14 uur. Ricochet, dag. 21 uur.
Bingo, wo 14 uur. Curly Sue,
dag. 14 en 18.30 uur. Toy Sol-
diers, dag. 18.30 en 21 uur, di do
ook 14 uur.

KERKRADE:
- wo. 19/2: theatergroep Teneeter
brengt de voorstelling 'De maan en de
muizenkoning' (14 uur).

MAASTRICHT:
- di. 18/2: toneelgroep de Tijd brengt
'Torquato Tasso', toneelstuk van J.W.
Goethe.

- wo. 19/2: ensemble Ad Libitum met
lunchconcert (12.30 uur).

- wo. 19/2: 'Waardenburg en De Jong
met een theatershow.

„We doen dit al tien jaar," legt
Gaston Duez, ere-president van
de vereniging, uit. Hij komt uit
Antwerpen en heeft even verder
in het dal jarenlang een hotel
bestierd. „Enige tijd geleden ben
ik daar mee opgehouden en nu
geniet ik lekker van een rustig
leventje in de prachtige natuur
hier. En om nog wat om handen
te hebben, zet ik me met name in
voor de voetbalclub. Dat vind ik
prachtig."

OVIFAT - Het is inderdaad
triest om te zien, zon skilift bui-
ten werking en al die gesloten
huisjes, waar normaal frites,
Worstjes, bier of Glühwein wor-den verkocht. Pierre Reuter, uit-bater van Chalet d'Ovifat op
tweehonderd meter afstand van
de skipiste, baalt stevig. „Het is
echt een ramp, meneer. Ik maaknu al een paar jaarachter mekaargeen enkele winst. En de reke-
ningen moeten toch worden be-
taald. Als het nu vanavond nou
niaar een beetje blijft sneeuwen,
kan ik voor dit seizoen mis-
schien nog quitte spelen."

Gelukkig heeft Reuter niet op
één paard gewed. Aan de Belgi-
Sche kust heeft hij nog wat ijzers
jn het vuur. „Ik heb daar ook za-ken, dus ik ben niet geheel af-
hankelijk van dit bedrijf hier.Maar dat neemt niet weg dat ikhoop op betere tijden. Aan pak-weg één week heb ik weer vol-
doende om uit mijn tot nu toe
gemaakte onkosten te geraken."

" In de nacht van zondag op maandag viel de eerste sneeuw in de Ardennen. Nét genoeg om een winters plaatje te
schieten, maar niet genoeg om op te skiën. Foto:FRITS widdershovenScholieren

Gelukkig voor hem komt er deze
}veek een grote groep van drie-honderd scholieren om te gaan
*anglaufen. Dat ging gisteren in
de Hoge Venen overigens nog
niet zo goed als op de wat lager
gelegen loipes.

Pech
Maar net als de skiverhuurders
heeft ook de voetbalclub pech.
Want van het geld dat wordt ver-
diend met de lauglaufpiste wor-
den telkens nieuwe spelers
geworven. De laatste drie jaar is
er dus nauwelijks iets gebeurd
op dat front. Duez: „Dat klopt, ja.
We hebben bijna geen nieuwe in-
vesteringen kunnen doen de
laatste jaren. Maar we geven de
moed niet op, hoor. Onze loipes
zijn zojuist weer geheel geprepa-
reerd en liggen er nu best wel
goed bij. Dat komt, omdat ze
voornamelijk liggen op weide-
grond met kort gras. Dan is er
ook niet zoveel sneeuw nodig
om goed te kunnen langlaufen.
Op de loipes in de Hoge Venen
even verder is het gras veel ho-
ger en moet dus ook veel meer
sneeuw zijn gevallen voordat je
daar goed uit de voeten kunt."

Zo heeft de voetbalclub FC
Xhoffraix in het gelijknamige
Plaatsje vlak bij Malmédy een
aantal loipes uitgezet voor begin-
nende en vergevorderde langlau-
fers van 2.600 meter tot 14.400
"Heter.

Afgelopen jaar heeft de voetbal-
club iets meer dan tien dagen
van de lauglauf-activiteiten kun-
nen profiteren. „Dat was ook
niet bijzonder," beaamt Duez.
„Maar toen gebeurde er tenmin-
ste iets. Met het geld dat we heb-
ben verdiend, hebben we nog

De Antwerpenaar vindt overi-
gens dat het geklaag over gebrek
aan sneeuw ook niet moet wor-
den overdreven. „Ik woon hier
nu sinds 1948 en in al die jaren

Hubert Thomasvan hotel/restau-
rant Ferme Libert in Bevercé ligt
ook niet wakker van de geringe

Deltavliegen

Tijdens de rondleiding door zijn
zaak vertelt Thomas even tussen
neus en lippen dat hij Joseph
Luns vorig jaar nog mocht ont-
vangen. „Jazeker, zijn zoon komt
hier ook regelmatig. Ik zeg het u:
je moet zorgen dat je niet alleen
van de sneeuwsport afhankelijk
bent, dan loop je ook geen risi-
co's."

dennen hebben heel wat meer te
bieden dan alleen sneeuwtoeris-
me."

sneeuwvaltot nu toe. De skipiste
bij zijn etablissement ligt er ver-
laten bij. „Ik richt me gelukkig
niet geheel op skiërs of langlau-
fers. Integendeel zelfs, de laatste
jaren krijg ik steeds meer gasten
op bezoek die aan andere spor-
ten doen, zoals vissen, kanoën,
of deltavliegen. Dat laatste is
enorm in opkomst. Met name
Limburgers doen dat hier vaak.
Bovendien komen hier veel wan-
delaars en mensen die gewoon
eens lekker willen eten. De Ar-

zijn er heel wat winters geweest
zonder ook maar één wit vlokje.
Ik geloof dat men te veel denkt
aan de winters tussen 1983 en
1986! Toen lag er een enorm pak.
Dat gebeurt tegenwoordig ge-
woon niet meer," zegt hij gela-
ten.

wat verbeteringen aan de accom-
modatie kunnen aanbrengen.
Langlaufers kunnen zich hier
omkleden, naar het toilet gaan
en wat relaxen in de kantine. Ik
reken er gewoon op dat we nog
wat sneeuw krijgen. Wij zijn er
klaar voor."

SITTARD:
- wo. 19/2: American Dance Théatre
met de nieuwe produktie 'Manhatten
Moves.

DOOR HUUB MEIJER

WEERT:
Zwervers
gestikt bij

Wand Aken
- di. 18/2: vrolijke, barokke, wilde
chaos door Bert Visscher in 'Don
Chaöt en de foute architect' (20.15
uur).

- wo. 19/2:kamermuziek door Han de
Vries, Jacob Slagteren Rudolf Jansen
met werken van Reinecke, Schu-
mann, Kahn en Jenner (20.15 uur).

Van onze verslaggever

Prinses Juliana Valkenburg en L'Auberge Weert

Tweede Michelin-ster
Limburgse restaurants AKEN:

- wo. 19/2 (19.30 uur): Scherz, Satire
Ironie und Tiefere Bedeutung, Chris-
tian Dietrich Grabbe.

- wo. 19/2: concert door het Neder-
lands Radio-Philharmonisch Orkest
onder leiding van Edo De Waart en
Rudolf Buchbinder, piano (Euro-
gress).

Van onze verslaggever

het aantal met één ster ïs met vijf
uitgebreid tot 35. - di. 18/2: 'Die Affare Rue de Lourci

ne, Eugène Labiche.

- di. 18/2 (19.30 uur): 'Wiener Blut
Johann Strauss.

Tenzij anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20.00 uur.

exposities

van L'Auberge in Weert is de twee-
de Michelin-ster een bevestiging
van hun streven naar een ideale
prijs/kwaliteitsverhouding. „Conti-
nuïteit van ons bedrijf staat op de
eerste plaats. Daarom nemen wij
genoegen met een kleinere winst-
marge dan gebruikelijk en spelen
wij in op de wensen van onze gas-
ten. In dezeregio wordt minder fre-
quent buitenshuis gegeten, men is
over het algemeen wat zuiniger.
Een duidelijk verschil met het zui-
den van onze. provincie, waar mijn
collega's profiteren van het feit dat
de 'zuiderlingen' over het algemeen
iets meer te verteren hebben."

VALKENBURG - In twee ge-
renommeerde Limburgse res-
taurants werd gisteren het
champagneglas geheven op de
onderscheiding met de tweede
Michelin-ster. Uit de gisteren
verschenen nieuwe gids voor
de Benelux blijkt dat Prinses
Juliana in Valkenburg zijn
tweede ster terug heeft. L'Au-
berge in Weert, in 1985 reeds
onderscheiden met een Miche-
lin-ster, mag zich ook op een
tweede ster verheugen. Na in 1981 te zijn gestart, kreeg

L'Auberge binnen vier jaarreeds de
eerste Michelin-ster. Mertens blijft
ook nu doorgaan in zijn eigen ka-
rakteristieke stijl.

Paul Stevens van Hotel Restaurant
Prinses Juliana is zeer tevreden met
de toekenning van de tweede ster.
„Natuurlijk wordt ik gefeliciteerd
met deze onderscheiding, maar het
is niet alleen mijn verdienste. Het is
een pluim op de hoed van het hele
team medewerkers, dat verschrik-
kelijk hard zijn best heeft gedaan
om de in 1989 Verloren gegane ster
terug te verdienen. Al die tijd heb ik
mijn medewerkers erop geatten-
deerd iedere dag weer opnieuw de
gasten in een hartelijke en onge-
dwongen sfeer te ontvangen en te
zorgen dat zij zich bij ons thuis voe-
len. Die inzet van hoog tot laag, van
chefkok tot en met kamermeisje,
heeft deze onderscheiding opgele-
verd. Mijn vrouw en ik delen in de
vreugde."

HEERLEN
Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein
19. De Collectie, keuze uit de kunst-
collectie 1950-1991. T/m 10/5, open di
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur.
Galerie 't Wevertje, De Wever Zie-
kenhuis. Expositie met aquarellen en
olieverf van Joop van Rees. T/m 29/2.
Thermenmuseum , Coriovallumstraat
9. Zoals de ouden bouwden. T/m 17/5,
opendi t/m vr 10-17uur, za en zo 14-17
uur.

Ons land kende tot gisteren vier
twee-sterrenrestaurants. De ge-
doodverfde kandidaat voor het eer-
ste drie-sterrenrestaurant in Neder-
land, De Swaen in Oisterwijk, ver-
liest een van zijn twee sterren.
Desondanks is het aantal twee-ster-
renrestaurants tot zes gestegen en

De andere twee-sterrenrestaurants
zijn Inter Scaldes in >Kruiningen,
Kaatje bij de Sluis in Blokzijl, de
Bokkedoorns in Overveen en de
Oude Rosmolen in Hoorn.

Zuiniger
Voor Willy en Emmanuel Mertens

opgerichtte bemiddelingsbureau
van het Centraal Bureau van de
Tuinbouwveilingen in de wielen
worden gereden.

Slotgebouw, Kasteel Hoensbroek.
Expositie 'Zilver in Beweging. T/m
23/2. Expositiezolder van het Slotge-
bouw. Tentoonstelling met werken op
papier van Lou Heynens. T/m 28/2,
open dag. van 10-12 uur en 13.30-17
uur.

HOENSBROEKTwee ton voor onderzoek
vollegrondsgroenteteelt
in Zuidoost-NederlandI Het echtpaar Mertens met kinderen in hun restaurant da

"en tweede ster heeft gekregen. Foto: jan paul kui.

Werk hervat
bij Bekaert

-**i.h Deiders van Bekaert Lanklaar
,glsteren akkoord verklaard

JfJJlth * voorstel van directie en
°W n* Zij herva*ten het werk.

Vso S de ovel*eenkomst zal een
1o0r neelsvermindering worden

oerd- Via vrijwillig vertrek
Sdu XV°ngen ontslag zullen 31 jobs
K^rvr nen' terwiJ 1 71 mensen met
6ka°egd pensioen zullen gaan. Bij

Üfoat^.-Lanklaar werken dan nogd «0 personeelsleden.

*we*^ense politie vermoedt dat de
gernp?rs niets van de brand hebben
Vatl jfpt doordat ze onder invloed
'*e d °h°l waren. Op de plek waar
elke.° wei*den aangetroffen lagen

'<._anie aangebroken flessen sterke
Na
tyr_Mt *^e oorzaak van de brand
■**ordt n°g gezc,cht. Brandstichting
lige niet uitgesloten. De voorma-
nen Meubelzaak is eigendom van
***nd Pr°Jectontwikkelaar die het
terr, Wu verbouwen tot een appar-"tencomplex voor studenten.

ïovjp ~ Dronkenschap heeft afge-
ö-..n weekeinde in Aken twee
leVp

e zwervers vermoedelijk het
5,6^n gekost. Een 31-jarige man uit
rnet

s °erg en een 47-jarige Serviër
sWht Paspoort werden het
voo]/toffer van een brand in de
Heti^alige meubelzaak Kochs aan
vatl Oermonder Strasse. Met behulp
bra en hoogwerkerkon de Akense
Jiqu dweer vijfandere daklozen ter-
" «wernood uit het pand redden.

wr^nd in de leegstaande meubel-
tó6v, -sinds enkele maanden een
iat chtsoord voor zwervers- brak
üri rdagmiddag rond een uur of
van Ul.t in de kelder. In een mum
-00,o0

, "jd verspreidden zich dikke
feti h°lken door net vijfverdiePin-
tU noge gebouw. De ijlings gealar-
itiel brandweer was het vuur
stanttneester en dacht in eerste in-
liet le dat alle illegale bewoners
"bracht" levend vanaf hadden ge-
v. erd| Maar bij een inspectietocht
*ield 6

r °^ de tweede etage de ont-
yers e nchamen van de beide zwer-
tl0o gevonden. Ze waren gestikt
keek h

r °ok" ook een herdershond
ieefrj hrand niet te hebben over-

BRUNSSUM
Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Werk
van tien Poolse grafici. T/m 28/2, open
ma t/m vr 10-12, 14-17 en 19-21 uur (m.
u.v. woensdagavond), zo 15-17 uur.

LANDGRAAF

Toch zal de akkerbouw diverser
moeten worden, met een grotereva-
riëteit aan bedrijven en teelten, zo
hield Vogels zijn gehoor voor. „Mo-
gelijkheden in de non-food-sector
komen steeds meer in beeld. Het
onderzoek naar toepassingsgebie-
den voor non-food-producten is in
volle gang. De eerste resultaten zijn
veelbelovend".

Homo- jongerenkring
in Midden-Limburg

NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationsstraat
282. Schilderijen van Gerda Haag-
mans en beelden van Rini Dado. Van
21/2 t/m 4/4, open di t/m vr 9-18 uur en
za 9-17 uur.

SCHIMMERT
Galerie Hof van Oensel, Haagstraat 5.
Werk van harke Kazemier, Kaete van
Breda en Joop Crompvoets. T/m 29/2,
open do t/m zo 14-17 uur.

VAALS
De Kopermolen, Von Clermontplein
11. Werk van Boris Birger. Van 28/3
t/m 26/4.

Ook de mest- en milieuproblema-
tiek bleef niet onbesproken. De
akkerbouw kampt met een groot
stikstofprobleem. Een landelijke
commissie onder voorzitterschap
van de directeur van het Centrum
voor Agrobiologisch Onderzoek dr
ir Hub Spiertz uit Wageningen,
hield zich intensief met die proble-
matiek bezig. „Te veel stikstof bete-
kent een bedreiging voor grond- en
oppervlaktewateren", hief Spiertz,
gisteren in Heythuysen, de waar-
schuwende vinger. „Stikstofgiften
moeten daarom beter op de behoef-
ten van de gewassen worden afge-
stemd en beter worden gedoseerd."

Een kring bestaat uit een groep van
maximaal 15 personen die iedere
maand bijeen komen bij een van de
deelnemers thuis om te praten over
thema's die te maken hebben met
seksualiteit.* De Kringen probeert

op deze manier de homoseksualiteit
een goede plaats te geven binnen
ieders leven en van daaruit in de
maatschappij.
In Limburg zijn al enkele kringen
actief, maar er was in Midden-Lim-
burg nog geen groep voor jongeren,
waar echter wel behoefte aan bleek
te zijn.
De jongerenkring is voor iedereen
die niet ouder is dan 30 jaar. Be-
langstellenden kunnen contact op-
nemen met initiatiefnemer Peter
04750-15031 of schrijven naar Jon-
gerenkring io Postbus 2405 6040 EA
Roermond. *

ROERMOND - De landelijke stich-
ting De Kringen wil in Midden-Lim-
burg een afdeling voor homoseksu-
ele jongerenvan de grond tillen. Bij
de Kringen zijn verschillende ge-
spreksgroepen ondergebracht waar-
in homoseksuelen van alle leeftij-
den in een ongedwongen sfeer
kunnen praten.

Veiling Zuidoost-Nederland (ZON)
in Grubbenvorst voelt niets voor de
oprichting van een bemiddelings-
bureau. Daarmee zou het onlangs

Als gevolg van de dalende graan-
prijzen bestaat onder de akkerbou-
wers grote belangstelling voor de
teelt van vollegrondsgroenten.
In Zuid-Limburg is vooral interesse
in de teelt van groene asperges,
koolsoorten en wortelen, zo blijkt
uit een enquête die de Bond van

De afzet is nog een probleem. El-
ders in den lande zijn regionale
bemiddelingsbureaus in oprichting
om akkerbouwmatig geteelde volle-
grondsgroenten af te zetten. Lim-
burg is in dat opzicht een 'witte
vlek', zo stelde de voorzitter van de
Bond van Akkerbouwers van de
LLTB, Winand Vogels uit Schin-
nen, gisteren tijdens de algemene
vergadering in Heythuysen, vast.

HEYTHUYSEN - De Limburgse
Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en
de Noordbrabantse Christelijke
Boerenbond zijn voornemens om
ieder een ton beschikbaar te stellen
voor een onderzoek door het Land-
bouw Economisch Instituut (LEI)
naar de perspectieven voor de volle-
grondsgroenteteelt in Zuidoost-
Nederland. Ook de overheid wil in
het LEI-onderzoek bijdragen.

Akkerbouwers van" de LLTB onder
zijn leden heeft gehouden. De infor-
matie- en discussieavond zowel als
de teeltgerichte bijeenkomsten wer-
den druk bezocht.
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bioscopen
HEERLEN

in het nieuws

in de theaters:

Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Exposi-
tie van Jan Peterson. T/m 23/2, open
vr 17-20 uur, za en zo 14-17 uur.



zou hebben met de aankoop van
het Geleendal indien het stand-
punt van GS bekend zou zijn bij
de raad," vervolgt de SP in het
schrijven aan GS.
Raadslid De Wit en zijn fractiele-
den vinden de gang van zaken
op zijn zachtst uitgedrukt be-
vreemdend. De SP wil dan ook
opheldering. Zij vragen GS of de
voorwaarden waaronder de aan-
koop van het Geleendal zou
plaatsvinden reeds vaststonden
op 3 december, de dag van de
'raadsvergadering in Heerlen.

Over verrekening rente Geleendal

SP Heerlen vraagt
GS om opheldering

HEERLEN - De Socialistiese
Partij in Heerlen heeft Gedepu-
teerde Staten om opheldering
gevraagd over de verrekening
van de rentekosten (jaarlijks zon
zeven ton) na aankoop van het
Geleendal voor ruim zeven mil-
joen gulden door de gemeente
Heerlen.

HazebatsIndien de aankoop van het Ge-
leendal onder valse voorwendse-
len is geschied, denkt de SP er
serieus over na om een extra
raadsvergadering bijeen te roe-
pen.

Standpunt
„Inmiddels is duidelijk gewor-
den dat de meerderheid van de
gemeenteraad niet ingestemd

provincie."
De rente over het aankoopbe-
drag zou worden afgeschreven
via het budget herinrichting bin-
nenstad.
Drie dagen later maakt GS ech-
ter bezwaar tegen de rentebij-
schrijving als ook tegen de kop-
peling van het Geleendal aan het

voorgestelde begrotingswijzi-
ging vooraf overleg was geweest
met GS en/of ambtenaren van de

In de brief aan GS schrijft de SP:
„de meerderheid van de raad in
Heerlen is op 3 december jl. met
deze aankoop akkoord gegaan
op grond van de uitlatingen door
B en W dat over de aan de raad

Centrumplan. GS is van mening
dat die rentekosten uit de nor-
male begroting moeten komen. HEERLEN - Kantonrechter mr

Oostdijk week gisteren in het Heer-
lense gerechtsgebouw niet af van de
eisen van officier van justitie mr
Philippart voor zes automobilisten
die te hard hadden gereden. Geld-
boetes tot bijna 300 gulden waren
dan ook meer regel dan uitzonde-
ring.Alleen grote bibliotheek permanent open voor uitleen „Het is levensgevaarlijk om zo hard
door de bebouwde kom te scheu-
ren. Want ruim tachtig rijden waar
slechts vijftig kilometer per uur is
toegestaan, noem ik scheuren," al-
dus Oostdijk.

Oostdijk: „In het dossier zit zelfs
een brief van uw man. Het kente-
ken van de gefotografeerde auto
staat op zijn naam, maar hij ontkent
op die dag en op dat tijdstip daar
gereden te hebben. Hij schrijft ook
dat u toen in de 'gezinsauto' heeft
gereden. Ik heb geen reden om daar
aan te twijfelen. Een boete van 275
gulden. En daar blijft het bij."

Zowel de kantonrechter als de offi-
cier van justitie konden en wilden
geen gevolg geven aan haar ver-
zoek.

„Als u mij een foto laat zien waar ik
ook op sta, wil ik best betalen. Al-
leen het kenteken op de radar vind
ik onvoldoende bewijs. In die auto
kan ook mijn man of mijn zoon heb-
ben gereden."

Personeelstekort dwingt
wijkfilialen tot sluiten

De Heerlense vrouw weigerde daar-
mee akkoord te gaan: „Mijn man
heeft dat pertinent niet in die brief
geschreven. En zolang niet is bewe-
zen, dat ik daar heb gereden, betaal
ik niet. Dan maar de gevangenis in."

Tasjesrover
in VSL-bus

Hij raakte licht geïrriteerd toen een
Heerlense vrouw bleef aandringen
op deradarfoto waar naast het voer-
tuig ook haar 'koppie' op stond. Hij
legde haar, conform de eis van de
officier van justitie, een boete op
van 275 gulden. Bij niet betaling te
vervangen door vijf dagen 'zitten.
Zij had op Nieuw Eykholt in Heer-
len gereden met een snelheidvan 88
km per uur.

Van onze verslaggeefster

HEERLEN - Verschillende Heerlense wijkbibliotheken zul-
len de komende weken gesloten zijn voor boekenliefhebbers.
Gebruikers die alsnog een boek willen lenen, kunnen terecht
bij de grote bibliotheek in het centrum van Heerlen. Dit in ver-
band met zieke personeelsleden en het daaruit ontstane perso-
neelstekort.

" Een van de blokken natuursteen uit de Romeinse tijd zoals deze te zien is in het Heer-
lens Thermenmuseurn. Foto: klaus tummers

„We zitten momenteel in een over-
machtssituatie. Om de drie weken
zal éénfiliaal moeten sluiten om het
personeelstekort in de andere filia-
len op te vangen", vertelt direkteur
L. Maenenvan deOpenbare Biblio-
theek. Deze week is het Hoens-
broekse filiaal gesloten voor het
publiek.

Een Biblio-bus in de wijken waar
de bibliotheek dicht is, biedt ook
geen soelaas. Volgens Maenen kun
je in plotselinge situaties zoals deze,'
geen vaste patroon uitstippelen
voor de bus. „Als vervangende
maatregel is een belbus ook veel te
duur. Een bus met alle voorzienin-
gen kost al gauw 120 duizend gul-
den."

" Eindelijk! Opgelost is het
hoofdbrekende probleem vcll
burgemeester Vincent Ritztf
van Onderbanken! Na tien
jaar krijgt de burgervader ziïn
felbegeerde gemeentevlag. Tell'
minste, als het aan deredactie
van De Hazebats ligt. De reda c'

teuren van deze Schinveldse
carnavalskrant konden de leQe
mast op het gemeentehuis niet
langer aanzien en willen dat e
binnenkort een Onderhand
driekleur wappert. Waar de 9e'
meente reeds tien jaar ove"
heeft gedaan, daar was de re-
dactie binnen tien minuten mee
klaar. Gewoon een 'vaan' en lj[
het midden het symbool van de
burgemeester. lets waarmee
Vincent elk raadslid makkeUr
de mond moet kunnen snoeren-
De Ritzersluiting!

BRUNSSUM - De VSL-busdienst
van Brunssum naar Heerlen wordt
geplaagd door een tasjesrover, die
het vooral op oudere passagiers ge-
munt lijkt te hebben. Hij ging vrij-
dagmiddag tegenover een 81-jarige
vrouw die op de Pastoor Savels-
berghstraat was ingestapt zitten,
met een windjack over zijn arm.
Nadat deman was uitgestapt, bleek
de tas van de dame losgesneden. Ze
miste een portemonnee en drie me-
dailles. Zaterdagmiddag probeerde
de man het opnieuw, nu op de Prins
Hendriklaan. Zijn slachtoffer kreeg
echter argwaan en ontdekte dat
haar tas was opengesneden voordat
de man een greep had kunnen
doen. De man wist te ontkomen.

Boos

De Openbare Bibliotheek in Heer-
len heeft 55 mensen in dienst, waar-
van er 41 een baliefunctie hebben.
Momenteel zijn er van deze 41 per-
soneelsleden 10 mensen ziek óf met
zwangerschapverlof. Maenen: „Ik
hoop dat we zo snel mogelijk weer
normaal kunnen draaien, want deze
tijdelijke oplossing van het sluiten
yan filialen is verre van klantvrien-
delijk."

De Socialistische Partij heeft in-
middels een brief gestuurd aan het
Heerlense college. Volgens de SP is
de sluiting van enkele filialen niet
de oplossing voor het probleem.
Vooral ouderen, kinderen en min-
dervalidenzouden de dupe zijnvan
zon regeling. Voor deze mensen is
het volgens de SP té moeilijk om
voor een boek naar het centrum te
komen.
De partij zet dan ook zijn vraagte-
kens bij het personeelsbeleid en de
vakaturestop. Volgens de SP is een
verdere inkrimping in de nabije toe-
komst niet verantwoord.

van de gemeente kunnen we geen
extra personeel inschakelen. Er
moeten natuurlijk wel maatregelen
getroffen worden, maar extra perso-
neel op tijdelijke basis is uitgeslo-
ten."

De direkteur heeft inmiddels meer
dan 12 boze reacties ontvangen van
mensen, die voor een gesloten deur
kwamen. Het advies van de klanten
om een vervangende dienstregeling
in te voeren, is volgens Maenen niet
mogelijk. „Gezien de financiering

De sluiting van enkele filialen zijn
al aangekondigd in het gemeentelij-
ke informatiebulletin. Volgende
week zal het filiaal in Heerlerheide
dicht zijn voor de gebruikers. „Maar
het blijft vervelend, vooral omdat je
als klant uitgaat van een bepaalde
dientgeving," aldus direkteur Mae-
nen.

Topschutter verkiest
Landgraaf boven Uden

Van onze verslaggever

ging de Doeltreffers

voorjaar overstappen van de Uden-
se schietvereniging Doelbewust
naar de nieuweLandgraafse vereni-

LANDGRAAF - Topschutter Maj
Theunissen uit het Landgraafse
kerkdorp Abdissenbosch wil dit

ge mavo Lichtenberg, waarin nu het
Advies- en Studiecentrum is geves-
tigd. Theunissen zelf is de drijvende
kracht achter de nieuwe schietac-
commodatie. „Daar is het me om te
doen", benadrukt Theunissen, „een
goede accommodatie in Landgraaf.
Met allerlei politieke verwikkelin-
gen laat ik me niet in."

Openingstijden: dinsdag t/m
vrijdag van 10-17 uur. Zater-
dag, zondag en feestdagen
van 14-17 uur. Informatie via
5045-764596.

Hazebats (2)
" De politiek in Onderbanken
wordt in de alweer 31e edM
van carnavalskrant De Ho.2e'
bats toch al flink op de korre
genomen. Onder de titel 'H°
Ongerbanke 't joar 2000' u>°T'

den de vier kernen van de 9e
meente Onderbanken vergs'
ken met de uiteengeval^
Sovjet-Unie. In Jabeek wow
de republiek Jabekistan uit9e'
roepen en een nieuwe munt in-
gevoerd. De Jabeekenare11

kunnen spoedig met de Jaroe' \
bel betalen. In Merkelbeek &
Bingelrade zou men de kat nov
uit de boom kijken. Maar %1[
Bingelrade hebben intusse*
toch al enige ongeregeldheden
plaatsgevonden en zijn er Qe'
luiden opgevangen dat rtie^
daar een 'Groot Schinvelo-
nooit zou accepteren. Merkel'
beek wacht, totdat partijleide
Luuk uit zijn zelfgekozen bfl
lingschap terugkeert.

" Maar in Schinveld klin^[
tromgeroffel. De Hazebatsre' |
dactie laat Joris TeunisjenW
opdraven, de leider van de lift^Kleine Onderbanken. Deze «**
komen tot de oprichting vand
G. O. D. Dat staat voor het G*
menebest van Onafhankelijk
Dorpen. Daar heeft men gee
plaats voor Nationale Garde_
Nee, de schutterij en de On®
Garde van het fluitenkorV
kunnen als federaal leger v&.
den ingezet. Misschien komt he 'er wel van, want de boeren v°'-,
Jabeek schijnen het graan a.
vast te houden om hogere Vx%'
zen te kunnen afdwingen.

Hazebats (3)

Heerlen en Kerkrade gaan samen-
werken om de ontwikkeling en de
uitgifte van grond op die terreinen
beter op elkaar afte stemmen. In de
toekomst willen de beide gemeen-
ten afspraken maken over zaken als
grondprijzen van de terreinen.
Daarbij heeft de Heerlense Beitel
prioriteit omdat op dit terrein nog
ongeveer 20 hectare braak liggen.

Uitgifte grond
uniform geregeld

HEERLEN - Heerlen en Kerkrade
gaan als regio optreden bij de uitgif-
te van grond op debedrijfsterreinen
de Beitel (Heerlen), de Beitel-Locht
(grens Heerlen en Kerkrade) en
Dentgenbach (Kerkrade). Dit zijn
zogenaamde bovenregionale be-
drijfsterreinen.

HEERLEN - De gemeenteHeerlen
gaat nieuwe Heerlense projecten
voordragen voor subsidies uit Efro-
middelen (Europees Fonds Regio-
nale Ontwikkeling). Activiteiten die
voor een bijdrage in aanmerking
komen, moeten de economische
ontwikkeling van de regio verster-
ken. De gemeente wil bijdragen
binnenhalen voor de ontwikkeling
van het Geleendal, de ontsluiting
van industrieterrein Beitel-zuid, het
grensoverschrijdend bedrijfsterrein
tussen Heerlen en Aken en de
nieuwbouw van de Hogeschool.
Ook Kasteel Hoensbroek staat op
het lijstje. De gemeente gaat de acti-
viteiten in het kasteel verdei" ont-
plooien. De Heerlense ambtenaren
van Economische Zaken overleg-
gen momenteel met het Efro-mana-
gement over mogelijke subsidies.

Heerlen wil
Efro-gelden

Nieuwbouw
Sintermeerten-
college Heerlen
kan van start

Tentoonstelling in Heerlens Thermenmuseurn

Romeinen voorlopers
moderne bouwkunst

HEERLEN - De bouwmate-
rialen zijn ter plekke, de sym-
bolische eerste paal is gesla-
gen. Niets staat de nieuwbouw
van het Heerlense Sintermeer-
tencollege nog in de weg.

Muren werden aan de binnen-
kant bepleisterd, kleurrijk be-
schilderd of bekleed met mar-
mer. Een geconserveerd stuk
muur van de opgegraven Ro-
meinse villa te Maasbracht laat
de verschillende bouwmateria-
len en de verwerking zien. Van
de vloeren maakten de Romei-
nen ware kunstwerken, door ze
te betegelen in fraaie patronen.

Verwarming
Ook verwarming was er al! Om
badhuizen of vertrekken in huis
teverwarmen werden zogenaam-
de holle stenen gebruikt, die
waren aangesloten op een soort
kachel.

Van onze verslaggeefster

Deze week is het eindelijk zo
ver. Eindelijk, omdat het huidi-
ge gebouw aan de JohnF.Ken-
nedylaan en de dependance
aan de Klompstraat zo langza-
merhand overvol raken. De
nieuwe school voor lyceum,
havo en mavo moet onderdak
bieden aan ruim 1300 leerlin-
gen uit de regio en ruim hon-
derd docenten. Kosten: 17 mil-
joen gulden.

Het futorisch complex - ont-
worpen door Stuurman Part-
ners BV in Waddinxveen -bestaat uit twee lesvleugels
van ieder drie verdiepingen
hoog en ongeveer negentig me-
ter lang. Centraal in het ge-
bouw ligt de driehoekige aula.
Aan de achterzijde komt een
sporthal. Een twintig meter
hoogkunstwerk wordt de blik-
vanger bij de hoofdingang.

Directeur Niessen hoopt dat de
nieuwe school op het terrein
van de Open Universiteit tegen
1994in gebruikkan worden ge-
nomen.

Ook het ontstaan van de Doeltref-
fers is echter omgeven met politiek
gekrakeel. Het merendeel van de le-
den is afkomstig van S.C. Grun-
stroat, die wethouder Dré Boumans
er vorige week van beschuldigde
onderdak voor de dakloze schutters
'geregeld' te hebben. Boumans
wees de aantijging meteen van de
hand.
Theunissen - Nederlands kam-
pioen en achttiende op het laatste
wereldkampioenschap - steunt de
wethouder daarin. „In december
heeft een vijftiental Grunstroat-
leden dieverenigingverlaten. Op de
redenen daarvan wil ik verder niet
ingaan. Tot half januari zijn we op
zoek geweest naar een geschikte
plek om zelfstandig verder te gaan.
Uiteindelijk zijn we het met het Ad-
vies- en Studiecentrum eens gewor-
den over het huren van de kelder-
ruimte."
Op de rol van wethouder Boumans
valt volgens Theunissen niets aan te
merken. „Boumans heeft inderdaad
bemiddeld, maar niets meer. Meer
kón hij niet eens doen, want het is
geen gemeentelijk gebouw. In de
tussentijd zijn we fantastisch opge-
vangen door schietvereniging 't
Trefpunt, hier in Abdissenbosch."

De nieuwe vereniging is druk bezig
met het inrichten van schietbanen
in defietsenkelder van de voormali-

% Al mijmerend komt De Ho-2,
bats tot de conclusie dat er
de vier kernen van Onderba
ken ook 'kern-koppen H9de.
opgeslagen. Maar ofdie moete
worden vernietigd, dat
zelfs Joris Teunisjenko niet. n
is een kunst om op humortë1

sche wijze de draak te stek&
met plaatselijke toestanden e
gemeentepolitiek. De anonie^1

'redacteuren' zijn er weer in 9
slaagd om de lachers op hy-
hand te krijgen. Zolang h
maar bij verzinsels blijft. n,^,
lezer zij gewaarschuwd. M _
wil het komende jaar met cc.
Candid Camera door het dojr
gaan en stiekem opnames va
domme dingen maken. Opd ,
past dus. Of u staat volgen
jaar ook op 'De Hazebandj ■

Hazebats (4)

„Nu wil ik op mijn thema terugkomen en verder vertel-

len over de technische materialen, die nodig zijn voor
de uitvoer van een bouwwerk. Alle soorten natuursteen,
die zacht zijn, hebben het voordeel dat ze makkelijk be-
werkt kunnen worden, nadat ze in blokken gebroken
zijn. Als ze op overdekte plaatsen gebruikt worden,
weerstaan zij alle lasten. Op niet overdekte plaatsen ver-
weren zij echter, aangetast door vorst en rijp. Zij zijn
niet vuurvast." Vitruvius, lste eeuw v. Chr. Wisselgeld

HEERLEN - De Romeinse
bouwkunst is opmerkelijk eigen-
tijds. Al in de eerste eeuw voor
Christus schreef Vitruvius een
standaardwerk over architec-
tuur. Citaten uit zijn boekwerk
vormen de hoofdteksten van de
expositie 'Zoals de ouden bouw-
den' in het Heerlense Thermen-
museurn. Aan de hand van deze
teksten maakt de bezoeker een
reis door de oudheid, langs op-
vallend 'nieuwe' werktuigen en
technieken.

"Het scheelde gistermorgen l

het Heerlense gerechtsgebouw
niet veel of kantonrechter iy
Oostdijk had ook voor kassw
gespeeld. Een vrouw uit A*
die een boete van 50 9uiajekreeg opge\egd voor het op
stoep parkeren van haar oW
in de Heerlense binnenstap
trok prompt haar beurs. et
dijk: ,JSorry, maar u kunt «
bij mij betalen. Beneden z**,
kassier. Bovendien heb ik Q
wisselgeld bij de hand..-" J

Dat niet iedereen even blij was
met de snelle ontwikkelingen
blijkt uit een foto-reeks uit de
strip Asterix en Obelix. Volgens
deze striphelden uit de oudheid
bederven 'die Romeinen het hele
landschap met hun moderne
bouwwerken. Sjef'Born: „Anno
1992 kunnen we ons daar wel
iets bij voorstellen, met alle
hoogbouw." 'Zoals de ouden
bouwden' is een geschiedenisles-
in-het-klein over de Romeinse
bouwkunst, en niet eens saai.

Het liefst had Theunissen het plan
om onder de nieuwe sporthal Ter-
waerden schietbanen aan te leggen
gerealiseerd. Op het allerlaatste mo-
ment liet de Landgraafse schutters-
federatie een halfjaar geleden ech-
ter weten daar geen behoefte aan te
hebben. Theunissen: „Hoe dat pre-
cies zit, is me ook niet duidelijk. Ik
was toen in Luxemburg, voor een
Grand-Prixwedstrijd. Gelukkig
komt er nu alsnog een zelfstandige
schietaccommodatie."

De tentoonstelling behandelt in
grote lijnen het bouwproces in
de Romeinse tijd en de ontwik-
kelingen daarna. „Het Romeinse
Imperium was van grote om-
vang. Dit vereiste natuurlijk een
strakke organisatie. Nieuw ver-
overde gebieden werden daarom
in opdracht van de keizer syste-

De Doeltreffers krijgen de beschik-
king over acht 10-meter- en zes
12-meterbanen. Begin mei hopen de
schutters, die de noodzakelijke
werkzaamheden zelf uitvoeren, de
baan te kunnen openen.

„Op die hoofdas kwam het be-
langrijkste gebouw te staan
daarom heen de rest."

Het aanwezige bouwmateriaal
bepaalde of er in steen of met
hout gebouwd werd. Zo werd in
Zuid-Limburg op grote schaal
gebruik gemaakt van natuur-
steen, zoals Kunrader kalksteen,
of baksteen uit de pannenbakke-
rijen van het tiende legioen in
Nijmegen. „Elke pannenbakker
noteerde zijn dagproduktie toen-
tertijd op de allerlaatste dakpan,
door het aantal in de nog niet ge-
bakken klei te krassen", zegt
Bom.

matisch opgemetenen ingedeeld
door gespecialiseerde legioensol-
daten", vertelt educatief mede-
werker Sjef Bom van het Ther-
menmuseurn. Dit opmeten
gebeurde met een groma, een
soort waterpas of schietlood. Met
het instrument bepaalden de Ro-
meinse landmetens het middel-
punt van een nederzetting. Bom:
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Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Vrouw wil 'eigen koppie' op foto zien

Vijf dagen 'zitten'
voor te hard rijden



Dinsdag 18 februari 1992 "15

zij de vijfkilometer liever wilde la-
ten schieten?DOOR GOVERTWISSE

DOOR FRANS DREISSEN rechter overeind blijven", meende
DLV-voorzitter Helmut Mever.

'verleden tijd'

Grossieren
in eremetaal

LES SAISIES - Raisa Smetahi-
na, de levende legende uit Sibe-
rië. De skiloopster uit Isjim
behaalde in Les Saisies met drie
landgenotes de gouden medaille
op de 4 x 5 kilometer skilopen.
Belangrijker was dat ze drie
Olympische records op haar
naam schreef.

De 39-jarige Smetanina is nu de
oudste winnaar ooit bij de Win-
terspelen. De uit de GOS afkom-
stige behaalde de meeste medail-
les, tien in totaal: vier gouden,
vijfzilveren en één bronzen. Ook
is zij de eerste vrouw die op vijf
Olympische Winterspelen een
medaille won. Smetanina, al was
zij de langzaamste van de vier,
won samen met Elena Vialbe,
Larissa Lasoetina en Ljubov Je-
gorova. Vialbe had al drie bron-
zen medailles. Voor Jegorova
was het, na éénmaal zilver, de
derde gouden medaille van deze
Olympische Spelen. De 25-jarjge
kan vrijdag de vierde in. de
wacht slepen bij de 30 kilometer
skilopen.

Claudia Pechslein houdt Carla Zijlstra van bronzen plak af

Schaatsters staan
met lege handen

DOORWYBREN DE BOER

t.gers v r* ~ e vertegenwoordi-
Prest l Amerikaanse continent
den_v.en vooralsnog het best tij-
noQi £" Oiympisch ijshockeytoer-
tyer j Nadat Canada zondag winnaar
Veren

Van <froe P B- eindigden de
'1 sr!.lg *

Staten gisteren als eerste
3-3 iJ:IP A' door een gelijkspel van

*■« ac topper tegen Zweden.

de Zweden wacht de confrontatie
met Tsjechoslowakije, datveel ster-
ker is dan de Fransen. Het program-
ma van de kwartfinales is als volgt:
Canada-Duitsland, GOS-Finland,
Tsjechoslowakije-Zweden en Ver-
enigde Staten-Frankrrjk. Als een
duel gelijk eindigt in de reguliere
speeltijd, volgt een verlenging met
een zogenaamde sudden .death. De
ploeg die scoort, is winnaar. Valt in
de extra tijd van twee keer vijf mi-
nuten geen beslissing, dan gebeurt
dat met penalty's.

De Zweden verzekerden zich pas 21
seconden voor het einde van het
duel van de tweede plaats. Die ver-
speelden ze bijna aan Finland, na-
dat ze in het begin van de derde
periode met 0-3 waren achter geko-
men door Amerikaanse doelpunten
van Donatelli, Donato en Lachance.
In de slotfase van de tegenvallende
wedstrijd kwamen de Zweden te-
rug. De gelijkmaker was van Jo-
hansson. ...

staten en Zweden
Wrt.- ,lde reeds zeker van de

inu
es' maar het duel was wel

gelift 3 belangriJk- Met een zege of
ker v waren de Amerikanen ze-
Sca_Han de groePszege, anders dendmaviërs. De groepswinnaar
groen 6 nummer vier van de andere
genAln de kwartfinales, die vol-
"***__.._. play off-systeem worden
üitziW£rkt* Een aantrekkelijk voor-
Wem ' w,ant het matige Frankrijk.era vierde in groep B.

„Het zou vreemd overkomen als ik
nu blij zou zijn", verwoordde hij
gisteren zijn gevoelens. Het kostte
hem zichtbaar moeite een lach op
het gezicht te toveren. Verwijten
wenste de Drentse coach aan het
adres van zijn pupillen niet maken.

Arie Koops keert met een fikse ka-
ter terug naar huis. De hyper-ambi-
tieuze bondscoach concludeerde
enkele weken voor Albertville, dat
de kansen op medailles reëel waren
en dat de Duitse kanonnen binnen
schootsafstand waren gekomen.

Kater ENSCHEDE/LEEUWARDEN - De
47-jarige Rob Baan wordt technisch
manager van FC Twente. De oefen-
meester kocht gisteravond zijn nog
lopende contract van een jaar bij
Cambuur af. Over de hoogte van de
afkoopsom werden geen medede-
lingen verstrekt. Rob Baan volgt in
Enschede Theo Vonk op. Deze be-
sloot eerder zijn contract bij FC
Twente niet te verlengen, wegens
een meningsverschil met het be-
stuur over het te volgen beleid.
Baan tekende voor drie jaar bij zrjn
nieuweclub.

'Ik geef niet op'
Krabbe wil haar onschuld bewijzen

Yvonne van Gennip blijkt niet de
enige, die zondag aan het bibberen
is geslagen. Sprintkampioen Uwe-
Jens Mey is ook grieperig en heeft
zich moeten afmelden voor de kilo-
meter van vandaag. Voorts komen
de Amerikanen met de mededeling,
dat Erie Flaim zich niet lekker
voelt. Een olympische griepgolf
wellicht? 't Zal anders toch niet aan
de pizzeria in Brides-les-Bains lig-
gen?

■ Het is

d maan-
-"ëmorgen, als de eerste berichtener Van Gennips ziekte doorsijpe-

len vanuit de olympische 'gevange-
nis. Er heerst in en rond Albertville
ongeloof. Had ze ruim een week
eerder immers niet verklaard, dat

„Yvonne wilde zelf heel graag rij-
den, maar ik heb het haar afgera-
den. Het was te riskant. Ze had
koorts en spierpijn. De hartspier
kon ookaangetast zijn. Ik vond het
onverantwoord om haar te laten rij-
den. Ze is zondag ziek geworden.
We hebben tot het laatste moment
gewacht met een knoop doorhak-
ken. Vanmorgen (gisteren, red.),
toen bleek dat Van Gennip nog lang
niet hersteld was, is ze van de start-
lijst gevoerd."

Riskant

ALBERTVILLE - Eerst was er die
braam, toen die duikeling en tot slot
werd ze ziek. Verstopt achter een zwaar
bewaakt ijzeren hek, dat het olympisch
dorp als de vroegere Berlijnse Muur in
tweeën splitst, ligt Yvonne van Gennip
met 38,5 koorts op bed. Uitgekotst door
haar vroegere fans, hermetisch afgeslo-
ten van de buitenwereld. Journalisten,
die het Van Gennip-drama willen opte-
kenen, worden in Brides-les-Bains door
strenge Franse politiemensen tegenge-
houden.

Ploegarts Frank Nusse komt met-
een in het geweer, om al die boze
geruchten de kop in te drukken.

Ijskoningin van Calgary neemt ziek afscheid van Albertville

Drama Van Gennip compleet
" Gouden Gunda Niemann
wordt na de strijd op de 5
kilometer geflankeerd door
twee landgenotes: rechts
Heike Warnicke, links Clau-
dia Pechstein, respectieve-
lijk winnares van zilver en
brons.

Foto: REUTERS

Nog voordat de strijd op de vijf ki-
lometer begint ziet coach Arie
Koops er al getekend uit. Hij weet,
dat er opnieuw een storm zal opste-
ken rond zijn pupil, met wie hij eer-
dereen pittig gesprek heeft gevoerd
over bepaalde uitlatingen aan zijn
adres. „Ze gaat zo snel mogelijk
naar huis. Wat heeft Van Gennip
hier nog te zoeken?"
Een goeie vraag. Wat had de ijsko-
ningin van 1988 eigenlijk te zoeken
in Albertville? Zelf heeft ze altijd
verklaard niet tot nieuwe stunts in
staat te zijn. Het plezier en het
'mens-zijn' stonden voorop. Ze zou
wel zien hoever ze zou komen.

{^Erlen - Machteloze woede«akte zich van haar meester. Ka-
lj °.Krabbe, vorige week ontmas-
d_r~. a*s ordinaire bedriegster van. dopingcontrole, reageerde ont-; j^ "*n op de onheilstijding van de
sch e atletiekDond- Vier jaar
bet Sing' "**et *s alsof ik tegen een
bp n muur Den opgelopen. Ik
l 1 geschokt. Het was een klap in
*l gezicht. Maar ik geef niet op. Ik

k Y°or de rechter mijn onschuld
lü t 2en"' et *^e no& immer 'strijd-

syge' sprintwereldkampioene

' weten.

Schoondochter
Na Calgary was Van Gennip nog de
ideale schoondochter, nu wordt ze
als een labiele tante uitgelachen.
Het leven is hard, zelfs voor een
schaatskoningin. De sportvrouw
van 1988 had op meer krediet gere-
kend, en ook mogen rekenen. Ze
heeft zelf steeds aangegeven, dat
Calgary passé was en niet meer te
evenaren. De hoge verwachtingen
voor Albertville waren in haar ogen
nergens op gebaseerd.

ixiertussen piekert Jos Hermens,
g. ttianager van het geschorste trio

rabbe, Breuer en Möller) zich suf
a ,er de juridische aanpak. De vier

van Nike hebben hun
ro _tr en nuiswerk inmiddels afge-
kel ' <~>m de naam van de sportarti-
(j enfirma zo veel mogelijk buiten* Publiciteit te houden, heeft Her-
rjr ns besloten om de zaak over te
*De êen aan een onafhankelijk jurist.
cc atletenmakelaar maakt vandaag
sk, keuze tussen twee vooraan-
Q,.a.nde Duitse advocaten. „Deuitse atletiekbond heeft zich uit-
hoe roken' WiJ *§aan nu bekijken
r- „We het beste kunnen procede-
rje ' zei Hermens, die zich van ver-

commentaar wilde onthouden.

Nederland pikte het echter niet, dat
Yvonne van Gennip na de drie kilo-
meter zo onbekommerd en gemak-
kelijk over haar teleurstelling heen-
stapte. Daar ligt het groteknelpunt.
Sport is vooral mooi als de emoties
aan de oppervlakte komen. Zoals
bij Leo Visser, die nadat Koss hem
het goud afpakte, brieste als een
leeuw.

bonH van de Duitse atletiek-
Hau (DLV) wacht in spanning de
cat de rechtzaak af-De drie advo-
bü^n van de bond zijn zeker van
20 , Zaak. „Na omvangrijk onder-
van HWerk en zorgvuldige controle
si. feiten is slechts één conclu-
cJq m°gelijk: de atletes hebben de
tuin gControleurs al Jaren om de
ond geleid- Ik ben zeker dat al onzeaerzoeksresultaten ook voor de

Geld
Dat het royement van Krabbe en co
grote gevolgen heeft, moge duide-
lijk zijn. Het gaat tenslotte niet al-
leen om sport, maar vooral ook om
veel geld. Krabbe, goed voor een
startgage van 50.000 mark per wed-
strijd, loopt door de schorsing vele
(sponsor)miljoenen mis. De Duitse
Sporthilfe overweegt zelfs om de fi-
nanciële ondersteuning die de atle-
tes hebben genoten, terug te vorde-
ren. „Het is een menselijke tragedie,
maar de atletes kenden het risico",
sprak atletiekpaus Primo Nebiolo,
voorzitter van de lAAF.
Eind mei buigt zich een speciale
commissie van de Internationale
Atletiekfederatie over de vraag of
Krabbe, Breuer en Möller hun WK-
medailles moeten inleveren. Op 20
juli 1991, vóór de WK dus, had
Krabbe (2x WK-goud en 2x brons)
tijdens een trainingskamp in Zinno-
witz immers exact dezelfde, overi-
gens brandschone urine afgegeven
als drieweken geleden in Zuid-Afri-
ka. Dat ontdekte dopingjager Man-
fred Donike, nadat de speciale
codes van de normaliter anonieme
analyses waren vrijgegeven.
Donike, die in het plasje van het
trio sporen van een anticonceptie-
middel aantrof terwijl de atletes de
pil niet gebruiken, vermoedt dat
Krabbe haar 'controle-urine' uit een
reservoir put. Een methode die in
1988 in Canada voor het eerst werd
ontdekt bij gewichtheffers. Zij be-
waarden hun urine in een bierkoe-
ler van een hotel in Vancouver en
werden betrapt door de hotelleiding
die deverdachte flesjes aan officials
overdroeg.

ALBERTVILLE - Carla Zijlstra had al
een paar keer vrolijk gezwaaid naar het
Oranje-legioen en was door een enke-
ling zelfs al gecomplimenteerd met
haar 'bronzen' race. Op de valreep leek
de ploeg van Arie Koops dan toch suc-
ces te halen in Albertville. Tot het ne-
gentienjarige talent Claudia Pechstein
uit Duitsland van start ging en achter
haar landgenotes Niemann en Warnic-
ke brutaal beslag legde op de derde
plaats. Kernploegcoach Arie Koops en
zijn dames verlieten definitief met lege
handen de Olymic Oval.

Verwend
De verwende dames uit de ploeg
van Arie Koops raakten op de stroe-
ve ijsvloer van Albertville geheel uit
het ritme. Misschien moet Koops
overwegen de trainingskampen vol-
gend jaar wat vaker af te werken op
de winderigepistes van Alkmaar en
Haarlem, in plaats van onder het
beschermende dak van Thialf. Al
zal het oog op de Winterspelen van
1994, waarbij het schaatsen in de
nieuwe hal van Hamar wordt afge-
werkt, die redenering zonder twijfel
rap van tafel worden geveegd.

nederlaag altijd in de eerste plaats
bij jezelfzoeken."

Karl Schranz en
het medeleven
van de prinsessen
Als Karl Schranz en Jean Claude
Killy elkaar ontmoeten, dan "be-
groeten ze elkaar steevast op
dezelfde manier. De Oostenrijk-
se skikampioen opent: 'Hoe' is
het met mijn gouden medaille?'
De Fransman antwoordt: 'Ik heb
hem voor je gepoetst. Hij glimt
weer' Killy won op de Spelen
van 1968 in Grenoble de gouden
plak, die misschien wel toebe-hoorde aan Schranz. De Oosten-
rijker werd gehinderd door een
overstekende politieman. Hij
mocht opnieuw starten en reali-
seerde de snelste tijd. Goud dus.
Maar nee, de Fransen hielden de
medaille in eigen huis, omdat
Schranz - voor hij was gehinderd
door de gendarme - een paaltje
gemist zou hebben.
De 'diefstal' van het goud is niet
de enige reden waarom Schranz
met weinig plezier terugdenkt
aan de Olympische Spelen. In
1960 kwam hij in Squaw Valley
ten val, in 1964 miste hij op 0,17
seconden het goud op de reuze-
slalom, in 1968 werd hij al dan
niet terecht geklopt door Killy
en de jury en in 1972 werd'hij
naar huis gestuurd door Avery
Brundage, omdat de schatrijke
Amerikaanse lOC-voorzitter een
fel tegenstander was van betalin-
gen aan sporters. „Geld als belo-
ning voor een sportprestatie
stinkt".
Een foto van Schranz in een ad-
vertentie van de skifabriek
Kneissl kostte hem de kop. Hij
had artikel 26 van het Olympisch
reglement overtreden en werd
met 28 stemmen voor en 14 te-
gen afgevoerd van de deelnemer-
slijst. Karl Schranz vloog van
Japan terug naar Wenen, waar
200.000 Oostenrijkers hem als
een vorst ontvingen. De Neder-
landse prinsessen Beatrix, Irene
en Margriet, diehem kenden van
hun vakanties in Lech, getuig-
den via een telegram hun mede-
leven.
Artikel 26 is al lang uit de regle-
menten geschrapt. Dat gebeurde
vrij snel na het overlijden van
Brundage. Schranz werd bij
diens zijn dood om een reactie
gevraagd. „Zelfs je grootste
vijand gun je de dood niet en
Brundage was mijn grootste
vijand".

De Haarlemse treft niet alleen onbe-
grip aan bij land- maar ook bij
ploeggenoten, Carla Zijlstra zei vo-
rige week veelbetekenend op de
vraag, hoe ze over de ijskoningin
dacht: „Laat ik daar maar niks over
zeggen." Volgens Zijlstra was Van
Gennip lang niet zo laconiek als ze
naar buiten toe heeft doen voorko-
men. De olympische stress had de
Haarlemse in de ogen van de Gro-
ningse, die als enige prima presteer-
de in Albertville, wel degelijk te
pakken. Zijlstra na haar vijfkilome-
ter: „Yvonne had, doordat ze ooit
drie gouden medailles heeft gewon-
nen, moeite om zich hier een hou-
ding te geven. Ik zat hier in een
olympisch ritme, zij niet. De laatste
dagen had ik helemaal geen contact
meer met haar."

Uiter- kan en mag zich niet verschuilen
aard werden de sterk wisselende achter een dergelijk excuus.
weersomstandigheden in de Haute „Het rijden in een sneeuwstorm
Savoie en de gevolgen daarvan op past toch een beetje bij de heroiek
de ijsvloer als belangrijkste oorzaak van het schaatsen", zei Ard Schenk
genoemd voor het Oranje-echec. nog niet zo heel lang geleden. En
Een land dat echter ruim twee ton Carla Zijlstra wist deze week te mel-
investeert in het damesschaatsen, den: „Je moet de oorzaak voor een

Voor de negende maal namen vrou-
wen deel aan het olympisch schaat-
stoernooi. Viermaal eerder keerde
de vaderlandse damesploeg naar
huis terug zonder een medaille in
de koffer. Voor het laatst was dat in
1984 in het Joegoslavische Saraje-
vo, waar ook de heren op nul bleven
staan. Calgary werd vier jaar gele-
den in de kronieken bijgeschreven
als het succesvolste olympische
toernooi ooit voor de Nederlandse
vrouwen. Dat achter Van Gennip de
rest daar figureerde werd in de eu-
forie vergeten.

Rob Baan volgt
Theo Vonk op
bij FC Twente

Ten onrechte
Terwijl trainer Springstein (tegen-
woordig spottend Trickstein) nog
steeds spreekt van „een complot te-
gen de Ossies", de SPD-fractie van
de Bundestag een anti-dopingwet
wil indienen en 52 % van het Duitse
volk vindt dat Krabbe ten onrechte
gestraft is, heeft Mercedes-Benz zijn
contract met de Duitse atletiekbond
tot eind dit jaar verlengd. „De bond
heeft met de schorsing een duide-
lijk signaal afgegeven en dat appre-
ciëren we", aldus een woordvoer-
der.

GOSzeker naar
EKvoetbal

kerm ~~ In Zuricn werd be-
On_n.^at net Gemenebest van
fimr f

nkelijke Staten (GOS) de~
Ei ir za' deelnemen aan de.wopese titelstrijd voetbal, die
dpnu in Zweden wordt gehou-
in 'ri GOS sPeelt in Zweden
Üi..* i *§r°ep met Nederland,

en Schotland.

Zweden op valreep
nog naast USA

4rj.^a gesproken winnen dc
*c Hi wfunen van het gastland, zodatuicntbij een medaille zijn. Voor

Baan, met Cambuur kansrijk in de
strijd om de titel in de eerste divi-
sie, had eveneens in grote lijnen
overeenstemming bereikt met FC
Den Haag. De Haagse club onder-
handelde het afgelopen weekeinde
nog met Cambuur over de afkoop-
som. De club bood 50.000 gulden.
Daarmee namen de Friezen
genoegen. Cambuur deed Baan ver-
volgens een verbeterde aanbieding-
Zijn huidige verbintenis zou -wor-
den vervangen door een nieuw, con-
tract drie seizcgnen." De Zweed Mats Naslund (nummer 26) en deAmerikaan Greg Brown in een verwoede poging

om depuck te veroveren. . Foto: reuters

Zijlstra's topsport-carrière is pas be-
gonnen en kan over twee jaar in
Lillehamer een hoogtepunt berei-
ken. „Ik heb een hele goeie race
gereden. Bij het EK zat ik nog ze-
ven seconden achter Warnicke, nu
nog maar twee. Ik kan binnen korte
tijd op het Duitse niveau zijn", was
haar terechte conclusie na de 5 km.
Lia van Schie had een beduidend
minder vrolijk slotwoord. „Hier had
ik me meer van voorgesteld, veel
meer", zei de Sjompwijkse.

LimburgsDagblad
sport



" VOETBAL - Paraguay en Co-
lombia vertegenwoordigen Zuid-
Amerika bij het Olympisch voet-
baltoernooi in Barcelona. Para-
guay speelde in Asuncion

NIEUWSTADT - Met ingang
van het nieuwe seizoen wordt
pefenmeester Zwartjes de nieu-
we trainer van FC RIA uit
Nieuwstadt, uitkomend in de le
klas van de afdeling Limburg.

STUTTGART - Het sterk bezette indoortennistoernooi van
Stuttgart is begonnen met een Nederlands dagje. In de ope-
ningspartij van het met één miljoen dollar gedoteerde evene-
ment zegevierde Richard Krajicek met 6-3, 6-2 over Jordi
Arrese en won Jan Siemerink met 6-1, 6-4 van de Zweed Mag-
nus Gustafsson. In beide gevallen had de winnaar een lagere
positie op de wereldranglijst: Krajicek 27ste tegen Arrese
25ste, Siemerink 40ste tegen Gustafsson 16e.NOORBEEK - Joop de Klerk

(42) uit Valkenburg, oud-speler
van VW wordt in het nieuwe
seizoen trainer van Noorbeekse
Boys. De Klerk had reeds Val-
kenburgse Boys en Walram on-
der zijn hoede.

de volgende ronde hoogstwaar-
schijnlijk de open kampioen van
Frankrijk en Australië Jim Courier.

GENHOUT/BEEK - Na afloop
van het seizoen stapt John Vran-
ken op bij GSV'2B.

Krajicek, die vorige week in Brussel
tegen John McEnroe al de indruk
wekte, de gevolgen van een „Aus-
tralische" schouderblessure goed-
deels te boven te zijn, verdreef
gravelspecialist Arrese met overtui-
ging van het net.
De twintigjarige Hagenaar treft in

De nummer één van de wereldrang-
lijst moet in staat worden geacht op
vlotte wijze af te rekenen met de
Italiaan Diego Nargiso, die zich uit
het kwalificatie-toernooi omhoog
heeft gewerkt. Krajicek acht zich
verre van kansloos. De overwinning
op Arrese vond hij een ideale voor-
bereiding. „Het maakt niet uit wie
er tegenover mij staat. Ik heb altijd
een kans. Ook tegen Courier."

Heerlense boksers
krijgen te weinig

ANTWERPEN - Tijdens bokswed-
strijden in België werden de Heer-
lense BVH'67 boksers tekort ge-
daan door de Belgische juryleden.

Schouderblessure
Courier was de man tegen wieKra-
jicek in Australië de halve finale
had moeten spelen als zijn schou-
derblessure hem niet tot opgave
had gedwongen.

HEERLEN - Resultaten sportprijsvra-
gen lotto 7:Eerste prijs: geen winnaar;
tweede prijs: 4 winnaars, bruto f
75.000,00, derde prijs: 94 winnaars, bru-
to f 1965,50, vierde prijs: 4.373 winnaars
f 42,20, vijfde prijs: 64.235 winnaars f
$,00. Cijferspel 7:6 cijfers goed: 2 win-
naars, 5 cijfers goed: 2 winnaars, 4 cij-
fers goed: 21 winnaars, 3 cijfers goed:
229 winnaars, 2 cijfers goed: 2.268 win-
naars. Toto 7:Eerste prijs: 17 winnaars,
bruto 2.005,50, tweede prijs: 279 win-
tiaars, f 45,30, derde prijs: 2497 win-
naars, f 12,60. Toto-gelijk 7:eerste prijs:.
been winnaar, tweede prijs: 1 winnaar, f
333,70, derde prijs: 9 winnaars, f 185,40,
vierde prijs: 466 winnaars, f5,70.

Jan Siemerink, die als gevolg van
zijn uitstekend presteren vorig jaar
bij hetzelfde toernooi veel punten
heeft te verdedigen, moet zich voor-
bereiden op een al even gerenom-
meerde tegenstander: Boris Becker.

AUTOSPORT
Daytona Beach. Daytona 500. 1.Allison,
Ford 200 ronden, 2. Shepherd, Ford 200,
3. Bodine, Ford 200, 4. Kulwicki, Ford
200, 5. Trickle, Oldsmobile 200, 6. Petty,
Pontiac 199.

Lichtwelter Nelis Klee bracht in
zijn duel met de viervoudige Belgi-
sche kampioen Bou-Chetra alleron-
den op zijn naam. Desondanks
kende de jury de winst aan Bou-
Chetra toe. Richard Schoonens
schreef eveneens de twee eerste
ronden van zijn partij tegen de Bel-
gische juniorenkampioen De Bak-
ker op zijn naam. Met een onbeslist
kreeg ook hij te weinig. Lichtwelter
Johny Geutselaar bokste tegen de
zwaarwelter Blezgraaf. Geutselaar
haalde hem in de eerste ronde voor
acht tellen neer en schreef eveneens
de twee andere ronden op zijn
naam. Ook hij kwam niet verder
dan een onbeslist. " Richard Krajicek heeft geen last meer van Australische"

blessure. Foto: ANP

" VOETBAL - De tuchtcom-
missie van de KNVB heeft de
volgende voetballers voor één
wedstrijd geschorst: Van As
(Ajax), Boom (Den Bosch),
Spaans (Emmen), Kool (Haar-
lem), Huitema (Heerenveen),
Jaspers (NAC), Jager (Wagenin-
gen) en Verwei (Zeeland).

De Duitser, zondag in de finale van
het Brusselse toernooi nog winnaar
in een klassieke thriller tegen Cou-
rier, moet woensdag eerst nog van
de Zweed Jonas Svensson zien te
winnen, maar dat lijkt vooralsnog
geen probleem.

" WU CHU - Tijdens de Open
Nederlandse Wu Chu kampioen-
schappen behaalde Danny
Hoyer (Heerlen) de Nederlandse
titel op het onderdeel wapen,
lange stok en werd hij tweede op
de kata.

TENNIS
Stuttgart, mannen, 1,9 miljoen gulden:
le ronde: Siemerink - Gustafsson 6-1
6-4; Krajicek - Arrese 6-3 6-2.

Olympisch dorp
Barcelona klaar
BARCELONA - Ruim v|j
maanden voor het begin van <*,
Olympische Spelen, die van i
juli tot 9 augustus in Barcelo"
worden gehouden, is de nieU"
bouw van het Olympisch dofP
voltooid. Voor 10.500 sporters e"
5000 officials zijn nabij de hav^in totaal 1688 woningen rfle
maximaal zes slaapkamers *° ■schikbaar. Felipe de Borbon is
ingekwartierd. De Spaan5
troonopvolger neemt aan de zel
wedstrijden in de Soling-kIaSS
deel.

" POWERLIFTEN - Mariet
SPronk uit Margraten heeft bij
de Open NN Powerlift tot 67,5 kg
de titel gepakt. Spronk bracht
402,5 kg omhoog. Taekwondoteam

klopt België
MAASMECHELEN - De Li"?,
burgse taekwondo'ers hebben d
semi interland tegen België m
8-6 gewonnen. Hoensbroekena3

Patrick Meels won na een fraai
partij van de Rudy Bucovac_
Maastrichtenaar Guy Walraeve»
klopte Frank Lacroix. De ander
Limburgse winnaars wa.f,
Georges Elmar, Peter Schmn**'
Ingrid Heutz, Aysa Jakjoug";
Martin Frenken en Tajate r3ra
him.

Wie de befaamde mars
Koning Voetbal nog
eens wil horen, hoeft
slechts de KNVB in
Zeist te bellen. Sinds
kort is men daar op de
moderne toer gegaan,
tenminste waar het de
telefoon betreft. Voor-
heen was men wel een
paar kostbare minuten
kwijt vooraleer men de

telefoniste van de
grootste sportbond aan
de lijn kreeg. Nu soms
ook nog wel, maar het
wachten op de verbin-
ding wordt nu veraan-
genaamd door een pret-
tig marsmuziekje,
slechts onderbroken
door die mechanische
stem die meldt dat er
nog een x-aantal wach-
tenden voor u is. En
ook fijn dat ze er geen
'commercials' tussen
gooien. Of hebben we
nu slapende honden
wakker gemaakt ?

Inhalen verboden

WIELRENNEN
Ronde van Taiwan Eerste etappe,
Pahchio - Tachia: 1. McLachlan 158 km
hi 3.44.35, 2. James z.t., 3. Lawson op
1.20. Nederlanders: 15. Huenders, 19.
Spjkker, 23. De Louw, 31. Startman, 38.
Cjrphbf. Algemeen klassement: 1.
McLachlan 5.46.22, 2. James z.t., 3. Op-
hof 1.00. Andere Nederlanders op 1.20.

" BOWLING - Met een pinval
van 3.117 heeft Atty van Oyen
zich verzekerd van de titel Maas-
trichts bowlingkampioen. B-
kampioen was Wil Verhoeven.

Uitslagen 1 C: ZW Wierts/Haantjes-
Hoogh. Sp 2-1(1-1), Bussers 0-1, F.Verhoe-
ven 1-1 en 2-1. 't Brikske-Molier 2-1 (1-2),
R.Offergeld 1-0, Kotta 1-1, v.Hoof 1-2, Maas
1-3, Broeders 2-3, Kotta 2-4. Stand: 1. Bun-
ga Melati 15-25 (52-26), 2. Schoenenr. 15-19
(57-45), 3. Hoogh.Sp. 16-19(50-42), 4. Wierts/
Haantjes 16-19 (47-39), 5. Molier 16-19
(53-49), 6. Bouwf. 15-17 (45-32), 7. H.Meyers

15-15 (43-29), 8. Dousb. Pare 15-13(39-43), 9.
Tongelr. 15-13 (26-39), 10. v.d.Zande 15-12
(46-56), 11. 't Brikske 16-9 (33-56), 12. FC
Brunssum 15-4 (21-56)

Tweede divisie F: SZV-Cosmos 3-4 (0-2),
Labayed 0-1 en 0-2, F.Huys 1-2, R. de Mey
1-3en 1-4, F.Huys 2-4,R.Queiss 3-4. EJA-DC
H.Anders 1-4 (1-2), J.Keltjens 1-0, R.Rapati
1-1, P.Keuven 1-2 en 1-3, R.Rapati 1-4.
Bouwkomp.-Fermonia B. 2-2 (1-2), S.v.Sin-
deren 0-1, T.Fermont 0-2, P.Dullens 1-2,
M.Cremers 2-2. Perey-'t Haofke 5-1 (1-0), H.
Kiesman 1-0, J.Golsteyn 2-0, P.Paal e.d. 2-1,

J.Golsteyn 3-1, 4-1 en 5-1. VTV Vaals-Bas-
tings 5-6 (1-3), v.Venendaal 0-1, Massot 0-2,
Hoeks 1-2, Massot 1-3, Vaessen 2-3, Hoeks
3-3, Dizzy 3-4 en 3-5, v.Weersch 4-5, Massot
4-6, v.Weersch 5-6. De stand: 1. FCD Roer-
mond 15-24 (63-29), 2. DC H.Anders 16-22
(61-36), 3. Cosmos 16-21 (67-52), 4. Ferm. B.
16-19 (60-39), 5. Bouwk. 16-19 (54-49), 6. SZV
16-17 (57-53), 7. Vaals 16-14 (52-54), 8. Bas-
tings 16-14 (46-51), 9. EJA 16-14 (65-74), 10.
Perey 16-11 (44-61), 11. Amicitia 15-10
(33-61), 12. 't Haofke 16-4(34-82).

Hoofdklasse zuid: B.Stap in-Eysden 2-2,

BEEK - In de landelijke eerste divi-
sie C zaalvoetbal heeft ZW Wierts/
Haantjes de kansen op een promo-
tieplaats in stand gehouden. De
ploeg uit Beek klopte concurrent
Hooghuis Sport met 2-1. Frans Ver-
hoeven scoorde beide treffers van
de thuisclub.

ODV Yerna-Laumen/St. 5-2, Sportclub-Bas-
tings 2 2-2, Sport M.-Reneman Keelk. 1-2,
Bouwf. 2-FC Brunssum 2 7-1. De stand: 1.
Reneman 16-24 (51-25), 2. BW Filmclub
15-23 (48-22), 3. Laumen/Stampede 16-23
(45-30), 4. Egor 15-20 (43-28), 5. ODV Yerna
16-18 (43-33), 6. Bouwfonds 2 16-18 (52-48),
7. Sport M. 16-16 (48-31), 8. B.Stap in 16-13
(54-44), 9. Sportcl 16-12 (29-37), 10. FC
Brunssum 2 16-9 (22-47), 11. Eysden 16-7
(26-53), 12. Bast. 2 16-2 (23-67).

Hoofdkl.noord: Apollo-ZVV Spee 2-2, Ne-
derw-ZVV Postert 3-2, FCD Roermond
2-Altw 5-2, ZWPostert-Peters G. 6-3, Heel-
Apollo 4-3, Altw-ZW Spee 4-2. De stand:
1.Peters Geluid. 16-24 (56-43), 2. ZW Pos-
tert 16-21 (73-50), 3. H.Meyers 2 15-19(66-42),
4. Heel 16-19 (63-53), 5. 't Huukske 15-17
(55-42), 6. Neeritter 15-16 (26-24), 7. ZW
Spee 16-16 (47-50), 8. Altw. 16-15 (54-70), 9.
Wittenh. 15-12 (35-48), 10. FCD Roerm. 2
15-12 (48-61), 11. Nederw. 15-10 (35-46). 12.
Apollo 165 (45-74).

Frans Verhoeven schiet
Haantjes naar winst

Krajicek en Siemerink
goed uit startblokken

Supportersbus
SITTARD/GELEEN - Bij vol-
doende deelname organiseert
Vriendenkring Fortuna Sittard
zondag een busreis naar Sparta
in Rotterdam. Kosten f. 25,00.
Leden f. 5,00 reductie. Opgave
tot zaterdag mogelijk bij Lilian
Douven, Vaart 11 in Oirsbeek en
H. Brassé, Jupiterstraat 38 in Ge-
leen. Vertrektijden: Geleen 11.15
uur, Sittard 11.30 uur, Susteren
11.40 uur.

Arrese en Gustafsson kansloos in Stuttgart
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MURUPARA - Wildwaterka-
noër Frits Sins is volop in voor-
bereiding op de Olympisch*"*
Spelen in Barcelona. Afgelopen
weekeinde scoorde de kanoer uit
Bom een uitstekende achtste
plaats tijdens de Worldcupwed-
strijd in het Nieuwzeelandse
Murapara. Winnaar werd de
Tsjech Hilgert. Zaterdag neemt
Sins deel aan de Worldcuprace
in Australië.

Frits Sins achtste
in Worldcup

Slaande ovatie
Magie Johnson
LOS ANGELES - Spelers en
publiek van Los Angeles Lakers
hebben zondag op emotionele
wijze afscheid genomen van"Ear-
vin .Magie" Johnson. De door
aids getroffen basketballer kreeg
in de rust van de competitiewed-
strijd tegen Boston Celtic;. een
staande ovatie. Zijn shirt met het
nummer 32 werd op een ere-
plaats in het Great Western Fo-
rum opgehangen naast die van
oud-vedetten als Wilt Chamber-
lain, Elgin Bay lor, Kareem Ab-
dul Jabbar en Jerry West. John-
son wil komende corner nog aan
de Spelen deelnemen.
Tegen het publiek in Los Ange-
les zei Johnson die zijn tranen de
vrije loop Het: „Jullie zijn alleen
niet mijn supporters, jullie i_ijn
in' die afgelopen twaalf jaren
mijn vrienden geworden,": Zon-
der Johnson bleek Los Angeles
Lakers niet opgewassen te zijn
togen Boston Celtics: 507-114.

Geen uitbreiding
Roland Garros
PARIJS - Het tenniscompl^
van Roland Garros in Parijs mal?
niet worden uitgebreid. De org3'
nisatoren van de Open Frans**-
titelstrijd, die in vergelijking me
de andere Grandslamtoernooie-1

over veruit de minste ruimte be-
schikken, hadden het oog laten
vallen op twee aanpalende voet'
balvelden. Een groep particulie'
ren en een plaatselijke milieU^beweging gingen echter met suc-
ces in beroep. Door een wetsart1'

kei uit 1852, dat een bestem*
mingsverandering van het Bol*
de Boulogne verbiedt, gaan »e
plannen niet door.

Koning
Voetbal

Rederijen weigeren
vervoer Oranje-fans
naar EK in Zweden Eaters staan

op scherp
GELEEN - In Tilburg krijgt <£ijshockey-thriller tussen A&
Trappers en Meetpoint/Eate
woensdag om 19.30 uur zijn ve
volg. De winnaar van ditbelaag
duel staat met een been in de
nale. De Eaters staan op schefr
en hopen het play-off gevecg
vrijdag thuis af te maken. 0^
ker is echter het meespelen v
Eaters-topscorer Riek Boh. v-
Canadees raakte tijdens de tf
ning gisteravond geblesseerd
heeft waarschijnlijk zijn JuK??^a|gebroken. Voor het duel vrijd.3;*'
in Geleen zijn kaarten verkrijg
baar bij manager Harry L°° 'Peschstraat 43, Geleen.

Veertien jaar is het inmiddels geleden, dat Eddy
Merckx een punt zette achter zijn wielerloopbaan.
Lang voordat hij als grootste renner aller tijden de
geschiedenis inging, had men gezocht naar steeds
nieuwe superlatieven om zijn prestaties extra
kracht bij te zetten. Omdat zijn honger naar succes
niet te stillen leek, had de wielerjournalistiek hem
onder andere als kannibaal afgeschilderd. Moreno
Argentin, de 31-jarige Italiaan die op dit moment
nog tot de beste renners in het peloton wordt gere-
kend, heeft te kennen gegegeven minstens in één
wedstrijd net als Eddy Merckx kannibaal te wor-
den. Argentin denkt hierbij aan de Ardennenklas-
sieker Luik-Bastenaken-Luik, waaruit hij reeds
vier keer zegevierend te voorschijn kwam. „Ik
zou", aldus de Italiaan uit de Ariosteaploeg, „er een
lief dingvoor over hebben om nog één keer te win-
nen. Dan sta ik in deze wedstrijd op gelijke hoogte
met Merckx."

Kannibaal

Drie tennisteanis
spelen landelijk
MAASTRICHT - In de landelijk
bondscompetitie zal Limb^volgend jaarmet drieLimburg
teams vertegenwoordigd ziJ'L.tf/
de eerste klasse gemengd: Gl
NIP, Van Home enReady dat&

'slechtste verliezer' in de PTOti\g.tiestrijd profiteert van een vr'J^komen plaats. Coach John v >

Heek: „We hebben een team <£zich in de eerste klasse zeK
goed zal weren". Voor ea

c.a.spelen Erie Wilborts, Pascal »"
velkoul, Pascal Hos, Naam
Vanormelingen, Yvonne a
Kinderen en Eugénie Curfs.

Spionnen aan de bar

De KNVB is verbaasd over de weigering van
Zweedse veerdiensten Nederlandse supporters te
vervoeren naar het Europees kampioenschap voet-
bal in Zweden. „Los van het feit dat het grondwet-
telijk vrijwel onmogelijk is te weigeren supporters
te vervoeren, frustreert dit de discussie over de vei-
ligheids-aspecten rond het EK voetbal. Jammer,
vooral omdat die discussie tot nu toe zo positief
verloopt. Dit fokt onnodig de sfeer op", aldus
woordvoerder Stolk van de KNVB maandagmid-
dag.

Volgens woordvoerder Hilbrink van Scandinavian
Seaways is al meteen nadat duidelijk werd dat het
Nederlands elftal minimaal driewedstrijden in Gö-
teborg speelt, besloten geen voetbalsupporters te
"vervoeren. Scandinavian Seaways is de enige
maatschappij die vanuit Nederland (Amsterdam)
rechtstreeks vaart naar Göteborg. Ook maatschap-
pijen die vanuit Nederland naar andere steden in
Zweden varen, zoals de Stena-lijn, nemen geen
supporters aan boord.

GÖTEBORG - De Zweedse rederijen die boot-
diensten onderhouden met Engeland en Neder-
land, weigeren supporters te vervoeren naar de
eindronde van het Europees kampioenschap voet-
bal, in juni in Zweden. Alle vestigingen in Neder-
land en Engeland hebben vanuit Zweden de op-
dracht gekregen er voor te zorgen dat geen enkele
Nederlandse of Engelse voetbalsupporter de over-
steek per boot kan maken.

Slechte
verliezer

onder controle krijgen."
Stewarts' reactie: „Hij
wil toch Canadees ijs-
hockey. Nou, dan spe-
len wij dat toch. Fraser
nam met zijn team het
voortouw

geval, dat het circuit in een tijdsbestek van
enkele seconden verdacht veel op de autos-
cooter van een of andere kermis begon te
lijken. Gelukkig liep het in deze hots-bots-
affaire nog goed af. Lichamelijk letsel was
er nauwelijks. Over het feit, dat een stuk of
zes wagens rechtstreeks naar de sloop kon-
den sprak geen mens ... Foto: EPA

# Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker
als er ook nog haast in het spel is. Een aan-
tal deelnemers aan de befaamde 500-mijl-
race in Daytona Beach kan daar over
meepraten. Toen één combinatie de andere
wilde inhalen ging er plotseling iets mis.
Gebrek aan concentratie? Een menselijke
fout? Wie zal het zeggen. Feit was in ieder

De controle over som-
mige spelers was Fraser
al in een vroeg stadium
kwijtgeraakt. Zij slin-
gerden vanuit de spe-
lersbank allerlei ver-
wensingen naar het
hoofd van de Eaters-
coach. Tilburg bleek in
Geleen helemaal een
slechte verliezer toen
de stand 6-2 in het voor-
deel van de thuisclub
op het scorebord kwam
te staan. Eatersspeler
Risto Mollen: „Ze sloe-
gen ons met hun sticks
bont en blauw. Geluk-
kig stonden wij wel aan,
de goeie kant van de
score." Overigens, de
eindstand werd 6-3.

Coach Don Fraser van
ijshockeyteam Agpo
Trappers uit Tilburg
was zondagavond in het
tot de nok gevulde Gla-
nerbrook een slechte
verliezer. De roodharige
Canadees ging zijn
boekje te buiten, toen
hij de commotie rond
de wedstrijd van de
Trappers tegen gast-
heer Meetpoint Eaters
nog vergrootte.. Scheld-
woorden richting Ea-
terscoach Cliff Stewart
waren niet van de lucht.
Na afloop volgde nóg
een reeks beschuldigin-
gen. „Stewart heeft er,
alles aangedaan om
mijn spelers tot een
vechtpartij uit te dagen.
Met moeite kon ik ze

Rutten afgekeurd
Fred Rütten is afgekeurd voor het spelen van
betaald voetbal. De 29-jange speler van FC
Twente heeft een chronische heupblessure.
Rütten werd overigens in zijn hele loopbaan
achtervolgd door blessures. Sinds half decem-
ber van het vorige jaar is hij niet meer in wed-
strijden kunnen uitkomen. De vrije verdediger,
bezig aan zyn dertiende seizoen bij FC Twente,
speelde meer dan 300 compeütie-dueis voor de
Enschedese eredivisieclub.In 1988kwam hij als
invaller tegen Italië een keer in actie voor het
Nederlands elftal. # Moreno Argentin: zegehonger

Foto: DRIES LINSSEN

Bij Bayern München is de nood wel erg hoog. Na
de zevende thuisnederlaag afgelopen week, nota
bene tegen het nietige Dynamo Dresden, neemt de
clubleiding toevlucht tot niets minder dan spiona-
ge. Maar niet de tegenstanders worden onder de
loep genomen, maar de eigen spelers.
Op gezag van manager Uli Hoeness zijn er in de
stamkroegen van de Bayern 'Spitzel', oftewel
spionnen, aanwezig die doorgeven tot hoe laat de
spelers aan de bar blijven hangen. ledereen die lan-
ger dan tot half elf blijft plakken, wordt één duel
geschorst. „Sommige spelers moeten hun levens-
stijl gewoon veranderen. Misschien helpt deze
maatregel daarbij," aldus een uiterst nuchtere Hoe-
ness.

Rust terug bij
SVV/Dordrecht
GOUDA - De spelers van SV
Dordrecht zullen zonder bed ,er
kingen verder trainer on
Hans Verèl. Vorige week vrU^liepen tien voetballers weg -j
de training, wegens een versC

e5-van mening met de oefenme
ter. In een gesprek tussenn0r-
voetballers en hun belangen
ganisatie VVCS bleek datoep
problemen meevielen. De & fl,
gaat gewoon verder trainen, z
der te zeuren.

" JUDO - De Belgische judoka
Patrick de Poorter is door de Eu-
ropese Judo Federatie (EJU)
voor twee jaar geschorst. Hij
werd na de EK in november 1991
in Den Bosch op dopinggebruik
betrapt. De Belgische ploeg mag
de bronzen medaille uit het lan-
dentoernooi behouden.

Johnston uit
Schots elftal
GLASGOW - Maurice John*
ton, spits van Schotland, en bv
het EK tegenstander van Oranj^
is uit de selectie gezet door trai-
ner Andy Roxburgh. Johnsto-
had openlijk kritiek geuit op d
werkwijze van Roxburgh e
kwam vervolgens bij twee oei'"'"
ninterlands niet opdagen. JohnS'
ton is met 38 interlands en veef_
tien treffers één van de pilai*e
van het Schotse team. „We kim
nen geen lastpak in ons teanj
gebruiken", zei de Schots
bondscoach.

" TENNIS - De veertienjarige
Inge Smeets uit Meerssen heeft
haar eerste schreden op het in-
ternationale tenniscircuit gezet.
In het Portugese Alvor won ze
van de Italiaanse Petri met 4-6,
6-1, 6-3. In de tweede ronde ver-
loor zij echter van haar Engelse
tegenstandster met 4-6, 6-4, 6-4.

Van onze correspondent
GOLF
Tucson Northern Telecom Open, 1,8
miljoen gulden. Eindstand: 1. Janzen
270 slagen, 2. Britton 271, 3. Toms 272,
4 Gardner, Browne, Gallagher jr., Bla-
ke. Hart en Green allen 274.
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Skilopen, vrouwen, 4x5 kilometer: 1.
GOS (Vialbe, Smetanina, Lasoetina, Je-
gorova) 59.34,8, 2. Noorwegen op 21,6, 3.
Italië 51,1, 4. Finland 1.18,1, 5. Frankrijk
1.55,9, 6. Tsjechoslowakije 2.02,6, 7.
Zweden 2.19,7, 8. Duitsland 2.47,8, 9.
Zwitserland 3.19,3, 10. Polen 3.48,2.

SKI

iimburgs dagblad

Slalommende tegenpolen op jacht naar goud cijfers winterspelen
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Tomba-Accola: hét duel
VAL D'ISERE - Beiden zijn cowboys
in de sneeuw. Hun rodeo is de slalom,
de dynamische dans door de poortjes.
Verder hebben Alberto Tomba en Paul
Accola niets gemeen. Vandaag begin-
nen ze aan de eerste van twee prikke-
lende Olympische duels. Een vergelij-
kend warenonderzoek. Naijver bestaat
er niet. Vrienden zijn het ook niet. Hoo-
guit collega's. De tegenstellingen zijn te
groot, de levensvisie ook. Tomba (25) is
een rijkeluiszoon uit San Lazzaro bij
Bologna, een stadsjongen. Accola (24)
een boerenzoon uit Davos, een platte-
lander. Tomba zoekt ontspanning in de
disco, Accola in de natuur.

MEDAILLESTAND
goud zilver brons

Duitsland 8' 8 5
GOS 7 4 6
Noorwegen 6 4 3
Oostenrijk 4 6 6
Frankrijk 3 4 1
Verenigde Staten 3 2 1
Finland 3 12
Italië 1 3 3
Canada ' 10 1
Zwitserland 1 0 1"China 0 2 0
Japan 0 1 2
Nederland 0 1 2
Luxemburg 0 10
Zweden 0 0 2
Tsjechoslowakije 0 0 __ .

IJSHOCKEY
Groep A: Duitsland-Polen 4-0 (1-0 1-0
2-0), Finland-Italië 5-3, Verenigde Sta-
ten-Zweden 3-3 (1-0 1-0 1-3).
Eindstand:
Verenigde Staten 5 4 10 9 18-7
Zweden 5 3 2 0 8 22-11
Finland 5 3 117 22-11
Duitsland 5 2 0 3 4 11-12
Itahë 5 10 4 2 18-24
Polen 5 0 0 5 0 4-30
Programma kwartfinales: vandaag: Ca-
nada-Duitsland en Verenigde Staten-
Frankrijk. Morgen: GOS-Finland en
Zweden-Tsjechoslowakije.

Van onze sportredactie

" VALPARTIJ - Albertville heeft
zijn Eddie the Eagle, hoewel hij "niet
lijkt op de Britse schansspringer
van Calgary. Het is deMarokkaanse
skiër Brahirrf Izdag. Hij viel "drie
keer tijdens de Super G. De 25-jari-
ge Izdag werd door de 15.000 toe-
schouwers bejubeld als Eddie
Edwards vier jaar geleden in Calgar
ry.

" VROUWEN - Alberto Tomba
start vandaag de verdediging* van
zijn twee Olympische titels. Giste-
ren arriveerde hij in Val d'lsere. Op
de vraag naar zijn voorbereiding
antwoordde hij: „Ik heb als een
beest geleefd". Gevraagd naar de-
tails zei hij: „Volgens de boulevard-
pers was ik elke nacht tot 5 uur met
drie vrouwen óp stap, in het Olym-
pisch dorp zal ik elke avond dus
wel vijf vrouwen om mijn nek heb-
ben hangen".

TnVol* 1*33 's extroveit, temperament-
Ac' IWa.rmrjl°edig> een showman.
Oee introvert, een koele kikker,T^^atiek, een droge humorist.
bovk iS lid van de jetset' een Piay-i
itoJ " neeft affaires met dames varië-na van Miss Italia, topmodellen

Tomba ligt 's zomers op het strand
van Riccione aan de Adriatische
kust, Accola werkt dan in de koeie-
stront op zijn boerderij. Tomba mag
niet teveel trainen. „Als Tomba te-
veel op conditie traint, kan hij de
marathon lopen, maar geen slalom
meer winnen", zegt zijn trainer
Thoeni. Accola voelt zich thuis in
de folterkamer, de martelruimte
van de training.

tot Romeinse pornosterren. Accola
is lid van de Alpenverein, een na-
tuurvereniging, verlegen, heeft vas-
te verkering met zijn buurmeisje,
dochter van een veehouder. Tomba
zit het liefst in zijn knalrode Ferrari,
Accola op de tractor.

Alberto Tomba is een stuk verder
dan Paul Accola. De Italiaan heeft
twee gouden Olympische medailles
op zak, de Zwitser alleen het brons.
De Italiaan heeft een team van zes
man tot zijn beschikking, de Zwit-
ser is één van de vele leden van de
nationale selectie. De Italiaan richt
zich op de technische disciplines
(reuzeslalom, slalom), de Zwitser is
een allrounder.

Alberto Tomba nam gisteren even een kijkje bij de piste. Foto: AP

winterspelen op tv
VANDAAG

06.00-06.30 Euro: aujourd'hui les jeux.
06.30-07.00 Euro: cross country vrou-
wen.
07.00-07.30 Euro:-aujourd'hui les jeux.
07.30-08.00 Euro: skiën: super G vrou-
wen.
08.00-08.30 Euro: aujourd'hui les jeux.
08.30-09.20 Euro: kunstrijden vrije kür.
09.03-09.20 Dld 1: Olympia live.
09.20-09.50 Euro: cross country mannen.
09.20-09.55 Dld 1: langlauf 4xlo km
09.30-10.00 Ned 3: Studio Hilversum
09.50-12.30 Euro: reuzeslalom mannen.
09.55-12.00 Ned 3: reuzenslalom man-
nen
09.55-13.55 Dld 1: reuzenslalom man-
nen.
12.07-12.55 Ned 3: cross country: 4xlo
km.
12.30-13.00 Euro: cross country: man-
nen.
12.55-13.55 Ned 3: ijshockey 9e-12e
plaats
13.00-13.30 Euro: ijshockey.
13.30-13.45Euro: reuzenslalom mannen.
13.45-13.50 Euro: La rue vers lor.
13.50-15.00 Euro: reuzeslalom mannen.
13.55-14.20 Dld 1: skiën: reuzenslalom
13.55-15.30 Ned 3: skiën: reuzenslalom
14.20-15.55 Dld 1: 3xlo km estafette
mannen. ,

15.00-15.30 Euro: ijshockey.
15.30-15.55 Ned 3: ijshockey: 9e-12e
plaats ',
15.30-19.30 Euro: Noordse combinatie,
schaatsen (1000 m. mannen) en ijshoc-,
key (kwartfinale).
15.55-16.00 Dld 3: Sport aktuell.
15.55-16.55 Dld 1: schaatsen 1000 m.
mannen
15.55-18.00 Ned 3: schaatsen 1000 m.
mannen.
16.55-19.00 Dld 1: ijshockey: kwartfina-'
le.
17.10-17.15 Dld 2: Sport Heute.
19.00-20.00 Ned 3: hoogtepunten
19.30-20.00 Euro: La rue vers lor.
20.15-23.30 Dld 1: Olympia extra: hoog-
tepunten, ijshockey (kwartfinale) en
Short-track schaatsen (voorronden). * »
20.25-20.45 Ned 3: schaatsen: shorttracll'
20.30-21.00 Euro: skiën: reuzeslalom.
21.00-22.30 Ned 3: ijshockey (kwartfina-
le)
21.00-23.30 Euro: ijshockey en short-,
track.
22.30-22.50 Ned 3: Studio Moutiers
23.30-00.30 Euro: La rue vers lor.
23.32-00.00 Ned 3: samenvattingen
00.30-01.00 Euro: reuzeslalom mannen.
01.00-02.00 Euro: ijshockey.
02.00-03.00 Euro: La rue vers lor.
03.00-05.00 Euro: ijshockey.
05.00-06.00 Euro: reuzeslalom mannen. ".

Familie-onderonsje bij
shorttrack-schaatsen

olympisch kort

" CCCP-PAKKEN - De trainings-
pakken van de GOS-deelnemers
zijn gewild in Albertville. Ze heb-
ben nog het oude logo CCCP van de
voormalige Sovjetunie op de rug-
De dagprijs schommelt rond de 300
gulden. De atleten van het GOS
hebben een bevriende Franse jour-
nalist ingeschakeld om het verkeer
van vraag en aanbod te regelen.

voor de pers, brood voor het kloot-
* jesvolken geeft de voorkeur aan de

wereldbeker, het regelmatigheids-
klassement.

Accola vindt de Spelen een show

Afzondering
Tomba bereidt zich in Sestrieres in
afzondering voor en komt twee da-
gen voor de tweestrijd naar Val dT-
sere, Accola bereidt zich in Veyson-
naz voor en komt twee dagen eerder
naar de Olympische piste. Tomba
wil in Frankrijk twee keer goud,

Tomba won in zes jaar25 wereldbe-
ker-wedstrijden, Accola vijf. Tomba
won dit seizoen zeven wedstrijden,
Accola drie. Tomba staat nummer
twee in het klassement om de we-
reldbeker, Accola nummer één.
Tomba verdient 5.000.000 gulden
per jaar, Accola een nul minder.
Tomba doet één keer per jaar aan
politiek, als hij rond de kerstdagen
per helicopter op privé-bezoek gaat
bij premier Cossiga, Accola is een
zwart-wit politicus.

ALBERTVILLE - Vier jaar
geleden veroverde Monique
Velzeboer de olymische short-
track-titel op de 500 meter.
Van goud kon in haar geval
echter niet gesproken worden,
want het rodeo-schaatsen was
in Calgary slechts een demon-
stratiesport en leverde daarom
niet meer op dan een fraai ge-
tuigschrift. In Albertville
staan de shorttrackers wèl of-
ficieel op het olympische pro-
gramma. En opnieuw staat de
naam van Monique Velzeboer
in het rijtje met favorieten.
Mocht haar olympische missie
onverwacht toch stuklopen,
dan zijn er altijd nog zus Si-
móije en broer Mark.

Tomba wil naar Hollywood, een
film maken met Sylvester Stallone,
sinds kort zijn vriend. Tussen Al-
bertville en Lillehammer komt 'The
Two Rockies' (Stallone/Tomba) uit.
Accola wil naar Davos, zijn koeien
melken. Tussen Albertville en Lille-
hammer haalt hij de duizend liter
per dag.Tomba stopt in 1995, Acco-
la in 1998.'T0t zolang blijven het de
agressieve, trefzekere temmers van
de slalom.

Hans Ooft
bondscoach
van Japan " De Nederlandse shorttrack-ploeg (v.l.n.r. Priscilla Ernst, Si-

mone Velzeboer, Penlope de Lella, Mark Velzeboer, Monique
Velzeboer, Joelle van Koetsveld en trainer Jan de Vries) op weg
naar de training. Foto: ANP

De Velzeboertjes, beroemd vanwe-
ge hun passie voor het shorttrack
en berucht vanwege de vermeende
vete met de Ossendrijvertjes (tij-
dens het NK in 1988 vochten de
beide families voor de tv-camera's
openlijk een ruzie uit, red.) heten
begiftigd te zijn met uitzonderlijk
veel talent. De erelijst van de zusjes
vertoont desondanks grote verschil-
len. Monique (22) weet zich in het
bezit van nationale en Europese ti-
tels en mag zich bovendien olym-
pisch kampioen noemen. Haar twee
jaar oudere zus stond nog nooit op
de hoogste tree van het podium.
Simone lijkt bepaald niet gebukt te
gaan onder de rol in de schaduw
van haar zus. De verklaring voor
haar minder succesvolle carrière
schuilt volgens de oudste Velzeboer
voornamelijk in het uiteenlopende
belang dat beiden aan hun sportie-
ve bezigheden hechten. „Ik studeer
al vier jaar geneeskunde. Geen
makkelijke studie. Ik heb de studie
altijd boven het schaatsen verko-
zen. Monique zat op het VWO, had
het daardoor iets makkelijker. Bo-
vendien heeft zij er alles voor over
om de top te bereiken".

De harde instelling van Monique

Pluktecampagne
bi^BERTVILLE - Eén titel was
0j v°orbaat gereserveerd op de
ijs.. Plsche Winterspelen. In het
tsar?1!?611 kon het goud Paul en
Saan r. Duchesnay niet ont-
l*öits uitgekiende pubhci-
cjen c^ mPagne van enkele maan-
het ond er garant voor. Zo leek
*tjall

e Juryleden bleken er in de
niet de Glace van Albertville
20r\Oritvankelijk voor. Met uit-
Arm Tng van het Franse lid
Scha van Eybergen. Zij koos
nar jaamteloos de kant van de Ca-
pa«^Se broer en zus met Frans
■allee °rt" Van Eybergen stond
rn.cc

n_ P c overige acht stelden
°B h Pri^s op nun integriteit dan
Saver,

XHeuze Franse cadeaux. Zij
hoogste noteringen aan

rr^j. na KUmova en Sergei Pono-

SchansspringerKonijnenberg stopt
lenh Haag - Gerrit JanKonij-
§en r>g stopt met schanssprin-
yc.' üe 28-jarige Hagenaar wil

100l0o ,°P een maatschappelijke
henk aan gaan toespitsen. Konij-
ftiePH g mocht van het NOC niet
Wim aan de Olympische
&rest Spelen in Albertville. Zijn
n_eJaH.es waren niet goed ge-
2ii_ konijnenberg trok daaruitIJn conclusies.

j^URCHEVEL - Japan heeft
Pin Sprin*=en gewonnen van deCo^S enwedstrrjd in de Noordse
6451 natie- Japan leidt met
227 Punten en een verschil van
Va 'j? minuten voor Oostenrijk.
d<_R.raag vindt net tweede ge-
st-;. Pteats: de 3x 10 kilometerSlopen

Japan leidt
incombinatie

Super G dag
uitgesteld

«IBEL - De super G voor
hetUWen die voor *Sisteren °P
de p^°*=rarnma stond, is wegens
(j e hechte weersomstandighe-
Soh naar vandaag (11.15 uur) ver-
-lachVen* In Méribel viel in de
derr Van zonciag °P maandag
het v. Centinieter sneeuw. Sinds
ty. begin van de Olympischeg^/iterspelen is het witte pak
Yq meter dikker geworden.

sneeuwval ennte mist maakten skiën on-m°gelijk.

Meydoor
griep geveld
■^BERTVILLE -■ Uwe-Jens
lünn start vandaag niet op de
d

U|J meter. De Duitser, diezater-zijn schaatstitel op de 500
ziek Prolongeerde, heeft zich
Ti... afSerneld. Mey heeft griep.
'JOens de race, die hrj in 37,14

m"n> voelde hij zich al niet hele-
(jg^fit- „Het is een klein won-
ePr. at ik heb gewonnen". Vol-
Von Mey heeft h« twee dagen
wr de wedstrijd kou gevat. Hij

ftde te lang in regen en wind.

UTRECHT - Hans Ooft wordt
bondscoach van Japan. Hij zal ont-
slag aanvragen bij FC Utrecht, waar
hij manager is. Binnenkort tekent
hij in Japan een contract, dat in elk
geval zal lopen tot en met het toer-
nooi om het wereldkampioenschap
voetbal, dat in 1.994 in de Verenigde
Staten wordt gehouden. Ooft kwam
drie jaar geleden naar FC Utrecht.
Bij de club heeft hij een verbintenis
voor onbepaalde tijd. Daarvoor
werkte hij eveneens in Japan, als
clubcoach van Mazda. Japan wil de
ontwikkeling van het voetbal se-
rieus aanpakken. Hét land heeft
zich kandidaat gesteld voor de orga-
nisatie van de wereldtitelstrijd in
2002.

Van Velde tegen Kim
ALBERTVILLE - Gerard van
Velde komt vandaag op de
Olympische 1000 meter in de ne-
gende rit uit tegen de Zuidko-
reaan Yoon-Man Kim. De verras-
sende nummer vijf van de 500
meter start in de buitenbaan. De
tweede Nederlandse sprinter,'
Arie Loef, treft in het achttiende
paar de JapannerYuji Fujimoto.
De overige Nederlandse deelne-
mers zijn Falko Zandstra én Rin-
tje Ritsma.

De loting: Eerste rit: Bachvalov-
Yasunori Miyabe, 2. Toshiyuki

Kuroiwa-Klimov, 3. Thibault-
Yukinori Miyabe, 4. Goeljajev-
Adeberg, 5. Zinke-Flaim, 6. Zje-
lezovski-Besteman, 7. Ireland-,
Brunner, 8. Kelly-Jansen, 9.
Kim-Van Velde, 10. Scott-Sön-
draal, 11. Thometz-Konig, 12.
Jaegal-Markström, 13. Had-
schieff-Abratkiewicz, 14. Kah-
Sodnomdhrja, 15. Song-Jaros-
zek, 16. Forslund-Likic, 17.
Zandstra-Mc Nicol, 18. Fujimoto-
Loef, 19. Li-Dai, 20. Balo-Choi,
21. Lee-Madarasz, 22. Ilkka-Tah-
mindjis, 23. Liu-De Taddei, 24.
Ritsma-Lamberton.

laat zich nog het best illustreren aan
de hand van de Olympische Spelen
in Calgary. Vlak voordat zij het ijs
op moest, zag Monique hoe haar zus
ten val kwam, met een smak tegen
de boarding belandde en daarbij
een ernstige rugkwetsuur opliep.
Ruim een halfjaar had Simone Vel-
zeboer nodig om weer op de been te
geraken. Uiterlijk onbewogen stap-
te Monique direkt na het ongeval
het ijs op, keek niet om naar haar
zus die per brancard van het ijs
werd gedragen, en sleepte de titel in
de wacht.

Vanavond staan de boerendochters
uit Oude-Ade opnieuw aan de start
van een olympisch toernooi. In de
persoon van de 23-jarige Mark
brengt de Zuidhollandse short-
track-familie zelfs nog een derde
troef op het ijs. Donderdag wordt
de damesfinale afgewerkt, zaterdag
besluiten de mannen hun toernooi.
Titelverdedigster Monique Velze-
boer mag zich een van de favorieten
noemen voor de eindzege; voor Si-
mone Velzeboer lijkt een plaats in
de eindstrijd het hoogst haalbare.

; [>---_____ ___~ (ADVERTENTIE)

H____%/<OOPJP [_^___IKOOPJS H_*3_lKooPJ£ EEEHkOOPJS HUT.. KOOPJE fiïR&KOOPJF tiïRil. KOOPJE

Diafilm 100ISO, 36 opnamen, mcl. Belegen Goudse kaas, Ikg Kubuspanty, 20 of30 denier, maat Katoenen pullovèr, 6 kleuren, ook Overhemd, 3 dessins, maat 37-44 Beugelbeha, 3 kleuren, maat Herensli'p, 3 kleuren, maat 4-8
ontwikkelen 11.75/*%/> -| /^ 36-46 2.25 t/m 2.75 -|f\ in uni, maat 38-44 Af\ -f Q 758-95DD -f /£2 voor _£U«T i4r-J__<__-.~ 5 voor IU«T J&rrWjr 2ëttLÖ~ i^lj." j^-O."

;
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Ijsdansen, eindstand na vrije kur: 1.
Klimova/Ponomarenko 2,0 punten, 2.
Isabelle en Paul Duchesnay 4,4, 3. Oe-
sova/Sjoelin 5,6, 4. Gritsjoek/Platov 8,0,
5. Calegari/Camerlengo 10,0, 6. Rah-
kamo/Kokko 11,4, 7. Engi/Toth 13,6, 8.
Yvon/Palluel 16,6, 9. Moniotte/Lavanc-
hy 17,4, 10. Mrazova/Simecek 20,6.

KUNSTRIJDEN

Noordse combinatie, eerste onderdeel:
Schansspringen voor ploegen (70-me-
terschans): 1. Japan (Ogiwara, Kono en
Mikata) 645,1 punten, 2. Oostenrijk
(Kreiner, Ofner en Sulzenbacher) 615,6,
2 minuten en 27,5 seconden achterstand
by start van het skilopen, 3. Duitsland
(Dufter, Pohl en Deimei) 609,7 - 2.57, 4.
Verenigde Staten 591,3 - 4.29, 5. Frank-
rijk 578,4 - 5.33,5, 6. Noorwegen 569,9 -6.16, 7. Finland 561,2 - 6.59,5, 8. Tsjecho-
slowakije 546,7 - 8.12, 9. GOS 545,3 -8.19, 10. Estland 525,9 - 9.56. Vandaag: 3
x 10 km skilopen.

Vrouwen, 5.000 meter: 1. Niemann
7.31,57, 2. Warnicke 7.37,59, 3. Pechstein
7.39,80, 4. Zijlstra 7.41,10, 5. Prokatsjeva
7.41,65, 6. Bojko 7.44,19, 7. Bajanova
7.45,55, 8. Van Schie 7.46,94, 9. Hashi-
moto 7.47,65, 10. Belci 7.50,42, 11.Krohn
7.50,64, 12. Kariyama 7,50,77, 13. Dasca-
lu 7.54,03, 14. Uhara 7.54,15, 15. Hunya-
dy 7.56,48. Yvonne van Gennip niet
gestart.

SCHAATSEN

winterspelen 1992
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f biljarten J
District Z.Limburg
Drieb.A
Schinnen-Volkshuis 2-5
iMatchp.-Societeit 4-3
Maasband-Wolfrath 7-0
Modern-Luip 7-0
,Volksh.3-Modern 2 3-4
Keizer-Tjoba 2-5
Drieb.Bs-2
>N.Klossen-Catennaccio 5-2
'Apollo-Caramb. 7-0
Matchp.3-Bl.Bock 4-3
Vink-Kantje 5-2
;DJB-OHVZ 4-3

Drieb.C
"BCV-OHVZ 4-3
'Carambool-Brunssum 5-2
VKC-St.Heerlen 7-0
Volksh.-Gebr.Hofke 5-2
BBC-Br.Wapen 5-2
Academie-DJB 7-0

Drieb.D
Apollo-Cebusta 7-0'
Treffers-Caramb. 2-5.
Union-Ven 7-0:
.Kantje-Vink 2-5
OHVZ-Brunssum 0-7.
Touche-Br.Wapen 2-5

IA
"Vo_ksh.2-Ho.tum 5-2
Born-Societ.2 2-5
GONA-Volksh.3 5-2
■Quick-Benelux 2-5
Societeit-BVG 5-2

1B
.'Schaesb.-N.Klossen 2 5-2
BBC-St.Bavo 2-5
N.Klossen-Vriendenkr. 2-5
Sibbe-Keizer 3-4
St.Heerlen-Ju.iana 6-1-
IC
Waubach-Volkshuis 2-5
BBC-Kempke 5-2
Schaesberg-BCH 70 2-5
Volfcsh.-BCH 5-2,

2A
Eikenb.-Stein 0-7
HGK-Maasband 2-5
Wcilfrath-TIP 2-5
-?empke-Tjoba 2-5
Sötie-Quick 4-3

Societeit-TIP 2-5
tyüza-Heukske 7-0
Benêlux-Tjoba 5-2
BVG-Holtum 2-5
HGK-Born 2-5

2C
_sibj.e-N.Klossen 2-5
VKC-Klosje 5-2
Ransdaal-Br.Wapen 0-7
BCV-BCH 70 3-4
Beathx-Volkshuis 5-2

2D
Ven-Keizer 0-7
Brunssum-Schaesberg 5-2
Vriendenkr.-Butting 3-4
Eikenb.-Los Band 7-0
Maria G.-Hoefijzer 5-2

2E
Gebr.Hofke-Apollo 5-2
Hoefijzer-Ven 5-2
Juliana-Bl.Bock 3-4
Keizer-N.Klossen 5-2
2F
OHVZ-Hoefyzer 5-2
ABC-Eendracht 5-2
St.Hoger-Waubach 2-5
Bl.Bock-Kantje 3-4
Schaesb.-N.Klossen 5-2

3A
Benelux-Oase 0-9
Kempke-Societeit 5-4
Heukske-Jachth. 9-0
Maasb.-ljoba 5-4

"WbUV-ath-Holtum 7-2
3B
Sfnderb.-Statie 2-7
Vdlksh.-Eikenboom 0-9
T)oba-Modern 0-9
St.Höger-Schinnen 4-3
TIP-Oase 4-5

3C
DJB-St.Hoger 4-5
Klosje-Eikhagen 7-2
ABP-Juliana 2-7
ABC-Sibbe 2-7
St.Heerlen-Weustenr. 2-7
3D
11-erte-DJB 5-4
Treffers-BBC 5-4
Butting-Gebr.Hofke 4-5
<A
Statie-Eikenboom 7-2
WoKrath-Nestje 0-9
Heukske-Born 2-7
Oase-Kempke 9-0

4B
Modérn-Lindenh. 4-5
Kempke-Eikenb. 2-7
Maasb.-Heukske 9-0
Tjobg-Stadion 5-4
Luip-Quick 7-2
4C
Kaïzar-St.Bavo 4-5
BCV-L.Band 5-4
Matchp.-Beatrix 4-5
Br,Wapen-BCH 70 7-2
N.Klossen-St.Hoger 2-7

4D
Beatrix-N.Klossen 4-5
Keizer-Eikhagen 2-7
Hoefijzer-Academie 7-2
Waübach-DJB 2-7
Schaesb.-Eendracht 2-7

4E
Matchp.-Carambool 5-4
MariaG.-N.Klossen 2-7
Djß-ApoUo 5-4
Treffers-Butting 5-4
Eikhagen-Vriendenkr. 7-2

5A
Módern-TIP 5-4
Tjoba-Holtum " 7-2
Sahderbout-Stadion 7-2
GaseJleukske 9-0
Volkshuis-Stein 5-4
5B
Eikenb.-Br.Wapen 9-0
Volksh.-Tjoba 6-3
fcindenh.-Caramb. 2-7
Klosje-Kempke 4-5
Heukske-Modern 4-5
St.Bavo-Oase 2-7
5C
Brunssum-Maria g. 7-2
N.Klossen 9-Eikhag. 7-2
Beatrix-Sibbe 0-9
DJB-N.Klossen 10 4-5
Irene-Caramb. 2-7

District Maastricht en om-
streken KNBB
Cl-A
Berceuse-Heer 4-3
Sjaan-BCM 5-2
KOT-Klos 5-2
rSfoorb.-Ulestr. 3-4

■f*l-R
Klos 3-Heer 2 2-5
Klos 2-Vriendenkr. 7-0
Rhéïng.-Keizer 7-0

C2-AKOT2-Banholt 2-5
Kéer-Bunde 7-0
Ricider-DAS 0-7
JHaverput-MBV 3-4
Geertr.2-Ulestr.3 2-5

C2-B
Eijsden-A.Raak 2-5
'Gèrt_ch-KOT 3 7-0
.Banholt 2-Geertr. 3-4
Diekske-Klos 4 5-2
Noorbeek 2-Vilt , 5-2

C2-B
Eijsden-A.Raak 2-5:
Gerlach-KOT3 7-0
Banh.2-Geertr. 3-4
Diekske-Klos 4 5-2
Noorb.2-Vilt 5-2

C2-C
DAS 2-Heer 4 6-1
Itteren-BAM 5-2
Heukske-Keizer 2 3-4
Ulestr.4-Ketsers 3-4
'MBV3-Heer2 4-3

C2-D
Keizer 3-Heugem 5-2
Vriendenkr.2-Itteren 2 7-0
Sjaan 2-Berceuse 2 5-2
Rheing.2-Nazareth 5-2
MBV 2-Wolder 2-5

C2-E
Berceuse 3-Keer 2 2-5
Bunde 2-BAM 2 5-2
Sabena-A.Wolder 7-0
DOT-Voliere 0-7,Ketsers 2-Victorie 2-5

C3-A
Eijsden 2-Bookvink 2-7
A.Wolder 2-Oost 7-2
Duuker-Wolder 2 9-0
Eijsden-Borgharen 9-0
Eijsden-Borgh. 7-2
Itteren 3-Rheing.3 0-9

C3-B
Eendr.2-A.Wolder3 5-4
Bookvink 2-Berceuse 4 7-2
DOT 2-Nazareth 2 2-7
Rheing.4-MBV 4 5-4
DAS 3-Voliere 2 5-4
BAM 3-Geulle 0-9

C3-C
MergeU.-Kl.Vier 2 2-7
Concordia-Eendr. 4-5
Klos 6-Heer3 7-2
KOT 4-Eijsden 2 5-4

C4-A
A.Raak 2-Kl.Vier 3 2-7
Haverput 2-KOT 5 4-5
Rheing.s-Heugem 2 2-7
Noorbeek 4-Geertr.3 5-4
Concordia 2-BC Oost 2 2-7
Diekske 2-W.v.Berg 4-5

C4-B
Vriendenkr.3-Haverput 3 4-5
DAS 4-Duuker 2 5-4
Victorie 2-BAM 5 9-0
Sabena 2-Heukske2 3-6
Heer 4-Nazareth 3 9-0
Bookvink 3-Rheing.6 7-2

C4-C
BCM 2-DAS 5 2-7
A.Wolder 4-Borgharen 2 9-0
Ketsers 3-BAM4 7-2
Nazareth 4-800kv.4 3-6
DOT 3-Ridder 2 7-2
Heukske 3-Wolder 3 7-2

C4-D
Duuker 3-A.Wolder 5 6-3
Heer 5-Klos 7 4-5
Eijsden 3-DOT 4 7-2
Oost 3-Berceuse 5 7-2
Heugem 3-Noorbeek 3 5-4

C5-A
Oost 4-Diekske 3 2-7
Keizer 4-KOT 6 2-7
Volière 3-Eijsden 4 2-7
Nazareth 5-Vilt 2 7-2

C5-B
Heer 5-Concordia 3 2-7
Berceuse 6-Mergell.2 ' 7-2
Kl.Vier 4-Ketsers 4 7-2
Noorbeek 5-Geertr.s 5-4
Eijsden 3-Vriendenkr.4 4-5

Driebanden A
Vriendenkr.-Heukske 7-0
Eijsden 2-MBV 2-5
Noorbeek-Heer 5-2
W.v.Berg 2-Oost 5-2

Driebanden B
MBV 2-Rheing. 3-4
Heukske 2-Keizer 7-0
BCM 2-Nazareth 5-2
KOT-W.v.Berg 0-7
Sjaan-Voliere 5-2

Driebanden C
DAS-Eysden 5-2
Keizer 2-Vriendenkr.2 2-5
Rheing.2-MBV 3 7-0
Heer-B'Home José 7-0
Heer 2-Ulestr. 2-5

Midden-Limburg
Hoofdklasse A
Odilia-Riva 0-6
Paerdstal-Roggel 4-2
Vriendenkr.-Stift 6-0
Blaakven-Montfort 0-6

Hoofdklasse B
DLV-Thorn 4-2
OVU 2-LosBand 2-4
M'Beek-Nunhem 4-2
Herkenb.-Joppe 2-4
Grathem-OVU 4-2

le klasse A
Maneslust-Grathem 2 2-4
Hoek-Blaakven 2 2-4
Roggel 2-M'Beek 2 6-0
Los Band 2-Wessem 4-2
Internos-Hapje 2-4

le klasse B
Walhalla-OVU 3 2-4
Veldp.-Swalmen 2-4
Roermond-Taverne 0-6
Beegden-Ster 2-4
Volharding-Boekoel 2 4-2

2e klasse A
Montfort 3-TOP 2-6
Crescendo-Beegden 2 4-4
ONA-Robic 4-4
Wessem 2-Joppe 2 6-2
Odilia 2-Maasbracht 2-6
2e klasse B
Allerhand-Baexem 3-5Riddersh.-Vriendenkr.2 4-4
Ketelb.-Meijel 2-6
Klumpke-Tramhalte 6-2
Ramona-Stevel 8-0
2e klasse C
DDD-Veldpoort2 2-6
Leveroy-Prairie 4-4
Walhalla 2-Carambola 4-4
Karot-Manellust 2 6-2
Thorn 2-Hoek 2 6-2

2e klasse D
Wessem 3-Crescendo 2 4-4
Heukske-KOT 6-2
Horn-Montfort 4 4-4
DDD 2-Heel 2-6
Internos 2-Karot 2 4-4

2e klasse E
Ster 2-Internos 3 2-6
OVT-Avanti 4-4
Roermond 2-Mijnh. 4-4
Swalmen 2-TOP2 2-6
OVS-KOT2 6-2

2e klasse F
Amicia-Ramona 2 8-0
DES-DDD 3 2-6
Stevensw.-Vlodrop 2-6
Herkenb.2-Odilia 3 5-3
Crescendo 3-Maasbr.2 2-6

2e klasse G
Stift 2-Prairie2 4-4
Thorn 4-Servaas 4-4
Robic 2-ONA2 6-2
Grathem 3-Tramh.2 4-4
Hoek 3-Thorn 3 5-3

2e klasse H
Joppe 3-Ketelbink 2 2-6
Riva 2-Buggenum 5-3
Nunhem 2-Roggel 3 8-0
Meijel 2-Baexem 2 4-4
Beegden 3-Oranjet. 6-2

3eklasse A
Boekoel 3-Volhard.2 0-8
Roerm.3-Klumpke 2 6-2
OVU 4-Br.Quelle 0-8
Vriendenkr.3-TOP 3 4-4
DUB-Avanti 2 8-0

3e klasse B
Montfort 5-OVS 2 4-4
Crescendo 4-Karot 3 4-4
Maasbr.3-Posterh. 4-4
Amicia 2-Ramona 3 2-6
Veldp.3-Odilia 4 2-6
3e klasse C
Heel 2-Roggel 4 5-3
Nunhem 4-Maneslust 3 1-7
Meijel 3-Ketelb.3 8-0
Joppe 4-Bergske 6-2
Baexem 3-Nunhem 3 4-4

3eklasse D
Wessem 4-Beegden 4 4-4
Heel4-Horn 2 8-0
Pumpke-Wilhelminah. 2-6
Sport-Tramhalte 3 3-5
Kei-Heel 3 4-4
3e klasse E
Ster 3-Allerhand 2 1-7
Los Band 3-DMB 2 2-6
Oude,Molen-DES 2 2-6
Graanb.-Walhalla 3 2-6
TOP 4-Br.Quelle 2 6-2
3eklasse F
Odilia 5-OVS 3 6-2
Veldp.s-Herkenb.3 2-6
Touche-Stevensw.2 6-2
M'Beek 3-Amicia 3 3-5
OVS 4-Veldpoort 4 2-6
3e klasse G
Tramh.4-Wilhelminah.2 8-0
Sport 3-Wessem 5 6-2
Leveroy 2-Paerdstal 2 2-6
Hapje 2-Stift 3 0-8
Prairie 3-Sport 2 8-0

3e klasse H
Baexem 4-Peel 2-6
Haelen 2-Meijel 4 3-5
Graaf-Robic 3 6-2
Stevel 2-DLV 2 8-0
Ketelbink 4-Haelen 2-6

4e klasse A
TOP 5-ABC 6-2
Allerhand 3-Swalmen 3 4-4
Veld-Herberg 8-0
Avanti 3-DDD 4 2-6
Klumpke 3-Oude Molen 2 6-2

4e klasse B
OVT 2-Odilia6 6-2
M'Beek 4-Ramona 4 6-2
Amicia 4-Ritho 4-4
Tegel-Montfort 6 8-0
Karot 4-Vlodrop 2 5-3

4e klasse C
Tramhalte 5-Paerdstal 3 7-1
Riddersh.3-Sport 4 4-4
Stift4-Pumpke 2 4-4
Prairie 4-ONA 3 4-4
Paerdstal 4-Riddersh.2 4-4

4e klasse D
Joppe 5-Hoek 4 4-4
Graaf 3-Oranjet.2 4-4
Peel 2-Buggenum 2 2-6
DLV 3-Haelen 3 4-4
Maneslust4-Graaf2 2-6
4e klasse E
TOP 6-Internos 4 2-6
Graanb.2-ABC 2 4-4
Vlodrop3-Swalmen 4 4-4
Volharding 3-DES 3 4-4

4e klasse F
Tramhalte-Thorn 5 2-6
Grathem 5-Sport 5 2-6
Stift 5-Tegel 2 6-2
ONA 4-Wessem 6 4-4
Paerdstal 5-Grathem 4 6-2

4e klasse G
DLV4-Graaf4 2-6
Oranjet.3-Joppe 6 8-0
Jachth.-Horn 3 4-4
4e klasse H
Ramona 5-Klumpke 4 2-6;
Vriendenkr.4-Herkenb.4 8-0
Herberg 2-Walhalla 4 1-7
DMB 3-Ster4 6-2
ABC 3-Boekoel 4 4-4

DB-klasse A
Los Band A-OVSA 6-6
Hapje A-M'Beek A 7-5
Vriendenkr.A-DLVA 10-2
DMB A-Los Band B 9-3
DB-klasse B
Beegden A-Ketelbink A 0-12
Grens A-Karot A 7-5
Avanti A-Stift A 8-4
OVS C-Heel A 6-6
Kampioen 1991-1992
Hoofdklasse B: OVU
le klasse A: Blaakven 2
2eklasse H: Beegden 3
4e klasse G: Graaf 4

/ golfbiljarten J
Ereklasse
Hollandia-BVO 2-4
Heukske-de Pint 3-3
Chev_em.-Bran4 Tav. 5-1

BVE-Maasgolf 2-4
SNA-Maasvallei 3-3
Stand
Maasgolf 16-27
Brand Taveerne 16-22
Chevremont 16-22
SNA 16-22
de Pint 16-18
Maasvallei 16-14
BYE 16-11
BVO 16-10
Hollandia 16-9
Heukske 16-5
(Maasgolf kampioen)

District Midden-Limburg
Hoofdklasse
Jagersl.-Hukske 6-6
BVO 2-Dennenoord 8-4
Inrit-Kwartel 7-5
Maasgolf 2-OBKK 7-5

leklasse
Heytse-BCW 5-7'
Breer-Berg 1-11
OadHael-Riva 9-3
BCW2-SNA2 5-7

2e klasse
BYE 3-Eikske 10-2
Hoove-BCW3 8-4
Hook-Kloss 7-5 ,
Berg2-Meijel 5-7
Hukske 2-BVO 3 3-9
3e klasse
Pimpernel-d.Tup 5-7
OBKK 2-Leste Bal 6-6
Kwartel 2-Inrit 2 9-3
Dennenoord 2-BVE4 7-5
Eikske 2-Zwaan 4-8
District Weert
Hoofdklasse
Play offkampioenschap
BCB-Schuttershoeve 6-6
Leike-Stamgasten 4-8
Play off degradatie
Royal-BCB 2 9-3
Anker-Graswinkel 8-4
le klasse
Royal 2-Anker 2 10-2
Vr.boom-Laar fe-7
Hoppers-Luclitpost 10-2
BCB 3-Stamgast.2 4-8
Spük 2-Spijk 8-4

2eklasse
Royal 3-Hook 2 8-4
Sw.Mill-Bac.Club 8-4
Leike 2-Anker 3 7-5

District Echt
Hoofdklasse
Centrum-Zuul 2 8-4
Slek-Greuske 7-5
Kerkzicht-Village 9-3
Deelg.-Putbr.B. 5-7
Zuul-Montfort 5-7

le klasse
O.Genoegen-Centrum 2 6-6
Greuske 2-Slek 7-5
Spee-Heukske 2 3-9
B.Aolders-Deelg.2 9-3
Montf.2-Donck 8-4

2e klasse
Village 2-Hingen 4-8
Stoba-sPEE 3 9-3
pAERDST.-mONTFORT 3 6-6
dONCK 2-Zuul 3 2-10

3e klasse
Village 3-Spee 2 6-6
District Urmond
Hoofdklasse
Maasvallei 2-Bayern 2-4
Brand Tav.2-Pappegey 2 6-0
Pappegey-Fortuna 3-3
Krietje-Almania 5-1
Papp.V.Aan-Voske 4-2

le klasse
Almania 2-Brandpunt 3-3
A.Einek.-Krietje 2 1-5
Fortuna 2-Sittardia 2 4-2
Sittardia-Brand Tav.3 2-4
de Mert-O.Zitterd 1-5
2e klasse
O.Zitterd 2-P.V.Aan 2 6-0
Voske 2-Krietje 3 5-1
Schopke-Brand Tav.s 2-4
Pappegey 3-Hollandia 2 2-4
Bayern 2-Meule 2 3-3

District Oude Mijnstreek
Hoofdklasse
Chevrem.2-BGK 5-3
Stern-de Pint 2 2-6
Berg.Balke-Hanneman 5-3
OBK-Eikske 6-2
Pumpje-Olympia 7-1

le klasse
Berg.Balke2-Sjork 5-3
A.g.Kirk-Olympia 2 4-4
Hanneman 2-Chevrem.3 2-6
Pint3-Goud.Leeuw 3-5
Tolhoes-Groene Dal 6-2

2e klasse
GroeneDal 2-Pumpje 2 4-4
Goud.Leeuw 2-OBK 2 ■ 2-6

Eikske 2-Bocholtz 5-3
Pint 4-A.G.Kirk 2 3-5
Trefpunt-Monument 7-1

3e klasse
Groene Dal 3-'tGaat 4-4
Voelender-Pumpje 3 7-1
CosyCorn.-OBK 3 5-3
Sjork2-Sjutt 3-5

4e klasse
Eikske 3-Hofke 6-2Goud.Leeuw 3-B.Balke 3 8-0
Hanneman 3-Stern 2 2-6
C.Corner 2-Pint 5 3-5

5e klasse
Pint6-C.Corner 3 5-3
OBK 4-O.Schaesb. 3-5
A.Maat-Voelender 2 3-5
Hofke 2-Groene Dal 0-8
Dopgere-Singel 2 4-4

Standen
Midden-Limburg
Hoofdklasse
Maasgolf 2 15-22.
Hukske 14-19
BVO 2 14-19
Dennenoord 14-17
BYE 2 14-15
Jagerslust 14-15
De Inrit 14-10
Kwartel 14-9
OBKK 15-2

le klasse
BCW 14-24
De Berg 14-24
SNA 2 15-18
Heytse 14-17
OadHael 14-17
Jagerslust 2 14-12
deßreer 14-8
BCW 2 15-7.
Riva 14-i

2eklasse
BVO 3 16-30
BYE 3 16-23
BCW 3 16-21
Eikske 16-16
Hukske 2 16-13'
Kloss 16-12
de Hook " 16-12
De Berg 2 16-11
Meijel 16-11
DeHoove 16-11

3e klasse
deKwartel 2 16-28
d.Tup 16-23
OBKK 2 16-20
de Zwaan 16-20
BYE 4 16-19
de Leste Bal 16-17
Pimpernelleke 16-13
Dennenoord 2 16-13
Eikske 2 16-7
de Inrit 2 16-0
(De kwartel 2 kampioen)

Echt
Hoofdklasse
Montfort 15-27
Centrum 15-27
de Zuul 15-20
Putbr.Boys 15-18
GBC Slek 15-15
Greuske 15-14
Deelgaard 15-13
Kerkzicht 15-6
Village 15-6
de Zuul 2 15-4

le klasse
Biej Aolders 15-28
Slek 2 15-25
Deelgaard 2 15-20
Heukske 2 15-18
Spee 15-15
Centrum 2 15-12
deDonck 15-11
Montfort 2 15-11
O.Genoegen 15-5
Greuske 2 15-5

2e klasse
Hingen 14-28
Stoba 13-22
Putbr.Boys 2 13-15
Spee 3 14-13
Village 2 13-11
Paerdsstal 13-11
Montfort3 13-10
de Zuul 3 14-10
deDonck 2 13-0

3e klasse
Hingen 2 12-18
Village 3 13-15
Stoba 2 12-12
Kerkzicht 2 12-11
Spee 2 13-6

Weert
Prom.Hoofdklasse
Boshoven 15-24'
Leike 15-21
Schuttershoeve 15-19
Stamgasten 15-17
Degr.Hoofdklasse
Royal 15-17
Anker 15-14
Boshoven 2 15-6
Graswinkel 15-2

le klasse
Royal 2 15-26
de Hook 13-23
Stamgasdten2 15-20
Hoppers 14-17
Laar 15-16.
Spijk 2 14-15
Vriendenboom 14-13
Boshoven 3 13-9
Anker 2 , 15-9
de Spijk 15-7
Luchtpost 15-3

2e klasse
Royal 3 14-28
Umbelderke 14-20
Leike2 15-19
Bach.Club 15-16
Laar 2 13-14
Hoppers 2 13-11
Anker 3 14-11
Swing Mill 14-5
de Hook 2 14-2

/ tafeltennis j
Dames eredivisie
Bruns-Wescon 6-4
Besbo 1.-Adam 10-0
Treffers-HOI Opl. 1-9

Dames le divisie Groep 1
Zand-Red Stars 6-4

Dames 2e divisie Groep 3
Huizen-Ravensbos 2 3-7
Spaarne-Twenty-one 8-2

Dames 2e divisie groep 4
Luto-Veldhoven 4-6
Dovos 2-Maastricht 4-6
DOV-Kluis 4.6

Dames 3e divisie groep 6
NSSS-Veldhoven 4-6Docos 3-Quick 7-3

Dames 4e divisie groep 4
Minor-Blue Star 6-4
Markiezaat-JCV 3 8-2

Heren Eredivisie
Odion-Bartok 2-8
JCV-Pecos 8-2
Ver.Spaarb.-ScyUa 7-3

Heren le divisie groep 2
FVT-Veldhoven 4-6
Kluis-Avanti 8-2
Pecos 2-OKI 4-6

Heren 2e divisie groep 3
Elsloo-Rijnsoever 7-3
Besbo 1.-ZTTC 6-4
Pecos 3-SVE 3-7

Heren 3e divisie groep 2
Maasmeppers-Vitesse 4-6
Play Fair-Alkmaar 5-5

Heren 3e divisie groep 6
Hoonhorst-Veldhoven 2\ 6-4
Swift 2-TTCV2 8-2
Red Stars 2-Sibbe 5-5
Heren 4e divisie groep 6
Falco-DES 5-5
Bartok 2-ATC Nijmegen 6-4
Hercules 2-Oki 4 8-2

Heren le klas
TTCN-Sibbe 2 8-2
N'hagen-Ravensbos 4-6
Swift-Maasmep.2 4-6

Heren 2e klas A
Heksenberg 2-Megacles 2 4-6
Kolleberg 2-Ravensbos 2 9-1
Maasdal-Succes 7-3

Heren 2e klas B
Heksenb.-Quick 9-1
Kolleberg-Elsloo 2 7-3
M'tricht-Kluis 3 7-3
Heren 3e klas A
Brunssum 2-Destatec 3-7
Meppers-Kerkrade 1-9
Bruno-Kolleberg 3 5-5

Heren 3e klas B
Elsloo 3-Megacles 3 5-5
Bartok 3-Falco 2 2-8
Minor 2-Maasmep.3 3-7
Heren 3e klas C
Kerkrade 2-Ravensb.4 6-4
Vijlen-Heksenberg 3 7-3
Minor-N'hagen 2 1-9

Heren 3e klas D
Matatec-Coriovallum 6-4
Maasmep.4-Ravensbos 3 4-6
Brunssum-N'hagen 3 7-3

1 Heren 4e klas A
Heksenberg 4-Dracula 10-0
S.Avanti-M;tricht 2 7-3
Maasdal 2-Ulestr. 5-5

Heren 4e klas B
Ready-Megacles 5 7-3
N'hagen 6-Bunde 8-2
Ker-.rade 3-Linne 8-2

Heren 4e klas C
Linne 2-Quick 2 4-6
Weert-Friendship 8-2
Megacles 4-Kluis 5 3-7

Heren 4e klas D
Friendship 2-Maasmep.s 2-8
TTCD-Elsloo 4 4-6
TTCN 2-Kluis 4 . 5-5
Heren 4e klas E
KEV-Falco 3 2-8
N'hagen 4-Kolleberg 4 6-4

l
Heren 4e klas F
Espede-M'tricht 3 8-2
Succes 2-Heksenberg 5 4-6
Brunssum 3-Kluis 6 4-6

Heren 4e klasse G
S.Avanti 2-Kerkrade4 9-1
Vijlen 2-SVS 7-3
M'tricht 4-N'hagen 5 3-7
Heren 4e klas H
Ravensbos 5-Destatec 2 7-3
S.Avanti 3-Sport 2-8
Matatec 2-Kolleberg 5 4-6

Heren 5e klas A
Topspin-Destatec 3 9-1
Swift 2-Linne 3 10-0

Heren 5e klas B
Smash-TTCN 4 9-1
TTCD 2-Limbr.v. 4-6
Megacles 6-Matatec 3 2-8

Heren 5e klas C
Ready 2-M'tricht5 10-0
Vijlen 3-VTV 0-10
Espede 2-Sibbe3 4-6
Heren 5eklas D
VTV 2-Vijlen 4 8-2
Meppers 2-Ready 3 2-8
Heerlen-Falco 4 3-71
Heren 5e klas E
Kolleberg 6-Minor3 0-10
Ritske-Bunde 2 5-5
Auick 3-Merkelbeek 6-4

Heren 5e klas F
KEV 2-Brunssum 4 6-4
Coriovallum 3-Sport 3 6-4
Quick 4-Bruno 2 0-10

Heren 5e klas G
Ravensbos 6-Succes 5 10-0
Coriovallum 4-Ready 4 5-5
Bruno 3-N'hagen 8 8-2

Heren 5e klas H
N'hagen 7-SVS 2 6-4
Heerlen 2-Succes 3 2-8

Heren 5e klas K
Hekdenb.7-S.Avanti 4 0-10
Bartok 4-Sport 2 1-9
Succes 4-N'hagen 9 8-2

tafelvoetbal ]
Ere-afdeling
Zw.Ridders-Waardh.B. 4-4
Victoria-Scory B. 4-4
Boskab.-Hakkers 6-2
Wien-Liewke 2-6
Hakkers 2-StarCl. 7-1
Karrewiel-Smidter B. 5-3
Overg.klasse A
Smidter8.2-v.Gogh 4-4
Angelina 8.-Miranda 2-6
Millen-Verdw.Viss.2 8-0
Bl.Wit-Beat B. 8-0
Heer-Heister 6-2'

Overg.klasse B
Cramignon-O.Mert 8-0
Hoeskamer-Wien 2 6-2
Hubetsy 8.-DATB. 6-2
Heide-MillenerB. 3-5
Keulen-d'n Hook 2-6

le klasse A
Singel-Tunnel 5-3
StarCl.2-B.d.Bissjop 6-2
Barney 8.-Koningsw. 4-4
Maarland-Jokers 2-6
Cam.Boys-Pitsers 6-2

le klasse B
Borgharen-Dolomiet 0-8
Survivors-O.Eijsden 4-4
Sjteiweeg-Connection 8-0
Koningsw.2-Sjork 7-1
Waardh.B.2-A.Aelse 0-8

le klasse C
Schachtw.-Leeuwenh. 6-2
Eafles-Heukske 2 7-1
Mariaveld-Poart 4-4
Hakkers 3-Eck 2-6
O.Mert2-Drop Inn 2-6
2eklasse A
StarC1.3-O.Genoegen 5-3
Da Capo-Old Inn 2-6
GigiGirls-Uiver 6-2
O.Eijsden 2-Sjteiweeg 2 0-8
Smeed-Duuker 1-7

2eklasse B
Cramignon 4-Heer 2 7-1
Herli-Bl.Wit 2 0-8
Liewke 2-Smeed 2 6-2
DAT 8.2-Smid 2-6
Dolomiet 2-Crazy Pie 0-8

2e klasse C
v.Gogh 2-Karrewiel 2 3-5
St.Servaas-Bl.Wit 3 8-0
Eykenb.-Bekker 6-2
Miranda 2-Beckerke 0-8
Connection 2-Spoorz. 0-8

2e klasse D
Pr.Hendrik-Karrewiel 3 6-2
Jojo 8.-Wien 3 6-2
Tamboer-Suestra 3-5
Meetp.-Cosy Corner 4-4
Leeuwenh.2-Baekske 2-6
2e klasse E
Koom Erin-Keulen 2 5-3
Muecherv.-Heide 2 4-4
Wien 4-Cosy Corner 2 3-5
Karrewiel 4-Fun Boys 4-4

Zuid-Oost-Hoek
Hoofdklasse
N'hagen-Scherp Vor 7-1
Brouwk.-Bergz.B. 5-3
O.Schandelen-Smile B. 2-6
Kloppers-Olympia 5-3
Petit 8.-Corner 8-0
Poortje-Eek 7-1
Stand
Petit Boys 18-32
Poortje 18-27
Nieuwenhagen 18-27
Eek 18-23
Kloppers 18-21
Smileßoys 18-18
Bergzicht Boys 18-18
Brouwkeetel 18-16
Corner 18-14
Olympia 18-10
O.Schandelen 18-7
Scherp Vor 18-16

le klasse A
Zoefjes-Graefke 8-0
Trapped.-Bergschot 5-3
Eek 2-Bergz.B.2 1-7
Zinkviulke-Brugske 2-6
Stampers-Galouppe 7-1

leklasse B
Stalletje-Meppers 2-6Corner 2-O.Heide 7-1
Torero-Pipo B. 6-2
Kickereck-Blue Angels 6-2
Watert.-Vogelzank 2-6

2e klasse A
Zoefjes 2-OrientB. 4-4
Brugske 2-Nrjwiller 3-5
Mechel-Leeuw 8-0
Sluipers-Schuuvers 4-4
Scherp Vor 2-Bocholtz O. 2-6

2e klasse B
Centraal-Stampers 2 6-2
Paniekz.-Striegiezer 0-8
Pipo 8.2-Brouwkeetel 2 0-8
Molen 2-Torero 2 6-2

2e klasse C
Hopel-Molen 4-4Veldhof-Olympia 2 0-8
Bergz.B.3-Brouwk.3 4-4
Bergschot 2-Br.wapen 3-5

2e klasse D
Geulke-Kloppers 2 5-3
Smile 8.2-Brandwapen 4-4
Olympia 3-Pipo 8.3 6-2

/ waterpolo J
Bondscompetitie
Heren 2e klasse C
Donk Diana-TZV 9-4
Arethusa-Meer 5:6
Amer-Flevo 9-8
MZPC-UZSC 3-5
Waranda-Vuursche 15-8
Meeuwen-NZC 10-7

Heren 3eklasse F
Zon-BZV 7-11
Zeus-Zeester 6-5
Argo-Nayade 7-9
Rheden-Zegenwerp 7-8
Dokkelaers-Merlet 3-4
Njord-UZPC 10-4
Heren 2e klasse C
PSV3-Meer2 11-2
Zijl 4-Rotterdam 2 1-12
BZPC 3-Koudijs 3 5-5
Merwede 2-BZV 2 15-2
MZPC 2-SVH 2 11-6
Waranda 2-UZSC 3 18-7

Districtscompetitie
Dames leklasse
Krabben-Dokkelaers 3-8
Vennen-Heygrave 9-12
Stormvogel-Hellas 5-4
WZV-TRB 2-11
Waranda-DZT 1-1

Dames 2e klasse A
Zeester-Zegenwerp 3-6
Merlet-Argo2 8-1
Nayade-PSV 2 8-4
RZL-Zon 8-7

Heren le klasse
BZPC-Mosa 10-9
Schelde-Ganze 5-4
Aegir-Treffers 6-9
DEZV-TRB 5-4
HZPC-DZT 14-3
RZ-Hellas 11-7

Heren 2e klasse A
Hieron.2-Heygrave 17-6
WZV-DIO 10-9
Krabben-Nuenen 13-10
MarcoPolo-Nautilus 8-15
Stormvog.2-Eszet 4-6
Gorgo-Treffers 2 14-10

Heren 2e klasse B
Rog-Merlet2 15-5
Lutra-Eszet 2 7-7
Platella-Thalassa 4-10
Tempe-Zeps 9-5
Glana-Spio 14-8
PSV 4-ZVH 17-6

Heren Jeugd B
Schelde-Gorgo 6-1
Treffers-Arethusa 11-1
Zeester-Zegenwerp 7-1
HZPC-Tempo 7-7
TRB-PSV 7-8
Kringcompetitie
Heren le klasse
Eszet 3-Hellas 2 4-7
Zon 2-RZL 9-9
HZPC2-KZPC2 11-7

Heren 2e klasse
Eszet 4-Hellas 3 3-17
Rog2-Nimo 11-10
Glana 2-Spio 2 12-5
MZPC 3-Rog 2 17-3
Heren Jeugd
Mosa-KZPC 10-4
Hellas-RZL 12-3
Spio-Glana 3-13

Dames
Eszet-Hellas 2 10-2
Zeps-Eszet 2 13-3
Glana-Spio 9-5

Pupillen gemengd
RZL-HZPC 6-2
MZPC b-MZPC a 0-17
MZPC b-RZL 9-8
MZPC a-HZPC 14-2

’ zwemmen j
Drachten, NK, 100m vrije slag
1m.1979: 11. Nancy Geilen,
'Kimbria 1.05.95. m.1977: 10.
Marielle Schaaf, ZON S&S
1.01.29. 100 m. rugslag j. 1979:
5. Marco Opdenkamp, ZON
S&S 1.12.82; j.1978: 2. Mark
Veens, HZPC 1.05.58. j. 1976:
9. Roy Meyboom, ZON S&S
1.05.12; 10. Bram Kuijper,
ZON S&S 1.05.88. 200 m. rug-
slag m. 1978: 17. llona Biersak,
HZPC 2.38.39. Dames: 18. Cin-
dy Alberts, ZON S&S 2.29.04;
19. Jonita Westheim, MZPC
2.30.85. 200 m. wisselslag j.
1979: 1. Marco Opdenkamp,
ZON S&S 2.28.28; 7. lan New-
burry, RZ 2.39.41. J. 1975: 5.
Edgar Thimister, MZPC
2.13.89. Heren: 7. Diederik
Rouffaer, ZON S&S 2.12.32.
4xloo m wisselslag estafette j.
onder 16 jr: 3. ZON S&S
4.16.45.
B-finale: 200 m wisselslag he-
ren: 1. Diederik Rouffaer,
2.11.6.

100 m vlinderslag j. 1979: 1.
Marco Opdenkamp, ZON S&S
1.08.19; 5. lan Newburry, RZ
1.14.38. J. 1978: 12. Mark
Veens, HZPC 1.10.0. J. 1977: 9.
Jeroen Gerritsen, Mosa Regio
1.05.79. J. 1976: 2. Roy Meij-
boom, ZON S&S 1.00.6;3. Eel-
co Nelissen, Mosa Regio
1.01.35. J. 1975: 1. Edgar Thi-
mister, MZPC 0.58.01; 6. Bas
Pabbruwee, Mosa Regio
1.00.13.
200 m schoolslag m. 1979: 11.
Kirsten Savelberg, MZPC
3.03.74. 200 m. schoolslag m.
1978: 1. Miranda Bosma, Mosa

Regio 2.43.01; 7. Natasja
Spierts, ZON S&S 2.52.9.
100 m schoolslag j. 1979: 5.
Marco Opdenkamp 1.21.21. J.
1978: 14. Mark Veens, HZPC
1.18.56. J. 1976: 7. Pascal Cuij-
pers, Patrick 1.11.77; 8. Eelco
Nelissen, Mosa Regio 1.12.01.
Jongens onder 18 jr.: 7. Jurgen
Langer, Hellas 1.06.84; 10.
Danny Senden, MZPC 1.08.03.

200 m vrije slag j. 1979: 6. Mar-
co Opdenkamp, ZON S&S
2.14.85. J. 1977: 7. Jeroen Ger-
ritsen, Mosa Regio 2.04.89; 10.
Armand Meertens, MZPC
2.05.42; 11. Ruben Breuls,
ZON S&S 2.06.3. J. 1976: 4.
Roy Meijboom, ZON S&S
2.00.13. J. 1975: 8. Edgar Thi-
mister, MZPC 2.00.73. Heren:
5. Pie Geelen, MZPC 1.54.03.

A-finale: 100 m vlinderslag he-
ren: 7. Edgar Thimister,
MZPC 0.58.14.

I sportschieten ]
Afdeling Pluim
Hoofdklasse
Lambert.-Juliana 851-829
Centrum-Willem T. 843-832
Missers-Sjeet 837-820
Hofke-Missers 2 848-834
SVH-Revanche 845-832
lt kIïISSP y\
L.Enfield-Hubertus 823-823
SVK-Limburg 825-818
Robin H.-Hattrick 811-607
SVH 2-SVT 826-835
Diana-Zon 837-811

le klasse B
Trepke-L.Raak 2 815-817
Leeuw-SVK2 814-820
Heros-Lambert.2 828-813
Missers 3-Keulsteeg 808-807
Schutters-Prins 819-823
Sjeet 2-Sparta 825-828

le klasse C
Palet-Diana 2 820-795
Ouwe Mert-Kamp 818-815
Juliana 2-Vizier 830-800
SVT2-Stadion 811-819
Sportsch.-RKWBCM 823-821
Reunie 2-Hofke 2 820-819

2eklasse A
Merkelb.-Heros 2 808-818
Fortuna-RWB 817-817
Hilt.-Gluck Auf 818-595
Brigid-Missers 4 806-806
Sjeet 3-SVH 3 817-806

2e klasse B
SVE-Luk Raak 3 825-805
Wapen-Centrum 2 811-816
Tjoba-Winchester 817-797
Prins 2-Rheing. 810-808

2e klasse C
J.Wayne-Fransisc. 803-812
Heros3-Roos 765-810
Zon 2-SVT 3 787-816
Boekan.2-Juliana 3 804-793
3e klasse A
Hoensbr.-Brigid 2 785-823
Trianon-Valk 798-804
Hubert.3-Star Cl. 782-803
RKWBCM 2-Phoenix 798-803
Stadion 2-Missers 5 789-792
Toba 2-Schutters 2 807-801

3e klasse B . ,»""
Raadh.-Leeuw 2 79»-'jj
SVT 4-Reunie 3 *** .«(

SVK 3-O.Rompe 2 790-ij*
Rheing.2-Hofke 3 791-'
3e klasse C „fRWB 2-Trianon 2 783-. .
Diana 3-L.Enfield 2 '9*ll
Prins 3-R.Hood 3 790-<j 'Centrum 3-Watert. «JT,* "Keulst.2-Sportsch.2 78S-'

4e klasse A J
Frans.2-Fortuna 2 7W ,aj <Brigid3-SVE2 «!' rTreffers 2-Leeuw 3 768-'
Revanche 2-O.Rompe 379^'7 gi
Hunter-Zon3 76H
I
4e klasse B «é
Kamp 2-Wapen 2 771 M
RKWBCM 3-Schutters 3 „,,
4e klasse C . »<) "Vizier 2-Star C1.2 79b-' -Valk 2-J.Wayne2 75°'^ ■Daltons-Hoensbr.2 ,'ijl
Hofke4-Emma 8.3 791'il
Rheing.3-Sonja b. 740'

5e klasse A „__%*
St.Club 3-Daltons 2 76J-';
Sportsch.3-o.Mert 2 748-';
O.Rompe 4-Rheing.4 75b- h,
Sonjab.2-RKWBCM4 774-'

Afdeling Kogel «ji
Lambert.-Diana °s° e-< 'Diana 2-Lamb.2 840'"

le klasse „. ml I
SVH-Diana3 790-*
Diana 4-Grunstr.3 530'

WmWmmmmmmmmmmm-^
} I hockeyJL
Heren le klasse
Geel zw.-Keep fit i 1
M'tricht-Push

Heren 2e klasse A
Venray-Geldrop .«ji
Blerick-Nuenen

Heren 4e klasse A «jl '>Kerkrade-Geleen jj <
Groen wit-OVS

Dames le klasse ~ |l
Push-Hod
M;tricht-Warande b

Dames 2eklasse A 4.. tl;
Groen wit-DVS W

Dames 3e klasse ■: P:
Racing-Geldrop j h
Mierlo-HCAS' j.l
Blerick-Gemert 5'

b
Heren 3e klasse A .oJ'j
Hopbel-HCAS

_^l bowlet\M
Nationale Dames Trio \^
klasse 2E ~; e
H.de Aar-Olfen Nijm. ).! tl
H.de Aar-Worp Dev. ■%. „
H.de Aar-Schelmse Brug jj,*'H.de Aar-DB 1 Tiel gj" V.
H.de Aar-Boemerang y r]
H.de Aar-Worp Dev.

Bedrijven league d It
VaU dr Op-SSOVH 2 j.l trGenadeloos-Und.Bears ,j ~Transoval-ABP 2 j.3 *'Marjolein-Ultrasec j.2 &
SSOVH-ABP 3.1 .
Webibo-Diana T. ei,

BVH United Bears Leag»e 3.l J 1Koala's-UD 2 i.O' "'Ice 8.-UD 1 j.; Vi
American C.-Polar B. 3.; .
Uitstr.-Kodiaks e«
Hoeve de Aar Dubbelle3^. !WC-Trekvog. j.! '*>
TIK-Optimisten **.. <">Anco-BZN f &
Missers-Belief!. qJ rj
Blind-Lablo's j.' k
Riefie-Ladies j.'
Volhouders-Fantasie ' 4.1 'Pinhunt.-Kapelhof II
BVH Dubbelleague 3.1 &Term.-Teamwork 3.1 £Hejo-Brugmans Ass. 4.1NoSpare-CAJO 3.1 v
Stap In-Strike Force 'Si
VOG-Octopussy " 6

EDille-league y tTZN-Portjes z.i 'Caumer-Aliens (-J JMager-Fantasie ji E
Bundys-Euro (J S
Lablo's-Hodaar 1.: \Jamana-Hesi en Hesi jj l
Coma-Chanel j.' J;
DappereDoDo-Bescheide" 0

V
Kwartetten-league 3J rj
Chip-Marastima \i sRoda-Spoilers 3.1 '^Ladies-Obies n-J k-
SOS-3+l jj Q
Raven Plum-S'92 3.!' _
Klim Bim-Wigrut

_W_m
Slot Bridge Paren ComPcLi 3
Fliek-Tyndall VM Dis»" k
kampioen H

Hoofdklasse vafi V
I.Fliek-Tyndall 345.14%, * f C
pioen met promotie r^.^ '3
klasse. 2.Kolen-vJ 5
340.65%, promotie naar ze < \
visie. Degraderen naar le ij
Onstenk-Mw.Weijenberg, &y 1
Echtp.Furmanek, Dms< 1> c
Kitselaar. v

1
le klas fjs |
l.Dms.Kaasenbrood-Stoii .„■ 5
338.24%, kampioen met jj^t 3
motie naar hoofdklasse. \
dit paar promoveren yf ,**
naar de hoofd*"1 v.
Schffrath-Zuijlen 335.17 /«" f «.
Dijk-Habets 330.53%, BaK^Joosten 330.53%, Smeets-» ~Sneepers 323.45%. Degradl^
naar tweede klas; BuslV[,o'
velmans,Echtp.v.d.MuncK
Baeten-Horembach, v.d- v
len-Huijskens, Diedere'
Gennip. .

______________9______{\\
Uitslagen NBB ,
district zuid:

Hoofdklasse: 3 1Stramproy-Molenbeersel J j
Beek-Neer 3 1
Ospel-Kessenich
Voorshoven-Roermond g.i
Leveroy-Molenbeersel JM
Grathem-Bree 2 'Ospel-Stramproy ;
Eerste klasse:
Ospel 2-de Port 5
Baexem-Voorshoven 2 3.! I
Heythuysen-Ell 2 4-
Geistingen-Hunsel 4.' ,
Baexem-Voorshoven 3 5.1
Ospel 2-Stramproy 2

Tweede klasse: .-1;
Geistingen 2-Bree 2 4.
Beek 2-Neer3 5-
Heythuysen 2-Meeuwen 2.
Ospel 3-Kessenich 2 jJ
Grathem 2-Bree 2

Derde klasse: „ 5.
Meeuwen 2-Kessenich ■* 3.J
Beek 3-Neer4 1"
Beek 4-Neer4 . 3Leveroy 2-MoUnbeersei

" In een van de meest kunstzinnige disciplines van de Olym-
pische Winterspelen in Albertville, het ijsdansen, zijn de pa-
ren uit de voormalige Sovjet Unie nog steeds een klasse apart..
De nieuwe vrijheid in het Gemenebest der Onafhankelijke
Staten heeft ertoe geleid dat de koppels uit de nieuwe staten-

Frank en vrij

bondfrivoler dan ooit op ..et ijs verschijnen. De nieuwe wind
die door het GOS waait, heeft de prestaties in ieder geval niet
aangetast. De paren Klimova/Ponomarenko en OesovalSjoe-
lin (foto) maken de dienst uit, met als outsiders het Franse
paarDuchesnaylDuchesnay. Foto: epa



Eureka kampioenVan onze correspondent
MARCELWERRY

WIM DILL
Van onze correspondent

ren vorig seizoen miri'of
meer per ongeluk gede_
gradeerd en wisten-in
de eerste klasse -allé
wedstrijden te winheü.
MDC, met toppers .'als
Ber ten Haaf en Andy
Damen in de geledere!*,
zijn vastbesloten ö,__
volgend jaar een góöi
naar de titel te doer^.'\,

a_j_ t

Uitslagen hoofdklasse: "Dè
Ridder 2-Donderberg 6-1^
De Kroonschijf-De Vaste 2j*è<
2 12-8,VOS-Eureka 5-15. Eer-
ste klasse: De Kroonscjiijif
2-Schaesberg 2 6-10, $_£)£-
De Vaste Zet 3 10-6, Philidor-
DIOS 2 3-13, Eureka 2-DÏÖ_
3 14-2. .«

KERKRADE - De
dammers van Eureka
hebben definitief het
kampioenschap in de
hoofdklasse behaald.
De Heerlenaren ver-
sloegen in de tiende en
laatste ronde met speels
gemak VOS uit Kerkra-
de: 15-5. MDC uit Maas-
tricht legde beslag op
de titel in de eerste
klasse door De Vaste
Zet met 10-6 terug te
wijzen.

ruime zege in de lucht.
Zijlstra versloeg op
enigszins gelukkige wij-
ze Jo Gorissen, terwijl
Eddy Budé tegen Nie-
velstein zijn ongeslagen
status handhaafde. Eu-
reka wordt komend sei-
zoen versterkt met het
Heerlense talent Pieter-
Jan Rijken, voorheen
uitkomend voor
Schaesberg.

Froels, Heunen, Goris-
sen, Nievelstein en Kis-
ters hadden de Kerkra-
deren enkele ijzers in
het vuur. Jac Derksen
bleef wonderwel over-
eind tegen Heunen en
zorgde voor de eerste
remise. Daarna was het
Herman Heine die voor
de stunt van het seizoen
zorgde door Martin
Froels combinatief van
het bord te zetten.

Debutant VCL blijft
hoog genoteerd

Herenhoofdmacht VCH maakt het titelkandidaat lastig

Vooraf waren de Eure-
kanen toch niet geheel
zeker van hun zaak
over het slagen van de
missie tegen VOS. Met

Nadat Torn Henriquez
en Hendrik Wiersma
voor de volle buit voor
Eureka zorgden, zat een

MDC mag het komend
jaar weer in de hoofd-
klasse proberen. De
Maastrichtenaren wa-

Van onze correspondent
EDDY BUDÉ

Badmintonner barst na enkelpartij in tranen uit
Leunissen Nederlands
badminton-kampioen

op en top gemotiveerd
om hem te pakken.

VCH. Elke set opnieuw diende
Spijkers al in een vrij vroeg sta-
dium via een time-out zijn team
wakker te schudden. „In deze
pot maakten we geen moment
onze leiderspositie waar. Takti-
sche opdrachten werden door
een te laconieke instelling gro-
tendeels verwaarloosd," aldus de
duidelijk geïrriteerde keuzeheer.

Odulphus hanteerde in dit mati-
ge treffen een zeer geavanceerde
speelwijze, met onder meer een
tweestoppersysteem en flitsend
snelle middencombinaties. Spel-
technische hoogstandjes die de
thuisploeg bij lange nog niet be-
heerst en - dientengevolge - ver-
dronk in de eigen foutenlast.
VCH coach Ger Spijkers: „Als je
pretenties hebt, moet je ook ze-
ker zijn datje die aankunt." In de openingsset kon VCH pas

bij 9-9 via een opslagserie van
Erna Spijkers demarreren naar
winst: 9-15. Met een enigszins ge-
wijzigde basisopstelling werd de
volgende ronde snel binnenge-

TILBURG - Slecht spelen, maar
ttiettemin royaal afstand nemenvan een tegenstander. Die para-
doxale situatie was zaterdagmid-dag van toepassing op de volley-
oalequipe van VCH. In Tilburgzegenvierdehet Heerlense sextet

0-3(9-15, 4-15, 10-15) tegenodulphus. Desondanks kwalifi-
ceerde coach Ger Spijkers de°ntmoeting als de zwakste pres-tatie van zijn ploeg in het lopen-Qe seizoen.

Succes hanteren vereist inzet en
lef. Kwaliteiten die VCH 2 blijk-
baar in onvoldoende mate kan
ophoesten.

Het gestuntelaan de andere kant
van het net werkte in de kaart
van een zeer stroef draaiend

haald: 4-15. Bizar genoeg raakte
Heerlense formatie na 1-7 in het
laatste deel van de drie-akter
door, volgens Spijkers hersen-
loos volleybal, het spoor echter
volledig bijster: 10-8. Op routi-
nier Esther Haremaker na. De
Maastrichtse middenaanvalster
in VCH dienst maakte met een
honderd procent score een einde
aan de wat gênante vertoning:
10-15.

enkeltitel veroverde.
„Hier heb ik lang op
moeten wachten. Te
lang eigenlijk. Volgend
jaar stap ik over naar de
senioren en dan wordt
het weer een stuk moei-
lijker. Dit is toch een
soort bekroning", aldus
de MDS-scholier, die in
het dubbelspel samen
met Kuyten (!) even-
eens goud haalde.

NIEUWEGEIN - Bad-
mintonner Ron Leunis-
sen behaalde tijdens
het NK in Nieuwegein
misschien wel zijn be-
langrijkste prestatie tot
nu toe. In de categorie
tot en met achttien jaar
toonde hij zich de aller-
sterkste. Ruud Kuyten,
zyn Brabantse tegen-
stander in de finale, zal
zich de laatste bal van
de wedstrijd nog lang
heugen. Bij een 17-17
stand in de derde set
raakte de geslagen
shuttle van Leunissen
het randje van het net,
waarmee de Brunssum-
mer de buit binnen had.

trekken, ga je automa-
tisch nadenken. Voor
mezelf heb ik nu de
knoop doorgehakt. Ik
blijf het komend sei-
zoen bij Victoria. Hoe-
wel we de eredivisie
zijn misgelopen, wil ik
het bij hen toch weer
opnieuw proberen om
het hoogste niveau te
bereiken".

Tot opluchting van al-
les en iedereen dat Vic-
toria heet, blijft Leunis*'
sen zijn club trouw. Er
was een periode dat hij'
overwoog naar elders te
verkassen. „Als andere
verenigingen aan je

blijdschap. Ik kon mijn
geluk niet op".

„Ik viel op de grond en
ben gaan janken", rea-
geerde Leunissen. De
MDS-scholier kon zijn
emoties even niet de
baas toen hij voor de
eerste maal in zijn loop-
baan een Nederlandse

Ruud Kuyten is altijd
een soort angstgegner
voor Leunissen ge-
weest. In het verleden
moest hij meerdere ma-
len het onderspit del-
ven. „Op dit NK was ik

Vanaf de eerste set heb
ik alles eruit gegooid en
won redelijk gemakke-
lijk met 15-10. Ik ver-
slapte echter in de
tweede set. Op de een
of andere manier kon ik
het hoge tempo niet
meer bijbenen. De be-
slissende set zal me nog
lang heugen. Zowel
Kuyten als ik waren op
van de zenuwen. Bij
17-17 had ik net dat
kleine beetje meer ge-
luk. Ik heb Kuyten
omhelst en vervolgens
de hele sporthal bij el-
kaar geschreeuwd van

Nationale voorwedstrijden in Reuver met 500 deelnemers

Goud voor turnsters
Berkers en Vooght

RIJVER - Tijdens de natio-.*le voorwedstrijden voorunsters te Reuver waren de
tü

estaties van de Limburgse„^nsters goed te noemen. Ne-
ln maal eindigde een Lim-
,j. gse turnster op het erepo-
iJ^i. Hercules Reuver, onder
te van voorzitter J3lleuwen, stond borg voor een

ePele organisatie van het
tl"enement, waaraan 500

fnsters deelnamen. Meest
ccesvolle turnsters waren

rl_?*?^a Berkers en Marjoleinue Vooght.

Van onze correspondent
PAUL DEMELINNE

Behoudens de traditionele slow-

Van onze correspondent
MARCEL JOOSTEN

M tric. asse 2b won AstridPeeters (Pa-
*. ({.rvi cnt) zilver voor Natali Kunze
j gerTJ; Kei*krade). In klasse 3b sloe-
j t0g *f turnsters vanKDV Kerkrade

de t
ana^a Berkers bleek na afloop

sterkste met drie toesteloverwin-
i' Vfpfen- Trainer John Sterk was te-
;'j voq n- Deze tweede wedstrijd was
H Soerial een testwedstrijd. Wij zijn

een
0p weS en voor het eerst heeft,

Sa jJturnster van KDV een schroef-

" 2iii.0 §esProngen- Mijn turnsters
derJ?? cc' °P we& om m me' tijdens

'":. een ■ no 8e °gen te gooien. Voorde

"' het Jaar J°ngere Petra Kauman was

"' b.r, 2llver. En Roos Koenders wonJ °ns. , . De succesvolste turnster van de nationale voorwedstrijden in Reuver, Wanda Berkers, in actie
op de balk. Foto: JEROENKUIT

Basketballers Braggarts winnen opnieuw belangrijk uitduelV0n asse 4b turnde Marjolein de
.1 g. °ght van Wilskracht Voerendaal
■[ Z[\ van haar sterkste wedstrijden.
1 Viei.Won overtuigend drie van de
j Se tl onc"*erdelen en liet de Brabant-

-6b ,4rns ters ver achter zich. In klasjjcht°egen de turnster van Patrick
I w een groot gat met de overige
■■

0 asters. Het uiteindelijke winst
'; Êlie Prong 9.30 en balk 9,75 bleek
j str j;£ van Ommen met de winst.VJ n voor Regina Noija en Joyce; bii>riendaal. Trainer Nico Zeijp was

het°nder tevl*eden. Vandaag liep
Vertr ma en ik zie dan ook met alle

' den i°Uwen de komende wedstrij-
\ se J*egernoet- In de hoogste c klas-: Sj^nnen Sandra Janssen (lc) en
; org'°ne Jacobs (2c), beiden van de
J ee_ Sereden vereniging Herculesoronzen medaille.

Opening miserabel,
finale perfect

NIJMEGEN - De volleybal-
lers van Geevers/VCL eisten
zaterdagmiddag in Nijmegen
pas voor de tweede keer dit
seizoen de volle puntenwinst
tijdens een uitwedstrijd op.
VoCASA werd door de Lan-
graafcombinatie in een stevige
houdgreep genomen: 1-3 (15-6,
11-15, 2-15, 7-15). Met ditresul-
taat consolideert de debute-
rende ploeg van het trainers-
duo Frans Crombach en Wim
Reinaerts overigens een fraaie
(gedeelde) vierde stek op de
ranglijst van de eerste divisie.

start kende Geevers/VCL weinig
problemen met de Gelderse equipe
in degradatienood. Jan Grimberg
en Frank Benne dienden aanvanke-
lijk het hout van de wisselbank te
testen. Vrij snel moest Crombach
evenwel een beroep op het ervaren
duo doen, omdat Geevers/VCL in
de eerste bedrijf over onvoldoende
agressie en scherpte beschikte. Met
name werd niet alert genoeg gerea-
geerd op de taktische plaatsballen
van VoCASA: 15-6. Defensief had
de zuidelijke equipe vanaf de twee-
de sessie zijn zaakjes beduidend
beter voor elkaar. Bij 10-12 serveer-
den achtereenvolgens Mare Quae-
dackers en Frank Benne hun ploeg
langszij: 11-15. Geevers/VCL had
het juisteritme te pakken en haalde
zo fors uit (2-15) dat ook het slotbe-
drijfnog maar een formaliteit werd:
7-15.

In Made kon de herenhoofdmacht

De netverdediging van VCH was ih
de ouverture niet te passeren. Mar-
cel Bus had een groot aandeel in de
regelmatige blokscore: 3-15. YpsT
Jola/Olympus een duidelijke""'sfg-
naal om aanvallend met meer ov<jiv
leg en creativiteit te werk te gaan.
Niettemin bleef VCH, met een Vdak
ongrijpbare Gilbert Heyenrath" dé
Brabanders op de voet volgen. Pap
na het passeren van de tien puntea-
grens manifesteerde zich het "*«_"-
plus aan routine bij de thuisploeg.
VCH coachPeter Arets: „Natuurlijk
mag je nooit te vreden zijn met e^p
nederlaag. Toch is een compliment
op zijn plaats voor de vechtlu_t^é__
de bezieling die de ploeg in de strijd
heeft geworpen. Alleen al op ba^isvan die inzet hadden we een punt
verdiend. o.

van VCH met opgeheven hoofd de
douches gaan opzoeken. Kam-
pioenskandidaat Jola/01ympus

t lfét
zich weliswaar niet verrassen: 3-1
(3-15, 15-11, 15-11, 15-10) maar had
wel ruim anderhalf uur de handen
meer dan vol aan de strijdvaardige
Heerlense formatie.

Chevremont haalt
uit tegen

Brand Taveerne
HEERLEN/KERKRADE - Het
Wessemse Maasgolf heeft voor de
derde keer op rij het landskëtp;
pioenschap golfbiljarten veroverd.Mede door de 5-1 overwinningyQ**
Chevremont op het Sittardse Brand
Taveerne en door de remise die
Maasvallei tegen SNA behaalde^ Dê
kampioen is bekend, maar om dfverdere ereplaatsen moeten Chejifice*
mont, SNA en Brand Taveerne iö
de twee resterende speelweken nog
volop strijd leveren.

sport kort

Chevremont liep tegen Brand~TV
veerne door overwinningen vari
Henk Geurts, Frans Houben, Arno
Krizman en Lucien van der Lindei.
uit naar 4-0. Jan Beenen won'ver-
volgens de enige partij voor de S.'t-
tardenaren, die door Niek Kloth
naar een 5-1 nederlaag werden ge-
speeld. De Pint uit Heerlen liet het
na een 3-0 voorsprong bij rode lant-
aarndrager 't Heukske in Echt,ye|r
der afweten. Jean-Pierre Ritzen,
Walter Schmerberg en Raymond
Koster wonnen. Toen kwam de
thuisclub door Wielke van der Lo-
po, Broer Wrjen en Math Vogel uit-
stekend terug: 3-3.

helft hebben wij vooral in de verde-
diging keihard gewerkt en dat
wierp al vrij snel vruchten af. In de
7e minuut van de tweede helft
schoot Eindhoven forward Hans
van de Wiel nog 57-54 op het score-bord maar de vrije worpen van de
Eindhovenaar waren de laatse wa-
penfeiten van de thuisploeg. Jos
Bams (36 pnt.) maakte met een drie-
punter gelijk en dat was het sein
voor Braggarts de gasklep helemaal
open te zetten. Binnen 7 "vette" mi-
nuten liep Braggarts uit naar 77-61
en was de derde overwinning op rij
een feit.

EINDHOVEN - Wederom is
basketbalclub Hertel/Brag-
garts er in geslaagd een moei-
lijke uitwedstrijd in winst om
te zetten. Tegen Eindhoven 2
was de opening miserabel
maar de finale perfect, met als
resultaat een mooie 72-90
overwinning. In de dames eer-
ste divisie ver- loor het door
blessures geteisterde Brag-
garts de belangrijke ontmoe-
ting tegen WSC (53-67), terwijl
de heren van Kepu Stars -ook
al niet compleet- in eigen huis
verloren van Attacus uit Veg-
hel (58-64).

13. Hu "»ei>: 2b: 2. Astrid Peeters, Echt, 32.35;
kers* £unze, Kerkrade, 28.75. 3b: 1. W. Ber-
fade' i~alkrade- 31-6°: 2-p- Caumon, Kerk-
-1 m' 3. R. Koenders, Kerkrade, 28.40;

i' \._uVoos- Kerkrade, 26.20. 4b: 1. M. de
1 Vm*T' V°erendaal, 34.00. 6b: 1. E. van

' a5.35 ?' Echt, 37.15; 2. R.( Noija, Echt,■ StOcl. J' Veenendaal, Eclit, 34.30; 7. A.; VS Slttard, 27.60; 9. M. Ramakers,
<iaal o, ,aal' 2395; 10- D- Heugen, Voeren-

l' il. v q!5- 1c; 3. S. Janssen, Reuver, 34.55;
<-bs *2cn°lte, Landgraaf, 32.25. 2c: 3. S. Ja-
V.r 3, ,e„Uver. 33.20. 3c: 5. E. Sleven, Reu-

'O.'t *°°: 9- A. Daniëls, Voerendaal, 30.40;
00nlt **?m'ts, Parmingen, 29.95. Sc: 4. E.

' sittai-ri onssur- 33.50; 6. R. Poortman,

'' .305 g „- 25- 6c- 2. D. Floraky, Sittard,

' *6ns'i_b. de Jon& Reuver, 31.35; 10. F.
': S'ttarri ~Slttard. 31.05; -11. A. Ramakers,
i, "«o, 31.00.

Vijf kampioenen bij Simson-jeugd
| Van i.ERDAM - De worstelaars

tema n Landgraaf hebben za-
.eej ln Amsterdam met succes

?i? men. aan de Nederlandse
jiirji- eik-amPioenschappen voor
j in de vri Je stiJL Simson
\ Vcig J^et maar liefst vyf Neder-
! Weter? kamPioenen huiswaarts, te; Sr» £; sJeng Kersten, Danny In de

' der* ' Stefan Ryszko, Ralph Nor-; ii1""*0 Kessel- Huub Kessel
9an ,lelae bovendien zo sterk dat| öa J^m ook de stijlprijs toegekend.

i re. n ast behaalden Simson junio-; ?.?g, drie zilveren en twee bron-; Plakken.

De basketballers van Kepu Stars, hier in de aanval, waren te zeer gehandicapt om Attacus te
kloppen. Foto: FRANSRADE

" SQUASH - Squasher Bart
Smeets heeft het Oliver-toernoói'ïft
Heerlen op zijn naam geschreven.
De Brunssummer versloeg in de fi-
nale Philip Stewart uit Roermond
met 3-1. „Het liep werkelijk las een
trein. Alleen in de tweede set had.ik
enkele problemen", aldus SmfceTs,
die zich met zijn zege kwalificeerde
voor de landelijke finale die ir» men
te Utrecht wordt afgewerkt.

' Ir
2.?u?: ?roeP 8 tot en met 12 jaar; 31

gi.ds lwesley Geurts. 37kilo, le en Neder-I ?°ger w pioen SJe"g Kersten. 41 kilo, 2e! ,arnDir^ es"orP- 49 küo. Ie en NederlandsI * Jaar°s> V*?,nny in de Braekt. Groep 13 en

' v*5 en \t_% k, Uo> 3e Harry Swinkels, 60 kilo,
S . rOe_ ir nds kampioen Stefan Ryszko.

e>nri. v, e_ 16 Jaar' 51 kilo, 2e Jan Willem
Nen o ,' ? 5 küo- le en Nederlands kam-

| «e. Grn P Norder- 60 küo, 6e Erie Fran-i **» Neri ep 17 tot en met 20 Jaar; 62 kilo, le5 Ve«s ril nds kampioen Huub Kessel. Te-ae stijlprijs. 82 kilo, 3e Etiën Postma.

Dames
Even leek het erop dat de dames
van Braggarts konden stunten te-
gen het Waalwijkse WSC. Na vijf
minuten had dezwaar gedeci- meer-
de Heerlense equipe zowaar een
kleine voorsprong maar de op volle
sterkte aangetreden Waalwijkse
ploeg stelde binnen tien minuten
orde op zaken en gaf de hard wer-
kende Heerlensen snel het nakij-
ken. Het gemis van drie speelsters,
de snelle foutenlast van de centers
en het hoge tempo waren teveel
voor Braggarts.

In de Eindhovense sporthal de Ec-
kart maakten Braggarts en dereser-
ves van Eredivisionist BC Eindho-
ven er een waar schut- tersfestijn
van. De driepunters (in toptaal 20)
vielen als rijpe appelen van de
boom met de prachtige "rainbow"
van Braggarts . güard Boy Ruyters
als meest mooie exemplaar. Vanaf
de middencirkel schoot de kleine
Braggartsspelverdeler net voor het
rustsignaal de stand op 47-43 waar-
door de inhaalrace van de Heerlena-
ren op de valreep nog enig gestalte
kreeg. In de eerste 10 minuten wa-
ren de Heerlenaren duidelijk niet
wakker en liep BC Eindhoven uit
naar een 21-8 tussenstand. BC Eind-
hoven, een "rusthuis" voor ex eredi-
visiespelers zoals Bloemsma, v.d.
Wiel en Notten, gaf Braggarts een
lesje in aanvallende basketball.
Daar waar de Heerlenaren vervielen
in ongediciplineerde offensieve da-
den schoot de ploeg uit de lichtstad
Braggarts het licht uit de ogen.
Toch bleef de grieperige Braggarts-
coach JaapKersjes vrij rustig onder
het schutterswerk van Eindhoven:
"Wij verdedigden in die fase ver-
schrikkelijk slecht en ik wist dat
Eindhoven dit aanvallen- de tempo
nooit kon volhouden. In de tweede

Kepu Stars moest in de thuiswed-
strijd tegen subtopper Attacus aan-
treden zonder de bassispelers Van
den Berg(meniscusopera- tic), de
Goede en Verberne. In de openings-
fase verrastten de Kerkradenaren
vriend en vijand door vanaf desprongbal een zeer hoog tempo op
de planken te leggen. Het resultaat
was een 32-20 voorsprong, vermoei-
de spelers en een hoge foutenlast
bij de starters. Attacus maakte dan
ook dankbaar gebruik van de col-
lectieve inzinking bij de Kerkrade-
naren en had in de per- soon van
Hans van Brakel en sublieme afma-
ker. De Veghelse guard was on-
zichtbaar in de eerste helft maar
scoorde in het tweede bedrijf maar
liefst 18 punten waaronder 4 drie-
punters waarmee hij het lot over
Kepu Stars bezegelde.
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Coach Ger Spijkers constateert 'hersenloos' volleybal
Vijftiende zege voor laconiek VCH

Van onze correspondent
PAUL DEMELINNE

sport oostelijke mijnstreekÜmburgs dagblad
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QS-lijnen_________________________ __ _.
Striptease Sexspel

Jij bepaalt wat zij uittrekt -100 et p/m
06-320.322.80

Nieuw het

Telebordeel
Meisjes doen wat jij wilt en
geven ook hun geheime tel.

nr. aan je door
06-320.320.85 - 75 et p/m

(boven de 18 jr)
j,ekker 100% Live télevrijen

vmet blonde Lisa
jt Bel dan snel
' 06-320.320.83 .

(75 cpm/ boven de 18 jr)!!
Verboden! Pornosex. Ik ben
Marleen en doe dingen die

eigenlijk niet zijn toege-
staan! Doe je met me mee?

(75 et p/m)
06-340.320.80
Hot/Lips Livetapes! Ruw,

vergaand, bloedstollend en
.maximale porno? Dat hoor

je 24 uur per dag via
nummer (75 et p/m)

06-340.340.40
245 Hete Meisjes geven hun
tel.nr. aan je dooren willen
dan graag 'n (sex)afspraak
met je maken (75 et p/m)

06-96.45
Zin in een Avontuur? Vrije
vrouwen & meisjes zijn op
zoek naar een avontuur op
sex/gebied! Heb jij ook zin?

(75 et p/m)
06-340.340.95

Nu al: 610! Vrouwtjes vertel-
den wie ze zijn, wat ze lekker

vinden en geven dan hun
tel.nr. aan je door! (75 cpm)

06-340.310.10
Telezoenen Kan Live!

Lekker live telezoenen tot
diep in de nacht met Anneke

Dominique, Anita en
Dolores? (75 et p/m)

06-340.340.50
Live/Tele Piepshow! Wil jij
dat Nora, Mieke, Tinga of

Nikki zich live uitkleden door
de tel.? Draai dan: (75 cpm)

06-340.340.25
Tele(Live) Massage? Lekker
live een massage met Dési-

rée, Carla, Inge of Joyce
door de telefoon? Draai dan:

(75 et p/m)
06-340.340.11

Stiekem Livevrijen. Tot diep
in de nacht lekker 100% Live

/vrijen met Debby, Myra of
Joan? Bel dan snel (75 cpm)

06-340.340.10
Nymf Linda

Geniet van 2 kanten, 50 cpm
06-320.320.14
Grieks Intiem

Marcha v. achter 50 cpm
06-9618

Privé-blank-
slank enz.

Ze geeft haar adres, tele-
foonnummer en nog veel
meer. 06-96.85 (’l,- p/m) .

Thais meisje
wil jou beter leren kennen
via een live sexgesprek.
06-320.330.08, 0,50 per

halve minuut.

nu en live
Een boot vol heet sexplezier
Wij samen in een apart hutje

50 et p/m 06-

-320.330.74
Standje op zn Frans! Ik lust

alle lengtes! 75 cpm.
**06*96*46**

Erox-Connection! Livesex
gesprekken. De Madam

verbindt je door naar de lek-
kerste meiden die alle

standjes met je doen. Wij
helpen je snel 75 cpm nieuw

06*95.06
Lady Bizar! Live opgen. De
meesteres, travestie 75 cpm

06-320.324.68
Volle rijpe

donkere vrouw 75 cpm
06-320.320.91
Val jevoor dominante

vrouwen 50 cpm

06-320.332.32
Bel je meesteres

Griekse Porno
Ze bukte zonder slipje over
de tafel? 75 cpm 18 jr. is ze

06-320.320.62
Frans! Grieks! Russisch!

J_ekker smerig ordi! 50 cpm
106-320.320.59

Rijpe dame live opgenomen
toen ze op bed lag. 75 cpm

06-320.320.38
Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

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

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

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

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

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

Bel Len ie op
voor een wild sexgesprek op

haar privé-nummer via
06-320.324.96 (75 cpm)

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

ook het bed in willen (75 et)-.

Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-9602 (75 cpm)

Meisjes
willen sexervaring opdoen
06-320.330.43 - 50 Ct p/m
Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 et p/m

Sexkontakt
Vele hete meisjes zoeken

heren voor 'n sexafspraakje
06-320.330.66 - 50 et p/m
Dames die zich vervelen

Sexkontakt
06-320.330.79 - 50 et p/m

2 mannen. Een blonde meid
Wangedrag. Over de knie.

50 et p.V_ min.
06-320.321.32

Nee nooit! Een woeste meid
leert van S.M. te genieten.

Je, ga door. 50 et. p.V2 min.
06-320.323.85

Geboeid ziet Wim hoe Dory
met 2 mannen over de tafel..

50 et.p. 1/_ min.
06-320.326.92
Echt LESBISCH of maar

zon 50%. Voel je behoefte
aan contact met vrouwen?

De box van vrouw tot vrouw.
50 et.p. 1/2 min.

06-320.327.78
Slank meisje aan het wand-
rek. Haar eerste S.M. erva-

ring. 50 ct.p.V_- min.

06-320.330.51
Zilveren ketting om polsen
en enkels. Tina in de ban
van S.M. 50 et.p. Vz min.
06-320.340.45

S.M. 2Paren onderwerpen
zich. Mannen zien hoe hun
vrouwen.. 50 et.p.1/2 min.
06-320.340.69

Direkt apart
met een meisje of jongen,
voor 'n heet sexgesprek.
06-320.330.81 (50 cpm)

Homo-jongens
Hoor ze heet tekeer gaan
06-320.330.88 (50 cpm)

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil

06-320.330.91 (50 cpm)
Zoek je een lekkere knul?

Gay dating
06-320.330.95 (50 cpm)

Vrije meiden
hebben zin in 'n nummertje

06-320.320.44 (50 cpm).
Gewillige meisjes en

vrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete
Vrijpartij

06-320.326.33 (50 cpm)

Homo
Waar gebeurd, echt live
06-320.327.01 (75 cpm)

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt
06-320.320.75 (75 cpm).

Onderdanige jongens bellen
met strenge mannen
SM voor 2

06-320.329.99 (50 cpm)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.330.18 (50 cpm)
Liften in haar korte rokje

Marietje
06-320.320.95 (50 cpm).

De Sexmachien
harde porno v. elke smaak
06-320.326.80-100 cpm

lesbi hard Porno
06-320.321.99 -100 et p/m

320.370.00
voor de heetste meidenvan
heel Nederland 06 100 cpm

300 meiden
zoeken een heet slippertje.
06-320.321.44 (50 cpm)

Sex trek? Anja
helptl 100 cpm 06--Sex voor twee

direkt kontakt met meiden
en hete huisvrouwtjes.

06-320.330.46 (50 cpm)

**SEX**
Fabriek

doen! 06-100 et p/m
320.332.99

Denk gewoon dat je de
handen van
Monica

voelt "06-320.331.07 -75 et p/m

Ik heet Katja.
Ik heb het net ontdekt en
kan er geen genoeg van

krijgen. Bel me!
06-320.350.77 - 75 et p/m

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

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

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)
Afspr.lijn: 06-9503 (50 cpm)

[belangrijke!
UMEDEDELINdU

Door de vele aankopen in de laatste maanden van
onze unieke leegverkoop hebben wij gemeend u een

goede "after sales-service" te moeten geven.
HEEFT U VRAGEN, SERVICE OF GARANTIE NODIG?

Dan zijn wij op de volgende data geopend:
donderdag 13 feb., donderdag 20 feb. en

donderdag 27 feb. van 13.00 t/m 21.00 uur.
Lokatie: HET TWEEDE KLOKKENPAND!^^

_ _■___■■ ■""* W& -mm^fflfËLmme'ts"> De*eWmmm\llt-tß!3ïWmmW

Marktstraat 33H, Kerkrade,Tei.o4s-453098.

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 cpm)

Wie durft er een stripspel te
spelen met

Carolientje
06-320.222.23 (50 cpm)

* Gay Privé *
Wil jij snel een discreet af-
spraakje maken met een

lekkere knul 06-320.322.75
Ook voor sexgesprek (50 et)

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid

vraag haar tel.nr. (75 cpm)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken..! 06-9530 (75 cpm)

privé sexkontakt
Je krijgt direkt een heet

meisje of knul aan de lijn.
Sex mee 06-9570 (75 cpm)

06-9665
Hete meisjes willen sexkon-'

takt met tel.nr. (75 cpm)

Kontakten/Klubs
Manuela, Anita, Rosita, Gerda, Marjan verwennen U in de

Riversideclub
A2, afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak, 100 mtr
voorbij Camping de Maasterp. Open van ma. t/m vrijd. van

14.00 Vm 2.00 uur. Creditcards accepted. 04755-1854.

Maison d'amour Simpelveld
Met Thaise meisjes voor massages etc. Tel. 045-445120
Paren en alleenstaanden Parties

ledere vrijdag en zaterdag vanaf 21 uur met Sexy Shows

Privéclub Amorosso
hier leert ieder vogeltje fluiten, met nieuw:KATJA.

Rijksweg Zuid 105, Geleen, tel. 046-756335.
Geopend: ma.-vr. 12.00-24.00 uur, zat. 13.00-20.00 uur.

"Simpley the Best"
Bij Angel! Privé en escort

met 3 bloedjonge meisjes vanaf (20 jaar) met (DD-cup)
wij zijn voor alles in o.a. live, strip- en Vib-shows,

trio's, SM, slavin, alléén mog. en nog "1000 en 1 mog.
IGespierde Boy!

5 knapperige mooie jongens vanaf (19 jr). Wij zijn voor
alles in, óók voor dames, heren en (echt)paren. Bel voor

info bij lAngel en Boy!
® 045-274587

"ook voor SM-liefhebbers", leuk jong meisje welkom
deze week weer spec. aanb. ook te beluisteren op de radio

Porky's Pretpark!!
NIEUW KELLY, JENNIFER, CANDY EN ANNET

S 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11-19 uur.

’ 50,- all in
Tel. 045-423608.

Videocltib
uw vertrouwd adres voor

een leuke film en een leuke?
045-718068, meisje aanw.

LYDIA
ONZE WIP...

't is al 'n begrip!!!
Internat, erotisch fruit met

Suzie, Monique, Anja,
Sheila, Tanja en Rosanna.

11-23 uur. 046-749662.
Meesteres
Katja

043-254183
Tev. assistente gevr.

Al op de
sexschommel

gezeten?
Deze maand gratis
ter introductie bij
Maastricht Privé

Jodenstraat 2
043-254183.

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
® 045-428849.
Escort Service

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

Tel. 045-422685
Een heerlijke

ontsp. massage
voor dames en heren.

Tel. 045-218158

Vera
Privé, tel. 04754-85818.

G.Q.D.

Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

Privé
Heerlen-centrum van 11.00
tot 18.00 uur. 045-714707.

Love escort
@ 045-320905
**045-326191**
* Escort all-in *

Apart Apart
heren, grijp u kans bij

Chantal, deze week op zn
Frans. 045-213457.

Sacha's Escort
va. ’lOO,- all in.

Tel. 06-52980255.

Uw privé adres.
045-232069 of 212570.

SM Tessa
m. superslavin Ellen uit Val-
kenswaard. Voor kenners
een begrip. 04498-59513.

La Tropical
met José, nu geopend ma

t/m zat. v.a. 14 uur. Tevens
dames gevraagd, tel. aan-

melden 045-421641

SM Rachel
SM zoals het hoprt!

Fantasie wordt realiteit.
Goedgetrainde slaving

aanwezig.
(H. der D. Valkenswaard).

Tel. 045-274810.

Totale ontsp. massage
door 1 of 2

jonge meisjes
045-353489

Knappe vrouw
zoekt man voor fijne uurtjes.
Br.o.nr. B-0470 L.D., Post-

bus 2610, 6401 DC, Heerlen
Melanie

erot. body-massage
Tel. 045-229091

Privé Daisy
ma. t/m vr. 11-24 uur

elke do. trio V_- uur ’ 125,-
-vr. bikini-party

Tel. 045-229091.

Escort
nu vanaf ? 045-428856

Emanuelle
af 10 uur ook zat en zond.
045-721759 meisje gevr.

Pret voor twee
bij Shirley privé en escort,

045-727538

Buro
SITTARD

® 046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.

Volslanke
j. vrouw, ontv. privé v.a.

10.-17. U. Tel. 043-473309.

Nieuwe meisjes
Peggy Privé en Escort ma.-

vr. 11.00-22.30, wo tot
19.00 uur. Tev. Thaise

massage. Tel. 046-374393.

Buro Geleen
Bern. in adr. 046-748768.

gezellige Escort
Bel dan 045-727854.

RUILVERKAVELINGEN "ROERSTREEK"
EN "BEESEL-SWALMEN"

De Landinrichtingscommissie voorderuilverkave-
lingen "Roerstreek" en "Beesel-Swalmen" bren-
gen onder uw aandacht dat het Bureau van Uit-
voering, tevens secretariaat, voor beide ruilverka-
velingen onlangs is verhuisd naar het adres
Slachthuisstraat 71 teRoermond.

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 13
februari 1992 zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN:
1. MAESSEN-WILLEMS BV, Rijksweg 234,

6245 LX Eijsden.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen.
Curator: mr. P.W.F. Kostons, Bouillonstraat 8-10,
6211 LH Maastricht, tel. 043-254585 (flnr. 13992).

2. V.O.F. FIRMA BEUKEN, h.o.d.n. BEUKEN TRANS-
PORT, vennoten W.J. BEUKEN en
J.H.A. DONNERS EA/ BEUKEN, Paumstraat 54,
6351 BC Bocholtz. gem. Simpelveld.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen.
Curator: mr. W.J.Th.B. Gerlag, Hoofdstraat 36,
6461 CR Kerkrade, tel. 045-452789.
De aan voormelde vennootschap en haar vennoten
voorlopig verleende surséance van betaling is inge-
trokken (flnr. 13993).

B. OPGEHEVEN:
3. J. GILISSEN, Omstraat 7, Bom (flnr. 13615).

4. STICHTING DE SPEELMAN, Oude Maasstraat 33,
Maastricht (flnr. 13900).

SURSÉANCE:
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d. 13
februari 1992 is VOORLOPIG surséance van betaling
verleend aan:

la. AIRCOMA BV, De Koumen 43,
6433 KG Hoensbroek, gem. Heerlen.

Ib. FINANCIEEL-ECONOMISCH ADVIESBUREAU
DRS. R. LAMEIJN BV, Van Weerden Poelman-
straat 182, 6417 ES Heerlen.

Ie. R. LAMEIJN, Van Weerden Poelmanstraat 182,
6417 ES Heerlen.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen.
Bewindvoerder: mr. Th.J.M. Oostdijk, Alexander
Battalaan 35, 6221 CB Maastricht, tel. 043-255699.
De crediteurenvergadering wordt gehouden op 9
april 1992 te 9.30 uur in voornoemde rechtbank. Bij
de verzoekschriften zijn geen ontwerp-akkoorden
gevoegd (rep.nrs. 92/8028 t/m 92/8030).

2. P.J. YOUNGER, Eikenlaan 29, 6176 DG Spaubeek,
gem. Beek L., h.o.d.n.
NATO MILITARY COMPUTER SALES
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen.
Bewindvoerder: mr. A.J.C. Linssen, Merkelbeeker-
straat 14, 6441 KL Brunssum, tel. 045-272777.
De crediteurenvergadering wordt gehouden op 9
april 1992 te 9.30 uur in voornoemde rechtbank.
Bij het verzoekschrift is geen ontwerp-akkoord ge-
voegd (rep.nr. 92/8031).

Wat zetten we
deze weekop tafel?

Ch Zaans volkorenbrood,
\ / verpakt, heel

Uit de bedieningsafdeling:
Filet Americain, 11AI 100 gram ®<mxd 22$ 1.79

Ch Smaak halvarine,
kuip 500 gram 1^1.59

I i i *'■■

We?

Hamlappen,
500 gram^g 6.99 - OAn f
kilo @a^ié^ izyy

Gehakt half-om-half,
500 gram^M 4.49 \
kilo ®m®l9s<3 7.99 ;
Ch 2 Helekippen op schaaL |
ca. 1700 gram ©®©@ 10.—
Bloemkool,
per stuk 1.99
Elstar,
sappige zachtzure
handappelen, kilo 3.99

\ / Pickwick vruchtenthee,

' ' diverse smaken, doosje
| 10 zakjes a 4 gram l£s±3ö
1

I Ch Room boter stroopwafels,
pak 8 stuks,
230 gram im 1.59
I

i

il Bulgaarse Cabernet _«__*____&§ImtmW Sauvignon ofChardonnaf g|

11 een stevige, rode of droge, JggKg Ch Kattebrokjes,
BÉII witte wijn, /i -7i- ImmiÈÊÈ diverse smakenïM fiPQnyS liter 3-^T 4/T P>!W_H_ uivtJbt.biiidr.fc.il,

Tiebu./p nier -t./o Ir?wP« 6 blikjes è rq£
Uit de diepvries:

l||i|f Ch PizzaiSalami 1 Qft BB Honig groente-, kippe-o^g^^doos 350 gram .33g 1.98 |gP|f Juliennesoep, ,üo—— .— H-gJlly dubbelpak 23$ I"°
IÉgËS Ch Bouillon, "
_*IÏ_Ph____ mpttnm33t kin nf rnnrl\/lppc: AH-Service lijn: bel gratis 06-0305. ___.A_o_\M-M&m lUlllddl, r\IU UI lUIIUVIt.t;b, Artikelen waarkleine cijfertjes bij staan kunt u al-
sJsflrijM pot _—. 'éénkopen inAH-winkels waareenvan diecijfers op '.

liter ±&f 1.69 t%%^^^T^"*"**W
's Lands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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