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Reddingsactie
van NS voor

vuursalainander
BUNDE - De NS gaan binnen-kort wegens onderhoudswerk-zaamheden het treinverkeer over«et traject Beek-Maastricht over-aag over één spoor leiden. Maarer is nog een reden: de vuursala-mandej. moet gered worden.
"^"uid-Limburg is voor dit diertjeac noordelijkste verblijfplaatsyan Europa.

_y at traject moet een nieuw

schouwpad aangelegd worden,
ter hoogte van het Bunderbos.pp die plaats ligt een betonnen
goot voor de afwatering, waar de
yuursalamander zich ophoudt.
Het is volgens de NS de enige
plaats m Nederland waar deze
zeldzame reptielensöört voor-
komt. . .
Er mag alleen overdag gewerkt
worden en dat betekent dat er
wachttijden kunnen ontstaan
voor treinpassagiers in: Maas-
tricht en Beek, omdat het ver-
keer over één spoor geleid
wordt. Volgens een woordvoer-
der van de NS moeten daarover
nog: definitieve j afspraken wor-
den: gemaakt.
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Bilaterale gesprekken mogelijk verplaatst naar Washington, Rhodos en Lausanne

Voortzetting in Madrid onzeker
Van onze redactie buitenland

MADRID - De voortzetting
van de besprekingen in Ma-
drid over het Midden-Oosten
is onzeker. De onderhande-
lingsdelegaties van Israël, Sy-
rië, en de gemengde Jordaans-
Palestijnse afvaardiging gin-
gen gisteren aan het eind van
de eerste bilaterale ontmoetin-
gen uiteen zonder dat zij het
eens waren geworden over het
houden van een nieuwe ge-
spreksronde en de plaats van
handeling.

Het is nu aan de Verenigde Staten
en de Sovjetunie als organisatoren
van de vredesconferentie, compro-
misvoorstellen voor te leggen. De
Israëlische radio meldde gisteren
dat de Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken James Baker
al de Israëlische premier Jitschak
Shamir telefonisch Washington als
volgende vergaderplaats heeft voor-
gesteld.
De directe onderhandelingen tus-sen een Israëlische en een Syrische
delegatie, die gezien de in Madridschril aan het daglicht gekomen te-
genstellingen tussen de belangrijk-
ste tegenpolen in de regio moei-zaam beloven te zijn, worden vol-gens deze bronnen gehouden op hetGriekse eiland Rhodos.
De bilaterale onderhandelingen tus-
sen Israël en Libanon zoudenplaatsvinden in het Zwitserse Lau-sanne.

De eerste directe bilaterale onder-handelingen tussen Israël en zijnArabische buurstaten sinds 43 jaarbegonnen zondag in de Spaanse
hoofdstad pas na het met hulp endrang van de VS en Sovjetunie
overwinnen van talloze obstakelsen met aanzienlijke vertraging. Het
best verliepen de twee ontmoetin-
gen van de Israëliërs met de Jor-
daans-Palestijnse delegatie.

De Amerikaanse minister van Bui-
tenlandse Zaken James Baker is
tevreden met het begin van het
overleg, hoe moeizaam ook. „We
zijn tevreden dat er wordt gespro-
ken. Niemand is weggelopen van de
conferentie of het bilaterale overleg.
Er is een gevoel ontstaan van be-
trokkenheid, dat iets goeds voor-
spelt voor de toekomst," zei Baker
die sinds het einde van de Golfoor-
log acht maal bezoeken bracht aan
de regio om de vredesconferentie
over het Midden-Oosten op de rails
te zetten.
De leider van de Palestijnse Bevrij-
dingsorganisatie PLO, Yasser Ara-
fat, die niet was betrokken bij de
besprekingen in Madrid, vond gis-
teren eveneens dat het overleg posi-
tief is geweest.

Gekantelde
tankauto

veroorzaakt
17 km file

DRIEBERGEN - Een gekantel-
de tankauto gevuld met zwavel-zuur heeft gisterochtend op de
rijksweg A2tussen Utrecht en
f\msterdam ter hoogte van
/^arssen voor een enorme ver-
keerschaos gezorgd. De file die
door het ongeval ontstond, be-reikte rond half negen een lengte
Van 17 kilometer. De file op hettraject tussen Utrecht en Am-sterdam blokkeerde ook het ver-keersknooppunt Oudenrijn. De
Problemen waren rond 14.00 uur
opgelost. Over de toedracht van
»et ongeval is nog niets bekend,

buitenlandse tankwagen is
gistermiddag onderzocht. De
Wegberm zal gedeeltelijk worden
afgegraven omdat uit de tank-
auto een kleine hoeveelheid zwa-
velzuur is weggelekt.

het weer
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Nederzettingen
Israël benadrukte zijn weigeringaan Syrië de in 1967 veroverde Go-
lan-hoogvlakte terug te geven, enopende een nieuwe nederzettingvoor Sovjet-immigranten op het
omstreden plateau.
Syrië deelde mee te blijven mee-
doen aan het vredesproces, maarhekelde fel Israëls onderhande-
lingsstrategie.

Vrijdag beslissing over invoering sancties

EG dreigt Joegoslavië
weer met olieboycot
Van onze correspondent

BRUSSEL - De EG is er gisteren
niet in geslaagd Servië verder onder
druk te zetten om concessies te
doen in het Joegoslavische conflict.
De ministers van Buitenlandse Za-
ken herhaalden in Brussel hun drei-
gement met een olieboycot en het
opzeggen van alle handelsakkoor-
den met Joegoslavië, als de Servi-
sche president Milosovic geen in-
schikkelijker houding aanneemt.
Dat zou vandaag moeten blijken,
wanneer de Haagse vredesconferen-
tie over Joegoslavië wordt hervat.

De bewindslieden kijken vrijdag in
Rome of Servië zich voldoende te-
gemoetkomend opstelt of dat tot
invoering van de sancties moet wor-

den overgegaan. De EG wil de Joe-
goslavische deelrepublieken die
zich wel constructief opstellen in
het vredesproces, juist proberen te
helpen.

Onder EG-diplomaten leven overi-
gens toenemende twijfels over de
vraag of de strijdende partijen zich
iets aan zullen trekken van de straf-
maatregelen, en of ze in de praktijk
kunnen worden uitgevoerd. Zij be-
nadrukkken dat het bij het pakket
sancties gaat om een 'politiek sig-
naal. Onzekei* is bovendien of de
Veiligheidsraad inderdaad in zal
gaan Op een EG-verzoek een olie-
embargo af te kondigen.

Het pakket strafmaatregelen dat de
EG aan Joegoslavië in het vooruit-
zicht stelt, omvat het opschorten
van het uit 1980 daterende handels-
en samenwerkingsakkoord met
Joegoslavië alsmede het schrappen
van alle handelsvoordelen. Ook de
lagere invoerpremies op Joegoslavi-
sche textiel komen te vervallen.
De EG zal, als Servië niet bijdraait,
de Veiligheidsraad vragen een olie-
embargo af te kondigen en beter
toezicht te houden op het bestaande
wapen-embargo. Joegoslavië krijgt
nu vooral olie uit China, de Sovjet-
unie en Libië. Het is onzeker of
Moskou en Peking, twee permenan-
te leden van de Veiligheidsraad, een
verzoek tot een olie-embargo zullen
goedkeuren of zullen treffen met
hun veto.
Door de deelrepublieken die wel
bereid zijn tot vredesonderhande-
lingen tegemoet te komen, wordt
voorkomen dat de boycot ook o.a.
Kroatië treft. De EG komt op die
manier zeer dicht bij diplomatieke
erkenning van Kroatië en Slovenië,
al verzette minister Van den Broek
zich tegen die uitleg.

Nieuwe fabriek
maakt grondstof

wasmiddelen
Van onze redactie economie

MAASTRICHT - Akzo-PQ Sili-
ca gaat in Maastricht samen met
het Zweedse EKA-Nobel, en de
ontwikkelingsbank LIOF een fa-
briek bouwen voor disilicaten.
Dat is een grondstofvoor de fa-
brikage van geconcentreerde
was- en vaatwasmiddelen.

Het gezamenlijke bedrijf gaat
ENAP heten. De fabriek komt in
1993 gereed. Er kunnen aanvan-
kelijk 15, later 20 mensen aan de
slag. Dé produktiecapaciteit zal
voldoende zijnom alle Europese
wasmiddelenfabrikanten met de
grondstof te kunnen bevoorra-
den.

Zie verder pagina 11

" LIOF legde
contacten

Extra verhoging valt wellicht lager uit

Kabinet wil korten
op kinderbijslag

Van onze parlementaireredactie
DEN HAAG - Het is niet uitgeslo,-
ten dat er bezuinigd wordt op de
500 miljoen gulden die het kabinet
heeft uitgetrokken voor extra ver-
hogingen van de kinderbijslag over
de periode 1990-1994. Staatssecreta-

ris Ter Veld (Sociale Zaken) heeft
dit de Kamer laten weten bij een
wetsvoorstel over de verhoging van
de kinderbijslag volgend jaar. Van
de 500 miljoen gulden is nu nog 255
miljoen gulden over.
Letterlijk schrijft Ter Veld in de
toelichting op haar wetsvoorstel:
„Het kabinet heeft in zijn standpunt
aangegeven dat het geen volledige
zekerheid kan geven, dat de thans
beschikbare bedragen in volle om-
vang en volgens het aangegeven
tijdschema beschikbaar blijven.
Derhalve acht het kabinet het niet
wenselijk om de voorziene verho-
gingen voor 1993 en 1994 reeds in
ditwetsvoorstel op te nemen."
Ter Veld laat verder weten dat het
kabinet met ingang van 1992 af wil
van aparte kinderbijslag-bedragen
voor elk kind. Besloten is nu om de
kinderbijslag voor het tweede en
derde kind gelijk te trekken. Dat-
zelfde gebeurt voor dekinderbijslag
van het vierde, vijfde en zesde kind.
Met de operatie worden de huidige
zes niveaus van kinderbijslag terug-
gebracht tot vier. Grote gezinnen
zullen er echter geen achteruitgang
in inkomen door hebben.
Op 1 januari gaat de kinderbijslag
voor het eerste kind met 46,32 gul-
den omhoog. Dat bedrag is op jaar-
basis. Voor het tweede kind geldt
de helft van dat bedrag, voor het
derde kind eenderde en zo verder.
,De operatie kost de Staat 64 miljoen
gulden. Daarbij zijn nog niet de kos-
ten meegenomen van aanpassing
van de kinderbijslag aan de infatie
op 1 januari en 1 juli. Het koop-
krachteffeft van de kinderbijslag-
verhoging loopt uiteen van 0 tot 1,1
procent, afhankelijk van de leeftijd
van de kinderen en het aantal.

Laboratorium
voor drugs door
politie opgerold

Van onze correspondente
LUMMEN - In een onderaards la-
boratorium in de bossen van het
Belgisch-Limburgse Lummen heeft
de gerechtelijke politie van Leuven
zondag 500 kilo chemische stoffen
gevonden, goed voor de aanmaak
van ruim twee miljoen xtc-pillen of
amfetamines. De waarde van de
aangetroffen goederen bedraagt
ruim honderd miljoen gulden.
De ontmanteling van het grootscha-
lige druglaboratorium leidde tot de
aanhouding van twee verdachten.
De werkplaats werd ontdekt in een
alleenstaande garage achter een wo-
ning. De garage was volgepakt met
allerlei rommel. Na secuur onder-
zoek stootten de speurders op een
smalle gang tussen de houten ach-
terwand van de garageen de beton-
nen binnenmuur. Van daaruit leid-
de een onderaardse gang naar een
container. Die was naast de garage
ingegraven. Daarover was een laag
beton gestort, er was aarde over ge-
gooid en alles was met heesters
beplant.
De container bleek een heus labora-
torium. Er stonden twee machines
waarmee tienduizend tabletten per
dag konden worden aangemaakt.
Gisteren konden, na verder onder-
zoek, nog circa 55.000 pillen in be-
slag worden genomen.
De gerechtelijke politie van Leuven
was al maandenlang met haar
speurwerk naar het illegale drugla-
boratorium bezig. In de voorbije
dagen waren in totaal al 6.000 xtc-
tabletten gevonden en vijf arresta-
ties verricht. Onder de gearresteer-
den is volgens de politie ook het
brein achter de xtc-bende.
Na de huiszoeking werden ook de
echtgenote en zoon van de betref-
fende hoofdverdachte aangehou-
den.

WÜ hebben de boot gemist

Eurocruises
in opspraak

(ADVERTENTIE)
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Voedzaam:
GEHAKT CORDONBLEUETV

VERSE SMJBONEN
Gehakt Cordon Bleu ry g©
2 stuks a 135 gram jU"Verse snijbonen r~p no

500 gram Zèm

NEEM MAARVAN MIJ AAN, DAT 'TVERS IS!
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG OP DINSDAG EN WOENSDAG. VERS VLEES AANBIEDING ALLEENBIJ UW SUPER-SLAGER.

I Uitbundig toegejuicht door duizenden uitgelaten sympathisanten I
keerde Imelda Marcos, de weduwe van wijlen dictatorFerdinand
Marcos, gisteren terug in deFilipijnse hoofdstad Manila. Ze heeft
vijfeneenhalf jaar in ballingschap op Hawaï gewoond. Daar is
Ferdinand Marcos overleden en ligt hij nog altijd opgebaard.
Op'weg van de luchthavennaar Imelda's hotel liep de stoet meer-I malen vast in de opdringende mensenmenigte. Medestanders
zwaaiden met vlaggen en portretten van de voormalige presiden-
tiële familie.
Ferdinand Marcos, die de Filipijnen twintig jaar lang met harde
hand regeerde totdat in 1986 massale volksprotesten hem uit het
presidentiële Malacanang-paleis verdreven, stierf twee jaar gele-
den in ballingschap. Zijn stoffelijke resten staan nog altijd opge-
baard in Hawaï in afwachting van toestemming van de huidige
Filipijnse presidente, Corazon Aquino, om hem op deFilipijnen
te mogen begraven.
Imelda Marcos is op de Filipijnen verwikkeld in negen strafzaken
en zon 30 administratief-gerechtelijke procedures. Ze wordt on-
dermeer beschuldigd van corruptie en belastingfraude.

Glorieuze come-back

'ADVERTENTIE)

Limburgs Dagblad
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Dom
Het briljante aan dit stuk zit 'm vol-
gens John Lanting in het feit dat
het er dom uitziet. „Op de toneel-
school leerden we al datje ontspan-
ning alleen maar kunt suggereren
als je spanning in je hebt. Zo is het
ook met Cooney's manier van
schrijven: de uiterlijke dommigheid
is door intelligentie tot stand ge-
bracht." Hetgeen weer absoluut pa-
rallel loopt met Lantings manier
van bewerken en spelen.

De stukken van Cooney zijn door-
drenkt van de kleine Engelse her-
kenbaarheid. Dat vergt bewerking,
en wel door iemand die het Hol-
landse huishoudinkje in de toppen
van zijn vingers heeft. „Vroeger
moest ik voor al die wijzigingen toe-
stemming vragen. Ik heb Cooney
daar tot in Australië voor gebeld.
Totdat hij mij een keer zag in een
oud stuk van hem, waarvan hij zelf
dacht dat het helemaal niet meer
kon. Ik heb het toen nog heel goed-
koop in handen gekregen. In dat
stuk moest ik drie broers spelen.
Toen ik het aan het repeteren was
dacht ik: 'Hier gelooft geen hond
meer in, dat pikt toch niemand dat
die mensen op het toneel niks in de
gaten hebben. We hadden Cooney
uitgenodigd en hij stond helemaal
paf. Hij zei: 'Ga jij je gang maar.
Maar ja, daar was dan ook vierhon-
derd uur bewerking in gaan zitten."

„Ik weet niet of John van de Rest
(de producent van 'Vijf hoog het
raam uit', red.) het als een compli-
ment bedoelde, maar het eerste wat

hij na afloop van de première zei,
was: 'Het is eehh... het is een Hol-
landse voorstelling geworden, hè.
Als je een enquête zou houden, zou-
den de meeste mensen van mijn
bewerkingen zeggen, dat het mijn
stukken zijn."

Terugkijkend op het 'Crazy non-
sens'-debacle stelt Lanting vast dat
hij vanaf 1982 langzaam gestresst is
geraakt. Hij nam teveel hooi op zijn
vork, niet omdat hij dat leuk vond,
maar omdat het niet meevalt om de
begroting voor stukken met een
grote bezetting rond te krijgen. „Ik
moest steeds meer gaan doen. Voor
uitbesteden was geen geld. Mijn
dokter had al zo vaak gezegd: 'Weet
je wat jij moet? Je moet stoppen.
Daarom zeg ik nu, dat het stoppen
met 'Crazy nonsens' een zegen is
geweest."

Scherpte
John Lanting heeft dat brevet van
vermogen, die theatertoon waar
duizenden mensen blindelings op
afkomen en waar ze zo onbedaarlijk
om kunnen lachen. Lanting: „Het
gaat om scherpte, timing en - ik ga
hier heel ver in - het doorgronden
van de kinderlijke psyche. Mijn ei-
gen zoon zag voor de eerste keer
poppenkast en hij ging ogenblikke-
lijk mee in het spel. 'Hebben jullie
Katrijn gezien?' 'Ja!' 'Waar is ze?'
'Weg!' ledereen doet mee, praat te-
gen poppen, dode dingen. Ik noem

dat het positieve jeugdtrauma. Naar
die directheid streefik in mijn voor-
stellingen. En het duurt vijfhonderd
opvoeringen voor ik de perfectie er-
van bereik. Die bereik ik dusnooit."

'Vijf hoog het raam uit' wordt wat
Limburg betreft uitgevoerd in
Maastricht (15/11), Heerlen (20/2),
Venray (24/2), Roermond (25/2) en
Sittard (7/4).

" JohnLanting, weer goed voor volle zalen.

'Avondrood' amusant en ontroerend
èITTARD - 'Avondrood', in Klein
Carré in Sittard, voert negen oude
Hiensen ten tonele die in een tehuis
&vn laatste jaren slijten. Ze zijn al-
ten meer of minder dement. De-
mentie, het schrikbeeld voor ieder-
een voor wie die fase nog ver weg
Mgt. Toch moeten wij de realiteit
$nder ogen zien, ze niet wegmoffe-
len binnen de maatschappij.

(let stuk bestaat uit veertien losse
fragmenten of scènes, die zich af-
Jpelen in de conversatiezaal van het
tehuis. 'Avondrood', geschreven
«oor het Werktheater uit Amster-
dam, wordt gespeeld door cursisten
van de KCL-produktiecursus
Noord onder regie van toneeladvi-
feur Loek Sijbers. De spelers heb-

ben zich een jaar lang verplaatst in
de leefwereld van oude mensen, ge-
sprekken met hen gevoerd. Het zijn
Truus Rutten, Gerda Schattorjé, El-
lie Schmitz, Nelly Kaptein, Gerrie
Seuren, Jan Schroen, Sam Brussee,
John Minkjan, Ton Niessen, Frans
Geurts, Jeroenvan de Borg. De cast
verdient hiervoor een compliment.
Alle acteurs en actrices spelen
spontaan, maar beheerst.

Ze tonen hun veelzijdigheid, ook in
mimiek, muziek en zang. Het zijn
mensen van vlees en bloed die ze
ons voor ogen brengen. Hun spel
liet de toeschouwers dan ook niet
onberoerd, het amuseerde hen ech-
ter ook met de specifiek eigen hu-
mor van de bejaarden.

Vóór de pauze zijn de scènes voor-
namelijk sterk-realistisch. Wie, bij
voorbeeld, in een verpleegkliniek
heeft rondgekeken zal dat kunnen
beamen. Net als in een verpleegte-
huis wordt de toeschouwer door
gevoelens van medelijden, en, laten
we eerlijk zijn, van ontzetting be-
kropen, ook al kijkt hij geamuseerd
naar het gedrag van mensen in hun
laatste levensfase. Hun leefwereld
is klein geworden, vooral geconcen-
treerd rond lichamelijke behoeften
en ongemakken. Maar hun karak-
ters nemen ze ook in hun ouderdom
mee en dat weten de acteurs en ac-
trices perfect duidelijk te maken.

Na de pauze wordt in het tehuis een
feestje gebouwd. Dat geeft een

luchtiger beeld te zien, met kostelij-
ke zang, muziek en reidans, waarin
fantasie en realiteit elkaar kruisen.
Costumering en grime (Truus van
de Beele en LFA-kledingcentrale)
maken duidelijk hoe belangrijk dit
onderdeel van de toneelactiviteiten
is.

Een aparte en waardevolle produk-
tie, de moeite waard om er de con-
frontatie mee aan te gaan, ondanks
de wrange bijsmaak die er voor de
oudere mens aan kleeft.
Het stuk is 16 november te zien in
Landgraaf, 2 december in Echt, 7
december in Beringen (België), 25
januari in Maastricht.

mya maas

;" De volledige cast van 'Avondrood'.

recept
Rode kool met
appeltjes en anijs
Anijszaadjes moeten licht- en
luchtdicht bewaard worden an-
ders gaan geur en smaak snel
achteruit. De kleur behoort grijs-
groen te zijn.
Benodigdheden voor 4 personen:
1 rode kool, zout, 2 zure appels, V2
tl anijszaadjes, 25 g boter.

Verwijder de buitenste bladeren
van de kool, verdeel de kool in
vieren en snijd het stronkdeel
weg. Schaaf de stukken kool en
breng met een bodempje water en
weinig zout aan de kook-
Draai warmtebron laag *aat
kool ca 10 minuten zachtjes ko-
ken.
Schil appels, verwijder het klok-■ huis en rasp of hak ze. Voeg de

geraspte of fijngehakte appels
met de anijszaadjes bij de rode
kool en laat alles nogmaals een
minuut of 10 koken. Voeg boter
toe en laat de kool nog een mi-
nuut ofvijf stoven.

TIP: Rode kool smaakt eigenlijk
bij alle wildsoorten maar is ook
lekker met gestoofde hamlappen
ofkarbohade. \

huub meijer

kunst

'Vijfhoog het raam uit ' ook in Limburgse theaters

John Lanting trekt
weer volle zalen

John Lanting is terug van weggeweest. Na de zeperd van het
door hemzelf geschreven 'Crazy nonsens' in 1989 (het anders
zo trouwe publiek bleef massaal weg, de show werd gestaakt)
is het twee jaar stil geweest rond de koning van de Hollandse
klucht. Maar dit seizoen keert hij terug in het theater met 'Vijf
hoog het raam uit', zo heet Lantings bewerking van Ray Coo-
hey'sklucht 'Out of order. De zalen zitten weer ouderwets vol.
Het publiek weet wat het te wach-
ten staat. „Lachen," vat Lanting
kernachtig samen. „Lachen en nog
eens lachen. We zijn nog maar net
óp gang met deze voorstelling ofer
is al driehonderdkeer gelachen. Dat
is veel hoor. De eerste tien minuten
heb je nodig voor de aanloop maar
in het tweede bedrijf gaat het van
pang, pang, pang. Dan is het zon
beetje elke tien seconden raak. Het
is een briljant stuk. 't Heeft in Enge-
land ook een prijs gekregen, een
soort Oscar. Daarmee werd Ray
Cooney eigenlijk voor zijn hele
werk geëerd."

Lustrumconcert met Beethoven
HEERLEN - Als hoogtepunt van
het lustrumprogramma in het kader
van het dertigjarig bestaan van de
Heerlense Stadsschouwburg treedt
zaterdag 16 november het Amster-
dams Concertgebouworkest op in
Heerlen. Met een volledig Beetho-
ven-programma presenteert 's lands
trots op het gebied van symfonische
muziek zich aan het Heerlens pu-
bliek. Dirigent is Wolfgang Sawal-
lisch, de artistiek leider en direk-
teur van de Bayerische Staatsoper.
Op het programma van het concert,
dat om 20.00 uur begint, staan de
Ouverture in C, 'Die weihe des Hau-
ses', de Vierde symfonie in Bes en
de Zevende Symfonie in A.
Kaarten voor het concert (honderd
en vijfenzeventig gulden) zijn ver-
krijgbaar aan de kassa van de Heer-
lense Stadsschouwburg, tel.
045-716607. " Wolfgang Sawallisch

Fraai spel van Sharon Quartett
KERKRADE - Het Sharon Quar-
tett heeft voor zijn traditionele serie
van drie concerten in hetKerkraad-
se Wijngrachttheater dit seizoen
geen gastmusici uitgenodigd. Dus
hoeft men zich niet meer waar te
maken tegenover de een of andere
muzikale vreemde eend in de bijt;
geen onstuimige musiceertrant,
geen ongepaste klankexplosies,
zoals die in het verleden bij het Sha-
ron Quartett regelmatig te registre-
ren waren. Het strijkensemble gaf
zondagavond bij zijn eerste 'solo-
concert' zelfs een heel fraai visite-
kaartje af. Een Slavisch-romantisch
programma werd niet alleen muzi-

kaal verantwoord, maar tevens op-
vallend beheerst uitgevoerd, zonder
ook maar ergens in routineus spel
te vervallen.

Dat 'gold in het bijzonder voor het
Tweede Strijkkwartet van Alexan-
der Borodin, waarbij het scherzo
beslist Schubertiaanse allure had
en de bekende nocturne met Slavi-
sche gevoeligheid vertolkt werd.
Het veelgespeelde American Quar-
tet van Antonin Dvofak weerklonk
in die typische romantisch-
Boheemse sfeer, zonder welke mu-
ziek van Dvofak trouwens niet eens
zou bestaan. De intieme klank van
het lento contrasteerde wonderwel
met het opgewekte karakter van het
scherzo. Alleen jammer dat de fina-
le in een sneltreinvaart genomen
werd; blijkbaar hebben de vier mu-
sici de toevoeging 'ma non troppo'
bij de voorgeschreven tempo-aan-
duiding vivace over het hoofd ge-
zien.

En dan niet te vergeten: het Adagio
en Allegretto voor strijkkwartet van
Dmitri Sjostakovitsj, waarmee men
de avond begonnen was; twee korte
stukken dieuitstekend pasten in dit
puur-romantisch programma. Sjos-
takovitsj leefde weliswaar in deze
eeuw (1906-1975), stond nochtans
als Tsjaikovsky/Mahler-epigoon
muzikaal met beide benen stevig in
de negentiende eeuw verankerd.
Het Sharon Quartett herhaalde het
Allegretto, een soort van polka-
parodie, als toegift en overdreef ook
toen de leukigheid gelukkig niet.

peter p. graven

Jubileumconcert
van Mechels

Vocaal Ensemble
MECHELEN - Het Mechels
Vocaal Ensemble sluit ko-
mende zondag zijn zilveren
jubileumfeest af met een con-
certante uitvoering van de
opera Gemma de Vergy van
Donizetti.

Aan deze produktie werken
naast het jubilerendkoor mee
dameskoor Octavia uitEys en
vijf Limburgse solisten: so-
praan Angelina Ruzzafante,
tenor Hubert Delamboye, ba-
riton Frans Kokkelmans,
mezzo-sopraan Tonny Suilen
en bas Ber Schellings. De
muzikale begeleiding is in
handen van pianiste Wil
Meurders-Tukkers en orga-
nist Enrico Delamboye.

Hub Vanhautem, de vaste di-
rigent van het Mechels Vo-
caal Ensemble, heeft de muzi-
kale leidingvan deze produk-
tie, die om 20.00 uur begint.

Plaats van handelingis de pa-
rochiekerk van Mechelen.
Kaarten zijn in voorverkoop
verkrijgbaar bij de WV's van
Mechelen, Epen, Gulpen, Vij-
len en Vaals. De toegangs-
prijs bedraagt vijftien gulden.

Antwerpen
herdenkt
Elsschot

ANTWERPEN - Liefhebbers I
het werk van Willem Elsschot n^ten zich deze week naar Antwerp,
begeven. Tot 11 november staat
geboortestad van de in 1960 over,
den auteur van boeken als 'Villa»
Roses', 'Lijmen' en 'Het Been'r
het teken van de grote Elsscftt
manifestatie 'Villa Elsschot'. *
Meest opmerkelijke evenerw
daaruit is het integraal voorleg
van het complete prozawerk vy
Elsschot (elf boeken) door een W
aan Vlaamse acteurs en actrij
zoals Dora Van der Groen, JoH
Leysen en Julien Schoenaerts.
gebeurt zeven avonden na elkaarj
de FNAC-boekwinkel op de Grot
plaats. Daar wordt ook een fotots
toonstelling gewijd aan Elsschott
wordt een, symposium gehouflj
over de betekenis van de schrijf
voor de Vlaams-Nederlandse litet
tuur, het Archief en Museum m
het VlaamseKultuurleven heeft fl
expositie van Elsschot-'memor^
lia' en films van Elsschot-boeW
worden gedraaid.

Komende zondagmiddag is er Ojj
af het Centraal Station) een H
schot-wandeling langs plaatsen!
Antwerpen die herinneren aan i
schrijver (waaronder zijn graf opi
begraafplaats Schoonselhof).

puzzel van de dag

Horizontaal:
1. onwelriekende geur 5. voertuig 7. muz.
instrument 10. scharnier 14. tijdmaat 15.vr. munt 16. gegroet 18. kleur 19. pi. in
Z. Vemen 20. gedorste halmen 22. Ver.
Staten 23. deel v.e. ambtsgewaad 25. bar-
zeer 26. land in Azië 27. broos en teer 28.
weg 29. Ind. huisvogel 31. nogmaals-her-
halen 33. zinnebeeldige voorstelling 35. op
de wijze van 36. prop 37. oude Fr. munt
39. openbare gedachtenwisseling 41. wor-
tel 42. Noorse godheid 45. laagte 46. af-
standsmaat 47. geur 48. hemellichaam 49.
strijdperk 51. kever 52. telwoord 53.
grondsoort 54. vloeibaar voedsel 55. zang- "stem 56. telwoord 57. heerlijk 58. land-
natie 59. vogeleigenschap 60. familielid

Verticaal: 2. toneelmatig 3. streling \nummer 5. richting 6. voormiddag 'voorkeur 8. dat is (lat.afk.) 9. arbeidzaaj
11. nier of blaassteen 12. strijdmacht^
bez. vnw. 16. jongere broer of zuster 1
nauw-smal 18. hemellichaam 20. teleur!)*
steld 21. wiel 23. dagelijks voedsel 2
muz. instrument 29. lichaamsvocht 3"
geb. in Rusland 32. niet verkoopbaar^
Europeaan 37. een zekere 38. bunzing
gevangenis 41. deel v. Malakka 42. droos
vloer/oven 43. optocht 44. vroeger *>bierhuis 50. nummer 52. genoefl-voldo^
de 54. wee-smart 55. uitroep v. afkeer 5°
water in Friesland 57. muz. noot
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Oplossing van gisteren

Limburgs dagblad J

lambik baba panda en de spelbreker



Koopkracht
hiri,het wetsvoorstel van Ter Veld"ujkt verder dat het kabinet 295mijoen gulden heeft uitgetrokkenn de negatieve koopkrachteffec-
«i van het plan-Simons voor gezin-en met kinderen, ambtenaren en«ensiepersoneel te compenseren

<t
aart°e zou de kinderbijslag metutaal 150 miljoen gulden extra om-r°og moeten. Voor het arbeidsvoor-

waardenbeleid van ambtenaren en
defensiepersoneel zou 145 miljoen
gulden extra nodig zijn.

Indirect blijkt uit het wetsvoorstel
dat een aanpassing van het plan-
Simons voor het kabinet een bespa-
ring kan opleveren. Er is minder
geld nodig om negatieve koop-
krachteffecten op te vangen. Van de
andere kant zal een aanpassing ook
leiden tot een geringere verhoging
van de premie-awbz en een kleinere
daling van de premies ziekenfonds
en ziektekosten bij ambtenaren.
Welk effect dat heeft op de koop-
kracht, is nog niet bekend.

Doden bij staking
in Zuid-Afrika

Johannesburg - De algemene
staking in Zuid-Afrika tegen de in-
voering van btw heeft tot dusverfan 15 mensen het leven gekost. Dejsiachtoffers zijn allen mijnwerkersvan de Steyn-goudmijn bij Welkom«i,de provincie Oranje Vrijstaat. Zij■verloren het leven toen zondag-avond gevechten uitbraken tussenpakers en werkwilligen. Minstens
V ÏÏfnsen raakten daarbij gewond,vakbondsleider Jay Naidoo van degrootste zwarte vakcentrale Cosatujnet het ANC de organisator van déweedaagse staking, wilde gisteren
°g geen commentaar leveren op"et drama bij de Steyn-mijn. Hijwilde eerst weten wat zich precies

«ad afgespeeld. Een woordvoerdervan de mijnwerkersbond NUM ver-
varf dat de stakers waren aange-
-2

en door aanhangers van de
oeloe-beweging Inkatha, die tegenue staking is.

CDA in senaat
blijft bij

bezwaren tegen
plan-Simons

DEN HAAG/PRINSENBEEK -
Het CDA in de Eerste Kamer houdt
onverkort vast aan zijnbezwaren te-
gen het plan-Simons voor een stel-
selherziening in de gezondheids-
zorg. Een brief van staatssecretaris
Simons waarin hij zei bereid te zijn
over alles te praten, alsmede zijn
schriftelijke reactie op de eerder
geuite bezwaren van het CDA heb-
ben de fractie niet kunnen overtui-
gen.

Volgens CDA-fractieleider in de
Eerste Kamer, Kaland, zal de fractie
vandaag opnieuw schriftelijke vra-
gen over de plannen aan Simons
stellen. Dit ondanks het feit dat de
fractie nog geen kennis heeft kun-
nen nemen van een kritisch advies
van de Raad van State en een nog
ontbrekende reactie van het kabi-
net op eerdere kritiek van de Zie-
kenfondsraad op het plan-Simons.

Zoals gemeld wil het CDA in de Se-
naat niet dat de plannen op 1 janua-
ri a.s. doorgaan.
Met de houding van het CDA, die
dinsdagochtend formeel werd be-
krachtigd in een fractieberaad, is 'er
nog steeds een ruime meerderheid
in de Senaat die kritiek heeft op het
plan-Simons. Naast de grootste re-
geringspartij zijn ook WD en D66
tegen.
CDA-fractievoorzitter in de Tweede'Kamer Brinkman wil de nieuwe-
ziektekostenverzekering niet hele-
maal op 1 januari invoeren. Tijdens
een CDA-bijeenkomst in Prinsen-beek zei Brinkman gisteravond dat
het nieuwe stelsel er wel moet ko-
men, maar dat de invoering zorgvul-
dig moet gebeuren.

Marine-officieren
bekennen fraude

gEN HELDER - De Helderse ma-
«ie-otficieren die woensdag waren

op verdenking van
wauistering, valsheid in geschrif-

v *,,n<\ling en oplichting hebben eenoiiedige bekentenis afgelegd.Stefrl 113 Zljn Ze °P Vrije voeten ge-
Van UZ° neeft een woordvoerder
Vest rt

marechaussee gisteren be-

Het tweetal heeft toegegeven met
cheques, betaalkaar-

tip fn een creditcard voor circa
hluu lzend gulden aan drank te'ebben gekocht. Van de voorraadicohohca is niets teruggevonden.e betaalmiddelen werden door de

PTT bezorgd op het huisadres van
de benadeelde, die een lange we-
reldreis maakte. Een van de twee
officieren bewoonde tijdelijk het
huis van de benadeelde.

De officier van justitiezal het twee-
tal te zijner tijd dagvaarden voor de
militairekamer van derechtbank in
Arnhem. Hangende de strafzitting
blijft het tweetal geschorst wegens
hun betrokkenheid bij de exploita-
tie van bordelen in Den Helder en
Amsterdam. Een interne commissie
van de Koninklijke Marine onder-
zoekt of die activiteiten ontslag uit
de zeemacht rechtvaardigen.

Korpschefs tegen
overheveling taken

op luchthavens
HAARLEM - De korpschefs van de
26 toekomstige politieregio's in ons
land zijn tegen het plan van het ka-
binet om de Koninklijke Mare-
chaussee te belasten met de politie-
taken op Schiphol en andere lucht-
havens. Zij schrijven dit in een brief
aan ministerDales van Binnenland-

se Zaken. Eerder hadden de politie-
vakbonden zich tegen de plannen
van de regering gekant.
Enige maanden geleden bereikten
de ministers van Binnenlandse Za-
ken, Justitie en Defensie overeen-
stemming over de toekomstige poli-
tiezorg op de Nederlandse luchtha-
vens. Per 1 januari 1993 moeten alle
politietaken die nu nog worden ge-
daan door de dienst luchtvaart van
de rijkspolitie zijn overgedragen
aan de Koninklijke Marechaussee.
Die houdt zich op dit moment al-
leen bezig met de grensbewaking
op Schiphol. De enige taak die er
voor de rijkspolitie op Schiphol
overblijft is het uitvoeren van poli-
tie- en milieuvluchten en het onder-
zoek naar ongevallen in de lucht-
vaart.

In de brief aan minister Dales
schrijft het Coördinerende Politie
Beraad (CPB), waarin de chefs zijn
verenigd, het principieel onjuist te
vinden dat een krijgsmachtonder-
deel als de marechaussee wordt be-
last met gewoon politiewerk. „De
politietaken op Schiphol en andere
luchthavens betreffen grotendeels
de primaire politietaken, handha-
vingvan de openbare orde en crimi-
naliteitsbestrijding die in ons bestel
door civiele politie worden ver-
richt."

Bovendien wijst het CPB er op dat
hetrecherchewerk op Schipholzich
niet beperkt tot de luchthaven zelf.
Bij veel zaken die beginnen op
Schiphol wordt samengewerkt met
andere politiekorpsen zowel in Ne-
derland als daar buiten. Het beraad
vraagt de minister daarom dringend
haar standpunt te herzien. Als het
toch de bedoeling is om de mare-
chaussee te belasten met politie-
werk, zo meent het CPB, dan moet
dit gebeuren onder de verantwoor-
delijkheid van de politie.

Nederlander
bekend dubbele

moord in
Frankrijk

SAINT-DIZIER/PERPIGNAN
De 46-jarige Nederlander C. van G.
heeft het afgelopen weekeinde de
dubbele moord en verkrachting be-
kend op twee 10-jarigeFranse meis-
jes uit het Zuidfranse Eine, nabij
Perpignan, op 19 oktober. Sinds die
tijd zochten honderden mensen de
streek af om hen te vinden. Van G.
had hen 250 kilometer verderop in
een ravijn gegooid, na twee dagen
met hun lijken in de kofferbak van
zijn auto te hebben rondgereden.
Geteisterd door wroeging is hij
daarop naar Lourdes gereden, waar
hij 'een teken' verwachtte van de
heiligeBernadette. Maar depoorten
van de grot in Lourdes waar Maria
ooit zou zijn verschenen waren
dicht. Van G., getrouwd en vader
van twee kinderen, heeft daarop op
alle mogelijke manieren geprobeerd
in zijn hotelkamer een eind aan zijn
leven te maken. Zo heeft hij zich de
polsen doorgesneden, pillen geslikt
en gepoogd zich te verhangen.
Daarbij maakte hij evenwel zoveel
herrie, dat de hoteldirectie de poli-
tie riep, die de zelfmoordpoging
registreerde.

binnen/buitenland

Procentuele en vaste awbz-premie voor werknemers omhoog

Invoering plan-Simons
leidt tot hogere premie

Van onze parlementaire redactie

oor AAG. ~ Onverkorte invoering van het plan-Simons
at w h-

stelselherziening in de gezondheidszorg, leidt ertoe
ienst- nen}ers de Premie-awbz volgend jaar met 2,5 procent
astfT Jgen' Naast de procentuele premie zal namelijk ook een
oerri

rpremie in guldens bij de awbz moeten worden inge-era. uie beloopt 100 gulden per volwassene per jaar.
|taatssecretareis Ter Veld (Sociale
J«*en) heeft dit de Kamer in eenwetsvoorstel meegedeeld. Het plan-tons leidt er verder toe dat de
*Pnt dspremie met 2>85 Pro"twu omlaag kan, de ziektekosten-

voor ambtenaren met 1,85
tnet ' In de Particuliere ziekte-kostenverzekeringen dalen de kos-
£5'gemiddeld met 26 procent. Welk
L„ at °P de Premies heeft, isPog niet bekend.
tnri^f van Ter Veld zi Jn nieuw,ue Miljoennennota werd nog uit-Lk Van een st«ging van de
tast ?remie met 2>4 Procent bij eentitl J?arpremie van 108 gulden. De«Kentondspremie zou met 2,75afO,Cent daien Een motief voor haar«wijkende cijfers geeft Ter Veld

ij haar cijfers gaat de staatssecre-Eaf? frvan uit dat volgens plan
raljJV?' mediciJnen, kraamzorg, re-

erfelijkheidsonder-
'ioiT e? audiol°gische hulp uit het-^Kentonds overgaan naar de awbz.

*^aal betreft het een Pakket ter
«k-

Van 74 miljard gulden. Het«wnet is inmiddels bezig met een
van die voornemens.

Bolkestein haalt
fel uit naar D66

ZEEWOLDE - Als D66 zo graag
met de VVD wil gaan regeren, moet
de partij zich in deKamer eens wat
liberaler opstellen. Tot nu toe
schurkt D66 in haar stemgedrag al-
tijd dicht tegen het CDA aan.
Dit verwijt aan het adres van Van
Mierlo en de zijnen uitte VVD-frac-
tieleider Bolkestein gisteravond op
een spreekbeurt in Zeewolde. De li-
beraal zei de houding van D66 niet
te begrijpen nu departij in de oppo-

sitie zit 'en dus zo vrij is als een
vogeltje.

Bolkestein kwam tot zijn stellingna-
me naar aanleiding van het plan-
Simons voor een stelselherziening
in de gezondheidszorg. Hij verweet
D66 met het plan in de Tweede Ka-
mer akkoord te zijn gegaan en nu
pas in de Eerste Kamer met bezwa-
ren te komen.
Datzelfde gebeurde indertijd met
de verhoging van de belastingtoe-
slag voor eigenaar-bewoners van
huizen (het huurwaardeforfait), al-
dus Bolkestein. Hij zei de houding
van D66 dan ook niet te begrijpen.

Woningraad tegen
PvdA-plan voor

gevarieerde
huurverhogingen

DEN HAAG - De
Nationale Wonin-
graad is tegen het
voorstel van de
PvdA de huurverho-
ging van 5,5 procent
niet voor iedereen te
laten gelden. Vol-
gens directeur Van
Kempen van de Wo-
ningraad zijn de op-
brengsten van de
huurverhoging hard
nodig om de wonin-
gen te onderhouden,
aangezien de subsi-
die voor woningver-
betering dit jaar is
afgeschaft.

De PvdA wil dat de
huurverhoging van
5,5 procent alleen
gaat geldenvoor hui-
zen waar nog rijks-
subsidies op zitten.

Het PvdA-Kamerlid
De Pree zal dit deze
week bij de behan-
deling van de begro-
ting van volkshuis-
vesting en ruimtelij-
ke ordening even-
tueel in een motie
vastleggen.

Van Kempen: „Het
is een mooi idee van
de PvdA, maar het
kan helaas niet wor-

den uitgevoerd. We
hadden vroeger sub-
sidie voor woning-
verbetering. Die is
afgeschaft. Dat bete-
kent wel dat de kos-
ten' voor woningver-
betering nu door de
huurders moeten
worden betaald.
Voor dat systeem
heeft de heer De
Pree trouwens zelf
gekozen."

Wegrooster
Door een gedeeltelijk losge-
raakt waterrooster op de rijks-
weg Amsterdam-Den Haag zijn
gisterochtend bij Roelofarends-
veen tientallen auto's bescha-
digd geraakt. Er ontstond een
file van vijf kilometer. Om zes
uur kwamen de eerste meldin-
gen binnen van auto's die 'over
een brok staal waren gestui-
terd' en met kapotte uitlaten en
lekke banden op de vlucht-
strook stonden.

Borssele
De kernenergiecentrale in
Borssele is het afgelopen week-
einde weer opgestart. De cen-
trale was 7 september stilge-
legd wegens een lekkage in één
van de stoomgeneratoren. Bij
die storing kwam een geringe
hoeveelheid gasvormige en
vloeibare radioactieve stoffen
vrij.

Bandieten
Een Pakistaanse commando-
eenheid heeft de afgelopen da-
gen de schuilplaatsenvan ban-
dieten in de bossen in het zui-
den van het land aangevallen
en' daarbij circa 90 struikrovers
gedood. Ruim 7.000 man wer-
den ingezet tegen de 'dacoits',
bandieten die het gemunt heb-
ben op dorpelingen en auto's,
bussen en vrachtwagens tot
stoppen dwingen om de passa-
giers te beroven of te ontvoeren-
om vervolgens losgeld te kun-"
nen innen. Zaterdag werden de-
lijken gevondenvan 14 mensen'
die verleden maand waren ont-
voerd.

Moordpartij
Militante Sikhs hebben giste-'
ren in de Indiase deelstaat
Punjab een communistische
politicus en zijn vijf lijfwachten
gedood. De daders wisten te
ontkomen. Sinds zondagavond
zijn in Punjab zeker 21 doden
gevallen in de campagne van
■militante Sikhs voor een onaf-
hankelijk eigen land.

Installatie
Heidemij Reststoffendiensten
BV, een werkmaatschappij van
Heidemij Holding NV, heeft
gisteren een grondreinigingsin-
stallatie geopend op het indu-
strieterrein Moerdijk. De instal-
latie heeft een capaciteit van 25
ton per uur. Zij is daarmee de
grootste in haar soort van Ne-
derland. De bouw ervan heeft
bijna 15 miljoen gulden gekost.
Uiteindelijk zal de installatie
70.000 tot 75.000 ton grond per
jaarkunnen verwerken.

China
De Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken James Ba-
ker zal nog deze maand een
bezoek aan China brengen. Ba-,
ker heeft verklaard dat het
immense bevolkingsaantal, de>
bewapening en het economi-
sche potentieel van China zo
groot zijn dat het land niet ge-
negeerd kan worden en dat'
gesprekken daarom noodzake-
lijk zijn. Het is de eerste keer
dat een hoge Amerikaanse
ambtsdrager China bezoekt
sinds de Chinese leiding in
1989 een bloedbad onder pro-
testerende studenten aanricht-
te.

Aardbeving
Een krachtige aardbeving heeft
gisteren de Iraanse stad Behbe-
han getroffen. Zeker 20 men-
sen raakten gewond en de
schade was aanzienlijk. Het
persbureau IRNA meldde dat
de beving een kracht van 6 op
de schaal van Richter had. Beh-
behan ligt bijna 600 kilometer
ten zuiden van Teheran. Het
was de derdekeer in vier dagen
dat de stad door een aardbe-
ving werd opgeschrikt.

Schulden
Koeweit heeft bijna zijn gehele
schuld aan de bondgenoten
van de Golfoorlog al terugbe-
taald. Het olierijke golfstaatje
had een schuld van 22 miljard
dollar aan de Verenigde Staten,
Groot-Brittannië en andere lan-
den, die Koeweit hebben bijge-
staan in Operation Desert
Storm. Koeweit heeft de
schuldbetaling gefinancierd uit
liquide middelen.

punt uit
Waddenzee

Grote delen van het Waddenge-
bied tussen Nederland, Duits-
land en Denemarken worden
in de nabije toekomst mogelijk
gesloten voor de visserij op
kokkels en mosselen. Dat blijkt
uit de ontwerp-verklaring voor
de Waddenzeeconferentie die
op 13 november in het Deense
Esbjerg wordt gehouden. Tij-
dens de ministersconferentie
overleggen Nederland, Duits-
land en Denemarken over
maatregelen ter bescherming
van de Waddenzee. De ont-
werp-verklaring heeft grote
bezorgdheid gewekt bij het vis-
serijbedrijfsleven in de drie
genoemde landen.

VS-vlag in vlammen

" Demon-
stranten ver-
brandden gis-
teren voor de
voormalige
Amerikaanse
ambassade in
Teheran de
Amerikaanse
vlag op de
twaalfde ver-
jaardag van
de gijzeling in
de ambassade
in 1979, waar
toen 52 Ameri-
kanen bijna
een jaar wer-
den gegijzeld.
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Aanmodderen
Partijen die het zo fundamenteel
oneens zijn, hebben nu eenmaal
de vaste hand nodig van een
koelbloedig bemiddelaar. Zon
bemiddelaar is James Baker,
maar de Amerikaanse minister

heeft kennelijk besloten de par-
tijen eerst wat te laten aanmod-
deren voor hij zelf weer het roer
in handen neemt.
In het geval van de vergader-
plaats lijkt het erop dat de par-
tijen hebben besloten het oneens
te blijven, totdat Baker zich ge-
noodzaakt ziet zelf de knoop
door te hakken. Ze zouden zich
daar dan zonder veel gezichts-
verlies in kunnen schikken.

Baker zal zijn handenvol krijgen
als het overleg straks het inhou-
delijke stadium bereikt. Het lijkt
onwaarschijnlijk dat de Israëli-
sche en de Jordaans/Palestijnse
delegatie in goed onderling over-
leg een oplossing zullen vinden
voor bij voorbeeld het nederzet-
tingenprobleem.
De Jordaniërs en de Palestijnen
hebben zondag nog eens laten
zien dat ze meer zin hebben in
onderhandelen dan de Syriërs.
De Palestijnen zijn de slachtof-
fers van de bezetting en nu ze
hebben besloten aan het vredes-
proces deel te nemen, willen ze
ook snel resultaat zien. In hun
voordeel werkt dat ze de bespre-
kingen al kunnen beginnen met
een soort programma en, belang-
rijker nog, ze hoeven met de Is-
raëli's voorlopig niet te onder-
handelen over grondgebied.

f / nieuws gBBMSaSI

Het plan waarmee de Palestijnen
door hun deelname akkoord zijn
gegaan, voorziet in een periode
van beperkt zelfbestuur op de
Westelijke Jordaanoever en in de

Gazastrook. Over de uitvoering
en de inhoud van datzelfbestuur
moet binnen een jaar overeen-
stemming zijn bereikt. Na drie
jaarbegint danopnieuw overleg,
ditmaalover de uiteindelijke sta-
tus van het gebied. Pas dan zal
er worden onderhandeld over de
politiek gevoeligste problemen,
met name de ruil van grondge-
bied voor vrede en de status van
Jeruzalem.
De Syriërs daarentegen zullen in
hun besprekingen met Israël on-
middellijk de teruggave van de
Golan aan de orde stellen. Dat

betekent onderhandelen over
strategisch grondgebied en dus
moeilijkheden voor de regering-
Shamir.

De kans dat de bilaterale bespre-
kingen, zoals Israël zich die
voorstelt, tot concrete resultaten
zullen leiden is klein. Bij het be-
gin van het vredesoverleg tussen
Israël en Egypte eind jaren ze-
ventig heerste er, onder meer
door de reis van Sadat naar Jeru-
zalem, veel meer dan nu een
stemming van optimisme en ver-
wachting. Toch heeft de toenma-

lige president van de Verenigde
Staten Jimmy Carter de Egypte-
naren en Israëli's intensief moe-
ten begeleiden, motiveren, be-
dreigen en belonen. Het overleg
in Camp David was zonder meer
driezijdig en het heeft er alle
schijn van dat ook de partijen in
het huidige vredesproces binnen
afzienbare tijd zullen moeten
toegeven dat ze volledig afhan-
kelijk zijn van de goede diensten
van een Amerikaan, al heet die
nu James Baker.

ad bloemendaal

" De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker vervult in de onder-
handelingen over vrede in het Midden-Oosten een sleutelrol.

Niets is de Servische
propagandamachine te dol
BELGRADO - De Sloveense minister van Defensie Janez Janca en
de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Alois Mock heb-
ben een complot bedacht om Oostenrijk de zo gewenste zeehaven te
geven. Doel van de 'Operatie Habsburg' is de verhuizingvan de Itali-
aanse minderheid aan de Sloveense kust naar andere delen van de
republiek.

Hun plek moet worden ingeno-
men door Oostenrijkers uit Ka-
rinthië. Vorig jaar al heeft de
Oostenrijkse regering een spe-
ciale inlichtingendienst opge-
richt om de operatie uit te voe-
ren. Een niet-bestaande diploma-
tenschool in het Zuidoostenrijk-
se Graz dient als cover voor
degenen die het complot moeten
uitvoeren.
De meeste lezers zullen inmid-
dels denken dat de schrijfster
van dit stuk een klap van een
molenwiek heeft gekregen. Zo
niet de gemiddelde Servische
krantenlezer, die het nieuws
over Operatie Habsburg gisteren
in het in Belgrado verschijnende
dagblad Vecernje Novosti aan-
trof. Servische kranten kunnen
de laatste tijd alles schrijven wat
ze maar willen - het lezers-
publiek slikt het klakkeloos.
De propagandamachine in de
Servisch-Kroatische oorlog
draait op volle toeren en spuugt,
het moet eerlijk worden gezegd,
aan beide kanten de meest onge-
loofwaardige berichten de we-
reld in. Maar in Servië is de afde-
ling oorlogspropaganda inmid-
dels volkomen doorgeslagen.
Het nieuws is soms zo absurd
dat je zou verwachten dat de
meeste lezers de krant schate-
rend ter zijde leggen. Maar het
tegendeel is het geval. De absur-
de voorbeelden duiken in dis-
cussies regelmatig op.

" Een Kroatische vrouw
staat voor haar met kogels
doorzeefde huis in Varaz-
din. Volgens de Serviërs
gebeuren er veel gruwelij-
ker dingen in Kroatië. Er
zou dagelijks genocide wor-
den gepleegd.

Sabotage
Wat bijvoorbeeld te denken van
het verhaal van de veertien ka-
tholieke Tsjechische meisjes die
onlangs zouden zijn aangehou-
den nadat ze vanaf Hongaars
grondgebied met parachutes in
Kroatië waren gedropt. Ze waren
gekleed in NAVO-camouflage-
pakken en hadden als opdracht
om achter de frontlinie sabotage-
daden te plegen in Servische
dorpen.

Je zou zeggen dat het met veer-
tien arrestantes makkelijk moet
zijn een van hen als bewijs op te-
levisie te tonen. Maar hun arres-
tatie bleef even ongedocumen-
teerd als de claim van het leger
dat er onlangs twee Hongaarse
vliegtuigen zijn neergehaald.Die
waren met wapens op weg naar
Zagreb. Ook van die wrakken
heeft niemand ooit een plaatje
gezien.
Nu toont de Servische tv af en
toe wel degelijk bewijzen. Zo
verklaarde een arrestant onlangs

■ op tv dat hij een gevangen geno-
men Roemeense Securitate-
agent was, die aan Kroatische
zijde als huurling meevocht. Hij
somde daarbij uitvoerig alle gru-
weldaden op die hij had begaan.
Hij deed dat, wel praktisch voor
de kijkers Belgrado, in vloeiend
Servokroatisch, al was hij vol-
gens eigen zeggen pas een paar
dagen in Joegoslavië. Maar goed,
misschien was deze Securitate-
agent toevallig afkomstig uit de
7000 zielen tellende Kroatische
minderheid in Roemenië.

Huurlingen

] I achtergrond ]

Dat er in deze oorlog huurlingen
meedoen, is op zich niet verzon-
nen. Maar als je de Servische
media leest, krijg je haast de in-
druk dat de Kroaten zelf hele-
maal niet meevechten. Ghane-
zen, Arabieren, Marokkanen,
Roemenen, Albanezen, Nigeria-
nen, Libiërs, je kunt het zo gek
niet bedenken of ze laten zich
voor het Kroatische karretje
spannen.
En al die vreemdelingen schij-
nen uiterst dom te zijn. De Ser-
viërs melden in ieder gevalregel-
matig vondsten van stapels
waardeloze Duitse marken uit de
Tweede Wereldoorlog, die de
huurlingen zich als betaling voor
hun diensten in handen laten
drukken.
In Lipik, een kuuroord in West-

Slavonië, zouden bovendien zak-
ken vol met Braziliaans, Mexi-
caans, Paragayaans, Hongaars en
Turks geld zijn gevonden, alles
bedoeld om misleide huurlingen
uit Afrika en Azië als soldij uit te
betalen.
De verhalen getuigen van fanta-
sie, dat moet worden gezegd.
Hongarije schijnt te barsten van
de opleidingskampen voor Kroa-
tische terroristen. Ze worden
getraind op verlaten Sovjet-
bases en krijgen les van een ta-
melijk onwaarschijnlijke combi-
natie van instructeurs afkomstig
uit de PLO, de IRA, Oostenrijk
en de Duitse inlichtingendienst.
De terroristen worden onder-
meer opgeleid in het gebruik van
'apparatuur' om de bronnen in
Servische dorpen te 'vergiftigen.

Genocide
Maar het populairst in de Servi-
sche media is toch wel het geno-
cide-verhaal. Dag in, dag uit valt
te lezen dat er op dit moment in
Kroatië genocide wordt ge-
pleegd. En die is minstens zo

erg, zo niet erger dan tijdens de
Tweede Wereldoorlog, toen de
Kroaten zon 700.000 mensen,
waaronder honderdduizenden
Serviërs, ombrachten in het con-
centratiekamp Jasenovac.
Natuurlijk gebeuren er in deze
oorlog verschrikkelijke dingen.
Zonder enige twijfel lopen er op
de slagveld mensen rond die als
oorlogsmisdadigers veroordeeld
zouden moeten worden. Nog los
van het feit dat alle gewapende
mannen vrijwel permanent een
bierfles aan hun'lippen hebben,
vechten er aan beide zijden
uiterst duistere en ongure types
mee waarvan je niet bepaald het
gevoel hebt dat ze de conventie
van Genève hooghouden.

Gruwelverhalen
Een deel van alle Kroatische en
Servische gruwelverhalen over
opengesneden buiken, afgehakte
vingers en uitgestoken ogen zal
dan ook zeker op waarheid zijn
gebaseerd. Ook het Internationa-
le Rode Kruis constateerde al
dat dit een oorlog is waar geen

van de partijen zich aan deregels
houdt en dat heeft ongetwijfeld
gevolgen voor de manier waarop
met de burgerbevolking wordt
omgegaan.
Maar genocide? Toen het leger
het Kroatische dorp Hok liet on-
truimen, heette dat voor de vei-
ligheid van de bevolking te zijn.
Als de Kroaten een Servisch
dorp laten ontruimen, is dat plot-
seling genocide. Als je de Servi-
sche media moet geloven, zijn er
aan Kroatische zijde inmiddels
al tal van concentratiekamPen
opgericht. Het duurt nog maar
even, of de bouw van gaskamers
is begonnen.
Trouwens, de Kroaten schijnen
'niet-dodelijk' gifgas te gebrui-
ken om Servische soldaten tijde-
lijk uit te schakelen. Traangas
misschien? Maar eerlijk is eer-
lijk: in Zagreb wordt bloedse-
rieus verteld dat de Serviërs
napalm gebruiken. En als je om
bewijzen vraagt, krijg je te horen
dat die te gruwelijk zijn om aan
het publiek te laten zien.

runa hellinga

opinie

Amerikaanse minister laat partijen eerst wat aanmodderen

Geen vrede zonder
koelbloedige Baker

Van onze correspondent

MADRID - Voor het eerst in de geschiedenis hebben Is-
raël en zijn Arabische buren met elkaar gesproken in offi-
ciële, directe onderhandelingen. Op zichzelf reden genoeg
voor grote tevredenheid. Toch heerste er zondagavond laat
in Madrid ook een gevoel van onvoldaanheid, want giste-
ren zijn de delegaties vertrokken zonder dat bekend is
wanneer en waar en met welke agenda het overleg zal wor-
den voortgezet.

MinisterBaker kondigde aan dat
hij de komende twee weken de
wereld afreist en dus geen tijd
heeft zich intensief met het Mid-
den-Oosten te bemoeien. Een
groep ambtenaren van zijn mi-
nisterie blijft paraat om de par-
tijen in het vredesoverleg met
raad en daad bij te staan, als die
dat willen tenminste.

Dat er zondag geen overeen-
stemming kon worden bereikt
over de vergaderplaats voor de
volgende ronde van de bespre-
kingen, was niet zo verrassend.
De Syriërs willen in Madrid blij-
ven, de Israëli's vinden het Mid-
den-Oosten de aangewezen
plaats, terwijl de Jordaans/Pales-
tijnse delegatie bereid is genoe-
gen te nemen met iedere lokatie
in een land dat niets te maken
heeft met het Arabisch-Israëli-
sche conflict.

Wat minister Baker in de afgelo-
pen dagen met zachte drang niet
is gelukt, kon eenvoudig niet tot
stand komen in direct bilateraal
overleg. Dit overleg, waarop de
Israëli's zo lang hebben aange-
drongen, lijkt nu dus al ten dode
opgeschreven.

lezers schrijven

Grondwater
Met belangstelling nam ik ken-
nis van het instructief artikel in
het Limburgs Dagblad van 30
oktober 1991, pagina 19 'Wegens
verdroging Meinweggebied;
Rheinbraun wordt aangepakt.
Uit deverdere inhoud van dit ar-
tikel blijkt verder dat de Rijks-
universiteitLimburg momenteel
samen met de Stichting Milieu-
federatie Limburg onderzoekt in
hoeverre het mogelijk is de firma
Rheinbraun privaatrechtelijk
aan te pakken vanwege de ver-
droging van het nationaal park
de Meinweg in Midden-Limburg.
Zoals bekend hebben de giganti-
sche bruinkoolwinningenin dag-
bouw van Rheinbraun in de
stedendriehoek Aken, Düssel-
dorf, Keulen onder meer tot ge-
volg dat de grondwaterstand in
de grensprovincieLimburg sterk
daalt.
Op zich kan men verheugd zijn
dat (eindelijk) wordt gewerkt
aan een civielrechtelijke aanpak
(mèt forse schadeclaims) ten op-
zichte van de veroorzaker Rhein-
braun, al had ik mij persoonlijk
kunnen voorstellen dat een der-
gelijke aanpak ten opzichte van
Rheinbraun cum suis een grote-
re reikwijdte zou hebben, met
name omdat de bruinkoolwin-
ning ook onze openbare drink-
watervoorziening in groot gevaar
brengt en daardoorvoor de Lim-
burgse burger onbetaalbaar
wordt.
Het verbaast mij echter ten zeer-
ste, dat men telkens verzuimt de
echte initiatiefnemers van de
idee tot een dergelijke civiel-
rechtelijke aanpak te noemen.
Diverse publicaties hierover van
mijn hand zijn in de regionale en
landelijke pers verschenen. Ook
heb ik hierover een persoonlijk
advies uitgebracht aan de Stich-
ting Milieufederatie Limburg te
Bemelen en wel medio juli van
dit jaar; daarin kreeg in het bij-
zonder het civielrechtelijk aspect
(zie boven) aandacht. Het is toch,
zeker in wetenschappelijkekrin-
gen, een goed gebruik dat men
elkanders 'bronnen' noemt!
ECHT Dr W. Heemskerk

waterjurist

Oost-westbaan
Het gaat heel mooi worden voor
het milieu in Zuid-Limburg. Bij
Wittem krijgen we een stiltege-
bied en voor het Mergelland gaat
het ministerie van Landbouw,
Natuur en Visserij onderzoeken
hoe de overlast van het vliegver-
keer kan worden beperkt. Vlieg-
lawaai wordt in een beleidsnota
van Gabor één van de knelpun-
ten op toeristisch gebied in
Zuid-Limburg genoemd.
Omdat deze streek het mooiste
stuk van Nederland is, komen de
toeristen graag en blijven een
week of ook wel twee. Maar ja,
dat lawaai hè? Als je hier nu elk
jaars2weken blijft (dat heet 'wo-
nen'), danraak je eraan gewend
en dan komt er nog een langere
landingsbaan bij voor zelfs nog
zwaardere vliegtuigen met nog
meer herrie.
Als er dan toch nog 30.000 men-sen bezwaar maken tegen deze
Oostwestbaan, zegt de heer Tin-
demans (LD 15-6-'9l) geen reden
te zien zijn standpunt (akkoord
uitbreiding vliegveld Beek) teheroverwegen. Dat is een jongen
van stavast! Ook fractievoorzit-
ter van de CDA-statenfractie,
mevrouw Greweldinger, staat
nog altijd achter dit afgewogen
besluit. Maar dan vervolgt ze
met een uiteenzetting die een
merkwaardige logica behelst:
„Het aantal bezwaarschriften dat
is ingediend, is inderdaad in-
drukwekkend, maar je moet het
wel relateren aan het aantal be-
trokkenen" (Dus anderen tellenblijkbaar niet mee).
Dan vervolgt Greweldinger: „Ikheb bij voorbeeld begrepen dat
er ook bezwaarschriften bij zijnvan toeristen die hun vakantiedoorbrengen in Zuid-Limburg.
Waarmee ik niet wil zeggen dat
we die bezwaarschriften minder
serieus nemen!"
Kunt u het nog volgen? Zullenwe het maar gewoon wartaal
noemen? Wat me ernstige zorgen
baart is dat we overgeleverd zijn
aan de besluitvorming van zo
iemand.
Is er met die Oost-westbaan toch
iets niet goed gegaan op die ma-
nier? En meneer Tindemans, in
plaats van een jongen van sta-
vast te zijn, zou u toch liever wat
meer onder de indruk moeten ra-
ken van het overweldigende ge-
haar dat de bevolking gemaakt
heeft en daarmee heeft uitge-
sproken dat ze de uitbreiding
niet wil.
Oost-westbaan, néén, om het ook
het Mergelland niet nog moeilij-
ker te maken.
Voor alle duidelijkheid: als toe-
risten recht hebben op een stille,
rustige vakantie, dan hebben...
enz.
VAESRADE

Marian Reckin-Nordhausen

Graffitibus
Met de regelmaat van de klok er-
ger ik me aan de ongenuanceerd-
heid van uw reportages. In het
artikel 'Anti-graffitibus rijdt de
kladderroute' van 26 oktober
wordt het echt te dol. Wat moet
de lezer verstaan onder „... met
een goedje dat weliswaar milieu-
vriendelijk, maar toch ook flink
agressief is."
Op de eerste plaats is er geen één

reinigingsmiddel dat milieu-
vriendelijk is. We spreken over
meer of minder milieubelastend.
Op de tweede plaats is een reini-
gingsmiddel dat gebruikt wordt
bij de graffitiverwijdering inder-
daad altijd een agressief middel,
dus ook behoorlijk milieubelas-
tend. Waarom dacht u dat de
gemeentewerknemers speciale
beschermende kleding dragen?
Een kritische houding ten aan-
zien van dit soort prietpraat is
aan te bevelen.
EINIGHAUSEN P. Smeets

postbus 3100

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

Graffiti 2
Als kop in een recamefolder van
een groot winkelbedrijf, staat in
grote letters „Kwantum, hoe flik
je het toch weer." Dat vraag ik
mij dus ook af, als er in deze fol-
der een partij van 15.000 bussen

■spuitverven wordt aangeboden-
Niemand kan een winkelier ver-
bieden verfspuitbussen te verko-
pen. Maar we mogen wel ver-
wachten dat de ondernemer zich
realiseert dat er door een derge-
lijke aanbieding een groot ge-
deelte van zijn verf op onze
muren ongevraagd wordt terug-
gevonden. Dan is zijn eigen ge-
kozen slagzin zeker van toepas-
sing. Ik hoop dat de betreffende
grootondernemer zijn aanbiedin-
gen, waar ook ik graagvan profi-
teer, kritischer uitzoekt.
Het milieu is ons allen toch veel
waard.
HEERLEN J. Kater
(Door redactie ingekort)

Vicaris Punt 2
Vicaris Punt laat in het artikel
van deze krant op zaterdag 26
oktober weer eens het verschil
tussen ideaal en werkelijkheid
zien. Alleen ziet hij het zelf niet.
Wat hij de New Age-beweging
noemt, heeft volgens hem geen
aandacht voor vergeving, verlos-
sing en Kruis. Het is een feit dat
hierover in New Age-kringen
niet veel gepraat wordt, maar
waarschijnlijk meer in de prak-
tijk gebracht. De Kerk van Rome
heeft de afgelopen eeuwen naas-
tenliefde, opoffering en navol-
ging van Christus gepredikt, in
de praktijk kwam er weinig van
terecht. De grootste schandda-
den uit de geschiedeniszijn door
christenen gepleegd. Een korte
opsomming: kruistochten, sla-
vernij, uitroeiing van Azteken en
Maya's, zes miljoen joden, oorlog
in Vietnam (God bless America),
etc. Niet dat de kerk recht-
streeks hierbij betrokken was,
maar wel is dit het werk van
toentertijd nog gelovige christe-
nen. Vreemd is ook de kritiek
van deKerk op andere religieuze
stromingen, terwijl toch weinig
mensen zo verdraagzaam zijn als
bij voorbeeld Hindoesen Boedd-
histen.
De waarden die New Age voor-
staat zijn respect voor de schep-
ping en bewustwording van de
diepte van je eigen wezen. Het
verschil met de waarden die Vi-
caris Punt noemt, is dat ze meer
in de praktijk uitwerken wat
Christus verwachtte dan de door
de Kerk hooggehouden deug-
den. Die deugden staan mooi in
de kerkelijke stukken, maar wor-
den zelfs door de leiding in de
kerk niet nageleefd. We zitten
niet voor niets in een van de be-
ruchtste bisdommen in Europa.
Toch probeert De heer Punt ons
de oude gang van zaken in nieu-
we vorm te presenteren. Oude
wijn in nieuwe zakken.
LANDGRAAF R. Hamers
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Onder druk
°e FNV-bond benadrukt dat de ar-eidsmarkt voor verzorgend en ver-
Pogend personeel door het kabinetverder onder druk wordt gezet. Re-eent nog hebben alle betrokken

partijen zich ingezet om via cam-
pagnes de aantrekkingskracht van
deze beroepen te vergroten. De ka-
binetsplannen doorkruisen dit vol-
strekt, aldus de brief.

Voor sectoren die zijn aangesloten
bij het pensioenfonds PGGM gaat
het kabinet er bovendien van uit
dat werknemers hun eigen loon-
sverbetering moeten betalen. Im-
mers, 2,5 procent van de drie pro-
cent loonstijging moet worden
gefinancierd door verlaging van de
pensioenpremie. Die verlaging holt
de pensioenpremies op onverant-
woorde manier uit, vindt de Abva-
Kabo. Bovendien zijn dezereserves
werknemersgeld en geen „over-
heidsspaarpot".

Beheer van Duits onroerend goed

AZL werkt samen
met DSM-pensioen

Van onze redactie economie

HEERLEN - AZL in Heerlen gaat
in Duitsland onroerend goed behe-ren voor het DSM-pensioenbedrijfPVM. Vorige week vrijdag teken-denAZL Beheer enPVM een inten-tieverklaring voor de oprichtingvan AZL Vastgoed Duitsland nv.
PVM, het pensioenbedrijf van

DSM, zal al haar in Duitsland gele-
gen onroerend goed inbrengen in
dit vastgoedfonds, waarover AZL
Beheer het management gaat voe-
ren. Het gaat om commerciële pan-
den ter waarde van circa 200 mil-
joen gulden.

Voorlopig is PVM de enige aandeel-
houder in het fonds. Door nieuwe
institutionele beleggers aan te trek-
ken wil AZL Vastgoed Duitsland
verder groeien.

Binnen PVM is het afgelopen jaar
nog eens goed nagedacht over de
onroerend goed-beleggingen. Hetbestuur kwam tot de conclusie datde vermengingvan de beleggers- enondernemersactiviteiten niet zo ge-lukkig is. PVM heeft daarom beslo-ten om de ondernemersfunktie (het
beheer) uit te besteden. AZL Be-heer neemt die activiteiten overvoor zover ze in Duitsland plaatsvinden. Dat gebeurt door het nieuwop te richten fonds AZL Vastgoed
Duitsland nv.

Voor AZL is dit een logisch vervolgop haar succesvolle, voornamelijk
T^T fderland opererende fondsAZL Vastgoed nv. De officiële op-
iQCüotmg Vindt plaats °P 1 Januari

Getronics
naar Geleen

SITTARD - Getronics Serviceheeft de oude vestiging in Sit-tard verruild voor een nieuwgebouw in Geleen. Het bedrijfheeft nu vijf keer zoveel ruimte.Dat was nodig in verband met detoegenomen activiteiten. Er wer-ken vijftig mensen.

Getronics zorgt voor het onder-
houd en beheer van allerlei com-
puters en netwerken. De Geleen-se vestiging is onderdeel van deGetronics Groep, een van de
grootste in computeronderhoud
gespecialiseerde bedrijven in deBenelux.

beurs

Omlaag
- De Amsterdamseeffectenbeurs is maandag over eenweed front omlaag gegaan. Destemmingsindex stond aan het eindvan de dag 0,6 punt lager dan vrij-

dag op 88,7. De CBS-koersindexverloor bijna 1 punt op 194,1. De
omzetten bleven met f 948 miljoen
.^ag- In aandelen werd maar voor f,'"2 miljoen verhandeld waarvan
net meeste in Akzo (f 75 miljoen)
f rf a^s n van °-e we'nige waardenu>6o omhoog ging naar f 122,50.

Ook vrachtwagenfabrikant DAFviel in de prijzen met f 0,30 winst op
/1.90. Aandelen in de automatise-"ngsbranche stonden flink onder
ruk. De obligatiemarkt was ongea-

met fractioneel lagere prij-
e buitenlandse beurzen gaven
Verwegend lagere noteringen teen op Tokyo na, waar men genoot

*an een vrije dag. De dollar stond
3°k weer flink onder druk met een
g.Cent lagere koers. Onder deze om-andigheden zorgden verkopersoor overwicht en bogen de koer-den door.
ft de automatiseringssector ston-«en de koersen bloot aan flink wat«anbod. Het debacle bij Infotheeknaakte de aandelenvrijwel waarde-oos. Na een koers van acht dubbel-KJes vorige week begon de handelnaandag op een kwartje en aan het

0 nf\ van de dag werd nog maar f*^0 betaald. HCS verloor een dub-"eitje op f 1,95 en Volmac liet f 0,40
]3e" °P f 20,60. Multihouse ver-'°°r f 0,10 op f4,80 maar ook Tulip,
1pLV°u ge week met een geruststel-cna bericht naar buiten kwam,goest f 0,30 prijsgeven op f 20.
Vok 0p de parallelmarkt kelderdenq® waarden in de high-tecsector.
n^A» °Ptiebeurs waren Akzo en"7D

de drukst verhandelde fond-
ont: J DSM verwisselden 5100«Pties van eigenaar. Akzo brachtnet tot 3400 opties.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABNAmro 39,70 39,50
ABN Amro A. inF. 80,10 80 00AEGON 110,20 109,40
Ahold 82,60 8240
Akzo 121,90 d 122,50
Alrenta 190,60 190,50Amev 47,00 46,90Bols 42,40 42,00
BorsumijW. 59,60 5970Bührm.Tet. 44,00 43 70
DAF 21,60 2L90DordtPetr. 140,90 14010
DSM 99,10 98,70Elsevier 91,50 90,70
Fokkereert. 28,00 27,80
Gist-Broc.c. 32,00 3160
HCSTechn. 2,05 1,95Heineken 155,20 153,50eHoogovens 46,30 45,80
HunterDougl. 71,80 71,50
IntMüller 64,80 64,30
Int.Ned.Gr. 47,90 47 60
KLM 37,50 37,00
Kon.Ned.Pap. 44,80 44,10
Kon. Olie 152,10 151,50
Nedlloyd 54,80 54,50
Océ 57,60 57,50
Pakhoed 45,50 45,30
Philips 33,50 33,20
Polygram 40,20 40,00
Robeco 100,10 99,20
Rodamco 58,60 58,70
Rolinco 100,60 100,00
Rorento 70,90 70,90
StorkVMF 43,00 43,00
Unilever 165,10 164,50
Ver.BezitVNU 73,20 73,00
Volmac Softw. 21,00 2060
VOC 40,40 40*10
Wessanen 80,90 80,90
Wolters-Kluwer 59,50 59,30

Avondkoersen Amsterdam
Kon.Olie 151,20-151,80(151,50)
Philips 33,20-33,30(33,20)
Unilever 164,50-164,60(164,50)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 51,50 51,40
ABNAmroHld.prf. 5,85 5,85
ACF-Holding 31,20 31,30
AhrendGr.c 137,00 132,50
AsdOpt.Tr. 9,20 9,10
AsdRubber 3,55 3,60e
Ant. Verff. 430,00
Atag Holde 116,50 116,50
Athlon Groep 43,40 43,20
Athlon Groepnr.c 42,80 42,50
Aut.lnd.R'dam 92,80 92,80
BAMGroep 83,50 83,50
Batenburg 117,50 117,50
Beers 112,00 112,00
Begemann 135.80 135,00

Belindo 350,00 349,50
Berkei's P. 1,34 1,31
Blydenst-Will. 33,00 34,00
Boer De, Kon. 206,00 207,00
BoerdeWinkelbedr. 81,50 81,60
Boskalis W. 22,80 23,30
Boskalis pr 25,50 25,80
BraatBeheer 30,00 30,00
Breevast 9,20 9,20
Burgman-H. 2900,00 2900,00
Calvé-Delftpr 800,00
Calvé-Delftc 1041,00 1041,00
Cindu Intern. 149,00
Claimindo 340,00 340,00
Content Beheer. 21,70 2180
Cred.LßN 30,90 30,50
Crown v.G.c 142,00 14050
CSM 82,60 82,80
CSMnrc 83,40 8350
DAFcert. 20,20 2010
Delft Instrum. 20,90 20,50
Desseaux 40,00 39,50
Dorp-Groep 41,50 42,00
Draka Holding 23,90 23,90
Econosto 25,80 25 20EMBA 220,00 22000Erikshold. 73,00 72,20
Flexovit Int. 67,00 66,10
Frans Maas c. 78,50 78,50
Gamma Holding 95,50 95,50
Gammapref 5,70 5,70
Getronics 28,00 28$)
Geveke 38,50 38,50
Giessen-deN. . 117,00 117,00
Goudsmit 40,00 40,00
Grasso's Kon. 76,50 765)
Grolseh 183,70 183,50
GTI-Holding 177,00 177,00
Hagemeyer 130,20 129,80
idem div'9l
HALTrustB 14,10 13,90
HALTrustUnit 14,00 13,90
H.B.G. 194,50 194,50
HeinekenHld. 137,50 136,00
Hoek'sMach. 225,80 225,10
Holl.Sea' S. 0,54 0,52
Holl.Kloos 425,00 422,00
HoopEff.bk. 7,60 7,50
HunterD.pr. 2,35
IHCCaland 59,80 59,50
Kas-Ass. 34,50 35,00
Kempen & Co 9,90 9,80
kondorwessels 33,60 3330
KBB 72,50 72,30
Kon. Sphinx 46,50 46,50
Koppelpoort H. 410,00 410,00
Krasnapolsky 198,00 198,00
Landré&Gl. 48,30 ,48,30
Macintosh 40,50 40,70
MaxwellPetr.H. 119,00 118^50Medicopharma 22,00 21,00
Moeara Enim 1240,00 1231,00
M.EnimOß-cert 16350,00 16100,00
MoolenHold. 36,00 35,50MulderBosk. 55,00
Multihouse 4,90 4,80
Mynbouwk.W. 370,00

I Naeff ' 475,00

NAGRON 53,30 53,30
NIB 562,00 562,00
NBM-Amstelland 10,20 10,10
NEDAP 379,00 378,00
NKFHolding 212,00 212,00
Ned.Part.Mij 49,40 49,50
Ned.Springst. 7000,00 e
Norit 27,50 27,70
Nutriciagb 142,50 142,50
Nutriciavb 146,70 147,90
Nijv.tCate 93,00 92,20
OmniumEurope 10,00 10,00
Orcoßankc. 70,70 70,70
OTRA 319,50 319,50
Palthe 61,00 61,00
PirelliTyre 22,30 22,20
Polynorm 117,30 117,00
Porcel. Fles 156,00 156,00
Randstad 43,00 43,00
Ravast 33,00 33,00
Reesink 65,50 67,60
Samas Groep 39,50 38,80
Sarakreek 14,00 a 14,40
Schuitema 1585,00 1585,00
Schuttersveld 50,50 50,10
Smit Intern. 48,50 48,50
St.Bankiersc. 17,00 17,00
StadRotterdam c 38,20 38,20
TelegraafDe 81,00 81,00
TextielgrTwente 87,00 87,00
TulipComp. 20,30 20,00
Tw.KabelHold 114,00 d 114,50
Übbink 75,00 73,00
UnionFiets. 68,50 68,50
Un.DutchGroup 3,90 3,90
Ver.Glas 430,00 430,00
Verto 37,00 37,00
VolkerStev. 62,50 63,50
Vredestein 14,00 13,90
VRG-Groep 42,80 42,50
WegenerTyl 238,00 237,80
WestlnvestFortr 22,00 21,00a
Westlnv.F.wb. 102,00 120,00b
Wolters Kluwer 238,00 236,00
Wyers 30,50 30,50

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.f. 77,50 77,20
ABN AmroAmericaF. 70,70 ' 68,00d
ABNAmro Eur.F. 73,00 73,30
ABNAmro FarE.F. 59,30 58,70
ABN Amro L.F. 159,10 159,10
ABN Amro Neth.F. 78,10 77,80
ABN AmroObl. 169,70 169,70
Aegon Aand.f. 33,40 33,00
Aegon sav.plus 5,10 5,00b
ABN Beleg! 59,50 59,20
ALBEFO 51,70 51,40
AldoUarßFs 25,70 25,80
Alg.Fondsenb. 228,00 229,00
AllianceFd 10,50 10,50
Amba 47,10 47,10
AmroN.Am.F. 68,00 66,50
Amvabel 77,10 76,20
AsianTigersFd 58,20 57,20
AsianSelFund 51,50 51,80
Austro Hung.F. 4,50 a

BemcoAustr. 54,30 54,30
Bever Belegg. 3,20 3,25
CLN Obl.Div.Fonds 107,30 107,40
CLNOblWaardef. 109,60 109,60
Delta Lloyd 41,20 40,40
DPAm.Gr.F. 33,20 32,80
Dp Energy.Res. 44,10
Eng-H011.8.T.1 10,00 10,00
EMF rentefonds 64,50 64,50
Envir.Gr.Fnd 52,20 51,70
Esmeraldapart 36,00 35,50
Eur.Ass.Tr. 6,80 6,80
EMS.Gr.Fund 102,50 102,50
EGFlnvestm. 151,00 151,00
EMS.lnc.Fund 103,10 103,10
EMSOffsFund 100,70 100,70
EOEDuStInF. 292,00 292,00
EurGrFund 56,50 55,50
Euro Spain Fd 7,00
FarEastSelFund ' 58,20 57,50
GimGlobal 52,20 52,00
Groeigarant 1,56. 1,56
Holland Fund 70,90 70,90
Holl.Eur.Fund 48,00 48,00
Holl.Obl.Fonds 126,50 126,50
Holl.Pac.F. 111,70 111,00
Innovest . 81,70 81,70
Interbonds 530,00 530,00
Intereffektsoo 34,90 34,90
Intereffektwt 164,50 162,00
Investa part 72,40 72,00
ISHimal.Fs 7,40
JadeFonds 156,10 154,80
JapanFund 19,70 19,70
Jap.lnd.AlphaFd 8200,00
JapanRot. Fund yen 7000,00
KoreaPac.s 9,00
Mal.Cap.F.s 5,00
MeesObl.Div.Fonds 113,70 113,70
Mexico Inc.F. 21,50
MX Int.Vent. 7,00 B,oob
Mondibel 75,30 75,30
Nat.Res.Fund ' 1325,00 1310,00
NedufoA 116,50 116,50
Nedufoß 109,00 109,00
NMBDutchFund 42,00 41,80
NMBGeldmF 53,35 53,37
NMB Global F. 47,40 47,70
NMB Oblig.F. 34,90 34,90
NMB Rente F. 114,60 114,50
NMB Vast Goed 37,90 38,00
New Asia Fund 6,00
NomuraWarr.Fund 1,55 1,60
Obam, Belegg. 241,00 240,80
OAMFRentef. 12,95 12,95
Pac.Dimens. 83,00 83,00
Pac.Prop.Sec.f. 33,10 32,30
PiersonRente 110,40 110,40
Postb.Belegg.f. 55,60 55,60
Postb.Vermogensgroei 52,80 52,80
Prosp.lnt.High.ln. 3,90
RGDivirent 51,30 51,30
Rentalentßel. 143,90 143,90
Rentotaal NV 34,50 34,50
RGFlorente 111,40 111,50
RG SP Groen 53,50 53,60
RG SPBlauw 50,50 50,40
RG SP Geel 48,10 48,00

RodinProp.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p. 72,00
SchrodlntPropF 29,30 29,30
Sci/Tech 14,00 14,00
TechnologyF. 19,20 19,20
TokyoPac.H. 235,00 235,00
Trans Eur.F. 79,30 78,80
TranspacF.Yen 366,00 366,00
Um-Invest 22,00 22,00
Unicolnv.F. 82,20 81,90
Unifonds 30,50 31,50
VWN 64,90 64,90
Vast Ned 114,00 113,50
VentureF.N. 10,00 10,00
VIBNV 63,00 63,50
VSB MixFund 51,30 51,30
VSBRenteF. 106,80 106,80
WBOInt. 69,80 69,80
Wereldhave NV 137,00 136,50
YenValueFund 87,30 86,50
ZOMFloridaFs 46,50 46,50

Parallelmarkt
Alanheri 30,70 31,00
ABF 105,70 105,70
Berghuizer 46,40 46,20
Berouw Van c. 61,00 61,00
Biogrondßel. 10,50 10,60
Comm.Obl.F.l 99,20 99,20
Comm.Obl.F.2 101,60 101,60
Comm.Obl.F.3 97,40 97,40
DeDrieElectr. 14,90 14,20
DeltaLlVast 54,70 54,70
DeltaUdlr 65,30 64,20
DeltaLlEcu 59,40 59,40
DeltaLlMix 58,80 58,60
DeltaLlßente 55,70 55,70
Dico Intern. 88,50 88,50
DOCdata 5,00 4,90
D.T.O.T 45,80 45,80
Ehco-KLMKI. 39,70 38,40
E&LBelegg.l 65,50 65,50
E&LBelegg.2 71,20 71,20
E&LBelegg.3 104,50 104,60
E&LBelegg.4 75,00 75,00
E&LKapßenteFonds 101,20 101,30
FreeßecSh. 30,00 30,00
GaiaHedgel 114,10
Geld.Pap.c. 72,20 72,20
German CityE. 50,50 50,50
GoudaVuurvc 81,50 81,50
Groenendnk 45,80 45,60
Grontmij 52,00 52,80
HCA Holding 49,00 48,80
Heivoet Holding 41,30 41,30
HesBeheer 40,50 40,50
Highl.Devel. 17,00 17,00
Homburg eert 1,20 1,20
Interview Eur. 3,30 3,30
Kühne+Heitz 43,90 433
LCIComp.Gr. 6,20 5,80
Melle 525,00 525,00
Nedcon Groep 38,40 37,90
Nedschroef 89,50 89,00
NewaysElec. 7,10 7,10
NewEur.HtlsDM 20,50 20,00
Newtron Hold 3,20 3,20

Pan Pacific 10,70 10,70
PieMed. 5,80 5,70
SimacTech. 12,70 13,00
Sligroßeh. 46,00 46,00
VHSOnr.Goed 3,60 3,50 eVilenzo 38,20 38,00
Welna 235,50 235,50
Wereldhave 4,50 4,50 aWeweler 37,10 37,00
Wall Street „i/n 04/11
allied signal 41 40%
amer.brands 41% 40%
amer.tel.tel 38% 38%
amococorp 51% 52l/i
asarco mc. 26% 25%
bethl. steel 15V* 15%
boeing co 49% 49%
can.pacific 17%
chevron 73% 75%
chiquita 40% 39Va
chrysler 12% 12%
citicorp 11% 111/4
cons.edison 25% 25%
digit.equipm. 61% 59%
dupontnemours 46% 46%
eastmankodak 44% 45 Vb
exxoncorp 60% 61%
ford motor 27% 26%
gen.electric 68% 68%
gen. motors 34% 34%
goodyear 49% 49%
hewlett-pack. 50 50
int.bus.mach. 98% 97
int.tel.tel. 56% 55%
klmairlines 20% 20
mcdonnell 70 70
merck co. 136% 137%
mobiloil 70% 71%
penn central 26 26%
Philips 18% 18%
primerica 36% 36%
royal dutch 81% 82%
sears roebuck 36% 35%
sfe-south.pac. 11% 11%
texacoinc. 65% 64%
united techn. 48% 48%
westinghouse 17% 16%
whitman corp 13 12%
woolworth 28% 28%
Advieskoersen
amerik.dollar 1,790 1,910
austr.dollar 1,38 1,50
belg.frank(lOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,590 1,710
deense kroon (100) 27,55 30,05
duitsemark (100) 110,00 114,00
engelse pond 3,14 3,39
finse mark (100) 44,75 47,25
franse frank(100) 31,35 34,10
grieksedr.(lOO) 0,88 1,08
iersepond 2,85 3,10
itallire (10.000) 13,90 15,60
jap.yen(10.000) 138,50 144,50
joeg.dm.t/m 100
noorsekroon (100) 27,25 29,75

oost.schill.(100) 15,70 16,20
port.escudo(lOO) 1,21 1,39
spaanse pes.(100) 1,69 1,85
turkse pond (100) 0,0325 0,0445
zweedse kr. (100) 29,40 31,90
zwits.fr. (100) 125,25 129,75

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,84515-1,84765
antilLgulden 1,0165-1.0465
austr.dollar 1,4448-1,4548
belg.franküOO) . 5,4670-5,4780
canad.dollar 1,64825-1,65075
deensekroon (100) 29,040-29,090
duitse mark(100) 112,6550-112,7050
engelse pond 3,2715-3,2765
franse frank (100) 32,930-32,980
grieksedr.(lOO) 0,9530-1,0530
hongk.dollar(100) 23,5250-23,7750
iersepond 3,0060-3.0160
itaüire (10.000) 15,005-15,055
jap.yen (10.000) 142,670-142,770
nwzeel.dollar 1.0358-1,0458
noorse kroon (100) 28,730-28,780
oostenr.sch.(loo) 16,0070-16,0170
saudiar.ryal(lOO) 49,1250-49,3750
spaanse pes. (100) 1,7850-1,7950
surin.gulden 49,125-49,375
zweedse kr. (100) 1,7850-1,7950
zwits.frankÜOO) 1,01450-1,05450
e.e.u. 30,855-30,905

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 195,00 194,10
idexcl.kon.olie 181,80 181,00
internationals 204,00 203,20
lokale ondernem. 186,70 185,80
idfinancieel 130,30 129,60
idniet-financ. 241,20 240,00

CBS-herbeleggingsindex (1983=100

algemeen 277,30 276,10
idexcl.kon.olie 244,10 242,90
internationals 302,10 300,90
lokale ondernem. 250,50 249,20
idfinancieel 191,90 190,90
id niet-financ. 306,10 304,60

CBS-stemmmgsindex (1987=100)
algemeen 89,30 88,70
internation 83,70 83,30
lokaal 90,00 89,40
fin.instell 86,30 85,80
met-fmanc 90,90 90,30
industrie 100,10 99,50
transp/opsl 98,80 98,00

Goud en zilver
Amsterdam - Prijzen van 14.00uur:
Goud onbewerkt 20,860-21,460,vorige
21,320-21,920, bewerkt 23,060 laten,
vorige 23,520 laten.
Zilver onbewerkt 205-275, vorige 210-280,

' bewerkt 320 laten, vorige 320 laten.

Duw Jones

Industrie 3.045,62

- 10,73 ',

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k "akzo c 095 80,00 2576 44,40 44,60a "akzo pjan 115,00 178 0,90 a 0,90 ',

akzo pjan 120,00 213 2,10 2,00 .
daf " cjan 22,50 220 1,00 1,00 "d/fl c nov 190,00 244 o,Boa 0,40 ',
d/fl c dcc 185,00 335 5,70 a 3,50 "d/fl c dcc 190,00 484 2,80 1,60 "d/fl c dcc 195,00 256 1,05 0,80 ;
d'fl pnov 190,00 208 3,00 5,70 .
d/fl pdec 185,00 862 1,70 3,10 "
d/fl pdec 190,00 205 3,60 6,00 '
dsm cjan 115,00 3041 03 0,10 .
dsm pjan 100,00 166 2,80 3,10 "dsm pjan 105,00 429 6,00 6,50 !
dsm papr 100,00 523 5,40 5,50 .
dsm pj94 95,00 593 6,70 6,80 "coc c nov 270,00 316 4,80 3,60 Jcoc c nov' 275,00 376 1,70 1,10 .
coc c dcc 260,00 240 16,00 14,70 "coc c dcc 270,00 290 B,ooa 6,50b 'coc c dcc 275,00 222 4,50 3,80 j
coc c dcc 285,00 809 1,30 1,00 I
coc pnov 270,00 357 I,loa 1,30
coc pnov 275,00 842 3,00 3,70
coc pnov 280,00 152 6,50 8,00
coc pdec 270,00 233 2,80 3,00
coc pjan 270,00 761 3,60 4,00 |
coc pjul 250,00 479 4,00 a 4,00
goud c nov 380,00 300 0,50a 0,40
gist pjan 32,50 282 1,30 b 1,50
hoog cjan 55,00 194 0,40 0,30
hoog pjan 55,00 199 8,70 9,30
ing cjan 50,00 202 0,80 0,60
ing cj93 60,90 155 o,Boa 0,70 'ing cj94 47,80 278 6,40 6,20
nlc c mei 97,00 2500 2,70 a 2,60
nlc pfeb 99,00 400 I,ooa 0,80
phil cjan 35,00 151 0,90 0,80 .
phil c apr 35,00 174 2,00 1,60 !
phil c 093 30,00 380 7,70 7,50
phil c 095 20,00 165 15,60 15,00
olie cjan 160,00 665 1,70 1,50
olie c apr 150,00 203 93 8,90 |
olie cjul 150,00 150 11,00a 10,00 b
olie c096 160,00 272 20,50 20,50
olie pjan 150,00 457 2,00 2,30
olie pjan 155,00 218 4,20 5,00 .
olie pjan 160,00 154 8,00 8,60
ohe p096 160,00 201 17,00 16,40 'unil pjan 160,00 224 1,60 1,90 l

a=laten g=bieden+e»-dï».
b=b(eden h=laten+e«-di».
c=ex-claim k gedaan + h
d=ex-dividend l-gedaan*g
e gedaan-bieoen vk slotkoers vorige dag
Hgedaan: laten sk^ slotkoers gisteren

Sponzerifabriek
Enka in staking

Van onze redactie economie

UTRECHT - Personeel van Enka
Household Products in Ede is gis-
termorgen een staking begonnen.
In de nacht van zondag op maandag
liep een ultimatum af van de bon-
den aan het bedrijf. De vakbonden
willen dat de directie terugkomt op
haar besluit om de produktie van
sponzen in Ede te staken. Vandaag
wordt overlegd over een reorganisa-
tieplan.

Enka Household Products is een
joint-venture van Akzo en het Duit-
se Freudenberg. Het laatste concern
is verantwoordelijk voor het ma-
nagement en wil de onrendabele
produktie van sponzen kwijt. De

concurrentie, vooral vanuit Frank-
rijk en de Verenigde Staten, is te
groot.

In Ede werken 120 mensen. Het is
niet duidelijk hoeveel mensen hun
baan kwijtraken, maar zeker is dat
het om minstens 23 man gaat. De
CNV-bond wil dat Enka gaat inves-
teren in sponsdoekjes, omdat die
wel rendabel zouden zijn. Boven-
dien zou Akzo de zemenproduktie
naar Ede over kunnen brengen.

" Stakende werknemers van Akzo-dochter Enka voor de poort van hun bedrijf. Ze verzetten
zich tegen het ontslag van minstens 23 van de 120 personeelsleden.

Waarschuwing ondernemingsraadAmsterdam

'V&D niet zorvxildig bij
herplaatsen middenkader'

Van onze redactie economie

AMSTERDAM - De reorganisatie
by Vroom & Dreesmann gaat nog
steeds niet van een leien dakje, on-
danks het akkoord dat de vakbon-
den twee weken geleden met de
directie hebben bereikt. De regionale
ondernemingsraad in Amsterdam
vindt dat V&D onzorgvuldig handelt
bij de herplaatsing van 1100 man lei-
dinggevend personeel.

V&D brengt het aantal leidinggeven-
de functies in de warenhuizen terug
tot één nieuwe functie: die van 'ver-
koopchef. Daardoor verdwijnen er
1100 banen, waarvoor slechts 650
verkoopchefs in de plaats komen.

Behalve het middenkader kan ook
het lager personeel naar de functie
van verkoopchef solliciteren.

Terwijl de sollicitatieprocedure al in
volle gang is, weten de kandidaten
echter nog steeds niet hoeveel ze in

de nieuwe functie kunnen verdienen.
„Dus niemand weet waar hij precies
op solliciteert", zegt voorzitter P.
Roest van deAmsterdamse regionale
ondernemingsraad. „Maar iedereen
van het middenkader doet mee, om-
dat niet solliciteren bijna automa-
tisch betekent dat men weg moet bij
V&D."

Bestuurder G. Rijzinga van de Dien-
stenbond CNV begrijpt de commotie
onder het middenkader niet. „De
verkoopchefs worden hoogstwaar-
schijnlijk hoger ingeschaald dan
loongroep zes. In ieder geval niet la-
ger. Het kan dus alleen maar beter
worden."
Volgens V&D-woorvoeder J. Lem-
pers is er van onzorgvuldigheid van
de kant van het warenhuisconcern
geen sprake. „ledereen die sollici-
teert, weet dat de classificatie een
voorlopige is."

economie

Vakbond waarschuwt Tweede Kamerleden

Acties voor cao
in de zorgsector

Van onze redactie economie

IUTRECHT - Omdat het kabinet niet tegemoet komt aan devakbonden, zijn grootscheepse acties te verwachten tijdens de
over een nieuwe cao voor de zorgsector. De;AbvaKabo, FNV-bond voor deze sector, heeft de Tweede Ka-jftier daarvoor gisteren per brief gewaarschuwd.

Het kabinet gaatervan uit dat werk-nemers in de gepremieerde en ge-
subsidieerde sector (ziekenhuizen,
ejaardenoorden, thuiszorg, wel-yn) slechts drie procent loonsver-

hoging kunnen verwachten. Dit
terwijl het Centraal Planbureau een
V7>iTStÜgmë in de marktsector vanj|><sprocent voorspelt. De AbvaKa-bo stelt dat het kabinet dus de af-spraken schendt die er met werkne-mers en werkgevers in zowel 1989ais v°rig jaarzijn gemaakt.

900 mensen op straat

Medicopharma
sluit Engelse
groothandels

Van onze redactie economie

ZAANDAM - NV Medicophar-
ma sluit alle depots van de beide
Engelse pharmaceutische groot-
handels, Butler en Macarthy,
met onmiddellijke ingang. Hier-
door staan 900 mensen op straat.
Ook heeft Medicopharma haar
Britse importbedrijf Pharmaceu-
tical International U.K. ver-
kocht.

Het farmaceutische concern
kreeg begin enkele maanden ge-
leden een bittere pil te slikken
toen bleek, dat over het eerste
half jaar een verlies is geleden
van 35 miljoen gulden. De resul-

taten in met name de Verenigde
Staten vielen zwaar tegen en de
rentelasten trokken een zware
wissel op de financiële positie
van het bedrijf.

De beide groothandels die nu
worden verkocht werden pas vo-

rig jaar verworven. Door de ver-
koop van de Britse bezittingen
denkt het bedrijf de bankschuld
met 100 miljoen gulden te kun-
nen verminderen.

Toch moet er opnieuw 30 mil-
joen op tafel komen voor een
afvloeiingsregeling voor het per-
soneel, afkoop van bestaande
contracten en andere kosten die
verband houden met de sluiting.

Medicopharma gaat, na jaren
van uitbreiding, terug naar de
basis: groothandelsactiviteiten
in Nederland en de produktie
van generieke geneesmiddelen
(geen merkgeneesmiddelen).

Air Holland
failliet

AMSTERDAM - De rechtbank in
Amsterdam heeft gisteren de char-
terluchtvaartmaatschappij Air Hol-
land NV failliet verklaard. Dat
gebeurde op verzoek van bewind-
voerder M. Pannevis en de directie.
Volgens Pannevis past deze stap in
het plan om een deel van de onder-
neming voort te zetten in Air Hol-
land Regional BV, nu nog een
dochteronderneming van Air Hol-
land.
Het voltallige personeel van de ou-
de NV, zon 140 vaste en 160 part-
time-krachten, is ontslag aange-
zegd. Een honderdtal vaste perso-
neelsleden krijgt een aanbod om in
dienst te treden bij Air Holland Re-
gional BV.
Op dit ogenblik tracht Pannevis, die
nu curator van de failliete onderne-
ming is, een regeling te treffen met
de schuldeisers. Air Holland heeft
een schuld van zon dertig miljoen
gulden. De aandeelhouders worden
op 18 november tijdens een extra
aandeelhoudersvergadering geïn-
formeerd over de stand van zaken.
Zij zijn echter zeker hun geldkwijt.

Het nieuwe luchtvaartbedrijf zal,
onder aanvoering van de Drentse
zakenman Peter Langendijk, ver-
moedelijk in de tweede helft van
november met één toestel van start
gaan.

CFO komt met
uitgangspunten

cao bij PTT
UTRECHT - De prijscompensatie
plus één procent. Dat eist de CFO -de CNV-bond voor onder meer
overheid, onderwijs, gezondheid,
PTT en nutsbedrijven - bij de on-
derhandelingen over een nieuwe
cao voor de 100.000 werknemers bij
de PTT. De uitgangspuntenvoor de
cao-onderhandelingen zijn gisteren
vastgelegd in een arbeidsvoorwaar-
dennota.
Het landelijk groepsbestuur PTT
van de CFO vindt dat er evenwicht
moet zijn tussen verbetering van de
lonen en kwaliteit van de arbeid. De
onderhandelingen starten maart
volgend jaar. Daarom wil de CFO
de gewenste loonruimte nog niet in
percentages uitdrukken. Wel stelt
de CNV-bond alvast dat de bestaan-
de regelingen bij arbeidsonge-
schiktheid niet mogen worden ver-
slechterd.

CFO-bestuurder A. Lohman uitte
overigens kritiek op het personeels-
beleid binnen de PTT. Zo zou het
personeel de veranderingen nauwe-
lijks kunnen volgen en worden ze
geconfronteerd met de ene na de
andere organisatiewijziging.

munt uit
Roebel

De Sovj et-staatsbank, Gos-
bank, heeft de toeristenkoers
van de roebel met 31,9 procent
verlaagd. Er gaan nu 47 roebels
in een dollar tegen 32 voor-
heen. Naast de toeristenkoers
hanteert de Sovjetunie een offi-
ciële koers voor rekendoelein-
den en een commerciële koers
voor de handel met het buiten-
land. Op de wisselmarkt van
het onafhankelijk geworden
Estland worden 92 roebels ge-
boden voor een dollar.

Albanië
De produktie van de industrie
en de landbouwin Albanië is in
de eerste negen maanden van
het jaarmet vijftig procent ver-
minderd ten opzichte van vorig
jaar. De industriële produktivi-
teit was 31 procent kleiner dan
een jaar eerder. Albanië heeft
een buitenlandse schuld van
ongeveer 400 miljoen dollar,
terwijl de reserves aan buiten-
landsevaluta's zijn opgebruikt.

Handelstekort
Duitsland heeft in september
een tekort op de handelsbalans
geboekt van 285 miljoen mark
tegen een overschot van 3,1
miljard mark in augustus. Dat
heeft hetDuitse bureau voor de
statistiek bekendgemaakt. Vol-
gens voorlopige cijfers van de
Duitse centrale bank beliep het
tekort op de lopende rekening
in september 3,4 miljard mark
tegen 3,2 miljard mark in au-
gustus.

Nieuw biljet
Turkije krijgt met ingang van
komende week een nieuw bil-
jetvan 100.000 pond. Tot nu toe
was een briefje van 50.000 pond
de grootste coupure. Turkije
kampt met een inflatie op jaar-
basis van 66,5 procent.

Meer auto's
De omzet van de personenauto-
branche is in de eerste acht
maanden van dit jaar met 6,4
procent toegenomen vergele-
ken met de vergelijkbare perio-
de in 1990. Het CBS raamt de
omzetstijging in augustus 1992
ten opzichte van augustus 1990
op 5,8 procent.

Voor ander beeld
Bang & Olufsen

Saba
Mitsubishi

Hitachi
ITT

A>er\
Beeld & Geluid

Honigmanstraat 55
Heerlen

Tel. 045-716830
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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: ’ 1,25.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,10 per mm. Onroerend Goed
en Bedrijven Transakties ’ 1,70per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten
met minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte
per kolom: ’ 1,70.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag lm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing
Persoonlijk opgeven

| Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) ry? i?

Mededelingen
9 nov. ontmoetingsdag voor Uw auto, huis, bankstel enz.
ouders van HOMOSEXUE- VERKOPEN? Met foto op
LE kinderen. Inl. tel. 046- LD-TV. Bel voor info 045-
-747823 of COC 043-218337 719966.

■■:■ ■ ..:■■ ..
Personeel gevraagd

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Verkoop-medewerker m/v
voor de verkoop van vrijetijds-kleding bij een herenmode-
zaak in Brunssum. U bent representatief en sportief en
hebt enige ervaring in deze branche. Leeftijd 18 tot 23 jaar.
Deze full-time baan biedt goede toekomstperspectieven.
Hebt u interesse. Kom dan langs of bel ons.

Informatie: 045 - 27 38 38, Wilma Smaling
BRUNSSUM, LINDEPLEIN 15

- PULLMAN -
Grand Hotel

Heerlen
Vraagt op korte termijn:

Zelfstandig werkend KOK M/V- met gevoel voor kwaliteit -
Voor deze veelzijdige en afwisselende functie zoeken wij

een enthousiaste, dynamische man / vrouw met:
- creativiteit en organisatievermogen- teamgeest- enige ervaring gewenst
*

Spreekt deze functie U aan?
Bel dan voor een afspraak met dhr Schreuder 045-713846.

GOM Schoonhouden B.V.
Heeft in Heerlen plaats voor enige

Part-time schoonmakers m/v
De werktijden zijn in de vroege avonduren.

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u kontakt
opnemen met Mevr. Krijnen, tel. 045-31.55.46 of tijdens

kantooruren met ons vestigingskantoor te Geleen, telefoon
J 046-75.13.23.

- PULLMAN -
Grand Hotel

Heerlen
vraagt op korte termijn:
Kamermeisjes

Voor deze functie zoeken wij iemand:- met teamgeest- bereidheid om in het weekend en/of
met feestdagen te werken- enthousiasme

Variabele werkuren !!!

Interesse?
Bel dan voor een afspraak met Mevr. Becks. 045-713846.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Heerlen

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's
kunt u tijdens kantoortijden even langskomen of bellen:

Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
BARMEISJES gevraagd.
Club Elite in Kerkrade,
garantieloon en vervoer gra-
tis. Tel. 045-217407. Na
20.00 uur 045-458916.
Bouw- en ingenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmerlieden en MET-
SELAARS (liefst coll.). Hoog
loon, wekelijkse betaling,
Duits verzek. Soll. na telef.
afspraak 045-232100.
Gevr. part-time TAXI-
CHAUFFEURS nacht- en
weekenddienst, evt. WAO-
er. Julianastr. 6, Brunssum.
Tel. 045-252444
Escort Amanda vraagt met
spoed DAMES, .zeer goed
loon. Tel. 046-331627.
Exclusieve club zoekt
MEISJES, goede verd., in-
tern en vervoer gratis! Has-

-1 seltweg 327, Genk. Tel., 09-3211-362009.

TOPVERKOPERS gevr.
voor de agrarische markt.
Bel Bionagro B.V. 04950-
-43125.
Gevr. MEISJE plm. 18 jr.
werkt. 16.00-20.00 uur voor
friture. Eikenderweg 49,
Heerlen. 045-716356
Met spoed gevr. horecaper-
soneel m/v tot 23 jr., voor op
de KUNSTIJSBAAN, Geul-
hal Valkenburg. Tel. 04406-
-14951.
BEZORGER voor genees-
middelen gevraagd. Apot-
heek Nieuwenhagen, Bern-
hardstr. 52. 045-312201. 'BIJVERDIENSTE ’lO,- p.
uur. Boeken sorteren en in-
pakken. Sippenakerweg 47,
Hombourg België net over
de grens bij Slenaken en
Epen. Inl. uitsluitend van-
daag dinsd. 5 nov. tussen 16
en 18 uur 09-32-87786810.
Voor goedlopend café-res-
taurant te Kohlscheid, vrou-
welijke BUFFETHULP gevr.
Tel. 09-49-240718290.
Gevr. CENTRALISTE en ta-
xi-chauffeurs. Heerenweg
267, Heerlen.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.
*** ONZEKERHEID OVER HYPOTHEEKRENTE *"
Kies 20 jaar,rentevast 9,1% met gemeente garantie

Ook bijzondere mogelijkheden voor 2e inkomen tot 30 jaar.
Bel tijdens kant.uren: 045-712255 na kantooruren/

weekend 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetsels.

Stienstra Hypotheekservice
6466 XE, huisnr. 44.

Uw huis verkopen
met behulp van de

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

Geen kosten
Door de enorme verkopen,
dringend woonh. te koop
gevr. (alle prijsklassen!).
N.M.W. QUADEN & ZN,
Makelaardij onr. goed, Gel-
restr. 4, Munstergeleen, lid
NVM. Tel. 046-519644.

Te huur gevraagd
Appart. voor net, werkend
persoon gezocht in LAND-
GRAAF.O4S-461791 na 17u

OG te huur
HEERLEN-CENTRUM bë-
nedenwoning met tuin. Tel.
043-251634, na 19.00 uur.
Te huur winkelpand in
HEERLEN (vlakbij centrum),
175m2, ’l.OOO,- per
maand. Tel. 04492-1822.
Heerlen te h. Sittarderweg/
Grasbroekerweg DAKTER-
RASWONING woonk. 50
m2, hal, toilet, berging,
badk., 3 slpks., 70 m2dak-
terras, huurpr. ’1.012,- per
mnd. Tel. 046-743275.

Kamers
Te huur gemeubileerde ka-
mers te KERKRADE. Tel.
045-453055.
HEERLEN-Centrum kamer
in studentenhuis, tel. 043-
-251634 na 19.00 uur.
Te h. centr. Heerlen en
Spek'heide gem. KAMERS.
Tel. 045-712032. *
: Bouwen Verbouwen

Dak van
staal

Uniek systeem
voor isolatie en
ventilatie van
platte daken

Veugen
Dakbedekking Sittard 046-

-523306/06-52127603
HETELUCHTKANONNEN
huur of koop je bij Brouwers/
BBIS! Maastricht 043-
-684444, Heerlen 045-
-411930, Wijlre 04450-2220.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Bouwmaterialen & Machines

6411 LA, huisnr. 51.
KUNSTSTOF-ramen-deu-
ren-serres, van fabrikant
naar klant, nergens goedko-
per. Tel. 045-327962; fax.
nr. 045-327963.
Te koop 500 BETONKLIN-
KERS en 20 tuinbandjes
-100x6x20 cm. Bodemplein
-27, Brunssum.

Nieuw 1e k. BALKHOUT,
63x160 ’6,61 p.m. 75x175
’8,60 p.m. 75x200 ’9.83
p.m. mcl. BTW. Impreg b.v.,
In de Cramer 18, Heerlen.
Tel. 045-717733.
GRATIS. Uw verenigings-
nieuws op LD-TV. Tel. 045-
739296/97.

Reparaties

6413 XE, huisnr. 1.
-T\//«#;^l«^I V/ViaeO
ronaratifiQ-i cyjai auco

Binnen 24 uur klaar,prijs-;
opg. en gar. 045-231340-!-2 a
Direct resultaat, als uw
SPOTJE op LD-TV staat. Bel
045-719966 voor meer info,

Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
745230 service binnen 24 u.
n,incDnn _..°ND

hER?nnLE
h
N I°°' & Thuish. app. haalt u bij de

Onderdelenshop, Einderstr.
30, Kerkrade, bij de Markt,
ook voor rep. 045-453303.

Landbouw en Veeteelt

Tuinmachine-show
7-8-9 en 11 november

metoa.:
Lambert: gras en bladzuigers

Ingersoll: zitmaaiers / tuintraktors
Orec : gazonmaaiers

Manco : scelters
Ferrari: 2- en 4-wielige trekkers

BCS: 2-wielige trekkers en maaimachines
Wheel Horse : tuintraktors / zitmaaiers

Husqvarna: kettingzagen / bosmaaiers / kooimaaiers /
cirkelmaaiers

Dibo: hogedrukreinigers
Ideal: pneumatisch snoeigereedschap

Maak gebruik van onze speciale aanbiedingen.
U bent van harte welkom op onzeshow:

7 en 8 nov. van 13.00 tot 22.00 uur
9en 11 nov. van 09.00 tot 17.00 uur.

Lozeman Tuinmachines BV,
MARKT 14, LOTTUM. Tel. 04763-2341.

r«ir.er>r.ei amu/ Nuth WEILAND te koop, Stal°ND"ELENBANK. stromend water opp. 5.765lel. 04493-2715. m2. Tel. 045-220715.
Auto's

Stop!!
U zoekt een nieuwe auto?

Nu
Fiat Panda 1000 CLX met:

’lOOO,- korting!!
of

Betaling één jaar na aflevering!
Nieuwe auto's, volledige fabrieksgarantie, kentekenklaar,

nieuw nummer, inruil mogelijk.
Beperkte voorraad, op is op

alleen bij
Fiat Creusen Heerlen- Parallelweg 34, 045-742121.

éénmalige aanbieding
Nieuwe Fiat Croma D.I.D.

* Turbo Diesel direkt ingespoten
Nieuw model - nul km - volledige fabrieksgarantie

Nu: ’ 44.750,-
Geheel rijklaar met metallic lak.

Stuurbekrachtiging - elektr. ramen voor en achter.
Centrale vergrendeling - mistlampen - verstralers.

Automatische verwarming - zonwerend glas
Wisser achter - verwarmde en electr. buitenspiegels etc.

Leasing mogelijk
Aiieen bij:

Fiat Creusen Heerlen
\ Parallelweg 34. Tel. 045-742121.- Opel Kadett 16ischuifdak 1989

" Fiat Uno SX 5-drs. schuifdak 1989; Volvo 343 2.0DLS i 1982

Stationcars
Opel Kadett 1.7 dieselLS 5-drs, div. extra's 1989

\ Opel Omega Turbo Diesel CD intercooler 1989
Opel Omega 1.8bëigemet 1989
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet 1987jOpel Kadett 1.6 D 5-drs. wit 1988

' Opel Kadett 1.3 N groenmet 1987- Mitsubishi Lancer GLX automaat blauw 1988■ Toyota Carina aut., i.z.g.st 1981■ Mitsubishi L3OO 2.3 D lang, hoog 1987/1988
Garantie, inruil en finaniering mogelijk
Autobedrijf Ad van Neer

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

APK!!! Rotte plekken??
Voor alle las- en restauratiewerkzaamheden.

Uw vakman voor Landgraaf e.o. Tel. 045-317777.

Ruime keuze in
nieuw en
gebruikt

7 pf^el-^
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Te k. VW KEVER 1300, kl. !
rood., bwj. '73, APK. Tel.
045-321553.
Te k. VOLVO 360 GLT
hatchback rood, bwj. 1988,
km.st. 41.000, vr.pr.

’ 16.500,-. Tel. 046-512970 'VOLVO 440 DL, '89, in nw.
st., LPG, mr. kl. auto mog.,

’ 18.900,-. Tel. 046-512138
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966. "

Te k. gevr. alle merken
BUSSEN, Mazda, Peugeot
an andere auto's. Wij beta-
len de hoogste prijs. Tel.
04455-2743.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Alle merken AUTO'S en be-
stelwagens te koop gevr. va.
bwj. '79. Tel. 046-332010.

KADETT 1.3 Club '89; Ka-
dett Sedan 1.3 LS '86; Ka-
dett Caravan 1.3 LS '87;
Corsa 1.2 S '87; Corsa TR
1.3 '87; Kadett 1.2 N coupé
'77; Kadett 1.2 S '83; Asco-
na 16S '83; Ford Escort 1.6
L, '82. Automobielbedr.
Denneman Raadhuisstr.
107, Hulsberg.
Te k. Honda CIVIC auto-
maat, t. '85, nw. model,

’ 7.750,-. 045-740829.
MAZDA 323, nw. mod. '81,
APK 7-92, vr.pr. ’2.850,-.
Tel. 045-225913.

Haefland 2Brunssum.
Tel. 045-257700. 1

OPGELET, gevr. voor ex- |
port, pers. en bedrijfsauto's |
in alle prijsklasses v.a. §
’5OO,- . Schade of defect (
geen bezw. Contact geld. 1
045-727742 b.g.g. 723076. 1
Opel SENATOR 3.0, autom. |
blauw metal., sportw., nieu- 1
we APK, '81, ’ 4.750,-, i.z.g. 1
st. 045-323178. 1
Auto KALDEBORN wij bèta- I
len ’4OO,- tot ’30.000,- 1
voor uw auto!! 045-411572
MAZDA 323 HB '85, i.st.v. I
nw., ’5.600,-. 046-512138.
GEVRAAGD auto's v.a. bwj. 1
'80, met RDW vrijwaring. 1
Tel. 045-423199 1
H.H. Slopers! Te koop gevr.' 1voor Fiat Regatta 100 S 1
slooponderdelen voorzijde. I
Tel. 04492-2421. |
Te k. VAUXHALL bwj. '87, i. I
z.g.st. Te bevr. 04405-1221.
VOLVO 740, grijsmetal., I
bwj. '87, 53.000 km., 1c i
eigen., pr. ’.27.000,-. 045- 1
216740. |
Ford ESCORT 1100L, m'B4, l
4-drs., 68.000 km. m. steek- |
proefkeuring, verk. in nw.st. 1

’ 5.750,-. 045-725984. 1
Te k. Honda CIVIC 1.5 Sport J3-drs., bwj. '83, rood, f

’ 4.250,-. 045-453572. |
Te koop Ford ESCORT 1.3 fautom., bwj. '80, i.z.g.st., f

’ 1.650,-. Tel. 045-316940. 1
Wij betalen ’5OO,- tot |
’20.000,- voor uw AUTO I
met vrijwaring. 045-423063 |
Inkoop alle merken AUTO's, |
betalen hoogste prijs, tel. §
045-416239, ook 's zondags I
"NESUD" inkoop, verk., imp. |
exp. Bern. service. De hoog,- f
ste prijs voor uw auto. Bwj. I
'82 t/m '87, (ook schade).
Tel. 046-518401. J
Fiat PANDA 45, bwj. '84, \
APK '92, ’2.950,-, geen I
roest. Tel. 045-323178.
FIAT 127 900 L, bwj.'Bo, |
APK 10-92, pr. ’1.495,-.
Tel. 045-320457. . \
Ford FIËSTA '81, 1e lak, \
zeldz. mooi, ’2.850,-. 045- \
238925. \
Te k. Ford ESCORT, bwj. !
'79, APK '92, vr.pr. ’950,-. j
Julianastr. 15, Merkelbeek.
Te koop FORD Siërra 2.0 |
Combi, bwj. '88 veel extra's. \
Tel. 046-520837. j
Ford ESCORT 1300 L Bravo I
m. '83, ’ 5.000,-, veel ex-
tra's. 045-724417. j
Zeer mooie Ford ESCORT j
1300, APK '92, bwj. eind '82, !
vr.pr. ’4.350,-. Asterstr. 26, j
Nieuw-Einde Heerlerheide.
Te koop Honda CIVIC au- I
torn., bwj. '76, pr. ’400,-.
Tel. 046-519349. j
Te k. Nissan MICRA, 3-drs., I
SDX, Trend, bwj. '86, APK \
'92, verbr. 1 op 18, gew. 650 \
kg, vr.pr. ’6.100,-. Tel. I
045-423199. j
Opel ASCONA 19 S, bwj. \
'80, nw. banden, schuifd., \
APK '92, geen roest, in per-
fekte staat, ’1.500,-. 045- !
323178. |
Opel KADETT 1.3 LS, bwj. j
8-4-'B7 77.000 km in nw.st. \

’ 11.000,-. 045-462637.
Te koop Opel REKORD, in
pr.st., APK mei '92, pr.
’950,-. Tel. 045-310325.
Te k. Opel OMEGA 2.3 D,
'88, i.z.g.st., vr.pr.

’ 12.000,-. Julianastr. 6,
Brunssum.
Opel KADETT, bwj. '81,
zeer mooi, APK sept. '92,
’2.950,-. Tel. 045-218925.
Opel KADETT HB, bwj. '80,
met sportvlgn., APK 5-92,

’ 1.850,-. Tel. 045-323796.
RENAULT 4 '83, ’1.750,-.
Oude Landgraaf 101, Nieu-
wenhagen, Landgraaf.
Te k. TOYOTA Corolla, bwj.. '81, APK '92, zeer mooi en "goed, ’2.100,-. Wilhelmi-
nastr. 56, Nieuwenhagen.
Te k. Bril KEVER bwj. 1949, ;
’9.500,-. Autobedr. Luyten,
In De Cramer 50, Heerlen.
Te k. VW POLO knalrood,
APK, radio, Iste eig.,

’ 2.250,-. Tel. 045-726175.
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I t/m 7 dcc. JJVWrf^elke dag Jjl£uljluf vindt
kans als Jl I] (tussen de

uuw Jm EEETpiccolos.
■ ■■■■■■■■ \w* m ■ ■ ■ ■

Staan uw postcode en huisnummer tussen de
Piccolo's? Dan heeft u ’ 10,- gewonnen. Van het

Limburgs Dagblad. En... een prijs beschikbaar
gesteld door PTT Post. Eén maal per week maakt u

ook kans op de weekprijs: ’ 100,- van het Limburgs
Dagblad en een hoofdprijs van PTT Post.

Lees elke dag de Piccolo-rubrieken en kijk of uw
postcode en huisnummer tussen de Piccolo's staan.

Elke dag vindt u 10 postcode/huisnummer
combinaties uit uw eigen omgeving in het

Limburgs Dagblad.

Staan uw postcode én huisnummer erbij? De
prijzen zijn voor u als u:

1. die dag het speciale Piccolo-nummer belt,
ï uitsluitend tussen 9.00 en 17.00 uur; zaterdag; uitsluitend tussen 10.00 en 12.00 uur.

045 - 739384
2. antwoord weet op een simpele vraag over de %l

rubriek waarin uw postcode werd geplaatst.
"

Een gezamenlijke aktie van:

limburgs Dagblad TQI 2] I
De duidelijkekrant I

lllllli! :::!!! L :tlllll§l ii ÉKMïS -s iSm&fS^i:>'' '■.-■:■;..ï:'Siï' Mi ........ ..'V iilliïi;:;
Reglement en voorwaarden liggen ter inzage op het hoofdkantoor van het Limburgs Dagblad te Heerlen. #

] Laat SCHADE bij ons vak-
kundig herstellen. Autobedr.- Klankstad. Tel. 045-413916.

Te k. Ford ESCORT 13L, m.
'82, i.z.g.st., APK 9-92,

’ 3.950,-. Tel. 045-253075.
Je k. Opel VECTRA 1,8 iGLS, bwj. 3-'9O, vele extra's-vr.pr ’ 34.000,- 045-325507

Opel KADETT 1.2 S hb.,
flash uitv., bwj.'B3, ’4.500,-
-045-724417.
Te k. Renault FUEGO sport,
bwj. '82, nw. APK, ’ 4.500,-.
045-726175.
SUBARU 1.6 DL 4-drs., i.z.
g.st., bwj. '81, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-216470.
Autobedrijf John KOULLEN 'biedt aan ANWB gekeurde
auto's: Lancia Thema Turbo
16V zwartm. '91; Lancia
Thema V62,8 d.blauw, '87;
BMW 316 iM4O zwartm. '89;
Honda Accord 2.0 16 V
roodm. '90; Honda Civic Se-
dan GL wit '88; Seat Ibiza :
1.5 inj. grijsm. '90; Mazda
626 1,8 GLX blauwm. '89;
Mazda 626 2.0 GLX coupé 'grijsm. '87; Ford Fiësta 1.4 i .
GT rood '90; Ford Escort 1.6
D blauw '87; Ford Escort
Bravo wit '89; Nissan Blue-
bird 1.6 LX wit '89; Peugeot
405 GR rood '89; Peugeot '205 GTi 1.9, wit '87; Peu-
geot 205 GR 4-drs '84;
Renault 25 Monaco bruinm.
'88; Toyota Camry 2.0 GLi
16V '88; Honda Accord 1.6
wit '87; Opel Kadett 1.6 i
grijsm. '90; Opel Kadett 1,6 S
GT wit '86; Opel Ascona 1,6
S GT wit '86; Mercedes 200
D d.bruinm. '83; VW Jetta
1.6 C wit '83; Stations: Audi
100 cc Avant aut. '84; Seat
Ibiza diesel VAN wit '90;
Talbot Rolstoelvervoer '84. *
12 maanden volledige ga-
rantie. * 100 % financiering
mog. Autobedrijf John
Koullen. Het adres voor de
betere gebruikte auto. Tel.
verkoop 045-426995. Tel.
werkplaats 045-424268,
Locht 17, Kerkrade.

Yolanda i—
Proficiat met je 21-ste f»

verjaardag
Mam, Peter en Ingrid |

MM

Te k. RENAULT 5 type | !
kl. rood, APK tot 111 *,benzineverbr. 1 op 17, <
keerd in zeer goede st» 'wegens omstan<#

’ 1.950,-. 04409-2191. __,
Autocentrum VEENSTP vToyota Corolla 1.3 XL 1
back '88 ’16.900,-; Ma* ,
626 2.0 GLX coupé '
’19.800,-; Mazda 626 J "GLX 5-drs '87 ’13.901
Opel Kadett 16i 5-drs. 1
’17.500,-; Opel Kadett
LS 5-drs. '85 ’10.5»
Opel Kadett 1.3 Club :
’16.800,-; VW Golf GTi' 1
’17.800,-; Ford Esd 1
1400 CL '86 ’ 12.250
Ford Escort 1600 i nov. ;
’15.250,-; Ford Siërra 'CL 3-drs. '88 ’14.90»
Ford Siërra 1600 Spec*
4-drs. '89 ’21.500,-; B>
Siërra 2.0 GL stationcar' 1
’13.900,-BMW 316 spojf
veel ace. '84 ’ 13.900,-; P .
Panda 1000 LI E
’10.500,-; Golf MX 'f’6.750,-; Peugeot 405 c;
'89 ’20.900,-; Lada 21'
'87 ’4.900,-. Bovag-garij
tic, inruil, financiering. Au*
centrum P. Veenstra, »f
kenburgerweg 13 Voet* :
daal, 045-752999
Wat VERKOPEN? Ad^«
teer via: 045-719966. __.

Bedrijfswagens
Mercedes 309 D lang, i.z.g.st., autom 1'
Mitsubishi L3OO, 8-pers. lang, hoog 2.3 diesel 1987/19»

Autobedrijf Ad van Neer
Zandweg 160, Heerlerbaan (naast vroedvrouwenschool)

Tel. 045-416023. ,
Opel KADETT 1.7 D stat., Gratis kan natuurlijk r*
gr. kent., bwj. '89, 85.000 maar voor ’25,- staat *km, i.z.g.st. Tel. 045- huis, auto, enz. met FO1
740731, na 17.00 uur. op LD-TV 719966. .

Auto onderdelen en accessoires: ' : :' ' : : -: 'Optimale bereikbaarheid met
Bosch autotelefoons

* Handsfree voor veilig telefoneren.
* Montage in autoradio of snelwisselcassette.

* Nummerherhaling, verkort kiezen, etc.
Voor deskundig advies en vakkundige inbouw gaat u na 3

|Cigp..v.
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951. j
Te k. gebr. AUTOBANDEN;
velgen; Mercedes ski-impe-
rial; uitlijnapp. computer.
Tel. 045-722844.

(Brom)tietsen
Doorlopende ATB-SHOW
van Koga, Giant, Klein, Roc-
ky-Mountain, Look en Cycle
Tech. Diverse modellen
1992 uit voorraad leverbaar.
Modellen 1990/1991 specia-
le prijs. Bert Rekers, Willem-
str. 85, Heerlen. Tel. 045-
-726840.
Te k. BROMSCOOTER
Vespa, z.g.a.nw., ’1.500,-.
Tel. 045-273326.
Te k. Vespa CIAO met ster-
wielen, bwj. '90, pr. ’BOO,-.
Tel. 045-461930.

Watersport
Te koop SURFPLANK plus
surfpak mt. 48., t.e.a.b. Tel.
046-753685.
Wat VERKOPEN? Adver-
teervia: 045-719966.

Caravans
Nu VOUWWAGEN voorde
bij H. Stassar, Heisterb*
78 Hoensbroek 045-22420°

(Huis)dieren
Te k. BERNER-SENNÊ'
pups, Dobermann pups nj
stamboom. Tel. 08866-248^
Dierenartsenpraktijk NK*,
hele DAG open, volg. *spraak. 045-244247. _^

Te k. weg. omstandig
blauw/witte Schaefer KEc'
HOND 3 jr. oud, zeer W
voor kind., zindelijk, pr.n.o'
k. Tel. 045-317675. ___,
Zeex mooie grijze Duit*
HERDERPUP, teef, *\week oud, met stamb. 1*
045-751157. J

Huw./Kennlsm.
Jongeman 34 jr. z.k.m. \°_\ge VROUW, kind geen J?zwaar. Br.o.nr. B-9696 L.P'
Pb. 2610, 6401 PC, HeerlgH

Voor Piccolo's zie verder pagina 8

~ /ERVICE RUBRIEK
" >

Doorwerk- en
regenkleding ÜB£iSchoenen en laarzen ,
Handschoenen, veiligheidskleding,
veiligheidsartikelen, alsmede wegmarkeringen,
verkeersborden, ó'bstakellampen enz.

HYDRAFLEX/NUTH gesorte
ß
eS

Kathagen 4. Telefoon 045-243131 voorraad

Wij geven het meeste voor -
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Inruilauto's
Div. Fiat Panda's vanaf 1984
Div. Fiat Unos vanaf 1986
Uno 1.4 IE nw. mod. zwart 1990
Uno 1.5 SX nw. mod., zwart 1990
Unodiesel beige 1986
Ritmo 60 CL 3-drs. blauw 1986
Ritmo 60 Silver grijsmet 1986
Ritmo diesel CL 5-drs 1986
Regata 70 LPG rood 1985
Croma turbo diesel blauwmet 1987
Daihatsu Charade 1.3iTX wit 1990
Mazda 323 1.3LX 5-drs. do.grijs 1986
Mazda 323 1.5 GLX limited, do.blauw 1987
Opel Ascona 1.6S 4-drs., bruin 1985

1Skoda 105S groen 1988■ Triumph Acclaim HL rood 1983
Volvo 340 DL 4-drs. blauw 1985

Allen scherp geprijsd
Bovag-garantie, afl. beurt, inruil mogelijk. l

Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34, 045-742121

Sloopauto's

6351 BH, huisnr. 39.
Te k. gevr. loop-, sloop- en

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

Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.

/ Stralend de winter tegemoet! \
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Duitsland 1
09.00 Tagesschau.
09-03 Der Denver-Clan. Serie.09.45 "" Tele-Gym. Fitness. Af1.19.10.00 Tagesschau.
10.03 ARD-Ratgeber.
10.35 Mosaik-Ratschlage.
11.00 Tagesschau.
11.03 Die Bank ist nicht geschadigt.

Tv-film van Hartmut Griesmayr. Met:
Fiona Schwartz, Zacharias Preen,
Horst Bollmann e.a. (herh.).

12.45 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.02 Floris Bildergeschichten.
Kleutermagazine.

14.30 (TT) Luzie, der Schrecken derStrasse. Kinderserie. Afl.l.
15.00 Tagesschau.
15.03 Spass am Dienstag. Kinder-

programma.
15.30 Unternehmen Arche Noah.Serie over natuurbescherming. Afl.:

Die Wüste kommt.
16.00 Tagesschau.
16.03 Talk taglich - Termin in Berlin.

Praatprogramma. Thema: adoptie.
16.30 Vale Tudo - Urn jeden Preis.

Braziliaanse serie in 170 delen. Dl.l.
17.00 Punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
17.25 WWF-Studio.
17.35 "" Baywatch - Die Rettungs-
schwimmer von Malibu. Serie.

18.30 Hier und Heute.18.45 In geheimer Mission. Serie.19.45 WWF.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 "" Dingsda. Quiz.
20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Panorama. Reportages.
21 .45 Miami Vice. Amerikaanse serie.22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachgefragt. Kerkelijk magazi-

Ne,
23.15 (TT) Schwarz Rot Gold: Wie-

ner Blut. Tv-film van Pete Ariel. Met:
Uwe Friedrichsen, Siegfried Kernen,
Edgar Bessen e.a.

01.05 Tagesschau.
01.15-01.20 Zuschauen - Entspan-

nen - Nachdenken. Herbsttage im
Tessin. Verzasca - grünes Wasser.

TV FILMS VIDEO
BBC1
15-15 Raid on Rommel. Actiefilm
°ver aanval op de troepen van
Rommel, waarbij gebruik werd ge-
maakt van archiefopnamen over
Woestijngevechten. Met Richard
Burton en John Colicos, onder re-
9ie van Henry Hathaway. Uit 1971.
BBC 2
19.00 The man from snowy river.
Groots opgezette poging om de
western te doen herleven. Jonge-man gaat werken op een grote
ranch en wordt verliefd op de doch-
ter van de eigenaar. In 1982 ge-
maakt door George Miller, metKirk
Douglas, Torn Burlinson, Sigrid
Thornton.
Duitsland 2
20.15 Ride, Vaquéro! Boeiende
film over de strijd tussen tweebroers (Anthony Quinn en RobertTaylor). De één zaait dood en ver-
derf onder de ranchers, de ander
verdedigt de wet. In 1953 gemaaktdoor John Farrow, ook met AvaGardner.

BRT 2
22.00 The chain reaction. Thriller
uit 1980 van lan Barry, met Steve
Bisley, Anna Maria Winchester. Na
een ongeluk in een kerncentrale
probeert een medewerker de zaak
in de publiciteit te krijgen. De direc-
tie is niet gelukkig met dat voorne-
men.

" Mei Gibson en Sissy Spaeek in de Amerikaanse speelfilm 'The river'. (RTL4- 22.10 uur).

RTL4
22.10 The river. Plattelandsdrama

uit 1984 van Mark Rydell, was het
begin van een hele hausse in dit
genre. Sissy Spaeek is goed als de
boerin die dapper blijft strijden te-
gen de ontberingen. Ook met Mei
Gibson.

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.05 Bobobobs. Tekenfilmserie.
17.31 De grote meneer Kaktus

show. Gevarieerd kinderprogramma.
18.00 "" Journaal.
18.16 Daar komen de schutters En-

gelse serie. Afl.: Zwaar geschut.
Herh. Mainwaring en zijn mannen
krijgen de beschikking over een groot
ouderwets kanon. Helaas weet nie-
mand hoe er mee om te gaan maar
het instructieboekje is erbij geleverd.

18.51 Lingo. Woordspel.
19.21 Kinderen voor kinderen festi-

val 1991. Voorronde van het festival
op 16 november a.s. Vandaag: Meijel
(Ned.) - Merelbeke (Vlaanderen).

20.11 Laat maar zitten. Comedyserie.
Afl.: Lust en bedrog. Miechels is er fel
op tegen dat er een vrouwelijke be-
waarder komt. Maar Chantal blijkt
haar mannetje te staan en krijgt de
gevangenen precies waar ze ze heb-
ben wil. Miechels verandert radicaal
van mening maar eens te meer blijkt
dat hij niets van vrouwen begrijpt.

20.38 (TT) Fons Jansen. Compilatie
van het 5e theaterprogramma van de
dit jaar overleden cabaretier Fons
Jansen.

21.34 (TT) In voor en tegenspoed.
Comedyserie. Afl.: Krakende wa-
gens. Fred is gevallen en voelt zich
zielig. Dat wordt alleen maar erger
door deverhalen van vrienden die op
bezoek komen. Fred besluit in arren
moede mee te gaan naar het kerst-
feest van het Leger des Heils. Feest
van licht en nieuw leven, maar niet
voor Dora.

22.02 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.35 Wings. Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: Rendez-vous (1). Brian
hoort dat zijn ex-vrouw Carol naar
Londen vertrekt voor een baan. Hij
raakt er nogal van door de war.

23.03 Met Witteman. Interviews.
23.51 Museumschatten. Prof. H. van

Os met achtergronden bij voorwer-
pen uit Nederlandse musea. Van-
daag: Toren van Babel.

00.00-00.05 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma van

ARD/ZDF.
13.45 Alfred J. Kwak. Tekenfilmserie.

Afl.: Haltet den Dieb!
14.10 Die letzte Beute. Documentaire

over deSecoya-stam in Ecuador (1).
14.40 (TT) Die Welt der dreissiger

Jahre. Documentaire serie over de
jaren30. Afl.11: Aufbruch in eine Drit-
te Welt der Zukunft.

15.05 Mem Butler und ich. Serie.
Afl.: Die Renovierung.

15.10 Wiedersehen macht Freude.
Serie gevarieerde programma's over
een bepaald jaar. Vandaag: 1970.

16.00 Heute.
16.03 "" Benjamin Blümchen. Te-
kenfilmserie. Afl.: Benjamin als
Feuerwehrmann.

16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Das zweite Gesicht. 6-delige

kinderserie. Afl.2: Der Wolf.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 Landerjournal.
17.45 Wie gut, dass es Maria gibt.

13-delige serie. Afl.: Die Eister aus
Ungarn.

19.00 Heute.
19.30 Die Reportage: Abschied vom
Faustrecht. Over een project waarbij
misdadige jeugd op alternatieve wijzehun gewelddadige inslag afleren.

20.15 Verwegene Gegner. Ameri-kaanse speelfilm uit 1953 van JohnFarrow. Met: Robert Tayjor, HowardKeel, Ava Gardner e.a.
21.45 Heute-journal.
22.10 Voetballen. Samenvattingen uitde Europacup.
22.30 A propos Film. Filmmagazine.23.00 Das kleine Fernsehspiel:Sommer in Mezra. Tv-spel van Hus-si Kutlucan. Met: Hussi Kutlucan,Abdurrahman Selvitop, Hüseyin Sel-vitop e.a. Süleyman heeft het nietnaar zijn zin in Berlijn en besluit een

reis naar zijn geboortedorp Mezra inTurkije te maken. Eerst moet hij vande familie echter langsgaan bij oomArzuman in Istanboel. Deze haalthem over te helpen zoeken naar eenschat vlakbij Mezra. Ondanks dewaarschuwingen van de herder Ham-za begint de zoektocht00.25 Heute.

Super Channel
22.45 Love affair. Uitstekende tra-
gikomedie van Leo McCarey uit
1939, met Irene Dunne en Charles
Boyer die aan boord van een schip

verliefd worden. Eenmaal aan wal
wordt de idylle verstoord.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Warreltaal. Les 15.
10.30 Startbaan. Les 3.
11.0Q (TT) Reklame: Dat belooft wat.

Les 2.
11.30-12.00 (TT) Nieuws uit de na-

tuur. Les 7.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

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

De muskusrotfanger.
16.15 Thuis in geldzaken. Voorlich-

tingsprogramma.
16.25 Geheugencursus. Les 5.
16.55 Como vai. Portugees voor be-

ginners. Les 6.
17.25 Grieks voor beginners. Voor-

lichtingsprogramma.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (""+TT) Jeugdjournaal.
18.45 (TT) Het klokhuis. Gevarieerd

jeugdprogramma.
19.00 Underdogs in de offshore. Re-

portage over buitenlandse werkne-
mers van cateringbedrijven voor de
platvorms in de Noordzee.

19.30 Het gezicht van Nederland.
Serie portretten van Nederlandse ge-
meenten. Afl.: Boarnsterhim.

19.45 Vogels kijken. Natuurfilmserie.
Afl.: Zwerven langs de kust. Herh.

20.00 "" Journaal.
20.25 Suite 215. Serie. Afl.6: Nuova

grande victorine. Een beroemde ex-
operazangeres komt voor een mas-
terclass naar Amsterdam en logeert
in suite 215.

21.04 Jansen & co. Muzikale talk-
show gepresenteerd door Leoni Jan-
sen. Met de huisband 0.1.v. Onno
Krijn.

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

tie bij het nieuws met om 23.00 Den
Haag vandaag.

23.15 (TT) Ruimteschip Aarde. Les
8.

23.45-23.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

RTL4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful: top-

models. Amerikaanse soap. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Prijzenslag. Spelprogramma.
09.35 Goede tijden, slechte tijden
10.05 Boodschappenbeurs.
10.10 As the world turns. Feuilleton.
10.55 De betere sexe. Spel. Herh.
11.20 Teletext.
11.30 Channel È.
12.00 Classique.
12.30 Teletext.
13.20 The pantanal. Pantanal is een

gigantisch moeras in Brazilië. Vijf
maanden per jaar is het een droge
savanne en in het regenseizoen ver-
andert het in een binnenzee. Als het
water is gezakt, blijft er één van de
rijkste wetlands ter wereld over.

14.15 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.00 Sons and daughters. Serie.
15.25 Boodschappenbeurs. Herh.
15.35 The bold & the beautiful: top-

models. Amerikaanse soap.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.

Met om 16.30 Happy days.
17.00 5 uur show.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Hitbingo. Spelshowp.
21.35 De dageraad. Dramaserie. '22.10 The river. Amerikaanse film uit

1984 van Mark Rydell. Met: Mei Gib-
son, Sissy Spaeek, Scott Glenn, Don
Hood, Billy Green, e.a.

00.20 Laatste nieuws.
00.35 Trial by jury. Amerikaanse se-

rie over fictieve rechtszaken, geba-
seerd op waar gebeurde processen.

01.00 M.A.S.H. Comedyserie. Herh.
01.25 Teletext.

Duitsland 3 West
08.55 Telegym, gymnastiek. Les 7.
09.10 School-tv. 09.40 Cursus Duits.
Les 49. (herh.). 10.10 School-tv. 11.40
Teletekst. 11.50 Das Recht zu lieben,
serie. Af1.17. 12.15 Signale. Wenn
Frauen jüngereMarmer lieben, reporta-
ge, (herh.). 13.00 Politisches feature.
Manila Bay - Aufruhr im Slum, doe.
over de sloppenwijken van Minila.
(herh.). 13.45 Six-Teen, jongerenma-
gazine, (herh.). 14.15 West 3 aktuell.
14.20 FensterPlatz. 15.30Landesspie-
gel. 16.00 West 3 aktuell. 16.05 Wie
das Leben so spielt: Geschichten hin-
ter der Statistik, serie. Afl.6: Ein Mann
am Steuer. 16.30 School-tv. 17.00 Fa-
mily album, USA, serie. (herh.). 17.30
Cusus wiskunde. Les 8. 18.00 Aktuelle
Minute. 18.01 Hallo Spencer. 18.30 Die
rote Zora und ihre Bande, serie. Afl.2.
18.57 Programma-overzicht. 19.00 Ak-
tuelle Stunde (19.45 Raamprogram-
ma's). 20.00 15 Minuten international.
Vandaag: Burgund, eine kulinarische
Reise. 20.15 Weltweit/Umweltspiegel,
magazine. Thema: PVC-verbod? 20.45
Sonderbar, magazine. 21.30 West 3
aktuell. 21.45 Plus 3-Reisebüro. 22.15
Landesspiegel. 22.45 Sport-Platz.
23.15 Deutsche Risse:. Besetzter
Traurn, reportage. 00.15 Nieuws.
Aansl.: Zur Nacht.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastik im Alltag. Afl.7. 08.30
Cursus wiskunde. Les 8. 09.00-11.05
School-tv. 16.00 School-tv. 16.30 Cur-
sus Engels. Les 7. 17.00 Cursus wis-
kunde. Les 8. (herh.). 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Kinder-Verkehrsspot.
17.59 Menschen und Tiere, natuurfilm-
serie. 18.23 Philipp. 18.26 Das Sand-
mannchen. 18.30 Das Südwest-Jour-
nal. 19-00 Solo für 12, quiz. 19.30
Schlaglicht. 20.00 ■ Die Munsters, se-
rie. 20.24 Auszeit. 20.30 Landesspie-
gel. 21.00 Nieuws. 21.15 MuM: Gau-
menschmeichler, reportage. 22.00
Quartett der Leidenschaften Italiaanse
speelfilm uit 1976. Met: Jane Birkin,
Catherine Spaak, Aldo Maccione e.a.
23.45Radio, Radio, serie over de radio
in Duitsland. Afl.2. 00.15 Nieuws.

RTL Plus
05.30 CBS Evening News. Actualitei-

ten uit de VS.
06.00 RTL Früh-Magazin. Met om

8.30 Show-Laden. gevarieerd pro-
gramma. Herh.

08.55 RTL aktuell.
09.00 Der Engel kehrt zurück. Serie.

Afl.: Rufmord. Herh.
09.45 Reich und Schön. Serie.
10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie.

Afl.: Die Havarie.
11.00 Show-Laden. Gevarieerd pro-

gramma met Walter Freiwald.
11.30 Die wilde Rosé. Serie. Af1.64.

Herh.
12.10 Alias Smith and Jones. Wes-

ternserie. Afl.: Zwei im falschen Zug.
Herh.

13.00 RTL aktuell.
13.05 Ein Vater zuviel. Serie. Afl.9:

Artful Dodger.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield story. Serie.
15.05 Der Clan der Wölfe. Serie. Afl.:

Eine alte Dame verschwindet.
15.47 RTL aktuell.
15.50 Chips. Serie. Afl.: Am Scheide-

weg.
16.40 Riskant! Spelprogramma met

Hans-Jürgen Baumler.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

met Harry Wijnvoord.
17.45 Sterntaler. Filmquiz met Birgit

v Jahnsen.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die wilde Rosé. Serie. Herh.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Knight rider. Serie. Afl.: Eliott
der Schlaukopf. Herh.

20.15 Burt Reynolds ist B.L. Stry-
ker: Der Sieger kriegt alles. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1990 van Alan J.
Levi. Met: Burt Reynolds, Ossie Da-
vies, Paul Gleason e.a.

21.55 Explosiv.
22.55 L.A. Law - Staranwalte, Tricks,

Prozesse. Serie. Afl.: Auf Wiederse-
hen, Billy.

23.50 RTL aktuell.
00.00 Mord auf amerikanisch. Ame-

rikaanse speelfilm uit 1988, geregis-
seerd door Doug Campbell. Met:
Michael Bowen, Ray Wise, Clara
Wren e.a.

01.30-01.55 Alfred Hitchcock zeigt.
Serie. Afl.: Das Mordmotiv. Herh.

RTL plus
24.00 Season of fear. Matige po-
ging tot film-noir van regisseur
Doug Campbell. Jongeman spoort
zijn rijke verdwenen vader op en
wordt verliefd op diens jonge, aan-
trekkelijke echtgenote. Met Michael
Bowen, Ray Wise, Clare Wren. Uit
1989.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
10.00 (TT) Vrouw zijn. Gevarieerd

vrouwenmagazine. Presentatie: Henk
Binnendijk en Tonneke Bijker.

10.50 TV-Fruitmand. Geestelijke lie-
deren op verzoek.

11.15-11.35 Een wereld van ver-
schil. Praatprogramma over de bete-kenis van God in het leven. Herh.13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 "" Journaal.
16.08 Het kleine huis op de prairie.

Amerikaanse serie. Afl.: Spannende
tijden (2). Charles en mr. Edwards'doen er alles aan om geld bij elkaar
te krijgen voor Mary's ziekenhuisver-blijf.

17.00 Ik ben Benjamin Ben.17.30 Tijdsein 1. Actualiteitenrubriek.18.10 Broers voor het leven. 6-deligeCanadese jeugdserie. Slot. Brett istoch weer in handen van de gang-sters gevallen. Scott en Max beden-ken een plaan om hem te bevrijdenen mee naar huis te nemen.18.35 Blackout. Quiz. Presentatie:Bert van Leeuwen.
19.04 Op weg naar Avonlea. Ameri-kaanse serie. Afl.6: Tante Eliza. Feli-c'ty en de kinderen krijgen bezoekvan een dame waarvan iedereendenkt dat ze oud-tanta Eliza is. De

verwarring is compleet.19.50 Even voor achten.20.00 (""+TT) Journaal.«20.25 Overleven in de natuur. BBC-natuurdocumentaire serie. Afl.s: Hetvinden van de weg.
21.20 Tijdsein 2. Actualiteitenrubriek.

Angelika, engel van de Masai.
Portret van de jonge Duitse die er als
eerste blanke in slaagde contact te
'eggen met de Masaï in Tanzania.
p 5 Een wereld van verschil.Praatprogramma over de betekenisvan God in het leven.
<"i45 Fatale busrit. Amerikaanse tv-
Wm uit 1980 van Jerry Thorpe. Met:Richard Widmark, Ned Beattyl OssieDayis e.a. Een nieuwe schoolbusre-
peling in een klein Amerikaans dorpleidt tot protest tegen dreigende dis-
criminatie, met fatale gevolgen.

00.15-00.20 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Aardrijkskunde: Europa

Noord-Amerika. Afl. 1.
15.00-15.30 Technologie: Hout. Afl.l.
17.30 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie. Af1.287.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.309.
18.05 Liegebeest. Kleutermagazine.
18.20 Het station. Kindermagazine.
Afl.lo.

18.35 Elly en Jools. 12-delige Nieuw-
zeelandse jeugdserie. Afl.ll.

19.00 Buren. Serie. Af 1.712.
19.20 Lotto-winnaars en mededelin-
gen en programma-overzicht.

19.25 Extra Politieke Tribune.
19.30 Nieuws en Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 De drie wijzen. Kwis.
20.40 Zeker weten? Praatprogram-

ma.
22.00 Het ei van Christoffeis. Repor-

tage met verhalen over mensen en
emoties.

22.30 Kunst-zaken. Aansl. Kwislijn.
22.35 Vandaag/Sport en Boeken-

beursnieuws.
23.00 Supermachten: Rusland en de

Sovjetunie documentaire serie. Afl.B.
23.35-23.40 Coda. Herfst, van Zoë di

Rosa en Peter Gistelinck, uitgevoerd
door Koen Crucke, tenor en Mare
Matthys, piano.

België/TV 2
18.55 Journaal.
19.00 Schooltelevisie. Hout. Afl.2.
19.30 Grensstad. Serie. Af 1.47.
20.00 Kankerpreventie. Documentai-
re i.v.m. de actie Kom op tegen kan-
ker.

20.35 National Geographic. Docu-
mentaire serie. Afl.: Nationale par-
ken: Speeltuin of paradijs? De cont-
roverse tussen natuurliefhebbers en
sportievelingen m.b.t. Amerika's trots.

21.30 Journaal en sport.
22.00-23.30 De kettingreactie. Aus-

tralische speelfilm uit 1980 van lan
Barry. Met: Steve Bisley, Arna-Maria
Winchester, Ross Thompson e.a.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
SAT 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 General Hospital.
09.50 SAT.I Teleshop. 10.05 SAT 1
Bliek. 10.10 Unser kleines Theater: Der
liebestolle Bauer. Blijspel. Herh. Tus-
sendoor: beurstelegram. 12.05 Glücks-
rad. 12.45 Tele-Börse. 13.35 Bingo.
14.00 Police Academy. 14.25 General
Hospital. Serie. 15.10 Nachbarn. Aus-
tralische serie. 15.35 SAT.I Teleshop.
15.50 Lotterie. Amerikaanse serie.
Herh. 16.45 Harmonie der Pferde.
16.55 ■ Adams Family. Griezelse-
rie.l7.2s Bingo. 17.55 UEFA-cup voet-
bal: Bayern München - BK 1903
Kopenhagen, live. (In de rust SAT 1
Bliek). 19.50 Guten Abend. Deutsch-
land. 20.10 UEFA-cup voetbal: Vfß
Stuttgart - FC Osasuna, live. (In de
rust SAT 1 Bliek). 22.05 Glücksrad.
22.50 Spiegel TV Reportage. 23.20
SAT 1 Bliek und Sport. 23.35 ■ Auf der
Flucht, Misdaadserie. Herh.oo.so Bo-
nanza, westernserie, (herh). 01.40 Pro-
gramma-overzicht.

Radio 1 radio7.07 Echo-magazine (7.30 Nws.
7.53-7.58 Woord onderweg). 905
Andere koffie. 10.05 M/V-magazi-
ne. 11.05 KRO's schone kunsten.
12.05 Echo-magazine (12.30 Nws.
12.55 Mededelingen t.b.v. land- en
tuinbouw). 13.10 Echo-magazine.
13.35 Kruispunt. 14.05 Veronica
nieuwsradio (17.30 Nws). 1904
Veronica sportradio. 20.04 Club
Veronica trend. 21.04 Talk radio.
22.53 De 1% regeling. 23.07 Met
het oog op morgen. VARA: 0.02
De nacht klinkt anders. 2.02 Geen
tijd. 4.02 Roekin' Roel. 5.02-7.00
VARA's ochtendhumeur.

Radio 2
7.04 Sugar in the morning
(7.04-7.12 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;
15.04Het spoor terug; 16.04Ischa;
16.53Vrije geluiden; 17.04 Het na-

bije westen. 18.04 Boeken; 19.04
Passages, passanten; 20.04 Tim-
boektoe. 21.00-07.00 Zie Radio 1

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

pot. 18.04 De avondspits. 19.04
Dubbellisjes. 20.04 VARA's vuur-
werk. 21.04 Popkrant. 22.04-24.00
VARA's poppodium.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met de sopraan Dieuwke Aalbers.
(8.00 Nws). 9.00 Continu klassiek.
11.00 TROS concertzaal: Amster-
dam Baroque Orch. 12.20 Nieuwe
klassieke cd's. 13.00 Nws. 13.02
De klassieke top 10. 13.30 Belcan-
torium. De opera's van Mozart.
16.00 Het grote werk. 17.00 Leger
des Heilskwartier. 17.15 Muziek in
vrije tijd. 18.00 Nws. 18.02 Muziek-
journaal. 19.00 Orgelconcert.
19.45 Barokmuziek. 20.00 Nws.
20.02 Het concert met o.a. Meppel
850 jaar. Nat. Kamerork.
22.30-24.00 Ander podium.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. IKON: 8.30 IKON-vroeg. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. RVU: 9.30 De wereld
in Nederland. 10.00 De wereld
zingt Gods lof. 10.50 Tekst en uit-
leg. 11.00 Studio 55. 12.00 Nws
12.05 Rondom het woord. 12.30
Middagpauzedienst. 12.50 Lied
van de week. 13.00Nws. 13.10De
verdieping. 14.10 Dagvaardig.
14.30Culturele antropologie. 15.00
Radio Vrijplaats. 16.00 NOS recht.

INFORMATIE VAN DE RIJKS-
OVERHEID: 17.35 Postbus 51 ra-
dio-magazine. 17.55 Mededelingen
en schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10Relevant. PP.: 18.20 Uitzen-
ding van het RPF. 18.30 Vertel me
wat. 18.40 Taal en teken. 19.00
Nieuws en actualiteitenrubriek in
hetTurks. 19.30Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en
het Berbers. 20.15 Nieuws en ac-
tualiteitenrubriek in het Chinees.
TELEAC: 20.30 Sprekend over de
Middeleeuwen. 21.00 P.C. privé.
21.30 Russisch, taal en volk.
22.00-22.30 Effectief vergaderen.

België/RTBF 1
12.30 Vacaturebank. 12.40 Gourman-
dises. 13.00 Nieuws. 13.35 L'homme
au bras dor, Amerikaanse speelfilm uit
1955. 15.20 Le jardin extraordinaire.
Herh. 15.50 Génies en herbe. Herh.
16.30 Clips a la une. 16.40 Nouba nou-
ba. 17.35 21 Jump Street. 18.30 Le jeu
des dictionnaires. 19.00 Ce soir. 19.22
Uitslagen joker en lotto. 19.30 Jour-
naal. 20.05 Doublé 7. 21.35 Auschwitz,
vn voyage d'affaires, doe. 22.30 Musi-
que: couture lyrique, doe. 23.00
Nieuws. 23.20-23.25 Bourse.

België/Télé 21
15.30 4ième Festival de la guitare.
Herh. 16.20 Les moissons de fer, doe.
D 1.2. Herh. 17.10Radio 21. 17.40 Nou-
ba nouba. 18.30 Tribune economique:
la CSC. 19.00 Clips. 19.10 Le jeu des
dictionnaires. 19.30 Journaal. 20.00
Genghis Khan, Frans-Italiaanse speel-
film uit 1964. 22.05 Nieuws. 22.40 A la
recherche du lieu de ma naissance,
doe. Herh. 00.00-00.25 Ce soir.

TV5
07.00 Nieuws. 07.40 Canadees nws.
08.00 Eurojournal. 09.00 Nieuwsflits en
Affiches. 09.05 Cursus Frans. 09.30
Bouillon de culture, (herh.). 10.45 Ali-
ce. (herh.). 11.30 Nws. 11.40-11.55
Sélection One world. 16.05 TVS infos.
16.15 Enjeux/le point. (herh.). 17.15
Bonjour bon appétit. 17.40 Kim et Clip
en Casimir. 17.55 Cursus Frans. 18.10
Le jeu des dictionnaires. 18.30 Nws.
18.50 Affiches en Clin d'oeil. 19.00 El-
deyjarleidangurinn. 19.30 Nws. 20.00
Prix Europa 1990: La ville Louvre.
21.00 Nws. 21.30La rue du chat creve,
film. 23.00 Nws. 23.30 Prix Europa
1991. 00.30-01.00 Portrait: J. Kjarval.

BBC 2
09.00 Nieuws. 09.15 Westminster.
10.00 School-tv. 13.55 A way with
numbers, serie. 14.20 Bertha, kinder-
programma, (herh.). 14.35 Jimbo and
the Jet-set, kinderprogramma, (herh.).
14.40 School-tv. (15.00 Nieuws). 15.15
Canvas, kunstmagazine. 15.30 Sec
Hear! (herh.). 16.00 Nieuws. Aansl.:
Westminster live. 16.50 Nieuws. 17.00
WK scrabble. 17.30(TT) Trivial pursuit,
quiz. (herh.). 18.00 Relatively spea-
king. (herh.). 18.30 (TT) The Victorian
Flower Garden, (herh.). 19.00 The man
from Snowy River, Australische speel-
film uit 1982. 20.45 Assignment. 21.30
Food and drink. 22.00 (TT) Quantum
leap, serie. 22.50 Think of England,
serie. 23.30 Newsnight. 00.15 The late
show. 00.55-01.05 Weerbericht.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Motorbootracen.
09.30 Motorsport. 10.00 Kunstrijden.
10.30 Eurobics. 11.00 Boksen. 12.00
Golf. 14.00 Powersports. 15.00 Euro-
bics. 15.30 Trampolinespringen. 16.00
Triathlon. 16.30 Paardesport. 17.00
Boksen. 18.30 Spaans voetbal. 19.00
Motorsport. 19.30 Watersport. 20.00
Bowlen. 21.00 Autosport. 22.00 Match-
room boksen, live. 00.00 Bowlen.
00.30 World snooker classics.

RAI UNO
06.00 L'ltalia chiamo. 06.55 Unomatti-
na. 07.00 TGI mattina. 08.00 TGI
mattina. 09.00 TGI mattina. 10.00 TGI
mattina. 10.05 Unomattina e conomia.
10.25 L'Albero azzurro. 11.00 TGI
mattina. 11 .05 Casa Cecilia. 11.55 Pia-
cere Raiuno. 12.30 TGI flash. 12.35
Piacere Raiuno. 13.25 Che tempo fa.
13.30 Telegiornale. 13.55 TGI 14.00
Piacere Raiuno. 14.30 Ritratti. 15.05
Cronache dei motori. 15.35 Quarante-
simo parallelo a sud a nord. 16.05 Bigl
17.55 Oggi al parlamento. 18.00 TGI
flash. 18.05 Fantastico bis. 18.40 II
mondo di quark. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Adriano celentano
a notte rock. 22.45 Tgl linea notte.
23.00 La lunga notte del comunismo.
24.05 TGI notte - che tempo fa. 00.35
Oggi al parlamento. 00.45 mezzanotte
c dintorni. 01.05 Dse - regioni allo
specchio.

Eurosport
14.00 Marathon NV. (herh.). 15.30 Eu-
rofun. (herh.). 16.00 Tennis. 18.00
Voetbal. 19.00 Eurolympic Albertville.
19.30 Marathon Lissabon. 20.00 Free
climbing. 21.00 Wielrennen, live. 21.30
Eurosport nws. 22.00 Euro Catch-as-
catch-can. 23.00 Wielrennen, live.
00.00 Eurofun. (herh). 00.30-01.00.
Eurosportnws.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news met o.a. Business Breakfast
(7.30-7.55). 10.05 Kilroy. 10.50 Hot
chefs. 11.00 Nieuws. 11.05 Playdays:
The playground stop. (herh.). 11.25
The family Ness, tekenfilm, (herh.).
11.35 The clothes show. (herh.). 12.00
Nieuws. 12.05 No kidding with Mike
Smith, quiz. 12.30 People today.
(13.00 Nieuws). 13.20 Pebble Mill.
14.00 Nieuws. 14.30 (TT) Neighbours,
serie. 14.50 Going for gold, quiz. 15.15
Raid on Rommel, Amerikaanse speel-
film uit 1977. 16.50 Poddington peas,
tekenfilm, (herh.). 16.55 Bodger and
Badger, serie. 17.10 Heathcliff with

cats and co., tekenfilm, (herh.). 17.35
Now then, doe.serie. 18.00 News-
round. 18.10 (TT) Grange Hill, serie,
(herh.). 18.35 (TT) Neighbours, serie,
(herh.). 19.00 Nieuws. 20.00 Every se-
cond counts, quiz. 20.30 (TT) EastEn;-
ders, serie. 21.00 (TT) Fall and rise of
Reginald Perrin, serie. (herh.). 21.30
(TT) A question of sport, quiz. 22.00
(TT) Nieuws. 22.30 (TT) Making out,
serie. 23.20 Rough justice, doe.serie.
00.05 Film 91 with Barry Norman.
00.35 Spenser for hire, serie.
01.25-01.30 Weerbericht.

CNN
09.45 Newsroom. 12.30 Business Mor-
ning. 13.30 Business day. 15.00 Larry
King. 16.00 World day. 17.30 Crier and
Co. 20.00 World business tonight.
21.00 The internat, hour. 23.00 World
business tonight. 23.30 Showbiz today.
00.00 The world today. 01.00 Moneyli-
ne. 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 Licht
Limburgs. 10.00 De ruilbeurs.
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1 actualiteiten.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 De Ochtend-
ploeg. (6.30, 7.0Q, 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws. 8.10 Soes, kalorie-
arme en vezelvrije gezelligheid.
10.00 Nieuws. 10.03 Antilope:
open blik op het dagelijkse leven.
11.50Het koekoeksnest. 12.00 Ra-
dio 2 Regionaal. 13.00 Nieuws.
13.10 Kjokoesen. 14.00 De gewa-
pende man. 17.00 Radio 2 Regio-
naal. 18.00 Nieuws. 18.10 De
Kaskrakers. 20.00 Lukraak. 22.00
Nieuws 22.05 Haverklap: voor jon-
geren. 23.30-06.00 Nachtradio.

WDR4
04.05 Radiowecker. 6.00 Nachrich-
ten. 6.05 Morgenmelodie. (8.00
Nachrichten). 9.05 Der Musikpavil-
jon (10.00 Nachrichten). 12.00
Nachrichten. 12.05 Zur Sache.
12.07 Gut aufgelegt. 14.00 Nach-
richten. 14.05 Sachwort Wirtschaft
14.07 Auf der Promenade. 15.00
Café-Konzert. 16.05 Heimatmelo-
die. 17.00 Der Tag urn Fünf. 17.07
Musik-Express. 20.00 Nachrichten.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.05 Musik zum traurnen.
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress.

Super Channel
06.00 CNBC. 07.00 Daybreak. 09.00
Nws. 09.10 The mix. 10.00 Victory.
10.30 The mix. 11.50 Music news.
12.00 The mix. 12.30 Hang loose.
13.00 Japan business today. 13.30
Survival. 14.00 All mixed up! 14.50
Music news. 15.00 Wanted. 16.00 On
the air. 17.50 Music news. 18.00 Dra-
ma. 18.30 Wyatt Earp. 19.00 Comedy
showcase. 19.30 Inside edition. 20.00
Prime sport. 21.00 The science show.
21.30 East Europe report. 22.00 Nws.
22.30 USA market wrap. 22.45 Film.
00.25 Nws. 00.35 Europalia. 00.45 Mu-
sic news. 00.55 Wanted. 01.55 Blue
night. 02.25 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. 00.00 Post mo-
dern. 01.00 Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

België/BRF
06.35 Radiofrühstück. 07.15 Wun-
schkasten (7.45 agenda; 8.30
overpeinzing). 09.10 Musikéx-
press. 10.00 Gut aufgelegt. 12.00
Musik bei Tisch (om 12.00 en
12.15 agenda). 13.00 Frischauf,
volksmuziek. 14.05 Musikzeit heu-
te: Orchesterklange aus aller Welt.
15.00 Nachmittagsstudio. 16.05
Spotlight. 17.05 Oldiekiste. 18.10
BRF Aktuell. 18.40 Musikjournai
20.05-20.35 Lessons of English by
FOREM/Deutschspr. Gemein-
schaft.

RTL Radio
04.00 Frühschicht. Voorvroege vo-
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land. 9.00 Radio-Shop. Muziek en
actualiteiten. 12.00 RTL-Mittag.
14.00 RTL Radio Café. 16.00 Feie-
rabend. 18.00 Classic Hits. 21.00
Je t'aime. 24.00-04.00 Nachtradio.
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In en om de tuin

6269 BH, huisnr. 27.
Vandaag nog modder en M , een P|CCOLO in het
Graszoden°vT f 3p2^oer Limbur9s Da9blad raakt urrT^iferen, ' nefstJrï U£S^doen "afkS? rnrtPn Bloe,T^!!entir ÏSLSn^ftoKrZrivele soorten. Jawell, tel. Tp

,
rvi^-i QQfifi045-256423. iel, u^o /laaoo.

Rijles

6135 CL, huisnr. 198.
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vraag naar onze voorwaar-
den. Ook rijlessen voor be-
ginners.

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.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
STUCADOOR kan nog werk
aannemen. Tevens sier-
pleister en tegelwerk. Tel.
045-220929.

Computers
Te k. gevr. PC plus HOME-
COMPUTERS en spelcom-
puters. Tel. 04492-5329.

Baby en Kleuter
Te koop KINDERWAGEN

’ 75,-; reiswieg ’ 35,-; rol-
commode ’ 75,-; wipstoel

’ 25,-; loopstoeltje ’ 50,-.
Alles samen ’225,-. Tel.
046-526925. __=

Wonen Totaal
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. Ft/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Zkt. u 2e hands MEUBELS?
ook antiek (veel keus). Kou-
venderstr. 208 H'broek.
Te k. eiken BANKSTEL, i.z.
g.st. Tel. 045-316556 na
18.00 uur.
Te k. massief eiken BANK-
STEL 3-1-1, salontafel. Tel.
045-251230.
Te k. antiek 3-drs. TOOG-
KAST met vitrine en 3 laden,
kleur wit; hoek TV-kast MDF
wit, pr.n.o.tk. Tel. 046-
-744255.

Radio e.d.
Complete RADIOTOREN:
platenspeler; dubb. casset-
tedeck; speakers, pr.
’250,-. 045-216740.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Nu halen, volgend jaar betalen!!!!

Profiteer van deze unieke aktie, vraag inlichtingen.
V.a. ’ 795,- ’ 895,- ’ 995,- ’ 1.099,- ’ 1.199,- ’ 1.299,-

-’ 1.499,- met Wolff snelbruinlampen,
compleet met gratis thuisbezorgen, service en garantie.

Alleen bij Van Erp, Limbrichterstr. 18, Sittard 046-513531
Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

6191 HV, huisnr. 1.
Muziek

Nieuw Yamaha orgels-keyboards
Door de komst van de nieuwste modellen orgels en

keyboards, div. overige modellen met 10%-30% korting.
Muziekhuis Lyana

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

JUKEBOX Ami vj. '59, com-
pi., v. restauratie. Torenstr.
26,Oirsbeek,na18.00uur.
Pracht. GODWIN SC 111
Theater-orgel met Leslie-
unit, ’ 875,-. 045-323830.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

■"■■■■
_____r.:
TV/Video

Goede KLEUREN-TV'S,
grote sortering, met gar.
Philips grootbeeld v.a
’125,-. Reeds 25 jr. t.v.-
occ. centr. Geel. Grasbroe-
kerwg 25, Hrl. 045-724760

Huishoudelijke artikelen

6416 XE, huisnr. 99.
IJSKAST ’ 95,-; gasforn.
’95,-; diepvr. ’175,-; was-
aut. ’ 195,-. 045-725595.
Koopje! WASMACHINE
Philips 931 voorlader, als
nieuw, ’ 575,-. 045-323830

Kachels.Verwarming
Gas-hout-inzet-kachels.
Honderden guldens voor-
deel. Gratis geplaatst. De
KACHELSMID, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te k. gevraagd kleine OLIE-
HAARD. Tel. 045-273326.
Te k. OPENHAARDHOUT,
’30,-, ’55,- en ’BO,-.
Gratis bezorgd. 04459-1675

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, 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.
Te koop gevr. spulletjes
voor de ROMMELMARKT.
Tel. 045-213424.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Kunst en Antiek

6162 XE, huisnr. 102.
Gevraagd voor inbreng in Alle kantoren van het Lim-
komende veilingen Kunst- burgs Dagblad kunnen uw
antiek-INBOEDELS Veiling- VERENIGINGSNIEUWS
bedrijf Lambèr, 043-620649 met bestemming LD-TV
ma. t/m vr. van 9-17 uur. aannemen.

Diversen

Koopzondag
10 november van 10.00-17.00 uur in Makado-Beek

met Hans Kazan (toegang gratis).

6419 XE, huisnr. 97.
Gebit gebroken! Tandtech-
nische praktijk Hoonhout
voor nieuwe gebitsprothese
en reparaties, Akerstraat
Nrd 328 Hoensbroek. 045-
228211. Kom eens langs
voor een GRATIS controle
aan uw gebitprothese

Te k. alum. TOUWLADDER,
I. 12 mtr., vr.pr. ’400,-!
Grefkensstr. 1, Brunssum
Tel. 045-258331

Je weet niet wat je ziet. Een
SPOTJE op LD-TV. Info:
045-719966.

06-lijnen

Sex Trek?
Tanja helpt. 06-320.326.56

LESBI-HARD-PORNO
06-320.321.99 (50 cpm)

wendy ga liggen
ontspan je en doe met je

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

Uitkleed-spel
De grootste hetro, lesbi &

homo sexcomputer.
06-320.322.80 (50 cpm)
Kleed-me-aan Sexspel.

Win sex orgie. Fout!
Sex straf

06-320.323.90 (50 cpm)

Quick fuck live
Heter mag niet, alleen jij en
ik op de aparte lijn, 50 cpm
06-320.330.73
Wij verwennen
graag getrouwde mannen
met een live sexgesprek.
06-320.330.72 (50 cpm)

*** Rijpe dame, 38 jr.
live geraffineerd! 50 cpm
06-320.320.38

Love de enige echte open
sexclub van Ned., waar u

met alle
8 sexy meisjes

echt onbeperkt kunt relaxen
voor ’ 200,-, all-in.

Geopend ma-za, 12-2 uur.
Balth. Floriszstr. 37 HS,
Adam. 020-6762176.

(Gastvr. Gevr.).

Meisje, 24 jr.
Zoekt gratis sex per telefoon

of bij mij thuis.
06-320.324.96 (50 cpm)

Prive-Sex-
Kontakt

Maak een sex-afspraakje
met een lekker meisje of stel
06-320.322.33 - 50 Ct p/m

Waarom
wachten?

Zoek nu snel de vriend of
vriendin van je dromen.

Bel de afspreeklijn.
06-320.320.33 - 50 et p/m

Hete meisjes willen een
sexafspraak

06-320.320.44 - 50 et p/m

Direkt snel-sexcontact
live-afspreeklijn

06-320-320*55 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek
*Porno Dating*

06-320*321*44 - 50 et p/m

Bisex kontaktlijn
Ook trio-sexkontakt

06-320*325*01 - 50 Ct p/m
Meisjes zoeken kontakt!!
Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 et p/m

Adressen
van dames privé, clubs en
escorts, de dames vertellen

je zelf wat ze te bieden
hebben en geven ook hun
adres en telefoonnummer

06-96.85 (50 cpm)
Gewillige meisjes en

vrouwen willen alles met jou
doen. Vraag naar hun tel.nr.

voor 'n hete
vrijpartij

06-320*326*33 - 50 et p/m

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,
vrouwtjes en stoeren hete

knullen
06-320.330.90 - 50 et p/m

Griekse sex
NIEUW Lisa doet 't, 50 cpm

06-320.325.55
* Sexlijn 10 *

De jongste...o6-320.320.10
Liefje... 06-320.321.10

Vriendin... 06-320.323.10
Call me 50 cpm

Direkt kontakt
mannen en vrouwen bieden
zich aan, stuk voor stuk krijg
je ze aan de lijn. Maak snel

jouwkeuze:
Partnerruil: 06-320.326.11
Triokontakt: 06-320.322.16

Bi-Sex: 06-320.322.33
Homo: 06-96.14 - 50 et p/m

100 hete meisjes zoeken
Sexkontakt

06-320*326*66 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320*327*77 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320*327*77 - 50 et p/m

Sexadressenlijn
Elke dag nieuwe adressen,

van hete dames/meisjes
06-320.328.00 - 50 et p/m
Tessa (18) is zon lekker

meisje
06-320*328*88 - 50 Ct p/m
Nieuw: direkt apart met een

strenge man of met
onderdanige man!

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

Versier
een afspraakje? De flirtbox,

daar lukt het altijd.
06-320.330.01 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320*330*18 - 50 et p/m

Sex Kontaktlijn
Luister naar hete meisjes

die een lekkere jongen
zoeken voor het vervullen
van hun hete sexwensen.
06-320.330.66- 50 et p/m

Homo-Jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan
06-320*330*88 - 50 et p/m

Partnerruil
Direkt apart met mannen en
vrouwen die zin hebben in

een spannende sexruil!
06-320.330.91 - 50 et p/m
Grieks Pornosex Grieks

Meisjes en vrouwen die je
van achteren kunt pakken!

50 cpm

06-320.320.62
Gratis sex

Bel mij privé jongen ond...
Inf. 06-320.324.98 (50 cpm)

Ik ben een sexy donkere
vrouw al wat ouder 50 et p/m

06-320.320.91
Oh wat heerlijk. Nu begrijp ik

dat mijn slipje achter het
scherm uit moest. Oh ja...

gaat u toch door ...!50 et p/m

06-320.323.85
Zonder geld in 't restaurant.
Helga betaalt de rekening in

de keuken. Zonder kleren
onder de pannen. 50 et p/m

06-320.326.71
Zit je in het donker?

Ben je alleen?
Bel Paula....

06-320.331.08 - 50 et p/m

Wendy
Ga liggen, doe met je

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

Lady B.
50 et p/m 06-320.324.68
Meesteres. Lekker ruig!

met een P-koker.
Laura voor 't eerst bij een

S.M.show. Spreidstand
vlug! Heerlijke sensatie om
te gehoorzamen. 50 et p/m
06-320.326.72

1 Jaar is Anouk alleen ge-
weest, met 2knullen tegelijk
is ze zo gulzig. Ze kunnen

het niet bijbenen.
Grieks 50 et p/m

06-320.326.92
TopSex

2 handen vol 50 et p/m
06-320.325.25

Val je voor dominante
vrouwen 50 et p/m

06-320.332.32
Bel je meesteres.

Haar mond stond wagenwijd
open. Ze zakte door haar
knieën, 50 cpm 06.96.46
Op zn Frans!

Frits laat een knul komen die
dames verwent.
Zijn eigen vrouw geniet,
maar Frits ligt ernaast!!!
06-320.329.24 (50 cpm)

Echt Lesbisch
of maar zon 50%. Voel je

als vrouw behoefte aan con-
tact met vrouwen? De Box

van vrouw tot vrouw.
06-320.327.78 (50 cpm)
De nieuwe life-line. Voor
een gesprek apart met

Chantal. De operator helpt u
verder. Chantal

Blond en sexy
06-320.327.88 (50 cpm)

Plezier voor 2
de manier om een vriend of
vriendin aan de lijn te krijgen
altijd succes 06-9.500 50ct

Spanje. Een blondje te gast
op een mooi
wit jacht

Eén drankje. Ze ontwaakt
als 2 mannen haar willen....

06-320.330.17 (50 cpm)
Hij kijkt geboeid toe als 2

meiden om hem dobbelen.
Het blondje verliest... Nu zal
zij het met hem gaan doen.

Grieks.
06-320.330.61 (50 cpm)

Tonny en Judy
Hun werk blijft liggen. De

sexboekjes doen ze na. Op
handen en voeten krijgt ze

haar eerste...
06-320.340.06 (50 cpm)
De vrouw zoekt ze uit

Stevige knullen
...totdat ze plots zelf wordt

ge
06-320.340.22 (50 cpm)

Vooral de meisjes zijn de
heetste bellers

op die waanzinnige Orgie-
box op 06-320.324.40. Dan
gaan ze door het lint op de
Sexbox op 06-320.322.22

(50 cpm)

Hete meisjes willen
Sexcontact

06-320.330.42 (50 cpm)

* Bi-sex Privé *
Direkt apartlijn voor trio,
jongensen hete meisjes.
06-320.330.46 (50 cpm)

Zoek jij snel sexkontakt??
Tippellijn

06-320.330.79 (50 cpm)
Scheur de kleren van mijn

lijf, ik heb een
hete bui!!

06-350.211.14 (50 cpm)

Mooie Sabrina
haar eerste trio-sex

06-320.323.44 (50 cpm)
Vanessa's sexdroom
het licht uit

vastgebonden op bed. Haar
man en zijn vriend doen al-

les wat zij willen
06-320.340.36 (50 cpm)
Een knap stel komt voor

life-sex
en de dame krijgt nog een

extra lesbisch meisje...
06-320.340.69 (50 cpm)

Sexbezoekje
Bij wulpse Annet. Trio!

06-320.320.95 (50 cpm)
Stoute sexafspraakjes

Meisjes kontakt
06-320.330.16 (50 cpm)

Wulpse Loesje
Hoor haar tekeer gaan.
06-320.330.96 (50 cpm

Monique
Ze trilt van sex-genot

06-320.330.97 (50 cpm)
Pascale (klusjes in huis)

Keukensex
06-320.330.98 (50 cpm)

Zoek jij een lekkere boy?
Homo Dating

06-320.330.95 (50 cpm)
** Mindy **

jong en heet
06-340.340.06 (50 et. p/m)

Het leven begint bij 40. Ook
het sexleven. Óp de
40-plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdsgenoten.

06-320.327.28 (50 cpm)

Met haar lippen verwent ze
haar man. De jongen uit de
advert. knielt achter haar.

Brutaal....
Grieks!!!

06-320.323.84 (50 cpm)

Sex aan huis
Bel voor privé of escort
06-320.330.60 (50 cpm)

Trio-kontaktsex
06-320.320.92 (50 cpm)

Ook voor partnerruil.

SM Privé
Ruige sex-afspraakjes

06-320.322.17 (50 cpm)

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet
meisje of met een lekkere

jongen. 06-320.330.87
(50 cpm)

*** Gay Privé ***
Jij wilt voor vanavond snel
en discreet een opwindend
afspraakje regelen? Bei dan
Gay Privé, want daar zit je
direkt apart, en als je met

een andere boy wilt spreken
druk je op de nul. Succes!!

06-320.322.75 (50 cpm)

Over echt alles praten ze op
de Pornobox

Sex/hete sex en gloeien-
de sex. Ervaring krijg je op

06-320.320.51 (50 cpm)

Triobisexbox
voor vrouw vrouw man, of

man man vrouw relaties. De
enige box die deze contac-

ten waarmaakt.
06-320.326.88 (50 cpm)

Voor Piccolo's
zie verder pagina 18

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER
Stuur uw brief (voldoende

gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

postbus 2610, 6401 DC
Heerlen en vergeet niet links
onder op de enveloppe het
nummer uit de advertentie

te vermelden.

Knus bij de
open haard ?
Zorg dat uw

brandverzekerin
in orde is.
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Afgebeeld: deAstra GSi-I6V.

De ideale auto is geen droom meer, maar werkelijkheid: de Opel Astra. vergrendeling, close-ratio 5-versnellingsbak, sportstoelen, stuurbekrachtiging,
De nieuwe norm in zn klasse. Qua veiligheid, door o.a. de ingenieuze en het overigens in elke Astra geleverde, geavanceerde Astra-display. Op dit
gordelspanners, de extreem stijve karrosserie en de stalen balken in de display kunt u niet alleen de tijd en de datum aflezen, maar ook de funkties
portieren. En, door het Traction-Control-Systeem (een soort'omgekeerde'AßS van de speciaal bij de Astra te leveren radio's met diefstalbeveiliging,
op de GSi-I6V) voor een optimale koersstabiliteit onder alle omstandigheden. ledere Astra is overigens eveneens uitgerust met een radiovoorbereiding met

Op het terrein van het milieu heeft de Astra eveneens een voor- 6 speakers en antenne!
beeldfunktie. Door o.a. de toepassing van kunststof onderdelen die geschikt Tezamen met de in de Astra GSi (en CD) standaard aanwezige
zijn voor recycling en het gebruik van lakken op waterbasis. boardcomputer en het Opel-Checkcontrol-Systeem wordt dit display een /

Het milieu in de Astra kreeg eveneens veel aandacht. Zo is de Astra ware informatie-centrale. Aan alles is gedacht.Kortom, . IJ/)UJ !
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Verplegers
Brunssum
weer aan
het werk

Van onze verslaggeefster
BRUNSSUM - Het verplegend
personeel van de psychiatrische af-
deling van het Brunssumse St.
Gregoriusziekenhuis dat zich vori-

ge week massaal ziek meldde, gaat
deze week weer aan de slag. Daar-
door kan de afdeling die nu door
gebrek aan personeel 's nachts ge-
sloten is, binnen twee weken weer
opengaan.

Dat is de belangrijkste uitkomst
van het gesprek tussen personeel,
ondernemingsraad en directie van
het ziekenhuis afgelopen zaterdag.

Daarin kwamen de grieven van het
personeel naar voren. De psychia-
trisch verpleegkundigen klagen al
geruime tijd over een te grote werk-
druk op de afdeling. Sinds begin
augustus zijn vier van de veertien
arbeidsplaatsen onbezet door vaca-
tures en langdurig zieken. Volgens
de verpleegkundigen kunnen zij
daardoor depatiënten niet voldoen-
de verzorgen.

Economisch directeur A. Lagas
verwacht dat de problemen op de
psychiatrische afdeling binnenkort
opgelost kunnen worden. „We heb-
ben zaterdag een prima gesprek
gehad," meent hij. „Alle betrokke-
nen hebbenvertrouwen in de goede
afloop van de zaak. In de loop van
deze week zullen ze zich weer beter
melden. Vrijdag bekijken we dan of
de psychiatrische afdeling volgende
week weer open kan, of dat we het
nog een paar dagen uitstellen."

Zaterdag is ook beslist dat er een
extern onderzoek komt naar de die-
per liggende problemen op de afde-
ling. „Werken op een psychiatrische
afdeling is toch al moeilijk," aldus
Lagas. „Als daar dan allerlei andere
zaken bijkomen, zoals een verloop
bij de leiding, veel zieken en het uit-
blijven van een noodzakelijke ver-
bouwing, dan komt dat er plotse-
ling allemaal tegelijk uit. Het is
daarom ook moeilijk om te zeggen:
„Kijk, dat is hét probleem. Als dat
verholpen wordt, is de hele proble-
matiek opgelost." Daarom willen
we het onderzoek naar die diepere
problemen uitbesteden. Een buiten-
staander kan daar objectief naar kij-
ken. Wie het onderzoek gaat uitvoe-
ren wordt later beslist."

Uw koffie staat vandaag
klaar op pagina 14

Mgr Gij sen in
voormalige DDR
ROERMOND - Mgr dr J.M. Gijsen
is nog tot en met morgen, woens-
dag, op bezoek bij de bisschoppen
in het voormalige Oost-Duitsland.
De bisschop van Roermond zal hen
informeren over het pauselijke in-
stituut voor huwelijk en gezin in
Kerkrade waarvan hij grootkanse-
lier is. In oktober 1990 werd het
zogenoemde MEDO-instituut ge-
opend. (MEDO staat voor Mater
Ecclesiae Domesticae, vertaald:
Moeder van de Huiskerk.)

Om spoedige zonering Noord-zuidbaan af te dwingen

Vereniging wil desnoods
minister laten gijzelen

Veel reacties op reis Eurocruises

Strafklacht tegen
bemanning schip

niet dat er tijdens enkele cruises
met het schip 'Ambasador' 'wat
zaken zijn misgegaan. Maar ik
garandeer wel dat alle klachten
die zijn binnengekomen, serieus
onderzocht zullen worden.
Een aantal gedupeerden liet we-
ten inmiddels schadeclaims te
hebben ingediend bij het boe-
kingsbureau in Cadier en Keer
ofbij de Stichting Garantiefonds
Reisgelden in Rotterdam, waar-
bij Eurocruises sinds 26 juli is
aangesloten.

Zieverder pagina 13

" 'Voor 795 guldenzit je
niet op de'Love Boaf

de behandeling van de passa-
giers en andere misstanden aan
boord van het schip tijdens rei-
zen door Griekenland. Eyssen
kreeg ook afkeurende reacties
op zijn actie, die een aantal reis-
genoten 'overtrokken' noemde.

MAASTRICHT/CADIER EN
KEER - MaastrichtenaarL. Eys-
sen, die klachten van gedupeer-
denvan hetreisbureau Eurocrui-
ses in Cadier en Keer bundelt,
heeft gisteren bij de politie in
Maastricht aangifte gedaan van
bedreiging met geweld en mis-
handeling door de bemanning
van het onder Panamese vlag va-
rende motorschip 'Ambasador'.
De Maastrichtenaar, die half ok-
tober tijdens een bij: Eurocruises
geboekte: reis stampij maakte
omdat haar zijn mening de hy-
giëne aan boord te wensen over-
liet, kreeg gisteren veel bijval.
Verscheidene vakantiegangers
bleken evenmin tevreden over

Eigenares Iris Zarkadas-Lange-
veld van het passagebureau
noemde Eyssen gisteren 'een
querulant, die van boord getrapt
had moeten worden. Een muiter
was het, niets anders. Mevrouw
Zarkadas ontkende overigens

Van onze verslaggever
GELEEN - Minister Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaatzou desnoods gegijzeld kunnen worden, om te bereiken dat zij

een aparte geluidzonering van de Noord-zuidbaan treft.
J-*at stelt de Vereniging geen uitbreiding vliegveld Beek in eenbrief aan de officier van justitie in Maastricht.De vereniging vindt de officier de eerst aangewezene thans
jnaatregelen te treffen en de minister ervan te overtuigen dathet zoneringsproces snel moet beginnen, zoals het Haags ge-
rechtshof in een recent arrest heeft geëist.
Mocht hij de zonering niet spoedig
kunnen afdwingen, dan moet de of-ficier volgens de vereniging de
Nachtvluchten - en hier worden alle
zakelijke vluchten tussen 20 en 8uur bedoeld - binnen zes weken te
verbieden. Gebeurt dat niet binnendie periode, dan zal de vereniging
z elf maatregelen nemen, stelt Wil-lems, doelend op de verleden week
aangekondigde blokkades van
nachtvluchten. Voorzitter W. Wil-
lems zegt er vast van overtuigd te
zijn dat deze in het licht van het re-
cente arrest niet strafbaar zijn.

De ondernemingsraadvan de lucht-haven heeft al de vrees uitgespro-
ken dat koeriersbedrijf Emery zalVertrekken als gevolg van dreigen-
de nachtvluchtenblokkades. Vol-gens Willems zullen de gevolgenvoor het bedrijf echter zeer beperktWijven. De door Emery uitgevoerde
nachtvluchten kunnen naar zijn
lening eenvoudig naar overdag
verschoven kunnen worden. Voor
de omwonenden zal de situatie ech-
ter aanzienlijk verbeteren, meent
Emery heeft in het verleden her-
haaldelijk betoogd dat zij op 'Beek'«fieen kan functioneren als ook tus-en 23 en 4 uur - de formele nacht-
fuchtenperiode - toestellen mogen

I£>nden en opstijgen.

r** Nabben, de woordvoerder van
Justitie in Maastricht, zegt dat het
Parket serieus zal bekijken of het
verzoek van de vereniging 'formeel
Juist en wenselijk' is. Hij vindt een

termijn van zes weken om dat te
doen redelijk.
Het arrest van het Haagse hof over
de nachtvluchten is overigens nog
niet in bezit van mr Vos, de officier
die in het arrondissement Maas-
tricht belast is met de handhaving
van de wettelijke regels en bepalin-
gen die voor het verkeer op 'Beek'
gelden. Volgens Nabben heeft hij
via perspublicaties wel kennis ge-
nomen van de uitspraak en overwe-
gingen waarop het Hof deze geba-
seed heeft. „Als het Hof zegt dat de
nachtvluchten onrechtmatig zijn,
maar dat ze voorlopig mogen door-
gaan (in afwachting van een spoedi-
ge zoneringvan de Noord-zuidbaan,
red.), houdt het voor ons op."
Vos zegt dat hij nog niet heeft nage-
dacht over de vraag, of een nacht-
vluchtenblokkade strafbaar is.

Cassatie
Het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat is in elk geval tegen blokka-
des. „Een dergelijke ingrijpende
actie keuren wij af. Het Hofheeft de
nachtvluchten weliswaar onrecht-
matig genoemd, maar de beschik-
king die de minister daarvoor afge-
geven heeft niet opgeschort. Boven-
dien heeft de minister tot eind
december dit jaar de tijd om te be-
kijken, of ze cassatie wil aanteke-
nen tegen het arrest, waar zij hethelemaal niet mee eens is", aldus
zegsman H. Scholten.
Gijzeling van de ministerziet Schol-
ten al evenminzitten. „Ook datkeu-ren wij af. Het lijkt ons nogal ver-gaand."

Vrouw negeert
leerplichtwet
HEERLEN - Het niet nakomen van
de leerplichtwet voor haar 15-jarige
dochter kwam een vrouw uit Kerkrade
gisteren in.het Heerlense gerechtsge-
bouw te staan op een boete van 300
gulden.

Het meisje had de HNO-school in
Kerkrade-West zonder opgaaf van re-
den een maand niet bezocht.
„Ik heb haar wel afgemeld. Ze was
toen ziek. Ze is zelfs behandeld in het
ziekenhuis", sputterde de moeder van
het leerplichtige kind tegen.
.Flauwekul", oordeelde de officier van
justitie mr K. Janssen. „De huisarts
wilde helemaal geen verklaring afge-
ven. Ook de schooldirecteurwist van
niets. Haar dochter had gewoon geen
zin meer om naar school te gaan. Zij
was reeds bij het arbeidsbureau voor
vakantiewerk."

Overleg
over bom
MAASTRICHT - De gemeente
Maastricht, de Explosieven Oprui-
mingsdienst (EOD) en aannemers
gaan morgen, woensdag, met elkaar
aan tafel zitten voor overleg over het
uitgraven en demonteren van een uit
de Tweede Wereldoorlog stammende
bom op het Céramiqueterrein. Het
projectiel zit in de grond ter hoogte
van de Akerstraat. Het is de bedoeling
dat met speciaal gereedschap over
een oppervlakte van 900 m2de bo-
dem laag voor laag wordt afgegraven.
Daarna zal de EOD de bom onscha-
delijk maken. Wanneer met de opera-
tie wordt gestart, is nog niet bekend.
Een woordvoerder van de gemeente
Maastricht sluit niet uit dat dit pas na
de jaarwisseling gebeurt omdat de
EOD het momenteel erg heeft. „Maar
we hopen dat het eerder kan. Op het
terrein zijn namelijk woningen ge-
pland en met de bouw daarvan willen
we zo spoedig mogelijk beginnen."

Werkgroep 'Vaals
tegen racisme'
VAALS - Ongeveer dertig in Vaals
wonende Duitsers hebben de werk-
groep 'Vaalser initiatief tegen racisme
en fascisme' opgericht. Het initiatief 'is
het resultaat van het overleg over de
in korte tijd sterk gegroeide rassen-
haat in Duitsland. De werkgroep no-
digt alle in Vaals wonende Duitsers uit
om zaterdag deel te nemen aan de
demonstratie in Aken bij gelegenheid
van de 52ste herdenking van de Kris-
tallnacht. Die demonstratie begint om
elf uur aan de Synagogenplatz (bij de
Peterstrasse).

In Vaals wonen ongeveer 25% Duit-
sers. In samenspraak met enkele
kennissen nam Gerd Reckmann het
initiatief om met zijn landgenoten tot
overleg te komen over mogelijkheden
om zich te weer te stellen tegen het
weer sterk de kop opstekende fascis-
me in Duitsland. Uiteindelijk viel de
belangstelling voor dit overleg overi-
gens sterk tegen. De aanwezigen
besloten echter om toch door te gaan.

Hond bijt twee
lammeren dood
WEERT - Een onbekend gebleven
hond heeft in een weiland aan de
Watermolenweg te Weert twee lam-
meren doodgebeten. De moeder van
de twee schaapjesbrak vervolgens uit
de wei, maar werd even later doodge-
reden op de Roermondseweg.
Uit het weiland ontsnapten ook nog
een ooi en een ram. De eigenaar is
voor 1200 gulden gedupeerd.

Man bedreigd
door zwerver
GELEEN - De Geleense politie heeft
in de nacht van zondag op maandag
de 25-jarige zwerver R.C. aangehou-
den nadat hij de eigenaar van een
speelautomatenhal met een mes had
bedreigd. De politiepatrouillekwam bij
toeval uit bij twee vechtende mannen
op Rijksweg-Centrum. De zwerver
had zijn mes getrokken nadat de ex-
ploitant weigerde hem geld te geven.
C. is aangehouden en in verzekering
gesteld.

Bliksemactie bij
douane België

iSTEIN - De Belgische douane heeft
gistermorgen korte tijd een actie ge-
houden bij de grensovergang SteirV
Maasmechelen. Gedurende anderhalf
tot twee uur leidde de bliksemactie tot
enige vertraging. Tegen de middag
verliep het douane-verkeer weer nor-
maal. De Belgische douaniers hebben
de afgelopen tijd herhaaldelijk acties
gevoerd op de grenspost aan de snel-
weg, omdat ze een onzekere toe-
komst vrezen na de economische
eenwording in 1992 van de Europese
lidstaten.

Alarmsysteem
Aidspatiënten

Van onze verslaggever

SITTARD - Het Aidssteun-
punt Limburg gaat Aidspatiën-
ten de mogelijkheid bieden om
aangesloten te worden op de
hulpcentrale van Hulpnet, een
alarmcentrale ontstaan vanuit
het Groene Kruis Limburg.

Met subsidie van het ministe-
rie van WVC koopt het steun-
punt acht alarmsystemen, die
bestaan uit een 35 gram we-
gend, draadloos zendertje en
een ontvanger. In geval van
nood kan de Aidspatiënt via
een druk op de knop van de
zenderrechtstreeks verbinding
krijgen met de hulpcentrale.

„We beginnen met acht appara-
ten, waarmee we op jaarbasis
zon 40 Aidspatiënten kunnen
bedienen, " legt coördinator
George Verheul van het Aidss-
teunpunt uit. Het alarmsys-
teem moet gezien worden als
een aanvulling op de buddy-
hulp. „Veel Aidspatiënten kie-
zen ervoor om in de eigen thui-
somgeving te sterven, maar
buddy's zijn niet de gehele dag
beschikbaar. Dit systeem biedt
dan uitkomst."
Hulpnet is een initiatief van
het Limburgse Groene Kruis
en beschikt over een alarmcen-
trale in Limbricht die 24 uur
per dag bemand is en die bij
een noodsignaal zorgt voor
alarmering van hulpverleners
en/of mantelzorg. In totaal
heeft de hulpcentrale 1800 aan-
sluitingen, verspreid over het
gehele land.

Door goljbanen en uitbreiding vliegveld

Meer druk op
grondaankopen
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" 'Een druk op de
knop voldoende'

" Met een sneltreinvaartje verkleuren de bomen. Groen maakt plaats voor sfeervol rood en geel
en al te snel verdwijnen ook deze kleuren weer als door harde wind en striemende regen de bla-
deren 'afgevoerd' worden. Rond het Heerlense Bekkerveld moesten de mensen zich gisteren door
behoorlijke hopen bladeren heen worstelen en de wind blies nog zo hard dat menig paraplu er
niet tegen bestand bleek. Herfst in optimaforma dus, zoals het hoort

Foto: CHRISTA HALBESMA

Daarnaast zou een gedegen onder-
zoek moeten plaats vinden naar alle
milieu-effecten van de baggerdepo-
nie. Ook de gevolgen voor de land-
bouw zouden daarbij betrokken
moeten worden. Deze reactie geeft
de Gewestelijke Raad van het Land-
bouwschap op de startnotitie voor
de Milieu Effect Rapportage.
Het is het Landbouwschap opgeval-
len dat in de notitie de landbouw
niet wordt vermeld.

'Geen vervuilde
baggerspecie
naar stort'

HEERLEN - Het Landbouwschap
is van mening dat geen vervuilde
baggerspecie naar bestaande stort-
plaatsen mag worden gebracht.

Uitbraakpoging
op tijd ontdekt

ROERMOND - Net op tijd is gister-
middag in Roermond een uitbraak-
poging van gevangenen ontdekt.
Onbekend gebleven helpers hadden
een touw over de achtermuur van
het huis van bewaring gegooid.

Nog voordat de 'bewoners' via het
touw weer het vrije leven in konden
stappen, werd de vluchtpoging ont-
dekt. De politie heeft het touw voor
nader onderzoek meegenomen naar
het bureau.
,In de binnenstad werd een speur-
tocht gehouden naar de helpers,
maar die bleef, ook vanwege het
ontbreken van enig signalement,
zonder resultaat.

bepalingen in het natuurbeleids-plan en het milieubeleidsplan.
Doordat het waterschap veel regen-
waterbuffers aanlegt (doorgaans inbuitengebieden), waarvoor steedsvaker grotere hoeveelheden grond
nodig zijn, stuit het ook vaker op
problemen.
Voorbeelden hiervan zijn met name
te vinden in de gemeenten Simpel-
veld, Valkenburg en Voerendaal.
Als gevolg van het feit dat anderen
steeds meer grond kopen, consta-
teert het waterschap een afnemen-
de bereidheid van de landbouwers
om loyaal mee te werken aan de
plannen van het waterschap, dat
ook een claim op hun gronden legt.
Hierdoor moeten vaak langdurige
onderhandelingen worden gevoerd
en verwachten steeds meer boeren
dat het waterschap elders grond ter
compensatie aanbiedt.
De toenemende gronddruk heeft algeleid tot stagnaties bij het maken
en uitvoeren van plannen van het
waterschap, dat verantwoordelijk is
voor een goede doorstroming van
beken.
Vooralsnog verwacht het water-
schap dat op korte termijn een zo-
danig aantal projecten uitgevoerd
kan worden, dat de omvang van de
investeringen op hetzelfde niveau
blijft. Dat betekent voor volgend
jaar dat een bedrag van 1,7 miljoen
nodig is voor grondaankopen en
schaderegelingen.
In het komend decennium gaat het
waterschap overigens nog eens een
bedrag van meer dan honderd mil-
joen gulden investeren.

Van onze verslaggever

- Het Waterschap Roer
r 1Overmaas in Sittard stuit steeds
"leer op problemen bij de aankopenvan gronden in Zuid-Limburg. Een
toenemend aantal gegadigden heeft
belangstelling voor de aankoop van
grond, die het waterschap nodig

voor bijvoorbeeld de aanlegvan regenwaterbuffers. Als oorza-
ken van de groeiende gronddruk
£°emt het waterschap: de ontwik-
keling van golfbanen, de uitbrei-
de van het vliegveld en de aanko-pen van beschermingszones rond
waterwingebieden.

is de rijksoverheid inersneld tempo bezig grond te ko-
om uitvoering te geven aan
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t
Diepbedroefd en intens dankbaar voor wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat heden

i onverwacht van ons is heengegaan,mijn lieve goe-
de man, onze zorgzame vader, broer, schoonbroer,
oom en neef

Theo Montie
echtgenoot van

Jutta Huber
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed
hij op 49-jarige leeftijd.

Hoensbroek: J. Montie-Huber
Bom: Juttaen Jan

Hoensbroek: Herbert
Hoensbroek: Andrea

Familie Montie
Familie Huber

6431 WB Hoensbroek, 3 november 1991
Prof. Koopmansstraat 3
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
donderdag 7 november a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van deH. Vincentius a Paulo te Bruns-
sum waarna de begrafenis op het parochiekerkhof
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Mede tot intentie van onze dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen woensdag 6 no-
vember om 19.00 uur in voornoemdekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het De Weverziekenhuis te Heerlen. Bezoekuren
dagelijksvan 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

t
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotseling overlijden van onze geachte me-
dewerker

Theo Montie
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterk-
te toe.

Direkteur en personeel
Postkantoor Hoensbroek en Heerlen

t
Bedroefd namen wij kennis van het plotseling
pverlijden van onze zeer gewaardeerdecollega

Theo Montie
Zijn persoonlijkheid zal steeds in onze herinnering
blijven voortleven.

Je collega's
Postkantoor Hoensbroek

t
Met grote verslagenheidnamen wij kennis van het
plotseling overlijden van onze collega

Theo Montie
Bestuur en leden Attentiefonds
Postkantoor Hoensbroek

t
Met leedwezen namen wij kennis van het plotse-
ling overlijden van ons lid

Theo Montie
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterk-
te toe bij ditverlies.

Bestuur en leden
ontspanningsvereniging
"de Postillon"

Enige en algemene kennisgeving

t .
Diepbedroefd delenwij u mede, dat na een langdu-
rige ziekte toch nog onverwacht op 57-jarige leef-
tijd van ons is heengegaan onze lieve vader,
schoonvaderen opa

Luigi Pietro Zanatta
levensgezelvan

Betty Fuchs
In dankbareherinnering:

Heerlen: Nino -Ellen Zanatta-Bijsmans
Inge

Brunssum: Gerard - Franca Veltrop-Zanatta
Gwenda, Melanie

Heerlen: Marco - Shirley Zanatta-Berkers
3 november 1991
Bad Neuenahr Duitsland
Corr.adres: Ammonieterf 291, 6413KT Heerlen
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats 8 novem-
ber in zijn geboorteplaats te Italië.

Volstrekt enige en algemene
kennisgeving

Bedroefd doch dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend geven wij u kennis dat na een
kortstondige ziekte vrij plotseling voorzien van de
h.h. sacramenten der zieken in het De Weverzie-
kenhuis te Heerlen op de leeftijd van 45 jaar is
overleden onze zorgzame vader, schoonvader, onze
dierbare zoon, schoonzoon, broer, schoonbroer,
oom en neef

Theodorus Wilhelmus
(Thei) Vroomen

De bedroefde familie:
Maastricht: Rudy en Christiane Vroomen-Wolters
Maastricht: Eric Vroomen en VivianBrouwer
Broekhem: familie Vroomen-Triepels
Broekhem: familie Senden-Vroomen
6301 KA Broekhem-Valkenburg a/d Geul,
3 november 1991
Salviastraat 14
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben vrij-
dag 8 november a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Joseph te Broekhem waarna de
crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen.
Overtuigd van uw medeleven zal er geen condole-
ren zijn.
Voor de zielerust van de overledene zal donderdag
7 november om 19.00 uur de avondwake worden
gehoudenin voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-rium Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg a/d Geul,
bezoek dagelijks van 19 tot 20 uur.

t
Heden overleed op 71-jarige leeftijd voorzien van
de h. sacramenten der zieken

Joseph Timmermans
echtgenootvan

Maria Gertruida Stefelmans
Douvergenhout: M.G. Timmermans-Stefelmans

Amstenrade: Janen Tiny
Timmermans-Peulen
Ralf, Bernice, Rianne, Narda

Douvergenhout: Jo Timmermans
Douvergenhout: Hein en Germa

Timmermans-Rademakers
Inge, Anke

Bingelrade: Gemma en Henri
Clement-Timmermans
Pien, Twan
Familie Timmermans
Familie Stefelmans

6447 CB Douvergenhout, 3 november 1991
Geerstraat 1
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
op donderdag 7 november a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk H. Clemens te Merkelbeek waarna
aansluitend de begrafenis is op de begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De avondwakezal worden gehouden op woensdag
6 november om 19.00uur in eerdergenoemdekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Sittard. Bezoektijden
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Wilt u indien wij vergetenzijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Met droefheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze oud-voorzitter,
vice-voorzitter en ons erelid, de heer

J. Timmermans
Zijn inzet en zijn betekenis voor onze vereni-
ging zal steeds in onze gedachten blijven
voortleven.

Bestuur en leden
R.K.D.F.C. Merkelbeek

Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat zij voor ons heeft betekend, delen wij u
mede dat heden van ons is heengegaan, voorzien
van de h. sacramenten, onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgroot-
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Petronella Maria
Vogt-van der Lelij

weduwevan

J.F.H. Vogt
op de leeftijd van 83 jaar.

In dankbare herinnering:
Californië U.S.A.: Nancy Kölker-Vogt

Amsterdam: JanVogt
Ko Akkema

Heerlen: Eef en Gerard
van den Berg-Vogt

Californië U.S.A.: Louise Vogt
Hoensbroek: Janen Helga

van den Berg-Bos
De kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Van derLelij
Familie Vogt

Heerlen, 4 november 1991
Rubensstraat 11
Corr.adres: Limburgiastraat 108,
6415 VW Heerlen
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op vrij-
dag 8 november om 13.30 uur, in de aula van het
crematorium Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur en
van 19.00-20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Oma America
We hebben u maar kort gekend maar we
zullen u missen.

Kevin, Joey, Rody

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat zij voor ons betekend heeft, delen wij u
mede dat heden na een kortstondige ziekte van ons
is heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, in
de leeftijd van 79 jaaronze lieve moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Corrie Tillemans
weduwevan

Giel Smal
In dankbareherinnering:

Sittard: kinderen
klein- en achterkleinkinderen
Familie Tillemans
Familie Smal

4 november 1991
Corr.adres: Leliestraat 35, 6134 XC Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatshebbenop donderdag 7 novem-
ber a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Gemma te Sanderbout-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van woensdag 6 no-
vember a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maasland-
mortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard, dage-
lijks van 18.45 tot 19.30 uur.

Enige en algemene kennisgeving
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden
van ons is heengegaan, onze medebewoonster

Maria Anna Aretz
op de leeftijd van 89 jaar.
3 november 1991, Prof. Asserstraat 2
6431 TR Hoensbroek
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
woensdag 6 november om 14.30 uur in de aula van
het crematorium Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.

t.
Dankbaar voor de liefde en dezorg waarmede zij ons gedurende haar le-
ven heeft omringd geven wij u met droefheid kennis dat heden van ons
is heengegaan op de leeftijd van 85 jaar onze lieve zorgzame moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

. Jo van Gastel
weduwe van

Mathieu Konen
Heerlen: Riek Patelski-Konen

Leo Patelski
Reuver: MathKonen

Mien Konen-Leunissen
Heerlen: PietKonen

MariaKonen-Bruininks
en alle kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie van Gastel
Familie Konen

2 november 1991
Corr.-adres: Mr. Adriaan Sassenstraat 12, 6417 XX Heerlen.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op donderdag7 november
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Moeder Anna te Bekker-
veld-Heerlen waarna aansluitend begrafenis op de Algemene Begraaf-
plaats te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in de kerk vanaf 10.40
uur.
De vooravondmis zal worden gehoudenop woensdag 6 november a.s. om
19.00 uur in de kapel van Huize Tobias Piet Malherbestraat 2 te Heerlen.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het De Weverziekenhuis te
Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks van 16.00-17.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze
annonce als zodanig te beschouwen.

I t
Hierbij delen wij u mede dat zondagavond, toch nog plotseling is overle-
den mijn goede man, onze zorgzame vader, schoon- en grootvader

Pierre Heidens
* Eindhoven 09-08-1905 t Sittard 03-11-1991

echtgenootvan

Wies Pinke
Sittard: Wies Heldens-Pinke
Tilburg: Pierre Heidens

Nijmegen: Paul Heidens
Arme Seegers
Pauline, Johannes, George, Vera

Nijmegen: Ine Heidens
Mare

Susteren: JeannekeHeidens
New Vork/Amsterdam: Wim Heidens

Tyler U.S.A.: Marijn Heidens
3 november 1991
Corr.adres: Baenjenstraat 24, 6131 JK Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op donderdag 7 november
a.s. om 14.00 uur in de dekenale kerk van St. Petrus (grote kerk) te Sit-
tard. Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden om 15.30 uur
in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 13.30 uur.
Pierre zal bijzonder herdacht worden tijdens het rozenkransgebed en de
avondwakevan woensdag 6 november a.s. om 18.40uur in bovengenoem-
de kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maaslandmortuarium Wauben,
Heinseweg te Sittard, dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

____W-_----M_M______m______a_m _____**

Enige en algemenekennisgeving

tßouu;op dit leven niet te vast,
wij zijn hier slechts te gast,
en Uw bezoek wordt niet verlengd,
welk offer U ook brengt.

Na een voorbeeldig en zorgzaam levenis heden in de VKH te Heerlen van
ons heengegaan, in de leeftijd van 68 jaar, onze moeder, schoonmoeder, J
oma, overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Gertruda van den Broeck
weduwevan

Piet Twikler
Truus en Mathieu
Jet en Helmut
Nol en Astrid
Jan il
Leo en Silvia m
Margriet J0Peter en Truus 3eHenk en Carla j
Josen Gerda
Alberten Claartje l0
Helmie en Sidney k

Klein- en achterkleinkinderen f

6413 VMHeerlen, 4 november 1991 *a
Huisbergerstraat 44 -g

TeDe uitvaartmis zal plaatshebben op donderdag 7 november a.s. om 11.00 |a
,

uur in de St. Antoniuskerk aan de Beersdalweg te Heerlen, waarna aan- ,
sluitend begrafenis op de begraafplaats te Heerlerheide. I
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren. te.
Onze moeder is opgebaard in derouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h ba
Crombach, Oliemolenstraat 30 te Heerlen, ingang St. Antoniusweg. Vc
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur. Ne

u

t
Diepbedroefden intens dankbaarvoor wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij kennis dat heden
geheel onverwacht van ons is heengegaan, mijn
dierbare man, onze zorgzame vader, schoonvader
en lieve opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Winand Meels
echtgenootvan

Tilla Ronden
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
hij op 66-jarige leeftijd.

Geleen: TillaMeels-Ronden
Geleen: Paul Meels

Ellie Meels-Pol
Genhout: Wim Meels

Monique Meels-Bogman
Michel, Céline
Familie Meels
FamilieRonden

6164 JC Geleen, 4 november 1991
Dautzenbergstraat 10
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
donderdag 7 november a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van Christus Koning, Kluis-Geleen,
waarna de begrafenis op de r.k. begraafplaats teSweikhuizen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragenwoensdag 6 no-
vember om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel vanhet Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen,
alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-len beschouwen.

tMr. René Joha"Ki
van Boven, 83 jatfM

echtgenoot van
Adriana Gerard&j
Maria Smits, Kape'|brlerpoort 10, 6041 H*fRoermond. De plee)l' „
tige uitvaartdienst za'
worden gehouden op
woensdag 6 novetH'
ber 1991 om 11.00 uiK
in de Onze LieVe
Vrouwe Munsterkerk
te Roermond. ,
tHarrie Vossen, $

jaar, Kloosterlaa" j
7, Wessem. Corr ]
adres: M. Verstappen 1
Oosterveldstraat 30' .
6097BS Heel. D«
plechtige uitvaart' ■dienst zal worden g«1
houden op woensdag
6 november 1991 oi"
11.00 uur in de paro-
chiekerkvan H. IsidO'
rus te Heibloem-Rog'
gel.

4-Jules L.M. Schnei'' ders, 53 jaar,Beek-
straat 1, Swalmeü'
Corr.adres: Jules Vef'l
laan p/a Beneden
Boukoul 30, 6071 A*
Boukoul-Swalmen.
De plechtige uitvaart-;
dienst zal worden ge-
houden op donderdag
7 november 1991 orfll
11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H
Lambertus te Boü-
koül-Swalmen.

't
Dankbaar voor hetgeen hrj voor ons betekend
heeft, nam God heden tot Zich, na een kortstondi-
ge ziekte, toch nog onverwacht, voorzien van de h.
sacramenten der stervenden, in de leeftijd van 75
jaar,mijn dierbareman, onze goedevader, schoon-
vader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Frans Maijntz
echtgenootvan

Tiny Coenen
In dankbare herinnering:

Simpelveld: Mevr. Tiny Maijntz-Coenen
Landgraaf: Annemie Slangen-Maijntz

Val Slangen
Nicoleen Mare

Heerlen: Wiel Maijntz
Nikky
Syl Offerbeek

Übachsberg: Yvonne Pakbier-Maijntz
Wiel Pakbier
HelgaenRalf

Simpelveld: Trautje Maijntz
Familie Maijntz
Familie Coenen

6369 AA Simpelveld, 3 november 1991
Kloosterstraat 15
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatshebben op donderdag 7 novem-
ber om 10.00 uur in de parochiekerk van de H.
Remigius te Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Woensdagavond om 19.00uur zal mede ter intentie
van de overledene een h. mis worden opgedragen
in voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Bedroefd doch dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend geven wij u kennis dat na een lang-
durige ziekte in het De Weverziekenhuis te Heer-
len op de leeftijd van 76 jaar is overleden mijn
dierbare echtgenote, onze zus, schoonzus, tante en
nicht

Petronella Maria
Wessels

echtgenote van

Petrus Jacobus Johannes
Samson

Uit aller naam:
Valkenburg a/d Geul: P J.J. Samson

Familie Wessels
Familie Samson

6301 HN Valkenburg a/d Geul, 3 november 1991
Strabeek 15
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben don-
derdag 7 november a.s. om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Gerlachus te Houthem waarna
de crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen.
Overtuigd van uw medeleven zal er geen condo-
leance zijn. De dierbare overledene is opgebaard in
mortuarium Smeets Spoorlaan 29 te Valkenburg
a/d Geul bezoek dagelijksvan 19 tot 20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te willen
beschouwen.

_m__^mm^_^_^__mm

Enige en algemene kennisgeving
t

Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen delen wij u mede datvan ons
is heengegaan onze lievevader

Robert Klaus
weduwnaarvan

JokeKlaus-de Kok
op de leeftijd van 45 jaar.

In dankbare herinnering:
Rudy, Tamara
Familie Philips

30-10-1991
Corr.-adres: OudeRijksweg Zuid HA,
6114 RC Susteren
Overeenkomstig de wens van de overledene heeft
debegrafenis in beslotenfamiliekring plaatsgevon-
den.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons gedaan en betekend heeft, geven wij u kennis
van het heengaanvan onze lieve en zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zus,
schoonzus, tante en nicht

Maria Sibüla Dicteren
weduwe van

Petrus Andreas Hubertus
passage

Dankbaar voor de liefdevolle verzorging in St.
Janskliniek te Geleen, voorzien van de h. sacra-
menten der zieken, overleed zij op 86-jarige leef-
tijd.

Schinnen: J.M.Passie
M.e. Passage-Lamme
H.H.J-Passage
O. Passage-Buysers
H.J. Passage
A.M- Passage-Steenstra
A.M.F- Buysers-Passage
F.J. Buysers

L.G.R- Passage
G.M. Passage-Bours
en al haarklein- en
achterkleinkinderen
Fan»H'e Dicteren
Fan>i,ie Passage

Geleen, 3 november l"1
Corr.adres: Moutheuvellaan 15, 6365 AX Schinnen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 7 november a.s. om 11.00 uur in de
H. Dionysius - dekenalekerk te Schinnen, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de
r.k. begraafplaats aldaar.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Avondwake woensdag 6 november om 18.45 uur in
voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het mor-
tuarium van „Dela", Vouershof 1 te Geleen. Be-
zoeküjd dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen, ge-
lieve u deze annonce als zodanig te beschouwen.

I '—"1Heden is zacht en kalm van ons heengegaan voor- r
zien van het h. sacrament der zieken in zijn 100st£ »levensjaar onze zorgzame vader, schoonvader, opa
en overgrootvader

Andries Kessels
* 21-12-1891 t 2-11-1991

weduwnaarvan

Antoinetta Anna Beckers
Wij vragen uw gebed voor zijn zielerust.

Vlaardingen: Th. Kessels
M.C. Kessels-Borgman

Bocholtz: A. Ploem-Kessels
J.G. Ploem
zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Amstenrade, 2 november 1991, Huize Elvira
Corr.adres: Quelle 2, 6351 AW Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 7 november a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvan-
genis te Amstenrade waarna aansluitend de begra-
fenis zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Voor de eucharistieviering is er gelegenheid tot
schriftelijk condoleren in voornoemde kerk.
Woensdag 6 november zal om 18.30 uur ter intentie
van onze dierbare overledene een h. mis worden
opgedragen in de kapel van Huize Elvira te Am-
stenrade.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkape'
van Lindeman Uitvaartcentra Spoorsingel 4 te
Heerlen dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen. J

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend geven wij u kennis dat op 66-jarige leeftijd
voorzien van de h. sacramenten van ons is heenge-
gaan mijn zorgzame moeder, mijn schoonmoeder
en onze lieve oma

Anna Peiffer
weduwevan

Peter Willem Mevissen
Schinveld: Peter en JannieMevissen-Muller

Paul, Rob
Schinveld, Bernhardstr. 4, 3 november 1991
Corr.adres: Mariabergstr. 2, 6451 EJ Schinvfeld.
De plechtige uitvaartdienstgevolgd door de begra-
fenis zal plaatsvinden op donderdag 7 november
om 11.00 uur in de parochiekerk H. Eligius te
Schinveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Avondwake woensdag om 18.30 uur in de Pius X
kerk te Schinveld.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela Grasbroekerweg 20 te Heerlen
alwaar dagelijks bezoekgelegenheidis van 17.00tot
18.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden deze annonce als zodanig beschouwen.

_^_^_^m_^____-mÊ____m_m^_____mm_---_m_wm__m_^_____-»*

Vervolg familieberichten
zie pagina 12
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Vervolg van pagina 1

Van onze redactie economie

Van onze verslaggever

GELEEN - De bezwarencommis-
sie voor Luchthaven Maastricht
heeft minister Maij-Weggen ge-
vraagd het overleg over het gebruik
van het Belgisch luchtruimte inten-
siveren. De commissie vindt het
wenselijk dat ze daar in verband
met de aanleg van de Oost-west-
baan binnen afzienbare tijd met
haar Belgische collega overeen-
stemming"over bereikt.

minderheid gaat verder: omdat nu
al duidelijk is dat de gekozen Grie-
fahn-grenswaarde overschreden zal
gaan worden, woningen dusdanig
isoleren dat in geen enkel geïso-
leerd huis een te grote geluidbelas-
ting zal optreden.

" in de plannen voor de tweede
baan aandacht besteden aan de hin-
der die optreedt door het lessen met
grote vliegtuigen. Een minderheid
gaat verder en adviseert in de voor-
liggende plannen ook voor de klei-
ne, meest hinderlijke luchtvaart
(met name les- en reclamevluchten)
operationele maatregelen op te ne-
men.

" een schade-adviescommissie in-
stellen en onderzoeken of ook een
milieugarantie- en calamiteiten-
fonds ingesteld moet worden.

" ook de effecten van de Oost-west-
baan op devolksgezondheid na ver-
loop van tijd evalueren.

Overigens stelt de commissie dat
niet op alle ingebrachte bezwaren
afdoende kan worden ingegaan.
Hiervoor worden twee redenen gej
noemd:- diverse aanvullende onderzoeken,
o.a. over de Griefahn-methodiek en
het Gezondheidsraad-rapport
'Vliegtuiglawaai en slaap' zijn nog
gaande.- er komt een wijziging van dé
Luchtvaartwet en de regelgeving
die daarop gebaseerd is.
De commissie heeft de minister
aangeboden haar van nader advies
te dienen, als een en ander bekend
of afgerond is.

Al vorige week werd in deze krant
gemeld dat de commissie de minis-
ter adviseerde meer aandacht te
gaan schenken aan schadeclaims
door gemeenten en particulieren,
en dat ze er bij de minister op aan-
drong bij de verdere ontwikkeling
van Luchthaven Maastricht toe te
werken naar de Griefahn-streef-
waarde als geluidnorm voor nacht-
vluchten.

De commissie doet de minister nog
een aantal aanbevelingen, zoals:

Nietblind
Set bedrijfsleven blijkt zeker niet
Jünd voor de nadelen van de uit»reiding. Met name de verstoring

>e vereniging wilde weten hoe de
"Uregio denkt over de plannen van
Maastricht Airport om door de aan-van de Oost-westbaan uit te
.roeien tot een volwaardige lucht-haven. Het onderzoek moet wat de
ereniging betreft tegenwicht bie-n aan de negatieve verhalen die
egenstanders van de Oost-west->aan lanceren.
J°or het onderzoek zijn 204 onder-nemers geïnterviewd in zowel Bel-

L °i/ Limburg, als de provincie. Zuid-Limburg en Aken enpnstreken.

n E^LEN - Het bedrijfsleven in de Euregio Maas-Rijn staat in
e*;r(ierheid positieftegenover de uitbreidingvan Maastricht Air-rt- Voorwaarden zijn dat de geluidshinder en milieubelasting
Perkt blijven. Dat blijkt uit een telefonische enquête die deereniging Vrienden Maastricht Airport in de zomer heeft latentouden.

Hulpnet dag en nacht bemand door vrijwilligers

'Een druk op knop voldoende' " onderzoeken of de huidige defini-
tie van het begrip 'nacht' (23 tot 6
uur) aan herzieningtoe is. Een min-
derheid van de commissie gaat ver-
der en adviseert de minister de
periode die nu als nacht geldt, con-
form de opstelling van prof Grie-
fahn en de Gezondheidsraad, te
verlengen.

" er voor zorgen dat de straks op-
tredende geluidniveaus niet hoger
zullen zijn dan volgens de contou-
ren is toegestaan, en maatregelen
treffen als toch overschrijdingen
van de norm gemeten worden. Een

SITTARD - Een druk op het knop-
jevan een 35 gram wegend, water-
dichten draadloos zendertje dataan
een kettinkje om de nek hangt of
met een clip aan dekleren is beves-
tigd, is het begin van alle alarmmel-
dingen die jaarlijks bij de centrale
van Hulpnet in Limbricht binnen-
komen.
Het alarmsignaal van het zendertje
wordt via een in de woning van de
'abonnee' aangebrachte ontvanger
doorgegeven naar de centrale. Via'
diezelfde ontvanger is direct
spreek/hiistercontact met de centra-
list mogelijk.

„Wat is er aan de hand," zo luidt
steevast de eerste vraag die dan ge-
steld wordt. Al naar gelang het ant-
woord onderneemt de centralist
actie. De computer, waarin de gege-
vens van de abonnee zijn opgeno-
men, produceert meteen een lijst
met mensen of instanties die ge-
waarschuwd moeten worden.
Blijft antwoord uit dan waarschuwt
de centralist meteen het eerste
alarmadres. Krijgt hij ook bij het
derde alarmadres geen gehoor, dan
wordt de politie opgetrommeld om
een kijkje te gaan nemen.

Vervolg van pagina 9

Nog geen verzoek voor
verhoor Widdershoven

Justitie in Maastricht wacht nog steeds op fax
Binnenkort is er overleg tussen
de verschillende milieu-organi-
saties. Milieudefensie zal het
Jdee daar aankaarten. De aan-
dacht zal zich met name moeten
richten op de uitbreiding van
Schiphol, aldus Milieudefensie.

Aanknopingspunt voor de actie
Vormt voor Milieudefensie een
onlangs door het Wereld Natuur
Fonds uitgebracht rapport waar-
in alarmerende gevolgen worden
geschetst van vervuiling door
vliegverkeer.

AMSTERDAM - De Vereniging
Milieudefensie wil dat de milieu-
beweging een landelijke actie
gaat voeren waarin de nadelige
gevolgen van de groei van hetluchtverkeer onder de aandacht
worden gebracht.
Daarbij moet niet alleen worden
gewezen op de hinderlijke gevol-
gen van de uitbreiding van
luchthavens voor de omwonen-
den, maar ook op de gevolgen
die zich wereldwijd op de lange
termijn zullen voordoen doordat
vliegtuigen hun uitlaatgassen op
grote hoogte in de atmosfeer uit-
stoten.

Milieudefensie
wil actie tegen

groei luchtvaart

Overigens blijkt een belangrijk deel
van de ondernemers in Aken en
vooral Luik niet op de hoogte van
de uitbreidingsplannen van Maas-
tricht Airport. Verder bleek uit de
enquête dat de Euregionale gedach-
te bij het bedrijfsleven leeft. De
meeste ondernemers zijn het ermee
eens dat het economisch potentieel
van het gebied volstrekt onvoldoen-
de wordt benut.

Gevraagd naar de accenten bij een
verbetering van de infrastructuur in
de Euregio, noemen de onderne-
mers allereerst de aanleg van een
traject voor de hoge snelheidstrein
TGV. De uitbreiding van vliegmo-
gelijkheden vanuit Maastricht komt
op een goede tweede plaats, vooral
genoemd door ondernemers uit
Zuid-Limburg en Aken.

Het belang van Maastricht Airport
staat overigens niet specifiek op de
eerste plaats bij bedrijven. Om het
economisch leven in de Euregio te
stimuleren zou het bedrijfsleven
vooral moeten werken aan een bete-
re infrastructuur, vinden ze. Verder
vinden de ondernemers dat de Eu-
regio moet zorgen voor minder re-
gels, minder bureaucratie en mak-
kelijker grensverkeer. Pas op de
derde plaats wordt het belang van
de uitbreiding van Maastricht Air-
port genoemd, overigens bijna uit-
sluitend door de Nederlandse on-
dernemers.

Infrastructuur

Dat de uitbreiding, ook wanneer
Maastricht Airport verlies oplevert,
gecompenseerd wordt door een
groei van de werkgelegenheid,
wordt vooral door de Zuidlimburg-
se geïnterviewden onderschreven.

Bij een keuze tussen Brussel, Düs-
seldorf, Schiphol, Maastricht en
Keulen/Bonn zou - bij een gelijk
vliegaanbod - het bedrijfsleven in
de Euregio in grote meerderheid
voor Maastricht kiezen. Driekwart
van de bedrijven verwacht dat de
uitbreidingvan het vliegveld ook de
werkgelegenheid in de Euregio ten-
goede zal komen.

van de nachtrust wordt beaamd
door 40 procent van de geënquê-
teerden in Zuid-Limburg en Bel-
gisch Limburg. Meer dan de helft
van de ondernemers die bezwaren
hebben tegen de Oost-westbaan
doelen op de geluidsoverlast.

De Hulpnetcentrale bevindt zich in
een kelder van het hoofdkwartier

van het Limburgse Rode Kruis in
Limbricht, maar is een initiatiefvan
het Groene Kruis en ondergebracht
in een heuse bv, Ordili genaamd.

Ordili is voortgesproten uit een re-
organisatie van het Groene Kruis.
De bv is een raadgevend- en ser-
vicebureau op het gebied van de
gezondheidszorg en de maatschap-
pelijke dienstverlening. Een com-
mercieel bedrijf, maar wel een bij-
zonder. „Wij vormen een eigen
bedrijf, maar de winst die wij ma-
ken vloeit terug in de thuiszorg, bij-
voorbeeld in Hulpnet," legt adjunct-
directeur en Hulpnetcoördinator
Peter Blanckers uit. „Aan Hulpnet
verdienen we niets, maar dat hoeft
ook niet. Dat is onze eigen achter-
grond." De winst wordt behaald in
andere sectoren, zoals het auto-
lease-systeem of het reclamebureau
met drukkerij, het telesecretariaat
of de organisatie-advisering.

In oktober 1989 startte E. Masten-
broek, toen nog gewoon deputé
voor volksgezondheid, Hulpnet
door -hoe kan het ook anders- een
druk op de alarmknop. Het streven
was om in 1994 3000 abonnees te
hebben, maar die doelstelling wordt
waarschijnlijk bijgesteld. „Voor het
einde van dit jaarverwachten we al
2000 abonnees," glundert Blanc-
kers. „We timmeren met Ordili be-

hoorlijk aan de weg en dat terwijl
we relatief weinig aan pr hebben
gedaan."

Hulpnet telt momenteel 1800 aan-
sluitingen, waarvan 750 buiten Lim-
burg. Voor 25 gulden per maand (al
dan niet gesubsidieerd) en de een-
malige installatiekosten van de ont-
vanger kunnen de abonnees erop
rekenen dat een druk op de knop
voldoende is om de hulpverlening
op gangte brengen. In toenemende
mate maken ook stichtingen ge-
bruik van Hulpnet. Blanckers
noemt het voorbeeld van het Aids-
steunpunt dat binnenkort start met
een alarmsysteem voor aidspatiën-
ten.

De vrijwilligers die de centrale be-
mannen vormen echter een onmis-
bare schakel in het geheel. Blanc-
kers roemt hun bevlogenheid en
enthousiasme. „Hun betrokkenheid
is enorm. Soms vraag je jezelf wel
eens af of het zinvol is om beroeps-
krachten in te zetten," denkt hij
hardop. „Dan zou die bevlogenheid
misschien wel eens verloren kun-
nen gaan. Maar als er ooit vaste
banen uitrollen zijn de vrijwilligers
de eerste die in aanmerking ko-
men," belooft Blanckers.

hans goossen

Van onze verslaggever

KERKRADE/BRATISLAVA - Jus-
titie in Maastricht heeft nog altijd
geen verzoek ontvangen van de
rechtbank in Bratislava voor een
nader verhoor van deKerkradenaar
René Widdérshoven. Wel is er vori-
ge week donderdag bij de politie in
Kerkrade een fax uit de Slowaakse
hoofdstad binnengekomen waarin
om het adres en faxnummer van het
openbaar ministerie in Maastricht
werd gevraagd. De fax werd nog
diezelfde dag beantwoord. Sinds-

dien is vanuit Bratislava taal noch
teken meer vernomen.
„Misschien dat de Tsjechoslowaken
het verzoek langs diplomatieke weg
indienen. En als het via de ambassa-
de verloopt, duurt het altijd wat
langer zo heeft de ervaring ons ge-
leerd", zegt een woordvoerder van
Justitie in Maastricht.

René Widdérshoven en zijn vrouw
Gabriëlle werden in augustus vorig
jaar op vakantie in Oostenrijk over-;
vallen door twee Slowaakse crimi-
nelen. Widdérshoven werd levens-,
gevaarlijk verwond met een hamer
en een bijl, zijn echtgenotewerd ge-
wurgd. Het strafproces tegen de
beide daders, Jan Molnar (49) en
Lubor Masar (32) begon in septem-
ber en werd vorige week, na een
onderbreking van ruim een maand,
voor twee dagen voortgezet.

Enquête door Vereniging Vrienden Maastricht Airport

Bedrijfsleven in Euregio
positief over vliegveld

LIOF legde
contacten

voor fabriek

MAASTRICHT - De fabriek,
die volgens een Akzo-woord-
voerder enkele tientallen mil-
joenenguldens gaat kosten, zal
worden gebouwd op een ter-
rein aan de Ankerkade in
Maastricht dat al eigendom is
van EKA-Nobel. EKA maakt
daar met 55 werknemers nu al
onder meer grondstoffen voor
vaatwasmiddelen.

dat in de fabriek wordt geïn-
vesteerd.

Volgens EKA-directeur J. Coe-
nen gaat het bij de te produce-
ren disilicaten om een uniek
produkt, waarmee de concur-
rentie op achterstand wordt
gezet.
Hij wil niet zeggen om welke
bijzondere eigenschappen het
gaat.
Voor Akzo-PQ en EKA heeft
'de beschikbaarheid van IPR-
premie de doorslag gegeven
voor de keuze van Maastricht
als vestigingsplaats.

Volgens een woordvoerder van
LIOF heeft deze Maastrichtse
industriebank het contact tus-

Verder zorgt de industriebank
voor een deel van het kapitaal

sen Akzo-PQ en EKA tot stand
gebracht. Bovendien heeft
LIOF een tien-procentsbelang
genomen in de nieuwe joint-
venture.

Commissie 'Beek'
wenst compromis
luchtruim België

Zoogdierenwerkgroep Natuurhistorisch Genootschap in Limburg:

'Aanwezigheid van otters kan
niet langer worden genegeerd'

(van onze verslaggever)

Voor het proces kwam een delega-
tie van de Slowaakse Justitie naar
Limburg om René Widdérshoven te
horen. Zijn verhaal werd op video-
band vastgelegd. Nu wil ook de
rechtbank in Bratislava nog eens
met Widdérshoven praten. Het aan-
vullende verhoor zou plaats moeten
vinden in de Slowaakse hoofdstad
of in Kerkrade. Een woordvoerder
van.de familie Widershoven wilde
nog niet zeggen ofRené de rechters
te woord zal staan. „We wachten
eerst het officiële verzoek af.

Ongeacht de medewerking van
Widdérshoven wordt het proces te-
gen Molnar en Masar op donderdag.
28 november hervat. Danzullen nog
enkele getuigen worden gehoord.
Rond de jaarwisseling wil de recht-
bank in Bratislava de zaak afsluiten.
Het ziet ernaar uit dat zowel Molnar
als Masar' tot levenslang worden
veroordeeld.

Geen subsidie
voor reddingsplan

Sophia-Jacoba" Twee onderzoekers van de Zoogdierenwerkgroep van het Natuurhistorisch Genoot-
schap zijn op zoek naar sporen van otters. Foto: JEROENKUIT

de werkgroep tekunnen afleiden
dat er in Limburg minimaal twee
kleine, grensoverschrijdende ot-
tergroepen zijn: één in het
stroomgebied van de Geul en de
Gulp en één in het Maasplassen-
gebied in combinatie met het
Vijver- en Stramproyerbroek.

Aangezien de toekomstmogelijk-
heden voor een levenskrachtige
otterpopulatie primair worden
bepaald door de kwaliteit van
het beschikbare habitat werden
de betreffende gebieden ges-
creend op grootte en structuur,
op waterkwaliteit, op rust alsme-
de op voedselaanbod en voedsel-
kwaliteit.

al loop- en visrecht voor sport-
vissers."
Voorts liggen er diverse cam-
pings, kampeerboerderijen, een
recreatiepark en een forellenk-
wekerij-

De visfauna is in de loop der ja-
ren „ontstellend verarmd"; „niet
alleen in het soortenspectrum,
maar ook in hoeveelheden". Wel-
iswaar wordt het prooiaanbod
door visuitzettingen van met na-
me forelachtigen door sportvis-
sers, sterk verhoogd, „maar een
aanzienlijke verstoring van de
inheemse visfauna zal op langere
termijn ongunstig werken."
De structuur van de Grensmaas
en het Middenlimburgse plas-
sengebied is, volgens de werk-
groep, vooralsnog weinig voor
otters geschikt. „De oevers zijn
in het algemeen strak en kaal."

„De kwaliteit van het oppervlak-
tewater in het Maasdal laat veel
te wensen over. Veel stoffen
overschrijden continu of inci-
denteel de algemene milieukwa-
liteitsnorm, zoals geformuleerd
in de Derde Nota Waterhuishou-
ding."
„De meeste gebieden dievolgens
vastgestelde inrichtingsplannen
als natuurgebied zijn bestemd,
kennen een zeer natuuronvrien-
delijke inrichting en worden
slecht beheerd."

HEERLEN - De aanwezigheidvan otters in Limburg kan enmag niet langer worden gene-
geerd. Tot die vaststelling komt
de Zoogdierenwerkgroep van
net Natuurhistorisch Genoot-
schap in Limburg in een artikelm het Natuurhistorisch Maand-
blad van november. Daarom, zo
vindt de groep, dient het beleid,
zoals verwoord in het in 1989
verschenen Herstelplan Leefge-
bieden Otter, te worden bijge-
steld. Het herstelplan concen-
treert zich geheel op West- en

Met de aan-
Wezigheid van otters in de meest
zuidelijke provincie van Neder-land wordt geenrekening gehou-
den. Ook in andere beleidsno-
ta's, waaronder het Natuurbe-leidsplan en de Derde Nota
Waterhuishouding ontbreektvan de otter in Limburg elk
sPoor.

HUCKELHOVEN - De Duitse mi-
nister van economische zaken Möl-
lemann heeft definitief besloten
geen subsidie te verlenen voor het
exploiteren van een nieuw kolen-
veld ten behoeve van de met slui-
ting bedreigde mijn Sophia-Jacoba
in Hückelhoven. Volgens de direc-
tie van de mijn moet nu snel wor-
den begonnen met het opzetten van
een sociaal planvoor de met ontslag
bedreigde mijnwerkers van de So-
phia-Jacoba.

werkgroep van het Natuurhisto-
risch Genootschap een tweetal
onderzoeken: een uitgebreide,
gebiedsdekkende inventarisatie
voor geheel Zuid- en Midden-
Limburg (en aangrenzende bui-
tenlandse gebieden) naar het
voorkomen van de otter èn een
onderzoek naar de belasting van
potentiële prooidieren met zware
metalen en gechloreerde koolwa-
terstoffen.

de blauwereiger en de visarend

Uit haar waarnemingen meent

Om die reden zocht de Zoogdie-
renwerkgroep van het Natuur-
historisch Genootschap in Lim-burg tussen 15 februari en 1
maart van dit jaar in gebieden,
Waar eerder otters waren waar-genomen alsmede in de aangren-
zende Duitse en Belgische gebie-
den naar sporen (prenten) en
uitwerpselen (spraints) van ot-
ters.

Met de rust langs de Zuidlim-
burgse beken is het „slecht ge-
steld". „In Geul- en Gulpdal zijn
uitgebreide padenstelsels (vaak
direct langs de beek) aanwezig,
vaak als officiële VVV-wandel-
route. Daarnaast bestaat er over-

De werkgroep kwam tot de vast-
stelling dat de Geul en de Gulp
met zijbeken en bovenlopen (in
het aangrenzende Belgische ge-
bied) een leefgebied van vol-
doende omvang zijn. De water-
kwaliteit van de Zuidlimburgse
beken is sterk verbeterd. Toch
blijft de belasting van de Geul-
oevers met zware metalen, af-
komstig van de voormalige erts-
mijnen in Plombières en Kelmis,
een bron van zorg.

Ofschoon er nauwelijks kwanti-
tatieve gegevens over vis in Ne-
derlandse oppervlaktewateren
voorhanden zijn, lijken er, vol-
gens de werkgroep, ruime hoe-
veelheden vis van diverse soor-
ten in Maas en plassen aanwezig
te zijn. De werkgroep meent dit
mede te mogen afleiden uit de
aanwezigheid van broedende en
overwinterende visetende vo-
gels, waaronder de aalscholver, Tenslotte bepleit de Zoogdieren-

Om otterleefgebieden voor Lim-
burg te behouden of te herstel-
len zullen provincie, gewesten,
gemeenten, water- en recreatie-
schappen maatregelen moeten
nemen, vindt de werkgroep. On-
der meer zal voor voldoende
dekking en rust op en langs het
water moeten worden gezorgd.
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Afrikaans land gezien als broeinest terrorisme

EG houdt vast aan
sancties tegen Libië Van onze parlementaire redad

DEN HAAG - Bewindslied!
mogen geen voordeel hebU
van een nieuweregeling voor i
fiscale behandeling van kosfl
die zij maken. Hiertoe heeft b
kabinet besloten. Nu kennen ï
windslieden nog een belasting!
trek voor door hen gemaak
kosten. Minister Dales (Binne!
landse Zaken) werkt echter af
een regeling waardoor ministe
en staatssecretarissen maand
lijks een vergoeding krijgen vO
gemaakte kosten. De nieuwe t
geling moet op 1 januari aa
staande ingaan.

In antwoorden op Kamervragq
over de zaak weigerde staatssj
cretaris Van Amelsvoort (FinaJ
ciën) gisteren op de inhoud v*
de regeling in te gaan. Het trejjken van conclusies over de I
nanciële uitwerking is 'nil
opportuun', aldus de bewind
man in antwoord op vragen v^
de Kamerleden Willems «!
Brouwer (beiden Groen link*'

aan het Binnenhof en aan de Ameri-
kaanse School in Wassenaar. In de
namiddag vertrekken de Amerika-
nen weer vanaf Schiphol. Volgens de staatssecretaris #

de vergoeding gebaseerd zijn jj
werkelijk gemaakte kosten. Hf
moet dan gaan om kosten die'
verband met de uitoefening v*
de functie worden gemaakt. Me
andere politieke ambtsdragef
zijn dit soort regelingen al ê'
maakt, of in voorbereiding.

De EG en de Maghreb-landen heb-
ben gisteren besloten de onderlinge
banden nauwer aan te t halen. De
EG- en de Maghrebministers gaan
elkaar voortaan ieder halfjaar ont-
moeten.
Een onderwerp dat tijdens dit over-
leg aan de orde zeker zal komen is
de stroom van migranten uit de
Noordafrikaanse landen naar Euro-
pa. De Marokkaanse minister zei
dat hier 'openlijk en zonder
schaamte' over gepraat moet wor-
den. Bij het zoeken naar een oplos-
sing moet naar zijn zeggen wel
rekening gehouden worden met de
rechten van de betrokkenen. Tij-
dens een deskundigenbijeenkomst,
komende maandag in de Marok-
kaanse hoofdstad Rabat, gaat men
hier al over praten.

Libië wordt nog steeds gezien als

BRUSSEL - De Europese
Gemeenschap heeft gisteren
geweigerd de strafmaatrege-
len die ze in 1986 trof tegen
Libië in te trekken. Vooral het
Verenigd Koninkrijk, maar
ook Nederland, voelde daar
niets voor. De zaak van de
sancties kwam aan de orde tij-
dens een bijeenkomst van de
EG-ministers van Buitenland-
se Zaken met hun collega's
van de Maghreb-landen (Ma-
rokko, Tunesië, Algerije, Libië
en Mauretanië).

De Marokkanse minister van Bui-
tenlandse Zaken, Abollatif Filali,
verklaarde na de bijeenkomst niet-
temin dat beide partijen bereid zijn
het Libische probleem 'te bespre-
ken en naar oplossingen te zoeken.
Ook mijnLibische collega heeft na-
drukkelijk gezegd dat hij 'overal en
op elk niveau' wil praten over deze
problemen. Ik ben dan ook optimis-
tisch over het bereiken van een op-
lossing voor dit probleem, aldus
Filali.

een broeinest van terrorisme. Nog
onlangs vaardigde de Franse justi-
tie een internationaal opsporings-
en arrestatiebevel uit tegen vier Li-
biërs (onder wie een zwager van de
Libische leider Gaddafi). Zij wor-
den verdacht van het opblazen van
een Frans lijntoestel boven de Saha-
ra, twee jaar geleden. Alle 170 inzit-
tenden kwamen daarbij om het
leven.
In verband met de terroristische ac-
tiviteiten van Libië vaardigde de
Gemeenschap in 1986 een wape-
nembargo tegen dat land uit. De
bewegingsvrijheid van Libische di-
plomaten in de EG-landen werd
beperkt, de omvang van Libische
diplomatieke vertegenwoordigin-
gen werd teruggebracht en er wer-

den veel strengere visaprocedures
ingesteld voor Libiërs die de EG
wilden bezoeken.

Bij de opzet van de nieuwere§
ling voor bewindslieden besta*
nog twee problemen, aldus kri|
gen rond het kabinet. Ten eers*
de omrekening van de kosten*
trek in een vergoeding, zodafl>!
dat de betrokkenen er niet bete'
maar ook niet slechter van Wr
den. Ten tweede een vorm V*
indexatie waardoor de vergo^
ding jaarlijks omhoog gaat a*
de hand van bepaalde criteria.

EG-commissaris Abel Matutes (be-
last met het Middellandse Zeebe-
leid) zei dat de Gemeenschap bereid
is tot alle mogelijke hulp aan de
Maghreb. De ontmoeting in Rabat
is mede bedoeld om een inventari-
satie te maken van de wensen van
de vijf landen.

Bush zal naar verwachting worden
vergezeld door zijn echtgenote en
het echtpaar Baker. De president
komt vrijdagavond aan op Schiphol
en brengt dan een bezoek aan ko-
ningin Beatrix in paleis Noordein-
de. Zaterdag brengt hij een bezoek

DEN HAAG - De politie van Den
Haag zet 1.500 politiemensen in bij
het bezoek van de Amerikaanse
presidentBush dat vrijdag en zater-
dag plaatsvindt. Daarvan komen er
375 van andere korpsen. De ge-
meentepolitie van Den Haag heeft
dit gisteren bekendgemaakt.

Haagse politie
zet 1.500 mensen

in bij bezoek
president Bush

Voor zaterdag is bij de politie een
demonstratie aangemeld van het
Anti Bush Comité, dat duizend
deelnemers op de been denkt te
brengen. De demonstratie richt zich
tegen interventie in de wereldorde.

De politie verwacht dat in het ge-
volg van de president 350 Amerika-
nen, 150 delegatieleden en enkele
honderden journalisten, naar Den
Haag zullen reizen.- Het bezoek, dat
in het kader van het Nederlandse
voorzitterschap van de EG wordt
afgelegd, wordt beschouwd als een
grote klus voor de politie. Er zijn
contacten met de Amerikaanse be-
veiligingsdiensten voor de veilig-
heidsmaatregelen. De kosten van
de veiligheidsmaatregelen bedra-
gen enkele miljoenen guldens.

Executieverkoop
Op woensdag, 6 november 1991, om

11.00 uur, vindt een openbare verkoop plaats.
De verkoopkomt voor rekening van

Fiscale Eenheid Handelsmij. Chorus B.V. en Chorus
Groente en Fruit 8.V., Handelsmij. Chorus B.V. en
Chorus Groente en Fruit B.V. te Geleen, Parklaan 2.
Te koop wordt aangeboden:

Een complete
winkelinventaris

o.a. 2 koeltoonbanken, 2weegschalen,
koelcel.
Een bestelwagen Suzuki Carry Commercial, bouwjaar
1988 metkenteken BZ-25-FB.

De plaats van verkoop is Sittard,
Molenbeekstraat 2.
De goederenzijn een half uur voor de verkoop te
bezichtigen.

' Alleen contante betaling. Geen opgeld.
De verkoop vindt plaats in opdracht van

de ontvanger rijksbelastingen te Roermond
(Belastingdienst Ondernemingen Roermond),
Godsweerdersingel 10.

De deurwaarder
belast met executie

Belastingdienst

Maatregelen
op komst tegen

fraude met
kentekenplaten
DEN HAAG - De Rijks-
dienst voor het Wegverkeer
(RDW) bereidt een aantal
maatregelen voor, die frau-
de met kentekenplaten voor
motorrijtuigen vanaf 1994
een stuk moeilijker moeten
maken. Dat is nodig omdat
100.000 tot 200.000 auto's
soms ofregelmatig met val-
se kentekenplaten rondrij-
den, zo verklaarde RDW-
woordvoerder J. van der
Bruggen gisteravond in de
actualiteitenrubriek Hier en
Nu.

Door het grootschalig gebruik
van valse kentekenplaten krijgt
een onbekend aantal automobi-
listen ten onrechte bekeuringen
thuisgestuurd voor overtredin-

gen die anderen hebben ge-
maakt.

Tot dusverre accepteert de rech-
ter een foto van een auto in over-
treding als wettig bewijs en
moest degene op wiens naam het
kenteken geregistreerd stond be-
talen.

Tijdens de uitzending werd ge-
demonstreerd hoe men zonder
zich te legitimeren binnen een
kwartier en voor een paar tien-
tjes een set valsekentekenplaten
kan kopen bij vrijwel alle hande-
laren in auto-onderdelen.
Om de fraude in de nabije toe-
komst tegen te gaan wil de RDW
dat alle aluminiumplaten waar
kentekenplaten van worden ge-
maakt al bij de produktie een
registratrienummer krijgen, die
later door een computer aan het
kenteken van een auto wordt ge-
koppeld. Verder wil de dienst
dat men zich met rij- en kente-
kenbewijs legitimeert bij de aan-
koop van maximaal twee nieuwe
platen.

Tot slot wil de RDW dat er bete-
re afspraken worden gemaakt
met de producenten en verko-
pers van kentekenplaten.

'Honecker del
maand terug'

BERLIJN - De voormalig cC
munistisch leider van de DÜj
Erich Honecker, zal nog voor Ij
einde van november terugke^
in Duitsland. Dit heeft de Dui<j
minister van Justitie,Klaus K*
kei, verklaard tegenover het <$
blad 'BerlinerKurier'.
„Voor het einde van de maal
zullen de misverstanden en 1
problemen met formaliteiten 'de wereld zijn," zegt Kinkel
het interview met de krant.
Het dagblad 'Bild Zeitung' mcl'
de gisteren op gezag van kring*
rond Michail Gorbatsjov dat *Sovjetpresident Honecker »■'langer als gast beschouwt. j
Vorige week al verklaarde Jj
Duitse minister van Defensie dj
hij hoopte op een terugkeer V»
de Oostduitse ex-partijled
voor het bezoek van de RuS*
sche president Boris Jeltsin 3»
Duitsland op 20 november.
Honecker moet zich in Duitsla1*verantwoorden voor de doodv?
ongeveer 200 Duitsers die ZV
omgekomen bij vluchtpoging
naar het Westen.

Limburgs Uagbtad Dinsdag 5 november 1991 " 12
Heden overleed tot onze diepe droefheid na een
langdurige ziekte toch nog onverwacht voorzien
van de h. sacramenten der zieken in de leeftijd van
53 jaar mijn lieve man, goede en zorgzame vader,
lieve opa, schoonzoon, broer, schoonbroer, oom en
neef

Ad van der Velden
echtgenoot van

Marian van Kuik
De bedroefde familie:

Kerkrade: Marian van derVelden-Van Kuik
Landgraaf: AngelaBloem-Van der Velden

Ger Bloem
Vienna

Kerkrade: Johnvan der Velden
Familie Van der Velden
Familie Van Kuik

6461TCKerkrade, 2 november 1991
Ailbertuslaan 72
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 7 november om 11.00 uur in de paro-
chiekerk H. Jozef en Norbertus O.L. Vrouwestraat
waarna de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium Imstenraderweg 10 te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Tijdens hetrozenkransgebed van woensdag as. om
19.00 uur zal Ad bijzonder worden herdacht in
voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerheide-
kliniek St.-Pieterstraat 145 te Chèvremont-Kerkra-
de.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

t
Heden overleed geheel onverwacht, voorzien van
het h. sacrament der zieken, onze dierbare broer,
schoonbroer, oom en neef

Frans Lintjens
weduwnaar van

Maria van Melik
*17 juli 1914 t 3 november 1991

De bedroefde familie:
FamilieLintjens
Familie van Melik

Roermond, 3 november 1991
Corr.adres: L.P.J. Lintjens
Beegderweg 10, 6085 AN Hom
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 7 november a.s. om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Laurentius te Maasniel,
waarna aansluitend de begrafenis op het r.k. kerk-
hof aldaar.
Samenkomst en gelegenheidtot schriftelijk condo-
leren vanaf 10.30 uur in de kerk.
Avondmis woensdag a.s. om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Frans is opgebaard in het mortuarium van het St.
Laurentiusziekenhuis te Roermond.
Bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

f
Na een zorgzaam leven is heden stil en bescheiden
zoals zij was in ons bijzijn van ons heengegaan on-
ze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Christina Mccx
weduwevan

Franciscus van der Doorn
Zij overleed in de leeftijd van 82 jaar, gesterkt door
het h. sacrament der zieken.

Vessem: Martha van Schendel-van der
Doorn
John van Schendel
Cynthia,Linda en Sonja

Baexem: Tiny van Kesteren-van der Doorn
Jan van Resteren
Bart, Noud en Christiaan

Zoetermeer: Simon van derDoorn
Truus van der Doorn-Breuer
Bas

Kerkrade, 3 november 1991
Bejaardenhuis Hoog Anstel
Corr.-adres: Herenhof 6, 6095 CA Baexem
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 7 november a.s. om 11.00 uur in de
kapel van het Bejaardenhuis HoogAnstel te Kerk-
rade-Chevremont waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof aan de
Hoofdstraat te Schaesberg.
Bijeenkomst in de kapel alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene op woensdag 6 november a.s. om 18.40
uur in voornoemde kapel waarna aansluitend
avondmis.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
de) St.Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevremont
dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te willen
beschouwen.

Op 24 oktober j.l. is overleden mijn inniggeliefde
broer

Fake Bosma
in de leeftijd van 58 jaar.
Op wens van de overledene heeft de crematie
plaatsgevonden in Düsseldorf.

B. Doek-Bosma
kinderen en kleinkind

Leeuwerikstraat 11
6414 VT Heerlen

tHenricus Huygen, oud 71 jaar, weduwnaar van
Anna Hensen. Maastricht. Corr.adres: Malberg-

plein 10c, 6218 BB Maastricht. De eucharistievie-
ring zal plaatshebben op woensdag 6 november om
11.00 uur in de parochiekerk van JohannesBosco,
Akerpoort-Maastricht. Schriftelijk condoleren in
de kerk.

tSebastiana de Leeuw, 63 jaar, echtgenote van
Jan de Jong, Strubben 14, 6088 NN Roggel. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
donderdag 7 november 1991 om 10.30 uur in de St-
Petruskerk te Roggel.
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18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1% 1e hyp. 2e en 3e hypoth
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11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd I 1.379% 17.9% 85 mnd Eff. jaarrente te hyp. in voorbeeld 9,2%, 2e en 3e Hyp. 13,5%
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd; 1.379% 17.9% 85 mnd ___________nTTJ—U\J.\\\tJytVT7_TV________m
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Modern, strak en elegant dressoir. Kleur: hoogglans zwart/zwart
Oök leverbaar als afgebeeld 270 cm breed. Prijs ’ 1795,-

kleuren. Normaal ’ 29,- BEDRUKTE
■f _m_m f VELOURS STOFFEN

«VOOr J IJ, f ln vele najaarsdessins
Dei* metei* Geschikt voor blazers en rokken.r 150 cm breed. Normaal ’ 49,-, ’59,-en ’ 69,-

BEDRUKTE WOLLEN EN jÉft N" V°°r J 39,"
HALFWOLLEN STOFFEN !»r per meter
Geschikt voor blouses en japonnen. T
Dubbelbreed. Normaal ’ 39,- en ’ 45,-

-’ Or Zandgewassen uni zijde

. daar winkel je voor je plezier!

Bewindslieden
mogen niets

aan vergoeding
overhouden



# Een collage van de eerder verschenen artikelen in het Limburgs Dagblad over de wanorganisatie van
'Scheepvaartpassagebureau Eurocruises' met op de achtergrond de gewraakte cruiseboot 'Ambasador I'

Zondagmiddag 13 oktober 1991.
Aan boord in Venetië. 'De muren
zitten vol met allerlei niet teidentificeren troep, de stank in
*at badkamer heet, is letterlijk
adembenemend.

Mevrouw Eggen zal het allemaal
niet licht vergeten want bij een
zoektocht naar een bruikbaar
toilet is zij van een trap gevallen.
„De schadeclaim voor een bedor-
ven vakantie ligt al bij Eurocrui-
ses in de bus. Ik heb het wel
vriendelijk gehouden in mijn
brief, want ook ik weet wel datje
voor 795 gulden niet op de Love
Boat zit", zegt zij.

Al snel blijkt ook dat niet alleen
de reis, waaraan de actievoerder
uit Maastricht deelnam, proble-
men kende. Ook de september/
oktober-cruise was een bezoe-
king. Mevrouw Eggen uit Heer-
len: „Een kapotte riolering was
er oorzaak van dat we dagenlang
in een vijf eentimer dikke laag
poep hebben gezeten." Mevrouw
Hagelstein uit Bocholtz beves-
tigt dat volmondig: „De stank
was werkelijk niet te harden".

Citaten uit Eyssen's 'zwartboek.
Ze spreken boekdelen, maar di-
rectrice Iris Zarkadas-Van Lan-
geveld van Eurocruises in Cadier
en Keer vindt het een 'overdre-
ven voorstelling van zaken.

De Algemene Nederlandse ver-

tuigingen. Mevrouw Willigers uit
Heerlen vult dat wat aan: „De
bemanning deed zijn best en ik
vind dat Eyssen veel te hard oor-
deelt." Zij staat niet alleen.

Mevrouw Ruttink uit Houten is
gehandicapt en heeft niets dan
lof voor. het personeel van de
,boot. Zij liet na de oktoberreis
tientallen opvarenden een lijst
tekenen met tevredenheidbe-'

Lof
yrijdag 18 oktober.De kapitein deelde ons mededat een onbekende passagier deGriekse Port Health Authoritieshad ingelicht over de situatie aanboord en dat genoemde diensteen controle had verricht. Eendelegatie van dereizigers wist dekapitein te bewegen een verkla-
ring op te hangen: 'het schipmoet binnen een maand worden
gegast. Voor de gezondheid van

Na aandrang gesprek met de
heer Constantin, die zich voor-
stelde als president van Euro-
cruises. 'Na het gesprek bemerk-
ten we dat personeel in de eet-
zaal aan het spuiten was en
daarbij een masker droeg. Laterlag de eetzaal bezaaid met dode
kakkerlakken.

donderdagmiddag 17 oktober.Aan de dames van Eurocruises
gevraagd de aanwezigheid van
de kakkerlakken te melden aan
de chef-steward en mij op de
hoogte te brengen van het ant-
woord. Geen antwoord gekre-
gen, ook niet van de gastheer
van Eurocruises'.

Maandagmiddag 14 oktober.Kakkerlakken gesignaleerd in
Qe eetzaal en dat gemeld aan on-ze ober, Santiago. Hij gaf te ken-
den dat hij daar al van op dehoogte was. 'De andere tafelgeno-ten heb ik niet ingelicht omdat
lk ze niet wilde verontrusten.

De stichting Garantiefonds Reis-
gelden is klaar om schadeclaims
van Eurocruises in behandeling
te nemen. „Als het wel nodig is,
want als het weer niet mooi ge-
noeg is, heb je altijd van die
slimmeriken die proberen hun
geld terug te krijgen", lacht de
directrice van Eurocruises met
Zuideuropese blijmoedigheid.

gebeuren. Klachten worden se-
rieus onderzocht, maar die van
meneer Eyssen slaan alles. Nie-
mand hoeft mij te vertellen dat
in zuidelijke landen niet alles
vlekkeloos verloopt, maar als be-
ginnend reisbureau kan je daar-
van leren en daar zal ook over
gesproken worden. Rustig en
zonder overdrijving", zegt ze.

toeschietelijker. Zij zegt 'alleen-
heerser' te zijn van het reisbu-
reau. De in reiskringen bekende
Jos Frenken (directeur van de
inmiddels failliete Holliday Crui-
ses) is volgens haar slechts een
adviseur. Zij zegt: „Natuurlijk
ken ik ook de foto's die gemaakt
zijn na de panne aan de riolering,
maar zeg nou zelf, dat kan overal

eniging van reisorganisaties
houdt zich overal buiten. Euro-
cruises is geen lid.
De politie in Maastricht worstelt
nog wel met de aanklacht van
Eyssen, want de bemanning van
het schip lijkt niet zo gemakke-
lijk te verhoren.
Iris Zarkadas intussen wordt on-
der druk van de vele reacties wat

Ook in Limburg nijpend beddentekort

Inspectie bekritiseert
intensive care-beleid

in de theaters

HEERLEN:
- wo. 6/11: Cuadro Flamenco.

MAASTRICHT:
- di. 5/ll:pianorecital van Louis Lor-
tie.
- wo. 6/11: lunchconcert met Tamara
Rumiantsev, piano (12.30 uur).
- wo. 6/11: 'Adèle op de Orinoco', so-
loprogramma van Adèle Bloemen-
daal.

SITTARD:
- di. 5/11: 'Het land van mijn moeder',
een vertelling van YvonneKeuls.

ROERMOND:
- di. 5/11: 'Introdans', jubileumpro-
gramma.

WEERT:
- di. 5/11: 'Adèle op de Orinoco', solo-
programma van Adèle Bloemendaal
(20.15 uur).

Tenzij anders aangegeven beginnen
de voorstellingen om 20.00 uur.

(ADVERTENTIE)

Krijgt u verhoging
van uwopslag?

Vreemd maar waar: veel de combinatie van een particu- pele overschakeling naar de VGZ streeft geen- winst na.
mensen hebben moeite met liere verzekeraar en een aantal particuliere verzekering. Maar, Dat vertaalt zich voor vin een
het overschrijden van de loon- grote ziekenfondsen. dankzij onze kennis en contac- gunstige premie. Waarvan ude
grens. Niet met het feit dat ze Daardoor kunnen wij u niet ten, ook van een perfekte hoogte ook nog eens kunt
meer salaris krijgen. alleen verzekeren van een soe- medische zorg. beïnvloeden doordat u de

Maar wel met de stap uit ■ keuze heeft uit 8 eigen risico-
het ziekenfonds en het vinden r jaarsa|arjsf 52300 *of meer? Benut debonn bedragen. Elk jaar opnieuw
van de juisteparticuliere ziekte- I ongeacht uw leeftijd en ge-
i__... i Graag ontvang ik meer informatie en een geheel vriibliivende offerte. i „ " ,
kostenverzekenng. | Naar^. M/v zondheid.

Voor u kan die overgang | Adrpv _Postcode: _ I Voor nadere informatie en
soepel verlopen. Wanneer uw | piaats: Tel.: I een geheel vrijblijvende offerte,
bruto jaarinkomen stijgt tot | Beroep: . | benut ude bon. Of u belt gratis
boven de loongrens van i Geboortedatum man: vrouw: * _- i onze informatielijn: 06-0199.
f 52.300,-* kunt u kiezen voor i Aantal kinderen: _ „waarvan boven de 18 jaar:_ op werkdagen van 8 uur
VGZ Gewenst eigen ns.co: D laag D gemiddeld Qhooq 's morgens tot 8 uur's avonds. .__ ~ _ , Gewenste klasse: I _ .. , . . cVGZ, de Zorgverzekeraar ,

Hy|dige verzekeraar: __ i en op vrijdag tot 5 uur zijn wij
van Nederland, is ontstaan uit . u van ~____n_ m m * »I Bon in ongefrankeerde envelop opsturen naar Zorgverzekeraar VGZ, 0| Hipnst Lr If/Mfi"Het exacte bedrag voor 1992was bij plaatsing van , Antwoordnummer 292, 6500 VC Nijmegen. gI Qiensi. \i^|^ Ti _m_
deze advertentie nog niet officieel vastgesteld I 1 I AJl^^->J]^ L. M

ZORGVERZEKERAAR VGZ BESTEEDT MEER ZORG

RL-instituut voor
hart en vaatziekten
wordt Nederlandse
onderzoeksschool

MAASTRICHT - Het Instituut
voor Hart- en Vaatziekten van de
Rijksuniversiteit Limburg wordt
een van de dertien Nederlandse on-
derzoeksscholen. Dat blijkt uit de
selectie die de Nederlandse organi-
satie voor wetenschappelijk onder-
zoek NWO gisteren bekend ge-
maakt heeft. DeRL had drie institu-
ten voor de status van onderzoeks-
school voorgedragen.

Landelijk waren' er 38 voorstellen
ingediend. Het ideeen het geld voor
onderzoeksscholen zijn afkomstig
van het ministerievan Onderwijs en
Wetenschappen, dat daarmee groe-
pen onderzoekers rond een bepaald
thema wil stimuleren tot samenwer-
king.

De eerste selectie van de NWO gaat
gepaard met eenmalige subsidies
voor een totaal bedrag van 12,7 mil-
joen gulden. Het RL-instituut krijgt
daarvan 850.000 gulden. Volgens
administratief directeur Rob van
der Zander gaat het om een soort
aanmoedigingspremie.

Van der Zander ziet de selectie als
een erkenning van de kwaliteit van
het onderzoeksinstituut. Uitbrei-
ding van het aantal medewerkers is
mogelijk, maar het geld zal voorna-
melijk besteed worden aan kwali-
teitsverbetering.

Van onze verslaggeefster

/ - Het beleid inzake de
intensive care-afdelingen in zieken-, £uizen is onduidelijk. Dat zegt de: i^neeskundige Inspectie van de
volksgezondheid in een rapportover de kwaliteit van deze afdelin-gen. Er moet een duidelijk opname-
n ontslagbeleid gevoerd worden

2P basis van selectiemaatstaven.; Jr'aarmee kan worden voorkomen; r"at Patiënten ten onrechte op de IC
orden opgenomen. Het onderzoek

7erd in 45 ziekenhuizen in Lim-
DUrg, Noord-Holland, Friesland en

Groningen uitgevoerd.

■ "P.e intensive care afdelingen zijn
problematisch. Er is constant

?en nijpend beddentekort en ge-
kwalificeerd personeel is moeilijk
tf Knjgen. We hebben alflink uitge-
~,reid, maar we moeten regelmatig

! ~e afdeling sluiten. Natuurlijk heb-
°er| we maatstaven voor het opna-

maar door de grote druk
£unnen die nooit helemaal gevolgd
gorden. Vaak moet iemand van de
«deling af om ruimte te maken
voor iemand die er nog beroerder
"*an toe is. Wanneer er echt een ca-

Volgens het rapport zou de commu-nicatie tussen de ziekenhuizen enhet ambulancevervoer ook te wen-
sen over laten. „Dat is in Limburg
niet het geval," stelt Carpay, „Om
de communicatie nog te verbeterenzijn we zelfs van plan een automati-seringssysteem te aan te schaffen,
zodat er met een druk op de knopduidelijk wordt in welk Limburgsziekenhuis er nog een IC-plaats be-
schikbaar is. Als de onderhandelin-
gen goed verlopen zouden we daar
over een halfjaar al mee beginnen."

Communicatie

paciteitsprobleem dreigt, dan heb-ben we goede afspraken met deandere Limburgse of zelfs buiten-
landse ziekenhuizen om de mensendaar te laten opnemen," vertelt di-
recteur Carpay van het AcademischZiekenhuis Maastricht.

Aanleiding voor het onderzoek wa-ren de signalen die de inspectie
kreeg over tekorten aan bedden enpersoneel en gebrek aan de coördi-
natie van de zorg. „Wij hebben onze
IC de afgelopen tijd danig uitge-breid, omdat we hopen het trauma-
centrum voor Limburg te worden "vertelt een woordvoerder van hetDe Weverziekenuis in Heerlen.
„Door fikse investeringen in metname de personele sfeer, is de kwa-
liteit van onze IC erop vooruit ge-
gaan. Bovendien hebben we van de
zomer de hele afdeling gerenoveerd
en voorzien van nieuwe bewakings-
apparatuur. Toch komt het nog re-gelmatig voor dat we de operaties
moeten uitstellen omdat alle IC-
bedden bezet zijn. Mernsen die al
heel lang wachten op hun operatie,
worden dan weer teleurgesteld!
Maar een IC-bed kost één miljoen
op jaarbasis, dus een uitbreiding op
korte termijn is budgettair niet
haalbaar," aldus de woordvoerder
van het De Wever.

De andere twee voorstellen van de
RL zijn door de NWO niet gehono-
reerd. Met betrekking tot het pro-
ject Voeding en Gezondheid werd
een overlapping geconstateerd n f
een soortgelijk initiatief aan
Landbouwuniversiteit Wageningen

Het Maastrichtse MERIT, dat .
bezig houdt met economisch ond(:
zoek, viel buiten de boot.

Behalve een uit noodzaak geboren
bedden- en personeelstekort blijken
de ziekenhuizen in Limburg vol-
gens hun eigen zeggen geen proble-
men te hebben met onderlinge
communicatie en coördinatie. „Des-
noods brengen we ze naar Aken,
maar de Limburgse patiënten wor-
den uitstekend geholpen. Ook de
medische en verpleegkundige sa-
menwerking verloopt overal vlot.
Maar natuurlijk valt er overal wel
iets te verbeteren, besluit de voor-
lichtervan het De Weverziekenhuis.

Limburgse
filmprijzen
uitgereikt

ff^ASTRICHT - Tijdens het Na-
onale Kampioenschap voor film

?? video in de Maaspoort in Venlo
Jn (ir je LimDurgSe inzendingen

ar* ond' Er waren in totaal 28
geselecteerd

°°r de kampioenschappen.

P°or zijn humoristische animatie-
'jp- 'Reïncarnatie' ontvingen de

Bervoets uit Stem en
verveille uit Wijnandsrade een gou-
J*en medaille. De film 'Vipera Be-

s' (adder) van Peter Keijzer uit
"veert werd met een zilver medaille
?enonoreerd.-°hn Rinkens en John Misere uit
f^erlen kregen een bronzen plak, oor hun humoristische speelfilm
? r Jadezwerg' (de tuinkabouter).
t)P Haan, van het Heerlens streek-
t^eater, speelt in dit filmpje waarin
f-erkraads dialect wordt gesproken,een. rol.

CADIER EN KEER - Een cruise maken van Venetië
naar de Griekse eilanden tegen een scherpe prijs lijkt
een jongensdroom.Het 'scheepvaartpassagebureau
Eurocruises' uit Cadier en Keer beloofde in fraaie
folders de droomvoor veel landgenoten waar te

maken. Inmiddels is duidelijk dathet voor heel wat
reizigers een nachtmerrie werd.

De bevindingen van de Griekse gezondheidsdienst
lieten niets teraden over: de Ambasador moet binnen
één maand in quarantaine en een 'behandeling' met
pesticiden moetkakkerlakken aan boord uitroeien.
Andere klanten van Eurocruises zijn het niet eens
met dekritiek: 'overdreven' heethet. „Niet alles is

vlekkeloos verlopen, maar datkan ook niet voor die
prijs", zegt Eurocruises zelf.

De voor- en tegenstanders op eenrijtje, met een
doorde MaastrichtenaarL. Eyssen geschreven

zwartboek als leidraad.

DOOR ROB PETERS
EN MAURICE ÜBACHS

depassagiers leveren noch de in-
sekten noch het verdelgingsmid-
del gevaar op.

Kakkerlakken en ronddrijvende poep verziekten cruises

'Voor 795 gulden zit je
niet op de Love boat'

Limburgs dagblad J Limburg
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bioscopen
HEERLEN

;Royal: Thelma and Louise, di
i t/m do 18.15 en 20.30 uur.Rivoli:
! Out for justice, di t/m do 18.45en
I 20.45 uur. Maxim: Dying young,
i dag. 18.30 en 20.45 uur. H5: Ter-
minator 2, dag. 14.30 18 en 21

| uur. Robin Hood; prince of thie-
i ves, dag. 14 18.15 en 21.15 uur.
I Intensive Care, dag. 14 19 en

21.15 uur. Another You, dag. 19
| en 21.30 uur, di do ook 14 uur.
| Assepoester, wo 14 en 15.30 uur.
! The naked gun 2 1/2, dag. 19 en

21.15 uur, di do ook 14uur. Beer-
tje Sebastiaan, wo 14 en 15.30
uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: An angel at \
my table, wo 20 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Thelma and Louise, dag. j
18.30 en 21.15 uur. De kleine zee- j
meermin, wo 14.30 uur. Dying j

!young, dag. 18.30 en 21.15 uur, j
wo ook 14.30 uur. Prospero's ?
books, dag. 18.30 en 21.15 uur, j

i wo ook 14.30uur. Intensive care,!
i dag. 18.30 en 21.15 uur, wo ook I
\ 14.30 uur. Ciné-K: Regarding j
s Henri, dag. 21.15 uur. Cinema-;
IPalace: Terminator 2, dag. 20.30\| uur, wo ook 17 uur, wo ook 13.45
! uur. Robin Hood; prince ofthie- j
! ves, dag. 20.45 uur, wo ook 17.15\: uur, wo ook 14 uur. Another!

You, dag. 129.15 en 21.30 uur. j: Assepoester, wo 14 en 16 uur.|
Lumière: La vie et rien d'autre,j

! dag. 20 uur. Dochters van de
Nijl, dag. 21 uur. De Provincie,l
dag. 22 uur.

GELEEN
Roxy: Terminator 2, dag. 20.30 juur. Studio Anders: Robinf
Hood; prince of thieves, dag. j
20.30 uur.

SITTARD
Forum: Terminator 2, dag. 20.30 juur. Regarding Henri, dag. 20.30]
uur. Assepoester, wo 14 uur.
Filmhuis Sittard: La captive du
desert, wo 20.30 uur.

ECHT
|Royal-Microßoyal: Terminator
f 2, dag. beh. Wo 20.30 uur. The
i naked gun 2 1/2, dag. beh. Wo
f 20.30 uur.

ROERMOND
lRoyal: Terminator 2, dag. 20.30-
-ï uur. Royaline: Robin Hood;
| prince ofthieves, dag. 20.30 uur.
I Turtles 2, wo 14.30 uur. Film-'
I huis Roermond: La captive du
I desert, do 20.30 uur.

VENLO
j:Filmhuis Venlo: La captive du!:desert, di 20.30 uur.
I . :

in het nieuws



Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Voor de
sloop bestemde, leegstaande
huizen aan de Pastoor Schat-
tenstraat in Landgraaf oefe-
nen een grote aantrekkings-
kracht uit op vermoedelijk
jongevandalen.

huurcontract voor een vervangende
woning getekend."
De politie zal totdat de laatste wo-
ningen tegen de grond zijn gegaan,
een extra oogje in het zeil houden,
belooft een woordvoerder. Postzegels

Geen geld, toch
in trein gestapt

HEERLEN - Een jongeman, die
in de trein van Heerlen naar Bre-
da betrapt werd op zwartrijden,
is gisteren door de Heerlense
kantonrechter veroordeeld tot
een boete van dertig gulden. De
officier van justitie had het dub-
bele geëist.
De NS-conducteur betrapte de
inmiddels in Breda wonende
man, toen hij zonder geldig
kaartje in de trein van Heerlen
naar Breda zat. De conducteur
schreef alsnog een plaatsbewijs
uit waarvoor de zwartrijder fl

33,50 moest betalen inclusief de
boete.

Maar daar ging deze niet mee ak-
koord. „Als ik mijn jongeren-
kaart bij me had gehad dan zou
ik slechts 18 gulden hoeven te
betalen. Ik wil dat bedrag beta-
len, maar meer niet," zei hij voor
het kantongerecht.
„Voor boetes geldt geen jonge-
renkaart", vond kantonrechter
mr J. Freijters. „U bent fout door
zonder geld in de trein te stap-
pen. En dan geldt geen excuus."
De kantonrechter beperkte de
boete tot 30 gulden. „Niet omdat
ik de eis te hoog vindt, maar om-
dat u voor deze zaak met de auto
van Breda naar Heerlen komt."

Van onze medewerker

Dubbel feest

De provincie beriep zich bij de wei-
gering op het provinciaal afvalstof-
fenplan en de aanvullende nota
bouw en sloopafval.
Volgens de Raad van State mocht
deze nota echter niet gehanteerd
worden omdat zij op het moment
van de weigering nog niet als inte-
graal onderdeel van het afvalstof-
fenplan door deKroon was goedge-
keurd.

Kansen op snelle opvolging lijken klein

Bocholtz 'pastoorloos'
De brandweer moest vorige week
een vuurtje in een van de leegstaan-
de woningen blussen. Zaterdag
moest de WML te hulp snellen toen
een stukgetrokken waterleiding on-
verwacht voor een fontein zorgde.
Het in brand gestoken pand ligt in-
middels tegen de vlakte. „Jammer
dat een paarkwajongens er de fik in
hebben gestoken", vindt een van de
werknemers van het sloopbedrijf.
„We hadden er nog flink wat hout
uit kunnen halen."

Op het terrein hebben achttien be-
jaardenwoningen gestaan, waarvan
de laatste nog moeten worden ge-
sloopt. De eerste fase van de opera-
tie is al achter de rug. Op het deel
dat het dichtst bij de Schaesbergse
dorpskern ligt, hebben de uit 1949
stammende verouderde huizen al
plaats gemaakt voor meer eigentijd-
se woningen. Daarvan verschijnen
er in totaal 28.

BOCHOLTZ - Voor het eerst sinds 1873, het stichtingsjaar van
de parochie van de H.-Jacobus de Meerdere, moet Bocholtz
het voorlopig nog zonder pastoor stellen.

Pastoor Übachs heeft na zes jaar af-
scheid genomen en is naar Grub-
benvorst vertrokken. Een opvolger
is er vooralsnog niet. Een genomi-
neerde kandidaat heeft bij nader
inzien voor de eer bedankt, omdat
de parochie hem te groot en te
zwaar leek.

En in het licht van de bijna veertig-
pastoors-vacatures in het bisdom
Roermond zou het geduld van de
parochianen in Bocholtz wel eens
danig op de proef gesteld kunnen
worden.

Illusie
De illusie ooit nog eens over de as-
sistentie van een kapelaan te be-
schikken, is sinds het vertrek van
kapelaan Schumans enkele jaren

geleden naar Molenberg, totaal ver-
vlogen.

Winand Aalmans, secretaris-pen-
ningmeester van het kerkbestuur:
„Er is nog geen uitzicht op een be-
noeming, zodat we onze diensten-
planning alvast tot 1 januari hebben
opgesteld. Dat kost de nodige
hoofdbrekens, maar de medewer-
king van met emeritaat zijnde gees-
telijken, pastoors en dekens is
prima. Waar het kan, helpt men ons.
Tot nu toe is nog geen mis uitgeval-
len. Het is passen en meten, maar
we slagen er in de lopende paro-
chiezaken waar te laten nemen.

Bocholtz stelt hoge eisen aan haar
nieuwe herder, die meteen met een
kerkrestauratie van circa anderhalf
miljoen gulden wordt geconfron-
teerd.

„Zodra de laatste woningen vrijko-
men, gaan we meteen slopen. We
willen graag voor de winter het
grondwerk voor de nieuwbouw
achter de rug hebben", zegt G. van
de Bongard, directeur van de Wo-
ningvereniging Schaesberg.

Van de Bongard denkt dat het niet
lang meer zal duren. „Volgens mijn
informatie heeft de laatste bewoner
vanmorgen (maandag, red.) een

" 'Kind en Buiten Spelen' is dü
jaar het thema van de Kinder-
postzegels. De nieuwe zegels
zijn vanaf morgen verkrijg-
baar in het postkantoor in hé
Heerlense winkelcentrum de
PLU. De waarden van de dril
Kinderpostzegels zijn 60 (+3O)
cint, 70 (+3skent en 80 (+4O)
cent. Met de opbrengst van de
kinderzegels betaalt de Stich-
ting Kinderpostzegels Neder-
land projecten voor kansarme
kinderen in binnen- en buiten-
land. De stichting maakt zich
al 65 jaar sterk voor kinderen
overal ter wereld. Voor het the-
ma van dit jaar is gekozen
omdat nog steeds niet alle kin-
deren onbezorgd buiten kunnen
spelen. Stadskinderen in druk-
ke wijken bijvoorbeeld hebben
er geen ruimte voor en werken-
de kinderen in het buitenland
hebben geen tijd om te spelen-
Voor de gehandicapte jeugd
ontbreken vaak geschikte speel-
voorzieningen. Burgemeester
Piet van Zeil van Heerlen geefi
morgen het goede voorbeeld-
Om half negen koopt de burger-
vader de eerste kinderpostze-
gels.

Kerkraadse firma overtrad rijtijdenbesluit

Bedrijf stuurt zijn
chauffeurs naar cursus

St. Pietersrade neemt geen enkel risico

Sloop van Lindenlaan
duurder door asbest

Van onze verslaggever

KERKRADE - Door de aanwezig-
heid van asbest valt de sloop van de
woningen aan de Lindenlaan en
omgeving 180 duizend gulden ho-
ger uit. De kosten komen voor reke-
ning van Woningbouwvereniging
St.Pietersrade.

Jo Bok van de directie van St.Pie-

tersrade is niet blij met de extra
kosten, maar beseft dat de bouw-
vereniging door de zure appel heen
moet bijten. „We willen coute que
coute het asbest weghalen. Die stof
heeft al veel gezondheidsproblemen
veroorzaakt", aldus Bok.

Aan de Lindenlaan en omgeving
worden 152 woningen gesloopt. Mo-
menteel zijn de slopers aan het

werk in de Ahornstraat. Na de zo-
mervakantie heeft een zogenoemde
'asbestploeg' uit België de huizen
van asbest ontdaan.

Nog maar vier huizen in de straat
zyn nog bewoond. De rest van de
huizen staat leeg of is reeds ge-
sloopt. De mensen in de bewoonde
huizen wachten op vervangende
woonruimte, voordat zij de Ahorn-
straat verlaten. Bij hen is de 'asbest-
ploeg' nog niet geweest.

Volgens de uitvoerder van het
sloopwerk, J.Hodzelmans, zit het
meeste asbest in schoorsteenpijp-
jes, golfplaten en vloerplaten.

De - nu nog bewoonde - huizen
aan de Lindenlaan zullen volgend
jaar gesloopt worden.

" Het Heerlens Streekthea-
ter heeft dubbel feest. Niet
alleen viert de stichting dit
jaar het zilveren jubileum,
ook ontving het Streekthea-
ter zaterdagavond haar
600.000ste bezoeker tijdens
de jubileumvoorstelling
Opa sjleit truk/Woa isse da?
De eer viel te beurt aan de
heer en mevrouw Dekker.
Natuurlijk waren er bloe-
men voor de feestvarkens,
maar het Streektheater had
nóg een verassing in petto,
een levenslang gratis abon-
nement. Van links naar
rechts: HST-vertegenwoor-
digerWil Maassen, het echt-
paar Dekker en Eva-
Katrien Schröder, de assis-
tente van Maassen.

Foto: WIM KUSTERS

de problematiek heeft ingespeeld,
maar dat deed niets af aan de ernstvan de overtredingen: „Door te lan-
ge rijtijden en onvoldoenderustpe-
riodes zijn de chauffeurs eerder
terug bij hun baas. Het bedrijfprofi-
teert daarvan. Economisch vertaald
betekent dat extra bedrijfswinst
omdat er meer ritten gemaakt kun-nen worden. Ik til erg zwaar aan dit
soort overtredingen."
Haar eisen varieerden van 250 tot1400 gulden per overtreding. In to-taliteit eiste zij een geldboete van3825 gulden.
Kantonrechter mr J. Freijters be-sloot conform de eis: „Die boeteheeft u dubbel en dwars terugver-diend door de rijtijdenwet zo dik-wijls te overtreden. TJ kunt nogvangeluk spreken dat twintig anderezaken niet zijn aangebracht."

HEERLEN - Wildgroothandel V.
uit Kerkrade is gisteren door kan-
tonrechter mr Frerjters veroordeeld
tot een geldboete van 3825 gulden
voor het herhaaldelijk overtreden
van het rijtijdenbesluit.
Met het vonnis mag hetKerkraadse
bedrijf dik tevreden zijn, omdat het
slechts zes van de zesentwintig
overtredingen ten laste kreeg ge-
legd. De groothandel, kennelijk ge-
schrokken van de hoge boete, gaat
zijn chauffeurs inschrijven voor een
cursus waarin tekst en uitleg wordt
gegeven over het rijtijdenbesluit en
het gebruik van de tachograaf-
„lk heb het sterke vermoeden dat in
uw bedrijf nergens op gelet wordt.
Al die strafbare feiten werden ge-
pleegd door drie werknemers. Stelt
v zich eens voor dat justitie al uw
werknemers had gecontroleerd. U
weet toch dat vermoeide chauffeurs
door te korte rustpauzes een gevaar
op de weg kunnen zijn. Heeft uw
personeel wel eens gehoord van de
rijtydenwet en weet het hoe een ta-
chograaf werkt?", vroeg mr J. Freij-
ters aan een directielid van de
groothandel in versprodukten.

Straatzanger
" Een avondje stappen, flinkwat biertjes drinken, lallend de
straat op, luid zingen en door
de politie worden bekeurd. Dat
overkwam twee jongens uit
Brunssum die te luidruchtig
waren op de Prins Hendrik-
straat. Officier van justitie en
kantonrechter vonden een geld-
boete van 60 gulden op zijn
plaats. Reactie van een 'straat-
zanger': „Moet de politie zo
nodig met hondenopdraven, dehandboeien gebruiken en onseen nachtje opsluiten? Ik ben
het niet eens met die boete-Maar die gezellige avondneemtniemand ons meer af..."

Kwis
" Welke kleur heeft 'tkalfje van
de grote Afrikaanse watoessi-
runden? Hoe lang kan een bod
constrictor worden? Deze enmeer vragen over de natuurkwamen aan de orde tijdenshet onlangs gehouden Schrie-
versheidefeest. 'De grote dieren
kwis' werd gewonnen door Eva
Gerards uit Schinnen. Het
meisje wist uit de antwoorden
van de kwis het gevraagde
woord 'dierenvriend' te compo-
neren. Eva mag in 1992 nét zo
vaak als ze zelfwil naar de kin-
derboederij en het vivarium op
bezoekerscentrum Schrievers-
heide in Heerlen. Wij hadden
die kwis ook wel willen winnen.
Overigens het kalfje is bruin en
een wurgslang kan 4,5 meterlang worden.

BBC en MTV op
kabel in Heerlen
HEERLEN - De Heerlense kij-
ker kan binnenkort BBC 1 en 2,
Music Televsion (MTV) en een
Minderhedenzender via de kabel
in huis krijgen.
Dit heeft het Heerlense college
besloten. Deze nieuwe zenders
zijn mede mogelijk door het mis-
lukken van het experiment To-
taalnet. Per 1 januari komen de
zeven kanalen die door Totaalnet
gehuurd waren, vrij. Het Heer-
lense Nutsbedrijf heeft ze van
Totaalnet overgenomen.
De kijker betaalt in 1992 geen
cent meer voor de nieuwe tv-
kanalen. Per 1 januari 1993 moet
voor de beide BBC-zenders 65
cent extra betaald worden bo-
venop het maandelijkse tarief
van f 14,75 Officier van justitie mr K. Janssen

stelde het op prijs dat de directie op

Mede-directeur L. verweerde zich:
„Aan de hand van het aantal over-
tredingen kan de indruk worden
gewekt dat er niet veel interne con-
troles plaatsvinden. Toch is dat niet
zo. Het bedrijf heeft dan ook maat-
regelen genomen door een nieuwe
auto aan te schaffen waardoor er
meer spreiding plaatsvindt. Daar-
naast gaan de chauffeurs een cursus
volgen waarin het rijtijdenbesluit
en het gebruik van de tachograaf
aan de orde komen."

HEERLEN - Een 31-jarige man uit
Hoensbroek heeft zijn Opel perso-
nenauto als gestolen opgegeven bij
de politie, nadat hij met het voer-
tuig een aanrijdinghad veroorzaakt.
Door het doen van valse aangifte
wilde de man onder de botsing uit-
komen.
De Hoensbroekenaar verloor zon-
dagmorgen omstreeks half tien op
de Slakkenstraat de controle over
zijn voertuig. De man botste als ge-
volg daarvan tegen een geparkeerde
auto. Na de aanrijdingreed hij door,
om zich vervolgens bij de politie te
melden met de mededeling dat zijn
voertuig gestolen was.

Valse aangifte
na aanrijding

Filmdag in het Gemeenschaps-
huis. De middagvoorstelling be-
gint om 16.00 uur en de avond-
voorstelling om 20.00 uur.
Hoofdschotel vormen de jaar-
overzichten van 1991 en 1979.
Daarnaast vertonen de clubleden
eigen werk.

Spokenjacht
Wie niet bang is in het donker,
en minstens 16 jaar oud, mag
zich zaterdag 9 november mel-
den bij de kantine van de SV
Schuttersveld in Brunssum.
Daar gaat om 19.00 uur de grote
Spokenjacht van buurtvereni-
ging Schuttersveld van start. De
griezeltocht voert door het
Schuttersveld. Onderweg mag
niet gerookt worden en de deel-
nemers mogen geenzaklantaarn,
aansteker of andere lichtbron
meenemen.

kort
" De hobby-formatie De Oldti-
mers 0.1.v. A.Ploum verzorgt op
zondag 10 november van 15 tot
18 uur een matinee-concert in
zaal Goebbels aan de Markt. De
entree is vrij.

KERKRADE
" Onder de naam KLAK houdt
SCEW op donderdag 7 novem-
ber het jaarlijkse Klassewerk.
Leerlingen van de basisscholenDe Gracht, St. Jozef,De Wegwij-zer en De Durpel toetsen vanaf13 uur in verenigingsgebouw
Spekholzerheide hun kennis
over de Middeleeuwen.

SCHAESBERG
" In verzorgingshuis De Dor-
mig wordt op vrijdag 8 novem-ber van II tot 12.30 uur en van
13.30 tot 18 uur en op zaterdag
van 10.30 tot 18 uur een hobby-
tentoonstelling gehou- den.

in caféDe Raatskelder tegenover
de kerk. "„Ik vind het kolder dat de po-

litie in Heerlen mensen bekeurt
die gewoon gezellig op een
muurtje zitten te kletsen", zei
een verdachte uit Maastricht
toen hij de eis (75 gulden) hoor-
de van de officier van justitie
mr Janssen. „De gemeente
Heerlen heeft de Algemene Poli-
tie Verordening aangescherpt,
waardoor mensen die doelloos
op straat rondhangen en in
portieken zitten, strafbaar
zijn", aldus deofficier van jus-
titie. De jongeman zat op een
muurtje vlakbij eenflat aan de
Heisterberg in Hoensbroek. Jkwoonde toen in dieflat. Mag ik
daar misschien zitten?", vroeg
hij zich af Kantonrechter mr
Freijters had enigszins begrip
voor de situatie en beperkte de
boete tot 25 gulden. Al met al
toch nog een duur 'zitje.

Kolder

aan het Treebeek-plein. Tot en
met 8 november kan men voor
fl 10,- per persoon telefonisch in-
schrijven via ©045-211715,
716150 of 711323.

Jeugd-natuurcursus
In het gloednieuweleslokaal van
het bezoekerscentrum van de
Botanische Tuin Kerkrade gaat
op woensdag 6 november de na-
tuur- en milieucursus De Speur-
neus van start. Kinderen vanaf
11 jaar kunnen zich bezighouden
met de natuur in hun omgeving.
Ook kunnen ze kennismaken
met geologie. Naast het theoreti-
sche gedeeltestaan er ook excur-
sies op het programma. De les-
sen worden op woensdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur gehouden.
Men kan zich op werkdagen,
liefst tussen 10.00 en 13.00 uur
opgeven bij de Educatieve
Dienst, ®045-415615.

gende dia-lezing, op donderdag
21 november komen de 'Grotten
en kluizen in Mergelland' aan
bod.

NUTH

" Het Damescomité van de kon.
harmonie St. Bavo houdtop zon_
dag 10 november van 11 tot 17
uur een snuffel- en kledingmarkt

KLIMMEN
" Op het Internationaal Zang-
concours te Heythuysen behaal-
de het jeugdkoor de Klimmen-
der Nachtegalen olv. Henk
Koonen met 310 punten een dik-
ke eerste prijs in de Afdeling
Jeugdkorenklasse B.

" Directrice van een Heerlens
transportbedrijf, dat bekeurd
werd omdat een chauffeur zijn
tachograaf-schijven niet bij
zich had: Jk kan toch niet 's
morgens om vijf uur zijn zak-
ken gaan nakijken."

Uitspraak
In Hoensbroek wordt op zater-
dag negen november de gouden
bruiloft gevierd van het echtpaar
Jan en Mia Kuyer-Bartnickie.
Het gouden paar woont aan de
Julianastraat 20 in Nieuw Lot-
broek. De dankmis wordt om 15
uur opgedragen in de Christus
Koning-kerk van Hoensbroek.
Van 18.30 tot 20.00 ur is er in het
MFC-gebouw te NieuwLotbroek
gelegenheid tot feliciteren.

Gouden paren
Het echtpaar Paul en Tiny Scho-
tanus-Weijermans, Tulpstraat 8
te Vaesrade, viert op vrijdag acht
november het gouden huwelijks-
feest. Om 15.00 uur wordt de
dankmis opgedragen in de Ser-
vatiuskerk in hun woonplaats.
De receptie vindt van 19.00 tot
20.00 uur plaats in Herberg Ma-
reveld, Mareweg 23 te Schim-
mert.

HEERLEN
# In samenwerking met Bridge-
club Coriovallum houdt het Re-
gionaal Unicef Comité Heerlen
op zondag 10 november vanaf
14 uur een drive voor alle bridge-
liefhebbers. Deze wordt gehou-
den in het Cassino 'Brunssum',

De Film- en Fotogroep '76 uit
Wijnandsrade houdt op zondag
tien november de jaarlijkse

Jaaroverzicht

Mergelland
In het gebouw van speeltuin St.
Tarcisius aan de Beatrixstraat in
Nieuwenhagen houdt het IVN
De Oude Landgraaf op donder-
dag 7 november om 20.00 uur
een dia-lezing. De heer C. van
Loo uit Wittem verzorgt de pre-
sentatie met als titel: 'Kent u het
Mergelland ook zo?' Hij geeft
een beknopt overzicht van de
voornaamste natuurgebieden in
het Mergelland. Tijdens de vol-

" Een van de huizen die nog -inclusief het erin verwerkte asbest-,gesloopt moeten worden.
Foto: FRANS RADE

" Het gouden paarKuyer-Bartnickie. KLAUS TUMMERS.

Sloopwoningen
prooi vandalen

Politie Landgraafhoudt oogje in het zeil Raad van State ontdektfout in gevolgdeprocedure

Provincie buigt zich
weer over puinbreker

Van onze correspondent

DEN HAAG/ÜBACH OVER
WORMS - De provincie Limburg
moet opnieuw bekijken of de firma
De Groot en Zonen in Übach over
Worms in aanmerking komt voor
een vergunning volgens de afval-
stoffenwet.

Dit is een gevolg van een uitspaak
van de Raad van State, die gisteren
bekend werd.

De afdeling voor de geschillen van
bestuur van deze hoogste admini-
stratieve rechter bepaalde dat de
provincie in juni 1989 De Groot op
verkeerde gronden een vergunning
geweigerd heeft.

timburgs dagblad oostelijke mijnstreek
umsaag b Hüvëmbër iyyrr14
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europacup
LANDSKAMPIOENEN
Morgen:
Anderlecht-PSV (0-0)
IFK Göteborg-Panathinaikos (0-2)
Sampdoria-Honved Boedapest (1-2)
Bröndby-Dinamo Kiev (1-1)
Kaiserslautern-Barcelona (0-2)
Arsenal-Benfica (1-1)
Apollon Limassol-Rode Ster Belgrado

(1-3)
Sparta Praag-Marseille (2-3)

BEKERWINNAARS
Vandaag:
ASMonaco-IFKNorrköping (2-1)
Morgen:
Feyenoord-FC Sion (0-0)
Manchester United-Atletico Madrid(0-3)
Club Brugge-GKS Katowice (1 -0)
AS Roma-Ilves Tampere (1 -1)
Ferencvaros-Werder Bremen (2-3)
Banik Ostrava-Galatasaray (1-0)
Donderdag:
FC Porto-Tottenham Hotspur (1-3)

UEFABEKER
Vandaag:
Vfß Stuttgart-Osasuna (0-0)
Bayern München-BK Kopenhagen (2-6)
Morgen:
Real Madrid-FC Utrecht (3-1)
Ajax-Rot-Weiss Erfurt (2-1)
Eintracht Frankfurt-AA Gent (0-0)
Dinamo Moskou-Cannes (1-0)
Celtic-Neuchatel Xamax (1-5)
Boavista-Torino (0-2)
Trabzonspor-Olympique Lyon (4-3)
FC Tirol-PAOK Saloniki (2-0)
Liverpool-Auxere (0-2)
Dinamo Boekarest-Genua (1-3)
AEK Athene-Spartak Moskou (0-0)
CSKA Sofia-Hamburger SV (0-2)
Donderdag:
Torpedo Moskou-Sigma Olomouc (0-2)
Steaua Boekarest-Sporting Gijon (2-2)

Tussen haakjes de uitslagen van de
heenwedstrijden.

Feyenoord krijgt
7,5 miljoen
in drie jaar

ROTTERDAM - Met het bin-
nenhalen van Stad Rotterdam
Verzekeringen als hoofdsponsor
is de financiële nood bij Feye-
noord weer even gelenigd. Het
bedrijf van oud-Feyenoordvoor-
zitter mr. Carlo de Swart legt
voor het shirtsponsorschap tot
de zomer van 1994 7,5 miljoen
gulden op tafel.

Het verzekeringsconcern, waar

ook ex-prof Theo van Duivenbo-
de (als commercieel directeur)
werkzaam is, heeft de leiding
van de Rotterdamse club duide-
lijk gemaakt dat het gedurende
de sponsorperiode niet bereid
zal zijn de exploitatietekorten
voor haarrekening te nemen. De
vorige sponsor, met wie Feye-
noord nog in de slag moet over
een schuld van dertien miljoen
gulden (!) had aanvankelijk toe-
gezegd tot 1994 alle tekorten aan
te zuiveren. Een en ander bete-
kent dat Feyenoord op korte ter-
mijn een aantal grote subspon-
sors moet binnenhalen om de
spelerssalarissen te kunnen blij-
ven betalen en de bestaande
schulden te kunnen aflossen.

Heizel-drama speelt mee rond return tegen PSV

Anderlecht vreest
voor Europese ban

Van onze sportredactie

pRUSSEL - Het Heizel-drama is nog altijd niet vergeten. Datls "iaar goed ook, gezien de wekelijkse rellen rondom voetbal-
wedstrijden, overal ter wereld. Anderlecht is echter bang als-nog slachtoffer te worden van het drama dat in mei 1985 aan'^9 mensen het leven kostte. In Brussel vreest men zelfs uitge-sloten te worden voor Europacup-voetbal als er morgenavond

!ook maar de geringste rottigheid wordt gerapporteerd tijdens
fle return tegen PSV.

derop, bij Anderlecht. „In zeven
jaar is hier een volledig nieuw sta-
dion gebouwd, voor 1,4 miljard
francs", aldus Verschueren om aan
te geven dat Anderlecht er geen
gras over heeft laten groeien. Vorige
maand werd de laatste fase afge-
rond. In samenspraak met Louis
Tobback, de Belgische minister van
binnenlandse zaken, en op verzoek
van de fans, behield het stadion
6.500 staanplaatsen. Daar nu lijkt
Anderlecht al behoorlijk spijtvan tehebben.

Problemen

gisteren vroeg Anderlecht-managerWichel Verschueren met soms dra-
matische dictie aandacht voor de
oenarde situatie waarin zijn club
«ch bevindt. Anderlecht is extra°evreesd geworden, nu het Belgi-
sche hof eerdere vonnissen in de
«eizel-zaak heeft bevestigd. Tot in
hoogste instantie vindt de Belgi-
sche justitie dus dat officials per-
soonlijk verantwoordelijk gesteld
Kunnen worden voor supporters-
bellen als indertijd bij de Europa-cup finale Liverpool-Juventus.
De Uefa liet al eerder weten dat in-
ternationaal voetbal in België een
Probleem zou worden, als het inder-
daad definitief tot een persoonlijke
\eroordeling van Hans Bangerter,
j-Je toenmalige Uefa-secretaris, zouKomen. Dat gebeurde bijna tweeweken geleden. Verschueren giste-ren: „Maar het Heizel-drama dateertv.an ruim zes jaar terug. Sinds dieIVJd zijn er kilo's rapporten geschre-ven, maar ik denk dat er opnieuw

dode moet vallen voordat er
echt iets wordt gedaan. In de Heizel
's sinds die zwarte dag nog niet één
nieuwe steen gelegd".

Anders dus dan vijf kilometer ver-

Politie Düsseldorf
op alles voorbereid

Van onze sportredactie
DÜSSELDORF - De poliüe van
Düsseldorf zet morgen 450 man in
om de stroom van supporters naar
de stad in het Ruhrgebeid in goede
banen te leiden. Naar verwacht zul-
len tussen de 20.000 en 25.000 fans
op de Europacupwedstryd tussen
Ajax en Rot Weiss Erfurt afkomen.
Als er problemen komen, dan ver-
wacht de plaatselijke politie die te
krijgen met de fans van Erfurt, van
wie een aantal zich rond de eerste
wedstrijd tussen beide ploegen ern-
stig misdroeg. Twee weken geleden
moesten met name de donkere spe-
lers van Ajax het ontgelden. Elk
balcontact ging met boe-geroep ge-
paard. De 'supporters' van Erfurt
verklaarden toen naar Düsseldorf te
komen om 'die joden van Ajax een
lesje te leren. Volgens voorlichter
Werner is de politie op alles voorbe-
reid. Behalve personeel van het ei-
gen korps, zijn er twee Amsterdam-
se rechercheurs aktief.

Agu naar huis
SCHIN OP GEUL - MVV-doelman
Alloy Agu is redelijk hersteld van
de trap die hij zondag in het duel
met FC Groningen (2-2) van Hennie
Meyer kreeg. Agu kreeg gisteren
van clubarts Bovens van de Maas-
trichtse ploeg toestemming naar
huis te gaan, nadat hij de nacht had
doorgebracht bij MVV-trainer Sef
Vergoossen. „De clubarts heeft mij
gezegd dat ik morgen weer licht
mag trainen. Donderdag beslissen
we dan of ik zaterdag meespeel te-
gen De Graafschap", aldus Agu, die
behalve een flinke zwelling onder
het rechteroog geen last meer heeft
van de botsing met Meyer die hem
een lichte hersenschudding ople-
verde. „Voorlopig moet ik rust hou-
den. Hoe meer ik slaap, hoe groter
de kans is dat ik in het weekeinde
weer fit ben", besloot Agu gister-
avond optimistisch.

Van 't Schip mag weg " Johnny van 't Schip ka
wat Ajax betreft uitkijke
naar een andere club.

Bekersensatie
blijft uit

in zaalvoetbal

Verschueren: „We hebben geen
spijt, maar feit is dat we elke thuis-
wedstrijd problemen hebben op de
staantribune. Alles hebben we in-
middels verzonnen, er rest ons nu
nog één middel, een laatste stap uit
pure zelfverdediging". Die stap is
het aanbrengen achter de doelen
van enorme, fijnmazige netten, die
moeten verhinderen dat nog langer
allerlei spullen op het veld wordengeworpen.

De manager had het over de strengestraffen die de Uefa doorgaans uit-spreekt bij verstoring van wedstrij-
den, maar hij bedoelde natuurlijk tezeggen bang te zijn voor ordinaire
rancune vanuit Zwitserland. Wel-
licht acht Verschueren het ook geen
toeval dat de Uefa Günther Schnei-der heeft aangewezen als waarne-mer voor de wedstrijd van morgen.Dat is dezelfde die als Uefa-waarne-mer het Heizel-drama met eigenogen zag gebeuren en pikant ge-noeg meteen langdurig op een zijs-poor werd gezet. Schneider zou
immers al voor de wedstrijd zijn ge-
waarschuwd voor de levensgevaar-lijke sfeer in het Engelse suppor-terskamp.

Vanuit Berlijn sprak Schneider gis-teravond slechts van toeval. „Dewedstrijd van woensdag heeft geenenkele relatie tot het Heizel-dramaDat is alweer zo lang geleden. Ikweet wat er bij de Uefa speelt: menwil die zaak het liefst vergeten".

Van onze sportredactie
AMSTERDAM - Het bestuur van
Ajax heeft John van 't Schip toe-
stemming gegeven uit te kijken
naar een nieuwe werkgever. De
Amsterdamse club deelde gister-
middag mee bereid te zijn de onte-
vreden voetballer te verkopen dan
wel te verhuren. Het vertrek van
Van 't Schip moet volgens penning-
meester Arie van Os binnen twee
maanden zijn beslag krijgen. Zo-
niet, dan ontstaat er een nieuwe si-
tuatie. Van Os: „Heeft zich dan nog
geen club voor hem gemeld, dan
hebben we een probleem. Al zal het

probleem voor Van 't Schip groter
zijn dan voor Ajax. Misschien moet
hij dan wel op zijn besluit terugko-
men".

Tot aan de jaarwisseling hoeft Van
't Schip zich geen zorgen te maken
over de hoogte van het bedrag op
zijn maandelijkse loonstrookje.
„Maar", waarschuwdeVan Os de re-
bellerende aanvaller al vast, „als
niemand hem wil hebben, kunnen
er eventueel moeilijkheden ont-
staan over zijn salaris. We hebben
Van 't Schip tenslotte ingehuurdals
rechterspits".

Afgelopen zomer verlengde Van 't
Schip zijn contract bij Ajax met
drie seizoenen. Hij verdient in die
periode naar verluidt een jaarsalaris
van 600.000 gulden. Beide partijen
waren blij met elkaar en toostten
uitgebreid op de afloop van de on-
derhandelingen. Twee weken gele-
den, aan de vooravond van het
Europacupduel tegen Rot-Weiss Er-
furt, ging Van 't Schip evenwel
ineens dwars liggen. Hij nam trai-
ner Louis van Gaal apart en vertel-
de zijn trainer doodleuk niet meer
gemotiveerd te zijn om nog langer
rechtsbuiten te spelen. Hy zei ook

zich op diepositie als een joker mis-
bruikt te voelen en dacht op het
middenveld van meer waarde voor
de ploeg te zijn. Of Van Gaal daar
maar even rekening mee wilde hou-
den.

Maar dat wilde de technisch direc-
teur van Ajax terecht niet. „Het zou
mooi worden als de spelers zouden
gaan bepalen op welke plaats ze
precies willen spelen", oordeelde
Van Gaal en hij verwees Van 't
Schip naar de reservebank. Om uit
de patstelling te geraken schoven
de 31-voudige international, Louis
van Gaal en het bestuur van Ajax
gistermiddag in De Meer aan tafel.

FC Utrecht met tong op schoenen naar Madrid

Bij Anderlecht hebben ze daar watmoeite mee. Vreemd is het geens-
zins dat Michel Verschueren zichernstig bezorgd maakt over hetvoetbalvandalisme in het algemeenen de rellen in zijn eigen stadion inhet bijzonder. „Anderlecht wil geenclub zijn alleenvoor de elite We geloven er ook in dat het praktisch
mogelijk is om staantribunes tehandhaven. We hadden hiereen sta&°r, nnr,m? 38?°° plaatsen' waarvan30.000 staanplaatsen. Nu zijn er nog28.000 plaatsen en nog slechts 6 500staanplaatsen. Niettemin is het sta-dion bijna een bunker geworden

Maar ik wil geen oorlog. Wel zeg ik:
het gaat om 40 of 50 hooligans. Het
zijn zij die weer normaal moeten
worden. Want ze hangen als apen in
de hekken en blijven spullen op het
veld gooien".

Eén muntstuk kan morgen genoeg
zijn, vreest Anderlecht, om de defi-
nitieve toorn van de Uefa over zich
af te roepen. Vandaar Verschuerenszwaar aangezette, soms bijna emo-
tionele betoog, dat elk gesprek overvoetbal overschaduwde. Die ge-
sprekken kwamen overigens toch
steeds op dezelfde stelling terug:
het is afwachten en de bal is rond.

HEERLEN - In de strijd om de lan-delijke beker in de zaalvoetbalcom-
petitie zijn de vier Limburgse con-
frontaties tussen de eerste en detweede divisionisten in het voor-deel van de hoogste klasse uitgeval-
}en H. Anders en FCD Roermondlegden het loodje tegen 't Brikskeen ZVV Wierts/de Haantjes. Ook
tweevoudig bekerwinnaar Dous-
Derg Pare bleef in een dergelijke
confrontatie overeind. Het wees het
**°ermondse Fermonia Boys on-
danks een achterstand, 1-3, nog te-ug: 4-3. FC Brunssum greep het
auel tegen EJA aan om eindelijkeer eens het zoet van de overwin-

lr>g te proeven. Na zes nederlagen
P rij in de hoogste klasse werd nu
jïet 3-l gewonnen.
**et duel in Beek tussen de twee fu-
e

ePl°egen ZW Wierts/de Haantjes
m h

oermond, de ongeslagen
1^ edekoploper in de tweede divisie,
zi(f .een aardig schouwspel te
sdl B^ de gasten speelden drie
Peiers die vorig jaarnog bij Wierts

2iJeerden, maar het was geen weer-en met oude maatjes, want in heteam van Wierts/Haantjes heeft
|Ten enkele Wiertsspeler zich kun-
n- n handhaven. De tweededivisio-
bl uaf mJz°nder goed partij, maar

eek uiteindelijk minder cleversan dg thuisclub.
naiHSke' met de weer nerstelde Ro-
St d Offergeld en nieuweling Frans
tarmans in de gelederen, heeft de

sootste moeite gehad om de ande-
d Afgeslagen koploper uit de twee-
t? divisie H. Anders uit het beker-
b ;rnooi te wippen. Sjef Winkens

acht de thuisclub met een punter
een fout van Keuven wel op

thurSprong' De gasten drongen de
DaoiSC echter goed terug, maar
£»ai en Brikskekeeper Van Mierlo
rriaw men de verdiende gelijk-
besr' °p aangeven van Starmans
tiin _te Bacnaus tien minuten voor
Va* 7? wedstrijd. In een tijdstraf
fra fferSeld bracht Robert Mon-
rna=Ce., de sPanning nog wel terug,aar de thuisclub liet zich de winstet meer afpakken.

Z^Jke beker:
*-0 r2.m rts/de Haantjes-FCD Roermond
3-o Z, '_~ S- ihalauw 1-0, F. Verhoeven 2-0,
(.].. ,;'°- Dousberg Pare-Fermonia Boys
M )'~' " B Hollanders 1-0, F. Fermont 1-1,
2-3 pn o"?"^1"2' E- Fermont 1-3, P. Penders
Andi~ o. Dimens 4"3 't Brikske-DC H.
chaT.^Ha-0) ■ S' Winkens 1-0, R. Ba-
EJA » i 7,^- Monfrance 2-1. FC Brunssum-
M %t. <j-l> -S. Engelen 0-1, T. Bolk 1-1,
Umh nds 2'!. E. Rokx 3-1.C*bvrgse beker:
1-1 Mv^'a"Beringe M- MVC-Lasco Weert
fodf. iw? ïr'n's-' 'lHuukske-DESM 1-2,Ven-
PewSf',tax 5'4' Altw'heide-Domu 1-6,
nooTn\ , -Brevendia 5-1, Heel-Gastro-
B-Fli. ,' Postert-de Boag 7-2. Sittardsew'nfte*e 7-5, Eysden-Puth 2-2 Eysden
3-3 ol' Fll.melub-Born 11-5, B. Stap in-WDZ
MVV «P ,ln wn-s-. De Sjotter-Centraal 4-5,lvV-Makassars-10.

WK snooker
in Landgraaf

LANDGRAAF - Een van de toer-
nooien in de WK-cyclus snooker
wordt volgend jaar vrijwel zeker in
Landgraaf gehouden. Biljart- en
snookercentrum Landgraaf heeft
eenaanvraag ingediend om de orga-
nisatie voor het evenement op zich
te nemen. Peter Schellekens, een
van de eigenaren, denkt dat het ver-
zoek voor 99 procent zeker wordt
ingewilligd. " De delegatie van FC Utrecht werd gisteravond bij aankomt op de luchthaven Barajas van

Madrid opgewacht doorLeo Beenhakker.

Van onze sportredactie

MADRID - Met zo ongeveer de
tong op de schoenen is FC Utrecht
in het vliegtuig naar Madrid ge-
stapt. Vijf wedstrijden in vijftien
dagen hebben de Utrechtse vecht-
machine ontregeld. Woensdag nog
anderhalf uur in het Bernabeu-sta-
dion en de hele en halve profs van
FC Utrecht keren terug in het alle-
daagse ritme van doordeweek trai-
nen en voetballen op de zondag.
Real uit, Feyenoord uit en dan is
het gedaan met de lichamelijk en
geestelijk slopende extraatjes.

Goed, voorzitter Theo Aalbers en
manager Hans Ooft hebben een ex-
tra overhemd in de koffer gestopt
omdat ze donderdag van de Spaan-
se hoofdstad doorreizen naar Gene-
ve, waar vrijdag de loting voor de
derde ronde van de Uefacup wordt
verricht. Maar na de 3-1 nederlaag
van veertien dagen geleden gelooft
niemand natuurlijk serieus in de
overlevingskansen van de FC
Utrecht. Trainer Ab Fafié zal in de
talrijke besprekingen voor de wed-
strijd wijzen op de uitslagvan Spar-
tak Moskou en het resultaat van FC
Tirol verzwijgen. De Russen won-
nen met 1-3 en schakelden de Ko-
ninklijke uit, de Oostenrijkers van
Ernst Happel kregen met 9-1 op
hun donder.

In zon uitslag gelooft de trainer
niet, daar is zijn ploeg vooral defen-

sief te sterk voor. Sinds de voorma-
lige Feyenoord-trainer de techni-
sche leiding overnam van Cees
Loffeld werden 41 competitiewed-
strijden gespeeld. Daarin werd 19
keer de nul gehouden, achtttien
keer een tegentreffer geincasseerd
en maar vier keer maakte de tegen-
stander twee doelpunten tegen de
door Marcel Liesdek en Johan de
Koek geleide verdediging.

Drie doelpunten maken tegen de
FC was alleen weggelegd voor Real
Madrid. Fafié wordt nog misselijk
als hij de beelden van de 'heenwed-
strijd' op het netvlies terughaalt. De
houdbare vrije trap van Prosinecki
en het eigen doelpunt van Robert
Roest manoeuvreerden FC Utrecht
in een kansloze positie.

De spelers, die gisteravond op het
vliegveld van Madrid verwelkomd
werden door Leo Beenhakker, voe-
len zich lichamelijk nogwel redelijk
fit, maar de slopende cyclus van
voetballen, trainingskampen en rei-
zen begint zijn tol te eisen. Het
blijkt uit de vele kleine blessures.
Hoe vaak kon FC Utrecht vorig sei-
zoen niet in dezelfde opstelling uit-
komen. Liesdek, De Koek en De
Kruijff misten een enkelewedstrijd,
de rest stond er iedere week. Hoe
anders ligt dat nu. Alleen doelman
Jan Willem van Ede, Marcel Lies-
dek en Robert Roest maakten de
vijftien competitiewedstrijden van
het begin tot het einde mee.

LimburgsDaablad.
sport



’ basketbal J
Heren
Eredivisie
Basketiers-Eindhoven 74-76
DAS-Orca's 91-77
Weert-Canadians 79-76
Den Bosch-Akrides 96-92
Orca's-Basketiers 69-81
Den Helder-Donar 104-91
Meppel-Eindhoven 85-80
Rotterdam-DAS 81-105

Promotieklasse
Virtus-Leiden 56-70
Tonego-EarlyBird 63-71
Lokomotief-Rac.Beverw. 74-73
Kimbria-Wyba 101-106
Blue Herons-Weert 2 76-74
Voorburg-Celeritas 76-80

Rayon Hoofdklasse
Heerbaan-Eindhoven 2 94-76
Springf.-Black E. 70-63
Jump.Crabs-Flash 67-68
Bra-garts-Rush 63-66
Overgangsklasse B
Attacus-Quo Vadis 77-61
Springf.2-Bladel 56-62
Braggarts 2-Jasper 43-78
Springf.-Dunatos 60-81
Kepu St.-Weert 3 66-82
Hoppers-Kimbria 2 89-60

le klasse A
Bumpers-Kepu St.2 62-72
Braggarts 4-Dunatos 2 64-45
Braggarts 3-Aeternitas 46-68
Weert 4-Kimbria 4 86-65

2e klasse A
Aeternitas 2-Hoppers 2 100-61
Landgraaf-Bumpers 2 113-56
Patrick-Olympic 59-52
Weert 5-Timson St. 73-55
Boemerang-Archers 54-95

3e klasse A
Braggarts 5-Alley Oop 2 33-72
Giants-BSM 2 50-92
Springf.3-Dunatos 28-100
Springf.2-Alley Oop 86-56
Kimbria 6-Kepu St.3 30-63

3e klasse B
Aeternitas 4-Venlo Sp. 59-87
Weert7-Aeternitas 3 51-79

Dames
le divisie B
Black E.-Voorburg 2 64-38
Deca E.-Flash 56-72
WSC-Dragons 87-56
Agon-Braggarts 65-50

Rayon Hoofdklasse
Vlissingen-Aalst 91-33
Virtus-Agon 2 63-43
High Five-PSV 2 51-61
Overgangsklasse B
Tantalus-Aeternitas 45-49
OBC-Quo Vadis 50-64
Bumpers-Erp 52-57
Kimbria-Lieshout 57-68
Kepu St.-Attacus 40-67

le klasse A
Braggarts 3-Archers 44-48
Springf.2-Kepu St.2 28-36
Spnngf.l-VenloSp 93-49
Landgraaf-Alley Oop 30-83
Boemerang-Braggarts 2 46-43

’ hockey J
Heren Hoofdklasse
Mep-Kampong 1-4
Kl.Zw'land-A'dam 4-1
Hattem-Tilburg 0-1
SCHC-Victoria 0-3
Oranje Zw.-HGC 0-2
HDM-Bloemendaal 1-1

Overg.klasse A
Union-Warande 1-2
Pinoke-Leonidas 6-1
Laren-Geel zw. 1-1
Hudito-Ede 2-2
Push-GSHC 1-2
Mop-Schaerweyde 3-1

Overg.klasse B
d.Bosch-Upward 3-2
Venlo-Breda 2-2
Groningen-Concordia 2-3
Forward-Leiden 2-1
Gooische-Tegenb. 1-0
R'dam-Nijmegen 1-2

le klasse C
Nuenen-Keep Fit 2-0
M'tricht-Blerick 3-1

2eklasse F
Deurne-Geldrop 2-4
Tegelen-HMHC 6-1
Sittard-Gemert 1-1
Boxmeer-Venray 0-7
Basko-Son 3-3
3e klasse F
Geleen-HCAS 0-5
Weert-Heeze 3-2
DVS-Oirschot 0-1
Heerlen-Groen Wit 1-1

4e klasse F
Boekel-Kekrade 1-3
Bakel-Bosdael 1-0
Bergen-Hockeer 1-3
Dames Hoofdklasse
Mop-Bloemendaal 4-1
HDM-Amsterdam 3-5
Laren-Oranje zw. 2-1
Kampong-Zwolle 2-3
Groningen-HGC 0-0
Hilversum-d.Bosch 2-0
Overg.klasse B
SCHC-Rosmalen 2-0
Kl.Zw'land-Ring Pass ' 0-1
Ede-EMHC 1-1
Alliance-Venlo 2-2

le klasse C
Berk.Ens.-Geel zwart 2-1
Zow-Tegenb. 3-0
Ra^idity-Son 2-0
Heerlen-M'tricht 1-2

2e klasse E
Concordia-DVS 5-0
Tegelen-Horst 7-1
Geïdrop-Deurne 0-0
Blerick-Weert 1-0
3e klasse F
Meerssen-Civicum 3-1
Cranend.-Gemert 1-3
HCAS-Geleen 2-2
Groen w.-Hoekeer 0-0

4e klasse F
Bosdael-Kerkrade 3-0
Helden-Sittard 2-1
Heeze-Mierlo 2-1
Bakel-Sjinborn 4-1

/ waterpolo J
Bondscompetitie
Heren 2e klasse C
Arethusa-NZC 5-6
MZPC-Meer 6-10
Amer-UZSC 12-12
Donk Diana-Vuursche 8-11
Meeuwen-TZV 15-4
Heren reserve 2e klasse C
PSV 3-Rotterdam 4-8
Zijl4-BZV2 10-5
BZPC 3-SVH 2 4-9
Merwede 2-UZSC 3 17-4
Waranda 2-Koudijs 3 7-5
Heren 3e klasse F
Zon-Zegenwerp 4-21
Argo-Merlet 5-7
Rheden-Nayada 5-5
Njord-Zeester 8-8
Zeus-BZV 8-6
Dokkelaers-KZPC 13-3
District 5 competitie
Dames le klasse
Vennen-WZV 6-5Hellas-Dokkelaers 5-6
Heygrave-Njord 2 8-20

Treffers-Waranda 3-7
DZT-Krabben 5-7
TRB/Res-Stormvogel 3-6
Dames 2e klasse A
Zeester-RZ 6-5
Merlet-Zon 7-3
PSV 2-Zegenwerp 0-9
Nayade-HZPC 4-10

Heren le klasse
Ganze-DEZV 10-8
Treffers-HZPC 7-9
Hellas-Mosa 4-11
Schelde-Aegir 12-7
DZT-BZPC 5-11
TRB-RZ 5-8

Heren 2e klasse A
Hieronymus 2-WZV 5-5
Dio-Stormvogel 2 8-5
Heygrave-Gorgo 8-11
Treffers 2-MarcoPolo 11-11
Eszet-Nuenen 7-14
Nautilus-Krabben 4-10

Heren 2e klasse B
ZVH-Lutra 5-7
Platella-PSV 6-7
Zeps-Glana 11-19
Merlet 2-Tempo 10-7
Eszet2-Spio 5-15
Thalassa-Rog 5-5

Heren jeugd B
Arethusa-Tempo 8-0
Schelde-Zeester 1-6
Treffers-Gorgo 14-6
PSV-Zegenwerp 10-8
TRB-HZPC 11-4

L^^^^^fTj
Dames D
l.Anita Akkermans; 2.Me-
vr.Horst; 3.Ria Thijssen;
4.Marlies Deckers; s.Desiree
Steyvers.
Heren D
Ï.Frans Bakker: 2.Wim Buy-
sen; 3.Dhr.Horst; 4.Bert in de
Braekt; s.Pierre Steyvers;
6.Rinus Trompetter.
Dames C
l.Wilma Martinussen; 2.Tine
Jacobsen; 3.Mirjam Heyden-
daal; 4.Manon van Waaifoort;
ö.Marianne van de Kraats.
Heren C
l.Sander Walta; 2.Dany Mise-
re: 3.Jan Jorissen; 4.Adri
Thijssen; s.Frans Walta; 6.Je-
roen Walta; 7.Rob van der
Kraats.
Heren B
l.Sascha Gottschalk; 2.Marco
Lahaye; 3.Wil Peters; 4.Bert
van Noorbeek; s.Marcel Mise-
re.
Dames A
l.Jolande Duchateau; 2.Paula
Janssen; 3.Corrie Duchateau.
Heren A 2
l.Luc Knebel; 2.Wim Meyer;
3.Jack Engels; 4.Johny Rad-
stake; s.Rowan Rossen.
Heren Al
l.Jeu Smeets; 2.Frank Offer-
mans: 3.Rob van der Leek.

/ badminton J
Overgangsklasse Afd.B
Schijndel-Drop Shot 2 5-6
R.Canin 3-Victoria 6-5
Boonen-Duinwijck 2 4-7
SIO-Nuenen 5-6
Eerste klasse Afd.4
Schijndel 2-Bavel 2-9
Un.Venlo-Bali 2 8-3
Oss-Zijderveld 3 6-5
Geldrop-Veghel 5-6

Tweede klasse Afd.B
Weert-Wik Sittard 8-0
Un.Venlo 2-Victoria 2 1-7
Nuenen 2-Boxtelse BC 4-4
Roat-Whippet 4-4

Derde klasse afd.ls
Schijndel 4-Kerkr.BC 2 4-4
Veghel 2-Weert 2 6-2
Espe-Alouette 5-3
Geldrop 3-Whippet 2 2-6

Derde klasse afd.l6
Bocholtze BC-Kerkr.BC 2-6
R.Canin 4-Victoria 3 6-2
Boonen 2-Geleen 3-5
Geldrop 5-Drunen 2 6-2

Vierde klasse afd.23
Good L.-Terwaerden 8-0
Un.Venlo 4-Bocholtze BC 2 5-3
Boonen 3-Heel 4-4
Maasbree-Scarabee 4-4

Vierde klasse afd.24
Someren-Wik Sitt.2 1-7
Un.Venlo 3-Victoria 4 8-0
Roosterse BC-Challengers 2-6
Olympia TEG-Whippet 3 5-3

I schieten ]
Hoofdklasse
Missers-SVH 833-831
Revanche-L.Raak 827-831
Sjeet-Centrum 822-845
Nova-Lam bertus 841-843
W.Tell-Hofke 838-846
Juliana-Missers 2 838-834

le klasse A
Boekaniers-Diana 831-839
Zon-R.Hood 808-831
Reunie-SVK 817-833
Hattrick-L.Enfield 828-829
Limburg-SVH 2 820-821
Hubertus-SVT 822-826

le klasse B
Missers3-Sjeet2 801-816
Sparta-Heros 807-818
Keulst.-Leeuw 814-815
Lambert.2-Trepke 798-808
SVK 2-Schutters 816-825
L.Raak 2-Prins 823-823
le klasse C
SVT2-Reunie2 813-809
Hofke 2-Juliana 2 812-809
Stadion-O.Mert 815-819
Vizier-Palet 804-833
O.d.Kamp-Sportch. 812-811
Diana 2-RKWBCM 809-8 12

2e klasse A
O.Rompe-Sjeet 3 809-764
SVH 3-Hiltonneke 803-796
Hubertus 2-Fortuna 807-817
RWB-Brigid 804-811 'Heros 2-Missers 4 812-795
2e klasse B
Prins 2-Emma B. 795-812 'Brunssum-Tjoba 787-793
Rheing.-Wapen 806-807
Centrum 2-Sparta 2 802-800
L.Raak 3-Treffers 803-798

2e klasse C
Juliana3-Heros 3 797-799 <Treffers-J.Wayne 791-795
Roos-Nova 2 795-801
Franciscus-Zon 2 797-782
R.Hood2-SVT3 804-792 I
1
3c klsssp A
RKWBCM2-Tjoba2 773-808 .
Schutters 2-Hubertus 3 806-782 <Phoenix-Trianon 804-794 1
Star cl.-Hoensbr. 804-769 !
Valk-Stadion 2 791-799 1
Brigid 2-Missers 5 780-799 1
I
3eklasse B 1
SVT4-Rheingold2 790-796 'Hofke 3-L.Raak 4 798-769 1
Reunie 3-Raadhuis 806-784 'Leeuw 2-SVK 3 787-802 !
Hiltonneke 2-O.Rompe 2 <748-784 1
I
3e klasse C :
Prins 3-Keulsteeg 2 765-799 i
Sportschut.2-Diana 3 782-787 1
R.Hood3-RWB2 779-784 '■L.Enfield 2-Roos 2 803-785 !
Trianon 2-Centrum 3 795-787 1

4e klasse A
Treffers 2-Hunter 750-766
Zon 3-Brigid 3 779-760
Leeuw 3-Franciscus 2 796-747
SVE 2-Gluck Auf 2 789-772
Fortuna 2-Revanche 2 782-794
Heros 4-O.Rompe 3 736-769

Stadion 3-W.v.Nuth 773-749
Schutters 3-O.d.Kamp 2

806-768
Merkelb.2-Winchester 2

781-775
Wapen 2-Sparta 3 764-774
Tjoba 3-Boekaniers 3 758-767

4e klasse C
SVT 5-Rheingold 3 745-781
Sonja 8.-Daltons 783-789
Hoensbr.2-Vizier2 762-761
John Wayne 2-Hofke4 784-773
Starcl.2-Emmaß.3 776-767

5e klasse A
Rhcing.4-Sportsch.C 742-749
Keulsteeg 3-Star c1.3 729-777
O.Mert 2-Sonja 8.2 730-723
Daltons 2-RKWBCM4 724-745

/ handboog J
Indoorwedstrijd WillemTeil
Ï.Janssen, Volgelingen Eys-
den 565 pnt, 2. Dassen, Een-
dracht Maastricht 485 pnt, 3.
Busscher, Willem Teil Hoens-
broek 554 pnt, 4. Donners,
Alpenjagers Sittard 526 pnt, 5.
Donners, Alpenjagers Sittard
514 pnt, 6. Penders, Amicitia
Cadier en Keer 485 pnt, 7. Pig-
ney, Rozenjagers Stem 549
pnt, 8. Pigney, Rozenjagers
Stem 537 pnt.

B-Dis triktswedstrijd
Ereklasse
Alpenj.Sitt. 1391
Volgelingen Eysden 1381
St.Hubert Elsloo 1362

A-klasse
Robin Hood Brunssum 1315
St.Hubert Elsloo 1304
Willem Teil Hoensbr. 1297

B-klasse
Alpenjagers Sittard 1320
Berg en dal Geulle 1293
L'union Beek 1277

C-klasse
Eendr.St.Seb.Maastricht 1225
WillemTeil Hoensbr. 1201
St.HubertusNuth 1178

/ bowling J|
Nationale Trio-league KL 2e
Dames
Un.Bears-YNCT Tilb. 0-3
Un.Bears-Schelmse brug 0-3
Un.Bears-Boemerang 3-0
Nationale trio-league KI.IB
Heren
Hoeve de Aar-Trefil 1-2
Hoeve de Aar-Smoor 3-0
Hoeve de Aar-Neroc 0-3

Stardust Open 1991 Sittard
Dames
F.Pascoal 2380
J.v.d.Looverbosch 2359
J.Coudere(B) 2336
K.Darcis(B) 2313
D.Boelens 2304
N.Wesker 2291

Heren.
T.Plummen 2536
R.Pieters(B) 2521
J.Jongejan 2482
M.Spoelstra 2466
R.Bertels 2442
H.Darcis(B) 2441

Uitslagen BC Hoeve de Aar
Heerlen
ABP-Transoval 2-2
SSOVHII-SOVH 1-3
Diana T.-Genadeloos 1-3
Webibo-G.V.Geleen 1-3
ABP 11-Voll dr Op 4-0
Un.Bears-Ultrasec 1-3

B.V.H.Dubbelleague.
StrikeForce-Term. 2-2
Hejo-Stapln 3-1
No Spare-Cajo 4-0
Vog-Öctopussy 3-1
Teamw.-Brugm.Ass. 2-2

Kwartetten league
Obies-S'92 3-1
3+ 1-Ladies 1-3
Rav.Plum-SOS 0-4
Roda-Marastima 1-3
Klim Bim-Spoilers 3-1
Wigrut-Chipll 2-2
Hoeve de Aar trio league.
Un.Dentists-Sjelme 4-0
Wellies-Ummer Goot 2-2
Kl.Vier-ÜB-tjes 3-1
Woodhouse-Beach B. 1-3
Serveerst.-Roco 4-0

B.V.H.United Bears League.
Iceßears-UD 3V4-V4
Koala's-Kodiaks 0-4
Pol.Bears-Americ.Cars 0-4
Uitstr.-UD II 3-1

Dille League
Coma-Jamana 2-2
Caumer-Hesi 0-4
Dap.DoDo-Hodaar 3-1
Fantasie-Euro 1-3
Bundy's-Chanel 1-3
Mager-T.Z.N. 3-1
Aliens-Bescheiden 4-0
Portjes-Lablo's 3-1

Hoeve de Aar dubbelleague
Kapelhof-Lady's 4-0
Optim.-Blind 4-0
BZN-Lablo's 3-1
Anco-Missers 3-1
Trekv.-Belle Fleur 1-3
Pinhunt.-W.C. 1-3
Riefie-Volh. 2-2
Tik-Fantasie 3-1

/ poolbiljart^
Tweede bekerronde
Brunss.N.A-Draver A 19-13
Keizer B-Gebr.Hofke B 20-12
Vraagt.A-A.Vrung A 20-12
Tunnelb.A-O.Herbergh 23-9
A.Pastorie B-Schachtw.A 4-28
A.Stars A-Brouwersh.B 24-8
Brunss.N.B-VeldhofA 22-10
Gebr.Hofke A-Coriov.B 21-11
Vogelz.B-Duc D 20-12
Pub B-Gildem.A 15-17
Vogelz.A-Paddock B 25-7
Heukske A-O.Herb.B 15-17
Stenenkr.A-Neighb.A 22-10
Sport C-Brouwersw.B 14-18
Candlel.A-Voske A 22-10
Brandwap.A-Boeresl.B 17-15
Leeuw A-Schachtw.B 3-29
Landgr.B-B.Beukers B 19-13
Schachtw.C-Heikaatsje 813-19
Overbroek B-Wilh.B 12-20
L.Kab.D-Willem T.D 26-6
Joy A-Raodhoes A 6-26
Coriov.A-TrepkeA 17-15
Krop T.A-A.Pastorie A 19-13
Stenenkr.B-WolfjeB 19-13
Edelw.B-Corner B 15-17
L.Kab.C-Heukske C 26-6
Picasso B-Landgr.A 10-22
Karrerad A-Holturn B 28-4
Wilhelm.A-Gildem.B 8-24
Brouwersw.A-Hofland B 16-16
Willem T.C-Trepke B 15-17
Sport A-Holturn A 26-6
Oph.Boys A-Picasso A 16-16
Rolduc D-Sjtoet B 14-18
Keizer A-Bongerd A 29-3
Spoorz.G-Fox B 18-14
Stoufp.C-Poat B 11-21
K.Keu A-Eykenb.C 15-17
Stalletje B-Heukske B 18-14
Sjtoet A-Bokkerijder B 20-12
Paddock A-Fl.Dutchm.A 15-17

Barbou A-Koetsjh. 11-21
Brandwap.B-Duikers C 19-13
Romana A-Hulsveld A 9-23
Spoorz.A-Duikers D 20-12
Duc B-Hofdland C 20-12
Draver B-Poat A 13-19
Ruif A-Sjteenb.A 22-10
W.v.Sust.A-Corner A 15-17
HuizingaB-M.Hoek A 17-15
Sjtoet G-Spoorz.B 1-31
K.Keu B-Sjloes A 8-24
Boereslot C-Ziespj.B 14-18
Eykenb.B-Duc A 15-17
W.v.Simp.A-Vraagt.B 26-6
Bastille-Edelw.A 28-4
Spoorz.C-Sjteenb.B 27-5
Ziespjoar A-Spoorz.E 20-12
L.Kab.B-Benelly A 18-14
Boeresl.A-Huizinga A 23-9
Vink C-Willem T.A 15-17
Hofland A-Vink B 21-11
Vink A-Stoufpot A 20-12
Brouwerswapen A wint
Picasso A wint

/ bridge J
Viertallen competitie
Hoofdklasse.
Uitslagen 4e wedstrijd
Brok-Mijnstr.2 25-5
Mijnstr.4-VM 16-14
Mijnstr.3-TAM 18-12
Milj.L.-Sittard 3 25-5
Overige uitslagen 5e wed-
strijd.
Eerste klas.Groep A.
Geleen 2-Sittard 4 8-22
Coriov.-Sittard 6 12-18
Mijnstr.6-Sittard 8 9-21
Geleen 4-Milj.L.2 18-12
VM 5-Coriov.3 7-23
Groep B
VM4-Geleen 12-18
Sittard 7-Geleen 3 13-17
Coriov.2-Geleen 5 9-21
VM 6-Mijnstr.s 22-8
ODS-Sittard 5 10-20

Tweede klas groep A.
Brok4-VMB 10-20
Sittard 15-VM 11 16-14
ODS 12-VM 15 9-21
Geleen 9-TAM 2 11-19
Groep B
Geleen 6-Sittard 14 18-12
Margraten-Sittard 10 1-25
Eijsden-VM 9 11-19
Brok 5-VM 14 6-24
Coriov.4-TAM 3 24-6
Groep C.
VM 10-Mijnstr.7 7-23
Geleen 7-Coriov.s 6-24
Sittard 1I-Brok 2 10-20
VM 13-Brok7 25-1
Sittard 13-Molenbron 13-17
Groep D.
Coriov.6-VM7 14-16
Brok3-VMI2 6-24
Sittard 12-VM 16 21-9
Mijnstr.B-Geleen 8 21-9
Brok6-Burght 11-19

Derde klas groep A.
VM 17-Bronsbeek 9-21
Sittard 18-MÜJ.L.3 21-7
Geleen 11-Mijnstr.l4 17-13
Coriov.l6-Coriov.lo 20-10
Geleen 17-Sittard 22 16-14
Groep B.
Meerssen-Bronsbeek 2 19-11
Geleen 12-Coriov.11 21-9
VM 18-Molenbr.2 25-5
Mijnstr.9-Sittard 19 25-4
VM 25-Geleen 16 14-16
Groep C.
Meerssen 2-Coriov. 12 25-4
Mijnstr.lO-Geleen 13 7-23
VM 19-Sittard 20 14-16
TAM4-ODS3 21-9
VM 24-Molenbr.3 19-11
Groep D.
Coriov.7-Sittard 21 24-6
Kroon-VM 23 5-25
VM2O-ODS4 16-14
TAM 5-Geleen 14 11-19
Coriov.ls-Mijnstr.ll 0-25
Groep E.
Sittard 16-Burght 2 12-18
Coriov.B-VM2I 23-7
Sittard 24-TAM 6 4-25
Coriov.l4-Mijnstr.l2 23-7
Groep F.
Geleen 18-VM22 18-12
Coriov.9-Mijnstr.l3 3-25
Sittard 17-TAM7 25-1
BrokB-Geleen 10 14-16
Sittard 23-Coriov. 13 14-16

veldkörfba^
3e klasse P
Heerlen-Springf. 10-5
Oranjew.-Dot 5-3
Sirene-Eindhoven 5-3
Tilburg-Breda N. 8-4

Zuid 1
Fortuna-d.Bosch 4-7
Kido-Mariarade 9.4
Boemerang-Kanaries 3-4

Zuid res.lA
Trega-Deto 5 6-2
Sportl.3-PSV 3 5-4
SDO 4-Tilburg 4 6-6
Eymerick-Ready 7-11

Zuid res.2A
Oranje w.3-d.Bosch 2 3-2
Kido 2-Excelsior 3 5-8
NKV 3-R.Roest 5 6-3
Boemerang 2-Sirene 3 0-7

Zuid res.2C
PSV 4-Sportl.6 5-2
Heerlen 2-R.Roest 6 10-6
OEC2-Klimop4 6-5
Zuid res.3A
Wertha-Excelsior4 7-4
R.RoestB-SDO 6 5-5
Eymerick 2-Ready 2 4-7

Zuid res.4B
Wertha 2-Mariarade 3 5-5
Eisene 2-Excelsior 6 3-5
Eisene-Heerlen 3 0-3

f / golfbiljarten _
Ereklasse
Pint-Brand Tav. 1.5
BVO-Maasgolf 1-5
Heukske-Maasvallei 1.5
Chevremont-SNA 4-2
Hollandia-BVE 3.3

Stand
Chevremont 4.7.
Maasgolf 4-6
Maasvallei 4-5
Brand Taveerne 4-4
Pint 4-4 ,
SNA 4-4'BVO 4-4
Hollandia 4-3
Heukske 4-2
BYE 4-1

District Weert
Hoofdklasse
Stamgasten-Anker 4-8
Leike-Boshoven 2 6-6
Schuttersh.-Royal 7-5
Royal-Leike 5.7

Eerste klasse
Boshoven 3-Luchtp. 8-4
Spijk 2-Stamg.2 6-6
Vriendenb.-Spijk 8-4
Royal 2-Laar 8-4
Anker 2-Hook 6-6

Tweede klasse
Hoppers 2-Swing Mill 7-5
Anker 3-Laar 2 6-6
Umbelderke-Hook 2 9-3
Leike 2-Bachelor Cl. 3-9
Swing Mill-Leike 2 6-6

District Midden-Limburg
Hoofdklasse
Inrit-BVO 2 6-6
Maasgolf 2-Jagersl. 9-3
BVE2-Kwartel 5-7
OBKK-Hukske 6-6 'Eerste klasse
Aod Hael-Breer 7-5
BCW2-Heytse 5-7I
Jagersl.-Riva 9-3
SNA2-BCW 3-9 <

Tweede klasse
BVO 3-Eikske 9-3
Hook-Hoove 10-2
Hukske 2-BVE 3 4-8
Meijel-Klss 4-8
Berg 2-BCW 3 6-6

Derde klasse
BVE4-Inrit2 10-2
Kwartel 2-OBKK 2 7-5
Eikske 2-Pimpern. 6-6
Zwaan-Den Tup 5-7
Dennenoord 2-Leste B. 5-7

District Echt
Hoofdklasse
Slek-Montfort 5-7
Kerkzicht-Centrum 4-8
Deelgaard-Zuul 2 9-3
Putbr.b.-Village 6-6

Eerste klasse
Montfort 2-Slek 2 5-7
Centrum 2-Heukske 2 2-10
O.Gen.-Deelgaard 2 4-8
Greuske 2-Donck 5-7
Spee-Biej Aolders 6-6

Tweede klasse
Montfort 3-Spee 3 6-6
Village 2-Zuul 3 7-5
Stoba-Putbr.b.2 10-2
Donck 2-Hingen 2-10

Derde klasse
Hingen 2-Stoba 2 11-1
Village 3-Kerkzicht 2 7-5

District de Oude Mijnstreek
Hoofdklasse
Pint 2-Hanneman 6-2
BGK-Eikske 5-3
Stern-Olympia 2-6
B.Balke-Pumpje 3-5
BVC 2-OBK 3-5

Eerste klasse
Olympia 2-BVC 3 4-4
Sjörk-G.Leeuw 4-4
A genKirk-Gr.Dal 3-5
Hanneman 2-Tolhoes 4-4
B.Balke 2-Pint 3 4-4

Tweede klasse
OBK 2-Bocholtz 7-1
Pumpje 2-A gen Kirk 2 4-4
G.Leeuw 2-Monument 7-1
Eikske 2-Trefpunt 2-6
Gr.Dal 2-Pint 4 6-2

Derde klasse
Gaat-Pumpje3 7-1
Tolhoes 2-OBK 3 4-4
Gr.Dal 3-Sjutt 4-4
Voelender-Sjörk 2 7-1

Vierde klasse
Höfke-B.Balke 3 . 0-8
Döpgere-Stern 2 4-4
Eikske 3-Pint 5 3-5
G.Leeuw 3-C.Corner 2 4-4
Singel-Hanneman 3 6-2

Vijfde klasse
O.Schaesb.-Voelend.2 6-2
C.Corner 3-Gr.Dal 4 1-7
OBK 4-Singel 2 3-5
Auwe Maat-Döpgere 2 4-4
Pint 6-Höfke 2 4-4

District Urmond
Hoofdklasse
Bayern-Pappegay 2 5-1
Maasv.2-Fortuna 0-6
Meule-Almania 2-4
Br.Tav.2-Papp V.A. 5-1
Pappegay-Krietje 4-2
Papp.V.A.-Meule 1-5

Eerste klasse
Brandpunt-Sittardia 2 3-3
Almania 2-Br.Tav.3 1-5
A.Einekoeze-O.Zitterd 4-2
Fortuna 2-Sparta 4-2
Sittardia-Mert 4-2

Tweede klasse
Krietje 3-Meule 2 3-3
O.Zitterd 2-Br.Tav.s 4-2
Vöske 2-Hollandia 2 4-2
Br.Tav.4-Bayern 2 4-2
Schöpke-Pappegay 3 2-4

Hoodlklas.se DOM
Olympia 4-8
Berg.Balke 4-6
Eikske 4-5
Pumpje 4-5
OBK 4-4
Pint 2 4-3
BGK 4-3
Stern 4-3
Hanneman 4-2
BVC 2 4-1

Hoofdklasse Echt
Montfort 3-6-
Centrum 3-6
Putbr.Boys 3-5
Zuul 3-4
Slek 3-3
Greuske 3-2
Deelgaard 3-2
Village 3-1
Kerkzicht 3-1
Zuul 2 3-0

Hoofdklasse Urmond
Fortuna 5-9
Almania 5-8
Pappegay 5-8
Brand Tav. 2 5-7
Bayern 6-7
Krietje 6-7
Maasvallei 2 6-5
Meule 6-4
Pappegay 2 5-2
Pappegay VA 6-2
Vöske 5-1

Hoofdklasse Weert
Leike 4-6
Anker 4-6
Boshoven 3-4
Schuttersh. 4-4
Stamgasten 4-4
Royal 4-4
Boshoven 2 4-2
Graswinkel 3-0

Hoofdklasse M.-Limburg
Maasgolf2 4-6
Hukske 4-6
BVO 2 3-5
Kwartel 4-5
Jagerslust 3-4
BYE 2 4-2
OBKK 4-2
Inrit 3-1
Dennenoord 3-1

I biljarten J|
District Z.Limburg
Drieb.A
Maasband-Tjoba 2-5
Matchp.-Modern 2 5-2
Modern-Schinnen 5-2
Keizer-Luip 2-5
Volksh.3-Wolfrath 4-3
Societeit-Volkshuis 7-0

Drieb.B
Eikh.-Vink 2-5
Apollo-OHVZ 2-5
N.Klossen-Carambool 6-1
Matchp.3-Waubach 2-5
DJB-Zum Bl.Bock 7-0
Catenaccio-Kantje 0-7

Drieb.C
Volksh.-OHVZ 0-7
BCV-DJB 2-5
Carambool-Br.Wapen 5-2
VKC-Brunssum 5-2
Vink-Gebr.Hofke 4-3
Academie-St.Heerlen '2-5

Drieb.D
Union-Touche 5-2
Treffers-Brunssum 2-5
Apollo-Carambool 5-2
Vink-Br.Wapen 5-2
Kantje-Cebusta 2r5 <
OHVZ-Ven 7-=0

IA
Born-Benelux 7-0
Societeit-Wolfrath 5-2
Volksh.2-BVG 5-2
GONA-Societeit 2 7-0

1B
N.Klossen-Carambool 2-5
BBC-Vriendenkr. 2-5
Schaesberg-Juliana 7-0
Sibbe-N.Klossen 2 5-2
St.Heerlen-St.Bavo 7-0

IC
BBC-Volkshuis 7-0
Schaesb.-Waubach 7-0
BCH 70-Kempke 7-0
2A
HGK-Sanderbout 7-0
Eikenboom-TIP 7-0
Kempke-Maasb. 1-6
Statie-Tjoba 0-7
Wolfrath-Quick 7-0
2B
Wilza-Wolfrath 2-5
Societeit-Holtum 2-5
Benelux-Bom 5-2
HGK-Heukske 5-2
BVG-Tjoba 5-2
2C
Sibbe-Schaesberg 2-5
VKC-N.Klossen 5-2
Ransdaal-Klosje 0-7
BCV-Br.Wapen 5-2
Beatrix-BCH 70 5-2
BCV-Ransdaal 0-7
2D
Ven-Los Band 2-5
Brunssum-Butting 5-2
Eikenboom-Hoefijzer 5-2
Vriendenkr.-Keizer 2-5
Maria gew.-Schaesberg 4-3
2E
Hoefijzer-Matchpoint 4-3
Juliana-Apollo 0-7
Gebr.Hofke-Schaesberg 7-0
Keizer-Ven 5-2
Los Band-Bl.Bock 2-5

2F
ABC-Keizer 4-3
OHVZ-Eendracht 5-2
St.Hoger-Kantje 7-0
Zum Bl.Bock-Hoefijzer 4-3
Schaesberg-Waubach 2-5
3A
Kempke-Meers 7-2
Heukske-Holtum 5-4
Maasband-Societeit 0-9
Benelux-Tjoba 2-7
Wolfrath-Oase 7-2
3B
Volkshuis-HGK 7-2
Sanderb.-Modern 3-6
Tjoba-Oase 2-7
St.Hoger-Statie 2-7
TIP-Eikenb. 7-2
3C
DJB-Eikhagen 4-5Klosje-Academie 0-9
ABP-St.Hoger 5-4
ABC-Weustenrade 4-5
St.Heerlen-Juliana 2-7
3D
Irene-BBC 7-2
Treffers-Gebr.Hofke 2-7
DJB-Butting 5-4
4A
Statie-Bom 2-7Wolfrath-Luip 1-8
Oase-Eikenboom 9-0
BVG-Kempke 6-3
4B
Maasband-Stadion 2-7
Modem-Eikenboom 4-5
Kempke-Quick 5-4
Tjoba-Lindenh. 7-2
4C
Matchp.-St.Hoger 7-2
BCV-BCH 70 5-4
Keizer-Beatrix 5-4
Br.Wapen-St.Bavo 2-7
N.Klossen-Lange Band 5-4
4D
Beatrix-BCH 70 4-5
Keizer-N.Klossen 2-7
Hoefijzer-Eikhagen 5-4
Waubach-Academie 2-7
Schaesberg-DJB 7-2
4E
Matchp.-Vriendenkr. 2-7
Eikhagen-Apollo 7-2
DJB-Ven 4-5
M.Gew.-Carambool 8-1
Treffers-N.Klossen 7-2
5A
Tjoba-Stein 7-2
Sanderb.-Kempke 2-7
GONA-Holtum 0-9
Heukske-TIP 1-8
Volksh.-Modern 5-4
5B
Volksh.-Modern 2-7
Eikhagen-Oase 2-7
Caramb.-Heukske 4-5
Klosje-Tjoba 9-0
Lindenh.-Br.Wapen 6-3
St.Bavo-Kempke 7-2
5C
Irene-Maria Gew. 4-5
Beatrix-DJB 2-7
Brunssum-Sibbe 0-9
N.Klossen 9-Caramb. 4-5
Hoefijzer-Eikhag. 7-2

Districht Maastricht en Om-
streken
CIA
Sjaan-Heer 5-2
KOT-BCM 5-2
Noorbeek-Klos 5-2
Ulestr.-Berceuse 7-0
Cl-B
Klos 2-Heer2 4.3
Rheingold-Heer '41 2-5
Klos 3-Ulestr.2 0-7
C2-A
Haverput-DAS 2-5Ridder-Bunde 2-5
Keer-Banholt 7-0
KOT 2-Ulestr.3 2-5
Geertr.2-Klos 5 4.3
C2-B
Gerlach-Altijd Raak 7-0
Banholt2-KOT3 2-5
Diekske-Geertr. 2-5
Klos 4-Vilt 5-2
Eijsden-Noorbeek 2 5-2
C2OC
Itteren-Heer 4 4-3
Heukske-BAM 5-2
Ulestr.4-Keizer 2 2-5
Ketsers-Heer '41 2 4-3
DAS 2-MBV 3 0-7
C2-D
Vriendenkr.-Heugem 5-2
Sjaan 2-Itteren 2 5-2
Rheing.2-Berceuse 2 3-4
Nazareth-Wolder 2-5
Keizer 3-MBV2 7-0
C2-E
Punde 2-Keer 2 7-0
Sabena-BAM 2 7-0
DOT-A.Wolder 2-5
Volière-Victorie 5-2
Berceuse 3-Ketsers 2 7-0
C3-A
Eijsden-Wolder 2 8-1
Duuker-Oost 4.5
A.Wolder 2-Bookvink 0-9Eijsden 2-Rheingold3 5-4Itteren 3-B'home J. 5-4
C3-B
MBV4-Geulle 4-5
Rheing.4-Nazareth 2 9-0
DOT 2-Berceuse 4 7-2
Bookvink 2-A.Wolder3 7-2
Eendracht 2-Voliere 2 0-9
DAS 3-BAM 3 7-2
C3-C
Klos 6-Eendracht 9-0
Concordia-Kl.Vier 2 2-7
Mergell.-Eijsden 2 2-7
KOT 4-Sjaan 3 4-5
C4-A
Geertr.3-W.v.Berg 3-6
Noorbeek 4-Heugem 2 7-2
Rheing.s-KOT 5 5-4
Haverput2-Kl.Vier 3 0-9
Alt.Raak 2-BC Oost 2 7-2
Concordia 2-Diekske 2 2-7
C4-B
Heukske 2-Rheingold 6 9-0
Sabena 2-BAM 5 5-4
Victorie 2-Duuker 2 7-2
DAS 4-Haverput 3 4-5
Vriendenkr.3-Nazareth 3 7-2
Heer '41 4-Bookvink 3 9-0

C4-C
Bookvink 4-Wolder 3 0-9
Nazareth 4-BAM 4 2-7
Ketsers 3-Borgharen 2 4-5
A.Wolder 4-DAS 5 5-4
BCM 2-Ridder 2 5-4
DOT 3-Heukske 3 4-5
C4-D
Oost 3-DOT 4 9-0
Eijsden 3-Klos 7 7-2
Heer 5-A.Wolder 5 4-5
Duuker 3-Noorbeek 3 7-2
Heugem 3-Geertr.4 5-4
C5-A
Volière 3-KOT 6 2-7
Keizer 4-Eijsden 4 7-2Ulestr.ö-Diekske 3 5-4
BC Oost 4-Vilt 2 7-2Nazareth 5-MBV 5 2-7
C5-B
Berceuse 6-Concordia 3 4-5
Kl.Vier 4-Mergell.2 7-2
Noorb.s-Ketsers 4 5-4
Geertruid 5-Vriendenkr.4 7-2
Heer '41 5-Eijsden 3 2-7

Driebanden A
Vriendenkr.-BCM 5-2
Eijsden 2-Heukske 6-1
Noorbeek-MBV 2-5
Heer '41-BC Oost 2-5

Driebanden B
Heukske 2-Rheing. 5-2
BCM 2-Keizer 7-0
KOT-Nazareth 0-7W.v.Berg-Voliere 2-5
MBV2-Sjaan 6-1
Driebanden C
Keizer 2-Eijsden 5-2
Rheing.2-Vriendenkr.2 5-2
Heer-MBV 3 7-0
B'home Jose-Ulestr. 4-3
DAS-Heer '41 2 2-5

/ kegelen [
Eredivisie Dames
Landelijke clubcompetitie.
I.DXC De Treffers.
M.Haas 695
M.Frissen 686
H.Fredrix 684
G.Rongen 657
C.Raeven 620
B.Smeets 609
M.Voragen 604
M.Lenaerts 593
Totaal 3951
2.SKC.Kegelvrung'69.
M.Serree 675
M.Lataster 668
R.Ruggiero 662
A.Wetzelaer 641
E.Kraussen 637
R.Duysings 621
Totaal 3904
3.DSC.O.M.S.
L.Nijkamp 670
A.Luthjens 667
M.Thielen 645
N.Weegels 638
A.Knobbe 630
N.Thielen 618
B.Thielen 604
A.Wischmann 521
Totaal 3888
4.SKC.Hendriks Sportpaleis.
M.Valke 641
C.Maes 635
H.Thijssens 624
P.Blonk 623
L.Huibers 621
D.Kostwinder 594
G.Claessen 588
M.Desemo 576
Totaal 3738
S.DSC.Socio
A. Vreuls 666
M.de Heus 613
R.Wolters 601
E.Meelkop 587
M.Smeets ' 582
G.Steinfeld 582
H.Bauermann 581
R.Krewinkel 527
Totaal ' 3631
Stand
I.DXC de Treffers 8023-10
2.SKC Kegelvrung 7908-7
3.5.C.0.M.5. 7903-7
4.DSC.Socio 7497-3
s.SKC.Hendriks Sportpaleis

7449-3
Ere-divisie Heren
l.S.C.Socio
P.Rosenboom 813
L.Moitroux 785
W.Steinfeld 761
H.Coopman 744
W.Merzdorf 728
J.Schweizer 727
v.Booden 711
J.Mohnen 691
Totaal 4558
2.SKC.Kegelvrung'69
M.Winthagen 787
Mc.v.Bezouwen 761
F.Jurgens 759
P.Mayntz 744
Mr.v.Bezouwen 728
J.Scholten 713
J.Duysings 709
W.Schulteis 697
Totaal 4492
3.SKC.VV RL.dr Pool
J.Volders 7"
J.Janssen 763
H.Sierdal 757
G.Speetjens 74f
R.Righetti "*W.Duysings 70?
J.Janssen II 7°°
J.Deswijzen 688
Totaal 4473
4.SKC.Hoensbroek.
F.Feuler 771
B.Haenen 764
H.Braeken 745
C.v.Tilburg 749
R.Schoonderwoert 72°
A.Nendels n\\J.Coumans 6°"
H.Feuler °7°
Totaal 4459
s.SKC.Hendriks Sportpaleis.
A.Maes 780
B.Haerkens 731
H.Delahaye 718
J.Houben 707
B.Derrez 704
N.Lucassen 704
W.Terwint 701
T.Tummers 690
Totaal 4344
Stand
l.VV.RL.d'rPool 13406-13
2.S.C.Socio 13376-12
3.SKC.Kegelvrung 13267-11
4.SKC.Hoensbroek 13085-6
s.SKC.Hendriks Sportpaleis12072-3
le divisie Heren
l.S.C.Socio II
T.Schmeitz 754
KH.Schmitz 739
W.Thielen 73*
G.Dersen 718
R.Maas 7°2
J.Nijkamp 683
W.v.d.Wardt 668
J.Pouwels 468
Totaal 4327

2.SKC.Hoensbroek II '■

B.Huibers 764
H.Pisters 749
R.Aussems 716
KEringa 704
K.Schaakxs 69?
F.Caubo 684
K.Schmitz 679
H.Lipperts *»%Totaal 4312
3.SKC.Kegelvrung 111
J.Bloemen 736
P.Schepers 7<>3
M.Dückers 688
B.Körber 688
M.Munnik 685
M.v.Bezouwen 672
JP.Cordewener 592
Totaal 4172

4.5.C. O.M.S.
M.Wolters 747
H.Quaedackers 7<>s

G.Willems 68f
J.Dejalle 68'
D.Nijkamp 65'
A.Falize 64!
W.Bartel 631
A.Wischmann 63(
Totaal 4121
Stand
l.SKC.Hoensbroekll 12284-K
2.S.C.SocioII 12159-f
2.SKC.Kegelvrung II 12058-1
4.5.C.0.M.5. 11878-:
le klasse Heren
I.SKC.Hendriks Sportpaleis

A.Wilbrink 70]
C.Blonk
699
G.Wijnants 651
T.Crutzen " 65f
W.Lucassen 651
H.Sackers 63f
A.Wilbrink Sr. 62C
L.Riem 61(
A.Limpens 56£
J.Verbaten 525
Totaal 400C
2.SKC.VV RL drPool II
A. Ritzen 73C
E.Wessels 681
F.Bremen 671
J.v.Ermingen 64£
B.Sormani 63Ï
J.Ritzen 624
P.Sistermans 621
P.Paffen 60ó
Totaal 399£
3.SKC.Hoensbroek 111
H.Limpens 697
G.Gardeniers 652
H.Adriolo 643
G.Triepels 635
C.Feuler 632
M.Tuender 620
M.Braeken 616
R.Dingemanse 602
F.Speetjens 601
H.Meertens 571
Totaal 3879
4.SKC.Kegelvrung 111
M.Samulski 68£
J.Aretz 67£
W.Steins 58£
E.Fanchamps 564
R.Janssen 532
L.Janssen 475
M.Fanchamps 46£
Totaal 351£
Stand
l.SKC.Hendriks Sportpaleis
111 12105-12
2.SKC.VVRL.d'rPooIII

11931-9
3.SKC.Hoensbroek 111 11669-6
4.SKC.Kegelvrung 111 10727-3

| ’ zaalhandbal _
Dames
Promotieklasse
Polaris-GHC 9-14
Blerick-Kerkrade 27- 1
Maasbracht-Gemini 11-12
Vesta-Born 14-12
lason 2-Loreal 2 7-5
Eerste klasse A
GHC 2-SVM 2 10-22
Breeton Sp.-Patrick 24- 4
Ospel-HVN/DES 5-13
Bevo 2-Eksplosion 10- 9
Sittardia 3-Loreal 3 14- 7
Eerste klasse B
Marsna-Sibbe 11-14
Minor-Caesar 2 20- 9
BDC-Gulpen 18-10
ESC-Olympia 16- 6
lason 3-Vilt 6-17
Tweede klasse A
Blerick 2-Hercules 17-12
Wittenhorst-Groene Ster 2-15
Breeton Sp. 2-Bevo 3 7-7
Posterholt 2-SVVH 18- 7
Swift 2-HBS 13-10
Rapiditas 2-HVN/DES 2 12- 5
Tweede klasse B
Leudal 2-Sittard 4 12-11Linne-Breeton Sp. 3 5-16
Merefeldia 2-Stramproy 14-10
Swift 3-Posterholt 3 11-12
Rapiditas 3-Bracht 2 11- 7
Tweede klasse C
Caesar 3-IVS 5-11
Brunssum-Born 2 23- 9
Heerlen 2-Gemini 2 8- 7
ZwartWit-Blauw Wit 2 6- 9
Sittardia 5-Wijnandia 2 14-11
ESC 2-Wilskracht 10- 2
Tweede klasse D
Be Quick-Heerlen 12- 7
Adio-Juliana 11- 7
Esia-Polaris 2 16- 3
Vebios-DDC2 14- 9
J. Promotieklasse
Polaris-Sittardia 9-16
Minor-Gemini 13-15
ESC-Rapiditas 6- 7
Loreal-Blerick 9- 3
Heren
Promotieklasse
Polaris-Eksplosion 15-14Caesar 2-Loreal 2 12-11Vesta-Bevo 2 13-15ZwartWit-Ospel 19-13ATSV-=Gemini 28-14
Eerste klasse A
Breeton Sp.-Hercules 16-12Wittenhorst-Kerkrade 16-22Noav2-Swift2 16_ _
Des's9-Merefeldia 8-^l3
Eerste klasse B
Brunssum-Filarskis 17-21Wilskracht-Olympia 15-13Heerlen-Minor 15-12ZwartWit2-Caesar3 21-19
BDC-Kerkrade 2

_____
Tweede klasse A
Breeton Sp. 2-GHC ii_i7
HBS 2-Bevo 3 23-22Stramproy-Merefeldia 2 12-19Manual-Popeye 20- 8Rapiditas 3-Blerick 3 23-10
Tweede klasse BBorn-GHC 2 ~_,,
Vios3-V.+ L.3 itji
Manual 2-Bevo 4 17-33
Tweede klasse CWynandia-ESC 20- 95v^d,it^ 2-Posterholt 21-13SVM 2-Blauw Wit 3 5- 0
Tweede klasse DSelpa MVC-Polaris 2 11-29Heerlen 2-BDC 3 16-14Kerkrade 3-Be Quick 19-28Marsna-lason 12-18ESC-Gulpen 11-17
J. PromotieklasseCaesar-Breeton Sp. 20-16Blauw Wit-Herten 5- 0Leudal-Loreal 8-10
Noav-V. + L. 2 17-6Rapiditas-Blerick 2 0-5

lmmL mm__zaalvoetbali
re klas A|Pottebr.-Tunnel 2-5Gulpen-Delta 11-5Lornpany S.-Flaterke 6-2UP Quelle-Wiegert 2-6Kanaries-Br.wapen 4-1Ltousberg 2-Erka 2-2
leklas B
Soleil-Theunissen 1-2Bouwkomp.2-Egor 2 1-1Quelle-Joffer 5-3Marathon-Kolonia 3-4Meetp.-Cosmos 2 7-0Hadow-Viss.Aut. 3-6
le klasCSoleil 2-Wagt.Weg. 3-4Houwkomp.3-SZV 2 3-0Postert 2-Sitt.B. 1-11
Tukcon-Keigel 1-1
Roermond 3-PSM 3-4
Meetp.2-Phoenix 1-3
2e klas A
Gulpen 2-Delta 2 4-4
Filmcl.2-Kaanen 3-3
Vici-Sjork 4-3

i Flaterke 2-Bastings 3 2-2
1Pottemen.-Maasvog. 3-3

■ 2e klas B
Sjefke-H.Anders 2 1-4

i Pottebr.2-Billy B. 4-1
Diekske-Kilo 2-10
Up Quelle 2-Bastings 4 4-1

l Circolo S.-Maasvog.2 0-5; Bohème-Yerna 2 2-6
2e klas C

iRood Wit 2-Brikske 2 1-2
Filmcl.3-Theunissen 2 1-8. Sportcl.2-Marebos 2-2

' Brunss.3-Hadow 2 0-3
Postw.-Vaals 2 1-5
Laumen 2-Viss.Aut.2 2-5
2eklas D
Rood Wit-Brikske 3 4-1; Vaals 3-Keelk.2 9-2
DWS Boys-Eendr. 4-1

i Brunss.4-Laumen 3 2-9
i Hadow 3-Cosmos 3 2-4
i Egor 3-Soleil 3 4-4
i 2eklas E

Zwaluw-Maximiliaan 2-5
Makassar-Geleen 2 1-1
Born-Zw.Schaap 4-1
AEV Intern.-Fam.B. 7-5
Jabeek 2-Bouwkomp.4 1-5
Lacr.Ass.-Phoenix 2 4-3
2e klas F
Sitt.B.2-Jabeek 2-5
Adveo-Geleen 4-4
Oberije-Laumen 4 2-4
SZV 3-Groen Wit 3-9
Neerb.-Puth 1-1
Hanckm.-Santé 1-1
3e klas A
Sjefke 2-Pottebr.3 6-3
Delta 3-Sjotter 5-4
Vrecan-Eysden 2 5-2
AVS-Wiegert 2 2-4
H.And.3-Stap In 4 2-0
Sport 2-Br.wapen 2 9-0

3e klas B
Filmcl.4-Sjotter 2 0-2
Delta 4-Bovens 1-3
Eysden 3-Kilo 2 3-7
Circ.Sard.2-Keer 4-4

i Sport 3-Pottebr.4 3-5
3e klas C
Sup.Ver.MVV-Willem I 2 3-1
Sjotter3-Pottebr.s 1-2
Colson-Company 5.2 1-4
Up Quelle 3-DBSV 3-6
Eysden 4-Keer 2 4-6
Sport 4-Yerna 3 4-6
3e klas D
Tunnel 2-Matt.B. 2-2
Eysden 5-Flaterke 3 1-5
Hermsen-Vrecan 2 7-3
Sjotter4-Willem I 1-7
DBSV 2-H.Anders5 0-12
3e klas E
Tunnel 3-Sjotter 5 0-5
Maasb.-Volière 1-9
Colson 2-Hermsen 2 4-6
Kanaries 2-Tornado B. 2-6
Bohème 2- Eysden 6 1-2
Stap In 2-Erka 2 2-8
3e klas F
Maasb.2-Kaanen 2 1-6
Boemerang-Vici 2 4-4
Volière 2-Tornado 8.2 9-1
Pottemen.2-Sunshine Z. 6-3
3e klas G
Viss.Aut.3-Hadow 4 1-1
Paco 2-Keelk.3 0-4
Quelle 2-Diekske 2 6-3
Varenb.-Centraal 1-6
H'heide-Eendr.2 6-5
Kolonia 2-Fortuna 0-2
3e klas H
Varenb.2-H'heide 2 1-3
Filmcl.s-Kolonia3 2-2
Fortuna 2-Laumen 5 1-4
Holz-Goasenwey 4-1
WDZ 2-Soleil 4 4-3
3e klas I
Soleil 5-Jessica B. 3-0
Theunissen 3-Varenb.3 7-3
Paco-Joffer 2 3-5
Cosmos 4-Kolonia 4 1-3
Holz 2-Fortuna 3 2-16
Laumen 6-Driessn.B. 2-10
3e klas J
Rood Wit 3-Holz 3 10-2
Laumen 7-Joffer 3 7-6
Kolonia 6-WDZ l_3
3e klas K
Adveo 2-Wierts 4 5-0
Makassar 2-Tukcon 2 6-2
Sitt.B.3-Aztecs 2-6
Bom 2-Oberije 2 13-2
Likopa 2-PSM 2 6-2
Geleen 3-Puth 2 2-4
3e klas L
Tukcon 4-Brunssum 5 5-3
Bom 3-Groen Wit2 6-2
DWC-Keigel 2 3-5
Sitt.B.4-Bouwkomp.s 3-16
Adveo 3-Zwaluw 2 2-2
3eklas M
Makassar 3-Intern.2 2-13
Bizzie 8.-Zw.Schaap 2 2-2
SZV 4-Puth 3 6-7
Postwag.2-Adveo 4 9-1
Likopa-Phoenix 3 9-1
3e klas N
SZV 5-Beek 1-12
Marebos2-Zw.Schaap3 8-0
Egor 5-Keigel 3 5-3
Postwag.3-Bouwkomp.6 6-3
Groen Wit 3-Meetp.3 7-0
3e klas O
Jabeek3-Puth 5 10-6
Bouwkomp.7-Beek 2 1-12
Novus-Zw.schaap 4 2-1
Wagt.Weg.2-PSM 3 5-4

Dames Zuid
SZV-Meetpoint 2 4-2
Meetp.2-Jabeek 10-0
Hadow-SZV 6-7
Geleen-Zw.Schaap 2-1
Pottebr.2-Meetp. 1-19

MIDDEN-LIMBURG:
Hoofdklasse noord:
FCD Roerm. 2-Nederw. 2-1
Neeritter-Apollo 2-1
H. Meyers 2-PetersGeluid. 7-2
1 D:
Homerhof-Gastronoom 0-8
De Baog-Lasco Weert 0-8
Kesjotje-Perey 2 8-1
Roermond 4-Peters 2

4-2 gestaakt
2G:
Lasco 2-Heel 2 2-0
Bremboys-DESM 2 2-8
Riva 2-ZVV Spee 2 5-2
Haofke 2-Altw'heide 3 3-3
Roermond 5-Perey 3 2-0
Hercules-Kesjotje 2 6-3
2H:
Peters Gel. 3-Tornado 2-4
Amicitia 2-Knipuigske 5-1
Nederweert 2-Vesta 2-8
Kesjotje 3-Neeritter 2 1-3
v. Seggelen-Altw'heide 2 3-5
DESM-Riva 5-1
3P:
Peters Gel.4-St. O'berg 0-7
Willie Bar-Riva 4 3-1
Vesta 2-Nederweert 3 3-5
Neeritter 3-Hercules 2 2-3
3Q:
Brevendia-St. O'berg 2 1-0
Vesta 3-Neeritter 4 7-0
Altw'heide 5-SVH 6-3
3R:
FC Oda 2-Wierts/Haantjes 3

U-9
Hercules 4-DESM 3 3-2
Altw'heide 6-Rockwool 8-3
Spee 3-Roermond 8 3-3
Knipuigske 2-Olympus 3-7
3 S"
Heel 3-Heiputters 7-4
Willie Bar 2-Hercules 5 0-3
Fermonia 2-Hornerhof2 11-1
Olympus 2-Juliana 3-1
3T:
Fermonia 3-Amicitia 3 5-1
Riva 3-SBC 5.1
Heiputters 2-Altw'heide 7 4-10
Juliana 2-Brevendia 2 1-4
3U:
Perey 4-Hornerhof 3 6-3
Haelen 2-vesta 4 3-5
Olympus 3-ZVVD ' 1-5
Altw'heide 5-Hakkie 3-8

y / ieug
Jeugd Hoofdklasse B
PSV -Fortuna S
SVV -Excelsior
Elinkwijk-Go Ahead E
Willem II -Twente
NAC -Feyenoord
Stand:
Feyenoord
PSV
Twente
Go Ahead E
FC Zwolle
Willem II
Excelsior
SW
Elinkwijk
Vitesse
Fortuna S
NAC
Landelijk le klasse D
Roda JC -NEC
VVV'O3 -MW
Helmond Sp. -FC VW :
Treffers -PSV 2
Eindhoven -DCS
Quick -Volharding
Stand:
NEC
PSV 2
Helmond Sp.
Roda JC
Eindhoven
Treffers
MVV
Quick
FC VVV
DCS
Volharding
VVV'O3
Jeugd Hoofdkl. A
Almania -RKVVL
Sittard -Blerick
Venray -Haelen
Sportcl.'2s -Merefeld.
EHC -Heer
Parmingen -Gr. Ster
Stand:
Venray
Blerick
RKVVL
Merefeld.
Heer
EHC
Parmingen
Sittard
Gr. Ster
Almania
Sportcl.'2s
Haelen
Jeugd IA Noord
HBSV -PSV '35
Reuver -RKSVN . 'W'mina'oB -FCV
Wittenh. -Venl. B.
Rios-Sparta'lB
SSS'IB-Helden
Stand:
Helden
SSS'IB
Venl. B.
RKSVN
Sparta'lB
Wittenh.
PSV '35
W'mina'oB
Rios
Reuver
HBSV
FCV
Jeugd IA Zuid
RKBSV -MVV'O2
L'heuvel -Quick '08
De Ster -Limburgia
Voerend. -Haslou
KVC Oranje -SVM
Scharn -Bekkerv.
Stand:
RKBSV
SVM
Voerend.
L'heuvel
De Ster
Haslou
KVC Oranje
Bekkerv.
MVV'O2
Quick '08
Scharn
Limburgia

/ tafelvoetbc
Zuid-Oost-Hoek
Hoofdklasse
Scherp vor-O.Schandelen
Bergz.B.-Smile B.
Olympia-Brouwk.
Corner-N'hagen
Eek-Kloppers
Petit 8.-Poortje
Stand
Petit Boys
Poortje
dr Eek
Nieuwenhagen
Kloppers
Bergzicht Boys
Smile Boys
Brouwkeetel
de Corner
Oud Schandelen
Olympia
Scherp vor
Eerste klasse A
Graefke-Eck 2
Bergsch.-Bergz.B.2
Mergell.B.-Trapped.
Brugske-Zoefjes
Zinkviulke-Stampers
Stand
Stampers
Trappedoelies
Zinkviulke
Brugske
Dr Eek 2

Eerste klasse B
Meppers-Torero
O.Heide-Pipo B. ■

N'hagen 2-Corner 2
Bl.Angels-Stalletje
Kickereck-Watertoren
Stand
Torero
Vogelzank
Meppers
Blue Angels
Oude Heide

Tweede klasse A
Oriënt 8.-Mechel
Nijswiller-Leeuw
Joy-Brugske 2
Schuuvers-Zoefjes 2
Sluipers-Scherp Vor 2
Stand
Zoefjes 2
Bocholtz Oud
Oriënt Boys
Scherpvor 2
Mechel
Tweedeklasse B
Poortje 3-Paniekzaaiers
Stampers 2-Striegiezer
Zoefjes 3-Centraal
Pipo 8.2-Molen 2
Stand
Striegiezer
Brouwkeetel 2
Centraal
Paniekzziers
Poortje 3

Tweede klasse C
Poortje 2-Veldhof
Molen-Olympia 2
Kokkie 8.-Hopel
Bergz.B.3-Bergsch.2
Stand
Poortje 2
Olympia 2
Molen
Bergzicht Boys 3
Brouwkeetel 3

Tweede klasse D
Kloppers 2-Pet.B.2
Cartouche-Geulke
Smile 8.2-01ympia
Stand
Petit Boys 2
Kloppers 2
Smile Boys 2
Cartouche
Brandwapen
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Van Raamsdonk:
'Mooi geweest'

AMSTERDAM - Pedro van
Raamsdonk stopt met boksen.
De 31-jarige Amsterdammer,
bijna zes jaar professional, ging
vorige week maandag zwaar
knock out tegen de Engelsman
Roger McKenzie en besloot ver-
volgens te doen wat hij al twee
jaar van plan is: hij gooit de
handdoek.

Zege Nijssen
in dubbelspel

BIRMINGHAM - Torn Nijssen is
het Diet Pepsi lndoor Challenge
in Birmingham goed begonnen.
Op de eerste dag van het tennis-
toernooi moest hij in het dubbel-
spel meteen met Cyril Suk aan-
treden. In drie sets (6-2, 3-6, 6-1)
versloegen zij de AmerikanenJeff Brown en Scott Melville.

sloeg hij wel behoorlijk hard".

Pedro van Raamsdonk bokste in
21 jaar meer dan tweehonderd
amateur- en zon twintig profpar-
tijen. „Je bent zo goed als je laat-
ste wedstrijd", realiseert hij zich,
„wat je voordien gepresteerd
hebt, vergeten de mensen.
Ik heb van al die partijen nog
geen tien procent verloren, heb
bij de amateurs tot de wereldtop
behoord, ben ik-weet-niet-hoe-
vaak Nederlands kampioen ge-
weest, ook bij de profs, Benelux-
en Europees kampioen, noem
maar op.
Ik heb een mooie carrière achter
de rug, maar ik houd ermee op.
Definitief. Het is mooi geweest".

Dat hij vorige week vrijwel onge-
traind, en op het allerlaatste
moment opgetrommeld, de ring
in stapte, verwijt hij niemand,
ook zijn manager Henk Ruhling
niet.
„Het was mijn eigen verantwoor-
delijkheid. Gevaarlijk? Ach, dat
valt wel mee. Zo goed was die
jongen nou ook weer niet, al

„Begrijp me goed, ik stop niet
vanwege deze verliespartij, ik
loop er al zo lang mee rond", zei
hij gisteravond. „Ik ben in sep-
tember '88 Europees kampioen
geworden in mijn elfde partij als
prof, dat is nog altijd een record.
Eigenlijk had ik toen moeten

stoppen, want m'n doel was be-
reikt.
In principe was er niets meer,
dat me nog aansprak. Mijn moti-
vatie was weg, ik ging steeds
slechter boksen, maar ik won
wel, meestal tenminste. En dan
blijf je tegen jezelf liegen: het
komt wel weer, het komt wel
weer".

In het enkelspel moet Nijssen in
de eerste ronde spelen tegen de
Amerikaan Jeff Tarango die net
binnen de top-100 op de wereld-
ranglijst staat.

duo dat uit de partij tussen de
Zweden Jan Gunnarsson en Jo-
nas Svensson en de Amerikaan
Kevin Curren met de Brit Jere-
my Bates te voorschijn komt.
Winst van Nijssen en Suk in deze
partij zou voldoende moeten zijn
voor plaatsing voor het ATP-tour
Doubles Championships in Jo-
hannesburg. Er heeft zich echter
op het laatste moment nog een
dreiging aangediend in de Span-
jaarden Emilio Sanchez en Ser-
gio Casal, die afgelopen week-
einde in Brazilië een toernooi op
hun naam schreven.

De Nederlands/Tsjechische com-
binatie die tweede geplaatst is in
dit toernooi met 500.000 dollar
prijzengeld, moet in de halve fi-
nale spelen tegen het winnende

Jumping Indoor Maastricht kampt met luxe-probleem

Meer interesse dan ruimte
# Brabander Piet
Raymakers, sinds enige
tijd werkzaam in
stoeterij Zangersheide
van Leon Melchior,
behoort tot defavorieten
voor Jumping lndoor ■Maastricht.

Foto: DRIESLINSSEN

DOOR WIEL VERHEESEN

MAASTRICHT - De entreekaarten voor de
vierde editie van Jumping lndoor Maas-
tricht vliegen als warme broodjes over de
toonbank. Hierdoor bestaat in het weekein-
de de kans, dat de organisatoren met een
luxe-probleem opgezadeld worden. „Vooral
de vraag naar een plaats op de A-tribune is
zó groot, dat wij zaterdag en zondag (JIM
begint donderdag, red.) waarschijnlijk het

(."ordje uitverkocht tevoorschijn moeten halen", zegt Frank
„De ervaring van vorige jaren leert immers, datJJue stormloop op resterende toegangsbewijzen voor de B- en

in zon geval gewoon óók groter is dan het aanbod,
jjl^ijfers uit de voorverkoop wijzen hierop."
m

die de EC-Trophy in Maastricht
buitmaakte. Twee jaar eerder had
Ludger Beerbaum de rij geopend.
Twaalf maanden na hem was Mar-
cel Dufour verrassend eerste gewor-
den van het door de EG gesponsor-
de wedstrijdnummer.

Dufour is dit keer nietvan de partij.
Becker en Beerbaum wel. Laatstge-
noemde was gistermiddag deeerste
van de circa dertig uitgenodigde
springruiters of amazones, die zijn
paarden stalde in het MECC.. "ting in het JIM bij de volgende

f gelegenheid zal functioneren zoalsl net hoort."

.°rs. Joep Bartels, die bij de organi-
Ijsatie van het hippisch feest in het
ïjM-aastrichts Expositie- en Congresn^-entrum een grote rol speelt, meld-
de vorig jaar, dat 28.500 mensen«naar- _\e Sprmg_ en dressuurwed-
-6strijden waren komen kijken. „Dat
«jzijn er weer tweeduizend meer dan
Jeen jaar geleden", voegde hij er toen«aan toe. De enige kritiek van ruitersjjenamazones in november 1990 was,
laat het op de slotdag te warm was

3jln de hal. Otto Becker, de Duitser«die de EC-Trophy won en daarmee
*jvijfendertigduizend gulden rijker
j3*erd, kreeg net als zijn medestrij-ders de toezegging, „dat de verwar-

JOtto Becker was de tweede Duitser.

Overigens wordt het deelnemers-
veld voor de springrubrieken niet
alleen door circa dertig geselecteer-
de combinaties gevormd. Via het
kwalificatietoernooi (met circa zes-
tig combinaties!) op donderdagmor-
gen kunnen nóg vijf startbewijzen
verdiend worden. Enkele deelne-
mers hieraan? Henk van de Broek,
Toon Holtus, Henk van de Pol[
Wout-Jan van der Schans, Peter
Bulthuis, Pieter Kersten, Rob Eras
en de Britse jeugdkampioeneMarieEdgar.

Programma in
Maastricht

„Ik was er ook graag bij geweest",aldus Wiljan Laarakkers. „Te elfderure heb ik echter hiervan moetenafzien, omdat mijn drie paarden
waarmee ik naar Maastricht hadwillen komen ziek of geblesseerd
werden. Volgend jaar hoop ik vande partij te zijn."

Wiljan Laarakkers uit Ottersurn/Gennep, die een paar jaar geledenfurore maakte doof het winnen vanJumping Amsterdam, hoopt nog op
iets anders, namelijk datzijn Ameri-kaanse vriendin Joan Scharffenber-ger de komende dagen een primarol kan spelen. „Alzal zij dat vrijwelzeker met met het paard Victormaar met TenderKiss doen omdateerstgenoemde niet honderd pro-
cent is."

sportkort Kasparov streelt ego

MAASTRICHT - Wijzigingen te elfder
Ure voorbehouden, ziet het programma
van Jumping lndoor Maastricht deze
week in het MECC als volgt uit:
Donderdag:
10.00 uur: Kwalificatiewedstrijd sprin-
gruiters voor het hoofdprogramma;
15.00 uur: Internationaal springcon-cours twee fasen; 17.00 uur: NHS/Dun-
nül Trophy, nationaal 1,50 meter; 19.30uur: Internationaal springconcours ta-bel A op tijd, 1,40 meter; Dressuur Qua-drille; Show Lipizzaners; Internationaal
springconcours tabel A met barrage,
i.50 meter. Omstreeks 23.00 uur einde
Programma.

Vrijdag:
J4.30 uur: Springconcours met barrage;
internationaal springconcours tabel Amet barrage, 1,40 meter; Springcon-cours snel- en wendbaarheid; 19.30 uur:ntemationaal springconcours snel- en
wendbaarheid tabel C, 1,40 meter; Dres-suur Quadrille: Show Lipizzaners; Op-
treden Philips Harmonie; Internatio-
naal springconcours tabel A met barra-ge, 1,50 meter. Omstreeks 23.00 uure»nde programma.

Zaterdag:
O uur: Nationaal ponyspringcon-

tours met barrage; Interpolis Rijstijl-
competitie (finale); 13.30 uur: Interna-

onaal springconcours paard/pony
eiais;Politiepaardenproef; Mini steeple

In»aSe; Dlverse Pony- en hondenshows;
ntemationaal springconcours knock

"ut, tabel c, 1,40 meter. Omstreeks 17.00
19 Va

einde <kinder)middagprogramma.
e ' uur: Internationaal springcon-urs breeding championship; Dres-
va v, de Deux; KWPN-show, paardn net jaar; Show Lipizzaners; Interna-lonaal springconcours Six Bar. Om-

reeks 23.00 uur einde programma. " VOETBAL - Frans Thijssen
neemt volgende week dinsdag defi-
nitief afscheid van het betaalde
voetbal- De technisch begaafde spe-
ler treedt op die dag met Vitesse
aan tegen zijn voormalige club Ip-
wich Town, waarmee Thijssen in
1981 de Uefabeker won.

Joan Scharffenberger behoort netals Meredith Michaels tot de reeds
van een startticket voorziene Ame-
rikaanse mini-afvaardiging. Paul
Darragh is vervangen door zijn ler-
se landgenoot Francis Connors. De
broers John en Michael Whitaker,
Nick Skelton en David Broome zijn
namens Groot-Brittannië van de
partij. Ook België (met onder meer
Eric Wauters, Evelyne Blaton en
Ludo Philippaerts), Duitsland (met
Otto Becker, Ludger Beerbaum,
Dirk Hafemeister, Franke Sloot-
haak),. Zwitserland (Willi Melliger)en Spanje (Luis Astolfi) zijn verte-
genwoordigd, naast - vanzelfspre-kend - de Nederlandse top, met PietRaymakers, Jan Tops, Eric van der
Vleuten, Eric Willemsz Geeroms,Rob Ehrens, Emile Hendrix, RoelofBril, Bert Romp en Jennie Zoer. Al-
leen de geblesseerde Jos Lansink
ontbreekt.

Zondag:
*.00 uur: Internationaal springcon-cours tabel A op tijd, 1,40 meter; Prijs-
itreiking sponsor award; hoofdnum-

P~r- Internationaal springconcours
r-Trophy, tabel A, 1,60 meter met
njaximaal één barrage; Mini steeplenase; Prix de Vainqueur; Dressuur
quadrille; Show Lipizzaners. Om-
«eeks 18.00 uur einde programma. " VOETBAL - Verdediger Alberto

Ferrer van Barcelona is acht maan-
den uitgeschakeld wegens ge-
scheurdekruisbanden aan de linker
knie. De speler liep de blessure zon-
dag op in het duel tegen Logrones
(2-2). Ferrer was vorig seizoen lange
tijd uitgeschakeld door een menis-
cusblessure aan de rechter knie.

De liefhebbers van dressuur wordt
eveneens alle dagen iets van klasse
gepresenteerd, zoals ook aan de
shownummers, inclusief dagelijks
optreden van Lipizzaners, volop
aandacht wordt besteed.

7 Len.treePrijzen zijn respectievelijk f.
in nL ' 12'50 en f- 22.50 (donderdag); f.
'0.00; f. 17,50 en f. 27,50 (vrijdag); f. 5,00,n '„ 750 (zaterdagmiddag); f. 15,00; f.
«,00 en f. 37,50 (zaterdagavond); f.
'a.00; f. 25,00 en f. 37,50 (zondag). In de
voorverkoop bij alle Rabobanken in
«mburg alsmedebij VW in Maastrichtz«n alle kaarten f. 2,50 goedkoper.

TILBURG - Gari Kasparov vindt
zich nog steeds de beste schaker ter
wereld. Bij de persconferentie di-
rect na het in ontvangst nemen van
de hoofdprijs van het Interpolis-
toernooi benadrukte hij dat nog
even. Hij acht zich zelfs veruit de
beste nu Ivantsjoek het in de kandi-
datenmatches heeft laten afweten
en hij over anderhalfjaar bij dever-
dediging van de wereldtitel geen
serieuze tegenstand verwacht. Het
maakt niet uit of in Los Angelei.
Karpov, Short of Joesoepov tegen-
over hem komt te zitten. Jan Tim-
man, ook nog in de race voor het
uitdagerschap, speelt in zijn prog-
noses al helemaal geen rol: „Die
verliest van Joesoepov".
De overwinning op Anatoli Karpov

in de laatste ronde van Tilburg was
zo te horen uiterst stimulerend ge-
weest voor het zelfvertrouwen van
de wereldkampioen. Ook het 159ste
treffen in de lange reeks was een
kwestie van buigen of breken.
Schots ditmaal: in de versie die
tweemaal bij de match in Lyon ter
sprake kwam. Bij de slotanalyse,
waarin Kasparov zich overbeleefd
toonde en zijn tegenstander zelfs
met 'U' aansprak, werd niet duide-
lijk of het nieuwtje op detiende zet:
f2-f4 inderdaad zo sterk was als in
de speelzaal leek. Kasparov bracht
meteen zijn hele pionrienmacht
naar voren en rocheerde (lang) pas
op de 22ste zet, toen Karpov al zon-
der veel compensatie een stuk had I
moeten geven.

Zettenverloop, Wit: Kasparov. Zwart:
Karpov. 1.e2-e4, e7-e5, 2. Pgl-f3. PbB-c6, 3.
d2-d4, esxd4, 4. Pf3xd4, PgB-f6, 5. Pd4xc6,
b7xc6, 6. e4-e5, DdB-e7, 7. Ddl-e2, Pf6-d5, 8.
c2-c4, LcB-a6, 9. b2-b3, g7-g6, 10. f2-f4, f7-f6,
'11. Lcl-a3, De7-f7, 12. De2-d2, Pds-b6, 13.
c4-c5, La6xfl, 14. csxd6, a7xb6, 15. e5-e6,
d7xe6, 16. La3xfB, TaB-dB, 17. Dd2-b2,
Lflxg2, 18. Db2xg2, KeBxfB, 19. Dg2xc6,
TdB-d6, 20. Dc6-c3, KfB-g7, 21.Pb1-d2,
ThB-dB, 22. 0-0-0, Df7-eB, 23. Dc3xc7 +,
TdB-d7, 24. Dc7-c2, DeB-bB, 25. Pd2-c4,
Td6-d5, 26. Dc2-f2, DbB-c7, 27. Df2xb6,
Dc7xf4 + , 28. Db6-e3, Df4-g4, 29. Tdl-gl,
Dg4-h4, 30. Tgl-g3, e6-e5, 31.Tg3-h3,
Dh4-g4, 32. Thl-gl, Tds-dl + , 33. Tglxdl,
Dg4xdl+, 34. Kcl-b2, h7-h5, 35. Th3-g3,
Ddl-hl, 36. De3-f2, h5-h4, 37. Df2-g2,
Dhlxg2+, 38. Tg3xg2, g6-g5, 39. a2-a4,
Kg7-g6, 40. a4-a5, e5-e4, 41.b3-b4, h4-h3, 42.
Tg2-g3, Td7-h7, 43. a5-a6, f6-f5, 44. Tg3-a3,
zwart geeft op.

Weer record
Jeannie Longo

Volendam krijgt
nieuw stadion
VOLENDAM - Volendam werkt
aan de bouw van een nieuw sta-
dion. Het project, dat ruim acht
miljoen gulden kost, zal de ko-
mende drie jaar in drie fasen
worden verwezenlijkt. Direct na
afloop van het huidige seizoen
gaat de grote tribune tegen de
grond. Voor de start van het sei-
zoen '92/93 moet er nieuwe
staan. Het jaar daarop krijgen de
twee staantribunes een grondige
opknapbeurt. In de derde fase
zal de zogenaamde expo-tribune
worden verbouwd. De nieuwe
accommodatie beschikt over
8500 zitplaatsen.

'Vrouwelijke'
primeur SC'25
BOCHOLTZ - Het vijfde voet-
balteam van Sportclub '25 uit
Bocholtz heeft voor een primeur
gezorgd in het Limburgse ama-
teurvoetbal. De ploeg die in de
viei'de klasse uitkomt, staat
sinds kort onder supervisie van
een vrouwelijke coach. Marjon
Coerver-Lambrechts heeft het
komend seizoen de leiding over
'het vijfde' van SC'25.

Robson verlaat
Engels team
LONDEN - Bryan Robson stelt
zich niet meer beschikbaar voor
het Engelse voetbalelftal. De
aanvoerder van Manchester Uni-
ted maakte zijn beslissing giste-
ren bekend. Van bondscoach
Graham Taylor had Robson te
horen gekregen, dat hij geen
deel zou uitmaken van de selec-
tie voor de EK-kwalificatiewed-
strijd tegen Polen op 13 novem-
ber. Robson speelde onlangs
tegen Turkije (1-0) zijn negentig-
ste interland. „Als ik hem had
opgeroepen, had hij zijn beslis-
sing nog wel even uitgesteld.
Robson is echter 34. Dan wordt
het steeds moeilijker om de drie
dagen een wedstrijd te spelen",
aldus Taylor. Robson maakte
zijn debuut in het Engelse elftal
in februari 1980 tegen lerland.
De middenvelder maakte drie
toernooien om de wereldtitel
mee.

Adriaanse weg
bij Den Haag
DEN HAAG - Co Adriaanse ver-
laat FC Den Haag aan het eind
van dit seizoen als trainer/coach.
Hij heeft het bestuur tijdens een
vergadering laten weten geen ge-
bruik te willen maken van de
mogelijkheid zijn medio 1992 af-
lopende contract te verlengen.
Adriaanse is aan zijn vierde sei-
zoen bij de club uit de eredivisie
bezig. Hij acht die periode bij
één club lang genoeg.
Het bestuur zei de beslissingvan
Adriaanse te betreuren, maar te
respecteren.

Grand Slamcup
zonder Agassi
LONDEN - Andre Agassi heeft
zich afgemeld voor het toernooi
om de Grand Slamcup, dat van
10 tot en met 15 december in
München wordt gehouden. Het
evenement heeft een prijzengeld
van twaalf miljoen gulden, waar-
van vier miljoen voor de win-
naar. De zestien spelers die het
best presteerden tijdens de
Grand Slam-toernooien, onder
wie Paul Haarhuis, mogen mee-
doen. Alle vier winnaars van de
Grand Slam-toernooien in 1991
hebben hun deelneming toege-
zegd: Boris Becker (Melbourne),
Jim Courier (Roland Garros), Mi-
chael Stich (Wimbledon) en Ste-
fan Edberg (US Open).

Bobsleeploeg
naar Spelen
CALGARY - Rob Geurts is bij
de wereldbekerwedstrijd twee-
mansbob in Calgary als dertien-
de geëindigd. De Nederlander
gaat ervan uit daarmee aan de
norm voor kwalificatie voor de
Olympische Spelen te hebben
voldaan. Geurts werd in de eer-
ste run vijftiende, in de tweede
twaalfde. „Dat heeft tot gevolg",
verklaarde hij, „dat ik bij de vol-
gende Wedstrijd in Winterberg in
de eerste startgroep kan uitko-
men. Ik heb me geplaatst bij de
beste vijftien. Officieel moet dan
voldoende zijn om te worden af-
gevaardigd naar de Olympische
Spelen".

Patrick Snijers
rallykampioen
HUY - De Belgische rallykam-
pioen is reeds bekend. Al. vroeg
in het seizoen legdePatrick Sni-
jers beslag op de titel. Om de
tweede plaats wordt nog gestre-
den. Mare Soulet met de Ford
Sierra Cosworth 4x4 en Bruno
Thiery met de Opel Kadett GSI
16V moeten deze strijd zaterdag
en zondag tijdens de Rally du
Condroz nog uitvechten. Alle
ogen zijn gericht op de strijd tus-
sen Patrick Snijers met de Ford
Sierra Cosworth 4x4 en Mare
Duez met de toyota Celica GT4.
Als Robert Droogmans de spon-
soring rondkrijgt, treedt hij met
een Ford Sierra in het strijdperk.
Zaterdagmorgen vertrekt de Ral-
ly du Condroz op de Maasboule-
vard in Huy om 10.00 uur. Tegen
23.00 uur volgt de nachtrust.
Zondagmorgen volgt om 10.30
uur de herstart. Zondagavond
valt om 20.20 uur de finishvlag.

toto/lotto

" VOETBAL - Het duel tussen de
tweede elftallen van Fortuna Sit-
tard en PSV, dat vanavond in De
Baandert zou plaatsvinden, is ver-
plaatst naar aanstaande donderdag.
Aanvang 19.30 uur. Op vrijdag 15
november speelt het eerste elftal
van Fortuna om 19.30 uur in De
Baandert een oefenwedstrijd tegen
Racing Genk.

GRENOBLE - Jeannie Longo
heeft gisteren in het sportpaleis van
Grenoble haar wereldrecord op de
drie kilometer met ruim twee se-
conden verbeterd. De Francaise
fietste naar een tijd van 3 minuten:
en 41,290 seconden. Vijf jaar gele-
den verwezenlijkte ze in Parijs
3.43,490. Het was Longo's tweede
wereldrecord binnen vier dagen.
Afgelopen vrijdag zette ze op dezelf-
de baan met 6.17,608 de beste tijd
ooit over vijfkilometer neer.

Tilburg, Interpolistoernooi, veertiende
en laatste ronde: Anand-Barejev 1/2-1/2,
Kasparov-Karpov 1-0, Kamski-Short
0-1, Kortsjnoi-Timman 1-0. Eindstand:
1.Kasparov 10 punten, 2. Short 8 1/2, 3.
Anand 8, 4. Karpov 7 1/2, 5. Kamski 7,
6. Timman 6 1/2, 7. Kortsjnoi 5 1/2, 8.
Barejev 3.

SCHAKEN

Moskou, mannen, 660.000 gulden, eerste
ronde: Hogstedt-Skoff 6-3 6-0.

finale: Emilio Sanchez/Casal-Frana/Lavalle 4-6 6-3 6-4.
Sao Paulo, mannen, 500.000 gulden, eer-
ste ronde: Carbonell- Haarhuis 6-2 6-4,
Clavet-Wuyts 6-3 6-4, Marcelino -Herre-
ra 6-1 4-6 6-2, Lopez-Azar 7-6 7-6, Mar-
kus -Baur 6-4 1-6 6-4, Gomez-Koever-
mans 6-1 6-3.
Birmingham, mannen, 1 miljoen gul-
den, eerste ronde: Muller- Engel 6-1 3-6
6-3, Kühnen-Fontang 6-2 6-3, Pozzi- Gil-
bert 6-7 6-4 6-3, Ferreira-Kulti 6-3 7-6

Phoenix, vrouwen, 300.000 gulden, finaje. Appelmans-Rubin 7-5 6-1"uzios, mannen, 350.000 gulden, finale:
1-6 6-4 6-0. Dubbelspel

TENNIS

Calgary, Tweemansbob, wereldbeker:
ï «.Schner i-55,20, 2. Haydenluck
kT, ?'„3- Shimer 1.55,56, 4. Lori en Hu-ber 1.55,78, 6. Tour 1.55,96.

BOBSLEE

feiJ'nK. wereldbeker bowlen: vrouwen,stand na zes games: 1. Gardner 1261Pjns, 2. Inauchi 1209, 3. Pascoal 1186.«Jannen, stand na acht games: 1. Numt-
ïSÜT 01651' 2- Hamnas 1609, 3. Janka1097, 8. Maaswinkel 1562.

BOWLEN
sport in cijfers

Geen verstand
van dammen

HEERLEN - De Limburgse
dambond (PLDB) heeft een on-
afhankelijke crisismanager uit
het bedrijfsleven nodig om orde
op zaken te stellen. Dat vindt Jo
Gorissen, voorzitter van de
Kerkraadse damvereniging
VOS. Sinds vorige maand be-
vindt de PLDB zich in een ern-
stige bestuurlijke crisis.

Piet Kole, voorzitter van de Lim-
burgse dambond, hangt op de
komende bestuursvergadering
volgende week een motie van
wantrouwen van zijn overige be-'
stuursleden boven het hoofd.

„Professionele hulp is nodig om
de impasse te doorbreken. Het
liefst iemand die geen bal ver-
stand heeft van dammen", zegt
VOS-preases Gorissen. „De Lim-
burgse dambond heeft geld ge-
noeg om een crisismanager voor
een jaar in te huren".

Lotto 44: eerste prijs: geen winnaar; tweede
prijs: drie winnaars, die elk bruto 100.000,00
ontvangen; derde prijs: 97 winnaars, elk
bruto 1925,50; vierde prijs: 5.540 winnaars,
elk 33,70; vijfde prijs: 78.134 winnaars, elk
5,00. Toto 44: eerste prijs: geen winnaar;
tweede prijs: 11 winnaars, elk bruto
1.064,10; derde prijs: 80 winnaars, elk
365,80. Toto-gelijk 44: Eerste prijs: geen
winnaar; tweede prijs: 3 winnaars, elk
92,80; derde prijs: 15 winnaars, elk 92,80;
vierde prijs: 406 winnaars, elk 5,40.
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Korrtakten/Klubs
Nieuwe, Nieuwe, Nieuwe
knappe en rijpe dames bij

Privé Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrade. Tel. 045-425100.

7 dagen geopend, 11.00-24.00 uur, zond. 15.00-23.00 uur.

Maison D'Amour Simpelveld
De mooiste, schoonste, gezelligste met super mooie jonge'

meisjes. Ook voor Thaise body-massage, sauna.

Paren en alleenst. avonden.
Vrijdags en zat. v.a. 21 uur. Paren ’ 50,- All-in.

Altijs Shows en mooie meisjes voor alleenst. heren.
Dr. Poelsplein 33, Info.: 045-445120

Wilt u iets bijzonders????

Grieks
Domina, Slavina of trio!! Bel dan: 045-425100.

Club Amorosso
Wij zijn nu langer open. Maaandag t/m vrijdag van 12.00

tot 02.00 uur en zaterdag van 13.00 tot 19.00 uur.
Rijksweg-Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335.

Porky's Pretpark!!
Nieuw met 4 leuke jonge meisjes

S 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur.

Dat begint al goed'"

** Riversideclub **
A2, afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak

100 mtr. voorbij camping de Maasterp. Open van maandag
t/m vrijdag van 14.00 t/m 02.00 uur. Creditcards accepted.

Tevens vragen wij assistentes. Tel. 04755-1854.

Villa Liberta Susteren
Privéclub voor exclusieve heren.

Beleef al uw erotische fantasieën.
Voor 1 all-in prijs kunt u 3x relaxen. Verder is alles gratis.

Sexy int. dames in pikante lingerie of helemaal bloot.
Tevens leuk meisje gevraagd.

Doet u mee met de "open sex"
Nee! Probeer dan onze intieme kamers met bubble-bad of
spiegels. Film lesb., trio's, Franse en Russische massage
en natuurlijk vrijen zonder taboes. Ma-di-do 12.00-02.00

uur, woe-vrij 12.00-18.00 uur. Maaseikerweg 24, Susteren
300 mtr. vanaf A2richting Susteren.

P.S Lees over onze parenclub woens., vrij. en zaterdag.

Club Mirabelle
Club Nirwana

Bekend van tv en faam!!!
Niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!

Geen praatjes, maar gaatjes!! Erotische shows op verzoek!
Klant-koning-service!! Meiden die aan de top willen staan!!

Alles geheel vrijblijvend in ongedwongen sfeer.
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120
Nieuwstraat 147,Kerkrade. Tel. 045-463323.

*******************************
Club Eden

Geopend van 14.00-04.00 uur
Bij ons kunt u genieten van een heerlijk drankje, bubbelbad
en sauna, 8 lieve mooie meisjes wachten U op in club Eden

van ma t/m za, Holzstr. 103, Kerkrade. Tel. 045-462084.
Nieuw, Nieuw

*******************************
Privéhuis Brigitte
buiten is het koud en guur

maar bij ons binnen brengen wij u op temperatuur.
® 045-232069 / 212570
Escort Mirabelle/Nirwana

Best shop in town
18.00 tot plm. 0.6.00 uur. Tel. 045-427120/463323

Totale
ontspanningsmassage
door leuke meisjes. Tel. 045-353489.

’ 50,- all-in
De prijs is laag, de service hoog! Tel. 045-423608.

Peggy/Privé en
Escort

Ma-vr. 11.00-22.30 uur
wo. tot 19.00 uur. 046-

-374393. Nwe meisjes aanw.

Escort Angelo
biedt wat u als

vrouw nodig heeft.
g 045-221353
Apart, apart!!!
heren, grijp uw kans.

Bij Chantal deze week op
zn Frans. Van 11.00 tot

23.00 uur. Tel. 045-213457

r~~~~ "N CSU Total Care is een
//%\r~\ dienstverlenende organisatie op het
j^^^-aJ gebiedvan schoonmaakonderhoud en
f\ f**/ beveiliging. Eén van haar

ID werkmaatschappijen, CSUv ' Bedrijfsdiensten/De Valk 8.V., is
gespecialiseerd in het

schoonmaakonderhoud van onder andere
bungalowparken.

Voor onze werkzaamheden bij een
amusementscentrum in Hoensbroek zijn wij op zoek
naar:

PART-TIME
SCHOONMAKERS m/v

diezes dagen per week (maandag t/m zaterdag) voor
ons willen werken.
De werktijden van deze baan zijn van 07.00 uur
's ochtends tot 09.00 uur 's ochtends.

/__^_Y_\l__T_\ l De arbeidsvoorwaardenzijn als volgt:
[ f V^^ I ~ salarisvolgens CAO (mcl. vakantiegeld en
\Va-^l|Jl snipperuren);- goede reiskostenregeling.

I BEHOUD 0 Bent u geïnteresseerd in deze job?
ONDERHOUD Neem dan, tijdens kantooruren, telefonisch contact op

v i) met mevrouw M. Krijnen, tel. 04120-42583.

wmmÊm^mi^mmmm^mm_________m_____m_w_______m■■■mhhm

DAGTOCHT
naar Belgische chocolaterie

en kaarsenmakerij
Dinsdag 3 december
i.s.m. Schmitz Reizen

Een bezoek aan de ,-, w_~__*. /t\jf\ >tvchocolaterie /k. (€!£____% ___^!__^^Uj^_\
Anmadis te Eksel \^_\ /^— jaSw^C^^^_¥_^l
(B) is zeer de /f^W-jfeW^éi** SSmoeite waard. Om Hl 1 1\ _SJv\" 7tJor~"~" föijPT^
11.30uur, tijdens \\/rjdKVi tM^^\\ il ||^'^^^aj?=g^|

en een vers stukje —^rgl^H'S %>&w '^^\^\^=^_^^t_2^è>_©i^
bakker uitleggen f0\yk /_^^^^^y^_^Ê_\^^\
hoe hij de pralines yé^ <2^^V.en andere zoete
lekkernijen maakt. '^^/V^/X^^"'^^'

a Om 12.30 uur arriveert debus bij de
IJ kaarsenmakerij in Hamont. Daarkrijgt u een
il rondleiding door defabriek en in een film

1 ] wordt het makenvan kaarsen nog eens
toegelicht. Na een kopje koffie rijden we terug

, _~ en komen tegen 18.45uur inLimburg aan.

* VRIENDENPRIJS
y f 32,50 p.p.
W Ukunt de dagtocht(op vertoonvan uw

vriendenpas) bespreken bij alle kantoren van
y#s> hetLimburgs Dagblad, de VW-Simpelveld en

W*-__*l deVW-Vaals. U krijgt daar ook de informatie

■"—-—^ over de opstapplaatsen en -tijden.

Vrienden van hetJ-)
Wilt u lid worden van de vereniging .Vriendenvan hetLimburgs Dagblad"? Neem dan
contact op met onze Service-afdeling: tel. 045-739 881 (tijdens kantooruren). Voor
lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis.

Buro Limburg
Bemidd.adr. 04499-3003.

Sacha's Escort
V.a. ’ 100,- all-in

Tel. 06-52980255.
~ ..
DUrO VenUS

voor al uw privé-adres. tev.
dames gevr. 043-257229

"La Belle"
K'rade, Graverstr. 13, ied.

dag geopend van 20-04 uur.
Regina, Moniq, Uschi, Jutta,

Tamara. 045-416143.
C^^^^t 0~„ ,;«^ESCOrt berVlCe

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

Tel. 045-422685_ .. . ,Belindas
bSCOn

Open di/zava. 19.00 uur.
Te1.04752-6239
**045-326191**
* Pervtrt all in *IZ^UJ'L dll'lrl

Club Rustica
V.d. Weyerstr. 9, Kerkrade.

Tel. 045-412762
Open ma. t/m vr. 11.00-

24.00 uur. Denk aan onze
erotische massage.

Buro Geleen
Bern, in adr. 046-748768

BurO YVOnne
«. N/c cnoono
__\ U4D-Ö*io*lUO

Angel
Privé en SM 045-274587.

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel
045-428849 "vei cl

Privé, tel. 04754-85818.
_-_ .rTIVe en eSCOII

Tel- 045-720916, ook zon-
en feestdagen

Diana Escort
045-320323

2 films tegelijk zien?
videoclub

045-718067, meisje aanw.
Frans mog. Nieuwe films

Dgve
Voor heren!! 045-423608.
Wilt u leuke meisjes zien,

dan op naar
Club Elite.

U komt als vreemde en gaat
als vriend. Nieuw Petra,

Anita, Tina, Carmen, Betina
en uw gastvrouw Wilma.

Geopend 20.00 tot 4.00 u.
Hammolenweg 15 Kerkrade

Tei. 045-45391e.
Pfivé DaJSV
Met nieuw; Maria.
Tel. 045-229091.

Let op: vrijdag Surpriseday.

Katja's Privé
Ook escort, 045-423608.

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

leuke meisjes. Tevens
escort. Industriestr. 13,

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

Nieuw
Escort Amanda van ma.t/m
zat. van 4 uur 's middags tot

2 uur 's nachts. Meisjes
welkom. Tel. 046-331627

Bij LYDIA
kom je niet op de koffie.

Bel 046-749662, 11-23 u.

Wij verstrekken alle soorten leningen
Enkele voorbeelden P.L.

36x 42x 54x 60x 72x
10.000,- 339,06 299,78 247,80 229,79 203,07
12.000,- 406,88 359,73 297,36 275,75 243,69
15.000,- 508,60 449,67 371,70 344,69 304,61
18.000- 610,32 539,60 446,04 413,62 365,53
24.000,- 813,75 719,47 594,72 551,50 487,37
30.000,- 1017,19 899,33 743,41 689,37 609,22

Overlijdensrisico is meestal meegedekt, effectieve rente vanaf 14,3%
2e en 3e hypotheken
240 x 180 x 120 x 72x

12.500,- 151,- 162,- 190,- 254,-
-15.000- 181,- 195,- 228,- 305,-
-25.000- 302,- 325,- 381,- 509,-
-40.000- 484,- 520,- 610,- 814,-
-50.000- 605,- 650,- 762,- 1018!-

Eflectieve rente v.a. 13,5%
Andere bedragen en looptijden zijn ook mogelijk

Lopende leningen geen bezwaar
Geheimhouding gegarandeerd

BEL VANDAAG NOG 045-211668/221090

■ de lage landen <&1... /PRIK

m-_M WW^l \\\_\^__\_^\_\_^l^\\\\\\^^__W

de lage landen@ 7-8-9-10DUiiiMH november
PH I LI PS LgJ '91

fmccc
Wilma Maastricht

J^> ■, Voorverkoop
l^jlf '___- \\f__ È-M entreekaarten alle

Rabobanken in Limburg
Q I c _x. en VVV Maastricht.

Sterke
katoenen
draagtas

Er is weer een goede reden om een krat Brand Pils
te kopen. Want bij aankoop van een krat Brand Pils

y^P^^^^^^k krijgt u, zolang de voorraad strekt, een
Off I|B| —in-pi kadootje.

m Het is een prachtige, degelijke,

W 1 uitgevoerd in een zware kwaliteit
m m atoen- Leukom te z'en en

W SlfS I boodschappen!
■ HH 1 Als u nu een krat Brand Pils

ffl^l a koopt is die tas voor ui
■■BjHaSH m Een kadootje van Brand!
HWKKjml!!^^ Snel dus naar uw winkel!

■ ttfl Wantzontaskomtmaar
\ ■F' wat goed van pas!

' Ér IkHm \_\m\ __JÊ CES t iir ITÏ)CIILIILCL Ph bsd



- Sinds afgelopen zaterdag nemen
ye volleybalsters van VCH een prominente positie

JX} op de ranglijst van supersnelle overwinningen.
Rechts 29 minuten speeltijd vergde het lichtvoetige

stoeipartijtje uit de eerste ronde van het bekertoer-
nooi tegen Jokers VC: 0-3 (1-15, 0-15, 2-15). De war-
ming-up vergde beduidend meer energie.

Van onze medewerker PAUL DEMELINNE Uitslagen: Lichtwelter: Kenneth Cetin
Duitsland w.o.p. van Eric Schoeffer Roer-
mond. Zwaarwelter: Harold Kardooze
Roermond w.d. k.o. le ronde van FaJyh
Duitsland. Lichtmidden: Roger Zwakhalen
Geleen w.o.p. van Michel de Jong Heertën.
Weltergewicht: Hans Scheepers Heerlenv.
o.p. van Diovanni Bellu Geleen. Welterge-
wicht: Tony Haberland Geleen w.o.p. van
Derviz Akdeniz Deventer. Vlieggewicht:
Erik Houben Geleen w.o.p. van Tahri Am-
sterdam. Lichtzwaar: Pascal Moonen Roer-
mond w.o. diskwalificatie in 4e rondejran
John Meesen uit Zwaag. Vlieggewicht Finy
Klee Geleen w.o.p. van Geertje de Weerdt
's-Hertogenbosch. Lichtwelter: Hans Oost
Geleen w.o.p. van Gay Gafuf Duitsland.
Bantamgewicht: Kenneth Pijlo Amsterdam
w.o.p. van Rodney Lalic Rheenen. ->■

„Toch ben ik nog niet geheel tevre-
den over mijn optreden. Mijn com-
binatieritme was nog niet 100 pro-
cent, maar mijn conditie was als die
van een locomotief en dat deed me
persoonlijk deugd", zei Haberland.

Ook Haberland ging, tegen zijn ge-
woonte in, mee knokken. Beide
kickboksers, altijd goed voor een
groot aantal trappen in een partij,
beperkten zich nu tot de minimale
acht trappen om daarna weer het
vuistwerk te prefereren. Vanaf de
vierde ronde bepaalde Haberland
het gevecht. Akdeniz betaalde de
tol voor zijn doldrieste optreden en
was tegen het einde van de zevende
ronde tot driekeer toe in grote pro-
blemen.

Vuisten

Tony Haberland, de man die over
een schitterende kickbokstechniek
beschikt, veranderde in de Hanen-
hof, zij het noodgedwongen, in een
knokker. Akdeniz was op de hoogte
van de uitstekende conditie die Ha-
berland er op nahield. Daarom wil-
de hij het titelgevecht zo snel moge-
lijk beslissen. Hij ging . als een
wildeman in de eerste twee ronden
tekeer, en bouwde een behoorlijke
puntenvoorsprong op. „Ik was er
niet echt door verrast", meende Ha-
berland. „Omdat hij dat wel eens
vaker doet. Maar ik moest toen de
zaken maar op een andere manier
gaan aanpakken".

Geleendenaar Erik Houben won het
Dames

Pet verschil in speelsterkte tussenJokers VC (derde divisie) en VCH,
cv rj°mend in de eerste divisie> is

Went. Desondanks was het weer-
erk van de thuisploeg van een

zwak niveau. Slechtscc rallies kreeg de verrassend
jj Ue tribune in de sporthal De
lte?HS Van Maastricht voorgescho-
h ü- Grotendeels een gevolg van de
oodzware servicedruk door het

.fieerlense sextet. Bijgevolg ver-eneen elke speelster per set slechtsren- keer in het opslagvak, ook alrn vrij exceptionele situatie voor
Len volleybalwedstrijd. Zo serveer-
Pc Chantal Dautzenberg in de ope-
P^gsronde van 1-5 naar 1-13 engkende Jong Oranjeklant Sally
r-'ormans met haar sprongservice in
Pc tweede doorgang voor een iden-.*ieke serie van 0-5 naar 0-13. Even-
r s Ploeggenote Gaby Kaszmarektompt Sally Dormans met enigeachterstand in training en wed-strijdritme. Beide speelsters benut-rn het eenzijdige duel om hun
r°rrn op te krikken. Brj gebrek aan

.enige tegenstand van betekenis ve-
rordonneerde VCH coach Ger Spij-
kers zijn speelsters om de concen-
tratie vast te houden en een zo groot
mogelijke score te bereiken. „Er
kwam gewoon te weinig terug over
het net om van een echte wedstrijd
te spreken. Dan ga je vanzelf op
zoek naar een andere doelstelling",
aldus de Heerlense keuzeheer.

Hockeyderby boeit nauwelijks
Maastrichtse dames winnen met 2-1 van Heerlen

Vanavond (sporthal Kaldebom,
Heerlen, 20.00 uur) staat de beke-
rontmoeting tussen de herenselec-
tie van VCH en Hypotheker/VCS
uit Berkel-Enschot op het program-
ma.

De volleybalsters van Geevers/VCL
zijn uitgeschakeld. In St. Odiliën-
berg ging de ploeg met 3-0 (15-6,
15-2, 15-6) kopje onder tegen Son-
dermeijer/SVL. In dit treffen be-
schikte coach Kees Bosch door
blessures en andere tegenslag
slechts over drie fitte basispelers.
De herenhoofdmacht van Geevers/
VCL bereikte soeverein de volgen-
de bekerronde. In en tegen Velden
zegenvierde de Landgraafcombina-
tie afgetekend met 1-3 (15-13, 7-15,
6-15, 8-15). Overigens kroop Gee-
vers/VCL als een slak uit de start-
blokken. Mede door de zeer geringe
afmetingen van de speelzaal zocht
de ploeg geruime tijd naar de juiste
afstelling. Coach Frans Crombach
over die fase: „Een zwak begin tij-
dens uitwedstrijden begint zich
langzamerhand tot een soort tradi-
tie te ontwikkelen bij ons." De 11-0
achterstand in de openingsronde
werd vrij snel ingelopen, maar de
setwinst liet VC Velden zich niet
meer ontnemen: 15-13. De zuidelij-
ke formatie had evenwel het ritme
te pakken en had bovendien de
blokorganisatie op effectieve wijze
aangepast. Zonder veel omwegen
stevende een op alle fronten supe-
rieur Geevers/VCL daarna op de
overwinning af.

Landgraaf

IHEERLEN - In de bekercompetitie
de afdeling Limburg van het|h-andbalverbond worden deze weekjdevolgende wedstrijden gespeeld.

J*jj de dames, vandaag: Maasbracht-GHC 2**9-00); Minor-Gemini (19.45); Leudal 2-Be
$u 'ck (19.15); Breeton Sport-BDC '90~1-30). Morgen: Blerick-Bevo 2(19.15); don-
derdag: Margraten-Caesar 2 (20.45); Bree-'on Sport 2-Loreal 2 (21.00); Gulpen-Polaris

' (21.30); vrijdag: Born-lason 2 (19.30);
«VN/DES 2-GHC (19.30). Bij de heren,
vandaag: Polaris 2-Caesar 2 (20.00); Minor-
f-vt-rt Wit (20.45); Kerkrade 2-Noav 2
kl9-45). Morgen: GHC-Bevo 2 (20.30); Wij-
"dndia-Kerkrade (20.00). Donderdag: Gul-
Pen-V en L 3 (20.00); Vesta-GHC 2 (19.45);
'^«mi-Polaris (19.30); Be Quick-BDC '90U^-30); vrijdag: Zwart Wit 2-Born (20.30);
j 2 (21.30); Eksplosion-
| °reeton Sport 2(20.00).

Programma
bekerhandbal

sportkort

NK kunstzwemmen
naar Maastricht

MAASTRICHT - Op 8 en 9februari}
1992 worden in het zwembad DeJDousberg in Maastricht de Neder-»
landse jeugdkampioenschappen;
kunstzwemmen georganiseerd. De»
Koninklijke Nederlandse Zwem-!
bond heeft de organisatie van dit|
toernooi toegewezen aan zwemver-»
eniging MZ&PC uit Maastricht. HetJ
is voor het eerst in de geschiedenis;
van het kunstzwemmen dat een na->
tionaal kampioenschap in Limburg;
georganiseerd wordt. Voor kunst-;
zwemminnend Limburg is dit dè!
gelegenheid om te genieten van;
kunstzwemmen op topniveau. <

MAASTRICHT - In de bondscom-
petitie waterpolo won het tweedel
team van MZ&PC zijn eerste wed-Jstrijd van dit seizoen. De Maas-«
trichtenaren wonnen de thuiswed-J
strijd tegen het team van De Meer 2?
met 7-5 en sleepte zodoende de eer-S
ste twee kostbare punten in dö
wacht. Het eerste team van MZ&PQ
leed zondag echter wederom een!
nederlaag. Het eerste team van Dei
Meer won van de Maastrichtenaren;
met 10-6. KZPC en ZON/S&S, de;
beide andere teams in de bonds-j
competitie, verloren wederom. Dit-t
maal was de afstraffing wel ergj
groot.KZPC verloorvan De Dokke-4
laers met 13-3, terwijl de nederlaag
van ZON/S&S tegen Zegenwerpj
nog groter was: 4-21. In de districts-t
competitie won Spio met 15-5 vanj
Eszet 2 en gaat nu ongeslagen aar»
de leiding in de tweede klasse B na)
vier wedstrijden. Ook het heren-j
team van RZ is na vier wedstrijden»
nog ongeslagen. Dit weekeindej
wonnen zij van TRB-RES met j3-5>
Bij de dames tweede klasse A wba
HZPC de derde wedstrijd op rij, pa;
de overwinning op Naiade met K)*4i
Ook dit team heeft nog geen w^d-{
strijd verloren na het gelijkspel tij^
dens de openingswedstrijd van ac
competitie.

Eerste punten
voor tweede
van MZ&PC

Sittard leidt in
wintercompetitie

Van onze medewerkster
LISETTE MEYRINK

HEERLEN - De hockeyderby tus-
sen Maastricht en Heerlen beloofde
veel maar bood uiteindelijk maar
een handvol vermakelijke momen-
ten. Na de winst vorig jaar, was het
Heerlen dat de Maastrichtse ploeg
de zege moest laten, 2-1. Het leek
alsof de Heerlense ploeg er weinig
aan gelegen was deze wedstrijd te
winnen. Heerlen kampte weliswaar
met een drietal geblesseerde basiss-
peelsters, maar kon op een handvol
kansjes na geen vuist maken. Bin-
nen de lijnen ontbrak de spirit. Er
werd gewoonweg te lang met de bal
gedraafd.
In eerste instantie startte Heerlen
voortvarend en kwam via een hoge
bal van Anita Bergmans op 1-0
voorsprong. Tot ergenis van coach
Nick Kooien trok deploeg zich ver-
volgens in de eigen helft terug om
de minimale voorsprong te verdedi-
gen. Vanaf dat moment ging van
Maastricht meer dreiging uit. De
goede tactiek en stickbehandeling
brachten Heerlen menigmaal op het
verkeerde been. Het wisselvallige
hockey waarmee Heerlen het vorige
week tegen Rapidity nog tot een ge-
lijkspel bracht, bleek dit keer in het
nadeel van de ploeg uit te pakken.

Rogier Wassen ui Hom zijn rol
als favoriet waargemaakt. In vijf
partijen verloor hij slechts ze-
ventien games. In dehalve finale
tegen Wouter Standaart uit Slie-
drecht had Wassen de meeste
tegenstand (6-4, 6-3). In de finale
tegen de niet geplaatste John
van Lottum was Wassen snel
klaar. Met 6-1, 6-3 had hij de eer-
ste trofee van dit winterseizoen
binnen. Zijn grote tegenstrever
Sjeng Schalken uit Kinrooi
moest het af laten weten. Een
hand blessure hield Schalken
voorlopig buiten de baan.

Van onze tennismedewerker
HULSBERG - Door de 7-1 zege
van SLTC 3 op Voerendaal 2
heeft de Sittardse tennisploeg de
leiding genomen in de derde
klasse A van de Hans Schaefer
wintercompetitie in de tennishal
lri Hulsberg. In de andere wed-
strijd speeldenATIVU en Bruns-sum 4 met 4-4 gelijk.In afdeling B boekte GTR 2 een
"riaximale 8-0 score tegen hetMaastrichtse Kimbria 3. De Ge-
Jeense ploeg staat daarmee na
twee wedstrijddagen in deze
Wasse aan de leiding. Blerick 3
Kon met 5-3 net aan depositieve
kant van de score blijven tegen
Rapid uit Schaesberg.

De énige andere halve finale
voor een Limburgse tennisser
was er voor Saskia Groeneveld
uit Spaubeek. Bij de meisjes tot
en met 12 jaar verloor zij bij de
laatste vier van Kika Hogen-
doorn met tweemaal 6-2.

Audi-toernooi
Tijdens het eerste Audi A-toer-
nooi van dit jaar in Almere heeft

De Heerlense dames lieten zowel in
de eerste, als in het begin van de
tweede helft nogal wat steken val- (
len. Nick Kooien moest zijn team
bij een 1-1 stand bij rust, waarschu-
wen dat het tijd werd voor een an-
dere aanpak. Die volgde na de ]
tweede Maastrichtse treffer inder- 1
daad. Heerlen kwam meerdere ke- !
ren tot diep in de cirkel maar kon i
diverse kansen niet in doelpunten
omzetten. Uiteindelijk moest de i

ploeg het onderspit delven en ver-
liet het veld met 2-1 verlies. De
Heerlense heren speelden zondag in
eigen haven 1-1 gelijktegen Groen-
Wit. Weinig zorgvuldig spel maakte
dewedstrijd tot een wat tamme par-

tij,
Kerkrade bracht het zondag tot een
3-1 winst tegen Boekei. Doelpun-
tenmakers waren Tim Merx (2x) en
Raoul Wilms. Ondanks het betere
spel van deKerkraadse ploeg werd

tegenstander Boekei toch te licht
opgevat. De euforie van de winst op
koploper Hoekeer speelde parten
evenals de zware regenval die het
grasveld hier en daar tot een waar
modderbad maakte.

Rush te snel voor Braggarts
Pijnlijk verlies voor Heerlense basketballers in eigen huis

" SURFEN - Danny Willems Heeft;
als junior bij seniorensurfwedstrij-;
den in Reeuwijk een vierde plaats!
op de long distance van de mistral;
klasse behaald. De lichtere Willems.
was door de felle wind gehandicapt;
ten opzichte van de zwaardere sur-;
fers, maar werd desondanks tijdens
de manches resp. derde, vierde en[
vierde.

" GOLFBILJART - Chevremont)
en Maasgolf (Wessem) hebben zichj
voorlopig op de beste plaatsen in de;
ereklasse golfbiljart genesteld. De
Kerkradenaren behielden de lei-;
ding door thuis met 4-2 te winnen'
van SNA uit Nederweert. Lands-!
kampioen Maasgolf lijkt op de goe-J
de weg terug, hetgeen bleek uit eeni
duidelijke5-1 overwinningbij BVO.;
De Pint uit Heerlen is uit de kop-'
groep weggevallen. Op de eigen ta-!
fel moesten Koster en de zijnen metj
een 1-5 nederlaag tegen Brand Ta-(
veerne uit Sittard genoegen nemen.{
Debutant 't Heukske uit Echt zag»
Maasvallei met een 5-1 zege naar|
Urmond afreizen. Doordat Hollan-'
dia en BYE in Sittard met 3-3 ge-t
lijkspeelden wist de equipe uitEindj
het eerste punt binnen te halen. Naj
vier wedstrijden leidt Chevremont <
met 7 punten voor Maasgolf mei.6J
en Maasvallei met 5.

" SQUASH -De tweede sessie van
het Junkers Squashtoernooi dat in
het Squashcentrum Maastricht
wordt gespeeld, kende een zeer
sterke bezetting. Praktisch de gehe-
leNederlandse squashtop, zowel brj
de heren alsook de dames, was aain-
wezig. Maar het was uiteindelijkde
Nieuw Zeelander Roarey Watt die
het toernooi bij de heren won. Hh^versloeg in de finale Mikel VertoHSSl*
gedecideerd met 3-0.

Van onze medewerker
MARCEL JOOSTEN

- De basketbalclub
aggarts leed in eigen huis een vanui Pijnlijkste nederlagen van de

patste jaren. Rush speelde met na-
tilVu de eerste nelft snel en effec-,« basketbal en legde daarmee deasls voor de 63-66 overwinning.eE>u Starskon helaas niet lang ge-

eten van de eerste winstpunten,
orige week behaald in Maastricht.e Kerkradenaren verloren even-

tßlns ln eigen huis kansloos van ti-ejKandidaat Selex BSW 2 (66-82).

rfaggarts-coach Jaap Kersjes zal
Zw

°f nooit na een nederlaag desoKarte piet toeschuiven naar de
da uSrechters* maar zaterdagmid-

dag kon de teleurgestelde coach
'jn grieven niet onder stoelen of

sn , schuiven. „Deze scheids
geelde duidelijk op de man enwaarmee wil ik zeggen dat hij steedsnaar weer op zoek was iemand een

dankbaar van het balverlies van de
Heerlensen die daarmee de zege al
te gemakkelijk cadeau deden aan
de kampioen van vorig seizoen. Ae-
gon-coach Cor van Esch, vorig sei-
zoen nog werkzaam bij eredivisio-
nist Goba, kan dan wel een basis-
vijftal neerzetten waarvan drie
speelsters groter zijn dan de langste
Braggarts-center, het is echter geen
excuus om 'figuurlijk' tegen de lij-
staanvoerder op te kijken. Na de
rust (32-14) gooiden de Heerlensen
alle schroom van zich af en speel-
den op drie minuten na weer her-
kenbaar basketbal. Maar die drie
minuten waren achteraf weer fataal,
want de inhaalrace van Braggarts
stokte bij 36-28, waarna de ploeg uit
Breda razendsnel uitliep naar een
alleszeggende 53-28 tussenstand. In
de resterende tijd hielden de Heer-
lensen Aegon nog goed in bedwang
en konden zelfs de tweede helft
winnend afsluiten, maar daar krijgt
men helaas nog steeds geen punten
voor. '

fout aan te smeren. Hij gaf zelfs een
speler van ons een technische fout,
omdat deze zich naast de scoretafel
bevond om te wisselen, en dat ter-
wijl de speler verplicht is zich bij
die tafel te bevinden voor een wis-
sel", aldus de licht geïrriteerde
Kersjes.

De technische fout werd achteraf
snel gecorrigeerd, maar het gafwel
aan dat de fluitist op zijn minst wat
warrig bezig was in de Varenbeuk.
De schuld van de nederlaag kon
echter niet helemaal bij de heren in
het grijs worden gelegd. Daarvoor
was de aanvallende prestatie van de

Heerlenaren, met name in de eerste
helft, te matig. De kleine Rush-
ploeg heerste zelfs aan de beide
kanten onder de ring en scoorde
dan ook vrij vaak vanuit tweede in-
stantie. Tochwisten de Heerlenaren
zich een weg terug te vechten en
zelfs een vier punten voorsprong te
nemen: 47-43.
Rush profiteerde daarna weer van
de 'gatenkaas'-verdediging van
Braggarts en liep uit naar een bijna
geruststellende 61-55 voorsprong
met nog 90 seconden op de klok.
Twee driepunters, twee rake vrije
worpen en een alles of niets press
bracht Braggarts verrassenderwijs
weer winstkansen. Met nog 20 tel-

len op de klok en een punt achter
(63-64) hadden de Heerlenaren zelfs
balbezit en dus winstkansen, maar
het schot werd te vroeg genomen,
waardoor Rush middels vrije wor-
pen de wedstrijd alsnog kon beslis-
sen.
Kepu Stars kon het tegen titelkan-
didaat Selex BSW een helft volhou-
den. Toen ex-international Hans
Heijdeman zich met de score ging
bemoeien was het uit met de Kerk-
raadse pret en liepen de hardspelen-
de Weertenaren gemakkelijk weg
van een geïmponeerd toekijkende
Kepu-ploeg. Uitvallende spelers
door foutenlast en blessures zorg-

den voor de genadeklap waardoor
Kepu Stars zich nog steeds in de
gevarenzone bevindt.

Dames
De eerste negen minutenvan de da-
mesontmoeting tussen Aegon en
Braggarts waren voor de Heerlen-
sen fataal en het leek dan ook op
een aflevering van 'wordt vervolgd',
zeker gezien het aantal keren bal-
verlies dat net zoals in de vorige
ontmoetingen groot was. Na vijf se-
conden al prijkte er een akelige 4-0
op het bord en na negen minuten
was de wedstrijd in feite al voortij-
dig beslist (18-3). Aegon profiteerde

Bossche duo Heinen/Schara
kwamen de Hoensbroekenaren
kracht en snelheid te kort. Ze
kregen geen moment de gelegen-
heid hun favoriete snelle spel
aan de tegenstander op te leg-
gen.

Kickbokser Akdeniz dwingt Geleendenaar tot uiterste

Tony Haberland moet
knokken voor titel

Badtnintoncoach Breuer niet tevreden met Victoria

'We zijn te wisselvallig'
DEN BOSCH - De badminton-
ners van Victoria uit Hoens-
broek hebben de goede lijn, na
hunriante 9-2 overwinning afge-
lopen week, niet kunnen door-
trekken. In Den Bosch kwam deHoensbroekse ploeg niet verderdan een 4-7 tegen het derde teamvan Royal Canin. Hierdoor blij-
ven de Victorianen voorlopig op
een vierde plaats in de over-
gangsklasse staan.

Van onze medewerker
JEAN SNIJDERS

een zware wedstrijd zou worden,
maar op minder dan 5-6 had ik
niet gerekend. Zeker gezien het
scoreverloop had er meer in ge-
zeten", aldus Breuer achteraf.

Breuer hoopt dat zijn ploeg weer
snel de goede lijn van vorige
week oppakt, zodat de Hoens-
broekse club in de hogere regio-
nen van de overgangsklasse kan
blijven. „Hopelijk kunnen we
volgende week tegen Schijndel
enkele punten pakken. Vanaf
dan moeten we het twee weken
zonder Ron Leuniseen stellen".

gen Roman Schara al teveel van
zijn krachten verspeeld. Welis-
waar wist de Hoensbroekenaar
die singlemet 18-17 en 15-12naar
zich toe te trekken, maar die in-
spanning brak hem op zijn he-
rendubbel met Maurice Breuer.
Tegen het technisch begaafde

Trainer Franz-Josef Breuer was
niet tevreden over de verrichtin-
gen van zijn team. „Na de singles

hadden we eigenlijk een 4-2
voorsprong moeten hebben. He-
laas waren enkele spelers van
ons vandaag veel te wisselvallig.
Op de beslissende momenten
werden er veel teveel fouten ge-
maakt".
„We wisten vantevoren dat het

Dion Polman speelde een goede
partij maar had in zijn enkel te-

-moeilijke duel tegen de Amster-
dammer Tahri. Beide boksers wa-
ren echt aan elkaar gewaagd. Een
openbare waarschuwing wegens
naslaan, kostte uiteindelijk Tahri de
overwinning. De Geleense Finy
Klee toonde in het dameswelterge-
wichtpartij tegen de Bossche Geer-
tje de Weerdt dat zij over een prima
techniek beschikt. Door een hoog
tempo zette zij probleemloos,..(de
meer geroutineerde De Weerdt op-
zij. Roermondenaar Pascal Moonen
schokte vriend en vijand door een
weergaloze partij tegen John Mee-
sen te brengen. In de tweede ronde
werd Meesen twee keer acht tejlen
aangeteld. In de vierderonde trapte
hij in een reflex naar de neervallen-
de Moonen, waardoor hij gediskwa-
lificeerd werd. Moonen brak hierbij
zijn neus.

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

GELEEN - In een uitverkocht Ha-
nenhof in Geleen, heeft Tony Ha-
berland door zijn overwinning op
Deventenaar Derviz Akdeniz, be-
slag gelegd op de nationale titel in
de weltergewichtklasse kickbok-
sen. Een geweldige opsteker voor
de Geleendenaar die hiermede weer
uitzicht krijgt op een Europees titel-
gevecht. Het waren juist de revanc-
hegedachten aan het verloren EK-
duel tegen Sadoeki die Tony Haber-
land voor ogen stonden. „Ik wilde
mijn eigen pubüek laten zien, wat
er echt in me steekt", straalde Ha-
berland na zijn gewonnen duel.
„Veel mensen hebben mij onder-
schat. Ze dachten dat ik niet kon
knokken, maar ze zullen nu wel een
andere mening over mij hebben".

VCH stoeit met Jokers
Heerlense volleybalsters binnen halfuur klaar met bekerduel

" De hockeydames van Heerlen konden in de derby tegen Maastricht niet overtuigen. Ze verlo
ren dan ook met 2-1. Foto: CHRISTA halbesm/

" Het oppermachtige blok van de volleybaldames van VCH heeft een aanval van Jokers VC
afgeweerd. Foto: FRITS WIDDÉRSHOVEN
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HERENSHIRTS ?£§>s DAMESBLOUSES

van/aack
sinee 1881 for the worldwide happy few
Een internationaal team van top-designers schept continu
van/aadt creaties in de mooiste en edelste stoffen.
Door alle aandacht te besteden aan de detaillering bereikt men
de hoogste graad van perfectie.
Volgens kenners het summum op het gebied van herenhemden
en damesblouses.

KERKRADE .^X/^
Einderstraat 44 _\\\r 3T»é/igCr
Tel. 045-452600
Voetgangersdomein mmV WIJNEN

\____j)

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve
in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarrente

5.000 48 mnd. 138,77 H 9 150,95 ■ 18,7
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15 000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1
30 000 72 mnd. 609,22 14,2 622.29 15.2

Krediet U betaalt Rente volgens min. tarief Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per maand eff. jaarrente looptijd max. tarief looptijd
11000 220 1.145 14,6% 75 mnd. T7~6 85
18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25 000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35.000 700 1.09 13.9% 72 mnd. 16,5 80

Haarprobleme?

Für Damenund Herren
Uchtes Haar oderGlatzenbildung sindpassé
Senöse Experlen zeigen Itinen wie es gent
Auch besonders interessant lür unzufriedene
Toupetlrager.

De Griffier van hetKanton-
gerecht te Maastricht roept
op:- mevrouw M.C.A.H.L.
AMEN, geboren te Luik
(B.) op 14april 1963, zonder
bekende woon- of verblijf-
plaats, om naar aanleiding
van een tot deKantonrech-
ter te Maastricht gericht
verzoek van de Gemeente
Maastricht, strekkende tot
verhaal van kosten van bij-. stand op M.C.A.H.L.
AMEN voornoemd, te ver-
schijnen ter zitting van
donderdag, 12 december
1991 te 09.30 uur, gehouden
wordende in hetKantonge-
rechtsgebouw te Maas-
tricht, Vrijthof 19.

OP
Nationale Kollekte

Geestelijk
Gehandicapten

GIROII 22222
BANK 70.70.70.333

UTRECHT

De zaak voor de 4^ifbetere dames- *ir?Êk^
stoffen en ... Hrkleding op maat

Naast actuele kwaliteitsstoffen van Nederlandse en Duitse
origine, heeft Annemie Schlösser ook de exclusieve
weefsels van Cristian Fischbacher, NinaRicci, Yves Saint
Laurent en Wurmser in de collectie opgenomen.
Oogstrelende accessoires ontbreken natuurlijk evenmin.

Stoffen en patronen apart verkrijgbaar.

Open: dinsdagt/m zaterdag vanaf 9.30 uur.
Donderdag tot 20.00 uur. Maandaggesloten.

Annemie Schlösser
haute couture
Akerstr. 36 (t.o. AZM) Heerlen
Tel. 045-719884

■■HHHnB Internationaal erkende Helderziende
WÊf?4:. en Heilpraktiker en Telepaath Rabin-

gezondheid, vriendschap, liefde, hu-
welijk, en herstelt verbroken relaties.
En helpt met al uw problemen. Een greep uit de vele ontroerende
dankbrieven. Fam. Meuken: ons 4 jarig dochtertje lange tijd vermist,
politie telepaten magnetische dreggen alles faalde. Rabindra kwam
en wees binnen een uur devindplaats van ons vermoorde dochter-
tje aan. Fam. Bieg: onze zoon vermist Rabindra vond hem levend
terug in Frankrijk. Fam. Moesker: vader spoorloos alle zoekacties
faalden Rabrinda kwam en wees binnen een kwartier de juiste ver-
drinkingsplaats aan. Fam. v Essen: zoontje dagenspoorloostelepa-
ten en helderzienden uit binnen en buitenland magnetische dreggen
zoekacties alles faalde tot Rabindra kwam en binnen 30 min. het
verdronken kind terugvond. Ook talloze dankbrieven uit de medi-
sche wereld ter inzage. De internationale pers schreef dit is onge-
kend omdat Rabrinda sprak waar anderen moesten zwijgen.
Corr- adres: p/a Dr. Kuiper Bovenweg 58, 9649 CE. Muntendam.
Geheimhouding verzekerd. Wegens overstelpende drukte geen te-
lefoon.
En zaterdag 9 november van 10-6 uur in Hotel Holiday Inn bij het
station te Eindhoven.
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fnlMuisdeuren van NJC m IM 111
%WMs> v*n* Borger open|||^^9| II

■ Na 40 jaar sluit juwelier Borger in Kerkrade voorgoed zijn deuren. Maar eerst moet de gehele gigantische Il l/MHI sieraden-, horloge- en klokkenvoorraad er uit "geramd" worden. Niet te zuinig: de kortingen op de mooiste 11ll'lllJ'lMv \M SMll l^^^^^S■ juwelen zijn ongeloofwaardig hoog. DIT IS NIET VERKOPEN: DIT IS WEGGEVEN..! Deze onstuimige I Ff? \J SSËÏK^^ "Ml| leegverkoop start op 7 november om 10.00 uur precies. De etalages zullen u overtuigen: dit mag u niet missen |||||||B|||fl|||)yif||||||||||||[||||L^iülll^Blt{||fl^-^ y____mm__W^^JiÊ_iI

■H m_______\ WXmÊT I ■■■■■■■■■! ___________m ___________________-_-__M_________m llfiifl^ 'V *&é_m
EEN FABELACHTIGE RIJKE KOLLEKTIE fcKeuze uit enkele tientallen Seikochronograp- s* / A_>»_>_itTS_*/i_<_* \__W_____ ,.C lBlgiSSgy^ÉM
STAAT TOT UW BESCHIKKING. ALLES METji hen. Enkele prijzen: JÉF'- %tyU«U*t HCnm%Cit^m m^_^^^m_^_\___^^_l__W^mI TOPKWALITEIT EN MET CERTIFICAAT AlVan jl&s^nCl J\ .335,- | Bewerkte monogramring in 3 kleuren goud, Jl\ t^OUCictt W^ï^^^^^fa^v-v-SsSS

Inu 59. | Rond model met romeinse cijfertekens en f Onyx ring met zirkoon-kreatie. Van_o4Br- ||t band. Van 16+2<nü 806>-I Gouden V ringen met 1 briljant 0.03 crt. | leren band. Van 198<"nü 135,- jnu _ 3fJI. Massief horloge merk Candino mét aparte JHverkri^baor in rood, wi, en'geel goud. Van % <l—k doublé horloge met vaste band. | Super -na».eve goUd herenr , wlt ,|, _. MM

5-Steens riiring met 0.23 crt. briljant. Van !j Rolex-model bi-color horloge met vaste | |asp,s ot lapis. Van .u>4tt,- nu 77^^briljant 0.26 crt. Van7°W nü 3958,- fJfV
1332- nü 666,- band, dag en datum. Van 436^ nü 325,- | jfiÈÈÈkExklusief witgouden model, vol bezet met J§■| Ons succesmodel: 9-steens entouragering jM . /* S/^/ /.. $& WsMm briljanten 0.87 crt. Van 1.2^*327"- nü o2,6'l*»il|H
met 0.32 crt. briljant. Van JLSS47- nü 977,- § Xrt44tf& ï f^jXy /* J /?■/>■* X«ilSSoortief aeklede rina met 4 arotere en 6 1 r

, . l l . il^Swll *_t_Q*tCl&t tyUVMtW- \__%^W__\kLe binten, totaa, O.Ss'crt. Van I- .atsu^chigue bi-color horloge me, | - keur.n NM|
Een prachtstuk: middensteen champagne '|' Vierkant horloge met leren band. Vans3oT- | K'o"^^ 6"o"'36 met 6 ,h~lePeltr«»- WEen subliem gouden horloge met goudenF ■I bruin aekleurde briliant 080 crt en in de tnu 525,- £ an

-**°> . ' |band. Van 467T- nü 2436,- j|Hschener, w" S,lB crï VonJ^ nü 1830.- t Wij hebben ook modellen herenhor- | Bewerkte a,ourschaal van 20 cm. Van IMf 1 Superp|at gQuden hor)oge me( |eren »|
Een volle rijke entouragering 0.52 + 0.23 loges van Lassale in voorraad. | " ■ van ,»,,. °"'" # merk Candino. Van JBSe^nü ' 925,-

S; '# Koosvaas c van l___^ nu l *♦," . ~ ■-.■ . r j i_ i .| crt Van>a6o"- nü 2430,- I 9
_ tW fl d Jfl- 35 Manneh|k, massief gouden horloge met gou-

Een kombinatie van smaragd en briljant, rijk ItfauU* SUvmêOttdm } ChampagTkoelerTan^nü 21o,'- id?" JT^,"^ °? * «tTbezet, middensteen is een ovale smaragd. & ' ' S c. ■ \„„J.|.„ r u . ni> " ..' 'A. plaat 4 bnl]anten. Van^^iü,- nu 4V7S,- W»
Van 53*8-- nü 2634,- £ 4 mm- dopband van 5.5 gram. | 5-Arm,ge kandelaar. Van 138^nu «'-« Uiterst exklusief, massief horloge met mas- fj
Sup.r-entourag.ring 1.46 crt totaal Van ? Van iX+~ nü 193,- fEn nog zo blonder ,ccl meer db-

s|eve band |uneHe be2el me, bfj|jon, ~6 H
I ASBBT- nü 4294,- p 5 mm- dopband van 7.0 gram. W______\___\__ crt Van iB^6o^ nü 9030,-^HJB

■ Eenalle crt. «een"solitair 1.05 crt. Van p 6 mm. dopband van 8.6 gram. ffi(|'!lllWJlfJlTlJJAlcWffltffi^l^W^', /tlVHOtUuUtt & j_Wik'^_i
JJ^ÖOT-nü 8600,- |HVan64^nü 3°2'' JIWIJlFjliV^fJH^f tlW^JffTfflEi-JMFT HFFI VFFI KOBTING:'^^Nf I M

\/ oij-— j*y-- '"-\ 4oe '* 50 TOT 60 /o' "£ "^SJpt^^^^^-.X.JÊr ___
Eigentijdse ring in 2 kleuren goud, gemat- | %^^^-*S^ik\ 1 (ZoUCe/lé- ',*^'^fcm^|omasslef bijpasbandje. Van34«r- nü"
teerd, met 1 briljant 0.18 crt. V0n.20+87- H (feucUtl £Afrf*S%\ I '"^^^ y !§ 136-
-n0 1059'- | * E!n Tt""?6. kollek,i« 9°"den colliers en i»Koordarmband. Van jz^^no 124,-
-18 Krt. massieve ring, Rolex design met 4 | C^»««*TJ«^-««^* . -S» | chan.lcoll.ers_l.gt voor u klaar... M P|atte fantasie met armband in _ Heu-
briljanten 0.32 crt. Van ZW-T- nü 1551,- S. Massief 14 krt. van 4.6 gram. ~"s^<l__W | Massieve koningsketting van 80 cm. Van dS^y, ren. Van/26^ nü 288,-
Een totaal vol bezette herenring, ovaal fe Van 3jt^ nü 161,- | 18AC-nü 932,- '| Dubbelgourm'et armband. VanJ&tTnüI model. Van^36<;- nü 3632,- | Massief 14 krt. van 6.8 gram. ff Bi-color figarocoll.er van 50 cm. VanSé»;- 341#.I Van^rS^nü 239,-Wnu 484'_ Aflopende gourmet armband. Van iSÖÖT

Wi?noVemtnm0**" !i%_^t^ ie .iv u i «i^ t« Ël nü 1120,- uiteraard te veel om op te noemen. Iw.| noemen. *^-__«__. «sfDolr.jnring met 1 rob.|n. VanJso^nu '5»"S«| —— I _. I II
*__< / A jWt' ]!&r Parelslagring. Van XéA^nü TT \T_ ...,14 !.ILII AnTH I _*r_. " 1^ — BI

Stalen horloge met stalen band en datum. 23051 Ql^^^ . |^PPGOURMEThè^kollektie tegen een

Buitengewoon chique horloge, doublé (ook' Massieve ring met veel zirconio's. Von^?7^É^^^^^^^^^^^^^jm/^ Bgigan,ische Verkoopalle gouden IvH

ifi&^^^V^SeW^iMrV^fc _m -~ï_T~^-wr*\ 'j— *■* * *^ *^ '^ " |gV i a nr\ ~ i g riri : .«S '___& \__wr /?■¥s

*ffigftjp£fß ■«—J JJCIB-Cl 9 voorheen borger zaterdag van 10.00 t0t17.00 uur-^_^/ W/Mr

I Wat zetten we
dezeweek op tafelt

».

il Zaans driepans volkoren,
Uil heel 1.99

\ / Oh Goudse extra belegen kaas,
1 vers van het mes,®®®

1 of vacuüm verpakt, ®®®®®

I kilo lèsö 12.90

Il Ch Duitse salami,
verpakt, 100 gram 2JV 2.29
Uit de bedieningsafdeling: ï

f Artland Edle Leberwurst, J
100 gram ®®®®J^r 1.29 iJ !

_<__^> '■

■

Rundertartaar; j i100 gram 1.29 | \
Runderviilken, 1 I
100 gramim 1.69 -cnn I 'kilo ®®®®^9ü 15.90 \ \ i

kilo 1.25
Jonagold,
sappige, zachtzure
handappel,
kilo 3.50

"* > -

fj Ch Cötes du Roussillon,
\ / een milde, rode, droge wijn,

j f fles 1 liter 5^5 4.45

1 Calvé mayonaise,
pot 600 ml ' f?®®
Nu 20% extra inhoud. 2M 1.79

I
Mi

Hl SS'S^ 1.19 l Si, waskrachtversterker,

llggigj Nuts-, Kitkat-, Smarties-,P^ K"^^^ treflAMSKeukenrollen, .I*^s^ perzak «»^ 2.49 1f I ■Lpak4stuks

mf*l BrokÏPc: \/nni- ria lro+ AH Service lijn: Bel gratis 06-0305.UI Dl urvjeb VOOr ac Kat, Artike|en waar kleine cijfertjes bij staan' kunt u -W__.ê_o__
(jiVerSe Smaken *_*_ alleen kopen inAH-winke|s waar één van die cijfers "Klil/Afin rrrorv, i <-__- QQ op de deur staat. Prijzen geldenvan dinsdag 5 t/m I Mrj|lr\ wu gr dm J^zTD »/,/ zaterdag9novembera.s.*Zolangdevoorraadstrekt.%^l

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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