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Brandweerlieden
in cel wegens
brandstichting

- Een 30-jarige ex-brand-
'eerman van de vrijwillige
'fandweer uit het Duitse Hü-

'hem-Stammeln werd gisteren
T Aken veroordeeld tot zes jaar
«fevangenisstraf wegens groot-
,f 'ehalige brandstichting. Samen

collega's sloeg hij dit jaar
a eistens zes keer toe door schu-

erV opgeslagen hooi en een
Houtzagerij in de brand te ste-
g ten. De schade van de branden
;t meer dan twee miljoen
i Wden.

de boel eerst in brand was
|estoken, rukte de brandweer er

ii *" op uit om het vuur weer tee'tassen. Geldingsdrang zou de
jilelangrijkste reden zijn geweest
.j.or de brandstichting. Boven-
i lertkregen de brandweerlieden
ti^n dag vrij, wanneer ze de vori-
iïe dag moesten uitrukken.
■ e straffen van de overige
Nndstichters, allen tussen de

.F» en 24 jaar oud, variëren van
'fes maanden tot drie jaar.

Advocaat:Maxwell
nogelijkvermoord

M ■—___..___ | — —
JENDEN - De advocaat van de fa-
f'lie van de overleden krantenmag-
fat Robert Maxwell heeft tegen-
fer het Britse dagblad 'Today'
F^laard dat defamilie niet gelooft
F* Maxwell aan een hartaanval is
r6rleden, maar vermoedelijk is
Fmoord.
T de maandag-editie van de krant
fSt advocaat Julio Hernandez Cla-
Pie dat 'het mogelijk is dat Max-
pU is vermoord. De mogelijkheid
rstaat dat er een moordenaar aan
J?ordvan het schip was.'
|0lgens dekrant Daily Mailzou een
Ptholoog-anatoom van het Lon-
pise ministerie van Binnenlandsefaken in het geheim een tweede
popsie hebben uitgevoerd in Je-
r^alem waar Maxwell begraven
f6rd. Hij zou onder meer een ver-
reding aan Maxwells hoofd nader
pderzocht hebben.

het weer

i°ENEMENDE WIND
|v et de hoeveelheid neerslag
'^-H gisteren> meer dan 12 mm,
tten we al ruimschoots bo-

.e,i het gemiddelde van deze
j?aand namelijk 80 mm. Het
v *t er naar uit dat we het
Jjldaag nog net droog hou-

Een nieuwe storing is
*>iaf de Oceaan onderweg de-

~ Kant op en bereikt ons te-
jj.n .middernacht. Overdag
ln er enkeie opklaringen

a aar in de loop van de mid-
flpf- peerat de bewolking gelei-
J^jk toe. De wind is eerst
l*ak tot matig en gaat in de

de dag toenemen tot
krachtig. De rich-

JJ'B is zuidwestelijk. De tem-
-9 r atuur ligt overdag rond de
(J^aden en de komende nacht
y "»<* de 6 graden.
t».o*r verdere informatie bc-. «ffende het weer in Limburg
*Ul»t u bellen 06-91122346.
HNDAAG:
J?n op: 07.53 onder: 16.53
'«anop: 12.58 onder: 21.46
Ï°*GEN:J^op: 07.55 onder: 16.52~aanop: 13.19 onder: 22.55

Voltallig gezin
geeft vader aan
na plegen incest

DEN HAAG - De politievan Breda
heeft gisterochtend een 43-jarige in-
woner uit die stad aangehouden op
verdenking van incest.
De man wordt ervan verdacht de af-
gelopen vier jaar seksuele contac-
ten te hebben gehad met zijn zoon
en dochter. De handelingen zouden
zijn begonnen toen de kinderen on-
geveer 12 jaar oud waren.
Volgens een politiewoordvoerder
onderscheidt deze incestzaak zich
doordat het voltallige gezin uit ei-
gen beweging naar de politie stapte
om aangifte te doen.

VN-delegatie vindt harde bewijzen

Nederland hielp
Irak met gifgas

DOOR DOLF ROGMANS

BAHREIN/DEN HAAG - Ne-
derlandse bedrijven hebben
chemicaliën en apparatuur ge-
leverd aan Irak voor de pro-
duktie van chemische wapens.
Dat zegt de Nederlander ir. M.
van Zelm, leider van de VN-
delegatie die de afgelopen vijf
weken in Irak onderzocht hoe
het chemische wapenarsenaal
van Saddam Hoessein vernie-
tigd moet worden.

Van Zelm, in Nederland directeur
van de afdeling chemisch onder-
zoek bij TNO in Rijswijk, beëindig-
de dit weekeinde zijn onderzoeks-
missie en verblijftnu in de oliestaat
Bahrein. Eind deze week brengt hij
in New Vork verslag uit aan verte-
genwoordigers van de Verenigde
Naties. Die zullen vervolgens be-
trokken regeringen op de hoogte
stellenvan Van Zelms bevindingen.

De Nederlandse deskundige wil
niet in detail treden over de Neder-
landse betrokkenheid bij het op-
bouwen en in stand houden van het
Iraakse chemische wapenarsenaal.
„Tal van westerse bedrijven, waar-
onder Nederlandse, hebben chemi-
caliën aan Irak geleverd voor de
produktie van mosterd- en zenuw-
gas", aldus Van Zelm.

Ook zou er sprake zijn van levering
van apparatuur. Het is daarbij moei-
lijk vast te stellen of bedrijven wis-
ten wat Irak met de spullen zou
doen. Bekend is dat in 1985 twee
Nederlandse bedrijven door het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken
zijn verzocht te staken met het leve-
ren van chemicaliën aan Irak. De
chemicaliën konden voor de aan-
maak van gifgas dienen. Over de
levering van Nederlandse appara-
tuur bestaan geen gegevens.

De VN-missie onderzocht Iraaks
enige gifgas-complex te Mathana,zon 130 kilometer noordwestelijk
van Bagdad. De produktie van ze-
nuw- en mosterdgas was aanvanke-
lijk bedoeld voor de oorlog tegen
Iran.
Eind 1988 en in de tweede helft van
1990 produceerde Irak voor de aan-
leg van voorraden, aldus Van Zelm.
Hij schat dat in Mathana nu 40.000
stuks munitie liggen, voorzien van
een chemische lading. De Irakezen
hadden de meeste granaten elders
in het land opgeslagen uit voorzorg
tegen geallieerde aanvallen.
Voor de vernietiging van de voorra-
den zal een aparte fabriek gebouwd
moet worden. Van Zelm verwacht
dat het opruimen zeker een jaar
gaat duren en miljoenen dollars
kost. EG roept waarnemers terug uil Dubrovnik

Kroatië vraagt
om vredesmacht

BELGRADO/ZAGREB - President
Franjo Tudjman van Kroatië heeft
gisteren de Europese Gemeenschap
(EG) gevraagd een vredesmacht
naar Kroatië te zenden. Hij deed dit
in een briefaan Lord Carrington, de
voorzitter van de Joegoslavië-confe-
rentie. De Kroatische havenstad
Dubrovnik werd gisteren, voor de
derde achtereenvolgende dag,
zwaar onder vuur genomen door
het federale Joegoslavische leger.

De EG vindt het niet langer verant-
woord haar waarnemers in Dubrov-
nik te laten blijven. Nadat zondag
het hotel waar de waarnemers en
veel buitenlandse journalisten in
Dubrovnik verblijven,- bij de be-
schietingen werd geraakt, besloot
de EG gisteren de waarnemers, in
totaal 14 personen, zo spoedig mo-
gelijk terug te trekken.

Tudjman wijst er in zijn brief op dat
'ondanks bestandsakkoordenKroa-
tië blootgesteld wordt aan nieuwe
aanvallen, die, met name in Vuko-

varen Dubrovnik, de omvang aan-
nemen van een totale oorlog.' Kroa-
tië is bereid het akkoord van 18
oktober over een staakt-het-vuren
en de terugtrekking van het federa-
le leger strikt toe te passen, aldus
Tudjman, die opriep tot hervatting
van de werkzaamheden van de Joe-
goslavië-conferentie in Den Haag.
Het Joegoslavische leger voerde
ook gisteren hevige aanvallen uit op
Dubrovnik. Zowel de landmacht als
de luchtmacht waren betrokken bij
de beschietingen, waardoor brand
uitbrak in gebouwen vlakbij het
historische centrumvan de stad.

Op de Bosanka-heuvel nabij Du-
brovnik voerden Kroatische strij-
ders en militairen van het federale
leger gevechten van man tegen
man. Daarbij zijn volgens een leger-
officier aan Kroatische zijde twaalf
doden gevallen.
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" Commentaar

" Kroatische partizanen op inspectietocht in de bergen nabij de stad Novsca, waar de afgelo-
pen dagen hevige strijd werd geleverd. Gisteren bleef het daar rustig, maar de verwoestingen
zijn enorm.
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Wöltgens kondigt in Thorn verzet aan

PvdA in Kamer kraakt
plannen van d'Ancona

Van onze verslaggever
THORN - De PvdA-fractie in de
Tweede Kamer gaat onder geen be-
ding akkoord met de draconische
bezuinigingsplannen van WVC- mi-
nister d'Ancona, die vooral Lim-
burg zwaar zouden treffen. Dat
heeft PvdA-fractieleider Thijs Wölt-
gens gisteravond te kennen gege-
ven tijdens een bijeenkomst van de
Limburgse ondernemersorganisatie
LOZO in Thorn.

Het schrappen van ruim 600 PNL-
arbeidsplaatsen in de Limburgse
welzijns- en cultuursector in combi-
natie met een drastische korting
van de Rijksgelden voor culturele
voorzieningen ten faveure van de
Randstad levert volgens Wöltgens
'een volledig scheve verhouding'
op. In dat opzicht schaart de PvdA-
aanvoerder zich met zijn fractie
openlijk achter het Limburgs pro-
vinciebestuur, dat inmiddels zwaar
verzet heeft aangetekend tegen de
plannen. Daarmee komt steeds dui-
delijker aan het licht dat de PvdA-
minister vooral in eigen politieke
kring onder grote druk is komen te

staan. Deze week nog vindt er over
de kwestie overleg plaats tussen de
regeringsfracties van PvdA en CDA
en het provinciebestuur.

In de pauze van de LOZO-vergade-
ring liet Wöltgens desgevraagd we-
ten dat er wat zijn fractie betreft
twee oplossingen voor de - ook in
Den Haag uiterst gevoelige - kwes-
tie bespreekbaar zijn. t,Of de PNL-
gelden (voor provincie en Limburg-
se gemeenten samen ruim 34 mil-
joen gulden, red.) worden heel ge-
leidelijk afgebouwd óf, als dat niet
gebeurt, moeten de Rijksmiddelen
voor cultuur beter en dus gelijkma-
tiger worden verdeeld tussen Rand-
stad en provincie. Nog even afge-
zien overigens van de juridische
mogelijkheden die de provincie al
dan niet kan uitspelen. Daarover
weet ik het fijne op dit moment nog
niet."

Zie verder pagina 13

" Felle kritiek van
LOZO-voorzitter

AID-personeel
legt werk stil

KERKRADE - Personeel van het
hoofdkantoor van de Algemene In-
spectie Dienst (AID) in Kerkrade is
sinds gistermorgen in een 'demon-
stratief werkoverleg. De gehele
controledienst (650 ambtenaren)
van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij opereert
nu niet optimaal, omdat de centrale
meldkamer in Kerkrade is uitgeval-
len. Maandagmorgen is de uitslag
van de stuurgroep, die zich heeft
uitgesproken voor verplaatsing van
het AID-kantoor, herroepen. De
stem van het secretariaat van de
stuurgroep is doorgestreept, zodat
de 'stand' nu 6-5 vóór verhuizing
luidt.

Het actiecomitévan het Kerkraadse
AID-personeel heeft minister Buk-
man verzocht om nog deze week
naar het hoofdkantoor te komen.
Hij komt vandaag terug van een
werkbezoek in het'buitenland.Ver-
der worden landbouwwoordvoer-
ders in de Tweede Kamer, regionale
fractievoorzitters uit de politiek, B
en W van Kerkrade, gouverneur
Mastenbroek en vakbonden uitge-
nodigd. Woordvoerder Willem
Brouwer zegt dat de AlD'ers in
Kerkrade „niet werken en zich gaan
beraden over de situatie". Directri-
ce G. Kostwinder, die zich nu volle-
dig achter het personeel heeft ge-
schaard, beperkt haar activiteiten in
het kader van het 'werkoverleg', tot
het werk in Kerkrade.

Greta Kostwinder sprak gisteren
overigens voor de eerste keer met

het personeel over de AID-kwestie.
Zij wijst de zakelijke argumenten
voor verhuizing van het AID-kan-
toor van Kerkrade naar de Rand-
stad sinds kort af.
In de ogen van het AID-personeel
in Kerkrade is nu een patstelling
ontstaan. Het actiecomité accep-
teert de 'voor'-stem van de externe
deskundige prof. Bekke namelijk
niet. „Bekke kan zich niet permitte-
ren om af te wijken van het dure en
dikkerapport over het functioneren
van de AID. Daar geeft hij namelijk
het advies om te verhuizen. Zonder
de professor is het 5-5. De zaak is
helemaal open", meent het actieco-
mité.

Spoedberaad
De centrales van overheidsperso-
neel zijn door de top van het Minis-
terie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij hedenochtend uitgeno-
digd voor spoedberaad op het dé-
partement in Den Haag. Dan zal
moeten blijken of minister Bukman
afstand neemt van het verdeelde

< advies over de verhuizing van de
AID.
De centrale voor overheidsperso-
neel, CFO, verliet gisteren woedend
het ministerie van Landbouw in
Den Haag. Volgens de CFO heeft
het ministerie afspraken met de
bond „met voeten getreden".
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Trombonist
solist bij LSO

MAASTRICHT - Een trombonist
als solist bij het LSO. Met het pro-
grammeren van het Concertino
voor trombone en strijkers van Jan
Koetsier bewandelt ons provinciaal
symfonieorkest een ongebruikelijk
pad, waarop voornamelijk pianisten
en violisten hun gang kunnen gaan.
Het is de Duitse trombonist Armin
Rosin, die in Aken, Roermond en
Maastricht mag aantonen, dat ook
het spectaculairste instrument uit
de koperfamilie het verdient op ge-

zette tijden in het spotlight te ver-
schijnen.

Salvador Mas Conde leidt dit twee-
de concert in de B-serie van het
LSO. Behalve de compositie van
Koetsier staan nog drie werken op
het programma, die samen een bont
geheel vormen: enkele delen uit
Saudades do Brasil van Darius Mil-
haud, de Prélude a I'après-midi,
dun faune van Debussy en de Sym-
phonie Classique van Prokofiev.
Het concert is donderdag te beluis-
teren in Eurogress Aken, vrijdag in
De Oranjerie van Roermond en za-
terdag in het Staargebouw van
Maastricht. Alle concerten begin-
nen om 20.00 uur.

kunst

Het visitekaartje van
Angelina Ruzzafante

MECHELEN - Degelijke arbeid
zonder overbodige franje. Dit
was zondagavond spreekwoor-
delijk voor zowel lokatie als uit-
voering van Donizetti's opera
Gemma de Vergy. Het Mechels
Vocaal Ensemble vierde zijn zil-
veren bestaansfeest met de Ne-
derlandse première in concertan-
te vorm van dit in vergetelheid
geraakte staaltje van bel canto.
En dit in een afgeladen kerk
voor gefascineerd publiek.

Het verhaal werd ooit aangele-
verd door de roekeloze levensge-
nieter Alexandre Dumas, die
blijkbaar niet alleen in zijn Drie
Musketiers met diverse bloed-
groepen smeet. De melodieus
Donizetti was dan ook duidelijk
teveel engel om de duivel uit te
hangen en greep elke kans om
het zaakje naar zijn gevoelige
hand te zetten. Zo heeft deze
soap opera avant la lettre het ver-
der geschopt dan chips en dip-
saus.

Opera concertant neerzetten is
natuurlijk net zo incompleet als
een interland met negentig mi-
nuten volksliederen en straf-
schoppen in de verlenging. Dat
neemt echter niet weg dat het
doelpunt van de maand gemaakt
kan worden. Sopraan Angelina
Ruzzafante heeft zich in elk ge-
val in de rol van Gemma zodanig
in de kijker gespeeld dat nie-
mand meer om haar heen kan.
De volledig bronsgroen eikehou-
ten bezetting leverde verder
namen op als Hubert Delam-
boye, Frans Kokkelmans en Ber
Schillings. Mensen die hun vak
verstaan. Mezzosopraan Tonny
Suilen verdient met haar sonore
althobo-achtige timbre meer

speelruimte dan Donizetti haar
gegeven heeft, terwijl het pianis-
te Wil Meurders ongetwijfeld
niets uitgemaakt had af en toe
eens een seconde te kunnen uit-
rusten. Zij heeft in elk geval, in-
cidenteel gesteund door Delam-
boyes zoon Enrico, de funda-
menten gelegd voor deze
monnikenklus. 'En dat zij de
honger naar een orkest niet kon
stillen, valt buiten haar verant-
woordelijkheden.

Zilveren dirigent Hub Vanhau-
tem is goud waard. Niet alleen
heeft hij met deze Gemma iets
aan de catacomben van de Itali-
aanse muziekgeschiedenis ont-
futselt, ook heeft hij het Mechels
Vocaal Ensemble opgevoed. Het
is uiterst boeiend om te ervaren
hoe hij als een groteknuffelbeer
zijn vrienden voor zich laat wer-
ken.

Last but not least het lofwaardi-
ge dameskoor Octavia. Als com-
fortabele middenklasser een
stevige zestien-klepper met vol-
doende profiel op de stemban-
den om de avontuurlijke routes
in het land van Donizetti te kun-
nen rijden.

Mochten overigens, door een
eventueel verdwijnen van LSO
en Opera Zuid, toekomstige
opera-uitvoeringen in onze pro-
vincie alleen nog maar in concer-
tante vorm te realiseren zijn, dan
wordt het een zielige aangele-
genheid. De verantwoordelijke
minister zou men bij het Ei van
Sint Joost, lekker centraal en
goed zichtbaar, aan de schand-
paal moeten nagelen.

hardy mertens

Genietbaar 'Portret5

van Johan de Meij
De Koninklijke Militaire Kapel
heeft iets met Johan de Mey en de
jonge Amsterdamse componist en
arrangeur blijkbaar ook iets met de
KMK. 'The Lord of the Rings' en
'Loch Ness' waren twee cd's, waar-
op het harmonie-orkest onder lei-
ding van Pierre Kuijpers composi-
ties van De Meij de afgelopen jaren
onder de aandacht bracht. Op de
nieuwste cd - 'Portrait of Johan de
Meij' - pakt de veelzijdige musicus
zelf de dirigeerstok op en voert de
KMK gedreven door een program-
ma, dat bestaat uit één compositie
en zeven arrangementen van zijn
hand.
'Portrait of Johan de Meij' is een
uiterst genietbare cd geworden. Dat
heeft alles te maken met de geva-
rieerde repertoirekeuze, maar zeker
ook met de manier waarop deKMK
de bont geïnstrumenteerde compo-
sities uitvoert. Er straalt een ver-
kwikkend enthousiasme af van
deze luchtige geluidsdrager, die
niet altijd even diep graaft maar
door de gedrevenheid waarmee
wordt gemusiceerd toch blijft
boeien.'

Of deze cd ook duidelijk wil maken
dat Johan de Meij van dieren houdt,
is niet helemaal duidelijk. Feit is
wel, dat na het muzikale monster
uit Schotland nu vissen, vlinders,
paarden en katten ten tonele wor-
den gevoerd. Johan de Meij brengt
in zijn 'Aquarium' guppy's, zee-
paardjes, een koraalduivel, een
maanvis en een sidderaal muzikaal
in beeld. Hoewel ik de muzikale ty-
pering niet echt sterk vind (Schu-
bert heeft met zijn forel blijkbaar
een onnavolgbaar voorbeeld gege-
ven) en de melodische originaliteit
gering, toont de Amsterdamse mu-
sicus ook hier dat hij om weet te
gaan met het harmonie-orkest. De
muzikale kleuren die tevoorschijn
worden getoverd zijn legio en de af-
wisseling alleen al maakt het luiste-
ren naar dit werk de moeite meer
dan waard, hoe weinig diepgaand
het ook zijn mag. En dat geldt ei-
genlijk voor de hele cd. De sugges-
tieve manier waarop het op zich
muzikaal weinig zeggende Exodus
Song van Gold wordt uitgevoerd
(de paarden komen als het ware je
huiskamer binnendraven), de mee-

slependheid van de eeuwige melo-
dieën uit Cats en de haast wulpse
wijze waarop Lankesters Les Papil-
lons uit de speakers komen vlinde-
ren, maken deze cd lichtverteer-
baar. Vooral ook omdat de ingeto-
gen gespeelde Pavane pour une
infante défunte van Ravel een wel-
kom rustpunt vormt temidden van
al het 'beestachtig' temperament.

Op de tweede cd in deze serie, een
samenwerkingsverband tussen
KRO en KMK, staat het werk van
Hardy Mertens uit Kerkrade cen-
traal. De componist/dirigent zal de
KMK leiden in Cantico di Frate So-
le, Singapore Experience, het twee-
de deel uit de Tweede Symfonie,
Bam-Bam en een een nog te schrij-
ven compositie in opdracht van
750-jaar Sittard. Deze cd zal rond
september van volgend jaar ver-
schijnen. Ook met de Amerikaanse
componist Alfred Reed zijn inmid-
dels afspraken gemaakt voor een
volgend muzikaal portret.

jos frusch

" Johan de Meij, geportretteerd als componist, arrangeur en dirigent.

Feestprogramma WMC
met blaasmuziek
opera en 'licht'

KERKRADE - Het Wereld Muziek
Concours gaat zijn veertigjarig be-
staan komende dagen vieren met
een drietal galaconcerten en een ex-
positie in de Rodahal. Dit als op-
maat tot de concertwedstrijden die
komende zaterdag en zondag blaas-
musicerend Limburg in de ban zul-
len houden. Het feestprogramma
bevat veel ingrediënten die op het
vierjaarlijks evenement als hoofd-
bestanddeel terug te vinden zijn.

In dat kader bezien ligt de program-
mering van het Amsterdam Wind
Orchestra (AWO), het enige niet-
militaire professionele blaasorkest
dat ons land rijk is, voor de hand.
Temeer daar het orkest geleid
wordt door een Limburgse musi-
cus, die de meest succesvolleWMC-
dirigent kan worden genoemd:
Heinz Friesen.

Sinds 1974 wist de uitBrunssum af-
komstige dirigent met zijn korpsen
vier keer het WMC te 'winnen': in
1974 met St.- MichaelThorn, in 1978

met Oefening en Uitspanning Beek
en Donk en in 1985 en 1989 (in de
concertafdeling) met de Philharmo-
nie van Bocholtz.

Heinz Friesen neemt komende zpn-
dag als dirigent van harmonie St.
Michael Thorn ook deel aan de wed-
strijd in de Concertafdeling. Als so-
list tijdens het concert dat het AWO
morgenavond in de Rodahal zal ge-
ven, treedt de befaamde Belgische
klarinettist Walter Boeykens op, die
het Tweede Klarinetconcert van
Carl Maria von Weber zal uitvoeren.
Op het programma staan verder
werken van Louis Andriessen, Ser-
ge Lancen, John Golland en Ri-
chard Strauss (Tod und Verkla-
rung).

Minder voor de hand liggend is de
programmering van de opera La
Traviata van Verdi op donderdag.
Niet alleen heeft de opera in het
verleden nauwelijks een rol ge-
speeld binnen de WMC-activiteiten,
bovendien is Traviata binnenkort in

alle Limburgse theaters - ook in
Kerkrade - te zien in een produktie
van Opera Zuid. En verder staat dit
meesterwerk uit de operaliteratuur
deze maand ook op het programma
in het Stadttheater Aken.

De WMC-Traviata wordt gepresen-
teerd door een Pools operagezel-
schap onder leiding van Marek
Tracz in concertante setting.

Vrijdag kunnen liefhebbers van
'lichte' muziek hun hart ophalen in
de Rodahal. De US Airforce Band
Europe, het Heerlens Salon Orkest
Rouge en jazzorkest Minor Swing
zorgen voor een mengelmoes van
lichtklassieke blaasmuziek, big-
band-, salon- en jazzmuziek. Van
Glen Miller tot de Sound of Music,
van de Serenade van Toselli tot Di-
xyland en van Weense walsen tot
opzwepende swing; het WMC wil
met dit programma een breed pu-
bliek aanspreken.

De evenementen in het kader van
het veertigjarig bestaan van het
WMC beginnen om 20.00 uur en
worden gehouden in de Rodahal.
De concertwedstrijden beginnen za-
terdag om 18.00 uur, zondag om
16.00 uur.

De expositie, die de jubileumactivi-
teiten in de Rodahal begeleidt, is
dagelijks te bezichtigen van 14.00
tot 17.00 uur en tijdens de concer-
ten." Heinz Friesen, met het AWO en St.- Michael Thorn in de Ro-dahal.

recept

Bleekselderij
met hamsaus
Zitten er aan de struik bleekselderij
nog blaadjes, gooi die dan niet weg,
maar gebruik ze bijvoorbeeld fijn-
gehakt in een salade of trek ze mee
in een bouillon of soep.

Benodigdheden voor 4 personen:
1-1 V_ struik bleekselderij, 20 g bo-

ter, 20 g bloem, 2 dl bouillon of
melk (half-om-half), 100 g ham, pe-
per en zout. Maak bleekselderij
schoon en verwijder eventuele dra-
den. Snijd in stukken van 9-10 cm
lengte. Kook water met mespunt
zout en kook hierin stengels beet-
gaar in 15-20 minuten. Smelt boter,
voeg bloem toe en roer op laag vuur
tot samenhangend geheel en
schenk al roerend bouillon erbij tot
een gladde saus is ontstaan.

Hak of snijd ham klein. Meng ham
door de saus en breng op smaak
met zout en peper. Laat bleekselde-
rij uitlekken, schep groente in een
schaal en schenk saus erover.

TIP: In plaats van bouillon kunt u
ook het kookvocht van de selderij
voor de hamsaus gebruiken.

huub meijer

Gecultiveerde
zang van
Studium
Chorale

VENLO - De hamvraag 'Volksmu-
ziek ofKunstmuziek?' van het nieu-
we Studium Chorale-programma,
dat afgelopen zondagmiddag in
Venlo in première ging, beantwoort
het vocale ensemble muzikaal heel
duidelijk: kunstmuziek!
In de practisch geheel gevulde,
gortdroge Congreszaal van Cultu-
reel CentrumDe Maaspoort werden
tweeëntwintig a capella-composi-
ties uitgevoerd, op drie na allemaal,
gebaseerd op of bewerkingen van
volksliederen. Geen hoekige, onge-
polijst-dynamische interpretaties,
diehet volkse karakter mogelijk het
best zouden kunnen accentueren;
Studium Chorale bracht ze daaren-
tegen in een fraaie, muzikaal gecul-
tiveerde vertolking.

Eerst passeerde in een bonte afwis-
seling van gevoelige legatomuziek
met vlotte staccato-geestigheid een
achttal Chansons Frangaises van
Francis Poulenc - traditionele
volksliedjes, door de componist
simpel meerstemmig gezet zonder
tot enigerlei vorm van simplisme te
vervallen. Net zo onbekommerd
Frans als deze liederen klonken,
waren de Five English Folksongs
van Ralph Vaughan Williams ty-
pisch Engels: muzikaal oerdegelijk

gezet en dus een beetje saai. D<
deren van Diepenbrock en Vooi
len op teksten van Goethe, Verl
en Chalupt hadden met volks
ziek helemaal niets van doen.
ondanks imponeerden ze door
tere romantisch-impressionistï
klankkleuren.

In de (koor)liederen van grote 1
gaarse componisten als Béla
tók, Zoltan Kodaly en Lajos Bel
vormt het volkse karakter een i
dan wezenlijk bestanddeel. Ir
soepele, 'kunstige' Studium I
.rale-versie van een zestal Hoga
liederen kwam dat echter ot
doende tot uiting; de verrassf
dynamische wendingen en ri
sche scherpte, die nauw mci
tekst samenhangen, werden ni<
fanatiek gebracht als. Dat bij'muziek beslist zou moeten.

Omdat Eric Hermans, opricjj
dirigent van het bijna twintig!
koor, wegens ziekte verstek ml
laten gaan, vervulden drie koij
den naar behoren zijn taak: B.
Ehlen in Poulenc en Kodaly, H'
Frings met Bartók en Bardos
Franco Ackermans bij de wei|
van de resterende toondichters-'
pelijk kunnen zij het publiek
Maastricht(zaterdagavond, Intrd
dium) en Heerlen (zondagmis
foyer Stadsschouwburg) een ot
dirigeren. In Venlo vonden vele»
de zaal het althans nodig om na!
geveer elke twaalf tonen te appj
disseren. Afgezien van het voort
rend storendverbreken van de sj
lijkt mij het niet erg bevordj
voor de broodnodige concentlj
van de koorleden.

peter p gra"V

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. vis; 6. vrucht; 11. Turks
bevelhebber; 12. rokersgerei; 14. Indische
huisvogel; 15. hemellichaam; 17. volk; 19.
plaats-binnenplaats; 21. boom; 22. Ind.
plant waarvan de knol veel zetmeel bevat
(Jav.); 23. verhoogde toon; 24. viseter;
25. karaat; 26. telwoord; 28. bevel; 30.
deel van een breuk; 31. kort geleden; 33.
jong dier; 34. kledingstuk; 35. vreemde
munt; 38. rechtsgeding; 41. stuk stof; 42.
stoot; 44. soort politie; 46. bontsoort; 48.
voorvoegsel; 49. metselaarsgereedschap;
51. tijdwijzer; 53. rechte lijn; 54. zéér vol;
56. liefdesgod; 57. hevig; 59. sterke
drank; 60. eiland bij Nw. Guinea; 61. hijs-
werktuig; 62. onbeschreven.

Verticaal: 1. gemoedsgesteldheid; 2.\
vies; 3. laaghartig; 4. achter; 7. W3(
stand; 8. opbrengst; 9. deel van 'schoen; 10. vechtsport; 12. roofdier;
africhten van paarden; 16. droogoven;
nieuw (in samenstellingen); 18. vroe!
20. bunzing; 26. stempel; 27. gevolg;;
trap; 29. bloem; 30. wenk; 32. stapel;1
siersteen; 37. naar-vervelend; 38. rep'
39. ambtgenoot; 40. buitenlijn; 43.
zwind-snel (muz.); 45. voorkeur; 46. 'kenning; 47. muzieknoot; 48. ik; 50. '*52. plaats in N-Afrika; 55. waterdier;
soort onderwijs; 60. oude lengtemaat.
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Maij dreigtprovincies met dwangmaatregelen

Parkeren duurder
jglan onze parlementaire redactie

>p HAAG - Automobilis-'31 boeten meer gaan betalen
J°r steeds schaarser worden-
d Parkeerplaatsen. Dat is de
R van het nieuwe parkeer-

dat minister Maij-Weg-
(Verkeer) wil laten uitvoe-
door provincies, gemeen-

' & en de in oprichting zijnde
*Voersregio's. Als zij er ech-
ilrniet in slagen het stringen-
i'f Parkeerbeleid tot een suc-
(|S te maken, zal de minister
<'"' 1994 overgaan tot het ne-
.f-n van wettelijke maatrege-

-§ Parkeernota is - als onderdeel
T 1de verkeers- en vervoersplan-
lij 1 Van het kabinet - bedoeld om
'T niet-noodzakelijke autoverkeerJi steden terug te dringen. Op die
Lflier moet ook de leefbaarheid
/fbeterd worden.

(pi zou graag willen dat de lokale
Jrrheden het aantal parkeerplaat-
T 1op hun grondgebied gaan 'be-
pzen' en waar mogelijk 'terug-
rlgen', vooral op plaatsen waar
Pk files zijn. Alle drukbezochte
fbieden moeten daarom alleen
n» maar betaalde parkeerplaatsen
F°ben. Het parkeren in de directe
reeving van scholen en speel-
ratsen dient beperkt te worden,
p^als het zogenaamde 'langparke-
F In plaats daarvan moeten er
'?er plaatsen komen waar slechts
rt en uitsluitend betaald gepar-

rd kan worden. Zon tien pro-
pt daarvan moet permanent vrij
Kl.

°°r bepaalde groepen dient vol-
e^s Maij bij het stringente parkeer-
*'eid uitzonderingen te worden

In de eerste plaats moeten
en invaliden voorrang

'jgen bij de verdeling van par-
ij erplaatsen. In centra en woonge-
*den moeten 'belanghebbenden'
:^rijfsleven en bewoners) ontzien

bij voorbeeld door afge-
ermde parkeerplaatsen.

Winkelcentra
ïpkleerplaatsen dienen verder van
f bouwen en winkelcentra afgele-
l te zijn dan haltes voor openbaar
£ Dat vervoer moet dan ook
| °r het welslagen van het strengef fkeerbeleid een goed alternatief
L^nen, aldus de minister. Maij
jc't daarom dat het minimumtariefL°r parkeren in het centrum hoger
l°et zijn dan een bus- of treinkaart-
jeVar> de stadsrand naar dat cen-t'-'iri. Hoe dichter bij de stads- of

V. rPskern, hoe duurder ook het be-F*'d parkeren moet zijn.
k' een parkeerbelasting op bedrijfs-
Epkeerterreinen tot de mogelijkhe-
ö3 behoort - waarvan in de 'uitge-
lote' concept-nota nog sprake was
f Maij niet zeggen.

Parlement heft noodtoestand Tsjetsjen op

Jeltsin lijdt zware
politieke nederlaag

MOSKOU - Het Russische parle-
ment heeft gisteren president Boris
Jeltsin teruggefloten door zijn de-
creet over de noodtoestand in de
Russische deelrepubliek Tsjetsjen-
Ingoezië ongedaan te maken. Dit is
de zwaarste politieke nederlaag
voor Jeltsin sinds hij in juni tot pre-
sident van de Russische Federatie
werd gekozen.
De resolutie, die met 177 tegen vier
stemmen werd aangenomen bij 15
onthoudingen, stelt dat het onmo-
gelijk is per decreet een noodtoe-
stand uit te roepen, en roept op om
de crisis in de opstandige republiek >
op te lossen met 'politieke midde-
len' en 'zonder speciale maatrege-
len.' Daartoe moet een Russische
delegatie onderhandelingen aan-
gaan met 'alle politieke krachten
van de republiek Tsjetsjen-Ingoe-
zië.'

Jeltsin werd door zijn parlement
aangevallen om datgene wat hij
Sovjetpresident Michail Gorbatsjov
vroeger verweet: het dreigen met
geweld tegen opstandige deelrepu-
blieken. Om hem gezichtsverlies te
besparen stemden de afgevaardig-
den wel in met Jeltsinsanalyse over
het gevaar van de afscheiding van
Tsjetsjen-Ingoezië voor de Kauka-

sus. Sommigen stelden dat de presi-
dent was misleid door enkele van
zijn adviseurs. Een parlementaire
onderzoekscommissie moet nu
vaststellen wie verantwoordelijk is
voor Jeltsins uitglijder.

Jeltsin gaf weliswaar geen directe
reactie op de aangenomen verkla-
ring, maar met zijn beslissingom de

Russische troepen uit'het Kaukasi-
sche gebiedterug te trekken zwakte
hij zijn eerder ingezette harde lijn
af. Met zijn besluit van vrijdag om
de noodtoestand in derepubliek uit
te roepen en er troepen heen te stu-
ren, wilde Jeltsinvoorkomen dat de
Tsjetsjeense leider, generaal Dzjo-
char Doedajev, de macht in de repu-
bliek zou overnemen.
In het centrum van Grozny, de
hoofdstad van Tsjetsjen-Ingoezië,
begroetten duizenden aanhangers
van Doedajev het besluit van het
Russische parlement met gejubel
en schoten in de lucht.

Zie ook pagina 5

" Kaukasus: kruitvat
van tegenstellingen

" Vóórdat het Russische parlement de noodtoestand ongedaan maakte, smeekten Tsjetsjeense mannen en vrouwen m
straten van de hoofdstad Grozny om een geweldloze afloop van de hoog opgelopen spanningen.

binnen/buitenland

Voorzitter voelt zich miskend en slapt op

Tweedracht splijt
Waddenvereniging

HARLINGEN - De Landelijke
Vereniging tot Behoud van de
Waddenzee is 'totaal onbestuur-
baar' door 'tegenwerking, blok-
vorming, sabotage en kinnesin-
ne.' Dat zegt Geerling Visch, tot
dit weekeinde voorzitter van de
ruim 60.000 leden tellende ver-
eniging. Gisteren besloot Visch
de voorzittershamer neer te leg-
gen omdat het volgens hem 'to-
taal onmogelijk is de vereniging
op een verantwoorde manier te
besturen.' De voorzitter weigert
evenwel de namen van de ver-
meende saboteurs te noemen.

Zondag bracht Geerling Visch
de vereniging van zijn besluit op
de hoogte. In een brief verwijt
hij de Waddenvereniging onvol-
doende naar hem te luisteren. De

vereniging zou te weinig gebruik
maken van zijn specifieke erva-
ringen en kwaliteiten. Dit, ter-
wijl hij het zijn persoonlijke
verdienste acht dat de vereni-
ging door zijn optreden in de
NCRV Waddenshow liefst 30.000
nieuwe leden wist te werven.

In een harde verklaring stelt
Visch, van huis uit organisatie-

ontwikkelaar, dat de Waddenver-
eniging 'van democratisch bestu-
ren geen kaas heeft gegeten.'
Volgens hem wordt de besluit-
vorming gedwarsboomd door
'blokvorming, met name door
enkele coördinatoren in Harlin-
gen.' Hij wijst erop dat enkele
weken geleden ook de secretaris
uit onvrede is opgestapt.
Naast persoonlijk wantrouwen

jegens hem is volgens Visch ook
de structuur van de Waddenver-
eniging oorzaak van de proble-
men. Met name het feit dat de
negen actie-coördinatoren tij-
dens vergaderingen van het uit
vijf leden bestaande dagelijks
bestuur mee kunnen stemmen,
maakt een goede besluitvorming
onmogelijk, aldus de opgestapte
voorzitter.

De Waddenvereniging heeft met
grote verbazing gereageerd op
het plotselinge aftreden van
voorzitter Geerling Visch. Vol-
gens voorlichter Paul de Cock
heerst er ongeloof binnen de ver-
eniging. „Het bestuur verwerpt
de aantijgingen van Visch en
staat geheel achter zijn beleids-
medewerkers."

Pronk pleit voor
hervatting hulp
aan Suriname

DEN HAAG - Minister Pronk van
Ontwikkelingssamenwerking wil
de ontwikkelingsrelatie met Surina-
me herstellen. Hij verklaarde dit
enkele dagen vóórdat op Bonaire de
besprekingen tussen de Surinaam-
se en de Nederlandse regering be-
ginnen. De minister laat zich nog
niet uit over de hoogte van het be-
drag dat hij aan Suriname beschik-
baar wil stellen.
Wat Pronk betreft kan in Bonaire
gepraat worden over een bedrag
voor overbruggingshulp, terwijl in
april duidelijk moet zijn hoe het res-
terende bedrag aan ontwikkelings-
hulp, 1,3 miljard gulden, besteed
kan worden.
Nederland schortte de ontwikke-
lingsrelatie met Suriname op na de
decembermoorden in 1982, toen het
leger vijftien vooraanstaande Suri-
namers liet doden.
CDAen VVD vinden dat Pronk met
zijn gunstige beoordeling van de
nieuwe Surinaamse regering veel te
voorbarig is en dat hij voor zijn
beurt heeft gesproken.

WVC: korting van 25% bij onregelmatigheden

Sanctiebeleid bij
afrekenen subsidie

DEN HAAG - Minister D'Ancona
(WVC) heeft besloten sancties te
gaan invoeren bij het afrekenen van
subsidies. Dit kan betekenen dat de
subsidie met een kwart wordt ge-
kort. De minister heeft dit de Ka-
mer meegedeeld naar aanleiding
van kritiek van de Algemene Re-
kenkamer op het subsidiebeheerbij
WVC.

De minister zegt dat in de toekomst
subsidies niet meer helemaal via

een voorschot ter beschikking zul-
len worden gesteld, maar voor 95
procent. Tegelijk wordt geëist dat
de betrokken ontvangervan de sub-
sidie vóór 1 mei van het nieuwe jaar
stukken overlegt waarin een verant-
woording staat over de besteding
van het geld.
Zijn die stukken er niet tijdig, of
onvolledig, dat volgt een korting op
de subsidie van 25 procent. Die
wordt verrekend met de subsidie-
voorschotten die nog uitgekeerd

moeten worden.
Op dit moment bestaat er bij het
ministerie nog een achterstand in
de afrekening van subsidies voor
een bedrag van 9,2 miljard gulden.
Jaarlijks geeft D'Ancona voor mil-
jarden aan subsidies. Haar totale
begroting beloopt dit jaar 12,2 mil-
jard gulden.
D'Ancona geeft te kennen geen na-
dere sancties te zullen treffen als
blijkt dat iemand door het opgeven
van een onjuist inkomen ten on-
rechte subsidie heeft ontvangen.
Indien dat wordt geconstateerd,
volgt terugvordering van het ont-
vangen geld, eventueel vermeer-
derd met te weinig betaalde eigen
bijdrage. Daarnaast is het mogelijk
dat aangifte wordt gedaan wegens
valsheid in geschrifte. Maatschap-
pelijke instellingen zullen geen
mogelijkheid krijgen om bij de be-
lastingdienst inkomensgegevens te
checken, aldus de minister.

Kapsters hebben
vaker problemen
met menstruatie

UTRECHT - Kapsters
blijken vaker last te
hebben van menstrua-
tiestoornissen dan kle-
dingyerkoopsters. Veel-
vuldig contact met
chemische stoffen kan
van invloed zijn op de
menstruatie.
Dit stellen de onderzoe-
kers B. Blatter en G.
Zielhuis van de Katho-
lieke Universiteit Nij-
megen naar aanleiding
van een vergelijkende
enquête onder kapsters
en kledingverkoop-

sters. Het onderzoek is
ingesteld nadat was ge-
bleken dat werkneem-
sters van chemische
wasseryen vaker last
hadden van stoornissen
als een onregelmatige

of te lange cyclus, lang-
durig bloedverlies of
ernstige pijnklachten.
Deze stoornissen doen
zich ook bij kapsters
vaker voor dan bij vrou-
wen die in hun werk

niet met chemische
stoffen in aanraking ko-
men.
Blatter en Zielhuis ach-
ten een waarschuwing
op zijn plaats. Kapsters
die met haarlak en
spuitgel werken, moe-
ten zorgen voor een
goede ventilatie en een
aparte ruimte gebrui-
ken voor het bereiden
van verf- en blondeer-
middelen. Ook het dra-
gen van handschoenen
bij verven en blonderen
is aan te bevelen.

Erkenning
naderbij
De Haagse vredesconferen-
tie over Joegoslavië is op
sterven na dood. Servië
heeft lak aan de Europese
Gemeenschap en gaat on-
verdroten zijn gang. De
aangekondigde EG-sanc-
ties maken wel indruk, maar
voor de Servische leiding in
Belgrado zijn de strafmaat-

regelen waarvan omvang en doelmatigheid nog moeten blijken,
geen reden om een toontje lager te zingen. Integendeel, terwijl de
door Servië gedomineerde 'federale strijdkrachten' doorgaan met
de barbaarse verminking van Kroatische steden (Vukovar, Osijek,
Vinkovci, Karlovac, Dubrovnik), is de Servische leiding bezig de
republiek Bosnië-Hercegovina direct in het inferno te betrekken.
Het doel van die strategie is te voorkomen dat dezedeelrepubliek,
die zich vier weken onafhankelijk verklaarde, dezelfde separatisti-
sche koers gaat varen als Slovenië en Kroatië. Definitieve afschei-
ding van de republiek zou namelijk betekenen dat de Servische
aspiraties voor de vorming van één gemeenschappelijke staat met
Servië, Montenegro, de Servische 'autonome gebieden' in Kroatië
en Bosnië en uiteraard de door Belgrado geknechte autonome
gebieden Vojvodina en Kosovo een geduchte knauw krijgen.

Nu steeds duidelijker blijkt dat internationaal overleg over Joego-
slavië tot niets leidt, terwijl het aantal doden in de oorlog op de
Balkan gestaag toeneemt en de verwoestingen in Kroatië kolossa-
le afmetingen hebben aangenomen, komt de erkenning van Slove-
nië en Kroatië sneller nabij. Duitsland heeft vorige week een krach-
tige demarrage in die richting geplaatst. Gewelddadige Servische
penetratie in Bosnië-Hercegovina, ter voorkoming waarvan de
Kroatische voorzitter van het staatspresidium, Stipe Mesic, de in-
stelling van een VN-bufferz'one heeft bepleit, zal de volkenrechtelij-
ke erkenning van de zich afscheidende republieken met aan zeker-
heid grenzende waarschijnlijkheid-bezegelen.

Uit de ondersteuning door de VS van de EG-sancties mag niet
worden afgeleid dat de Amerikaanse houding in het Joegoslavi-
sche conflict wezenlijk is veranderd. Washington steunt de EG in
haar sancties voornamelijk, omdat het Europa niet in de wielen wil
rijden. Maar het zoeken naar een oplossing voor het conflict laten
de VS over aan de Europeanen. De Amerikanen lijken er niet in
geïnteresseerd om zich buiten het Europese NAVO-territorium te
engageren. Die gereserveerde opstellingrechtvaardigt de vorming
van een Europese strijdmacht, waarover de laatste tijd zoveel te
doen is.

F.S.

52 doden bij
slachtpartij
in goudmijn

JOHANNESBURG - Bij nieuwe
gevechten in de Zuidafrikaanse
President Steyn-goudmijn in de
buurt van het plaatsje Welkom zijn
in de nacht van zondag op maandag
52 mensen om het leven gekomen
en tenminste 175 mensen gewond
geraakt. Dit heeft politiecommissa-
ris Burger van Rooyen gisteren
meegedeeld.
Daarmee is het dodental in een
week tijd tot 90 gestegen. Het dode-
lijk geweld brak vorige week zon-
dag uit aan de vooravond van een
tweedaagse algemene staking tegen
een nieuw in te voeren btw.
James Duncan, woordvoerder van
de President Steyn-mijn, weigert te
speculeren over de toedracht van
het geweld. De leiding van het
Brits-Amerikaanse bedrijf heeft de
pers elke toegang tot het terrein
ontzegd.
Politiecommissaris Van Rooyen
deelde mee dat de gevechten een
uitwas zijn van het geweld van de
afgelopen week. De strijd wordt uit-
gevochten met stokken, speren en
andere zelfgemaakte wapens.

VVD wil register
bijbanen rechters
DEN HAAG - Het WD-Kamerlid
Wiebenga wil dat minister Hirsch
Ballin (Justitie) spoed betracht met
een overzicht van nevenfuncties
van leden van de rechterlijke
macht.
Het is Wiebenga in schriftelijke vra-
gen een doorn in het oog dat de
openheid van bijbanen bij elke
rechtbank anders is. Soms is het re-
gister openbaar, soms beperkt en in
een ander geval is er helemaal geen
register.
Het Kamerlid wijst erop dat de Ne-
derlandse Vereniging voor Recht-
spraak het advies heeft gegeven
openbare registers van nevenfunc-
ties aan te leggen. Wiebenga meent
dat rechters geen bijbanen mogen
vervullen 'waarvan de uitoefening
ongewenst is met het oog op een
goede vervulling van het ambt ofop
de handhaving van onpartijdigheid
en onafhankelijkheid van het ver-
trouwen daarin.'

punt uit
Infiltratie

De grenstroepen van de vroe-
gere communistische Duitse
Democratische Republiek
(DDR) waren nauw geïnfil-
treerd met agenten van de ge-
heime staatsveiligheidsdienst
(Stasi). Dat heeft de voormalige
Stasi-commandant Bernd Ber-
ger gisteren in Berlijn ver-
klaard tijdens een proces over
dodelijke schoten bij de Ber-
lijnse Muur op 6 februari 1989.
Berger moest in het verleden
mogelijke desertie van grens-
wachten in de gaten houden.

Pitbulls
De Pitbull Club Nederland
heeft zichzelf opgeheven. Dit
heeft ex-voorzitter J. van Gin-
neke gisteren bekendgemaakt.
Aanleiding is het eind vorig
jaar afgekondigde verbod op
het houden en fokken van de
vechthond. Volgens Van Gin-
neke is het ledenbestand van
de club sinds de verbodsmaat-
regel sterk teruggelopen. Vorig
jaar telde de club nog 400 le-
den. Dat aantal was teruggelo-
pen tot 150. De ledenlijst is
inmiddels vernietigd.

Staatsraad
. De Raad van State zal geen uit-

spraak doen in de kwestie tus-
sen het ministerie van Binnen-
landse Zaken en de erfgena-
men van baron van Tuyll van
Serooskerken. De terugvorde-
ring van ruim 150.000 gulden is
een kwestie voor de gewone
rechter, zo stelde de Raad van
State vast. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken is tot te-
rugvordering van te veel be-
taald salaris overgegaan en eist
van de erfgenamen 155.666,34
gulden.

Oogarts
De Fiscale Inlichtingen- en Op-
sporings Dienst stelt een on-
derzoek in naar de verdwenen
Amsterdamse oogarts dr H.J.
Lim. Het onderzoek wordt in-
gesteld omdat er een vermoe-
den bestaat van belastingont-
duiking door de arts, die in
opspraak is geraakt nadat hij
niet terugkeerde van een bui-
tenlandse vakantie.

Recordvangst
Pakistaanse autoriteiten heb-
ben gisteren melding gemaakt
van een recordhoeveelheid ver-
dovende middelen die zij eind
vorige maand in beslag hebben
genomen. Een Pakistaanse nar-
coticabrigade wist op 24 okto-
ber in Baluchistan, bij de Iraan-
se grens, de hand te leggen op
meer dan 39.021 kilo hasj en
3.240 kilo heroïne, in totaal 42
ton. Twee Pakistani werden bij
de actie gearresteerd.
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(ADVERTENTIE)

U houdt van zaken doen. Maar soms moet de 'business'
ook even aan de kant. Uw specialist in zakenreizen regelt
ook een aangename en ontspannen vakantie voor u.
Want Schoonbroods voortreffelijke relaties met
bekende touroperators leveren een enorme variatie in
vakantiemogelijkheden op. En die boeken wij snel en
correct via Galileo - de modernste computertechniek in
reserveringen.
Informeer eens naar onze perfect
verzorgde vakantiereizen. Dan kunt ____—~~_
u straks weer uitgerust aan de slag. /isST/ Jé?T
Tel.: 043-213972, Fax: 043-212759 /Jjjjf l/f * >

SI REIS- EN PASSAGEBUREAU
I SCHOONBROOD B.V.

(ADVERTENTIE)

beddenApe<ioolxoQk

GEERIinGS bv
Roermond: Luifelstraat 42

tel. 04750-18624
Heerlen: Gringelstraat 9

t.o. nutsbedrijf
tel. 045-722493

UW SLAAPVOORLICHTER® VOOR
HEELLIMBURG.
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OPEL CORSA STRADA f

EN DAN TE BEDENKEN DAT JE VROEGER]
AL BLIJ WAS MET 'N EXTRA SPIEGEL. .
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Vandaag de dag stel jehoge eisen aan het uitrus- stereo-inbouwset met 4 speakers en antenne. Daarnaast behoort een 1.5 Diesel- of 1.5 Turbo- j
tingsniveau van je auto. Terecht, vinden wij. Onze Opeis Een vanaf de fabriek gemonteerd transparant Dieselmotor eveneens tot de mogelijkheden,
laten dan ook nauwelijks meer te wensen over. schuif-/kanteldak kost slechts ’695,-. En voor ’ 1210- De Corsa Strada is al leverbaar vanaf ’ 21.155,-

Neem bijvoorbeeld de Corsa Strada. Die is stan- krijg je er zelfs 4 fantastische lichtmetalen 'Cross spoke- Kortom, zien we elkaar binnenkort in de showroom bij
daard uitgevoerd met o.a. van binnen uit verstelbare velgen met 165/65-bandenbij. de Opel-dealer?
buitenspiegels in de kleur van de karrosserie, maar ook De Corsa Strada heeft een zuinige 1.2i-motor, r\M<Aft*o^
voorzien van getint glas, brede 165/70-banden met maar kan ook geleverd worden met een 1.4i-motor. W*»*»^^*^exclusiefafleveringskosten. AfGeneral Motors NederlandB.V, S*~\speciale wieldoppen, Strada-badge, eigentijdse bekleding, Uiteraard beide met geregelde 3-weg-katalysator. siiedred...Prijs- enspecifika.iew.jz.gingen voorbehouden. OPEL "fer

DE OPELS VAN NU, 'N KOMPLETE VERRASSING.

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 7 no-
vember 1991 zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN:

1 Trendwand Systemen Nederland BV, Dr. Nolen-
slaan 119D, 6136 GM Sittard, h.o.d.n. T.S.N.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. Curator: mr.
A.M.B.J. Derks-Höppener, Walramstraat 20, 6131
BM Sittard, tel. 046-517751 (flnr. 13951).

2. Chr. Goudemond, Eglantier 55, 6444 DP Bruns-
sum. Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. Cura-
tor: mr. J.G.M. Daemen, Prins Hendriklaan 86,
6443 AE Brunssum, tel. 045-257300 (flnr. 13952).

3. A. Schutte, Kuiperstraat 10, 6243 NH Geulle.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. Curator: mr.
J.M.J.H. Coumans, Hondstraat 4, 6211 HX Maas-
tricht, tel. 043-257171 (flnr. 13953).

4. Bruning Audio-Visueel Centrum Limburg BV,
Gaetano Martinolaan 95, 6229 GS Maastricht, h.o. .
d.n. A.V.C. Audio Visueel Centrum.Rechter-com-
missaris: mr. J.J. Groen. Curator: mr. B.W.A. Muur-
mans, Bouillonstraat 8-10, 6211 LH Maastricht, tel.
043-254585 (flnr. 13954).

5. H. de Jong, Groenstraat 176, 6162 ET Geleen,
voorheen h.o.d.n. Binnenbetimmeringsbedrijf
The Finishing Touch H. de Jong, Eppenbeek 1,
6166 GN Geleen. Rechter-commissaris: mr. J.J.
Groen. Curator: mr. J.W. Pieters, Kummenaede-
straat 10, 6165 BV Geleen, tel. 046-756000 (flnr.
13955).

6. S.I.E. Consulting System Integrated Enginee-
ring BV, Maastrichterlaan 27, 6291 EK Vaals, h.o.
d.n. S.I.E. Consulting. Rechter-commissaris: mr.
J.J. Groen. Curator: mr. M.M.J. van Wersch, Pasto-
riestraat 9A, 6369 AN Simpelveld, tel. 045-444426
(flnr. 13956).

B. OPGEHEVEN:
7. E.D. Davis, Einsteinstraat 2T, Maastricht, h.o.d.n.

Handelsonderneming Zila, Reisbureau Amerika
en tevens h.o.d.n. Trans Atlantic Travel, Grupello-
straat 12,Kerkrade (flnr. 13879).

8. Stichting Trans Atlantic, Grupellostraat 12,
Kerkrade (flnr. 13880).

9. R.P.H. Borghouts, v/h Mgr. Poelsstraat 73,
Maastricht, thans Past. Wijnenweg 54, Maastricht,
h.o.d.n. Café Bij de Lange, Herbenusstraat 9,
Maastricht (flnr. 13904).

10. A.J.M. Walstock e/v Kuipers, Eburonenweg 1,
Maastricht h.o.d.n. Café Sportwereld (flnr. 13907).

GEËINDIGD DOOR HOMOLOGATIE VAN HET AK-
KOORD D.D. 21 OKTOBER 1991:
A.H. van Liere en J.E. de Wit, lepenstraat 22, Bruns-
sum (flnr. 13616).
GEËINDIGD DOOR HET VERBINDEND WORDEN
VAN DE SLOTUITDELINGSLIJST D.D. 25 OKTO-
BER 1991:
G.E.G. Hermans BV, Molenweg 28, Nuth (flnr.
12198).
SURSÉANCE:
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d. 7
november 1991 is definitief surséance van betaling
verleend tot 5 maart 1993 aan P.J.M.J. Bollen, Hoge-
weg 10, 6367 BD Voerendaal, h.o.d.n. Frepa BV i.0.,
Staringstraat 125, 6372 TG Landgraaf (Rep.nr.
91/8100).

—_____—____________—-____________________________

i [£s_t?l Provincip
Zfffitt, iwwn.wiw Bureau Bibliotheek
"?V I imhlim Postbus 5700

\JS2££) L. 1111BJ U I CJ 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken
M296/46-m bekend, dat op 31 oktober 1991 bij hen is bin-

nengekomen de aanvraag d.d. 24 oktober
1991 (ingeschreven onder nr. Bv 9112
91/41208) van Dutch Finish B.V. om een
revisievergunning ingevolge de Hinderwet en
de Wet geluidhindervoor haar weverij gelegen
op het industrieterrein "Spekholzerheide" in de
gemeenteKerkrade. De aanvraag en andere
ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van
13 november 1991 tot 14 december 1991 en
wel: - in het Provinciehuis te Maastricht
(bureau Bibliotheek) tijdens de werkuren: - in
het gemeentehuis van Kerkrade tijdens de
werkuren en bovendien zaterdags van 09.00
uur tot 12.00 uur, in de Openbare Bibliotheek,
Kloosterraderplein 1, Kerkrade, alsmede
tijdens de werkuren na laatstgenoemde datum
op deze plaatsen tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld te-
gen de beschikking op de aanvraag. Tot uiter-
lijk 14december 1991 kunnen tegen het verle-
nen van de aangevraagde vergunning gemoti-
veerde bezwaren kenbaar worden gemaakt:- hetzij schriftelijk, bij Gedeputeerde Staten,
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder
vermelding van het nummer de aanvrage;- hetzij mondeling, in persoon of bij gemach-
tigde, tijdens de openbarezitting in het Ge-
meentelijk Administratiegebouw, 6e verdie-
ping, Conferentiekamer op 4 december 1991
om 14.00 uur. Degene dieeen bezwaarschrift
indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gege-
vens niet bekend te maken. Alleen degenen,
die bezwaren hebben ingebracht op de wijze
als bovenomschreven en een ieder die aan-
toont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat
is geweest, kunnen bezwaren tegen de
ontwerp-beschikking indienen en zijn later tot
het instellen van beroep gerechtigd.

RUUD .CAMPS__33322i25r_e>
zoekt voor zijn filialen te Sittard, Heerlen en
Maastricht

VERKOPERS M/V
op parttime en op fulltime basis.

Liefst met ervaring, UITSLUITEND schriftelijke
sollicitaties met PASFOTO naar Geerstraat 6,
6411 NR Heerlen.

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Elfectieve Mnd. bedrag Effectieve
in handen betalen in volgens mm. jaarrente vlg. wet. max. jaarrente

5.000 48 mnd. 138,77 ~9 150,95 187
10.000 60 mnd. 229.79 14,3 249,77 175
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 161
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 eil. jaarrente looptijd max. tarief looptijd
11000 220 1.145 14,6% 75 mnd. ~6 85

~
18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17 3 8325000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16 9 8235.000 700 1.09 13.9% 72 mnd. 16 5 ' 80
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NIEUW BIJ

HEERLEN, Dautzenbergstr. 32, 045-719452| lij CADIEREN KEER, Rijksweg sa, 04407-2376
VU Jv GREVENBICHT, Staai 24a, 04498-58189

SFEERVOLLE TAFELKLEDEN
(damast - linnen - katoen)

KANT EN KLARE LAMBSWOOL TRUIEN
Nü van ’ 129,50 voor ’ 99,50

VELE VOORDEELAANBIEDINGEN
vanaf ’ 0,75 per bol

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt bekend dat vanaf 13 november 1991
gedurende 30 dagen oj_ het kantoor van het
Zuiveringschap (afdeling Heffingen) Kapelaan
Sarsstraat 2 te Roermond, voor een ieder ter inzage
ligt het ontwerp van de 6e wijziging van de
Heffingsverordening 1986. Deze ontwerp-wijziging
heeft betrekking op het in overeenstemming
brengen van de Tabel afvalwatercoëfficienten (Bijlage
II van de Heffingsverordening) met de nog te
wijzigen bepalingen yan het Uitvoeringsbesluit ver-
ontreiniging Rijkswaterertl ledere belanghebbende
kan gedurende de termijn van de ter inzage ligging
tegen de vaststelling van het onderhavige
ontwerp-wijzigingsbesluit schriftelijk bezwaar in-
brengen bij het Algemeen Bestyur van het
Zuiveringschap. Desgewenst kan het ontwerp-besluit
tegen betaling van de verschuldigde leges worden
verkregen.
Roermond, 12 november 1991

Het Dagelijks Bestuur nvd.

Zuiveringschap Limburg

Bedrag in terugte mnd. bedrag elleklieve mnd. bedrag volgens etfektieve Hl].<___P7_tlPrS PXtra lanp Ifl^tpn
handen betaten in volgens minimum jaarrente wettelijk maximum jaarrente nuibOeZlUCr», cxi.d lage laSien

~_.. ,--ig;—is;—aa te*-
"« »",._' ,axa,'ek°s,en

12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5% bedrag maanden
18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 360,72 16.1% 1e hyp. 2een3ehVDOth24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2% 3601t MO, IBn, «,„,
35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8% —50.001,- 84 mnd 915,07 14.0% 933,79 14.8% WMQ,- - 117,- 127,- 1*_____ ...... Uil j-'lll l l ■ 15-°°°.- 125>" 181,- 195,- 22'
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11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75mnd 1.379% 17.9% 85mnd Ett. jaarrente 1ehyp. in voorbeeld 92%2een 3e Hyp 135„
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Splinterpartijen
Indien die splitsing ontstaat,
dreigt de PvdA dan niet uiteen te
vallen in twee of meer groeperin-
gen. Splinterpartijen, hoewel de
PvdA daar nu zelf hard naar op
weg lijkt. De sociaal-democraten
kunnen nog op zon 15 procent
van de stemmenrekenen: 25 ka-
merzetels tegen 49 nu.
Een andere vraag is of de beoog-
de voorzitter bijvoorbeeld in
staat zal zijn om 'de arbeider', de
traditionele achterban van de
partij, weer bij de PvdA te be-
trekken. Is zijn optreden daartoe
niet van een te hoog intellectueel
gehalte?
En hoe zit dat met andere 'vaste'
kiezersgroepen? Lopen zij onder
Rottenberg niet weg, omdat zij
zich niet de les willen laten lezen
door zon jong gozertje, zon hal-
ve yup. Wellicht zullen er andere
groepen voor in de plaats ko-
men. Jongeren die het iets beter
hebben en nu vooral naar D66
lopen. Maar of dat gebeurt, is on-

zeker. Terwijl de PvdA-aanhang
verder slinkt.

Er is echter nog een probleem:
de neiging van Rottenberg om
over van alles en nog wat zijn
mond open te doen. Zich met
dingen te bemoeien waarvan hij
zelf vindt dat dat moet.
Hier komt de PvdA'er echter in
conflict met het profiel voor de
nieuwe voorzitter zoals het par-
tijbestuur dat heeft opgesteld.
De partijvoorzitter moet zich
profileren door leiding te geven
aan het proces van vernieuwing

en verandering in de partij. Hij
of zij wordt ook het bestuurlijke
aanspreekpunt voor de partijor-
ganisatie.
„De nieuwe partijvoorzitter
komt daarmee op grotere af-
stand te staan van het 'politieke
bedrijf; de regering regeert, het
parlement controleert, het be-
stuur (de voorzitter voorop) ziet
- betrokken - toe", luidt de let-
terlijke tekst van de profiel-
schets.

Bij de presentatie van het profiel
was waarnemend partijvoorzit-
ter Frits Castricum zo mogelijk
nog duidelijker.De nieuwe func-
tionaris mag zich niet met de
actieve politiek bemoeien. „De
partijvoorzitter moet een wat
meer terughoudende positie in-
nemen", aldus Castricum, in een
verwijzingnaar politieke uitspra-
ken die oud-voorzitter Sint
voortdurend rondstrooide. Tot
en met het dreigen met een kabi-
netscrisis. Rottenberg mag dat
dus niet, maar of hij zich daaraan
zal houden, is de vraag.

" FELIX ROTTENBERG
arrogant en vlerkachtig optreden

Kaukasus: kruitvat
van tegenstellingen
MOSKOU - Het bleef in de we-
reldpers onopgemerkt. Op 2 no-
vember werd in Soechoemi,
hoofdstad van Abchazië, de Con-
federatie van Kaukasische Berg-
eiken opgericht. De door het
Congres van Bergvolken geko-
zen president, Joeri Sjabinov,
Vertelde dat een nieuwe Noord-
Kaukasische Republiek vier mil-
joen inwoners zou tellenvan zes-
tien verschillende nationalitei-
ten.
Twee voormalige Sovjet-repu-
blieken, Rusland en Georgië,
Waren direct in staat van alarm.
Georgië noemde het Congres il-
legaal, omdat Abchazië op Geor-
gisch grondgebied ligt. Boven-
dien zou ook Zuid-Ossetië deel
kloeten uitmaken van de nieuwe
Federatie, fen Georgië beschouwt
Zuid-Ossetië als Georgisch
grondgebied. '
De alarmbellen rinkelden in
Moskou, omdat het Congres
Werd gedomineerd doorTsjetsje-

nen. Dit bergvolk van bijna één
miljoen zielen wil zich afschei-
den van de Russische Federatie.
De Tsjetsjenen vormen met een
minderheid aan Ingoesji en etni-
sche Russen de autonome repu-
bliek Tsjetsjen-Ingoesj. Om het
nog ingewikkelder te maken: de
Ingoesj leven in onmin met de
Tsjetsjenen, maar ook met de
Noord-Ossetiërs. Zij claimen ge-
bied in Noord-Ossetië (ook een
autonome republiek binnen Rus-
land) inclusief een deel van de
Noordossetische hoofdstad Vla-
dikavkaz, dat Stalin hen had af-
genomen. Noord-Ossetië en
Zuid-Ossetië willen samen, een
wens die vooral bij de Zuid-
Osseten leeft, omdat die door de
Georgiërs worden onderdrukt.
Dagelijks zijn er schietpartijen in
het berggebied, de Zuidosseti-
sche hoofdstad Tschinvali leeft
praktisch in staat van beleg.

De Kaukasus is een lappende-
ken van nationaliteiten, met de
islam als dominante religie. In

het zuidelijke deel eisen de con-
flicten tussen het islamitische
Azerbeidjan en het christelijk
Armenië dagelijks slachtoffers.
Maar historische tegenstellingen
spelen er tussen alle volken. De
dictator Stalin (Ossetiër van ge-
boorte) bestreed die met terreur.

Opening
Evenals de tsaren (Rusland ver-
overde het gebied in de vorige
eeuw) wilde hij Rusland via de
Kaukasus een opening naar de
Kaspische Zee bieden, ook met
het oog op eventuele conflicten
met Turkije - dat nu overigens
steeds meer invloed in de regio
wint.

In 1922 kregen dc Tsjetsjenen
autonomie, dc Ingoesji volgden
twee jaar later. Stalin perste bei-
devolkeren in 1936 in dc autono-
me republiek Tsjetsjen-Ingoesj.
Eenjaar later deporteerde hij, in
hetkader van dc strijd tegen het
'bourgeois nationalisme', bijna
honderdduizend Kaukasiërs, on-

der wie veel Tsjetsjenen, naar
Siberië en Centraal-Azië.

In 1944 deed Stalin het nog eens
dunnetjes over. Nu waren vooral
de Ingoesji het slachtoffer. Zij
werden beschuldigd van collabo-
ratie met de nazi's, hoewel Hit-
lers troepen de Kaukasus nooit
hebben bezet.
Stalins opvolger Chroetsjov re-
habiliteerde in 1956 de Kaukasi-
sche bergvolken. Vijfentwintig-
duizend Tsjetsjenen en Ingoesji
keerden naar hun geboortegrond
terug. Dat leverde grote proble-
men op, vooral met de Russen
die in het gebied waren neerge-
streken. In 1958 viel er een onbe-
kend aantal doden, toen de
Russen onder de leuze 'Tsjetsje-
nen en Ingoesji uit de Kaukasus'
de wapens ter hand namen. Tien
jaar later ontploften er in hoofd-
stad Groznyi bommen onder het
standbeeld van de Russische ge-
neraal Ermolov, ongeveer gelijk-
tijdig met de oprichting van 'de
Verenigde Partij voor de Bevrij-
ding van de Kaukasus'.
In 1973 waren er opnieuw de-
monstraties, nu van Tsjetsjenen
en Ingoesji samen, voor terugga-
ve van het door Stalin aan
Noord-Ossetië toegewezen ge-
bied. Moskou beantwoordde die
met campagnes tegen het natio-
nalisme en de islam.

achtergrond i

'Rome' voorspelt mooi
weer voor 'Maastricht'
ROME - Het was bijna symbo-
lisch, tijdens de top in Rome. De
vlaggen van de NAVO-landen
gingen aan de kant, het NAVO-
Wapen werd verwijderd. In
Plaats daarvan werd de Europe-
se vlag opgehangen. Kort nadat
minister Van den Broek in het
Perscentrum verslag had gedaan
van de ingelaste EG-vergadering
over Joegoslavië, werden de
NAVO-symbolen weer op hun
rechtmatige plek teruggehan-
gen.

Het ging hier immers om een
NAVO-top. Maar even leek het
alsof de NAVO en de EG uitwis-
selbaar waren. De symboliek
daarvan werd versterkt door de
eensgezindheid waarmee de lei-
ders van het bondgenootschap
na twee dagen praten Rome
Weer verlieten. Van spanning
tussen de doelstellingen van de
alliantie en de ambities van de
EG was geen sprake, zo werd
Verzekerd.
Hoe groot de meningsverschillen
Vooraf ook zijn, aan het einde
van NAVO-bijeenkomsten is
nooit sprake van dissonanten.
Oat die eensgezindheid vaak
maar kort stand houdt, is een
tweede. Maar in elk geval waren

de presidenten Mitterrand en
Bush zeer tevreden.

De gevreesde botsing tussen de
VS en Parijs over de Europese
defensie bleef uit. Zelfs de on-
dubbelzinnige vraag van Bush
aan de Europeanen of zij de
Amerikaanse soldaten nog wel
in Europa willen, leidde niet tot
spanningen. Mitterrand zei later
zelfs, als ware het vanzelfspre-
kend, dat deVS hier tot in lengte
van dagen zal blijven.

Frankrijk
Mitterrand heeft zich ogen-
schijnlijk geschikt in de rol die
voor hem in de NAVO is wegge-
legd. Ook Frankrijk erkent dat
de NAVO de belangrijkste orga-
nisatie voor de verdediging van
Europa is. Europa mag een eigen
defensiebeleid voeren, graag
zelfs, mits dat maar aan de ver-
sterking van de Europese pijler
van de NAVO bijdraagt en de al-
liantie niet ondermijnt.

Over de Frans-Duitse plannen
voor een Europees leger, dat de
rol van deWesteuropese Unie als
militaire poot van de EG moet
benadrukken, sprak bijna nie-

mand. Ook Mitterrand stemde in
met een verklaring, waarin derol
van de NAVO wordt bevestigd
en, met instemming van de VS,
de WEU wordt aangeprezen als
brug tussen de alliantie en de
Europese politieke unie.

Die zin kwam letterlijk uit het
Brits-Italiaanse voorstel van vo-
rige maand over de rol van de
WEU in de politieke unie. De ui-
tersten verzoenden zich met el-
kaar. Maar voor hoe lang? De
Fransen zullen zich niet zo ge-
makkelijk laten inpakken. De
Franse diplomatie is vindingrijk,
en 'Maastricht' is nog een maand
verwijderd.

Opgelucht
Toch is het logisch dat premier
Lubbers en minister Van den
Broek Rome opgelucht verlie-
ten. Dat op een (lerland) na alle
EG-landen zich nu zo duidelijk
hebben uitgesproken over de re-
latie NAVO-EG, kan de hypo-
theek op de top van Maastricht
lichten. Volgende week, tijdens
EG-beraad in Noordwijk, zal blij-
ken of de Fransen nog een ko-
nijn uit de hoed weten te tove-
ren.

Bush keerde naar huis terug met
de zekerheid dat de VS voorlo-
pig nog een hoofdrol op het Eu-
ropese veiligheidstoneel blijven
spelen. Dat is ook voor de kleine
Europese landen een geruststel-
ling, omdat de Amerikaanse aan-
wezigheid tegenwicht biedt voor
de aspiraties van grote landen
als Frankrijk en Duitsland om
het veiligheidsbeleid in Europa
naar hun hand te zetten.
Toch is, hoe paradoxaal dat ook
klinkt, de toekomst van de NA-

VO na Rome minder vanzelf-
sprekend dan zij lijkt. Dat de
EG/WEU een hoofdrol eist, staat
nu al vast. Maar ook de ontwik-
kelingen in de Sovjetunie en
Oost-Europa zullen de NAVO
beïnvloeden. Zij heeft aan die
ontwikkelingen veel bijgedra-
gen, maar weet er niet goed raad
mee.
De NAVO knoopt nauwe banden
aan met de vroegere opponen-
ten. Er komt een Noordatlanti-
sche Samenwerkingsraad voor
geregeld overleg, maar tegelijk
worden de naar veiligheidsga-
ranties hunkerende Oosteuro-
peanen buiten de deur gehou-
den. Men sluit een lidmaatschap
op de lange termijn niet uit,
maar wil voorlopig niet verder te
gaan.

En hoe belangrijker de Confe-
rentie voor Veiligheid en Samen-
werking in Europa wordt, des te
geringer wordt de rol van de NA-
VO in Europa, nu haar militaire
taak vermindert. Dat geeft de
NAVO-opstelling iets halfslach-
tigs. De Oosteuropeanen zijn
waarschijnlijk eerder lid van de
EG, die nu naast economische
zekerheid ook veiligheid te bie-
den heeft. Een verenigd Europa
van Dublin tot Moskou en van
Oslo tot Athene is minder ver
weg dan het lijkt. Of daarin dan
nog een hoofdrol voor de NAVO
is weggelegd, is niet zo zeker
meer.

hans de bruijn
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" MITTERRAND
akkoord met NAVO

opinie

Rottenberg: sloper of
architect van PvdA
DEN HAAG - De een stoot hij af, de ander trekt hij juist
aan. Felix Rottenberg die, als het allemaal loopt zoals nu
Wordt gedacht, in maart 1992 tot voorzitter van de PvdA
Wordt gekozen. Rottenberg maakte vorige week met veel
bravoure zijn kandidatuur bekend. In een monoloog van
een minuutofveertig haalde hij uit naar alles wat PvdA is.
Hij, Felix, zou het allemaal wel even anders gaan doen.

Vierendertig is hij. Een 'broekie'
eigenlijk nog. Toch wil Rotten-
berg wel even vertellen hoe het
allemaal verder moet. Haast ar-
rogant, vlerkachtig, bracht hij
2ijn boodschap. En wie het niet

hem eens is, kan meteen op-
hoepelen.
Binnen de PvdA zijn de menin-
gen over 'dekandidaat' verdeeld.
Als mens wordt Rottenberg ge-
waardeerd als iemand die bewe-,
Sing in de tent kan brengen,
l^iscyssies kan stimuleren. Een
Persoon die door zijn kleurrijk
°ptreden, zijn warsheid van ta-
boes en zijn intelligentie iets in
beweging kan brengen. En dat
heeft de partij nodig.

Tegelijk wordt Rottenberg ge-
zien als een prima tegenpool van
Partijleider, vice-premier en mi-
nister van Financiën, Wim Kok.
Natuurlijk, Kok is een prima
lian, inhoudelijk sterk. Maar er.
straalt geen emotie meer van
hem af, geen warmte. Het 'vuur'
ontbreekt bij Kok. De warme
gloed die de kiezers aantrekt.
Even was het er wel, bij het
PvdA-congres in Nijmegen eind
september, over wao en Ziekte-
net. Maar daarna is dat weer
Weggezakt en heeft Kok de al
grijsgedraaide grammofoonplaat
Weer opgezet.

bottenberg daarentegen legt de
*Weep erover. Wil duidelijk aan-
geven waar hij heen wil met de

partij. Een koers uitzetten. En
dat moet de aanhang weer doen
groeien.
Van de andere kant wordt ook in
PvdA-gelederen erkend dat er ri-
sico's aan Rottenbergs optreden
zitten. Hijkan, door zijn karakter
en zijn opstelling, afstanden ver-
groten, mensen afstoten. Leidt
dit niet tot een splitsing binnen
de partijgelederen?

Reacties
Hoe onzeker men binnen de
PvdA is over Rottenberg, moge
ook blijken uit de reacties. Som-
migen geven gewoon geen com-
mentaar (Castricum bijvoor-
beeld). Anderen houden zich op
de vlakte. Wim Kok: „Een prima
man met goede kwaliteiten. Hij
moet het voorzitterschap aan-
kunnen." De reactie van fractie-
leider Wöltgens: „Rottenberg
heeft onmiskenbaar kwaliteiten,
maar of hij de beste is, zal moe-
ten blijken als alle kandidaten
bekend zijn."
Geen hoera-geroep, gejuich, Rot-
tenberg op de schouders. Eerder
afstandelijk, afwachtend. Maar
wat doe je, als je niets beters
hebt? Dan kies je eieren voor je
geld. Rottenberg dus. En ach,
onder de zeer controversiële
voorzitter Max van den Berg hol-
den de kiezers ook niet weg. Er
is dus nog hoop.

carel goseling

Moslims
Onder de nieuwe vrijheden van
Gorbatsjov herleefde de islam in
de Kaukasus. De Tsjetsjenen

zijn, evenals de meerderheid van
de bevolking in de de naburige
autonome republiek Dagestan
soennitische moslims. Ook in
Dagestan is een sterke volksbe-
weging voor afscheiding van de
Russische republiek. In april dit
jaarmaakte het Russische parle-
ment zich populair bij de zestien
niet-Russische autonome repu-
blieken op Russisch grondge-
bied.

Een wet werd aangenomen die
bepaalde dat alle onder Stalin te-
gen minderheden getroffen
maatregelen (van onteigening tot
grenswijzigingen) ongedaan
moetenworden gemaakt. Ook de
Tsjetsjenen en Ingoesji behoor-
den tot de uitgenodigde niet-
Russische delegaties die om het
hardst klapten bij elk aangeno-
men wetsartikel.
Een opmerking van parlements-
voorzitter Jeltsinriep bij de dele-
gatie uit de Kaukausus de nodi-
ge verbazing op. Jeltsin noemde
de Kozakken (een meerderheid
onder de meer dan 200.000 etni-
sche Russen) in Tsjetsjen-
Ingoesj 'de verdedigers van Rus-
lands zuidgrens.
Zes maanden later roept gene-
raal b.d. Dzjachar Doedajev, bij
volgens Jeltsin illegale verkie-
zingen gekozen tot president,
tegen het blad Vrijheid in Groz-
ny: „De Tsjetsjenen zijn het
oudste volk ter aarde. Alle ande-
re volkeren in de Kaukasus zijn
aan ons ondergeschikt."

hans geleijnse

Tijdbom
Boris Jeltsin is in grote moei-
lijkheden geraakt door de
noodtoestand af te kondi-
gen in de rebelse Kaukasi-
sche republiek Tsjetsjen-
Ingoesj. Over dit besluit is
immers fikse ruzie ontstaan
in de Russische regering en
het Russische parlement. Bo-
vendien hebben troepen
van het ministerie van bin-

nenlandse zaken geweigerd in de Kaukasus in actie te komen. En
uit de betreffende republiek verluidt inmiddels dat men daar ten
aanzien van het voornemen om uit de Russische Federatie te stap-
pen bereid is tot het uiterste te gaan.
Het conflict met Tsjtsjenen en Ingoesji is de eerste serieuze testcase
voor de nationaliteitenpolitiek van Jeltsin. De manier waarop een
en ander zich ontwikkelt, stemt tot somberheid. Het afkondigen
van de uitzonderingstoestand is immers een uiterste maatregel die
ertoe dient om - zonodig met gebruikmaking van geweld - de
openbare orde te handhaven c.g. (nationalistisch) verzet te bre-
ken. Als het daartoe komt, dus als de Russische president de kop-
pige, zelfbewuste bergvolkeren van de Kaukasus op hardhandige
manier tot de orde wil roepen, begaat hij dezelfde fout als Michail
Gorbatsjov en legt hij een tijdbom onder het Russische staatsver-
band. Nog lang niet alle machtigen ter aarde wensen in te zien
dat dialoog en onderhandelingen de enige manieren zijn om ge-
schillen uit de wereld te helpen. Net van Jeltsin die zich in zijn strijd
voor democratisering van de samenleving als pleitbezorger van
de dialoog presenteerde, had men niet verwacht dat hij onmiddel-
lijk dergelijk zwaar geschut in stelling zou brengen.
Het thans openlijk aan het daglicht getreden conflict tussen Tsjets-
jen en Ingoesji is bovendien dezoveelste bevestiging van de ont-
wikkeling dat nieuwe, explosieve regionale brandhaarden in de
plaats zijn gekomen van de vorig jaar ten grave gedragen Koude
Oorlog tussen Oost en West.

F.S.

lezers schrijven
Cultuur

Op zaterdag 26 oktober jl. werd
cultuur-, muziek- en opera-min-
ded Limburg voor de zoveelste
maal geconfronteerd met het
wrange bericht als zou hetvoort-
bestaan van het 'Limburgs Sym-
phonie Orkest' en 'Opera Zuid'
opnieuw ter discussie staan. De
brief die WVC-minister d'Anco-
na enkele dagen eerder naar de
'Raad voor de Kunst' stuurde
met betrekking tot het Kunsten-
plan 1993-1997 maakt dit bericht
niet alleen geloofwaardig, maar
rechtvaardigt ook de angst, die
deze berichtgeving veroorzaakte.

De vraag is nu, of het eventueel
opheffen, van het LSO dan wel
fuseren met het Brabants Or-
kest, en het verdwijnen van de
pas bestaande 'Opeija Zuid' (die
overigens niets anders is daneen
dependance van de Royal Welsh
Opera - Cardiff) iets met over-
heidsbezuinigingen te maken
heeft. De verantwoordelijke be-
leidsambtenaren podiumkun-
sten van WVC, Riezenkamp, Van
Heusden, Hoogenbrug en Law-
son kennende valt dit zeer te
betwijfelen.

Deze, en ook de werkgroepen
Symphonie Orkesten en Opera
van de 'Raad voor deKunst' (nie-
mand uit onze provincie is er lid
van) die de minister uiteindelijk
moeten adviseren, zijn op zn
zachtst uitgedrukt niet gebaat bij
een bloeiende cultuur en mu-
ziekleven in de provincie, im-
mers ze komen er nooit, en zul-
len er ook nooit een uitvoering
van welk gezelschap dan ook bij-
wonen. Hen gaat het uitsluitend
en alleen om zichzelf in de Rand-
stad onsterfelijk en onmisbaarte
maken door vrijwel alle budget-
ten naar dat landsdeel te sluizen.
Dit roept onmiddellijk de vraag
op hoe belangrijk de buiten-
randstedelijke provincies voor
onze nationale regering en parle-
ment zijn als er geen verkie-
zingscampagne op stapel staat., Dit belang is naar mijn overtui-
ging nihil, zodat ik mij de vrij-
heid permitteer het woord cor-
ruptie in de mond te nemen.
Ter verduidelijking twee voor-
beelden, waarvan er honderden
zo niet duizenden op te noemen
zijn:
A. Onlangs werd bekend dat de
stad Den Haag een nieuw stad-
huis gaat bouwen. Kosten 400
miljoen! Tegelijkertijd vertoont
de gemeentelijke begroting van
deze stad een tekort van 780 mil-
joen. Duidelijk is dan, wie voor
de bouwkosten van het nieuwe
stadhuis garant staat.

B. Nog niet zo lang geleden pre-
senteerde grootverdieners-voet-
balclub Ajax volledig uitgewerk-
te plannenvoor de bouw van een
nieuw voetbalstadion. Kosten
200 miljoen. 185 miljoen waren
volgens de initiatiefnemers ge-
dekt, met het gevolg dat men 15
miljoen tekort kwam. Zonder
enige schaamte werd vervolgens
een beroep gedaan op Den Haag,
waarna het kabinet zonder aarze-
len het nog ontbrekende bedrag
bijpaste.

Zouden bovengenoemde ambte-
naren ooit met het idee naar de
'Raad voor de Kunst' durven
stappen het 'Rotterdams Phil-
harmonisch Orkest' en het 'Resi-
dentie Orkest' op te heffen, en
vervolgens tot fusering te dwin-
gen? Nee!, want beide orkesten
zijn in de Randstad gevestigd.
Hoewel ik mij kan herinneren
dat de vorige WVC-minister
Brinkman eens zoiets opperde,
werd hij helaas door zijn eigen
ambtenaren teruggefloten. Voor
alle duidelijkheid; ik wil hiermee
niet zeggen dat ik geen bewon-
dering voor beide orkesten zou
hebben.

Er wordt met twee maten geme-
ten. Wat kunnen wij Limburgers
of inwoners van andere provin- '
cies er aan doen dat onze wortels
toevallig hier liggen, en niet in
de Randstad?
Maar toch.... mocht zich het dra- *
ma van opheffing of fuseren van^»
het LSO, en het verdwijnen van-"
'Opera Zuid' voltrekken; ik vrees'
het ergste, dan zullen wij, en,
daar bedoel ik de verantwoorde- >
lijke beleidsambtenaren (provin- '«
cic Limburg, en vroegere LSO- J. directie) mee etc, etc,, zelf ook "schuld moeten bekennen.
Onder de LSO-directie Bronc-
kers/Nijsten zakte het LSO af .
naar een niveau dat dermate te *
denken gaf, dat de publieke be- .
langstelling terugliep tot een Jabsoluut dieptepunt. De opera- -j
produkties die het LSO maakte J
(adjunct-directeur Nijsten was-i
daar meestal verantwoordelijk
voor) waren meestal kwalitatief-
van middelmatig, of zelfs beden- "j
keiijk niveau. Zulke berichtend
zullen ook tot in Den Haag zijn"
doordrongen.
Daarom alle lofvoor de huidige **
LSO-directeur Peter van deH
Braak, die de kwaliteit van het «
LSO binnen twee jaar naar een .
opmerkelijk hoog niveau heeft
geleid.
Het zou te ver voeren het al jaren
durende wanbeleid van cultuur-;
gedeputeerde Kockelkorn uit- ""voerig onder de loep te nemen, °I
maar de manier waarop deze
persoon, die niets van kunst en
cultuur begrijpt, is omgegaan
met de initiatiefnemers van het .
plan 'Euregio Opera en Philhar-
monisch Orkest' (vier jaar werk-
ten zij dag in dag uit daaraan) is
schreinend te noemen. Had deze
dit plan, en zeker de tweede ver-
sie ervan, dat door vrijwel ieder-
een werd gesteund en gedragen
serieus genomen dan waren de 2
op 26 oktober jl. verschenen be- I
richten waarschijnlijk niet nodig
geweest.
Het maakt immers veel uit, of je .
bij WVC om zes miljoen dan wel *

anderhalf miljoen gulden subsi-
die verzoekt. Maar helaas, een
aantal verantwoordelijken dat .
niet geschikt is voor het volwaar- "dig uitoefenen van hun functie, *,
heeft dat nog niet begrepen, en "daarmee wordt wederom duide- J
lijk dat in de meeste gevallen en *
zeker bij 'Opera Zuid' de ver- "
keerde mensen op de juiste j
plaats zitten.
MAASTRICHT

F. van Strijthagen
secretaris Stichting J

'Euregio Opera.
(Door redactie ingekort)

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.
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Banen
Jl Medicopharma werken op ditPlient, na beëindiging van de
Ptse activiteiten per 4 november,PJO personen. Na het gereedko-
£tt van eerder aangekondigde des-
rasteringen zal het aantal perso-
onleden zijn teruggebracht totPjd 600. De omzet op jaarbasis be-Pagt circa f 800 miljoen (exclusief

Cr°ot-Brittannië).
rrd. Schulze is een besloten ven-
i°tschap, die zowel in Duitsland,

als Nederland groothan-
'sactiviteiten ontplooit op hetPied van farmaceutische produk-

£" Bij het bedrijf werken 3000
De jaaromzet bedraagt 2,6

'yard mark. Schulze heeft in
een marktaandeel van

de 14 procent.

Zendtijd RTL4
voor bedrijven

AALSMEER - Frank
Eijken van IP Neder-
land, het bureau dat
voor RTL 4de adver-
teerders binnenhaalt,
hoopt een nieuw gat in
de markt gevonden te
hebben. Hij biedt be-
drijven zendtijd op
RTL 4 aan waarin ze
hun bedrijfsdocumen-
taire kunnen tonen. Hij
wil met die films het gat
vullen van 11 tot 12 uur
's morgens, de periode
datRTL4niet uitzendt.

De bedrijven moeten
voor de aangeboden

zendtijd bedragen beta-
len die variëren van
20.000 tot 50.000 gulden.
„Maar die prijs wordt
eerder vastgesteld door
middel van onderhan-
deling dan dat er een
vast tarief voor staat",
aldus Eijken.
Eijken denkt aan films
die interessant zijn voor
het publiek. „Het moet

geen commercial zijn,
maar het bedrijf dat de
film uitgebracht heeft,
mag wel herkenbaar
zijn. Hoogovens heef-
bijvoorbeeld een film
waarin het proces van
het smeden van ijzer
wordt getoond. En in
een film van diamantair
De Beer wordt het pro-
ces van delven tot en

met het slijpen uit de
doeken gedaan. Mooie
films dus."
Eijken heeft concreet
nog geen zendtijd ver-
kocht, 'maar we hebben
deze week het idee pas
bij onze klanten gelan-
ceerd. De verwachting
van Eijken is niet al te
hoog gespannen. „Ach,
het is een aardig ideeen
staat leuk in het pakket.
Zie het als een toege-
voegde waarde aan het
produkt van IPN/RTL4.
Maar het zal nooit prio-
riteit nummer één wor-
den."

EG-steun
Roemenië en Bulgarije krijgen van
de Europese Gemeenschap dit jaar
extra financiële steun om hun beta-
lingsbalans op orde te brengen. De
EG-ministers van Financiën hebben
daartoe gisteren in Brussel besloten.

De steun wordt gegeven in het raam
van de Phare-actie, de hulpverlening
die georganiseerd is door 24 Wester-
se industrielanden (G-24), onder wie
de Twaalfvan deEG. Die landen hel-
pen de voormalige Oostbloklanden
met het aanpassen van hun econo-
mieën.

beurs

Winst
I^tSTERDAM - Op de Amster-
fltf s effectenbeurs waren maandag
■ J^eden gezichten te zien. De koer-
ilWj bonden over het algemeen deïvs * van de 'euforische' vrijdag
Uithouden. Hier en daar zorgden
H^stnemingen voor verliezen,
lh?ar de achteruitgang bleef be-■ (pU. De CBS-stemmingsindex
Htst onveranderd op 90,2. De om-
l^ 1 kwam uit op f 1,02 miljard,
IjQ^rvan f 436 miljoen in aandelen,
(th*, °P het kantorengebied rom-
■ e het maandag weer. Ahrend,
■JT al enige jaren Bührmann-Tette-
a^d^ als grote aandeelhouder met
m\ ■ .mee torst, was gevraagd bij
jjtheinif- aanbod. Keer op keer kwa-

-9 t^ 6ri biedprijzen in de markt om af
jïf sluit;en op f 150, een winst van

| v e derde-kwartaalcijfers van Unile-
-3f r werkten nog steeds door. Het
f f met een interimdividend van
a J'^B noteerde een slot van f 171,
| een winst van bijna ze-
3jj dubbeltjes. Vrijdag behaaldeInlever nog een slot van f 171,80.
T berichten over een bod op Ro--1 W^co door ABP zorgden voor een1 f ftnrsw' nst van v*^ dubbeltjes op

If ö0 voor het Rotterdamse onroe-

Ifl ogovens was niet erg geliefd en
IR& k°e_s moest zeven dubbeltjes af-
ia» n°p f 46-80- Later in de mid"
1fl^§ Werd bekend dat British Steel
1 Winst voor belasting in het eerste
lÖk ar zien wegsmelten. De
j 'arf^S - onderneming ziet op de be-. t6ugriJkste afzetmarkten nog geen

Kenen van herstel.
It.p.
fJ 0 overneming van DOCdata door

cj eP van den Nieuwenhuijzen gaf
s beleggers moed. DOCdata

|v_ ot omhoog op f 7,70, een winst4n f 2,20.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 41,40 41,50
ABNAmroA. inF. 79,90 80,00
AEGON 115,40 116,20
Ahold 82,20 82,20
Akzo 127,40 127,00
Alrenta 190,80 190,90
Amev 50,10 50,00
Bols 42,70 42,60
BorsumijW. 61,80 61,50
Bührm.Tet. 41,20 42,40
DAF 22,70 22,50
Dordt.Petr. 142,40 141,60
DSM 99,50 99,60
Elsevier 94,00 92,70
Fokker eert. 27,70 27,60
Gist-Broc.c. 31,90 32,00
HCS Techn. 1,60 1,70
Heineken 159,50 157,70
Hoogovens 47,50 46,80
HunterDougl. 66,50 66,70
Int.Müller 62,30 63,60
lnt.Ned.Gr. 49,00 49,00
KLM 38,40 38,50
Kon.Ned.Pap. 42,90 e 43,00
Kon. Olie 153,70 152,50
Nedlloyd 54,30 53,90
Océ 61,40 61,80
Pakhoed 45,60 44,90
Philips 33,90 34,20
Polygram 41,10 41,10
Robeco 99,90 99,70
Rodamco 59,50 60,00
Rolinco 100,40 100,20
Rorento 70,40 70,10
StorkVMF 43,00 42,80
Unilever 171,80 171,00 d
Ver.BezitVNU 73,00 72,50
VolmacSoftw. 21,20 21,20
VOC 40,80 41,50
Wessanen 82,90 83,40
Wolters-Kluwer 60,00 59,90

Avondkoersen Amsterdam
Akzo 126,90(127,00)
KLM 38,50-39,30 (38,50)
Philips 34,20-34,50 (34,20)
Unilever 171,00-171,20(171,00)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 51,60 51,30
ABNAmroHld.prf. 5,85 5,84
ACF-Holding 32,50 35,00 f
Ahrend Gr.c 140,00 b 150,00
Asd Opt.Tr. 9,10 9,10
Asd Rubber 3,45f 3,45
Ant. Verff. 430,00
Atag Holde 116,20 116,20
Athlon Groep 42,20 42,20
Athlon Groepnr.c 41,80 41,80
AuUnd.R'dam 92,80 90,00
BAM Groep 84,00 83,70
Batenburg 117,00 115,00 aBeers 111,50 111,70

Begemann 135,00 134,50
Belindo 349,50 349,50
Berkels P. 1,31e 1,32 e
Blydenst-Will. 33,80 34,00
BoerDe,Kon. 205,50 205,50
BoerdeWinkelbedr. 83,90 83,90
Boskalis W. 24,10 23,90
Boskalis pr 26,30 26,40
BraatBeheer 30,50 b 31,50 b
Breevast 9,20 9,10
Burgman-H. 2900,00 2900,00
Calvé-Delft pr 800,00 800,00
Calvé-Delftc 1083,00 1100,00
Cindu Intern. 143,00 a 143,00 a
Claimindo 339,00 340,20
ContentBeheer 21,90 21,90
Cred.LßN 29,70 30,00
Crownv.Cc 141,00 141,00
CSM 84,00 84,00
CSM nrc 84,00 84,40
DAF eert. 20,20 20,10
Delft Instrum. 21,20 20,70
Desseaux 41,20 41,20
Dorp-Groep 39,00 40,50
Draka Holding 23,70 23,70
Eeonosto 24,80 24,80
EMBA 230,00
Erikshold. 68,30 68,30
Flexovitlnt. 67,50 67,50
Frans Maas c. 78,60 79,00
Gamma Holding 97,00 96,50
Gamma pref 5,70 5,70
Getronics 29,30 29,30
Geveke 38,30 38,80
Giessen-deN. Uo,ooe 111,50
Goudsmit 39,00 a 38,00 a
Grasso's Kon. 77,00 77,00
Grolsch 185,00 186,00
GTI-Holding 177,00 177,00
Hagemeyer 130,00 130,50
idemdiv'9l 127,00 127,30
HALTrustB 13,80 13,80
HALTrust Unit 13,80 13,90
H.B.G. 197,00 194,00
Heineken Hld. 144,70 143,50
Hoek'sMach. 226,00 226,00
Holl.SeaS. 0,53 0,52
Holl.Kloos 420,50 420,50
HoopEff.bk. 7,40 7,40
Hunter D.pr. 2,35
IHCCaland 60,00 60,00
Kas-Ass. 34,40 34,00
Kempen & Co WO 9,20
kondor wessels 32,90 32,90
KBB 72,70 73,00
Kon. Sphinx 49,00 49,00
Koppelpoort H. 409,00 409,00
Krasnapolsky 197,00 202,00bLandré 4. Gl. 47,50 47,50
Macintosh 40,30 40,50 e
MaxwellPetr.H. 119,50 122,00
Medicopharma 18,30 17,10
MoearaEnim 1250,00 1250,00
M.EnimOß-cert 16250,00 16250,00
MoolenHold. 35,00 35,50
MulderBosk. 55,00
Multihouse 4,70 4,10
Mynbouwk.W. 370,00 370,00

Naeff 475,00
NAGRON 53,00 52,50
NIB 563,00 563,00
NBM-Amstelland 10,10 10,30
NEDAP 380,00 379,00
NKFHolding 209,00 212,00
Ned.Part.Mij 49,80 49,80
Ned.Springst. 7000,00 e 7050,00
Norit 28,20 27,80
Nutricia gb 144,50 144,90
Nutricia vb 150,00 149,50 a
Nijv.t.Cate 93,30 92,80
Omnium Europe 10,00 b 10,00 b
OrcoBank c. 70,90 70,80
OTRA 320,50 320,50
Palthe 60,00 60,00
PirelliTyre 22,90 22,80
Polynorm 116,60 116,00
Porcel. Fles 156,00 155,00
Randstad 43,00 43,00
Ravast 32,50 32,50
Reesink 69,00 69,00
Samas Groep 40,00 42,50
Sarakreek 15,90 15,90
Schuitema 1585,00 1585,00
Schuttersveld 51,00 50,80
Smit Intern. 49,00 49,50
St.Bankiersc. 17,00 17,00
Stad Rotterdam c 39,70 39,60
TelegraafDe 81,20 80,50
TextielgrTwente 85,50 86,50
TulipComp. 20,40 20,60
Tw.KabelHold 128,00 137,50
Übbink 65,60 66,00
UnionFiets. 66,00 66,50
Un.DutchGroup 3,50 3,60
Ver.Glas 427,00 430,00
Verto 37,00 37,20
VolkerStev. 65,00 65,00
Vredestein 14,50 14,50
VRG-Groep 42,30 42,90
WegenerTyl 233,00 232,00 a
WestlnvestFortr 20,50- 18,90
West lnv.F. wb. 102,00 125,00 f
WoltersKluwer 237,00 237,00
Wyers 31,50 31,50
Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.f. 76,20 77,30
ABNAmro AmericaF. 69,00 69,50
ABN Amro Eur.F. 71,20 71,40
ABN Amro Far E.F. 58,00 58,00
ABN Amro L.F. 159,30 159,30
ABN Amro Neth.F. 78,80 79,90
ABNAmro Obl. 169,90 170,10
Aegon Aand.f. 33,20 33,40
Aegon sav.plus 5,00 b 5,00 b
ABNBeleg.f. 59,20 59,60
ALBEFO 51,00 51,10
AldollarßFs 25,80 25,90
Alg.Fondsenb. 227,00 227,00
AlhanceFd 10,50 10,50
Amba 46,40 46,40
Amro N.Am.F. 66,20 66,00
Amvabel 76,30 76,50
AsianTigersFd 58,80 59,70
AsianSelFund 52,00 52,50
Austro Hung.F. 4,50 a

Bemco Austr. 54,30 54,30
Bever Belegg. 3,40 3,35
CLNObl.Div.Fonds 108,10 108,40
CLNObl.Waardef. 109,90 109,90
DeltaLloyd 41,80 41,80
DPAm.Gr.F. 33,60 33,30
Dp Energy.Res. 44,10
Eng-H011.8.T.1 10,00 10,00
EMFrentefonds 64,60 . 64,60
Envir.Gr.Fnd 52,50 52,50
Esmeraldapart 35,20 35,50
Eur.Ass.Tr. 6,70 6,70
EMS.Gr.Fund 102,50 102,50
EGFlnvestm. 151,00 151,00
EMS.lnc.Fund 103,10 103,10
EMSOffsFund 100,70 100,70
EOE DuStlnF. 295,00 295,50
EurGrFund 56,00 55,50
Euro Spain Fd 7,00
FarEastSelFund 57,50 57,50
Gim Global 51,80 51,80
Groeigarant 1,56 1,55
Holland Fund 70,50 70,80
Holl.Eur.Fund 48,50 48,50
Holl.Obl.Fonds 126,20 126,20
Holl.Pac.F. 109,00 109,50
Innovest 83,30 83,80 b
Interbonds 529,00 529,00
Intereffektsoo 34,50 34,60
Intereffektwt " 154,50 151,50
Investa part 73,20 70,30 d
ISHimal.F.s 7,40
Jade Fonds 159,00 159,00
JapanFund 19,50 18,60
Jap.lnd.AlphaFd 8200.00
JapanRot. Fundyen 7000,00
Korea Pac.s 9,00
Mal.Cap.F.s 5,00
MeesObl.Div.Fonds 113,60 113,90
Mexico Inc.F. 21,50
MX Int.Vent. 7,00 B,oob
Mondibel 75,40 75,40
Nat.Res.Fund 1310,00 1305,00
NedufoA 116,50a 115,50 a
Nedufoß 109,00 109,00
NMBDutch Fund 42,00, 42,40
NMBGeldmF 53,41 53,43
NMBGlobalF. 46,20 46,60
NMBOblig.F. 34,90 35,00
NMBRente F. 114,50 114,70
NMBVast Goed 38,00 38,00
NewAsiaFund 6,00
NomuraWarr.Fund 1,60 1,60
Obam, Belegg. 241,00 241,50
OAMFRentef. 13,00 12,95
Pac.Dimens. 83,00 83,00
Pac.Prop.Sec.f. 32,80 32,40
Piersonßente 110,30 110,40
Postb.Belegg.f. 55,60 55,60
Postb.Vermogensgroei 52,80 52,80
Prosp.lnt.High.lnco- 3,90
me
RGDivirent 51,20 51,30
Rentalentßel. 144,00 144,00
RentotaalNV 34,50 34,50
RGFlorente 111,40 111,50
RG SP Groen 53,60 53,70
RG SP Blauw 50,40 50,60

RG SP Geel 48,00 48,20
Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 70,00
SchrodlntPropF 29,50 29,50
SciTech 14,00 14,00
TechnologyF. 19,20 19,20
TokyoPac.H. 227,00 232,00
Trans Eur.F. 79,50 79,20
TranspacF.Yen 355,00 345,00
Uni-Invest 20,00 20,00
Unicolnv.F. 82,50 82,90
Unifonds . 32,00 31,70
VWN 65,00 65,00
Vast Ned 113,80 113,70
Venture F.N. 10,00 10,00
VIB NV 63,50 63,80
VSB MixFund 51,20 51,50
VSB Rente F. 106,90 107,00
WBO Int. 68,80 69,00
Wereldhave NV 135,80 135,00 a
Yen ValueFund 85,60 86,00
ZOM Florida F $ 46,50 46,50

Parallelmarkt
Alanheri 30,50 30,40
ABF 105,70 105,80
Berghuizer 46,10 46,50
BesouwVanc. 61,00 61,00
Biogrond Bel. 10,90 10,90
Comm.Obl.F.l 99,30 99,40
Comm.Obl.F.2 101,70 101,80
Comm.Obl.F.3 97,50 97,80
De Drie Electr. 13,40 13,20
DeltaLlVast 54,80 54,80
DeltaLl.dlr 64,20 63,00
DeltaLlEcu 59,50 59,60
DeltaLlMix 58,60 59,00
DeltaLlßente 55,90 56,00
Dico Intern. 87.80 87.60
DOCdata 5,50 7,70
D.T.O.T 45,50 45,70
Ehco-KLMKI. 41,20 42,20
E&LBelegg.l 65,60 66,30
E&LBelegg.2 71,00 71,40
E&LBelegg.3 104,60 104,70
E&LBelegg.4 74,80 75,10
E&LKapßenteFonds 101,20 101,20
FreeßecSh. 29,10 29,50
GaiaHedgel 116,00
Geld.Pap.c. 72,20 " 72,50
German City E. 50,50
Gouda Vuurvc 80,50 80,50
Groenendijk 46,00 46,30
Grontmij 52,50 51,50
HCA Holding 47,70 47,30
Heivoet Holding 40,70 40,70
Hes Beheer 39,00 39,20
HighlDevel. 17,00
Homburg eert 1,40 1,45 f
Interview Eur. 3,50 3,60
Kühne+Heitz 43,70 42,20
LCI Comp.Gr. 5,50 5,80
Melle 526,00 530,00
Nedcon Groep 38,30 39,00
Nedschroef 89,10 89,10
Neways Elec. 7,00 7,00
NewEur.HtlsDM 20,50 20,50
NewtronHold 3,00 e 3,00 e

PanPacific 10,70 10,50
Pie Med. 5,70 5,60
SimacTech. 12,80 12,30
Sligroßeh. 46,80 46,80
VHS Onr. Goed 3,30 3,00
Vilenzo 38,40 38,40
Welna 235,00 235,20
Wereldhave 4,50
Weweler 38,00 38.10
Wall Street mx ,m]
alliedsignal 41% 41 1/»
amer.brands 41% 41
amer.tel.tel 38% 38%
amococorp 51% 51
asarco mc. 25% 25%
bethl. steel 14% 14%
boeing co 48% 49%
can.pacific 17%
ehevron 72% 72%
chiquita 40/2 41Ve
chrysler 13 12%
ciücorp 11% 11%
cons.edison 25/2 25%
digit.equipm. 60% 61
dupont nemours 47% 47%
eastmankodak 44% 45%
exxon corp 60% 60%
ford motor 26% 25 Ve
gen. electric 68% 68'/_
gen. motors 34 32%
goodyear 52% 51'/_
hewlett-pack. 48% 48%
int.bus.mach. 100% 100%
int.tel.tel. 55V. 55
kim airlines 20% 21%
mcdonnell 72% 72%
merckco. 136% 135%
mobiloil 69% 70
penn central 26% 26%
philips 18% 18%
primenca 36% 36%
royal dutch 82% 82%
sears roebuck 37% 37
sfe-south.pac. 11% 11%
texacomc. 64% 63%
united techn. 50 49%
westinghouse 17V* 17
whitman corp 12% 12%
woolworth 26% 26
Advieskoersen
amerik.dollar 1,790 1,910
austr.dollar 1,39 1,51
belg.frank(loo) 5,30 5,60
canad.dollar 1,585 1,705
deensekroon (100) 27,55 30,05
duitsemark (100) 110,00 114,00
engelse pond 3,13 3,38
finse mark(100) 44,50 47,00
franse frank (100) 31,35 34,10
grieksedr.(lOO) 0,88 1,08
ierse pond 2,85 3,10
itaUire(10.000) 13,85 15,55
jap.yen (10.000) 138,00 144,00
joeg.dm.t/m 100
noorse kroon (100) 27,25 29,75
oost.schill.1100) 15.70 16,20

port.escudo(loo) 1,20 1,38
spaanse pes. (100) 1,69 1,85
turksepond (100) 0,0300 0.0445
zweedse.kr. (100) 29,40 31,90
zwits.fr. (100) 125,75 129,25

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,85565-1,85815
antill.gulden 1,0225-1.0525
austr.dollar 1,4536-1,4636
belg.frank(loo) 5,4690-5,4740
canad.dollar 1.64125-1,64375
deensekroon (100) 29,035-29,085
duitsemark (100) 112,6700-112,7200
engelse pond 3,2705-3,2755
fransefrank (100) 32,965-33,015
grieksedr.(lOO) 0,9490-1,0490
hongk.dollar (100) 23,8250-24,0750
iersepond 3,0065.3,0160
itaUire(10.000) 14.965-15,015
jap.yen (10.000) 142.535-142.635
nwzeel.doüar 1,0334-1.0434
noorsekroon (100) 28,715-28,765
oostenr.sch. (100) 16,0080-16,0180
saudiar.ryal (100) 49,3750-49,6250
spaanse pes.(100) 1,7860-1,7960
surin.gulden 1,0200-1,0600
zweedse kr. (100) 30,815-30,865
zwits.frank.loo) 127,440-127,490
e.e.u. 2,3015-2,3065

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 198,40 197,80
idexcl.kon.olie 185,70 185,70
internationals 207,80 206,60
lokale ondernem. 189,80 189,80
id financieel 134,80 135,10
idniet-financ. 242,90 242,70
CBS-herbeleggingsindex (1983=100

algemeen 282,20 281,60
idexcl.kon.olie 249,30 249,60
internationals 307,80 306.60
lokale ondernem. 254,60 254,60
idfinancieel 198,60 199,00
idniet-financ. 308,20 308,00

CBS-temnungsindex (1987=100)
algemeen 90,20 90,20
internation 85.90 85,60
lokaal 90,60 90,60
fin.ir_.tell 90,10 90,20
niet-financ 90,80 90,90
industrie 100,10 100,10
transp/opsl 99,50 99,50

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,880-21,480, vorige
20,800-21,400,bewerkt 23,080 laten,vorige
23,000 laten.

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

Dow Jones

Industrie 3042,26
-3,36

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

abnamrocjan 40,00 881 1,80 2,00
abn amro c apr 40,00 252 260 2,70
abnamrocapr 42,50 359 I,lob 1,10
abn amro cj93 37,50 731 5,10 5,30
abn amro c j93 40,00 446 3,30 3,50
abnamrocj94 32,50 830 9,90 9,80
abn amro pjan 40,00 325 0,20 0,20
aegn cjan 120,00 324 1,50 2,10
ah cjan 85,00 708 1,50 1,40
ah c apr 85,00 277 2,80 2,60
d/fl cjun 190,00 349 7,20 7,30
els cjan 90,00 311 5,40 4.90
els c apr 95,00 323 4,10 3,50
els papr 90,00 320 2,20 a 1,90
coc c nov 275,00 810 4,20 3,90
coc c nov 280,00 389 1,10 1,00
coc c dcc 285,00 641 2,40 2,30
coc pnov 280,00 336 2,40 2,30
coc pjan 275,00 269 3,40 3,20
ing cjan 50,00 354 0,90 1,00
ing cj94 47,80 321 6,50 6,50
ing pjan 47,50 474 0,50 0,50
kim cnov 37,50 429 1,40 1,00
kim c nov 40,00 314 0,40 a 0,20
nlc c nov 98,00 500 1,05 a 0,95
nlc c feb 99,00 500 1,05 a 0,80
nlc c feb 100,00 5000 0,65 a 0,60
nlf c nov 101,00 1000 0,65 a 0,40
phü cjan 35,00 620 1,00 1,00
phü c apr 37,50 625 1,00 1,10
phil c 093 30,00 295 8,10 8,20
phü pnov 32,50 400 0,10 0,10
phil pjan 32,50 532 0,50 0,50
olie cjan 150,00 382 7,30 6,30
olie c apr 160,00 561 4,90 4,30
olie pjan 150,00 759 1,40 1,80
olie papr 150,00 356 2,50 a 2,60
olie papr 155,00 500 4,00 4,80
olie papr 160,00 270 6,60 7,50
tops cnov 550,00 594 4,20 4,00
tops c nov 560,00 543 0,90 0,60
umi cjan 160,00 492 12,80 13,70
unil c apr 150,00 1100 24,00 25,50 a
unil c apr 170,00 476 8,60 8,60
unil capr 175,00 725 5,00 5,20
unil capr 180,00 392 3,00 3,00
unü pjan 170,00 948 3,00 240
unil pjan 190,00 900 19,50a 18,60
unil papr 165,00 1159 250 2,00
unü papr 170,00 486 3,70 b 3,50

a= laten g bieden, ex-div.
b bieden h= laten + ex-div.
e-ex-claim k-gedaan + h
d=ex-dividend l gedaan + g
e gedaan vk = slotkoers vorige dag
t- gedaan " laten sk slotkoers gisteren

FAO dringt aan op kapitaal-, technologie- en voedselhulp

'Landbouw Oost-Europa
staat op instorten'

ROME - De situatie van de
landbouw in Oost-Europa en
de Sovjetunie is uiterst kritiek.
Om te voorkomen dat deze sec-
tor volledig instort, zijn forse
injecties aan kapitaal en tech-
nologie nodig. Dit heeft de di-
recteur van de Voedsel- en
Landbouworganisatie van de
Verenigde Naties (FAO),
Edouard Saouma, gisteren ver-
klaard op de tweejarige verga-
dering van de instelling.

Volgens Saouma moeten de produk-
tie- en distributiesystemen helemaal
opnieuw worden opgebouwd om te
bereiken dat er kosteneffectief kan
worden gewerkt. „Vooral tijdens de
overgangsperiode zijn Oost-Europa
en de Sovjetunie aangewezen op ka-
pitaal, technologie en voedselhulp
van de internationale gemeenschap",
aldus de FAO-directéur. Hij zei dat
het in het belang van alle landen is
een ineenstorting van de landbouw
in dat gebied te voorkomen, maar
waarschuwde er wel voor dat de
steun niet ten koste mag gaanvan de
ontwikkelingslanden.
De FAO verwacht mede op grond
van de malaise in de Sovjetunie dat
de wereldlandbouwproduktie dit
jaar met 0,3 procent zal afnemen.Dat
zou de eerste achteruitgang zijn
sinds 1983. De veeproduktie in de
Sovjetunie zal met 8,4 procent ver-
minderen en de produktie van ge-
wassen met 9,9 procent. De import-
behoefte voor graan van het land zal
in 1991/92 ten opzichte van het voor-
gaande seizoen met negen miljoen
ton groeien 36 miljoen ton.

Privatisering in Zweden
STOCKHOLM - De regering van Zweden heeft gisteren een omvangrijk
plan gepresenteerd voor de verkoop van een aantal staatsbedrijven. Al
eerder besloot de in oktober aangetreden centrum-rechtse coalitie tot op-
heffing van de beperkingen die gelden voor buitenlandse investeringen.
De Zweedse minister van Industrie, Per Westerberg, liet weten dat onder
meer het ijzerertsconcern LKAB, de papierproducenten ASSI en NCB,
en het farmacie- en voedingsconcern Procordia aan de particuliere sector
worden verkocht.

economie
Schulzepompt

60miljoen in
Medicopharma
U.NDAM - De Duitse farmaceu-
*he groothandel Ferd. Schulze in
tonheim gaat met 60 miljoen gul-
-1 nieuw aandelenkapitaal deelne-
'l in Medicopharma en wordt
9rmee grootaandeelhouder in de
"lerlandse medicijnenhandelaar.
Verhandelingen over dit plan
1 zover gevorderd, dat overeen-
!Tir__ing in zicht is. Medicophar-
-1 heeft dit gisterochtend bekend-
maakt. De beurshandel in het
"ds is gisteren hervat na drie da-
to stil te hebben gelegen.

1[t nieuws werd gisterochtend vrij-
]teven na langdurige onderhande-
l'Sen, die het hele weekeinde
Vbben geduurd. Maandagochtend
i^d nog gepraat over de laatste
lama's en punten, aldus een
ipordvoerder van Medicopharma.
1e directie van Medicopharma ziet
i een samenwerking met Schulze
Ji essentiële, nieuwe strategische
'P bij het verzekeren van de conti-
"teit van de onderneming. Deogenomen samenwerking heeft
instemming van de raad van

'^missarissen.
bij Schulze te plaatsen

edelen zullen worden geëmit-
*rd tegen een prijs van f 13,50 per
Wt. De laatst gedane koers van de
joelen op de beurs bedroeg vori-*Week f 18,30. De voorgenomen

zal plaatsvinden onder de
r°rwaarde dat aandeelhouders
*dicopharma instemmen met een
poging van het maatschappelijk
Jpitaal en met de plaatsing van de
*Uwe aandelen tegen de voorge-
*Jde prijs. Hiertoe zal binnenkort
P buitengewone vergadering van
pdeelhouders worden gehouden.

Op terrein van ziektekostenverzekeringen

Samenwerking Avéro
en Zilveren Kruis

Van onze correspondent

LEEUWARDEN - De verzeke-
ringsmaatschappijen Avéro Cen-
traal Beheer Groep en het Zilveren
Kruis in Noordwijk willen gaan sa-
menwerken. Vandaag neemt de
raad van commissarissen van Avéro
daarover een beslissing. De samen-

werking geldt voor wat de Avéro
Centraal Beheer Groep betreft al-
leen de vier ziektekostenverzeke-
ringsmaatschappijen. Zilveren
Kruis is de grootste particuliere
ziektekostenverkeraarvan ons land.

De ziektekostenverzekering bij de
Avéro Centraal Beheer Groep is nu
ondergebracht in vier maatschap-
pijen. Die situatie is ontstaan door
de fusies van de laatste jaren. Het
betreft de Onderlinge Zorgverzeke-
ring Maatschappij Avéro UA in
Leeuwarden, de Onderlinge Zorg-
verzekerings Maatschappij FBTO
UA in Leeuwarden, de Onderlinge
Ziektekostenverzekeringsmaat-
schappij OLM UA in Zwolle en de
Centraal Beheer-poot Enzico in
Amsterdam.

Grotere eenheid
Volgens een woordvoerder van de
Avéro Centraal Beheer Groep wil
men zich door middel van het vor-
men van een grotere eenheid wape-
nen tegen de plannen van staatsse-
cretaris Simons van volksgezond-
heid. „Ook willen wij op deze
manier onze inkoopfunctie veilig
stellen." Van een fusie is geen spra-
ke, aldus de woordvoerder. „Het is
een vorm van samenwerking, maar
op dit moment is het nog niet dui-
delijk hoe die eruit zal komen te
zien."

munt uit
Tabaksreclame

Onder leiding van staatssecre-
taris Simons praatten de EG-
ministers van Volksgezondheid
gisteren opnieuw over een
voorstel voor een verbod op ta-
baksreclame. In Brussel werd
echter niet verwacht dat zij er
uit zouden komen. Niettemin
begint de tabaksindustrie toch
te vrezen dat zij straks in de EG
alleen nog maar reclame mag
maken binnen de vier muren
van sigarenwinkels. Minstens
drie landen, waaronder Neder-
land, zijn tegen het plan dat in
mei door EG-commissaris voor
sociale zaken Vasso Papan-
dreou werd gepresenteerd.

Vliegers
Transavia Airlines zal tot half
december gebruik maken van
vier tot zes bemanningen van
de KLM voor haar vliegtuigen.
Mogelijk blijven de KLM-vlie-
gers tot maart volgend jaar bij
Transavia. De maatschappij
kampt al enige tijd met een te-
kort aan vliegers. Afgelopen
zomer werd al met de Vereni-
ging van Nederlandse Ver-
keersvliegers afgesproken de
uitbreiding van het vliegers-
korps versneld ter hand te
nemen. Het inzetten van KLM-
vliegers is onder meer nodig
doordat Transavia de vluchten
naar Kenia van Air Holland
heeft overgenomen.

Omzet
De Avéro Centraal Beheer Groep
had vorig jaar een omzet van f 4,3
miljard, Zilveren Kruis boekte in
1989 een omzet van f 1,1 miljard. De
ziekteverzekeraar in Noordwijk
heeft een paar slechte jaren achter
de rug.

In 1985 was het resultaat nog f 6,1
miljoen, maar in de twee jaren daar-
na werd een verlies geleden van
respectievelijk f4,1 miljoen en zelfs
van f 67,5 miljoen.

In 1988 had de maatschappij de op-
gaande lijn weer te pakken met een
voordelig saldo van f 4,2 miljoen en
in 1989 was er zelfs een winst van f
40,9 miljoen.

Bij het ZilverenKruis werken ruim
500 mensen. Bij de Avéro Centraal
Beheer Groep zijn dat er ruim 3100.
Het eigen vermogen van Zilveren
Kruis is f 172,5 miljoen, dat van de
Avéro Centraal Beheer Groep f 1,5
miljard.

Aanklagen
De verladersorganisatie EVO
vindt dat de Europese Com-
missie in gebreke blijft bij het
aanpakken van kartelvorming
in de lijnvaart over zee en in
het wegtransport van en naar
havens in Duitsland. De EVO
heeft hierover, mede namens
haar Europese zusterorganisa-
ties, een klacht ingediend bij
minister Maij (Verkeer), die op
dit moment ook voorzitter is
van de Europese Transpor-
traad. De EVO heeft er al diver-
se malen bij de Europese
Commissie op aangedrongen
de kartelachtige overeenkomst
aan te pakken.

Overleden
Kenneth M. Nelson, lid van de
raad van bestuur van uitgever
Elsevier, is op zondag 10 no-
vember op 47-jarige leeftijd
overleden, zo heeft Elsevier
gisteren bekendgemaakt. De
functies van Nelson als hoofd-
directeur van de Amerikaanse
Elsevier US Holdings zijn over-
genomen door mr. H.J. Brug-
gink.

Prijzen
Primaire voedingsmiddelen en
oliezullen bij de komende libe-
ralisering van prijzen in Rus-
land worden ontzien. Dat heeft
Yegor Gaidar, Boris Jeltsins
belangrijkste economische ad-
viseur, laten weten. President
Jeltsin maakte de vorige
maand in een toespraak mel-
ding van ingrijpende liberalise-
ring van prijzen. Die maatregel
vormde een onderdeel van een
een integraal plan om de Russi-
sche economie te hervormen.
Gaidar stelde dat de prijzen 'zo-
veel mogelijk' worden gelibera-
liseerd.

" Nagekeken en uitgelachen door stakende productieme-
dewerkers klimt een werkwillige over een barricade heen
om de kunstmestfabriek Hydro Agri in Vlaardingen bin-
nen te kunnen gaan.

Het productiepersoneel is gisterochtend in staking gegaan
om een betere CAO af te dwingen.

(ADVERTENTIE)

Voor ander beeld
Bang & Olufsen

Saba
Mitsubishi

Hitachi
ITT

/4ber\
& e eI d & Geluid

Honigmanstraat 55
Heerlen

Tel. 045-716830

Klimmen over barricade

(ADVERTENTIE)- - ' ■ ■■ - .I——■—«

OOK MOOIE OGEN HEBBEN SOMS HULP NODIG...

KONTAKTLENZEN-BR ILLENSPECI AALZAAK

rtfjËÈÊ^\ I l/^f^OO/^r". Honigmanstraat 37, HeerlenWH Gr '^' '^^__Jl I Telefoon 045-716705

\^^^T Oogmeetkundige - Opticien - Korstaktlensspecialist

Dinsdag 12 november 1991 "7Hmburgs dagblad k



Dinsdag 12 november 1991 "8
~j LimburgsDagblad

<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
VermistGevonden ’l,lO per mm. Onroerend Goed
en Bedrijven Transakties ’ 1,70 per 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 dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) :y..i.

Personeel aanbod Kamers
Verkopen in DUITSLAND? Pension de Hees heeft nog
kent a Salesman, consult 'n KAMER vrij voor werkend
04498-57295 j persoon. Tel. 045-416005.

Personeel gewaagd

6136 XC, huisnr. 1.
Jempo-Team Uitzendbureau

zoekt:
Produktie-medewerkers m/v

voor een bedrijf in de omgeving van Sittard. De werkzaam-
heden vinden plaats in ploegendienst. U bent bij voorkeur
in het bezit van een LBO-deploma. De mogelijkheid op een
vast dienstverband is niet uitgesloten. Wilt u snel aan de
slag en hebt u interesse? Kom dan snel langs op één van
onze vestigingen of bel ons.

Informatie: 046-756156, Mariëlle Schutgens
GELEEN, RIJKSWEG ZUID 1A
046-514222, Jeanette VaessenI SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4

Tempö-Team Uitzendbureau
zoekt:

Gemotiveerde medewerkers m/v
voor het repareren van gas-beton blokken. U hebt ervaring
met stucadoor- en metselwerkzaamheden. U gaat werken
ki 2- of 3-ploegendienst. Hebt u interesse? Bel ons of kom
langs.

Informatie: 045-719940, Sigrid Nijenhuis
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Produktie-medewerkers m/v
♦oor een bedrijf in de omgeving van Sittard. De werkzaam-
heden vinden plaats in 2-ploegendienst en zijn voor lange-
re tijd. U beschikt over een LBO-diploma. Voor vervoer is
gezorgd en de verdiensten zijn prima. Hebt u interesse?
Kom dan langs of bel ons.

Informatie: 045-718366, Germaine Petit
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Voor direkt gevraagd
Metselaars en klinkermetselaars

Voor div. langdurige objecten in Duitsland.
Goede sociale voorzieningen.

Te bevr.: 0949-220354051 PKB BOUW in Köln.

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.
Nette en vriendelijke
Keukenhulp

' gevraagd part-time baan
voor plm. 20 uur per week.

Patisserie Kengen,
.Saroleasstr.74, 045-714873
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
CHAUFFEURS fulltime M/V
gevr. voor taxi-bedrijf. Soll.
na 18 uur. Keekstr. 46, Hrl.
Tovak gebouwenservice
vraagt INTERIEURVER-
ZORGSTERS voor project
in Valkenburg, ervaring ver-
eist, goede bijverdienste,
ma. t/m vr. van 17.30-19.30
aur. lnl. 04406-42304.
Leerling kapster, max. 17 jr.
ÜBACHS, Haarverzorging,
Vrangendael 81, 6137 BA
Sittard. Soll. schriftelijk met
toto.
BARMEISJES gevraagd.
Club Elite in Kerkrade,
garantieloon en vervoer gra-
tis. Tel. 045-217407. Na
20.00 uur 045-458916.
Exclusieve club zoekt
MEISJES, garantieloon
’l.OOO,- p.wk., intern en
vervoer gratis! Hasseltweg
327 Genk. 09-3211-362009
Schoonmaakorganisatie,
gespecialiseerd in de voe-
dingsmiddelenindustrie,
vraagt voor een van haar
objecten omgev. Heerlen,
een meewerkende VOOR-
MAN en voor 'n object in
Geleen part-timers. Goede
beloning. Heeft U interesse,
bel dan: 045-713216 of
045-421208.

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.
DGS Schconmaakgroep
heeft werk voor U. Wij zoe-
ken SCHOONMAAKSTERS
voor object in Übachsberg,
voor de avonduren, lnl.:
046-337932; hoofdkantoor:
040-456599.
Reiter schoonmaakorgani-
satie BV zoekt SCHOON-
MAAKSTERS v. projekt in
Heerlen, 's avonds van
16.00-18.00 uur. Geïnteres-
seerde dames kunnen
schriftelijk solliciteren Reiter
Schoonmaakorganisatie BV
Lage Frontweg 24, 6219 PD
Maastricht t.a.v. Mevr. J. Al.
Tel. 043-215947.
Gevr. HUISKAPSTER voor
1 keer per week. 045-

-253739 na 16.00 uur.
Gevr. HULP in de huish.,
voor 12 uur per week. Tel.
045-417585.
STUCADOORS gevr. Stru-
cadoorsbedrijf Mullenders
Tel. 04406-42068.
Gevr. RU-INSTRUCTEUR
voor district Geleen. Tel.
046-580848.
Gemotiveerde FRITURE-
HULP voor plm. 20 uur per
week, di.do.vr.zat. van
17.00-21.00 uur. Pers. aan-
melden. Frituur Molenberg,
Kerkraderweg 72A, Heerlen.
Gevr. KEUKEN-HULP c.g.
klusjesman i.b.v. rijbewijs
voor diverse uren per week,
event. W.A.O-er. Telefoni-
sche afspraak 045-457845.

Gevr. part-time TAXI- WONINGINRICHTER gevr.
CHAUFFEURS nacht- en met rijbewijs, goed loon,
weekenddienst, evt. WAO- voor 40 uren. 04459-1955.
er. Julianastr. 6, Brunssum. rt _,
Tel. 045-252444 OG te hUUf

Te huur in Belgisch-Limburg
Gevr. brood/ BANKETBAK- WOONHUIS met of zonder
KER en/of Leerling brood/ grote tuin, plm. 5 km. van
banketbakker. Bakkerij Maastricht. Tel. 09-
Packbier Te1.045-241202 32.11715746.
' ——Onr. goed te koop aangeb.. gevr.

__-__-. ■ -■ i ■—
*** 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
6171 HV, huisnr. 125.

Uw huis verkopen
met behulp van de

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

Geen kosten
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.

Te koop halfvrijst. woning in
BELGIË - Kinrooy, Manen-
str. 15, opp. 7 are 25. Ind.: li-
ving Bx4, keuken 6x4, badk.,
toilet en 2 slpks. Garage.
Veranda (nog af te werken).
Prijs Bfrs. 1.800.000. Tel.
09-32.16201279; voor be-
zicht. 09-32.11758622.
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.-

Bouwen/Verbouwen

6136 BH, huisnr. 9.
BROUWERS/BBIS: dè spe-
cialisten in diamantboor- en
zaagwerk in steen, asfalt en
beton! Bel Maastricht 043-
-684450.

bouwmat./mach.nes
KUNSTSTOF-ramen-deu-
ren-serres, van fabrikant
naar klant, nergens goedko-
per. Tel. 045-327962; fax.
nr. 045-327963.
Te k. AFRASTERINGSBUI-
ZEN nieuw, rond, roestvrij.
Zeer voordelig! 043-252677
Te k. KOKERPROFIELEN
nieuwe vierkante buizen.
Zeer voordelig! 043-252677
Te koop 3-tons HEFTRUCK
Tel.: 045-317685, na 16.00
uur.

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.

en garantie. 045-231340.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

Hobby/D.h_z._________ _ __
’65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.

(Brom)fietsen
DAYTONA-SHOP Kerkrade
vraagt bromfietsen en on-
derdelen; Puch Maxi, Vespa
Honda, Yamaha, Z ündapp.
Maria Gorettistr. 1. Tel. 045-
-459555. . .
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.
VESPA CIAO en Maxi Puch
te koop. Tel. 045-210461.
Te koop VESPA, grijs, met
sterwielen en verzekering,
pr. ’475,-. Tel. 045-
-213089, na 15.00 uur.
Te k. Vespa CIAO met ster-
wielen, bwj. '90, pr. ’ 750,-.
Tel. 045-315825.
VESPA Ciao met sterwielen,
'91. Tel. 045-215361.

TV/Vldeo
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

Winkel & Kantoor

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit. Nieuwe bureaus in diverse kleuren en
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu-
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-
ten v.a. ’255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’95,-. Diverse
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’ 150,-. Laden-
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4
laden v.a. ’150,-. Tekening ladenkasten A 1en AO v.a.

’ 595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ’ 75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
Burostoelen v.a. ’ 50,- per st. Nieuwe burostoelen met
zeer hoge korting, tekentafels A 1en AO van ’675,-. Flip-
overs-Wipeborden-Rolblokken. Pallet hefwagens 2000 kg
’825,-. Steekwagens luchtbanden ’109,-. Industrie boor-
machines 16mm 220 Volt ’425,-. Verder nog 1001 artikel
teveel om op te noemen. 1000m2 showroom 1200 m 2
magazijn. Alles uit voorraad leverbaar. Ook verhuur be-
drijfsinventaris.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9-18.30 uur. Zat. 10.00 tot 16.00 u.
Speciale aanbieding: Nieu-
we buro en directiestoelen,
Rock type 295 adv.prijs
’345,- nu ’195,-; Rock ty-
pe 4050 adv. prijs ’ 495,- nu
’295,-. Partij zeer mooie
directiestoelen met hoge
korting. Tekentafelsteden
adv. prijs ’ 395,- nu ’ 255,-.
Conferentiestoelen Rock
240 adv.prijs ’375,- nu
’245,-. Alles uit voorraad
leverbaar, bij grote afname
extra korting. ROCKMART,
Kissel 46A, Heerlen. Tel.
045-723142.

In/om de tuin
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 per
m2. Coniferen, heesters,
heide enz. Bloembollen in
vele soorten. Jawell, tel.
045-256423.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Bedrijven/Transacties

6361 XC, huisnr. 15.
Te koop bekend restaurant/ "»
Taverne GENK (België) vol- : Caravans
ledig vernieuwd, zeer goede ———S^^'aDD^PrnTtk9'"' Nu VOUWWAGEN voordeel0^11351228 of 09-32' biJ H' StasSar' Heisterber9
11231375 78 Hoensbroek 045-224200

Landbouw en Veeteelt
Bezoek onze

Open dagen en demonstratie
van onze aardappelproefveldresultaten op

ZATERDAG 16 november van 14.00 tot 18.00 uur en
ZONDAG 17 november van 11.00 tot 18.00 uur.

Lokatie: KOOIJ LIMBURG BV, Sleperweg 28, Maastricht.
Ind. terrein Beatrixhaven.

6433 HN, huisnr. 79.
Gevraagd aardappeltelers

Welke volgende aardappelen op kontrakt willen telen:
Charlotte, Felsina, Nicola, Bildtstar, Morene, Timate, Rikea

Vraag vrijblijvend om inlichtingen
KOOIJ Limburg bv Sleperweg 28, Maastricht. 043-633636.
ONDERDELENBANK. ":' imi«___««_«_ :: ■■ "
Tel. 04493-2715. Wintersport
Te k. AARDAPPELEN, eon- Te k. Elan KINDERSKI'S
sumptie en frite, afn. 1000 150 cm met Salomon bin-
kg ’ 0,25. Tel. 045-751451. ding. Tel. 045-259049.

Auto's

Autobedrijf Loek Schaepkens
" biedt te koop aan:

Volvo 340 automaat 50.000 km. bwj. '82 ’4.950,-; Lada
2107 autom. bwj.'BB ’4.250,-; Volvo 245 combi LPG on-
derb. 2x va. ’ 5.950,-; 2x Mitsubishi Colt GLX va. ’ 5.500,-
Nissan Miera nw.st. bwj. '90 ’ 15.500,-; Citroen Visa 2x va.

’ 2.950,-; Mitsubishi Galant Turbo diesel bwj. '84 ’ 5.750,-
Opel Rekord Traveler bwj. '86 ’ 9.900,-; Kadett 13i bwj. '90
’19.900,-; Opel Manta GTE 1e eig. perf.st. ’3.500,-; As-
cona 16S bwj. '83 ’4.500,-; 3x Ford Escort va. ’3.950,-;
Fiat Panda '83 en '87 va. ’ 2.950,-; Peugeot 309 GRD bwj.
'87 ’ 10.900,-; 2x Golf diesel va. ’ 5.500,-; VW-Transport

Piek Up 70.000 km. ’ 4.950,-.
Steeds voorradig plusminus 70 occasions in de prijsklasse
van ’ 1.000,- tot ’ 15.000,-. APK keuringen Bovag-garan-

Me, vlotte financ. Klimmenderstr.llo, Klimmen 04405-2896

Aanbieding Renault's
Renault 25 GTS '87

Electr. ramen, stuurbekrachtiging, schuifkanteldak,
metallic kleur bruin, met 2 jaar garantie.

Renault 25 TS '88
LPG, stuurbekrachtiging, met. kl. groen, met 2 jaar garantie

Smeets Opel Maastricht
De Grind 2, tel. 043-252250.

De hoogste prijs
Voor uw auto

045-232357 ook 's avonds.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contact geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572.
GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, met RDW vrijwaring.
Tel. 045-423199
Suzuki Alto '87-'B5-'B4; Su-
zuki Alto autom. '83; Suzuki
Swift 1.3 GL '87; VW-Golf
1300 Mepais '88; VW-Polo
'86; Alfa 33 '86; Fiat Uno 60
'89; Ford Taunus '80; Toyo-
ta Tercel '82; Opel Record
2.0 '85; BMW 320i'86; BMW
323 i '83; BMW 316 '84;
BMW 315 '83; Renault 9D
'83; Honda Accord '88; Nis-
san Sunny Coupé '89; Por-
sche 924 '78. Autobedrijf
REUBSAET, Op de Vey
47-49, Geleen, tel. 046-
-744944. Uw adres voor APK
keuring. Alle auto rep.
Te k. Ford FIËSTA 1100 L,
m '81, van 1e eig., geen 2e
zo mooi. Pr. ’2.250,-. Tel.
045-253075.
Te k. gevr. alle merken
BUSSEN, Mazda, Peugeot
an andere auto's. Wij beta-
len de hoogste prijs. Tel.
04455-2743.

Ford Fiësta L '83; Ford Es-
cort L '85; Opel Corsa '86;
Opel Kadett GSi '86; Opel
Kadett 1.4i'90; Opel Ascona
autom. '88; Inruilen Opel
Kadett C, ’1.100,-. Autobe-
drijf TERHARK, Sportstr. 26,
Kerkrade-W., bij Roda-Terr.
Te k. Opel KADETT Station-
car, bwj. '81, vr.pr. ’2.750,-
-tel. 045-351350.
Fiat RITMO 60 S, 5-deurs,
bwj. eind '85, i.n.st., pr.

’ 4.950,-. Tel. 045-216470.
MAZDA 323 Sport zwart-
met., zeldz. mooi, bwj. '80,
vr.pr. ’ 1.350,-. 045-422217
Te k. Ford ESCORT 1.4 CL,
bwj. '87, kl. wit, div. extra's,
in showroom st., pr.

’ 14.250,-. Tel. 045-750285
Te k. AUDI 100 CC, bijna '83
i.z.g.st., 2e eig. Heulender-
str. 31, Brunssum. Tel.
045-252451.
Te k. BMW 525 bwj. '80,
schuifd., trekh., gasinstall., t.
e.a.b. Tel. 04492-2413. Inr.
kleine auto mog.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Fiat PANDA 45, bwj. '84,
APK '92, ’2.950,-, geen
roest. Tel. 045-323178.
Ford FIËSTA 1100 L Bravo,
1e lak, m. '82, i.nw.st.,

’ 3.500,-. Tel. 045-724417.
1

ük !______ MIA__%_fel_lfea_F% ______ /lf§WICCOIOS7 //

It/m 7 dcc. JbMgfat*
elke dag ' vindt
kans als Jfl * tussen de ii

uuw J f PICCOLO'S. J
Staan uw postcode en huisnummer tussen de

Piccolo's? Dan heeft u ’ 10,- gewonnen. Van het
Limburgs Dagblad. En... een prijs beschikbaar T

* gesteld door PTT Post. Eén maal per week maakt u
Jl|ook kans op deweekprijs: ’ 100,-van het Limburgs «l

Dagblad en een hoofdprijs van PTT Post.

'M Lees elke dag de Piccolo-rubrieken en knk of uw
lp postcode en huisnummer tussen de Piccolo's staan. d|

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 net speciale Piccolo-nummer belt,
IL uitsluitend tussen 9.00 en 17.00 uur; op zaterdag

uitsluitend tussen 10.00 en 12.00 uur.

045 - 739384
2. antwoord weet op een simpele vraag over de J|

?!> rubriek waarin uw postcode werd geplaatst. "
Reglement en voorwaarden liggen ter inzage op het hoofdkantoor. van het Limburgs Dagblad te Heerlen. ,

Panda bwj. '82, ’2.600,-;
BMW 318i, bwj.'B2,
’2.900,-; Escort 1300 L, '83

’ 4.950,-, LPG; Mitsubishi
Colt bwj. '81 ’1.950,-; Alle
auto's APK gekeurd. P.
Nuytsstr. 157, Heerlerheide.
06-52870500.
Ford ESCORT 1100 L, m.
'84, 4-drs., 68.000 km., met
steekproefkeur., verk. in nw.
st. ’ 5.750,-. 045-725984.
AUTOMATIEK Ford Escort
1600, 5-drs., 51.000 km, i.z.
g.st., ’ 6.450,-. 045-453572
Autom. FORD Escort 1.3 bj.
'80, APK '93, 100% goed,

’ 1.750,-. 045-316940.
Te koop LADA 1200 '81, vr.
pr. ’6OO-, APK 2-92,
86.000 km. Tel. 046-744034
MERCEDES 230 E, bwj. '85
zeer veel extra's. Tel. 045-
-457845.
Opel KADETT 1200, 2-drs,
'81, nieuwe APK, LPG in-
stall. ’ 2.450,-. 045-323178
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. Automobielbedrijf
Denneman Raadhuisstraat
107, Hulsberg.
VW GOLF 78, APK '92,

’ 1.250,-. Tel. 045-222223.

Te k. Opel KADETT 16i GT,
wit, bwj. '87, z.g.a.nw., vele
extra's, APK 7- '92, voorz.
van grote beurt. Tel. 043-
-640367 na 17.00 uur.
Te k. Opel KADETT S 1300
uitv. GT, bwj. '86, km.st.
68.000. Tel. 045-413558.
Opel KADETT, bwj. '81,
zeer mooi, APK sept. '92,
’2.950,-. Tel. 045-218925.
Opel ASCONA 4-drs., bwj.
'80, APK '92, ’1.250,-. Tel.
045-222223.
Te koop VW GOLF, bwj. '78,
APK 8-92, vr.pr. ’1.750,-,
vele extra's. 04499-4529.
Te k. VW SCIROCCO GLi,
type '80, APK, ’2.750,-.
Tel. 045-726112.
VW DERBY bwj. '78, zeer
goed onderh., APK mei '92,

’ 950,-. Tel. 045-724063.
Te k. Austin METRO, wit,
bwj. '89, 16.800 km, i.z.g.st.,
vr.pr. ’10.500,-. Tel. 046-
-529012 tussen 9.00-17.30
uur ma t/m vrij.
Ford TAUNUS caravan, bwj.
'81, ’1.800,-. Tel. 045-
-325671.
Opel KADETT 1.2 S HB,
Flash uitvoering, bwj.'B3,
’4.500,-. Tel. 045-724417.
Opel KADETT 12 N te k.
bwj. eind '80, APK 5-92,
Tel. 045-419749

Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: VW Passat Va-
riant diesel wit '86; VW Pas-
sat 5-drs. groenmet. '84;
VW Golf '85/'B6; VW Golf
Diesel groen '86; Golf diesel
goudmet. '81; Audi 100 SC
5E autom. antraciet '84;
Mercedes 190 D champag-
nemet. '87; Mercedes 190 E
aut. blauwmet. '84; Merce-
des 190 E verlaagd div. ex-
tra's '87; Opel Rekord 2.0S
stationcar 5-drs. '85; Opel
Manta 400 Irmscher 2,4 L
136PK wit '87; Kadett sta-
tioncar diesel 5-drs goud-
met. '85; Kadett 1.6 autom.
5-drs roodmet. '84; Kadett
3-drs groenmet. '81/'B6;
Opel Ascona 1.6 4-drs.
goudmet. '84; Ascona SR
HB 5-drs div. extra's d.
blauw '83; Ford Siërra 2.0
GL 4-drs. '87; Ford Escort
diesel 5-drs. wit '87; Ford
Escort 1.6 3-drs. wit '85;
Ford Siërra stationcar 1.6
'83; Taunus 2.0 4-drs
champagnemet. '82; Mazda
626 GLX 2.0 12V groenmet.
'88; Mazda 323 GLX 3-drs.
blauwmet. '88; Mazda 323
4-drs. '84; Fiat Uno blauw
'83; Peugeot 205 GR diesel
5-drs. blauw '85; Renault 9
GTL 4-drs LPG goudmet.
'83; Volvo 340 diesel 5-drs
wit '85; Nissan Sunny diesel
4-drs. zilver '86/88; Nissan
Kingcab diesel wit '86; Mit-
subishi Lancer CL diesel 4-
drs. antraciet '86; Seat Ron-
da div. extra's rood '84; Ci-
troen BK 1.6 TRS groenmet.
'84; Renault 18 autom. i.z.g.
st. '80. Diverse inruilers van-
af ’ 1.000,-. Inruil caravan,
boot of motor ook mogelijk.
Garantie vanaf ’10.000,-.
Snelle discrete financiering.
Garantie, reparatie en on-
derhoud in eigen werkplaats
Dominikowski autobedrijf,
Locht 38, Kerkrade. Tel.
045-420209.

Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Audi 80 1.9Emet veel ex-
tra's kl. zwartmet. '88; Ford
Siërra Stationcar CLD Die-
sel '88; Mercedes 230 E au-
tomaat type '87 bijna alle
extra's; Opel Ascona 1600
'83 ’4.750,-; Nissan Blue-
bird 2.0 StX '88; Mazda 626
diesel '86 ’10.250,-; Ford
Escort XR3i Cabriolet '87;
BMW 316 '82 ’3.500,-;
Opel Kadett Club Sedan
1300 '87; Lada 2107 '87

’ 4.900,-; Nissan Sunny
1300 '88; Ford Siërra 1600
'88 ’ 14.900,-: Ford Scorpio
GL automaat '86; Golf GTi
'82; Citroen Visa 1400 GL
'85 ’ 5.500,-; Mercedes
Campingbus origineel

’ 10.000,-. WEBER Auto-
bedrijf, inruil, financiering.
Bovag-garantie. Baanstr. 38
Schaesberg. 045-314175.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Wij betalen de HOOGSTE
prijs voor uw auto. Ook
zondags. Tel. 045-416239.
RENAULT 5 TL, bwj. '80,
APK '92, ’1.250,-. Tel. -
045-222223.

Kunst en Antiek
Gevraagd voor inbreng in
komende veilingen Kunst-
antiek-INBOEDELS Veiling-
bedrijf Lambèr, 043-620649
ma. t/m vr. van 9-17 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kachels/Verwarming
Gas-hout-inzet-KACHELS.
Honderden guldens voor-
deel. Gratis geplaatst. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Sloopauto's

6374 EX, huisnr. 86.
Te k. gevr. loop-, sloop- en

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

Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Baby en Kleuter
Te toep KINDERCOMBI-
WAGEN, grijs-groen, ge-
kocht bij Prenatal, slechts 4
mnd. gebruikt, pr. ’350,-.
Tel. 045-727779.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Auto onderdelen en accessoires

Topkwaliteit voor iedereen
GEDORE 70-DELIG GEREEDSCHAP

BIJBEHORENDE GEREEDSCHAPWAGEN
Ringsleutelset-steeksleutelset-doppendoos
griptang-waterpomptang-zijkniptang-etc.-etc.
NU NOG AANTREKKELIJKER GEPRUSD

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

(Huis)dieren
Te k. weg. omstandigh.
blauw/witte Schaefer KEES-
HOND 3 jr. oud, zeer lief .
voor kind., zindelijk, pr.n.o.t. .
k. Tel. 045-317675.
Te k. Mechelse HERDER, ;
teef, lief voor kinderen, luis- !
tert erg goed, niet geschikt
voor kennel of training. Tel.
045-275103 b.g.g. 321597 ■

Te k. gewatteerde STAL-
DEKENS met kruisingel nu
’70,-, tev. zadeldekjes v.a.
’37,50. Tel. 04492-1038.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
sterilisatie HOND ’ 160,--poes ’ 55,-. 045-244247.
Te k. BERNER-SENNENpups, Dobermann pups met
stamboom. Tel. 08866-2483

Rijles

6135 GZ, huisnr. 2.
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen, lnl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vraag naar onze voorwaar-
den. Ook rijlessen voor be-
ginners^
Met een PICCOLO in net
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

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

Wonen Totaal

6132 CU huisnr. 41.
KWALITEITSKEUKENS, "

Zwaar blank eiken BANK-topkwaliteit voor een norma- STEL te koop zaan Telle prijs. R/J Handelsonder- 046-755072. ' 'neming, Stationstr. 294, ■Nuth. Tel. 045-242602. __ Gevr. KLEUR-TV; bankst.;
Pracht BAROK bankstel 3- kast; slpk; gasforn.; antiek'
1-1, als nieuw, ’1.675,-. en Barok meubels. Tel.
Tel. 045-323830. 045-725595.

Zonnebanken/Zonnehemels
Zonnehemels

Nu halen, volgend jaarbetalen!!!!
Profiteer van deze unieke aktie, vraag inlichtingen.

V.a. ’ 795,- ’ 895,- ’ 995,- ’ 1099,- ’ 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 i2,_Kerkrade, 045-456999.
6171 CU huisnr. 120.

Diversen

Rectificatie d.d. 25 okt. 1991
In dit art. is volgens rijschool Kovacs te Spaubeek ten on-
rechte gesuggereerd dat hij onder de naam Opleidings
Centrum Limburg zelfstandig een nieuwe opleiding intro-

duceert en de exploitatierecht v/h oefenterrein zou hebben
gehuurd van Dhr. S. Janssen dat het hier gaat om het

liëren met rijschool Mergelland/OCL welke reeds enkele
jaren werkt met een oefenterrein en dat de leerl. middels

deze nieuwe lesmethoede binne 8 of 14 dagen t.b.v. Mer-
gelland/OCL voo.gbgre'd op net praktijkexamen.

Ondevit natuurgeneeswijze BRANDBIER café-museum
zoekt KANKER patiënten, vraagt oude glazen-upvaas-
Geen kosten aan verbonden up en 100 jaar asbak en alle
lnl. dagelijks tussen 18.00 andere artikelen van Brand
-19.00 uur. Tel. 045-421437 Bier. Tel. 030-437118.
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Jules en Mia .s'
Proficiat iel!

Met jullie 40-jarig huwelijk. Ai
Jos, Marleen, Marwin, Martin, Lilian, Romy, _i

Florian, Tini, Miriam, Joris en Merijn. , ni

Romano Proficiat Elly %
proficiat met je verjaardag met je verjaardag fr

Mam, Iwan en Hein. Met respect, Stefari J
************* Vandaag ook op LDj;

"De Maetjes" wensen , é
,

Als u ons voor 12 uur si" ide mOOISte man gens belt, staat uw PIC !
van Treebeek van harte L0de volgende dag al in ;

PROFICIAT Limburgs Dagblad. Tel." H
.....__--„.„ 719966. 2t

Gebit gebroken? Tandtech- Te koop stalen LEGBOf j!
nische praktijk Hoonhout STELLING 30, 40 en 70' j.
voor nieuwe gebitprothese diep met 5 legborden, 1
en reparaties. Akerstr. ’75,. p.mtr. PalletstellirtlJ
Nrd 328, Hoensbroek. 045- staat van nieuw, 80 en' L
228211. Kom eens langs cm diep, zeer interes^ *voor een GRATIS controle prijs. Rockmart, Kissel * L
aan uw gebitprothese. Heerlen. 045-723142. F

Muziek ~ 2

Muziekhuis Lyana presenteert:
Exclusief voor Limburg het allernieuwste instrument.

De digitale vleugel met 1001 mogelijkheden. j
Op donderdag 14 nov. van 14.00-21.00 uur demonstr^ NAard van Asseldonk voor u de nieuwste GEM keyboaf

modelllen en de nieuwe GEM GWS4OO en GPS2OOO »
digitale vleugels.

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

Maandag t/m zaterdag open. Donderdag koopavond^ i g
Te koop gevraagd y .

6418 CL, huisnr. 176.
Voor al uw oude METALEN. Van maandag t/m vrij* .
Frans v.d. Loop Recycling/ van 8.30 tot 17.00 uur, kv" .Methaalhandel, Kissel 12- uw PICCOLO telefonie
14, Heerlen 045-726392 opgeven. Tel. 045-7199^ .

06-liJnen
Live Sex

Onweerstaanbare
vrijpartijen of SM.
Kies wat je wilt

06-320.330.65 - 50 et p/m

Sex Trek?
Tanja helpt. 06-320.326.56

LESBI-HARD-PORNO
06-320.321.99 (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)

Griekse porno
Bel Marcha snel, 50 cpm

06-9618

Uniek met alle 13,
8 sexy meisjes JJgehele dag relaxen W

voor ’ 200,-, u
Geop. ma. t/m vr., 12-24^ H

eB. Floriszstr. 37 HS, A'd^ *(Gastvr. Gevr. bel) ,"
020-6762176 ]|

*** Rijpe dame, 38 jr i 5
live geraffineerd! 50 cpi" ?06-320.320.31 ï

Prive-Sex- 1(.
Kontakt u

Maak een sex-afspraaKJ 8J I
met een lekker meisje of 5. 1.

06-320.322.33 -50 et A 1.
1.

Bisex kontaktlijfl
Ook trio-sexkontakt y.

06-32032501 - 50 ctj>> 1(

Voor Piccolo's .
zieverder pagina 20 \>! 'CUSTERSLAAN 29 TE NIEUWENHAGÉ" ?

GEMEENTE LANDGRAAF \
Notaris mr. M.H.J.M. Tomlow te Heerlen zal op 20 novem^ j
1991 om 15.00 uur in het openbaar ex art. 1223 BW, in C* j
Dancing Restaurant „Het Streeperkruis" te Schaesberg, 9
meente Landgraaf, Streeperstraat 66, bij inzet en afslag ver* .
pen: .J
GEMEENTE LANDGRAAF: vrijstaand landhuis met zij-"I',
met parkeerplaatsen, tuin, vrijstaande dubbele garage/B* (
ging, ondergrond en erf, staande en gelegen te Nieuwer^ (
gen, gemeente Landgraaf, Custerslaan 29, kadastraal bek^Jals gemeente Nieuwenhagen, sectie B nummer 6356, gr
26,05 a.
Indeling:
souterrain: bereikbaar via buitentrap, hal, twee toiletten f 'voorportaal, diverse ruimten; ,
begane grond: entree, royale hal en trappenhuis, toilet $.
fonteintje, slaapkamer, badkamer met ligbad, douche, toile'.
dubbele vaste wastafel, waskeuken/berging, kleine slaapt
mer, grote woonkamer met open haard, open keuken, c?P
dekt terras met open haard;
verdieping: overloop, grote slaapkamer met vaste wasta^,
berging, cv-ruimte met twee ketels, zolderruimte, diverse P*
gingen. ëHet pand is vrij te aanvaarden na betaling der koopprijs Wor
uiterlijk op 31 december a.s. dient te worden voldaan.

Van toepassing zijn de Algemene Veiling Voorwaarden On'^rend Goed 1987, voor zover daarvan in de veilingakte n
wordt afgeweken.

Bezichtiging: na afspraak.
Voor nadere inlichtingenen afspraken: notariskantoor Toml°
Akerstraat 77, 6417 BJ Heerlen, tel.: 045-717044.. . >

~ ’ERVICE RUBRIEK

HOM-tn ©cd
ummsLW

Techn. handelscentruX1
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Duitsland 1
i{ÜJ-00 Heute.
"9.03 Der Denver-Clan. Afl.: Kristina."9.45 "" Tele-Gym. Afl.2.°00 Heute.O-O3 Gesundheitsmagazin Praxis.Herh.0.50 Mosaik-Ratschlage.
'00 Heute.

1 j-03 ■ Am Tag, als der Regen kam.

' Duitse speelfilm uit 1959. (herh.).'2.25 Weltenbummler. Nieuw-Zee-'and(i). (herh.).]<-55 Persoverzicht.
3.00 ARD-Mittagsmagazin.

'3.45 Wirtschafts-Telegramm.'4.00 Tagesschau.
4.02 Floris Bildergeschichten.

'4.30 (TT) Luzie, der Schrecken der
Strasse. Afl.s: Luzie und der Som-
nierschnee.'5.00 Tagesschau.

'3.03 Alles Banane. Kinderhitparade.
''"30 Daniel Düsentriebe gewitzte
Schwestern. Uitvindingen van vrou-wen.]3-00 Tagesschau.

'6.03 Talk taglich - Termin in Berlin.
J"hema: Total normal?

'6-30 Vale Tudo -Urn jeden Preis.
Deel 5.]*00 Punkt 5 - Landerreport.

'7.15 Tagesschau.
'7.35 "" Baywatch - Die Ret-
Uingsschwimmer von Malibu. Afl.:
Der Tod im Strandhotel.3-30 Hier und Heute.3-45 In geheimer Missipn. Afl.: Auf
Tauchstation.9.58 Programma-overzicht.

<0.00 (TT) Tagesschau.
<0-15 "" Nur keine Hemmungen.
Mime-spel.

,°-59 Tagesthemen-Telegramm.
;]OO Report.
£■45 Miami Vice. Afl.: Yakuza.«2.30 Tagesthemen.
<3-00 ARD-Sport extra: ATP-tennis-
'oernooi vanuit Frankfurt.

«3.30 Gaukler. Tv-film van Gert Stein-
heimer. Met: Wolf-Dietrich Berg, Ro-land Kenda, Tilly Lauenstein, e.a.-1.00 Tagesschau.u'-05-01.10 Zuschauen - Entspan-
hen - Nachdenken. Kostbarkeitenaus der alten Pinakothek: Madonnav°r der Rasenbank van Stefan Loch-

Tter.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma van

ARD/ZDF.
13.45 Alfred J. Kwak. Afl.: Die Explo-

sion.
14.10 Die letzte Beute. Documentaire

over de Secoya-stam in Ecuador.
Deel 2.

14.40 (TT) Die Welt der dreissiger
Jahre. Documentaire. Afl. 12: Fort-
schrittsglück und düstere Signale.

15.05 Mem Butler und ich. Afl.: Der
Liebesbrief.

15.10 Wiedersehen macht Freude.
Vandaag: 1971.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 "" Benjamin Blümchen. Afl.:

Benjamin als Koch.
16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Das zweite Gesicht. Afl.4: Der

Mann aus Feuer.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.45 Wie gut, dass es Maria gibt.
Afl.: Das Wort zum Sonntag. Aansl.:
Programma-overzicht. (VPS 18.50).

19.00 Heute.
19.30 Die Reportage: Auslander-
feindlich? Reportage, naar aanlei-
ding van de recente rassenrellen in
Duitsland, over de vraag of het Duitse
volk tolerant of vijandig ten opzichte
van buitenlanders staat.

20.15 Viel Kohle im Koffer. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1989 van Georg
Stanford Brown. Met: Tyne Daly, Ri-
chard Crenna, Roscoe Lee Browne
e.a.

21.45 Heute-joumal.
22.10 Kopfgeld für die Freiheit. Re-

portage over Oostduitse politieke
gevangenen die door West-Duitsland
werden vrijgekocht.

23.00 Das kleine Fernsehspiel: Hin-
terkaifeck. Gedramatiseerde docu-
mentaire van Kurt K. Hieber over een
zesvoudige moord in 1922, samen-
gesteld uit interviews, amateurfilms
en theaterfragmenten van het Thea-
ter Rechts der Isar en Theaterverein
Waldhofen.

23.55 Zeugen des Jahrhunderts.
Robert Jungk in gesprek met Ingo
Hermann.

00.50 Heute.

FILMS TV VIDEO
Duitsland 1/2
11.03 Am Tag als der Regentam. Matige en zeer moralisti-
sche film uit 1959 over jeugdige
criminelen. Aanvoerder van een
bende doodt een jongen die hij
van verraad verdenkt. Regievan Gerd Oswald, met Mario
Adorf, Elke Sommer.

BBC1
15.15 The children of An Lac.Pilm over het waargebeurde
herhaal van drie Amerikaanse
bouwen, die honderden Vietna-mese weeskinderen trachten teevacueren voor de val van Sai-gon in 1975. Met Ina Balin,
Shirley Jones, Beulah Quo. Uit
1980 van John Llewellyn Mo-
*ey.

BBC 2
19.00 Maroc 7. Gezapig myste-
rieverhaaltje over een geheim
agent die zich voordoet als in-
preker om zo een schizofrene
Journalist annex smokkelaar te

ontmaskeren. Met Gene Barry,
Cyd Charisse. In 1967 gemaakt
door Gerry O'Hara.

" Barbara Bain in 'Goodnight, My love'. (RTL4- 22.10
uur).

Duitsland 2
20.15 Stuck with cachother

(Viele Kohle im Koffer). Ameri-
kaanse komedie uit 1989 van
Georg Stanford Brown. Sylvial
en Bert werken beiden voor een
juwelier, die zijn beste tijd heeft

gehad. Bij een zoveelste ruzie
overlijdt hun baas aan een har-
tinfarct. In een safe vinden bei-
den een miljoen dollar. Goed
voor een rijk leven. Een fanta-
sieloos verhaal. Met Tyne Daly
en Richard Crenna.

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.05 Bobobobs. Tekenfilmserie. Afl

Saracenus.
17.31 De grote meneer Kaktus

show. Gevarieerd kinderprogramma
met Peter Jan Rens.

18.00 "" Journaal.
18.16 Daar komen de schutters. En-

gelse comedyserie. Afl.: Het peloton
en de ballon, (herh.). Tijdens het
slechte weer is een ballon aan de
kerktoren blijven hangen en aan
Mainwaring en zijn mannen de taak
de ballon te verwijderen.

18.46 Lingo. Woordspel.
19.15 Kinderen voor kinderen festi-

val 1991. Finale van het festival op
16 november a.s. Vandaag: Meijel
(Ned.) - Opglabbeek (Vlaanderen).
Presentatie: Bart Peeters.

20.11 Laat maar zitten. Comedyserie.
Afl.: Broers voor het leven. De vader
van Krukas is dood en Krukas' broer
Charles wil naar de gevangenis ko-
men om de zaken te regelen. Krukas
ziet dat echter helemaal niet zitten.

20.38 (TT) Fons Jansen: Zullen we
handhaven. Compilatie van het 6e
en laatste theaterprogramma van de
overleden cabaretier Fons Jansen.

21.34 (TT) In voor en tegenspoed.
Comedyserie. Afl.: In de rouw. Dora
is niet meer. Op de koffietafel na de
begrafenis doet Fred uitgebreid zijn
beklag. Over Dora's dood, de AOW,
de regering enz.

22.02 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.35 Wings. Comedyserie. Afl.: Ren-
dez-vous (2). Carol besluit mee te
gaan met Brian naar Nantucket, waar
Joe en Helen het niet mee eens zijn.
Helen krijgt weer aanvallen van
vraatzucht en Joe wordt weer ver-
liefd.

23.03 Impact: Don King en de on-
dergang van Mike Tyson. Docu-
mentaire over een gewetenloze boks-
manager.

23.51 Museumschatten. Prof. Henk
van Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea. Van-
daag: Symboliek van de aap.

00.00-00.05 "" Journaal.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Warreltaal. Les 15.
10.30 Startbaan. Les 4.
11.00 (TT) Reklame: Dat belooft wat.

les 3.
11.30-12.00 (TT) Nieuws uit de na-

tuur. Les 8.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00-14.20 Skoalle-tv: Sybe satellyt
&co.

16.15 Britse en Amerikaanse litera-
tuur. Voorlichtingsprogramma.

16.25 Geheugencursus. Les 6.
16.55 Sprekend over de Middeleeu-

wen. Voorlichtingsprogramma.
17.05 Integraal management. Voor-

lichtingsprogramma.
17.15 Kennissystemen. Voorlich-

tingsprogramma.
17.25 Grieks voor beginners. Les 1.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (""+TT) Jeugdjournaal.
18.45 (TT) Het klokhuis.
19.00 Café Willy. Filmportret van een

kleurrijk café in Den Haag.
19.30 Het gezicht van Nederland.

Serie portretten van Nederlandse ge-
meenten. Afl.: Zaltbommel.

19.45 Vogels kijken. Natuurfilmserie.
Afl.: Schiermonnikoog (1). (herh.).

20.00 "" Journaal.
20.25 Suite 215, Serie. Afl.7: Berlijns

blauw. Wijnand Kas is goochelaar en
professioneel kaartspeler. Hij heeft
echter één zwakke plek, zijn zoon
Gerrit, die in een inrichting verblijft.

20.59 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 met om 23.00 Den Haag vandaag.
Presentatie: Maartje van Weegen.

23.15 (TT) Ruimteschip Aarde. Les
9.

23.45-23.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Tele-Gym. Les 12. 09.10 School-
tv . 09.40 Cursus Duits. Les 50. (herh.).
19.10 School-tv. 11.40 Teletekst. 11.50
Das Recht zu lieben. Af 1.22. 12.15 AL-
TERnativen: Die dritte Lebenszeit.
(herh.). 13.00 Geschichte/Zeitge-
schichte: Die Araber und Europa. Afl.2:
Handel und Verkehr. (herh.). 13.45Kai
Life. (herh.). 14.15 West 3 aktuell.
14.20 FensterPlatz. 15.30 Landesspie-
gel: Vom Naturschützer zum öko-
Manager. (herh.). 16.00 West 3 aktuell.
16.05 Wie das Leben so spielt: Ge-
schichten hinter der Statistik. Afl.11: Ist
Erich Breuer, Erich Breuer?. 16.30
School-tv. 17.00 Family album, USA.
Afl.: Man's best friend. (herh.). 17.30
Cursus wiskunde. Les 9. 18.00Aktuel-
le Minute. 18.01 Hallo Spencer. Afl.:
Kuckida. 18.30 Die rote Zora und ihre
Bande. Afl.3: Die Burg der Uskoken.
18.57 Programma-overzicht. 19.00 Ak-
tuelle Stunde. (19.45 Raamprogram-
ma's). 20.00 15 Minuten international:
Nepal, ein Weltwunder zerfallt. 20.15
Weltweit. 20.45 Sonderbar. 21.30 West
3 aktuell. 21.45 Plus 3. 22.15 Landess-
piegel: Weil sic sich lieben... 22.45
Frau/Mann des Monats. 23.15 Deut-
sche Risse: Walter Hunger - ein deut-
scher Lebenslauf. 00.30 Nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastik im Alltag. Af1.12.
08.30 Cursus wiskunde. Les 9.
09.00-10.45 School-tv. 16.00 School-
tv. 16.30 Cursus Engels. Les 8. 17.00
Cursus wiskunde. Les 9. (herh.). 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Kinder-Ver-
kehrsspot. 17.59 Menschen und Tiere.
Afl.: Die Sümpfe von Bharatpur. 18.23
Philipp. Afl.: Die neue Frisur. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30 Das Sü-
dwest-Journal. 19.00 Solo für 12, quiz.
19.30 Schlaglicht. 20.00 ■ Die Mun-
sters. Afl.: Die Mumie. 20.25 Auszeit.
20.30 Landesspiegel. 21.00 Nieuws.
21.15 Nach Ladenschluss. 22.00 Zwei
Weiten, Engelse speelfilm uit 1988.
Met: Barbara Hershey, Jodhi May, Je-
roen Krabbé e.a. 23.50 Radio, Radio.
Afl.3: Zeitgeschehen frei Haus
(1930-1932). 00.20 Nieuws.

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

models. Soap serie.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Prijzenslag. Spelprogramma.
09.35 Goede tijden, slechte tijden.

Dramaserie. Herh.
10.05 Boodschappenbeurs.
10.10 As the world turns. Feuilleton.
10.55 De betere sexe. Herh.
11.20 Teletext.
11.30 Channel E.
12.00 Classique.
12.30 Teletext.
13.20 Amate, the great big tree. Na-
tuurserie.

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

models. Soap serie.
16.00 Telekids.
16.30 Happy days. Serie.
17.00 5 uur show.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Dramaserie.
20.30 Hitbingo. Showprogramma.
21.35 De dageraad. Dramaserie.
22.10 Goodnight, my love. Ameri-

kaanse film uit 1972. Rolverdeling:
Frank Hogan: Richard Boone. Susan
Lakely: Barbara Bain. Arthur Boyle:
Michael Dunn. Julius Limeway: Victor
Bruno e.a.

23.35 Laatste nieuws. t
23.50 Trial by jury. Fictieve rechtsza-

ken, gebaseerd op waar gebeurde
processen. Afl.: Murdered corpse.
Een student wordt beschuldigd van
moord op een lijk.

00.15 M.A.S.H. Herh.
00.40 Oprah Winfrey Show.
01.25 Goodnight, my love. Herh.
02.40 Teletext.

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.: Ein traumhafter Auftrag. (herh.).
09.45 Reich und Schön. Serie.

Af1.344.
10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie.

Afl.: Jedem seine Rolle.
11.00 Show-Laden. Gevarieerd pro-

gramma met Walter Freiwald.
11.30 Die wilde Rose. Serie. Af1.69.

(herh.).
12.10 Alias Smith and Jones. Wes-

ternserie. Afl.: Charlies goldenes Er-
be. (herh.).

13.00 RTL aktuell.
13.05 Ein Vater zuviel. Serie. Af1.15.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield story. Serie.
15.05 Der Clan der Wölfe. Serie. Afl.:

Frauen an die Macht.
15.47 RTL aktuell.
15.50 Chips. Serie. Afl.: Schnelles
Geld.

16.40 Riskant! Spelprogramma met
Hans-Jürgen Baumler.

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow
met Harry Wijnvoord.

17.45 Sterntaler. Filmquiz met Birgit
Jahnsen.

17.55 RTL aktuell.
18.00 Die wilde Rose. Serie. (herh).
18.45 RTL aktuell.
19.15 Knight rider. Serie. Afl.: Einer

spielt falsch. (herh.).
20.15 B.L. Stryker: Diebstahl im

Grand Hotel. Amerikaanse misdaad-
film uit 1990, geregisseerd doorTony
Warmby. Met: Burt Reynolds, Loni
Anderson, Ossie Davis e.a.

22.00 Explosiv - der heisse Stuhl.
22.55 L.A. Law - Staranwalte, Tricks,

Prozesse. Serie. Afl.: Das fliegende
Toupet.

23.50 RTL aktuell.
00.00 Soldiers. Nederlandse speel-

film uit 1978, geregisseerd door Paul
Verhoeven. Met: Rutger Haver, Je-
roen Krabbé, Derek de Lint e.a.

01.55-02.20 Alfred Hitchcock zeigt.
Serie. Afl.: Ein Medium für Houdini.
(herh.).

RTL4
22.10 Goodnight, My love. Nos-
talgische gekte staat centraal in
deze film van Peter Hyams uit
1972, een remake van een thril-
ler uit de jaren veertig. Verhaal
over de verloofde van Susan
Lakely, die al vier dagen spoor-
loos is. Daarom schakelt ze
twee detectives in om hem op
te sporen. Met Barbara Bain,
Richard Boone en Michael
Dunn.

RTL plus
24.00 Soldaat van Oranje. Een
van de grootste Nederlandse
kassuccessen, en ook in de
Verenigde Staten zo goed ont-
vangen dat regisseur Paul Ver-
hoeven de stap naar Hollywood
kon maken. Rutger Haver en
Jeroen Krabbe zijn goed op
dreef als aanvankelijk studenti-
koze niksnutten die na de Duit-
se inval dappere Engelandvaar-
ders worden. Uit 1979.

televisie en radio dinsdag

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

'0.50 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.)."00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.6.00 "" Journaal.

'6-08 Het kleine huis op de prairie.Amerikaanse serie. Afl.: De verkie-
zing. Er wordt gekozen voor een
nieuwe klassevertegenwoordiger. De
strijd is deze keer tussen Mary In-
9alls, Nellie Oleson en de slome El-
Tier Dobkins.;17-00 (TT) Kinderkrant. Kinderpro-gramma.

Tijdsein 1. Actualiteitenrubriek.
'8;10 De kleine erfgenaam. 6-delige
'Engelse jeugdserie. Afl.l. De zeer
Welgestelde mevrouw Tremaine is
verdrietig als ze hoort dat haar zoon
®n kleinzoon de schipbreuk niet heb-
oen overleefd.'*-35 Blackout. Quiz. Presentatie:
Bert van Leeuwen.

'"■O4 Op weg naar Avonlea. Ameri-kaanse serie. Afl.7. Een galante man.Abigall, de vrijgezelle zuster van Ja-
net King, ontmoet Malcolm McPher-son, die ze nog van vroeger kent. De
.evoelens zijn helaas niet weder-
zijds.

'9.50 Even voor achten.
«j.OO (""+TT) Journaal.'""25 Overleven in de natuur. BBC-
natuurdocumentaire serie. Afl.6: Een6igen thuis.

'J-20 Tijdsein 2. Actualiteitenrubriek.«1.48 God verandert mensen. Praat-
Programma over de betekenis van
Jezus voor ieder persoonlijk.

'«■3O Van u wil ik zingen. Koorzang-
Programma.

«2.50 Antenne: Alexander Dubcek.
Portret.

«3.15 Toren van Babel. Vandaag:
Euthanasie: Hoe moet het verder?
discussie over de euthanasiepraktijk
'n Nederland. Gespreksleider: An-
dries Knevel.

«3.55-00.00 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Aardrijkskunde: Europa

Noord-Amerika. Afl.2.
15.00-15.30 Technologie: Hout. Afl.2.
17.30 Mooi en meedogenloos.

Af1.292.
17.55 Nieuws.
18.00 Tiktak. Af1.316.
18.05 Liegebeest. Afl.ll.
18.20 Het station. Afl.ll.
18.35 Ellyen Jools. Af 1.12.
19.00 Buren. Af1.717.
19.20 Lotto-winnaars, mededelin-
gen en programma-overzicht.

19.25 Extra Politieke Tribune: CVP.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 De drie wijzen. Quiz.
20.40 Zeker weten? rechtstreeks

praatprogramma.
22.00 Het ei van Christoffels. Verha-

len over mensen en emoties.
22.30 Kunst-zaken. Aansl.: Kwislijn.
22.35 Vandaag/Sport.
22.55 Supermachten: Rusland en

de Sovjetunie. Afl.9: De grote illusie
(1941-1988). Deel 1. Aansl.: Baraka-
uitslagen.

23.40-23.45 Coda. Ruf zur Maria, van
Brahms, gezongen door het BRTN-
Omroepkoor 0.1.v. Vic Nees.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Hout. Afl.3: Timmerwerk.
19.30 Grensstad. Af1.52: Allen voor

één.
20.00 Verkiezingsdebat. Vandaag:

Vlaams Blok.
20.30 National Geographic. Afl.:

Wondermachines. Een overzicht van
de technische mogelijkheden van
computers en robotten vandaag.

21.25 Extra Politieke Tribune: CVP.
21.30 Journaal/Sport. Aansl.: Ba-

raka-Trekking.
22.05-23.05 Eenmaal, andermaal,

verkocht. Live uitzending van een
openbare veiling ten bate van de ac-
tie 'Kom op tegen kanker. Belang-
stellenden kunnen in de veilingzaal,
maar ook thuis, telefonisch een bod
uitbrengen bij een telefoonpanel.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
SAT 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche serie. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05
General Hospital. Amerikaanse serie.
09.50 SAT.I Teleshop. 10.05 SAT 1
Bliek. 10.10 Die Prinzessin von St.
Wolfgang. Duitse comédie uit 1957.
Met: Marianne Hold, Gerhard Ried-
mann, Annie Rosar. Herh. Tussendoor:'
beurstelegram. Aansl.: Tekenfilm.
12.05 Glücksrad. 12.45 Tele-Börse.
13.35 Bingo. Spelprogramma. 14.00
Police Academy. 14.25 General Hospi-
tal. Amerikaanse serie. 15.10 Nach-
barn. Australische serie. 15.35 SAT.I
Teleshop. 15.50 ■ Addams Family.
Amerikaanse griezelserie. 16.15 Bingo.
16.45 Tennis: ATP-toernooi in Frank-
furt/M., live. In de pauze om ca. 19.00
Guten Abend, Deutschland. 19.15
Glücksrad. 20.00 Tennis,: ATP-toernooi
in Frankfurt/M., live. In de pauze om
ca. 22.00 SAT 1 Bliek. 00.10 Spiegel
TV Reportage. 00.40 ■ Auf der Flucht,
Misdaadserie. Herh. 01.30 Pro-
gramma-overzicht. Aansl.: Videotext.

Radio 1 radio7.07 Echo-magazine (7.30 Nws.
7.53-7.58 Woord onderweg). 905
Andere koffie. 10.05 MA.-magazi-
ne. 11.05 KRO's schone kunsten.
12.05Echo-magazine ( 12.30 Nws.
12.55 Mededelingent.b.v. land- en
tuinbouw). 13.10 Echo-magazine.
13.35 Kruispunt. 14.05 Veronica
nieuwsradio (17.30 Nws.). 19.04
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;
15.04 Het spoor terug; 16.04 Ischa;
16.53 Vrije geluiden; 17.04 Het na-
bije westen; 18.04 Boeken; 19.04
Passages, passanten; 20.04 Tim-
boektoe. 21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02-24.00 VARA's Verrukkelijke
Dinsdag. 6.02 Doorloper. 7.04 Ca-
rola op de radio. 9.04 Denk aan
Henk. 12.04VARA'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 Prof. Dr. J.C. van Es, voorzitt-
ter van de Diabetes Stichting. (8.00
Nws.). 9.00 Continu klassiek. 11.00
TROS concertzaal: Radio Kame-
rork en Sharon Kwartet. 12.20
Nieuwe klassieke cd's. 13.00 Nws.
13.02 De klassieke top 10. 13.30
Belcantorium. De opera's van Mo-
zart: Der Schauspieldirektor. 16.00
Het grote werk. Die sieben letzten
Worte unseres Erlösers am Kreuze
opus 51 van Haydn. Orlando Kwar-
tet. 17.00 Leger des Heilskwartier.
17.15 Muziek in vrije tijd. 18.00
Nws. 18.02 Muziekjournaal. 19.00
Orgelconcert. 19.45 Barokmuziek.
20.00 Nws. 20.02 Russische mu-
ziek vanaf de Revolutie tot 1953.
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. 13.00 Nws. 13.10 De
verdieping. 14.10 Dagvaardig.
14.30 Trojaanse oorlog. 15.00Ra-

dio 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 Groen Links. 18.30 Vertel
me wat. 18.40Taal en teken. 19.00
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Turks. 19.30Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en
het Berbers. 20.15 Nieuws en ac-
tualiteitenrubriek in het Chinees.
TELEAC: 20.30 Thuis in geldza-
ken. 21.00 P.C. privé. 21.30 Rus-
sisch, 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'héroT-
que monsieur Boniface, Franse speel-
film uit 1949. 15.05 Le jardin extraordi-
naire, (herh.). 15.35 Génies en herbe.
(herh.). 16.10 School-tv. 16.30 Clips a
la une. 16.35 Nouba nouba. 17.35 21
Jump Street. 18.30 Le jeu des diction-
naires. 19.00 Ce soir. 19.22 Uitslagen
joker en lotto. 19.30 Journaal. 20.05
Tribune electorale: Le P.R.L. 20.10 Un
cas pour deux. 21.20 Face a l'opinion.
21.55 Les ritals. Deel 2. 23.30 Nieuws.
23.55-00.00 Bourse.

BBC 2
09.00 Nieuws. 09.15 Westminster.
10.00 School-tv. 13.55 A way with
numbers. 14.20 Bertha. (herh.). 14.35
Crystal Tipps and Alistair. Vandaag:
Pussy. (herh.). 14.40 School-tv. (15.00
Nieuws). 15.15 Craftsman. Vandaag:
Notes on a harpsichord. 15.30 Sec
Hear! (herh.). 16.00 Nieuws. Aansl.:
Westminster. 16.50 Nieuws. 17.00
Catchword. 17.30 (TT) Trivial pursuit.
(herh.). 18.00 Behind the headlines.
18.30 (TT) The Victorian Flower Gar-
den, (herh.). 19.00 Maroc 7, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1967. 20.30 Ani-
mation now. Paradise. (herh.). 20.45
Assignment. Vandaag: Lost cause.
21.30 Food and drink. 22.00 (TT)
Quantum leap. 22.50 Think of England.
Vandaag: A touch of the Tar Brush.
23.30 Newsnight. 00.15 The late show.
00.55 Behind the headlines, (herh.).
01.25-01.35 Weerbericht.

België/Télé21

14.55 Spot Amnesty: Now. 15.00 Am-
nesty: La danse de l'espoir. (herh.).
16.15 Chroniques Hongroise. Deel 1.
(herh.). 17.10 Radio 21. 17.40 Nouba
nouba. 18.30 Tribune economique: les
classes moyennes. 19.00 Clips. 19.10
Le jeu des dictionnaires. 19.30 Jour-
naal. 20.00 ■ Comment réussir en
amour, Franse speelfilm uit 1962.
21.25 Nieuws. 22.00 Cargo de nuit:
Traces de pas. (herh.). 22.50-23.15 Ce
soir.

TV 5
07.00 Nieuws. 07.40 Canadees
nieuws. 08.00 Eurojoumal. 09.00
Nieuwsflits en Affiches. 09.05 Bienve-
nue en France. 09.30 Bouillon de cultu-
re. 10.45 Viva. 11.30 Nieuws.
11.40-11.55 Sélection One world.
16.05 TVS infos. 16.15 Enjeux/le point.
17.15 Bonjour bon appétit. 17.40 Kim
et Clip en Casimir. 17.55 Bienvenue en
France. 18.10Le jeu des dictionnaires.
18.30 Nieuws. 18.50 Affiches en Clin
d'oeil. 19.00 Expédition chasse et pê-
che. 19.30 Nieuws. 20.00 Envoyé spé-
cial. 21.00 Nieuws en weerbericht.
21.30 Polieier - Série noire. 23.00
Nieuws. 23.20-01.20 Ciel mon mardi.

RAI UNO
06.00 Biblioteca di raiuno. 06.55 Uno
mattina. 07.00 TGI mattina. 10.05 TGI
mattina. 10.15 Unomattina economia.
10.25 L'albero azzuro. 11.00 TGI mat-
tina. 11.05 Un anno nella vita. 11.55
Piacere raiuno. 12.25 Che tempo fa.
12.30 TGI flash. 12.35 Piacere Raiu-
no. 13.30 Telegiornale. 13.55 TGI - tre
minuti di. 14.00 Piacere raiuno. 14.30
Cose dell'altro mondo. 15.00 Cronache
dei motori. 15.30 Quarantesimo paral-
lelo a sud e nord. 16.00 Big! 17.55
Oggi al parlamento. 18.00 TGI flash.
18.05 Fantastico bis. 18.40 II mondo di
quark. 19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 II TGI presenta. 21.45
Quark speciale. 22.45 TGI linea notte.
23.00 La lunga notte del comunismo.
00.05 TGI notte - Che tempo fa. 00.35
Oggi al parlamento. 00.45 Mezzanotte
e dintorni. 01.05 DSE Regioni allo
specchio.

BBC1
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
Rupert the bear. 11.35 The clothes
show. (herh.). 12.00 Nieuws. 12.05 No
kidding with Mike Smith. 12.30 People
today. (13.00 Nieuws). 13.20 Pebble
Mill. 14.00 Nieuws. 14.30 (TT) Neigh-
bours. 14.50 Going for gold. 15.15 The
children of An Lac, Amerikaanse speel-
film uit 1980. 16.50 Bodger and Bad-

ger. 17.05 The new adventures of
mighty mouse. (herh.). 17.20 Watt on
earth. 17.35 Now then. 18.00 News-
round. 18.10 (TT) Grange Hill. (herh.).
18.35 (TT) Neighbours. (herh.). 19.00
Nieuws. 20.00 Every second counts.
20.30 (TT) EastEnders. 21.00 (TT) Fall
and rise of Reginald Perrin. 21.30 (TT)
A question of sport. 22.00 (TT) Nieuws.
22.30 (TT) Making out. 23.25 Film 91
with Barry Norman. Vandaag: What
about Bob? 23.55 Neil Sedaka in con-
cert. 00.45-00.50 Weerbericht.

Eurosport
14.00 Kunstschaatsen, (herh.). 15.30
Eurofun. (herh.). 16.00 Handbal,
(herh.). 18.00 Voetbal. 19.00 Eurolym-
pics Albertville. 19.30 Motorsport,
(herh.). 20.00 Autosport. 21.00 Surfen.
21.30 Eurosport news. 22.00 Worste-
len. 23.00 Karate. 00.00 Eurofun.
(herh.). 00.30-01.00 Eurosport news.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Bowlen. 09.00
Tennis. 10.30 Eurobics. 11.00 Gym-
nastiek. 12.00 Snooker. 14.00 Power-
sports. 15.00 Eurobics. 15.30 Golf.
16.30 Boksen. 18.00 Gymnastiek.
19.00 Volleybal. 20.00 Bowlen. 21.00
Formule 1. 22.00 Boksen, live. 00.00
World snooker classics.

CNN
09.45 Newsroom. 12.30 Business Mor-
ning. 13.30 Business day. 15.00Larry
King. 16.00World day. 17.30 Crier and
Co. 20.00 World business tonight.
21.00 The international hour. 23.00
World business tonight. 23.30 Showbiz
today. 00.00 The world today. 01.00
Moneyline. 01.30 Crossfire. 02.00 Pri-
me 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, 7.00, 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.
11.50 Hetkoekoeksnest. 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.

België/BRF
06.35 Radiofrühstück. 07.15 Wun-
schkasten (7.45 agenda; 8.30
overpeinzing). 09.10 Musikex-
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 Musikjournal.
20.05-20.35 Lessons of English by
FOREM/Deutschspr. Gemein-
schaft.

RTL Radio
04.00 Frühschicht. Voor vroege 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.

WDR 4
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.
08.30 Europalia. 09.00 News.
09.10 The mix. 10.00 Victory. 10.30
The mix. 11.50 Music news. 12.00The
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 Drama. 18.30 Wyatt Earp.
19.00 Comedy showcase. 19.30 Inside
édition. 20.00 Prime sport. 21.00 The
science show. 21.30 East Europe re-
port. 22.00 News. 22.30 USA market
wrap. 22.45 The Tuesday movie. 00.15
News. 00.25 Europalia. 00.35 Music
news. 00.45 Wanted. 01.45 Blue night.
02.15 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.
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Uw koffie staat vandaag
klaar op pagina 15

Vrouw in eigen
auto overvallen

HEERLEN - Een 31-jarige Duit
se vrouw is zaterdagmiddag ir
haar auto overvallen. Dat ge-
beurde op de parkeerplaats aar
het Homerusplein in Heerlen.
De vrouw, die haar auto wilde
parkeren, stond plotseling oog ir
oog met een man die het portie-
openrukte en onder bedreiging
van een mes geld eiste. De mar
had zijn gezicht gedeeltelijk be-
dekt met een body-warmer. Mei
de handtas van het slachtoffei
verdween de man richting Heer
len-centrum.

erop te wijzen eerst naar de huisarts
te gaan kunnen de Eerste Hulpafde-
lingen veel efficiënter werken, om-
dat ze hun aandachtkunnenrichten
op de elementaire hulpverlenig bij
ernstige spoedgevallen.

r£ERLEN - Dankzij een groot-
_r.KPse actle om net oneigenlijk
F "ruik van de Eerste Hulpposten
kar? de ziekenhuizen in Oostelijk

terug te dringen, is'
T bezoek aan deze posten metulJna 20% gedaald.

Van onze HaagseredacteurBromfietser
verongelukt

{jANDGRAAF - Een 34-jarige in-oner van Heerlen is gistermiddag
"1 een verkeersongeluk in Land-

je aaf om het leven gekomen. De
eerlenaar was op zijn bromfiets óp

ieS naar zijn werk toen hij op de
(Tising van Europaweg Noord-
rensstraat werd aangereden door

j 1 bestelbus die bestuurd werdoor een i9_jarige man u jt Land-a af. De Heerlenaar is overleden
P Weg naar het ziekenhuis. Vol-«eHs de politie in Landgraaf heeft

v bestelbus waarschijnlijk geen
°°rrang verleend. Er loopt nog een■Rerzoek naar de juiste toedrachtan het ongeluk.

Bezoek EHBO met
bijna 20% gedaald

Actie slaat aan bij publiek

VALKENBURG - De 43-jarige Jo
Straaten uit Schin op Geul is onge-
deerd weer thuis. De geestelijk ge-
handicapte man werd zondagavond in
Schinnen aangetroffen. Zijn familie
had hem zaterdag als vermist bij de
rijkspolitie groep Valkenburg aan de
Geul gemeld.

Vermiste man
weer thuis

Schot in
carnaval
# Met een aantal
ongerichte schoten, heeft de
Kerkraadse Vasteloavends
Verain gistermiddag het
nieuwe seizoen ingeschoten.
Een bijzonder seizoen moet
het worden. Immers de
vereniging bestaat vijfkeer
elf jaar. En daar maakt
Kerkrade natuurlijk een
grootfeest van. Er is een
boek gemaakt over de 55
jaarwel en wee van de
club. Het eerste exemplaar
kreeg burgemeester Jan
Mans.

Foto: KLAUS TUMMERS

R. zal aan de grensautoriteitenvan de
Duitse Bondsrepubliek worden over-
gedragen.

Gevangene gepakt
in Valkenburg
VALKENBURG - De rijkspolitie
groep Valkenburg aan de Geul heeft
zondag de 34-jarige Duitser H.R. aan-
gehouden. De man was in mei uit de
gevangenis in Marburg ontsnapt en
moet in Duitsland nog een gevange-
nisstraf van meer dan vier jaar uitzit-
ten. Tijdens het onderzoek bleek dat
R. ook betrokken is geweest bij de
overval, ongeveer vier weken gele-
den, op het tankstation in Berg en
Terblijt. Hij fungeerde als chauffeur.
Uit de verklaringen van de Duitser is
de politie ook achter de identiteit van
de hoofddader, eveneens een Duit-
ser, gekomen. Deze is nog voort-
vluchtig.

Maar de actie heeft ook een finan-
ciële reden. Bij de financiering van
de volksgezondheid wordt er van
uitgegaan dat Eerste Hulp verstrekt
wordt door de huisarts. Specialisti-
sche hulp van het ziekenhuis is
duurder dan huisartsenhulp. Wan-
neer er veel mensen oneigenlijk
gebruik maken van de EHBO dan
worden kostbare voorzieningen ge-
bruikt voor activiteiten waar ze niet
voor zijn bedoeld. De actie zal bin-
nenkort een vervolg krijgen.

Verslavingszorg wordt mogelijk ontzien

WVC: bezuinigingen
enigszins verzachten

|.e gezamelijke actie 'Eerste hulp°^iq? Eerst naar uw huisarts!' was
i n initiatief van de huisartsen, zie-
j en het LIASS, dat per 1jll 1990 van start ging. Doel van
.j *e actie was het aantal patiënten
l^ zonder doorverwijzing van de"isarts bij de EHBO post komt te-

S te dringen. Ondanks de daling
d -18,3%, blijkt nog steeds 63% van
* Patiënten niet door de huisartsrvvezen te zijn. Door deze mensen

Regeling oud
papier handhaven

De Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten (VNG) heeft inmiddels bij
minister Alders van Vrom opnieuw
met klem aangedrongen op een lan-
delijke regeling voor een afnamega-
rantie door de industrie.

SITTARD - De Vereniging van Ne-
derlandse Papier- en Kartonfabrieken
(VNP) heeft de Nederlandse gemeen-
ten opgeroepen om de subsidiesvoor
het inzamelen van oud papier te
handhaven en daar waar de inzame-
ling dreigt in te zakken, een nieuwe
subsidieregeling op te zetten.
De VNP wil uit concurrentie-overwe-
gingen niet langer aan de oud-papier-
handelaren een garantieprijs van zes
cent per kilogram bieden. Om nu te
voorkomen dat de huidige inzameling
totaal instort en een nuttige grondstof
op de afvalberg terecht komt, heeft de
VNP de gemeenten gevraagd in elk
geval door te gaan met het subsidië-
ren van de inzameling, ook al ziet de
papierindustrie af van de garantie-
prijs. Bovendien waarschuwt de ver-
eniging dat na een ineenstorting van
het inzamelsysteem uiterst moeilijk is
om opnieuw te beginnen.

DEN HAAG - Het ministerie
van WVC is bereid de bezuini-
gingen in het welzijnswerk in
Limburg en het noorden van
het land enigszins te verzach-
ten. In Limburg zal daar ver-
moedelijk vooral de versla-
vingszorg van kunnen profite-
ren. Dat is het resultaat van het
bestuurlijk overleg dat gisteren
in Den Haag werd gevoerd tus-
sen minister Hedy dAncona
van WVC en betrokken provin-
ciebestuurders, waaronder gou-
verneur Emile Mastenbroek en
gedeputeerde Ger Kockelkorn
d'Ancona hoopt over een
maand, voor de behandeling
van de begroting WVC in de
Tweede Kamer, een akkoord te
hebben bereikt met de vijf be-
trokken provincies. Die reageer-
den gisteren weinig enthousiast
op de resulaten van het gevoer-
de overleg.

Oost-Europa nekt
Glasmij Holding

- Vanwege de negatie-,. or»twikkelingen op de intematio-Tle glasmarkt met name door het
T de markt trekken van Oost-jj^opa, is de Glasmij Holding BV

Heerlen in financiële problemen
*eraakt. De directie heeft dan ook
bpkr een aantal van de tot de groep

bedrijven, uitstelvan be-
dingen aangevraagd,
r-^ten de surcéance blijven Deltai^as BV (het vroegere JOM BV) enUe»ta Plastics BV.

I ZJ: afgelopen maanden zijn de om-
'ten en het prijsniveau weer op

|.p gekomen. Zodoende bestaat er
e/k 160 e^ bedrijf vertrouwen datbetere tijden komen.

" Met man en macht probeerden brandweerlieden en ziekenbroeders een van de zwaargewon-
den van het gecompliceerde ongeval in Gronsveld uit zijn benarde positie te bevrijden.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Dat zou moeten gebeuren door het
beleid waar het dan concreet om
gaat, uit de 'normale' middelen van
het ministerie te bekostigen. In
Limburg kan dan bij voorbeeld ge-
dacht worden aan de verslavings-
zorg, laat een woordvoerder van
WVC weten. In Limburg worden 31
arbeidsplaatsen bij de CADs (Cen-
tra voor Alcohol en Drugs) betaald
met 1,8 miljoen PNL-geld van WVC.
De provincie vreest dat de versla-
vingszorg in Limburg wordt ontre-
geld als die WVC-bijdrage geheel
wordt wegbezuinigd.

Muziekkorps
ontbreekt bij
intocht Sint

Vier gewonden bij frontale
botsing op Hoge Weert

MAASTRICHT/EIJSDEN -Bij een
frontale botsing tussen een vracht-
wagen en een personenwagen gis-
termorgen om kwart voor twaalf op
de kruising Hoge Weert en de afslag
naar Gronsveld (Schaapbroekweg) -op de grens van Maastricht en Eijs-

den - zijn vier personen zo ernstig
gewond geraakt dat zij voor behan-
deling naar het AZM moesten wor-
den gebracht. Een van hen, een
21-jarige inwoonster uit Amster-
dam, moest door de brandweer uit
het wrak van de personenwagen

worden bevrijd.
De vrachtwagen bestuurd door een
19-jarige inwoner van Maastricht
raakte bij de kruising in een slip,
schoot de berm in maar belandde
weer op de Hoge Weert waar een
frontale botsing ontstond met de
personenwagen bestuurd door een
51-jarige inwoner uit Amsterdam.

Ook de vrachtwagenchauffeur had
een passagier aan boord die zich
onder doktersbehandeling moest
stellen.

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - De organisatie van
de Sinterklaas-intocht in Heer-
len heeft geen enkel muziek-
korps kunnen vinden om de
aankomst van de sint luister bij
te zetten. Hy arriveert op 20 no-
vember om twee uur bij winkel-
centrum 't Loon.

In de komende maand moeten de
'knelpunten' die bij de provincies
ontstaan, geïnventariseerd worden.
Ook moet in beeld worden gebracht
waarop, volgens WVC, bezuinigd
kan worden en of in die gevallen
een sociaal plan voor het af te
vloeien personeel noodzakelijk is.

Inventarisatie

De Duitsers zijn door de douaneover
gedragen aan de politie.

Zaterdagmiddag, tijdens een onge-
veer zeven uur durende actie aan de
grens bij De Locht, werden 18 Duit-
sers aangehouden die bij elkaar zon
drie kilo hard- en softdrugs bij zich
hadden met een totale waarde van
30.000 gulden. Er werden bij de actie
ook nog diverse verboden wapens in
beslag genomen.

HEERLEN - De douane-post Heer-
len heeft dit jaar al 3,5 kilo harddrugs
(óocaïne, heroïne en amfetamine) on-
derschept. De drugs vertegenwoordi-
gen een straatwaarde van ongeveer
750.000 gulden. De verdovende mid-
delen werden voornamelijk aan
grensovergangen in de gemeente
Kerkrade onderschept. De drugsmok-
kelaars gebruiken met name de over-
gangen Herzogenrath, Pannesheide,
Baalsbruggee, Eygelshoven en De
Locht voor hun lucratieve overtocht.

Drugs onderschept
aan grens

De betrokken provincies blijven er
vooralsnog van uitgaan dat de in
1989 opgestelde overeenkomsten
van kracht blijven. Zij blijven de
bezuinigingen afwijzen, zo maakte
de woordvoerder van de provincie-
besturen, de Groningse commissa-
ris der koningin Henk Vonhoff na
afloop van het gesprek duidelijk.

De goedheiligman en zijn gevolg
reizen in de tot stoomboot omge-
bouwde 'Blauwe Sjuut' van de
Heerlense carnavalsvereniging.
De stoomboot is uitgerust met
een muziekinstallatie, maar de
organisatie had de bisschop van
Mira graag verwelkomd met 'le-
vende muziek. .„Geen enkele
fanfare is beschikbaar op woens-
dagmiddag, zelfs niet tegen een
zeer redelijke vergoeding", ver-
telt G. Pijpers namens City
Heerlen Promotion, de organisa-
tie van de ondernemers.

De provincies hebben gisteren aan-
gegeven met welke problemen zij
geconfronteerd zullen worden als
de maatregelen doorgaan. Zij wach-
ten af met welke voorstellen WVC
de volgende maand, zal komen in de
nog te voeren ambtelijke en be-
stuurlijke gesprekkken. Wat d'An-
cona 's hoop op een akkoord binnen
een maand betreft, wilde Vonhoff
niet meer kwijt dan dat de provin-
cies in ieder geval procedureel zul-
len meewerken.

Toch wordt de intocht niet uitge-
steld, want op woensdagmiddag
heeft de Heerlense jeugd een
vrije middag. Pijpers: „Het vorig
jaar waren zeker 1250 kinderen
bij de intocht aanwezig en daar
doen we toch allemaal het voor."

Het initiatief voor de stage is afkom-
stig van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten in samenwerking met
haar Oosteuropese partners.

BEEK - De gemeente Beek heeft
vanaf vandaag twee Tsjechische be-
stuurders uit Zborov nad Byskycou op
bezoek. Burgemeester Jozef Cicha
en ambtenaar Ladislav Setnicky zul-
len de komende vijf weken in Beek
bestuderen hoe een Nederlandse ge-
meente en het democratische rechts-
systeem fungeert.

Tsjechen te
gast in Beek

aar gisteren bleken veel raads-s]^CÏ! eS er voorstander van om met
'echts één kabelkrant te volstaan.*en zag njet in wat de meerwaarcie

Dat zenderaanbod wordt per 1 ja-
nuari verrijkt met BBC 1 en 2, MTV
en Filmnet. Ook krijgt Heerlen een
Minderhedenzender. Daarop ko-
men Marokkaanse en Turkse pro-
gramma's met waarschijnlijk ook
de Rai Uno. Maar mogelijk krijgt
die laatste zender een apart kanaal.
Op 3 december stelt de gemeente-
raad het zenderaanbod vast.

fch tg<fmeente Heerlen neemt via zijn
r- , Spedrijf per 1 januari zeven ka-aien over van het mislukte experi-
len Totaalnet- Twee van die kana-
Ln rr,w^ de men reserveren voor
£- -TV en TV-Gazet, die deze tot nuue huurden van Totaalnet.

Heerlen wil af van
LD-TV of TV-Gazet

van een tweede kabelkrant was, en
zag daar liever iets anders voor in
de plaats.
Omdat het niet reëel zou zijn die
keuze nog hals-over-kop voor 1 ja-;
nuari te maken, stelde PvdA'er Ka-
rel Scholtissen voor de knoop hal-
verwege 1992 door te hakken:
LD-TV of TV-Gazet handhaven.

CDA, SP, Groen Links en D66
steunden dat idee. VVDer Jacques
De la Haye ging nog verder: „Ze

kunnen allebei weg, stilstaande
plaatjes zijn passé." De Groepering
Heerlen-Noord wil als enige fractie
beide kabelkranten behouden.

Wethouder Jo Evers zegde toe de
mening van de raadsmeerderheid in
te brengen bij de onderhandelingen
met LD-TV en TV-Gazet. De beide
kranten zouden een voorlopig con-
tract voor een halfjaar aangeboden
kunnen krijgen, totdat de Heerlense
raad zijn keuze heeft gemaakt.

Vooruitlopend op een akkoord,
heeft CAI Hoensbroek toegezegd
zich alvast te willen aanpassen aan
het Heerlense zenderaanbod. Per 1
januari krijgen de inwoners van
Hoensbroek zoveel mogelijk dezelf-
de programma's op de kabel als de
rest van Heerlen.

Het Nutsbedrijf Heerlen is overi-
gens nog steeds in onderhandeling
met CAI Hoensbroek over overna-
me van deHoensbroekse abonnees.

- De gemeente Heerlen
i at in de loop van volgend jaareen. Uze maken tussen de beide kabel-
kanten LD-TV en TV-Gazet.

Meerderheid raad vindt twee kabelkranten te veel

Jdens de gisteren gehouden com-missievergadering Cultuur, Onder-
Js Sport en Recreatie bleek een

tviferderheid van de raadsfracties
"cc kabelkranten te veel van hetg°ede te vinden.

De politie trof in de woning een com-
plete vuurwerkwinkel aan. De eige-
naar maakte zelfs reclame voor zijn
woning middels een bord met de aan-
duiding 'Vuurwerk achterom. De man
had geen vergunning.

MAASTRICHT - De Maastrichtse po-
litie heeft gisteren in een woning in
het stadsdeel Oostermaas 40 kilo
vuurwerk in beslag genomen. De poli-
tie kwam de illegale handel op het
spoor, doordat kinderen door het af-
steken van vuurwerk voor geluids-
overlast zorgden.

Vuurwerk gevonden
in Oostermaas

In Limburg dreigen door de bezui-
nigingsplannen (34 miljoen gulden
jaarlijks ingaande 1993) van de be-
windsvrouw zeshonderd voormali-
ge PNL-arbeidsplaatsen, bedoeld
om de gevolgen van de mijnsluitin-
genop te helpen vangen, te verdwij-
nen. d'Ancona blijft bij haar voorne-
men de overeenkomst (uit 1989)met
het provinciebestuur waarin die ar-
beidsplaatsen werden veiliggesteld,
op te zeggen. Zij wil echter bekij-
ken of de 'echte' knelpunten die
daardoor ontstaan,-kunnen worden
opgelost.

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
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,Jk ben de weg, dewaarheid en het leven.
Niemandkomt tot deVader tenzij door Mij."

(Joh. 14,6)

Voorzien van het sacrament der zieken is in de
leeftijd van 68 jaarplotseling van ons heengegaan

pater Bartholomeus
Biemans

ongeschoeid karmeliet
pastoor van deparochie van

het H. Hart van Jezus
Paters Ongeschoeide Karmelieten
Familie Biemans
Kerkbestuur

Geleen, 9 november 1991
.Rijksweg Noord 35, 6162 AB
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 14november a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van het H. Hart van JezusPaterskerk
te Geleen. Daarna volgt de begrafenis op het kloos-

terkerkhof naast de kerk.
"De avondwake (eucharistieviering) wordt gehou-
den op woensdag a.s. om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
■Pater Bartholomeus ligt opgebaard in het mortua-
rium Maaslandziekenhuis Geleen. Bezoek dage-
lijks van 17.30 tot 18.30 uur.
'Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te willen

"beschouwen.

t
Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van onze pastor

Bartholomeus
Biemans o.cd.

Bestuur en ledenvan de
Parochieraad H. Hart

f
Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van de zeereerw. heer pas-
toor pater

Bartholomeus
Biemans

.tevens president van ons Kerkelijk Zangkoor.
Hij was bij ons allen zeer geliefd.
Zijn stuwende kracht zullen wij node missen!

Bestuur en leden St. Theresiakoor
H. Hartparochie Geleen

t
Met ongeloof en verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het plotselinge overlijden van onze
pastor

Bartholomeus
Biemans o.cd.. _

Bestuur en medewerkers van de
Stichting Hulpaktie Paterskerk

t
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

pastor Bart Biemans
Naast zijn bijdrage aan en openheid voor nieuwe
ontwikkelingen in ons godsdienstonderwijs stond
vooral het welzijn van de kinderen centraal in zijn
doen en laten binnen onze school.
Dit tezamen met zijn oprechte belangstelling voor
het persoonlijke lief en leed van iedereen binnen
onze gemeenschap zorgde ervoor dat hij een bij-
zondere plaats innam.
Zijn overlijden betekent daarom een groot gemis
en met respect zullen wij blijven terugdenken aan
de wijze waarop hij deel uitmaakte van onze
schoolgemeenschap.

Stichting Katholiek Onderwijs St. Joseph
het schoolbestuur
het team
de medezeggenschapsraad
de ouderraad
de leerlingen

t
Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze vroegere geestelijk adviseur

pater
Bart Biemans o.cd.

Met gevoelens van respect blijven wij hem geden-
ken.

Bestuur en leden
W Quick '08

Enige en algemene kennisgeving
Dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest,
geven wij kennis van het overlijdenvan mijn man,
onze vader, schoonvader, groot-en overgrootvader,
broer, zwager, oom en neefin de leeftijd van 81 jaar

Cornelis Jacob Dalm
Familie Dalm

■ Heerlen, 6 november 1991
Corr.adres: Marshallsingel 45, 6414 GK Heerlen
Op wens van de overledene heeft de crematie in
familiekring plaatsgevonden.

Dankbetuiging
Wij willen iedereen die belangstelling en
medeleven heeft getoond bij de ziekte en
het overlijden van onze dappere moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

A.L. Mulder-de Roo
weduwe van
H. Mulder

xlaarvoor hartelijk bedanken.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

t
Met grote droefheid geven wij kennis, dat geheel
onverwacht van ons is heengegaanonze lieve moe-
der, schoonmoederen oma

Elsa Bindels
echtgenotevan wijlen

Antoon Brounen
Zij overleed, voorzien van de h. sacramenten, in
het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade, in de leeftijd
van 77 jaar.

Landgraaf: Ria enRob de Bas-Brounen
Peggy en Natascha

Gulpen: Joen Mariet Brounen-Schoffelen
Suzanne, Nadja enCaroline

Heerlen: Henriette en Nie Vongehr-Brounen
Kim
Familie Bindels
Familie Brounen

6463 TZ Kerkrade, 9 november 1991
Mgr. van Gilsstraat 202
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
donderdag 14 november a.s. om 10.00 uur in de pa-
rochiekerk Blijde Boodschap te Kerkrade, Dir. v.d.
Mühlenlaan, waarna aansluitend crematie in het
crematorium te Heerlen.
Samenkomst in voornoemde kerk. Er is geen con-
doleren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium
v.v. is gezorgd.
Woensdag 13 november zal moeder bijzonder wor-
den herdacht tijdens de avondmis van 19.00 uur in
bovengenoemde kerk.
Indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zen-
den, gelieve dan deze aankondiging als zodanig te
beschouwen.

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

Els Brounen
Haar inzet zal steeds in onze herinnering voortle-
ven.

Bestuur en ledenziekensectie
"De Blijde Boodschap"

Diep geschokt door het plotseling overlijden delen
wij u mede dat geheel onverwacht van ons is heen-
gegaan mijn lieve echtgenoot en onze _brgzame
vader, zoon, schoonzoon, broer, schoonbroer, oom
en neef

Piet Heckmanns
echtgenootvan

Agnes Scholtes
* 28-10-1940 t 11-11-1991

Kerkrade: A. Heckmanns-Scholtes
Peter en Carin
Familie Heckmanns
Familie Scholtes

6462 BC Kerkrade, 11 november 1991
Veldkuilstraat 85
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 14 november a.s. om 12.00 uur in de pa-
rochiekerk H. Maria-Goretti te Kerkrade-Nulland
waarna aansluitend begrafenis op de centrale be-
graafplaats Schiffersheide.
Samenkomst in voornoemde kerk waar vooraf ge-
legenheid is tot schriftelijk condoleren.
Woensdag 13 november zal de overledene bijzon-
der worden herdacht tijdens de avondmis van
19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zen-
den gelieve dan deze aankondiging als zodanigte
beschouwen.

Tot ons leedwezen berichten wij u dat op maandag
11 november 1991 is overleden onze gewaardeerde
medewerker, de heer

P.F.C. Heckmanns
Wij verliezen in hem een fijne collega met wie
iedereen altijd goed heeft kunnen samenwerken.

Directie en Personeel
Telecomdistrict Maastricht.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
plotseling overlijden van onze gewaardeerde colle-
ga

P.F.C. Heckmanns
Wij wensen Agnes, Peter, Karin en familie heel
veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Collega's Montage Telefooncentrales
PTT Telecomdistrict Maastricht.

Met grote verslagenheidnamen wij kennis van het
plotselinge overlijden van onze goede vriend

Piet Heckmanns
Wij zullen hem nooit vergeten en wij wensen
Agnes, Peter en Carin veel sterkte toe.

Zijn vrienden en vriendinnen
van manege Con Crombach.

Kerkrade, november 1991

Enige en algemene kennisgeving

t
Met droefheid geven wij kennis dat na een werk-
zaam en liefdevol leven voor het gezin dat alles
voor hem betekende toch nog onverwacht van ons
is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Johannes Kees
Adrianus van Gelder

echtgenootvan

Maria Sophia Roemgens
Hij overleed in de leeftijd van 80 jaar, voorzien van
het h. oliesel.

Landgraaf: M.S. van Gelder-Roemgens
Kinderen en kleinkinderen
Familie van Gelder
Familie Roemgens

6374KM Landgraaf, 8 november 1991
Esdoornstraat 30
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
woensdag 13 november a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Theresia en Don Bosco te
Waubach-Lauradorp waarna aansluitend de begra-
fenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aan de
Vogelzankweg.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne heden dinsdag 12 november om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman uitvaartcentra Beuteweg 32 te Nieu-
wenhagen dagelijksvan 18.00 tot 18.15 uur.

I ■*"■"~"■ IRust nu maar uit.
Je hebt je strijd gestreden.______ ______ Je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie kan begrijpen wat jehebt geleden
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan.
Rust nu maar uit!

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens haar le-
ven heeft gegeven, hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve vrouw, zus, onze tante en nicht

Marianne
Lebr-Grachten
echtgenotevan

JoLebr
Zij overleed op 67-jarige leeftijd in het St. Jozefzieken-
huis te Kerkrade, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken.
Wij bevelen haar in uw gebeden aan.

Kerkrade: JoLebr
Familie Grachten
FamilieLebr

6463 TX Kerkrade, 10 november 1991
Mgr. van Gilsstraat 194
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag
15 november a.s. om 11.00 uur in deparochiekerk van De
Blijde Boodschap te Kerkrade-Rolduckerveld, Dir. v.d.
Mühlenlaan, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op de begraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schrif-
telijk condoleren.
Marianne wordt bijzonder herdacht in de avondmis van
donderdag 14 november a.s. om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmortuarium
(gelegen op het terrein van de Lückerheidekliniek), St.
Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvremont, dagelijks van
18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Op zondag 10 november 1991 hebben wij afscheid genomen van onze
vriend en huisgenoot

Harry Hendrikx
Harry, bedankt voor jevriendschap.

Medebewoners en groepsleiding
Familie Martens-Hendrikx

10 november 1991
St. JosephRustoord, Gasthuisstraat 6, Heerlen
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag 13 november a.s. om
10.00 uur in de kapel van het St. JosephRustoord te Heerlen, waarna aan-
sluitend de crematie zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen-
Imstenrade.

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

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin
" dat alles voor haar betekende is na een kortstondi-

ge ziekte nog vrij onverwacht van ons heengegaan
voorzien van de h.h. sacramenten in de leeftijd van
71 jaar mijn lieve vrouw, onze goede moeder,
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Hubertina
Jeannetta

Tummers-Bruls
echtgenote van

Pieter Joseph Tummers
Wij vragen een gebed voor haar zielerust.

Doenrade: P.J. Tummers
Doenrade:. Huub enGerda

Tummers-Meulenberg
Grevenbicht: Elly en Harie

Mulleners-Tummers
Doenrade: Zef Tummers
Doenrade: Alfons Tummers
Doenrade: Paula en Wil Janssen-Tummers

Munstergeleen: Mia en Jo Cox-Tummers
Jabeek: José enWiel

Rademakers-Tummers
en haardierbarekleinkinderen
Familie Bruis
Familie Tummers

6439 AT Doenrade, 10 november 1991
Kerkstraat 68
De plechtige eucharistieviering gevolgd door de
begrafenis aldaar zal gehoudenworden op donder-
dag 14 november om 11.00 uur in de parochiekerk
St. Joseph te Doenrade.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden in de avondmis van woensdag om 19.00
uur in eerder genoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis in Sittard.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 17.30
tot 18.15 uur.
Wilt u iniden wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Verdrietig maar in het besef dat haar nu rust is ge-
geven en dankbaar voor haar zorg hebben wij af-
scheid genomen voorzien van de h. sacramenten
der zieken op de leeftijd van 65 jaarvan onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante
en nicht

Rosalina Gerda Pelzer
weduwevan

Harm van der Sluis
Lelystad: Harrie van derSluis

t Bert van der Sluis
Heerlen: José vanKan-van der Sluis

Lei vanKan
Heerlen: Paula van der Hoeff-van derSluis

Huubvan der Hoeff
Ronald enHanneke
enverdere familie

Guido Gezellestraat 24, 6416 SX Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
donderdag 14 november 1991 om 11.00 uur in de
parochiekerk Verschijning van de Onbevlekte
Maagd te Molenberg-Heerlen waarna aansluitend
begrafenis op de algemene begraafplaats Aker-
straat (ingang Groene Boord).
Voor aanvang van de mis is er gelegenheid tot
schriftelijk condolerenvanaf 10.40 uur achter in de
kerk.
Rozenkransgebed waarna avondmis woensdag 13
november a.s. om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in de rouwkamer van het rouw-
centrum v/h Crombach Oliemolenstraat 30 (ingang
St. Antoniusweg).
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks
van 17.30 uur tot 18.00 uur.

Vervolg
familieberichten

zie pagina 14

t
Bedroefd doch dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft geven wij
u kennis dat voorzien van de h.h. sacramenten der zieken in het De We-
verziekenhuis te Heerlen op de leeftijd van 68 jaaris overleden mijn dier-
bare echtgenote, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, zus, schoonzus,
tante en nicht

Maria Sophia Brouwers
echtgenote van

Alexander Johannes Hubertus
Suijlen I

De bedroefde famiüe:
Valkenburg a/d Geul: A.J.H. Suijlen

Heerlen: Anita Suijlen
Frans Bekkers

Berg en Terblijt: Rob Suijlen
Louisianne Suijlen-Notermans _
FamilieBrouwers \i
Familie Suijlen Ie

6301 ZX Valkenburg a/d Geul, 9 november 1991
Weth. Paulsseniaan 35 ,
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis zal plaatshebben "■
donderdag 14 november a.s. om 11.00uur in de parochiekerk van de O.L. ï
Vrouw van Altijddurende Bijstand te Valkenburg a/d Geul. j]
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor de aanvang van de uit- :
vaartdienst. ,
Voor de zielerust van de overledene zal woensdag 13 november om 19.00 l(
uur de avondwake gehouden worden in voornoemde kerk. 6\,
De dierbare overledene is opgebaard in het mortuarium van het De We-
verziekenhuis te Heerlen. Bezoek dagelijks van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen gelieven deze an-
nonce als zodanig te willen beschouwen. e'

■________________ -^
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend is heden -na een
werkzaam leven en een korte maar hevige ziekte- van ons heengegaan
mijn lieve man, onze vader, grootvader, zoon, schoonzoon, broer, zwager,
oom en neefK

Jacobus (Jacq) Maria
Schuivens ||

echtgenoot van >
Hermine Vos \
i.

Hij overleed in de leeftijd van 57 jaarvoorzien van het h. sacrament der
zieken. ~In dankbare herinnering:

H.M.J. Schuivens-Vos
kinderen en kleinkinderen
Familie Schuivens ,
Familie Vos (

Landgraaf, 10 november 1991
Kapittelstraat 24, 6374 BR Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 16 november a.s. |
om 11.30uur in deparochiekerk H. Bernadette Reeweg te Landgraaf (Ab- rdissenbosch) waarna de begrafenis zal plaatsvinden op der.k. begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is gelegenheid tot schriftelijke condoleance.
Vrijdag 15 november zal de overledene bijzonder worden herdacht tij-
dens de rozenkrans en de aansluitende avondmis om 18.40 uur in voor-
noemde kerk. t
De overledene is opgebaard in het mortuarium Beuteweg Landgraaf
(Nieuwenhagen). Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.30-18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen gelieven deze an-
nonce als zodanig te beschouwen.1 1

ï IBedroefd, maar in dankbaarheid voor wat zij voor
ons geweest is, delen wij u mede, dat God geheel
onverwacht tot Zich heeft genomen, onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Gertrud Hermanns
weduwe van

Antoon Joseph Hanssen
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar, na een liefde-
volle verzorging in het bejaardenverzorgingstehuis
"de Dormig".

Reuver: Annette en Wil
Wetterhahn-Hanssen
Guido - Jaqueline
Mariëlle- Frank

Kerkrade: Maria en HansBost-Hanssen
Nicole -Patrick

Nieuwenhagen: Jefen Annie Hanssen-Raets
Jochen

Nieuwenhagen: Jeanny Hanssen
Nieuwenhagen: Léonie en Sander

Robberts-Hanssen
Familie Hermanns
Familie Hanssen

Landgraaf, 9 november 1991
Corr.adres: Mgr. Lemmensstraat 18,
6373 BN Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden'
op donderdag 14 november a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van Maria Hulp der Christenen te
Nieuwenhagen, waarna aansluitend de crematie
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Gebedsdienst tot intentievan onze dierbare overle-
dene woensdag 13 november om 18.15 uur in het
bejaardenverzorgingstehuis "de Dormig" te
Schaesberg-Landgraaf
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving
Van mij is heengegaanmijn lieve vriend en huisge-
noot

Willem Hendrik
Grond

op de leeftijd van 77 jaar.
M. Oosterhuis

Enschede, 7 november 1991
De crematieplechtigheid heeft in stilte plaatsge-
vonden.

t
Groot is de leegte die jeachterliet.
Mooi zijn de herinneringen die blijven.

Wij nodigen u uit deplechtige eerste jaardienstvan

Theo Hochstenbach
bij te wonen op zondag 17 november a.s. om 11.30
uur in de parochiekerk van de H. Petrus en Mi-
chael te Sittard.

H. Hochstenbach-Geurts
Kinderen en kleinkinderen

Sittard, november 1991

—

t
Diepbedroefd maar dankbaar voor de liefde ej
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven hee'
omringd delen wij u mede dat heden toch nog o$
verwacht is ingeslapen voorzien van de h.h. sacrf
menten op de leeftijd van bijna 93 jaar onze lic*"
moeder, schoonmoeder, groot- cri overgrootmo5
der, schoonzuster, tante en nicht

Elise Lahaye
weduwevan

Sjeer Schmeits
In dankbareherinnering:

Sittard: Pierre Schmeits
Marlie Schmeits-Habets

Sittard: Lou Schmeits
Jet Schmeits-Busard

Kerkrade: Frans Schmeits Pr.
Schoten (B): Emilie Schmeits

Janine Schmeits-Vos
Sittard: TruusPeters

haarklein- en
achterkleinkinderen
FamilieLahaye L
Familie Schmeits ■~10 november 1991 .

Odasingel 11, 6131 GK Sittard 6
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begi*'
fenis zal plaatshebben op donderdag 14 novemb^fa.s. om 11.00 uur in de dekenale kerk van de l"1
Petrus (Grote Kerk) te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid toB
schriftelijk condolerenvanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdactI.
worden tijdens het rozenkransgebed en de avon''' 1
wake van woensdag 13 november a.s. om 18.40 u^'t
in bovengenoemde kerk. k
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maasland'
mortuarium Wauben Heinseweg te Sittard dag^'
lijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving ftiochten hebben on'
vangen gelieven deze annonce als zodanig te be
schouwen.

-^. -d

Enige en algemene kennisgeving
t

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijden-'
zijn leven heeft gegeven delen wij u mede dat nJ
een liefdevolle verzorging in het verpleeghui*
Schuttershof te Brunssum op 80-jarige leeftijd tod1
nog onverwacht van ons is heengegaan voorziell
van de h. sacramenten der zieken onze dierbar*
broer, zwager, oom en neef

Sjeng Spel
Brunssum: Harrie Spel

Wies Spel-Aussems
kinderen en kleinkinderen

Brunssum: MariaDeckers-Spel
kinderen en kleinkinderen

10 november 1991
Verpleeghuis Schuttershof te Brunssum
Corr.-adres: Schinkelstraat 17, 6444 AC Brunssurt1

Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks va'1
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het S'
Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake woensdag om 19.00uur in de hierna te
noemen kerk. %

In de St. Gregoriuskerk aan de Kerkstraat #
Brunssum zal de plechtige uitvaartdienst gehou-
den worden op donderdag 14 november om 10.3"
uur.
Samenkomst in de kerk. Er is geen condoleren. ,
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaaft
in het crematorium te Heerlen aan de Imstenrader-
weg.
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MAASTRICHT - De Rijksuni-
versiteit Limburg vindt de ze-
venduizend studenten die met
ingang van dit studiejaar aan
de RL studeren met genoeg
Volgens het College vah Be-
stuur moeten het er op den
duur tienduizend worden, om
deRL in de jaren negentig 'een
hechte verankering in het Ne-
derlandse en Europese hoger
onderwijsbestel' te bezorgen.

college over 'een substantiële
verhoging van het aantal stu-
denten in 1995. „Intern zijn we
het eens dat het er tienduizend

Onlangs sprak minister Ritzen
van onderwijs en wetenschap-
pen de vrees uit dat verdere
kwantitatieve groei van de RL
de kwaliteit van het probleem-
gestuurd onderwijszou aantas-
ten. HetRL-bestuur is het daar
niet mee eens.In een beleidsnota spreekt het

Van onze Haagseredacteur

JEN HAAG - De eenheid pensioenen van het ABP zal in
fc toekomst mogelijk worden opgedeeld in acht aparte
Ksioenfondsen. Minister len Dales van Binnenlandse
aken acht zon ontwikkeling 'onder omstandigheden in
'rincipe denkbaar', zo heeft zij gisteren laten weten in
Zwoord op vragen vanuit de TweedeKamer. Die opde-
jftg in acht pensioenfondsen is het mogelijke gevolg van
'e opdeling van het arbeidsvoorwaardenoverleg van het
'^erheidspersoneel in acht sectoren.

In zijn toespraak haakte de PvdA*
fractievoorzitter direct in op de ge-'
peperde kritiek zoals die aan het
begin van de avond aan het adresj
van kabinet en vakbonden werd ge*
spuid door LOZO-voorzitter Oscai
Matti. Betichtte hij de bonden ervajn
volledig 'blind' te zijn voor de nega*
tieve economische spiraal door d§
ene na de andere staking uit te roe-
pen, het kabinet Lubbers/Kok
kreeg er van Matti nog zwaarder
van langs.

Vervolg van pagina 1

LOZO-voorzitter
Oscar Matti uit

gepeperde kritiek

Uitstel met een jaar behoort echter
zeker tot de mogelijkheden.

De opdeling van het arbeidsvoor-
waardenoverleg kan in de toekomst
mogelijk leiden tot verschillende
premiebijdrage- en pensioenvoor-
zieningen. Bij Binnenlandse Zaken
gaat men er echter vooralsnog van-
uit dat de pensioenbijdrage van de
overheid in 1992 en 1993 op het
door het ABP veel te laag geachte
niveau van 8,8 procent blijft.

6 van Binnenlandse Zaken gaat

"61 er van uit dater geen negatieve
*Volgen hoeven te zijn. Uitgangs-
j"t is namelijk dat de acht pen-
J^nfondsen weliswaar een eigen
ptuur krijgen, maar dat het ABP
s 'apparaat' intact blijft. De Heer-
de instelling blijft dan voor de

pensioenfondsen het uitvoe-
rde werk verrichten.

*er de gevolgenvoor de werkgele-
!t*heid bij het ABP in Heerlen als

van deze ontwikkeling valt
8 niets te zeggen. Bij het ministe-

Band

Daarbij wees de LOZO-praeses on-
der meer op de met 'bloed, zweet en
tranen bevochten' maar nog steeds
niet gerealiseerde infrastructurele
projecten als de Rijksweg 73 en de
Oostwestbaan. Tot overmaat van
ramp heeft het ministerie van Eco-
nomische Zaken volgens Matti
'zelfs niet ook maar één poot uitge-
stoken' in de richting van de door
de recente accijnsverhogingen ge-
troffen pomphouders in de Lim^
burgse grensstreek.

Tekorten
Uit de gisteren door Dales naar de
TweedeKamer gestuurdebegroting
1992 van het ABP blijkt dat de toe-
komstige tekorten van het over-
heidspensioenfonds, voor een be-
langrijk deel als gevolg van de te
lage premie, dramatisch oplopen.
Het ABP heeft in 1992 29 miljard
gulden te weinig vermogen voor de
betaling van de pensioenen. In 1990
was dat bedrag nog 19,4 miljard, in
1991 23,1 miljard.

► regeringsfracties in de Tweede
voelen ook niets voor een

waarbij de nieuwe
de band met het

pP zouden verbreken.
." zal sowieso nog jaren duren
°rdat er sprake kan zijn van de

van acht aparte pensioen-
die diensten afnemen van

*l ABP. Het ABP houdt ondertus-
F wel zeer serieus rekening mete ontwikkeling. „Wij onderzoeken,othenteel wat dat zou betekeneni°°r ons apparaat", zegt woordvoer-„r Jadoul. „Wij zijn daar al vrij ver
lieg »

Sophia-Jacoba open tot 1997
" Om aandacht te vragen voor de problemen rond de sluiting, bezetten mijnwerkers van de Sophia-Jacoba de Dom in Aken.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Oost-westbaan
Ten aanzien van de aanleg van d£
Oost-westbaan op Maastricht Air-
port hield Wöltgens provinciebef
stuur en werkgevers nadrukkelijk
voor zich niet koste watkost te blij?
ven vastklampen aan de opvatting
'dat we het nu eenmaal zo hebben
gewild en dat we het dus zullen krij-
gen ook.

* dit mogelijk, afhankelijk van de
van het overleg met de

voor overheidspersoneel,
Ui april 1992 het geval zal zijn.

.e opdeling van het arbeidsvoor-aardenoverleg voor de rijksover-
ie'd staat heel wat dichter voor del^r. Dales schrijft aan de Kamer

In de meerjarenramingen gaat het
ABP er zelfs van uit dat deze tekor-
ten door de verwachte daling van
de rente op de kapitaalmarkt in
1996 opgelopen is tot 68 miljard gul-
den. De vermogenstekorten bij het
ABPkomen ter sprake bij de onder-
handelingen met de rijksoverheid
over de verzelfstandiging van het
fonds. Over de termijn waarop (en
of) die verzelfstandiging een feit
wordt, is op zijnvroegst medio 1992
wat te zeggen.

„Hoe langer het duurt, hoe moeilij-
ker het wordt. Er is niet meer alleen
het milieu dat hierbij speelt, maar
steeds nadrukkelijker óók de kos-
ten en baten. Kortom, in Limburg
zal men zich goed moeten afvragen
welke winst- en verliesrekening
met de uitbreiding van de luchtha-
ven kan worden opgemaakt. Als de
regio er vierkant achter blijft staan,
dan doet Den Haag dat ook."

Uit protest tegen de sluiting bleven meer dan
tweehonderd koempels 151 uur onder-
gronds. Zij voegden zich bij hun collega's die
tot gisterenavond de Dom in Aken bezetten.

den te zoeken om de sociale en economische
structuur van de streek, waar de kolenmijn
de grootste werkgever is, te verbeteren.

kers niet blij met deze beslissing. Zij hadden
,gehoopt de mijn nog tot 2002 open te hou-
den. De Sophia-Jacoba moet volgens hen zo
lang mogelijk open blijven om een 'sociale
ramp', zoals destijds bij de mijnsluitingen in
Limburg, te voorkomen. De regering heeft
wel toegezegd naar alternatieve mogelijkhe-

HÜCKELHOVEN - De met sluiting be-
dreigde kolenmijn Sophia-Jacoba blijft tot
1997 open. Dit is gisteren besloten tijdens de
derde 'Kohlenrunde', de vergadering over de
toekomst van de kolenindustrie in Duits-
land. Eerder was er sprake van sluiting in
1993. Ondanks het uitstel zijn de mijnwer-

Besluit Gabor over
Schaesberg kostte
al kwart miljoen

RL wil extra beloning
voor onderwijstaken

HEERLEN/LANDGRAAF
Het door de Draf- en Renbaan
Limburg aangevochten besluit
van " staatssecretaris Gabor
(Landbouw) de stichting Neder-
landse Draf- en Rensport toe te
staan om volgend jaar op deze
baan geen paardenkoersen meer
te organiseren heeft de Land-
graafse baan tot nu toe al een
kwart miljoen gulden aan in-
komsten gekost.

" Hub Haenen, voorzitter Draf- en Renbaan Limburg
Foto: KLAUS TUMMERS

de hand. Teveel evenementen
zouden zich niet laten combine-
ren met de paardensport als
hoofdactiviteit. Zolang Gabor
aan zijn besluit vasthoudt, zijn
koersen op 'Schaesberg' prak-
tisch eveneens uitgesloten. Want
alleen onder de hoede van de
NDR kan er in Nederland op
paardenkoersen worden gewed.
Blijft over het trainingscentrum.
„HP Project Promotie is nu sa-
men met een Haagse bedrijf,
Cavalcade BV, bezig om contrac-
ten binnen te brengen. Dat moet
voor het einde van het jaar rond
zijn." Haenen is optimistisch.
„Cavalcade is het bedrijf van
Jaap Werners, tot vijf jaar gele-
den de secretaris van de NDR.
Dat is iemand die van wanten
weet en de paardenwereld door
en door kent."

Plan
Nog deze maand gaat het
DRL-bestuur tenslotte met de
provincie, het streekgewest en
de gemeente Landgraaf om tafel
zitten. Wiel Heinrichs, loco-bur-
gemeester van Landgraaf, wil
dat er een overall-plan komt
voor het hele gebied Strijthagen
waarin de draf- en renbaan ligt.
In de raadsvergaderingen viel al
de angst te beluisteren dat Land-
graaf zit opgescheept met een
spookstadion, wanneer de DRL
ondanks alle inspanningen de
poorten moet sluiten.

De voorstellen worden gedaan in
een nota 'Leren te leren' die nader
ingaat op de betekenis van het pro-
bleemgestuurd onderwijs (PGO)
voor de RL. De werkgroep, onder
leiding van rector magnificus prof.
J. Cohen, spreekt zich duidelijk uit
voor behoud van het PGO. Dat wil
zeggen dat er in het onderwijs aan
de RL veel nadruk hoort te liggen
op kleinschaligheid en zelfwerk-
zaamheid. De onderwijstoelagen
moeten een stimulans zijn voor het
personeel.
In december buigt de Universiteits-
raad zich over de notitie.

L |s bijzonder goed functioneren
L_ih belonen. Gedacht wordt aan
l^erwijstoelagen' die worden toe-L end naar aanleiding van bijvoor-
L e'd het verzorgen van onderwij s-L, teriaal. Tevens denkt de werk-
K °^P aan het creëren van de func-
k toegevoegd hoofddocent', voor
m bewerkers die hun sporen in on-Lrvvijs en onderzoek verdiend heb-

*Wen een car"ère in het onderwijs
f opprijs stellen.

Van onze verslaggever

I^ASTRICHT - Een werkgroep
J* de Rijksuniversiteit Limburgff medewerkers die in het onder-

Wat dat betreft heeft Landgraaf
Haenen aan zijn zijde. „Dat mag
niet gebeuren. Als je deze ac-
commodatie ongebruikt laat lig-
gen, is het hele complex binnen
een jaarnaar de haaien."

Terwijl dat allerminst het geval
is, hoopt Haenen met een onder-

zoek van het Heerlense bureau
HP Project Promotie in de hand.
„Dat geeft drie opties. Eén: een
Euregionale baan, met NDR-
koersen en samenwerking met
België en Duitsland. Twee: De
vestiging van een internationaal
trainingscentrum. Daarvoor is
vooral vanuit Scandinavië be-
langstelling, omdat we hier een
baan hebben van precies een
mijl lengte en die hebben ze daar
niet. En drie: Concentreren op
evenementen."
De laatste mogelijkheidwees het
DRL-bestuur half septembervan

Enkele trainers die gebruik ma-
ken van de faciliteiten van het
Schaesbergse complex (zoge-
noemde entrainementen) zijn
uitgeweken naar elders. Minder
bezoekers passeren de kassa's,
waardoor ook de horeca-inkom-
sten dalen. Haenen: „De belang-
stelling taant, omdat de mensen
denken dat de koers op Schaes-
berg definitief gelopen is."

Alleen dat scheelt ons dit jaar al
twee ton aan inkomsten."

Dat zegt Hub Haenen, voorzitter
van de stichting Draf- en Ren-
baan Limburg (DRL). Hij noemt
het onbegrijpelijk dat noch de
staatssecretaris, noch de stich-
ting Nederlandse Draf- en Ren-
sport (de NDR, onder wiens
auspiciën paardenkoersen
plaatsvinden) enig oog hebben
voor de financiële gevolgen van
het geplande verdwijnen van
NDR-koersen op 'Schaesberg'.
„Juist dit jaar was de verwach-
ting dat de draf- en renbaan voor
het eerst in haar geschiedenis uit
de rode cijfers zou komen. Wat
de uitgaven betreft, zitten we
nog precies op de begrote cijfers.
De inkomsten zijn door het be-
sluit van Gabor en de NDR ech-
ter ineen gezakt", aldus Haenen.

een kort geding aan tegen de be-
slissing van Gabor. Een hoger
beroep tegen de negatieve uit-
spraak loopt nog, maar het
kwaad is volgens Haenen al ge-
schied. „Contracten voor recla-
meborden sluiten we bijvoor-
beeld altijd af voor een periode
van vier jaar.Die mensen zeggen
nu: 'Bestaan julliedan nog wel?'

De DRL spande bovendien
voorlopig evenwel tevergeefs

Hoger beroep

Water en licht zijn inmiddels be-
taald en financier ABN/Amro
heeft het krediet van de draf- en
renbaan uitgebreid. De activitei-
ten kunnen daardoor dit jaar
gewoon doorgang vinden.

De kans om dit jaareindelijk uit
de rode cijfers te komen, is nu
verkeken. Vorige week sloot de
Waterleidingmaatschappij Lim-
burg zelfs de hoofdkraan af,
omdat de rekening niet was be-
taald. De PLEM dreigde hetzelf-
de te doen met de electriciteit.
Haenen: „Als je inkomsten da-
len, merk je dat het eerst in je
portemonnee. Daardoor bleven
die rekeningen een tijdje onbe-
taald."

gaten dat ze bij dit nieuwe systeem;
uiteindelijk toch aan het kortste
eind trekken. Nu wachten veel
mensen met betalen omdat ze we-,
ten dat de kans er in zit dat ze nooit
meer iets van de zaak horen, in de
toekomst ontkomen ze echter niet-
meer aan betaling".

Door het gecompliceerde admini-
stratiefrechtelijke systeem van de
wet is gekozen voor gefaseerde in-
voering van de wet Mulder in het
land. Voor een snellere verwerking
van gegevens, gaan alle rijkspolitie^
korpsen op 15 december aanstaan-
de over op een geautomatiseerd
systeem, het zogenaamde Tobias-
systeem. De praktische invulling
hiervan wordt aan elk politiekorps
overgelaten.

Tobias-systeem

Het evaluatie-onderzoek varf
Utrecht wees uit dat devoorlichting
aan het publiek over de nieuwe wet
nog te wensen overlaat. Volgens da
samenstellers van het onderzoek
zou goede voorlichting een belang,
rijk voordeel opleveren: men stelt
de politie-agent minder lastige vra>
gen.

HEERLEN - Met ingang van 15 ja-
nuari 1992 treedt de Wet Mulder in
de provincies Zeeland, Noord-Bra-
bant en Limburg in werking. De
wet is bedoeld om de afhandeling
van simpele verkeersovertredingen
te vereenvoudigen.

De Wet Mulder biedt uitkomst aan
massaal gepleegde, eenvoudige ver-
keersovertredingen. In de drie
noordelijke provincies, waar de wet
al ingevoerd is, is de vermindering
van de werklast bij politie en justi-
tie op grond van de thans bekende
gegevens twintig tot 65 procent. De
bestaanderegeling van afhandeling
van simpele verkeersovertredingen
zou onevenredig veel beslag leggen
op de politie, het openbaar ministe-
rie en de rechter. De Wet Mulder
moet hier verandering in brengen
door de werklast bij de politie en
justitie terug te dringen en door de
bestaande ineffectiviteit van de uit-
voering van opgelegde boetes weg
te nemen.
Dat is aardig gelukt, zo blijkt uit
een interim rapport, opgesteld in
opdracht van Centrale Directie We-
tenschapsbeleid en Ontwikkeling
van het ministerie van Justitie. De

Wet Mulder binnenkort ook in Limburg van kracht

Snellere afhandeling
simpele overtredingen

directie heeft een evaluatie-onder-
zoek ingesteld sinds de wet vorig
jaar september in de regio Utrecht
werd ingevoerd. Daaruit blijkt dat
ongeveer 84 procent van de sancties
onmiddellijk of na de eerste aanma-
ning wordt betaald.

Werkwijze
De werkwijze van de wet is als
volgt. Bij het constateren van een
overtreding, een zogenaamde Mul-
dergedraging, reikt de opsporings-
ambtenaar aan de betrokkene geen
politietransactie uit maar een ken-
nisgeving van beschikking. De ge-

gevens van de betrokkene en van
de overtreding worden vervolgens
overgedragen aan het Centraal Jus-
titieel Incassobureau (CJIB) in
Leeuwarden, waar in de toekomst
zon tachtig mensen zullen werken.
Dit bureau stuurt de betrokkene
een beschikking en een acceptgiro.
Is de betrokkene het niet eens met
de beschikking, dan kan hij binnen
zes weken na toezending ervan een
gemotiveerd beroepsschrift indie-
nen bij de officier van justitie. Doet
hij dit niet, dan is de beschikking
onherroepelijk en moet er binnen
twee weken worden betaald. Blijft
betaling achterwege, dan volgen

twee aanmaningen waarbij het be-
drag eerst met 25 en later met 50
procent wordt verhoogd.
Hardnekkige wanbetalers worden
in het uiterste geval aangepakt door
de officier van justitie die beslag
kan laten leggen op goederen, in-
komsten of vermogen. Ook kan er
geëist worden dat het voertuig
waarmee de overtreding gepleegd
werd, buiten werking wordt gesteld
of dat het rijbewijs ingenomen
wordt.
Een woordvoerder van de rijkspoli-
tie in Maastricht verwacht echter
niet dat het zon vaart zal lopen.
„Mensen hebben snel genoeg in de
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A-lijn mantel met plooien, wi
in antraciet. Wi

moeten worden," zegt rector
magnificus prof. mr M.J. Co-
hen in een toelichting, „maar
dat wil niet zeggen dat we daar
in 1995 al moeten zijn."Mogelijk opdeling ABP

in acht pensioenfondsen

'RL op naar
tienduizend
studenten'

f limburgs dagblad j

Tekort fonds loopt op naar 29 miljard in 1992
Limburg



Waar het weekeinde het personeel en de pers nog in
de veronderstelling verkeerde datzij zich had

uitgesproken ten gunstevan de verhuizing, bleek dat
niet het geval te zijn.

Landbouw, van d§ AID en prof. Bekke, eenvan de
opstellers van het rapport dat zo vernietigend

oordeelde over de AID.
Ook de vertegenwoordigers van de AID waren
verdeeld. Van hen had de directeur, mr Greta

Kostwinder, zitting in de stuurgroep.

De reacties van de werknemers van het hoofdkantoor
van de Algemene Inspectie Dienst in Kerkrade op het

advies van de stuurgroep aan de minister van
Landbouw, Bukman, zijn heftig en emotioneel. Het
advies is namelijk niet unaniem. Met zes stemmen
tegen vijfkwam de groep vrijdag tothet advies dat

pleit vóórverhuizingvan de AID naar Den Haag. Een
minimale meerderheid. In de stuurgroep zitten

vertegenwoordigers van het ministerie van

Directeur Greta Kostwinder van de AID in Kerkrade:

'De stuurgroep heeft haar taak
volbracht, de rest is politiek'

In detheaters
HEERLEN:
- di. 12/11: het Zuidelijk Toneel
speelt 'Toch zonde van die hoer' van
John Ford." Mr GretaKostwinder: „Ik begrijp de onduidelijkheid rond mijn standpunt niet."

Foto: KLAUS TUMMERS

KERKRADE - Het voltallige
personeel van het hoofdkantoor
van de AID, ongeveer negentig
man, verzamelde zich rond het
middaguur in de bedrijfskantine
van het gebouw. Er zou een be-
slissing vallen over de acties die
men zou gaan nemen. Maar mis-
schien belangrijker nog, direc-
teur Greta Kostwinder zou het
personeel toespreken om de ver-
warring die er rond haar persoon
ontstaan was, weg te nemen. Het
personeel wist op dat moment
nog niet anders dan dat zij zich
had uitgesproken vóór de ver-
huizing. Zij zou de instelling
hebben verraden. Achter geslo-
ten deuren hield zij een toe-
spraak waarin zij haar standpun-
ten uiteenzette. Verscheidene
werknemers moesten, overmand
door emoties de zaal verlaten om
op de gang getroost te worden
door collega's.

Het personeel sprak van een gro-
te ommekeer. Een steun uit on-
verwachte hoek. Greta Kostwin-der: „Ik begrijp niets van de
onduidelijkheid over mijn stand-
punten. Ik ben daar altijd duide-lijk in geweest. Mijn motivering

'De directeur staat voor honderd
procent achter ons.'

Ondanks de gesloten deuren liet
de stemming niets te raden over.
De inzet, verhuizen naar Den
Haag of de baan verliezen, was
groot genoeg.

moet uitgesplitst worden in twee
elementen. De socialekant en de
bedrijfsmatige. Een sociale afwe-
ging heb ik nooit hoeven maken.
Dat spreekt voor zich. Want het
is voor niemand leuk om te ver-
huizen, of de baan te moeten
verliezen. Over de bedrijfsmatige
kant heb ik langer moeten na-
denken. Ik heb de voors en de
tegens afgewogen en ik ben vrij-
dag tot de conclusie gekomen
dat het beter is als de AID in
Kerkrade blijft.

Fraude

De reden dat ik pas vrijdag tot
een besluit ben gekomen, ligt
hierin dat ik niet alleen verant-
woordelijk ben voor deze negen-
tig mensen, maar voor de AID in
zijn geheel, 650 mensen, waarvan
er zon 560 in de regio werken."

„We zitten momenteel in een be-
langrijke fase van verandering.
Toen ik hier twee jaar geleden
kwam, was het ons duidelijk dat
de AID veel efficiënter kon wer-
ken. We hebben toen een intern
onderzoek laten doen. De resul-
taten van het onderzoek open-
baarden de noodzaak voor een
andere controle-aanpak van de
dienst. Die wilden we gaan im-
plementeren. Toen begon de af-
faire met de vermeende fraude
van de visvangstquota, die mi-
nister Braks hebben doen uitglij-
den. Gelukkig hebben we kun-
nen aantonen dat er nooit sprake
is geweest van enige fraude.
Naar aanleiding van deze affaire,

„De AID heeft 650 man in dienst,
waarvan zon 350 als controleur.
Zij moeten samen ongeveer 450
regelingen controleren, waarvan
velen de laatste jaren steeds be-
langrijker zijn geworden, onder
andere door de milieuproblema-
tiek. We hebben bestaansrecht
omdat wij een bijzonder grote
vakkennis hebben, waarmee we
de regelgeving controleren. Wij
oefenen controle uit, niet alleen
op het gebied van de visserij,
waar we berucht om zijn gewor-
den, maar ook op het gebied van
de iandbouw, de bosbouw, de
bestrijdingsmiddelen, natuurbe-
scherming, regelingen uit Brus-
sel en zo meer. We streven naar
een juiste controle op een effi-
ciënte en juiste manier. Die zwa-
re taak kunnen we alleen uitoe-
fenen met een gemotiveerde
bezetting. Denkt U zich eens in.
Het is nu al zo moeilijk om te
functioneren, terwijl er alleen
nog maar een advies op tafel ligt.
Zij is duidelijk zeer begaan met
de AID, maar ziet op dit geen
aanleiding verdere stappen te
ondernemen. „De stuurgroep
heeft haar werk gedaan. Een ad-
vies uitbrengen aan de minister.
Die is verstandig genoeg om zijn
conclusie te trekken uit de moti-
vering van de stemverklaringen.
Binnen de stuurgroep heb ik
mijn mening geopenbaard en be-
argumenteerd. Het is niet mijn
taak om de zaak persoonlijkaan
te kaarten met de minister. Als
hij besluit ons te laten verhuizen
naar Den Haag, dan heb ik datte
accepteren. Hoewel het bepaald
niet van harte zal zijn. Wat mij
persoonlijk betreft ben me de af-
gelopen twee jaar erg gaan hech-
ten aan Limburg, maar dat staat
los van mijn ingenomen stand-
punt als directeur AID.

kwam direct daarna het Leidse
onderzoeksbureau Twijnstra
Gudde met het rapport waarin
de dienst werd doorgelicht en er
bepaald niet gunstig vanaf is ge-
komen."
„Het mag duidelijk zijn dat we
niet nog meer externe proble-
men kunnen gebruiken. Daarom
heb ik mij binnen de stuurgroep
uitgesproken tegen de verhui-
zing."

KERKRADE:- di. 12/10: Georgisch Ensemble met
folkloristische dans.
- wo. 13/11: Amsterdam Wind Orche-
stra onder leiding van Heinz Friesen,
solist Walter Boeykens.

MAASTRICHT:
- di. 12/11:kamermuziek door het rei-
zend muziekgezelschap onder leiding
van Christiaan Bor. Programma: Mo-
zart, Strauss en Tanejev.
- wo. 13/11: 'Kabardinka', folklore
door een dansgezelschap uit Kauka-
sië.—, wo. 13/11: lunchconcert met Berent
Korfker, viool en Kana Yamaguchi,
piano (12.30 uur).

SITTARD:
- di. 12/11: 'En ik dan?', blijspel van
Annie M.G. Schmidt.

- 'di. 12/11:Cuadro Flamenco concert.- wo. 13/11:' 'Morgenster', jeugdthea-
ter door Martin Mens (8-12 jaar).

ROERMOND:

- wo. 13/11: Hans Sibbel en Dolf Jan-
sen in '2 keer rieleksen voor 1 geld
(20.15 uur).

WEERT:- di. 12/11:Georgische zang- en dans-
groep Gurdzaani samen met hetLim-
burgse Kozakkenkoor Cantus ex
Corde (20.15 uur).

AKEN:- di. 12/11: 'La Traviata' van Giusep-
pe Verdi. De muzikale leiding is in
handen van Stefan Lano (19.30 uur).

Tenzij anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20.00 uur.

I " 1Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens I
zijn leven heeft gegeven hebben wij afscheid geno-
men van mijn lieve vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Martin Nowacki
weduwnaar van

Hubertina Mirkes
Hij overleed voorzien van de h.h. sacramenten op
de leeftijd van 79 jaar.

In dankbareherinnering:
Kerkrade: M. Nowacki

M. Nowacki-Kox
Martin en Angela
Familie Nowacki
Familie Mirkes

6466KA Kerkrade, 11 november 1991
Elbereveldstraat 28
Corr.-adres: Dorotheagracht 5,
6465 EA Kerkrade-west
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
vrijdag 15 november a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Martinus te Spekholzerheide
gevolgd door de crematie in het crematorium te
Heerlen Imstenraderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Donderdagavond om 19.00 uur wordt vader bijzon-
der herdacht in de eucharistieviering in bovenge-
noemde kerk.
De dierbare overledene ligt opgebaard in het
streekmortuarium St. Pieterstraat 145 gelegen op
het terrein van deLückerheidekliniek teKerkrade-
Chèvremont.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 18.00
tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te willen
beschouwen.

4- J. Vang, oud 86 jaar, echtgenoot van J. Franken.
' 6212 KA Maastricht, Mergelweg 37. De uitvaart-

dienstzal worden gehouden donderdag 14 novem-
ber om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Petrus te St. Pieter-Villapark, Maastricht. Schrifte-
lijk condoleren achter in de kerk.
4- Ger Cremer,75 jaar, echtgenootvan Els Smeets,
" Langen Dries 30, 6049 KS Herten. De plechtige

uitvaartdienst zal worden gehouden, heden dins-
dag 12 november om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Michel te Herten.
4- Leo Laumen, 61 jaar, echtgenoot van Mia Helle-

' brekers, Kerkstraat 20, 6104 AC Koningsbosch.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
woensdag 13 november om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te
Koningsbosch.
4-Peter Janse, 68 jaar, echtgenoot van Truus Be-
i mont, Servatiusstraat 7, 6102 AR Pey. De plech-

tige uitvaartdienst zal worden gehoudenwoensdag
13 november om 10.00 uur in de parochiekerk vanO.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Pey.
4- Hendrik Opbroek, 76 jaar, echtgenoot van Loui-' sa Visser, Ouderencentrum Sterrebosch, kmr.
202, Onder de Bomen 4, 6017 AL Thorn. De plechti-
ge uitvaartdienst zal worden gehouden woensdag
13 november om 10.00 uur in de parochiekerk vande H. Michel te Thorn.
4- Maria Reijnders, 69 jaar, weduwe van Lambert
' van lersel, levensgezelling van Lou VranckenOerrade 9, 6063 EB Vlodrop. De plechtige uitvaart-diensrt zal worden gehouden woensdag 13 novem-ber om 10.00 uur in de parochiekerk van St. Marti-nus te Vlodrop.
■^-__-._--_____.________■

t
Vertrouw op Hem te allen tijd.
Psalm 62:9a.

Met nog zoveel plannen is op 60-jarige leeftijd ge-
heel onverwacht in alle rust ingeslapen mijn lieve
vrouw, onze goedeen zorgzame moeder en schoon-
moeder en bovenal de liefste oma

Hendrika
Westerman-Peters

echtgenote van

Rudi Westerman
Heerlen: R.H. Westerman
Heerlen: Charles en Simone Westerman-Reimes

Michael
Landgraaf: Rudolf en Gerda Westerman-Kessels

Martine
10 november 1991
Onderste Caumer 13, 6416 GM Heerlen
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
16.30 tot 17.00 uur in de rouwkapel van het De We-
verziekenhuis te Heerlen.
In de N.H. kerk De Ark, Op de Heugden 23 te
Landgraaf-Schaesberg zal de dienst van woord en
gedachtenis worden gehouden op donderdag 14
november om 14.00 uur.
Samenkomst in de kerk waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de ge-
meentelijke begraafplaats aan de Kempkensweg
aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Heden overleed in de Vrede van Christus, voorzien
van het h. sacrament der zieken, in de gezegende
ouderdom van 91 jaar, na een liefdevolle verzor-
ging in het bejaardencentrum Op den Toren te
Nuth, onze dierbare zuster, tante en nicht

Johanna Wintjens
Familie Wintjens

6361 EB Nuth, 11 november 1991
Valkenburgerweg 67
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis zal gehoudenworden a.s. donderdag 14
november om 10.30 uur in de parochiekerk van de
H. Walburga te Amby. Er is geen condoleren.
De avondmis wordt opgedragen woensdagavond
om 19.00 uur in het bejaardencentrum Op den To-
ren.

4- Roy, 12 jaar. Corr.adres: Pannenstaartweg 49,
I 6051 EH Maasbracht. De engelenmis, gevolgd

door de begrafenis zal plaatsvinden heden 12 no-
vember om 10.30 uur in de parochiekerk van St.
Gertrudis te Maasbracht.

t Harry Renkens, oud 60 jaar, echtgenoot van
Jeanne Gommans. 6214AG Maastricht, Hertog-

singel 70. De eucharistieviering is op donderdag 14
november om 11.00 uur in de parochiekerk van St.
Theresia, Sint Theresiaplein te Maastricht. Schrif-
telijk condoleren in de kerk.
4- Thea Cornelissen, 48 jaar, echtgenote van Chrisi Peulen, Burg. Meuwissenstraat 8, 6101 NP Echt.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
dinsdag 12november om 10.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Onbevlekt Ontvangen te Pey.

I !7Rust nu maar uitje hebt jestrijd gestreden.
Je hebt het als een moedige vrouw gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
En wie kan voelen, watje hebt doorstaan.
Rust nu maar uit.

Wij allen hebben bij je mogen zijn in je laatste le-
vensdagen. Geduldig heb je op de laatste van onsgewacht. We vonden het fijn dat we tot op het laat-
ste moment voor jou hebben mogen zorgen. Je was
voor ons een lieve vrouw, moeder en oma. Je waser altijd voor iedereen. Wij zullen je missen.
Heden 10 november is na een geduldig lijden van
ons heengegaan

Erna Irene Hagger
echtgenote van

Hendricus Wilhelmus
Vodegel

Henny
Nance
Ron en Carin
Peggy enRob
en haarklein- en
achterkleinkinderen

6136 CH Sittard
Cortenbachstraat 22 ,
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden don-
derdag 14 november a.s. om 13.30uur in de H. Hart
van Jezuskerk te Overhoven-Sittard gevolgd doorde crematie in crematorium Nedermaas Vouershof
1 te Geleen om 14.45 uur.
Er is gelegenheid tot persoonlijk condoleren in hetcrematorium na de crematieplechtigheid.
Avondwake woensdagavond om 19.00 uur in voor-noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium vanhet Maaslandziekenhuis te Sittard alwaar gelegen-
heid is tot afscheid nemen dagelijks van 17.30 tot
18.15 uur.

tElisabeth Kicken, oud 79 jaar, weduwe van
Louis Jansen. Meerssen, Huize Herkenberg.

Corr.adres: Voldersdreef 20, 6216 TE Maastricht.
De eucharistieviering zal plaatsvinden donderdag
14 november om 10.30 uur in de basiliek van het
H. Sacrament te Meerssen. Er is geen condoleren.

4- Sjeng Jalhay, oud 71 jaar, echtgenoot van Mia

' van Paeschen. 6224 TK Maastricht, Stadhou-
dersstraat 37. De uitvaartdienst is heden, dinsdag
12 november om 14.30 uur in de parochiekerk van
de H. Guilelmus te Oostermaas-Maastricht. Er is
geen condoleren.

4* Giel Habets, oud 83 jaar, echtgenoot van Mia
I Beckers. Maastricht, Bejaardencentrum Mal-

berg. Corr.adres: Aventijnhof 328, 6215 ES Maas-
tricht. De uitvaartdienst is heden, dinsdag 12 no-
vember om 11.00 uur in de parochiekerk van de
Vier Evangelisten te Malberg-Maastricht. Er is
geen condoleren.

4* Maria Mingels, oud 64 jaar, echtgenote van wij-' len Harie Wolfs. Eijsden, Prof. Duboisstraat 1.Corr.adres: Veldje 8, 6245 CS Eijsden. De eucharis-
tieviering zal plaatshebben op woensdag 13 no-vember om 10.30uur in de parochiekerk van de H.
Martinus te Breust-Eijsden. Er is geen condoleren.

t Maria Wijnen, oud 81 jaar, weduwe van Marcel
Frère. Maastricht, Bieslanderweg 708. Corr.

adres: Kalfstraat 22, 6212 GW Maastricht. De her-
denkingsbijeenkomst vindt plaats op donderdag
14november om 11.00 uur in de H. Hartkerk - koe-
pelkerk -, Scharnerweg, Maastricht. Schriftelijk
condoleren in de kerk.

Wi) 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

Overlijdensrisic. is meestal meegedekt. efleclteve rente vanal 14,3%
2e en 3e hypotheken
240 x 180 x 120 x 72x

12.500,- 151,- .162,- 190,- 25415.000,- 181,- 195,- 228,- 305--25.000,- 302,- 325,- 381,- 509--40.000,- 484,- 520,- 610- 814'50.000,- 605,- 650,* 762,- 1018|-
EHectieve rente v.a. 13,5%

Andere bedragen en looptijden zijn ook mogelijkLopende leningen geen bezwaar
Geheimhouding gegarandeerd

BEL VANDAAG NOG 045-211668/221090

DOElETS
AAN MUZIEK-

HINDER...

Muziekhinder een probleem voor u?
Doe er don iels aan. De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bij het
vinden van een oplossing voor alle
vormen van lawaai in en om huis.
NSG, Postbus 381, XTQ^*
2600 AJ Delft. INokJ

ADVERTEER OP DE "
fMTüEELSTE

TELEVISIEKRfINT VON
LIMBURG

IDrv
LIMBURGS DAGBLAD

VOOR MEER INFORMATIE
BEL 045-739380

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein
19. Tentoonstelling 'De stijl van Hen-
drik Valkopen di t/mvr van 11-17uuren za en zo van 14-17uur. Tentoonstel-ling van Suzan Drummen en PietDirkx. T/m 12/1 1992, open di t/m vr
11-17 uur, za en zo 14-17 uur. Geolo-gisch Museum . Voskuilenweg 131-
Bibliotheca Hermetiea van Jeroenvan
Westen. T/m 10/1, ma t/m vr 9-12 en,
14-16"uur. Galerie 't Wevertje, De We-
verziekenhuis. Expositie van Paul
Beckers. T/m 30/11. Galerie 'De Kon-
frontatie', Putgraaf 5. Expositie van
Wpüntki en Joep Consten. T/m 24/11,
open za en zo van 14-17 uur. NMB
Bank, Expositie van Elly Theunissen
Franssen. T/m 30/11, open tijdens
werkdagen van 9-16 uur. ABP, Oude
Lindestraat 70. Tentoonstelling vanShinkichi Tajiri. T/m 30/11, open dag
op 17/11, van 14-18 uur.

HOENSBROEK
Fotogalerie 68, Poortgebouw v/h kas-
teel. Expositie van Joop Julicher. T/m17/11, open ma t/m vr 10-12 uur en
13.30-17 uur, za en zo 13.30-17uur. Fo-
totentoonstelling van Lucia Rado-chonska. Van 13/11 t/m 31/12, open mat/m vr 10-12uur en 13.30-17 uur, za en
zo 13.30-17 uur. Expositiezolder van
het Slotgebouw van Kasteel Hoens-broek, Expositie 'Getooid en Ver-
sierd. T/m 24/11, geopend dag van10-12 uur en 13.30-17 uur.

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Expositie
met werk van Gerda Roodenburg-
Slagter en Annet van der Kamp. T/m
1/12,open do t/m zo van 10 tot 17 uur.Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Exposi-
tie van Marco Juriën. Van 17/11 t/m
29/12, open vr 17-20uur, za en zo 14-17
uur. Eastern European Art Gallery,
Baanstraat 127. Bulgaarse kunst. T/m31/12, open wo t/m vr 11-19 uur, za
11-17 uur en zo 13-18 uur. Raadhuis.
Foto's van Nico Jesse. Open tijdens
kantooruren.

Limburgs dagblad J Limburg
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DOOR LAURENS HARTMAN

In het nieuws

bioscopen
HEERLEN
Royal: Thelma and Louise, di
t/m do 18.15 en 20.30 uur. Rivoli:Spymaker; the secret life of lan
Fleming, di t/m do 18.45 en 20.45
uur. Maxim: Outfor justice, dag.
18.45 en 20.45 uur. H5: Termina-
tor 2, dag. 14.30 18 en 21 uur.
Robin Hood; prince of thieves,
dag. 14 18.15 en 21.15 uur. Inten-
sive Care, dag. 14 19 en 21.15
uur. Another You, dag. 19 en
21.30 uur, di do ook 14 uur. Asse-
poester, wo 14 en 15.30 uur. The
naked gun 2 1/2,dag. 19 en 21.15
uur, di do ook 14 uur. Beertje
Sebastiaan, wo 14 en 15.30 uur.

KERKRADE
| Wijngrachttheater: The Doors, |
I wo 20 uur.

MAASTRICHT
1Mabi: Thelma and Louise, dag. II 18.30en 21.15 uur, wo ook 14.30|
1uur. Dying young, dag. 18.30 en|| 21.15 uur. Jungle book, wo 14.30. uur. Stanno tutti bene, dag. 18.30I en 21.15 uur, wo ook 14.30 uur.| Intensive care, dag. 18.30 uur. \! Dances with wolves, dag. 20.30 1| uur. Ciné-K: Prospero's books,|jdag. 21 uur. Cinema-Palace: Ter- 3f minator 2, dag. 20.30 uur, wo ook |17 uur, wo ook 13.45 uur. Robin j
f Hood; prince of thieves, dag. j

20.45 uur, wo ook 17.15 uur, wo {I ook 14 uur. Another You, dag. 1| 19.15 en 21.30 uur. Assepoester, j
! wo 14 en 16 uur. Lumière: Teo-1rema, di t/m do 20 uur. 40m2fDeutschland, dag. 21 uur. Del
Provincie, di t/m do 22 uur.

GELEEN
Roxy: Robin Hood; prince offthieves, dag. 20.30 uur. Studio |
Anders: Dying young, dag. 20.30 |
uur.

SITTARD
Forum: Terminator 2, dag. 20.30 1
uur. Not without my daughter, |
dag. 20.30 uur. Assepoester, wo I
14 uur. Filmhuis Sittard: Hal- 1
faouine, wo 20.30 uur. I

ECHT
Royal-Microßoyal: Terminator |
2, dag. beh. Wo 20.30 uur. Thei
naked gun 2 1/2, dag. beh. wojC
20.30 uur. I

SS

ROERMOND
Royal: Switch, di t/m do 20.30fuur. Royaline: Terminator 2,fj
dag. 20.30 uur. Turtles 2, wof
14.30 uur.

VENLO
Filmhuis Venlo: Halfaouine, di 1
20.30 uur. 1

: r



dat nooit aanvullen. Als het een
beetje meezit, dan zijn het er zes
per jaar", aldus de deken.

Oe deken vroeg begrip aan de
Parochianen voor deze regeling.
Hij wees daarbij vooral op het
Priestertekort in de provincie
Limburg. „Momenteel zijn er 118
Priesters in Limburg boven de
65. Het is te verwachten dat een
groot aantal van hen binnen vijf
laar met pensioen gaat. En de
aanwas aan de onderkant kan De diensten en vieringen wor-

Van onze verslaggever
Kerkrade - De pastoorloze
Parochies St.Catharina-Holz en
Jozef en Norbertus in Kerkrade
gaan nauw samenwerken. Er zal
één pastoraal team voor beide
Kerkraadse parochies gaan ope-
feren. Dit maakte deken Snac-
kers het afgelopen weekend aan
de kerkgangers bekend.

Pastoorloze parochies
gaan samenwerken

Een pastoraal team voor 4300 gelovigen den op elkaar afgestemd. Snac-
kers: „De missen in de twee
kerken zullen niet tegelijkertijd
plaatsvinden.Als er bijvoorbeeld
een priester in de Holz uitvalt,
dankan zijn mis door iemand uit
de Jozef en Norbertus worden
overgenomen."

HEERLEN - Een 19-jarige inwo-
ner van Genk is in de nacht van
zondag op maandag met zijn auto
op de treinrails aan de Willemstraat
in Heerlen tot stilstand gekomen.

Auto eindigt
op treinrails

Snackers sluit niet uit dat in de
toekomst nog andere regelingen
getroffen moeten worden: „Uit
de omstandigheden zal blijken
wat er in de toekomst moet ge-
beuren. In ieder gevalmoeten de
mensen erbij betrokken wor-
den."

Met 4300 parochianen wordt de
nieuwe gemeenschap de achtste
in grootte in het dekenaat Kerk-
rade-Bocholtz-Simpelveld.

Parkeercontrole
Schuttersveld

De Belg, die teveel had gedronken,
wilde vanaf de Willemstraat linksaf
de Stationstraat inrijden. Door zijn
hoge snelheid verloor hij de contro-
le over zijn voertuig, botste tegen
een verkeersgeleider, reed dwars
door een spoorhek en haag en
kwam uiteindelijk tot stilstand op
het spoor.

Swinkels mag ook accu's, kabels en koelkasten inzamelen

Sloopbedrijf krijgt
bredere vergunning

" Recyclingbedrijf
Swinkels op
industrieterrein De
Beitel in Heerlen,
verwerkt
autowrakken. Het
bruikbaar metaal
wordt er gescheiden
van de onbruikbare
materialen.

Foto: KLAUS TUMMERS

BRUNSSUM - Bewoners van de
wijk Schuttersveld in Brunssum
kunnen in de toekomst een boete
van vijftig gulden verwachten als zij
hun autobuiten de aangegeven vak-
ken parkeren. De Brunssumse poli-
tie heeft veel klachten gekregen
over fout-parkeerders.
Volgens een woordvoerder gebrui-
ken veel bewoners van de wijk de
zogenaamde zwarte paden en de ge-
deelten achter de woningen als par-
keerplaats. Dit maakt het voor bij-
voorbeeld hulpverleners onmoge-
lijk om de huizen in Schuttersveld
te bereiken. De politie gaat streng
optreden om ongelukken te voorko-
men.

Inbreker gepakt
HEERLEN - Een 33-jarige drugs-
verslaafde is zondagmiddag op de
Heerlerbaan door de politie aange-
houden. De man had even tevoren
geprobeerd in te breken in een su-
permarkt. De politie trof in zijn zak-
ken een gouden collier en twee
oude munten aan. Deze had hij ge-
stolen uit een flat aan de Heerler-
baan. De man, een bekende bij de
politie, is ingesloten.

Gemeente zoekt
geld voor

Hoensbroek

" Het leesplankje in 't Heëlesj
is uit! De Heerlense Veldeke-
kring heeft 26 onvervalste Heë-
lesje woorden op een rijtje ge-
zet, zodat u meteen alle basis-
klanken van het Heëlesj bij de
hand heeft. Het houten lees-
plankje werd ontworpen door
Leonie Robroek, terwijl Antoi-
nette van Poeyer de tekeningen
maakte. Zaterdag, tijdens de
tweede Euregionale schrijvers-
contactdag, kreeg wethouder Jo
Evers het eerste exemplaar
overhandigd. Hem kost het
plankje dus niks, maar wiever-
der interesse heeft, wordt ver-
zocht 17,50 gulden te betalen.
De eerste oplage bedraagt 500
en is slechts te verkrijgenvia de
VVV Heerlen of bij ontwerpster
Robroek

Van onze correspondent
'EN HAAG/HËERLEN - Me-
'alrecyclingsbedrijf Swinkels
*j het industrieterrein De Bei-
* in Heerlen mag doorgaan
,^t het inzamelen van accus,

en koelkasten. Dit is
" gevolg van een uitspraak
aj> de Raad van State. Swin-gs was het er niet mee eens,
a* in de door de provincie
6l>leende vergunning volgens■ Afvalstoffenwet dit niet

toegestaan. Deze voor-
zijn nu door staats-

«ad Veringa opgeschort. HeterZoek van Swinkels om
hoger dan de

5,5 meter op te sta-
den is door de Raad van Sta-
afgewezen.

■Rinkels vond dat hij door de pro-Jïcie in zijn werkzaamheden werd
t Perkt. Daarom vocht hij vorige

ek voor de Raad van State, de
.°r de provincie verleende ver-
""^hing volgens de afvalstoffenwet

Wrakken

" In de schuurzaal van de Hoe-
ve Overste Hof viiadt zaterdag
een optreden plaats van de for-
matie The Jaguars.

" Het tweejarig bestaan van het
migrantenvrouwencentrum Pa-
lomawordt op zondag 17 novem-
ber gevierd in het Missionair
Centrum. Van 13 tot 17uur vindt
er een ontmoetingsdag plaats,
waarop vrouwen van alle natio-
naliteiten welkom zijn. Kinde-
ropvang aanwezig.

sionair Centrum vindt woensdag
13 november om 20 uur een in-
formatiebijeenkomst plaats ofer
Colombia.

" In het ORA te Lauradorp
wordt op zaterdag 30 november
een play back show gehouden
onder leiding van Paul van
Hork. Men kan deelnemen in de
categorie tot 12 jaar en ouder dan
12 jaar. Inschrijven kan tot 20
november bij Paul van Hork,
Dominicus Werdenstraat 30,
■©045-314340.

Schreeuwertjes
" Welgeteld zes dappere Haag-
se schreeuwertjes waren vrij-
dagavond op komen dagen om
hun helden aan te moedigen in
de risicowedstrijd Roda-Den
Haag. De politie verwachtte
tachtig tot honderd fanatieke
Hagenaars en achtte het nodig
het voltallige corps en enkele
paarden in te schakelen. De
kans op rellen werd te groot ge-
acht. Daarom werd ook geadvi-
seerd de Sint Maartensoptocht
van de kinderen van Heilust
niet door te laten gaan. Uiter-
aard was de regen de belang-
rijkste oorzaak van de massale
absentie uit Den Haag. Indien
men in Kerkrade alles vantevo-
ren zou hebben geweten,zouden
de lampionnetjes ter ere van
Sint Maarten dan wel gebrand
hebben onder ai die druppels?

" De toneelgroep Kuvri heeft
zaterdag 16 november de pre-
mière van het dialectstuk 'Het
Kommuniefeest'. Het is de jubi-
leumproductie'van de vijftigjari-
ge toneelgroep. De vervolgvoor-
stellingenvinden plaats op 17, 23
en 24 november om 20 uur in
zaal Stad Heerlen, Sittarderweg
143. Entree fl 6,50.

" De plaatselijke FNV-afdeling
houdt op zondag 17 november
om 10.30 uur een gedenkdienst
voor overleden leden in de Im-
manuelkerk aan de Komeet-
straat te Treebeek.

HOENSBROEK

LANDGRAAF

" De wijk- en belangenvereni-
ging Oud Eikske houdt zaterdag
16 en zondag 17 november van
10 tot 17 uur een overdekte rom-
melmarkt in wijkcentrum Eiks-
ke, Strijthagerweg 4 te Schaes-
berg. Gratis entree.

" De Modern Western Dance
Club The Ghost Riders houdt op
zaterdag 16 november om 20 uur
een country-avond in het ge-
meenschapshuis. De muziek
wordt verzorgd door Cherokee
Country. Frank Andrews en Ste-
ve Stevens geven een gastoptre-
den.

JABEEK

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - De gemeenteHeerlen
is naarstig op zoek naar financiële
middelen voor de herstructurering
van het winkelhart van Hoens-
broek. Er is een tekort van 10,3 mil-
joen gulden voor het plan.

Parkeren
" Maar liefst 29.200 mensen
passeerden het afgelopen week-
einde de kassa's van de vierde
Jumping Indoor Maastricht in
het MECC. Leuk voor de orga-
nisatie, die meteen al aankon-
digde volgend jaar nóg groot-
ser te gaan uitpakken. Alsze de
voorbereidingen dan kennelijk
al zo vroeg ter hand nemen,
kunnen ze misschien meteen
iets doen aan de klacht van een
Landgraafse paardenliefheb-
ber. Hij bezocht zondag het con-
cours hippique. Voor een plekje
op de pakeerplaats, moest hij
vijf gulden neerleggen. „Maar
plaats was er niet. Uiteindelijk
vond ik ergens achteraf een
modderig plekje, waar ik bij
het uitstappen meteen tot aan
mijn enkels in de blubber zak-
te."

Zuid-Limburg wil in de toe-
komst het aantal slaaphuisplaat-
sen in de regio uitbreiden met
vijftig bedden. Het project Bege-
leid Wonen zal worden uitge-
breid met 160 plaatsen. Ook wil
het Streekgewest meer mogelijk-
heden creëren voor zogenoemde
drempelloze hulp als Inloophui-
zen.

Inloophuis deze
maand ter sprake

Met winter in vooruitzicht:

°k was Swinkels niet tevreden
de maximale hoogte van 5,5

j^er, die toegestaan is voor de op-,ag van autowrakken. Het bedrijf
St dat elders de opslag van pallets

F een hoogte van tien meter is toe-staan.
3 gemeentebestuur van Heerlen
j.dat het recyclingbedrijf op indu-

' 'eterrein De Beitel niet zichtbaar
Toor de omgeving. „Daarom moe-
J\er struiken en bomen rond het
Trijf komen die 5,5 meter hoog
o* 1-Die bomen en struiken zijn ge-

maar het duurt natuurlijk wel
|k* tijdje voordat ze zo groot zijn
5 °Pgenomen in de vergunning,

kunnen wij niets aan doen,"
«^s een woordvoerder van het be-

Schoolreis
" Het is een goed gebruik dat
scholen kleine reisjes organise-
ren om de band tussen klasge-
nootjes te verstevigen. Een
aantal Limburgse kinderen dat
tussen 1954 en 1960 de vroegere
Neutrale Volksschool aan de
Kasteellaan in de Heerlense
wijk Meezenbroek bezocht, heeft
zulke goede herinneringen aan
elkaar dat ze het schoolreisje
van 31 jaar geleden nog een
keer overdoen.

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - De Heerlense wet-
houders Dorien Visser en Hub
Savelsbergh hebben op 20 no-
vember een gesprek met de Ver-
eniging Bewonersbelangen Cen-
trum-Zuid om de zogenoemde
evaluatie-criteria voor het Inlo-
ophuis aan de Groene Boord in
Heerlen in te vullen. Ook de te
nemen aanvullende maatregelen
zoals extra politiesurveillances
en extra schoonmaakactiviteiten
van de dienst openbare werken
komen aan bod.

Volgens Visser moet de gemeen-
te Heerlen er alles aan doen om
de opvang van dak- en thuislo-
zen te verbeteren. De wethouder
pleit ookvoor dagstructurerings-
activiteiten. „Om het sociale iso-
lement van deze mensen te door-
breken moet jeze motiverenmet
allerhande activiteiten, waarvan
ze overdag gebruik kunnen ma-
ken."

Eind november verwacht de
wethouder meer duidelijkheidte

van Ouderen (KBO) ondervin-
den flatbewoners van 't Loon,
Euterpelaan, Cityflat en Aam-
bosflat in toenemende mate
overlast van zwervers. De KBO
heeft de gemeente in een brief
gevraagd 'aan deze overlast
spoedig een einde te maken.

Visser wil het Inloophuis zo snel
mogelijk realiseren, zeker met de
winter in het vooruitzicht. In de-
ze periode nemen de klachten
over dak- en thuislozen immers
toe. Volgens deKatholieke Bond

i. Provincie zegt dat vaststellen. " de inzamelpunten voor accu's
kevoegdheid van het ministerie

'T1VROM is. De vergunning voor
kabels is geweigerd omdat de

je°vincie ervan uitgegaan is dat de-
[ftiet slechts ingezameld maar ook

Plekke verwerkt worden.
Ll Verwerking van koel- en vries-
jj.?tendoor Swinkels zou milieuhy-

vQ
,nisch niet verantwoord zijn,

TSens de provincie. Maar dieover-
Tgingen heeft de Raad van State
<j opgeschort, waardoor Swinkels

2e activiteiten wel kan uitvoeren.

(.y buurbedrijven op industrieter-
(T1 De Beitel hadden liever gezien
g l Vastgehouden werd aan de ver-
ietming van de provincie. Zij ver-
bal n zich teSen een versoepeling
v.ais nu is toegestaan door de Raad

State.

Accu's

Het Streekgewest Oostelijk
Uitbreiden

kunnen geven over de voortgang
van het geplande Inloophuis in
Heerlen. Visser erkent de klach-
ten van de ouderenbond, „maar
een oplossing is niet eenvoudig",
zegt ze.

Kort geding over versmarkt Kerkrade Schoolreis (2)
# Yvonne Krüger en Hanny
van der Kroft hebben een trip
naar Utrecht georganiseerd
voor hun studiemakkers van
toen. Zeker twintig oud-klasge-
noten en de meester en zijn
partner gaanmee op 21 novem-
ber. De 'klas' maakt dan in
Utrecht een boottocht om lekker
bij te praten. Ook een bezoek
aan het orgelmuseum en een
antiek snoepwinkeltje staan op
het programma. Leerlingen die
tussen 1954 en 1960 bij Yvonne
en Hanny in de klas zaten kun-
nen contact opnemen met
Yvonne Vestjens-Kruger

HEERLEN - Een inwoner van
Heerlen heeft maandagochtend 5
Isordil-tabletten verloren ergens
tussen de Bongerd en de Schels-
berg. De pillen worden gebruikt
door hartpatiënten en kunnen, ze-
ker voor kinderen, levensgevaarlijk
zijn.

Pillen verloren

Voor teruggave van het apparaat
looft de politie van Brunssum een
beloning uit van honderd gulden.

BRUNSSUM - Het mobilofoonver-
keervan de Brunssumse politiever-
loopt de laatste tijd niet bepaald
geruisloos. Een onbekende stoort
de politiezender namelijk. Een
maand geleden is bij de gemeente
Brunssum een portofoon gestolen.
De dader heeft het apparaat sinds
die tijd in gebruik en stoort daar-
mee het mobilofoonverkeer van de
gemeentepolitie.

Onbekende stoort
politiegesprekken

Savelsbergh heeft op dit moment
geen concreet antwoord voor de on-
dernemers. Deze voerden de afgelo-
pen week actie om de renovatie van
het winkelcentrum op de begroting
voor 1992 te krijgen. „De Hoens-
broekse middenstanders moeten
zich realiseren dat een antwoord
over tien miljoen niet zomaar te ge-
ven is. Juist van ondernemers ver-
wacht ik dat ze dat begrijpen",
aldus Savelsbergh.

Pas als het tekort gedekt is wil wet-
houder Hub Savelsbergh een toe-
zegging doen aan de ondernemers
van Hartje Hoensbroek over de ter-
mijn waarop het centrum aange-
pakt kan worden. „Tien miljoen
vind je niet in een zakje op de
straat. Samen met wethouder Jos
Zuidgeest probeer ik dit probleem
te 'tackelen."

Van onze correspondent

DEN HAAG/KERKRADE - Het col-
lege van Kerkrade vindt het ver-
keerd dat het provinciebestuur
weigert mee te werken aan de ver-
bouwing van Versmarkt Haanrade
aan de Meuserstraat in Kerkrade.
Dat is duidelijk geworden tijdens
een kort geding tussen de eigenaar
van de versmarkt, J. Rieteco, en
het provinciebestuur bij de Raad
van State in Den Haag.

Namens eigenaar Rieteco vroeg
raadsman mr. W. Gerlag een schor-
sing uit te spreken in het geschil
rond de verbouwing. Die schorsing
zou de omstreden verbouwing mo-
gelijk moeten maken. Het college
van Kerkrade steunt het verzoek.

Rieteco wil zijn winkel, waarbij de
omzet voor 95 % gericht is op de
Duitse consument, verbouwen. De
drukte in de winkel en het daardoor
ontstane gebrek aan ruimte zouden

die verbouwing noodzakelijk ma-
ken.
Maar op het perceel waar Rieteco
wil bijbouwen ligt de bestemmings
woondoeleinden en tuin. Daarom
moeten Gedeputeerde Staten van
Limburg eerst een verklaring van
geen bezwaar voor de verbouwing
afgeven.
Gedeputeerde Staten weigeren de
verklaring omdat het provinciale
beleid erop is gericht tot een con-
centratie van winkelvoorzieningen

te komen. De versmarkt ligt niet te-
midden van andere winkels en om
die reden wil de provincie niet aan
de verbouwing meewerken.
'Het Kerkraadse college ziet niet in
waarom de provincie nu de ge-
vraagde verklaring moet weigeren.
Verplaatsing van de versmarkt rich-
ting het winkelcentrum Chèvre-
mont zou voor Rieteco de onder-
gang betekenen, omdat zijn vers-
markt immers in de directe nabij-
heid van de Duitse grens moet zijn.

Jubileum
jaar lang actief als

acteur, decorbouwer, souffleur,
grimeur, licht- en geluidstechni-
cus of als bestuurslid. Als lid van
ee n toneelvereniging ben je
voortdurend met je hobby bezig.

De heer en mevrouw Gerrit en
Dina Schoonewille-Doldersum,
Achter de Winkel 72 te Schaes-
berg, vieren op vrijdag 15 no-
vember het gouden huwelijks-
feest. Het adres van de dag is
café Bachus, Moltweg 54 in de
Kakert. Daar houdt het gouden
paar van 18.30 tot 19.30 uur re-
ceptie.

Gouden paar

Bij gelegenheid van haar 25-jarig
lidmaatschap van het Kerkelijk
Zangkoor Schandelen kreeg me-
vrouw Carla Geerts-Slangen za-
terdag de zilveren draagpenning
van de Nederlandse St.-Grego-.
riusvereniging.

Gregoriuspenning

Jeleert jerol, kijkt het draaiboek
bedenkt teksten, repeteert en

Ouiten de club word je meestal
ook gevraagd om op te treden als
ceremoniemeester, komischnummer of regisseur van be-ürijfsfeestjes. De jubilarissenvan de Stichting Speelgroep Ex-
Pressie uit Weiten kunnen erover"heepraten. Voordat Ben Bring-
!£an, Jos Baur, Paul Gulikers,

Jalink, Guido Janssen,
Janssen en PatrickJanssen hun huldigingen in ont-vangst mogen nemen, spelen zijeerst nog hun rol in de premièrevan 'Liefde half om half. Alles

speelt zich op vrijdag 15 novem-
ber af in de Kleine Zaal van de
stadsschouwburg in Heerlen. " De Kontaktgroep Voedselal-

lergie Heerlen houdt op donder-

HEERLEN
dag 14 november om 20.30 uur
een bijeenkomst in de vergader-
zaal van het De Weverzieken-
huis. Deelnemers dienen zich

aan te meldenbij mevrouw Jans-
sen, <__"045-424289.

" In de grote zaal van het Mis-

Lezen

" Het echtpaar Schoonewille-Doldersum.
Foto:KLAUS TUMMERS.
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zullen de beide zangkoren blij-
ven bestaan en zullen de twee
kerken in gebruik blijven.

van St.Catharina en Jozef en
Norbertus tot stand laten komen
'langs de weg van de geleidelijk-
heid' en in zo goed mogelijk
overleg met de parochianen. ZoHet bisdom wil het samengaan

journaal

kort
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/ zaalhandbal J
PK
Polaris-Blerick 12-14
GHC-Maasbracht 16-5
Kerkrade-Gemini 10-33
Vesta-lason 2 6-8

LA.
Patrick-Loreal 3 11-8
GHC2-Bevo2 9-11
Breeton Sp.-Sittardia 3 8-7
Ospel-SVM 2 8-14
HVN/DES-Edplosion 11-5

1.8
Ceasar 2-Marsna 12-12
Vilt-Minor 11-13
Olympia-Sibbe 9-10
Gulpen-lason 3 14-4
ESC-BDC 17-7

2.A.
Gr.Ster-HBS 12-11
Breeton Sp.2-SWH 4-15
Bevo 3-Wittenh. 17-3
Posterh.2-HVN/DES 223-2
Swift 2-Hercules 28-8
Rapiditas 2-Blerick 2 11-7
2.8.
Breeton Sp.3-Rapiditas 3 8-11,
Leuda2-JVS2 12-4'
Linne-Maasbr.2 5-14
Swift 3-Sittardia 4 12-6
Stramproy-Posterh.3 8-22
NOAV 2-Merefeldia 12-7

2.C.
Bl.wit 2-Caesar3 12-7
Heerlen 2-Sittardia 5 12-6
Wijnandia 2-Wilskr. 14-7
Zwar w.-JVS 4-8
Gemini 2-ESC 2 16-12

2.D.
Olympia 2-Polaris 2 13-6
Juliana-BeQuick 5-21
Esia-Vebios 11-7
Heerlen-Roda 7-11
BDC-Selpa 12-12
Margraten 2-Adio 9-12

J.P.K.
Polaris-Minor 9-12
Blerick-ESC 4-4
Margraten-Gemini 9-21
Sittardia-Loreal 9-10

Heren P.K.
Vesta-Loreal 2 11-13
Ospel-ATSV 24-22
Zwart w.-Eksplosion 14-12
Bevo 2-Caesar 2 20-12
Gemini-Polaris 16-20

I.A.
Kerkrade-Hercules 24-10
Breeton Sp.-NOAV2 10-13
Merefeldia-Wittenhorst 19-18
Swift 2-Blerick 2 15-7

1.8.
Olympia-Kerkrade2 16-14
Brunssum-Wilskracht 14-27
Heerlen-Filarskis 17-20
Minor-Zwart w.2 20-18
BDC-Caesar3 15-21

2.A.
HBS 2-Rapiditas 3 16-18
Breeton Sp.2-Blerick 3 17-21
Merefeldia 2-Manual 11-25
Popeye-Vios 2 15-17
2.8.
Bevo4-Vios3 15-21
Sittardia 3-Manual 2 44-8
Rapiditas 4-Born 7-22

2.C.
Zwartw.3-Gemini 2 19-21
ESC-Wilskracht 2 17-21
Rapiditas 2-Wijnandia 15-13
2.D.
Selpa-Heerlen 2 , 17-14
Gulpen-Marsna 23-11
Poaris 2-lason 25-21
ESC 2-ATSV 2 22-13

J.P.K.
Blauw w.-NOAV 11-13
Caesar-Loreal 25-10
V+L2-Herten 14-10
Breeton Sp.-Blerick 2 14-14
Rapiditas-Leudal 23-9

’ volleybal J
Dames promotieklasse
BSV-Dynamic 2 3-1
Volhard.-VCH 4 0-3
Dovoc-Dynamic 2 0-3
Furos-Jokers 2 3-0
BSV-Fiscus 1-3
Elsloo-Avoc 2-3
Geevers 2-Muvoc 3-2

Dames le klasse A
de Heeg-Vluco 1-3
Furos 2-Jokers 3 3-1
BSV 2-Elan 3-0
Voerend.2-Sjoahn 1-3
Geevers 3-Spartak 0-3

Dames le klasse B
Avanti-Dynamic 3 3-0
NAC-Jokers 4 3-0
Grovoc-Rapid 3 2-3
Geevers 4-Fiscus 2 3-2
SEC-Helpoort 1-3

Dames 2e klasse A
Sp&Sp-de Heeg 2 1-3
Dovoc 2-Avoc 3 2-3
AMVJ-Mut.Mal. 0-3
Grovoc 3-Elan 2 3-1
Geevers 5-Muvoc 2 1-3
Dames 2e klasse B
Nivoc-Jokers 5 0-3
Grovoc 2-Rapid 4 0-3
de Heeg 3-Avoc 2 0-3

Beker Dames
Vluco-Helpoort 2-3

Heren Promotieklasse
Helpoort-Vluco 1-3
Sittardia 2-VCH 2 0-3
Avanti-Vluco 1-3
Furos-Jokers 3-1
SEC 2-Geevers 2 3-2
Voerend.-VCH 3 1-3
SEC-Muvoc 3-1
Heren le klasse A
Dovoc-Vluco 2 3-0
AMVJ-Sp&Sp. 0-3
Fiscus 3-Sjoahn 0-3
Heren le klasse B
de Heeg-Avoc 0-3
AMVJ 2-Jokers 2 3-1
Rapid 2-Geevers 4 3-1
Heipoort 2-Fiscus 3-1
SEC 3-Elsloo 2-3
Heren 2e klasse A
Volharding-VCH 5 1-3
Dovoc 2-Vluco 3 1-3
Furos 2-Sp&Sp.2 3-0
BSV-Geevers 5 3-2
Spartak-Sjoahn 2 3-1
Heren 2e klasse B
Sittardia 3-Furos 3 3-2
Avanti 3-Mavoc 1-3
Nivoc-Jokers 3 3-2 'Spartak 2-Fiscus 4 3-0
Heren 2e klasse C
Volharding 2-VCH 6 3-0
Bastion-Phoenix 3-1 i
Grovoc-Elan 2-3
SEC 4-Helpoort 3 0-3 :
Heren 3e klasse A
Sittardia4-VCH 7 2-3
Sp&Sp.3-PPT 3-1
SEC 5-Rapid 5 3-2

Heren 3e klasse B
deHeeg 2-VCH 8 1-3
NAC-Jokers 5 3-0
Rapid 4-Rapid 3 2-3
Elsloo 3-Av oc 3 1-3
Avoc4-Phoenix 2 0-3
Beker Heren
Vluco-VCV 3-0

Jeugdkompetitie
Meisjes A
BSV-Blok 3-0
Geevers-de Heeg 3-0
Rapid-SEC 3-0
VCV-Dynamic 3-1
Avanti-Sittardia 2 3-1

Meisjes B
Avanti 2-Vluco 2-3
Sittardia 4-VCH 2 1-3
Rapid 2-Furos 0-3
Geevers 2-Jokers 3-0
Grovoc-Sittardia 3 0-3
Jongens A
Sittardia-AMVJ 2-3
VCV-Vluco 0-3

Jongens B
deHeeg 2-Avanti 3-0
Elan-Elsloo 3-1
Rapid-SEC 1-3
Jeugd C
Avanti-Dovoc 0-3
Sittardia-Furos 3-1
VCV-Dovoc 0-3
Avanti-Jokers 0-3
Elan-de Heeg 3-1

/ hockey J
Heren hoofdklasse
A'dam-Mep 2-3
Tilburg-Kl.Zw'land 1-3
Victoria-Hattem 1-3
HGC-SCHC 4-1
Bloemend.-O.zwart 2-1
Kampong-HDM 1-5

Heren overg.klasse A
Leonidas-Union 1-0
Ede-Laren 0-3
GSHC-Hudito 2-2
Schaerweyde-Push 1-4
Mop-Warande 2-0

Heren Overg.klasse B
Breda-d.Bosch 1-1
Concordia-Venlo 0-1
Leiden-Groningen 1-2
Tegenb.-Forward 0-1
Nijmegen-Gooische 1-0
R'dam-Upward 3-1

Heren le klasse C
Blerick-Hod 2-2
Rapidity-Nuenen 0-1
Keep Fit-EMHC 2-4
Were Di-Uden 7-1
Huac-M'tricht 1-4

Heren 2e klasse F
Son-Deurne 2-3
Geldrop-Tegelen 1-1
HMHC-Sittard 2-0
Gemert-Boxmeer 1-1
Venray-Basko 3-1

Heren 3e klasse F
Gr.Wit-Geleen 0-2
HCAS-Weert 4-1
Heeze-Horst 3-1
Eersel-DVS 6-1
Oirschot-Heerlen 1-1

Heren 4e klasse F
Hockeer-Boekel 7-1
Cranend.-Mierlo 1-0
Meerssen-Bakel 7-0

Dames Hoofdklasse
A'dam-Mop 4-1
O.zwart-HDM 1-2
Zwolle-Laren 0-0
HGC-Kampong 3-0
d.Bosch-Groningen 1-0
Bloemend.-Hilversum 1-0

Dames overg.klasse B
R.Pass-SCHC 1-0
EMHC-Kl.Zw'land 1-1
Tilburg-Ede . 2-2
Venlo-Hurley 2-3
Union-Alliance 1-1

Dames le klasse C
M'tricht-Huac 2-1
Best-Berk.Ens. 2-0
Tegenb.-Rapidity 1-1
Son-Heerlen 2-1

Dames 2e klasse E
Weert-Concordia 0-0
DVS-Tegelen 0-2
Horst-HMHC 0-0
Nuenen-Geldrop 2-2
Deurne-Blerick 2-1

Dames 3e klasse F
Hockeer-Venray 0-4
Boxmeer-Meerssen 0-1
Civicum-Cr.donck 3-1
Gemert-HCAS 2-0
Geleen-Groen wit 3-1

Dames 4e klasse F
Sittard-Heeze 0-4

’ waterpolo J
Heren
2e klasse C
Flevo-Donk Diana 8-12
UZSC-Waranda 8-7
Amer-MZPC 18-6
Vuursche-Meeuwen 9-15
NZC-Meer 10-6
Reserve 2e klasse C
BZV2-PSV3 7-11
Rotterdam 2-Meer2 11-3
UZSC 3-Zijl 4 4-10
BZPC 3-MZPC 2 7-5
SVH 2-Waranda 2 5-6
Koudijs 3-Merwede 2 10-6
3e klasse F
Njord-Zeus 4-4
KZPC-Argo 5-8
Zegenwerp-BZV 11-5
Nayade-ZON 10-5
Merlet-Rheden 9-10
District 5 competitie
Dames le klasse
Njord 2-TRB 7-10
Dokkelaers-DZT 7-2
Waranda-Hellas 6-6
WZV-Heygrave 9-7
Krabben-Vennen 6-12
Stormvogel-Treffers 6-2
Dames 2e klasse A
Merlet-Nayade 3-3
HZPC-RZL 11-6
Zegenwerp-Argo 2 10-5
Zeester-PSV 2 2-10

Heren le klasse
BZPC-Ganze 13-6
Mosa-DZT 9-5
Aegir-TRB 9-8
HZPC-Hellas 8-8
RZ-Treffers 9-5
DEZV-Schelde 7-6

Heren 2e klasse A
Krabben-Hieronymus 10-5
WZV-Heygrave 12-10
MarcoPolo-Eszet 6-13
Gorgo-Dio 4-7
Nuenen-Nautilus 9-9

Heren 2e klasse B
Rog-ZVH 12-1
PSV 4-Thalassa 3-6
Lutra-Merlet 2 17-1
Tempo-Eszet2 11-2
Glana-Platella 15-10
Spio-Zeps 7-4

Heren Jeugd B
Gorgo-Tempo 1-9
Zeester-PSV 10-5
HZPC-Schelde 9-1

’ badminton [
Overgangsklasse B
Victoria-Schijndel 9-2
Drop Shot 2-BCH 3 3-8
Nuenen-Duinwijck 2 7-4
SIO-Boonen 3-8
Eerste klasse afd.4
Bali 2-Schijndel 2 5-6
Bavel-United Venlo 7-4
Veghel-Zijderveld 3 5-6
Geldrop-Oss 7-4

Tweede klasse afd. 8
Victoria 2-Weert 3-5
Sittard-Un.Venlo 2 6-2
Whippet-Boxtelse BC 2-6
Roat-Nuenen 2 7-1

Derde klasse afd. 15
Kerkr.2-Veghel 2 3-5
Whippet 2-Alouette 8-0
Geldrop 3-Heerlen 1-7

Derde klasse afd. 16
Victoria 3-Bocholtze 6-2
Kerkraadse-BCH 4 5-3
Drunen 2-Geleen 1-7
Geldrop 5-Boonen 2 5-3
Vierde klasse afd. 23
Bocholtze 2-GoodLuck 2-6
Terwaerden-Un.Venlo 4 1-7
Scarabee-Heel 5-3
Maasbree-Boonen 3 2-6

Vierde klasse afd. 24
Victoria4-Someren 1-7
Sittard 2-Un.Venlo 3 5-3
Whippet 3-Challengers 4-4
Olympia-Roosterse 7-1

’ basketbal j
Heren
Promotiedivisie
Beverwijk-Kimbria 67-69
Weert 2-Tonego 96-54
Leiden-Voorburg 70-53
Wyba-Blue Herons 72-71
Celeritas-Virtus 78-65
Lokomotief-Goba 87-106
Early Bird-OSG 86-98
Rayon Hoofdklasse
Black E.-Braggarts 85-77
Flash-Ardito 69-56
Rush-Tantalus 70-64
Eindhoven 2-Springf. 65-77
SVH-Jump.Crabs 100-97
Overgangsklasse B
Bladel-Bragg.2 75-67
Kimbria 2-Sprinf.2 58-54
Weert 3-Hoppers 112-82
Dunatos-Attacus 65-82
Quo Vadis-Kepu 72-76
Jasper-Springf. 103-69
le klasse A
Aeternitas-Bragg.4 114-59
Kimbria 3-Jump.Giants 69-62
BSM-Bumpers 51-48
Kepu 2-Bragg.3 57-61
Dunatos 2-Weert 4 47-58
2e klasse A
Bumpers 2-Archers 48-98
Olympic-Landgr. 65-67
Boemerang-Patrick 47-52
Timson-Aetern.2 65-91

3e klasse A
Kimbria 5-Kimbria 6 54-40
Alley 0.-Bragg.s 77-45
Kepu 3-Springf.3 86-23
Dunatos 3-Springf.2 63-57
3e klasse B
Venlo Sp.-Aetern.3 86-56
Patrick 2-Aetern.4 67-51
Dames
le divisie B
Agon-WSC 78-52
Black E.-Braggarts 61-52
Deca-Voorburg 65-41
Flash-Dragons 87-61
Rayon Hoofdklasse
Schijndel-Vlissingen 65-71
Aalst-Virtus 38-87
PSV 2-Dunatos 56-48
Weert-High Five 51-64
Overgangsklasse B
Yellow Sox-Bumpers 44-51
Attacus-Jump.Giants 64-74
Aeternitas-OBC 53-60
Lieshout-Tantalus 82-59
Erp-Kimbria 71-59
leklasse A
Archers-Springf. 36-96
Alley 0.-Bragg.2 44-32
Kepu 2-Landgr. 71-12
Dunatos 2-Bragg.3 53-38
Boemerang-Springf.2 62-19

/ worstelen J
Hoofdklasse
Interm.A'dam-SSS 23'/2-12'/_
Simson-SimsonDen Haag 34-6
Halter-Hercules 15-22'/_

Stand
Simson 4-8
Hercules 5-8
Intermedia/Body Fit 4-4
SimsonKDO 4-4
Halter 4-4
Olympia 3-2
SSS 4-0

Reserve klasse Seniores
Simson-Simson KDO
gr.r. 24-0
vr.st. 24-0
Halter Utrecht-Hercules
Adam
gr.r. 4-20
vr.st. 4-20

Stand
Simson 3-6
Intermedia/Body Fit 3-4
Hercules 4-4
Olympia 3-3
Halter 4-2
Simson KDO 3-1

tafelvoetbal ]
Hoofdklasse
Smile b.-Scherp Vor 4-4
O.Schandelen-Olympia 3-5
Brouwk.-Corner 4-4
Nieuwenh.-Eck 6-2
Poortje-Bergz.b. 6-2
Kloppers-Petit b. 0-8

Stand
Petit boys '68 10-17
Poortje 10-15
Nieuwenhagen 10-14
Eek '79 10-12
Kloppers 10-12
Bergzicht b. 10-10
Smile b. 10-9
Brouwkeetel 10-8
Corner 10-8
Oud Schandelen 10-6
Olympia 10-6
Scherp Vor 10-3

Eerste klasse A
Bergz.b.2-Graefke 8-0
Eek 2-MergeU.b. 5-3
Trapped.-Brugske 5-3
Zoefjes-Galouppe 6-2
Stampers-Bergschot 8-0

Stand
Stampers 10-18
Trappedoelies 9-14
Zinkviulke 9-11
Bergzicht b.2 9-10
Eek 2 9-10
Eerste klasse B
Pipo b.-Meppers 0-8
Torero-Nieuwenh.2 8-0
Corner 2-Blue Angels 0-8
Stalletje-Vogelzank 2-6
Watertoren-OudeHeide 2-6

Stand
Torero 9-16
Vogelzank 9-14
Meppers 9-13
Blue Angels 9-12
Oude Heide 9-11

Tweede klasse A
Leeuw-Orient b. 3-5
Mechel-Joy 4-4
Brugske 2-Schuuvers 2-6
Zoefjes 2-Bocholtz 2-6
ScherpV.2-Nijswiller 4-4

Stand
Zoefjes 2 9-15

Bocholtz Oud 9-14
Oriënt boys 9-13
Scherp Vor 2 10-11
Mechel 9-10
Tweede klasse B
Striegiezer-Poortje 3 8-0
Paniekz.-Zoefles 3 7-1
Centraal-Brouwk.2 2-6
Molen 2-Stampers 2 1-7

Stand
Striegiezer 8-16
Brouwkeetel2 8-14
Paniekzaaiers 8-12
Centraal 8-11
Torero 2 8-6

Tweede klasse C
Olympia 2-Poortje 2 7-1
Veldhof-Kokkie b. 8-0
Hopel-Brouwk.3 4-4
Bergschot 2-Molen 0-8

Stand
Olympia 2 8-15
Poortje 2 8-14
Molen 8-13
Brouwkeetel 3 8-9
Bergzicht boys 3 9-9

Tweede klasse D
Petit b.2-Watert.2 8-0
Geulke-Brandwap. 3-5
Olympia 3-Kloppers 2 0-8

Stand
Petit boys '68 2 7-14
Kloppers 2 7-12
Smile boys 2 8-10
Cartouche 7-9
Brandwapen 8-9
Ere-afdeling
Zw.Ridders-Boskab. 3-5
Karrew.-Hakkers 2-6
Hakkers 2-Scory b. 2-6
Liewke-Waardh.B.

6-2 Starcl.-Smidter B. 4-4
Wien-Victoria 4-4 Stand
Boskabouters 8-15
Karre wiel 8-12
Scoryßoys 8-12
Hakkers 8-11
Liewke 8-10
Overg.klasse A
Smidter 8.2-Millen 4-4
Heer-Verdw.Viss.2 4-4
Beat 8.-v.Gogh 1-7
Loontjens-Heister 7-1
Blauw W.-Angel.B. 7-1
Stand
Millen 8-14
Blauw wit 7-12
Loontjens 7-11
v.Gogh 7-9
Heister 7-9

Overg.klasse B
Cramignon-Hybetsy B. 3-5
Keulen-DAT B. 3-5
Verdw.Viss.-Wien 2 3-5
Millener 8.-O.Mert 4-4
Heide-Hoeskamer 5-3
Stand
d'nHook 7-13
Wien 2 8-11
Dat Boys 8-10
Keulen 7-8
Verdw.Vissers 7-7

le klasse B
Borgh.-Sjteiweeg 2-6
Waardh.B.2-Connection 4-4
Koningsw.2-O.Eijsden 6-2
Sjork-A.Aelse 0-8
Heukske-.survivors 6-2
Stand
Auwt Aelse 7-14
Sjteiweeg 8-14
Koningswinkel 2 7-12
Oost Eijsden 8-9
Survivors 7-7

le klasse C
Schachtw.-Mariaveld 6-2
O.Mert 2-Poart 4-4
Hakkers 3-Heukske 2 6-2
Eek-Drop Inn 6-2
Hoekje-Eagles 7-1
Stand
Leeuwenhoek 7-12
drEek 7-12
Hoekje 7-11
dePoart 8-10
Schachtwiel 7-9
2e klasse A
Star c1.3-Gigi G. 4-4
Smeed-Old Inn 8-0
Sjteiweeg 2-O.Gen. 6-2
Duuker-Cramignon 3 7-1
O.Eijsden2-DaCapo 0-8
Stand
de Smeed 7-14
Da Capo 8-12
GigiGirls 8-11
de Sjteiweeg 2 7-10
Old Inn 7-10

2eklasse B
Cramignon 4-Liewke 2 2-6
Dolomiet 2-Smeed 2 3-5
Dat 8.2-Blauw w.2 2-6
Smid-Crazy Pie 4-4
B.d.Bissjop 2-Herli 5-3
Stand
Blauw wit 2 8-16
de Smid 7-11
Crazy Pie 7-9
Liewke 2 8-9
Bij de Bissjop 2 7-8

2e klasse C
v.Gogh 2-Eykenboom 6-2
Connection 2-Bekker 5-3
Beckerke-Bl.wit 3 8-0
Spoorz.-Karrewiel 2 5-3
Miranda 2-Servaas 5-3
Stand
Spoorzicht 8-15
Karrewiel 2 8-13
Beckerke 8-13
v.Gogh 2 8-10
Eykenboom 8-9

2e klasse D
Pr.Hendrik-Tamboer 5-3
Leeuwenh.2-Suestra 3-5
Cosy C.-Karrewiel 3 4-4
Angelina 8.2-Baekske 0-8
Meetp.-Jójo B. 4-4
Stand
Suestra 8-14
Baekske 7-13
Cosy Corner 7-11
Jojo Boys 8-8
Tamboer 8-8

2e klasse E
Koora Eri-Hoeve de Vos 6-2
Karrewiel 4-Oranjeb. 4-4
Suestra 2-Heide 2 1-7
£osy C.2-Keulen 2 4-4
Wien 4-Muecherv. 5-3
Stand
de Heide 2 8-15
Wien 4 7-12
Keulen 2 8-11
Muecherveld 7-9
Oranjeboom 8-8

/ poolbiljart^
Ereklasse
Schachtw.-Huizinga 10-6
Spoorz.-Picasso 13-3
Koetsjhoes-Coriov. 9-7
Keizer-Boereslot 10-6
Ziejspoar-Tunnelb. 5-11

Hoofdklasse A
Schachtw.-Susteren 13-3
Willem T.-Hermans 11-5
Brandwap.-Spoorz. 8-8
Vogelzank-Eykenb. 8-8
Landgraaf-Duc 13-3

Hoofdklasse B
Sport-Boereslot 11-5
O.Herbergh-Rolduc 10-6
Vink-Heukske 7-9
St.Kruis-Landgraaf 9-7
A.Pastorie-Witte B. 5-11
Hermans-Sjtoet 5-11

Eerste klasse A
Stoufp.-Koetsjhoes 4-12
Gebr.Hofke-Sport 8-8
Susteren-Vink 8-8
Holtum-Spoorz. 4-12

Awt Dorp-Brunss.N. 5-11
Eykenb.-Poat 7-9

Eerste klasse B
Gebr.Hofke-Landgr. 10-6
Ruif-Willem T. 10-6
Keizer-Hofland 4-12
Edelw.-Gildem. 5-11
Coriov.-Spoorz. 4-12
Brunssum N.-Mijnzicht 9-7
Eerste klasse C
Rolduc-Brouwersw. 8-8
Landgr.-Schachtw. 5-11
Voske-Hermans 6-10
Amstel-Pallet 10-6
Boereslot-Bokker. 9-7
St.Kruis-Draver i 9-7

Tweede klasse A
Awt Dorp-Spoorz. 9-7
Treffers-Stoufp. 9-7
Eykenb.-Kr.op Tijd 7-9
Barbou-Korte Keu 10-6
Witte Bal-Koetsh. 10-6
Vaetje-Roadhoes 9-7

Tweede klasse B
Rolduc-Pub 2-14
L.Kabouter-Fox 5-11
Romana-Karrerad 8-8
Picasso-Draver 11-5
Spoorz.-Kr.op Tijd 10-6

Tweede klasse C
Heukske-Leeuw 8-8
Brouwersw.-KorteKeu 6-10
Stalletje-Voske 11-5
L.Kabouter-Picasso 13-3
Hulsveld-Ruif 11-5
Hofland-Paddock 5-11

Tweede klasse D
Hulsveld-Vink 5-11
Romana-Pub 8-8
O.Schaesb.-Paddock 11-5
Vogelz.-Candlel. 9-7
Smeets-Duikers 12-4
Gildem.-Fl.Dutch. 7-9

Tweede klasse E
Bokkerijd.-Willem T. 10-6
Spoorzicht-Schachtw. 7-9
Hulsveld-Ziejsp. 9-7
O.Herbergh-Hofland 8-8
Paletti b.-L.Kabouter 7-9
M.Hoek-Poat 12-4

Tweede klasse F
Karrerad-Amstel 9-7
Duikers-Stoufp. 5-11
Auw Vrung-Bongerd 9-7
Sjtoet-Mijnz. 11_5
Sport-Brandwap. 10-6
Duc-M.Hoek 11_5

Derde klasse A
B.Beukers-Duikers 4-12
Koetsjh.-O.Herbergh 3-13
Fl.Dutchm.-Sport 13-3
Sjteeberg-Wilhelm. 9-7
Heikaatsje-Brouwersh. 14-2
Derde klasse B
Sjloes-O.Herbergh 13-3
Smeets-Rolduc 5-11
L.Kabouter-Heikaatsje 8-8
Bastille-Gorissen 6-10
0ph.8.-Stamp 9-7

Derde klasse C
Bastille-Duikers 11-5
A.Pastorie-Vraagtek. 10-6
Sjtoet-Pimpelaer 13-3
B.Beukers-L.Kabouter 2-19
Brouwersh.-Stalletje 2-14
Derde klasse D
Wilhelmina-Gorissen 6-10
Stamp-Brouwersh. 8-8
Trepke-Wolfje 7-9
Fox-Candlel. 8-8
Vraagtek.-Paletti b. 4-12
Derde klasse E
Overbroek-Wilhelmina 12-4
Willem T.-Bennelly 5-11
Wolfje-Veldhof 10-6
Orchidee-Heukske 13-3
Joy-Corner 12-4
Derde klasse F
G.Leeuw-Simpelv. 5-11
Leeuwenh.-Trepke 5-11
St.Berb-Overbroek 8-8
Joy-AU Stars 8-8

I sportschieten J
Afdeling Pluim
Hoofdklasse
Lambert.-WillemT. 840-823
Centrum-Nova 843-822
Luk Raak-Sjeet 839-831
Hofke-Juliana 843-827
SVH-Missers 2 ' 836-827

Eerste klasse A
Lee Enfield-Limburg 821-823
SVK-Hattrick 831-822
Robin H.-Reunie 832-816
Boekaniers-Zon 815-801
SVH 2-Hubertus 817-814
Diana-SVT 828-833
Eerste klasse B
Trepke-SVK 2 806-823
Leeuw-Lambert.2 816-784
Heros-Keulsteeg 816-818
Missers 3-Sparta 806-808
Schutters-LukRaak 816-825
Sjeet2-Prins 822-819
Eerste klasse C
Palet-Kamp 811-813
Ouwe Mert-Vizier 830-799
Juliana 2-Stadion 808-819
SVT2-Höfke2 818-819
Sportsch.-Diana 2 805-811
Reunie 2-RKWBCM 808-813

Tweede klasse A
Merkelb.-RWB 810-804
Fortuna-Glück Auf 807-785
Hiltönneke-Hubert.2 802
813
O.Römpe-SVH 3 796-799
Brigid-Heros 2 805-804'
Sjeet 3-Missers 4 783-809

Tweede klasse B
SVE-Centrum2 806-811
Wapen-Winchester 810-800
Tjoba-Rheingold 818-793
Prins 2-Brunssum 814-790
Sparta 2-L.Raak 3 790-809
Emma b.-Treffers 807-810

Tweede klasse C
J.Wayne-Roos 803-793
Heros 3-Treff'ers 776-791
Emma b.2-Juliana 3 800-779
Zon 2-Robin Hood 2 791-795
Boekaniers 2-SVT3 812-803

Derde klasse A
Hoensbr.-Valk 800-813
Trianon-Star Cl 801-808
Hubertus 3-Phoenix 782-804
RKWBCM 2-Schutters 2

779-816
Stadion 2-Brigid 2 802-792
Tjoba 2-Missers 5 791-782
Derde klasse B
Luk Raak 4-Reunie 3 757-771
SVT 4-Höfke 3 779-787
SVK 3-Hiltonn.2 784-763
Rheingold 2-O.Römpe 2

782-775

Derde klasse C
Roos 2-Trianon 2 806-795
RWB 2-L.Enfield 2 767-758
Diana 3-Robin H.3 780-764
Prins 3-Sportsch.2 781-792
Centrum 3-Schachtw. 803-583
Keulst.2-Watertoren 783-789

Vierde klasse A
Gluck A.2-Fortuna 2 784-786
Fransisc.2-SVE 2 757-799
Brigid 3-Leeuw 3 756-780
Treffers 2-Zon 3 764-770
Hunter-O.Römpe 3 774-774

Vierde klasse B
Winchester-Wapen 2 761-767
Kamp 2-Merkelb.2 775-778
W.van Nuth-Schutters 3

782-793
RKWBCM 3-Stadion 765-770
Sparta 3-Tjoba 3 780-786

Vierde klasse C
Vizier 2-J.Wayne2 780-788
Valk 2-Hoensbr.2 723-775
SVTS-Sonjab 761-791
Höfke 4-StarC 1.2 782-782
Rheing.3-Emma b.3 772-735
Vijfde klasse A
Star C1.3-O.Mert 2 769-728
Sportsch.3-Keulsteeg 3 739-742Sonja b.2-Daltons 2 740-726
Afdeling Kogel
Hoofdklasse
Wapeng.-Diana 799-847
Lambertus 2-Lambertus

847-860
Diana 2-Trefpunt 827-831

Eerste klasse
Trefpunt 2-Grün 819-786

/ bridge |
Hoofdklasse
Mijnstr.-Miljoenenl. 9-21
Sittard 3-Mijnstr.4 13-17
Brök-Mijnstr. 18-12
VM 3-TAM 25-5

Eerste klasse
Groep A
Sittard 4-Geleen 4 14-16
Sittard 6-Coriov.3 22-8
Sittard 8-Geleen 2 9-21
Mi1j.1.2-VM 8 25-2
Groep B
Geleen-VM 6 14-16
Geleen 3-Sittard 5 20-10
Geleen 5-VM 4 10-20
Mijnstr.s-ODS 15-15
Sittard 7-Coriov.2 22-8

Tweede klasse
Groep A
VMII-TAM2 10-20
VM 15-Brök 20-10
Sittard 9-Geleen 9 19-11
Sittard 15-ODS 2 1-25
Groep B
Sittard 14-Brök 5 20-10
Sittard 10-TAM 3 24-6
VM 9-Geleen 6 15-15
VM 14-Coriov.4 20-10
Margraten-Eijsden 15-15
Groep C
Mijnstr.7-VM 13 16-14
Coriov.s-Molenbron 10-20
Brok 2-VM 10 20-10
Brok 7-Sittard 13 7-23
Geleen 7-Sittard 11 15-15

Groep D
VM 7-Mijnstr.B 12-18
VM 12-Burght 16-14
VM 16-Coriov.6 20-10
Geleen 8-Brök 6 20-10
Brok 3-Sittard 12 7-23
Derde klasse
Groep A
Bronsbeek-Coriov.l6 25-2
Miljoenenl.3-Sittard 22 16-14
Mijnstr.l4-VMI7 12-18
Coriov.lO-Geleen 17 18-12
Sittard 18-Geleen 11 20-10
Groep B
Bronsb.2-Mijnstr.9 25-5
Coriov.ll-Geleenl6 17-13
Molenbr.2-Meerssen 13-17
Sittard 19-VM25 9-21
Geleen 12-VM 18 7-23

Groep C
Coriov.l2-TAM4 18-12
Geleen 13-Molenbr.3 15-15
Sittard 20-Meerssen 2 21-9
ODS 3-VM 24 14-16
Mijnstr.lO-VM 19 12-18

Groep D
Sittard 21-Coriov. 15 21-9
ODS4-VM23 15-15
Geleen 14-Coriov.7 8-22
Mijnstr.lI-Kroon 23-7
VM 20-TAM 5 25-4
Groep E
Burght 2-Sittard 24 22-8
Geleen 15-Mijnstr.l2 25-5
TAM6-Coriov.l4 25-5
VM2I-Sittardl6 16-21
Groep F
VM 22-Brök 8 8-22
Mijnstr.l3-Coriov.l3 20-10
TAM 7-Geleen 18 24-6
Geleen 10-Sittard 23 25-3
Coriov.9-Sittard 17 9-21

/ dammen J|
Eindstand LX pupillen
Ï.Willem Verhoef 20. 2.Erwin
Heunen 14. 3.Marcel Braecken
12. 4.Mieneke Verhoef 10.
s.Ralph Weijden 10. 6.Evelien
Stegeman 7. 7.Jeroen Loenis
4. B.Laura Heunen 3.
Hoofdklasse PLDB
Kroonsch.-Eureka 8-12
VOS-Donderb. 12-8
Ridder 2-DVZ 2 4-16
le klasse
Schaesb.2-Dios 3 11-5
DVZ2-Dios2 6-10
Eureka 2-Philidor 12-4
MDC-Kroonsch.2 10-6

I bowlen J
Nationale league klasse 4G
American C.-Venlo 2-1
Mosselh.-American C. 0-3
American C.-Whispers 3-0

Kwartetten league
Ladies-SOS 1-3
Klim Bim-Chip 3-1
Raven-Obies 4-0
Spoilers-Marastima 0-4
Three pl.one-S'92 0-4
Wigrut-Roda 3-1

BVH/United Bears trio lea-
gue
Kodiaks-Ice B. 3-1
Uitstrijkers-UD 0-4
American C.-Koala's 1-3
UD 2-Polar b. 1-3

BVH dubbel league
Strike F.-Octopussy 2-2
No Spare-Brugman 1-3
Rest.Stap In-Cajo 1-3
Terminators-Teamwork 3-1
Hejo-VOG 4-0
Hoeve de Aar dubbel league
Missers-Optimisten 1-3
Ladies-Bellefleurs 1-3
Volhouders-WC 0-4
Trekvogels-Lablo's 3-1
Pinhunters-Anco 3-1
Kapelhof-Tik 3-1
Fantasie-BZN 1-3
Riefie-Blind 4-0

’ golfbiljart j
Ereklasse
Pint-Hollandia 5-1
Br.Tav.-BVO 5-1
Maasg.-Heukske 6-0
Maasvallei-BVC 2-4
SNA-BVE 4-2
Stand
Chèvremont 5-9
Maasgolf 5-8
Br.Taveerne 5-6
de Pint 5-6
SNA 5-6
Maasvallei 5-5
BVO 5-4
Hollandia 5-3
Heukske 5-2
BYE 5-1
Distrikt Urmond
Hoofdklasse
Voske-Krietje . 3-3
Pap.V.A.-Pappegey 2-4
Pappegey 2-Maasv.2 4-2
Fortuna-Meule 4-2
Almania-Br.Tav.2 2-4

le klasse
Sparta-Sittardia 3-3
Krietje 2-Brandpunt 4-2
Sitt.2-Almania 2 4-2
Br.Tav.3-A.Einek. 3-3
O.Zitterd-Fortuna2 3-3
2eklasse
Meule 2-Pappegey 3 3-3
Bayern 2-Schopke 4-2
Krietje 3-Pap.V.A.2 3-3
Br.Tav.s-Voske 2 4-2
Hollandia 2-Br.Tav.4 2-4

Distrikt Echt
Hoofdklasse
Centrum-Slek 7-5
Zuul 2-Kerkz. 6-6
Greuske-Deelg. 5-7
Village-Zuul 3-9
Montf.-Putb.B. 7-5

leklasse
Slek 2-Centrum 2 9-3
Heukske 2-O.Gen. 10-2
Deelg.2-Greuske 2 9-3
Donck-Spee 6-6
B.Aolders-Montf.2 10-2

2e klasse
Zuul 3-Montf.3 6-6
Putb.B.2-Village 2 6-6
Hingen-Paerdst. 9-3
Spee 3-Donck 2 8-4

3eklasse
Kerkz.2-Hingen 2 4-8
Stoba 2-Spee 2 5-7
Distrikt Weert
Hoofdklasse
Leike-Stamg. 8-4
Anker-Boshoven 4-8
Boshoven 2-Royal 5-7
Grasw.-Sch.hoeve 5-7

le klasse
Anker 2-Royal 2 5-7
Laar-Vr.boom 9-3
Luchtp.-Hoppers 5-7
Stamg.2-Boshoven 3 7-5
Spijk-Spijk 2 5-7

2e klasse
Hook 2-Leike 2 2-10
Bach.cl.-Hoppers 2 9-3
Sw.Mill-Royal 3 3-9
Laar 2-Umbelderke 7-5
District Oude Mijnstreek
Hoofdklasse
Pint 2-BVC 2 6-2
Hanneman-BGK 3-5
Eikske-Stern 5-3
Olympia-B. Balke 5-3
Pumpje-OBK 4-4

le klasse
Olympia 2-B.Balke 2 4-4
BVC 3-Sjork 5-3
G.Leeuw-A.g.Kirk 6-2 ;
Gr.Dal-Hanneman 2 6-2
Tolhoes-Pint 3 4-4

2e klasse
OBk2-Gr.Dal2 3-5
Bocholtz-Pumpje 2 3-5
A.g.Kirk 2-G.Leeuw 2 1-7;
Monument-Eikske 2 2-6
Trefp.-Pint 4 4-4

3e klasse
Pumpje 3-Tolhoes 2 5-3
OBK 3-Gr.Dal 3 6-2
Sjutt-Voelender 5-3 ;
Sjork-C.Corner 0-8 .
4e klasse
Hofke-Singej 3-5 ;
B.Balke 3-Dopgere 4-4 .
Stern 2-Eikske3 4-4 ;
Pint 5-G.Leeuw 3 4-4 ;
C.Corner 2-Hanneman3 5-3

5e klasse
O.Schaesb.-Pint 6 8-0
Voelend.2-C.Corner 3 8-0 i
Gr.Dal4-OBK4 8-0 j
Singel 2-A.Maat 4-4 j
Dopgere 2-Hofke 2 5-3 (

District Midden-Limburg
Hoofdklasse ' 'Dennenoord-Inrit 9-3
BVO 2-Jagersl. 9-3
Kwartel-OBKK 7-5
BYE 2-Maasg.2 6-6

le klasse
Berg-O.Hael 5-7
Breer-Heytse 4-8
Riva-SNA 2 6-6
Jagersl.2-BCW 2 8-4
2e klasse
Eikske-Berg 2 5-7
BCW3-Hook 7-5
Hoove-BVE 3 5-7
Kloss-BVO 3 4-8
Meijel-Hukske 2 7-5

3e klasse
d.Tup-Denneno.2 7-5
L.Bal-Kwartel 2 5-7
OBKK 2-Pimpern. 10-2
Inrit 2-Zwaan 1-11
BVE4-Eikske2 9-3

Standen
Distrct Oude Mijnstreek
Hoofdklasse
Olympia 5-10
Eikske 5-7
Pumpje 5-6
Berg.Balke 5-6

(ADVERTENTIE)

\§7 MENSEN IN NOOD

OBK 5-5
Pint 2 5-5
BGK 5-5
Stern 5-3
Hanneman 5-2
Chèvremont 2 5-1

le klasse
Groene Dal 5-9
Pint 3 5-7
Berg.Balke 2 5-6
Chèvremont 3 5-6
Tolhoes 5-6
Olympia 2 5-5
GoudenLeeuw 5-3
Hanneman 2 5-3
A gen Kirk 5-3
Sjork 5-2

2e klasse
GoudenLeeuw 2 5-10
Groene Dal 2 5-10
Pumpje 2 5-9
OBK 2 5-8
Bocholtz 5-4
Pint 4 5-3
Trefpunt 5-3
Eikske 2 5-2
A gen Kirk 2 5-1
Monument 5-0

3e klasse
Cosy Corner 4-8
Dr Sjutt 5-7
OBk 3 4-5
Op 't Gaat 4-5
Tolhoes 2 5-5
Voelender 4-4
Groene Dal 3 5-3
Pumpje 3 4-2
Sjork 2 5-1

4e klasse
Cosy Corner 2 5-8
Gouden Leeuw 3 5-8
Dopgere 5-7
Stern 2 5-7
Berg.Balke 5-7
Pint 5 5-6
Singel 5-4
Eikske 3 5-3
Hofke 5-0
Hanneman 3 5-0

5e klasse
Groene Dal 4 5-9
Oud Schaesberg 5-9
Dopgere 5-7
Singel 2 5-6
Pint 6 5-4
Voelender 2 5-4
Hofke 2 5-4
Auwe Maat 5-4
OBk 4 5-3
Cosy Corner 3 5-0

I zaalvoetbal J
Beker 2e ronde
Sitt.B.-Flaterke 7-5
Laumen-Diekske 3-0
Eijsden-Puth 2-2
Filmclub-Born 11-5
Sjotter-Centraal 4-5
MVV-Makassar 5-10
B.Stap In-WDZ 3-3
Egor-Meetp. 3-3
PSM-Keelk. 1-4
Hadow-Groen wit 1-5
Varenb.-Joffer 2-1
H'heide-Phoenix 0-3
Viss.Aut.-Maxim. 6-3
Fortuna-Neerb. 1-2
Theunissen-Tunnel 2-2
Soleil-Zw.schaap 5-3
DWS Boys-Beek 5-3
Kilo-Gulpen 8-3
Pottem.-Hanckm. 4-4
Maasv.-Yerna 6-4
Maasb.-Wiegert 1-13
T 1874-Sport M. 3-3
Company St.-Keigel 3-5
Voliere-Up Quelle 5-5

2e klas C
Brikske 2-Theunissen 2 2-4
Brunss.3-Viss.Aut.2 3-6

2e klas D
Brikske 3-Keelk.2 2-0
Brunss.4-Soleil 3 3-3
Egor 3-Hadow 3 5-2
Keelk.2-Rood Wit 0-1
2e klas E
Bouwkomp.4-Makassar 2-3

2e klas F
Adveo-Sante 1-5
Oberije-Puth 1-7
3e klas B
Filmclub 4-Keer 5-3
3e klas C
Sjotter 3-Yerna3 2-5
Keer 2-Sjotter3 4-3
3e klas D
Hermsen-Willem I 3-6
3e klas G
Keelk.3-Viss.Aut.3 2-3

3e klas J
Rood Wit 3-Joffer 3 9-2
Keelk.4-Rood Wit 3 0-8

3e klas K
Adveo 2-PSM 2 6-3
Likopa 2-Born 2 2-3
3e klas L
Adveo 3-DWC 3-2
Zwaluw 2-Born 3 2-14
Sitt.B.4-DWC 4-1
3e klas O
Likopa 3-Novus 8-0
Dames Zuid
Sport M.-Pottebr. 0-3
PSM-SZV 1-7Geleen-Pottebr.2 1-1

’ biljarten L
District Z.Limburg
Drieb.A.
Volksh.-/schinnen 2-5
Lui p-Modern 2-5
Societ.-Matchp. 5-2Modern 2-Volksh.3 5-2
Wolfr.-Maasband 2-5
Tjoba-Keizer 3.4
Drieb.B
Z.B.Bock-Matchp.3 0-7
Kantje-Vink 7-0
Waubach-Eikhagen 5-2
OHVZ-DJB 7-0
Catenattio-N.Kloss. 7-0Carambool-Apollo 3-4
Drieb.C.
Hofke-Volksh. 2-5
OHVZ-BCV 5-2
Brunss.-Caramb. 2-5
Br.wapen-BBC 6-1
Vink-VKC 5-2
DJB-Academie 4-3
St.H'rlen-VKC 0-7

Drieb.D.
Vink-Kantje 2-5
Cebusta-Apollo 5-2Caramb.-Treffers 5-2
't Ven-Union 0-7
Brunssum-OHVZ 3-4
Br.wapen-Touche 7-0
IA
Volksh.3-Gona 7-0
Benelux-Quick 2-5
Holtum-Volksh.2 5-2
BVG-Societ. 5-2
Societ.2-Born 3-4
1B
Keizer-Sibbe 0-7
Juliana-St.H'rlen 2-5
Vr.kring-N.Kloss. 5-2
N.Kloss.2-Schaesb. 1-6
IC
Volksh.-Waubach 5-2
Kempke-BBC 5-2
BCH-Schaesb. 5-2
2A
Stein-Eikenb. 5-2

> TIP-Wolfrath 7-0
j Tjoba-Kempke 5-2, Quick-Statie 4-3
jMaasb.-HGK 3-4
i
l 2B

TIP-Societ. 2-5
Holtum-BVG 5-2

) Tjoba-Benelux 4-3
jBorn-HGK 5-2
j Heukske-Wilza 0-7

i 2Cs N.Kloss.-Sibbe 2-5
jBr.wapen-Ransdaal 3-4
jBCH-BCV 2-5
( Volksh.-Beatrix 2-5> Klosje-VKC 5.2

2D
) Butting-Vr.kring 5-2
) L.Band-Eikenboom 2-5> Hoefijzer-Maria Gew. 0-7
jKeizer-t Ven 4.3
l Schaesb.Brunssum 7-0
) 2E; Apollo-Hofke 7-0
[ 'tVen-Hoefijzer 4.3
) Z.B.Bock-Juliana 7-0

Matchp.-L.Band 5-2

1 2F
jWaubacfr-St.Hoger 5-2
jKantje-Z.B.Bock 5-2
j Hoefijzer-OHVZ 5-2
jEendr.-ABC 5.2
l N.Kloss.-Schaesb. 2-5

> 3Al Oase-Benelux 2-7
Societ.-Kempke 4.5
Jachthoes-Heukske 7-2
Tjoba-Maasband 7-2
Holtum-Wolfrath 7-2
3B
Modern-Tjoba 4.5; Schinnen-St.Hoger 8-1
Statie-Sanderb. 5-4
Eikenb.-Volksh. 4-5
Oase-TIP 8-1
3C
Sibbe-ABC 7.2
Weustenr.-St.H'rlen 7-2
Eikhagen-Klosje 6-3
St.Hoger-DJB 5.4
Juliana-ABP 7.2

3D
Irene-DJB 7.2
BBC-Treffers 2-7
Hofke-Butting 6-3
4A
Nestje-Wolfrath 7-2
Eikenb.-Statie 4-5
Bom-Heukske 2-7
Kempke-Oase 2-7
Luip-BVG 3-6
4B
Stadion-Tjoba 4-5
Lindenh.-Modern 7-2
Quick-Luip 2-7
Eikenb.-Kempke 7-2
Heukske-Maasb. 4-5
4C
Bavo-Keizer 2-7
L.Band-BCV 2-7
BCH-Br.wapen 2-7
Beatrix-Matchp. 7-2
St.Hoger-N.Kloss. 2-7

4D
N.Kloss.-Beatrix 4-5
Eendr.-Schaesb. 5-4
DJB-Waubach 4-5
Academie-Hoefijzer 2-7

4E
N.Kloss.-Maria Gew. 0-9
Apollo-DJB 2-7
Butting-Treffers 2-7
Caramb.-Matchp. 5-4

5A
Tip-Modern 7-2
Stadion-Sanderb. 8-1
Holtum-Tjoba 7-2
Heukske-Oase 4-5
Kempke-Gona 9-0
Stein-Volksh. 7-2
5B
Caramb.-Llndenh. 6-3
Br.wapen-Eikenb. 0-9
Kempke-Klosje 2-7
Tjoba-Volksh. 2-7
Modern-Heukske 5-4
Oase-Bavo 0-9

5C
Eikhagen-N.Kloss.9 2-7
Maria Gew.-Brunss. 7-2
Sibbe-Betrix 2-7
Caramb.-Irene 4-5
N.Kloss.lO-DJB 4-5

District Maastricht e.o.
Cl-A
Heer-Berceuse 5-2
BCM-Sjaan 2-5
O.d.Klos-Kot 0-7
Ulestr.-Noorb. 7-0

Cl-B
Heer 2-O.d.Klos 3 5-2
Vr.kring-O.d.Klos 2 0-7
Keizer-Rheing. 5-2

C2-A
Banholt-Kot 2 2-5
Bunde-Keer 0-7
Das-Ridder 5-2
MBV-Haverput 2-5
Ulestr.3-Geertr.2 ' 4-3

C2-B
A.Raak-Eijsden 2-5
Kot 3-Gerlach 2-5
Geertr.-Banholt% 7-0
O.d.Klos4-Diekske 3-4
Vilt-Noorb/2 4-3

C2-C
Heer4-Das 2 5-2
Bam-OO.ltteren 2-5
Keizer 2-Heukske 5-2
OO Heer2-MBV 3 7-0
C2-D
Heugem-Keizer 3 0-7
OO Itteren 2-Vr.kring 2 5-2
Berceuse 2-Sjaan 2 4-3
Nazareth-Rheing.2 2-5

C2-E
Keer 2-Berceuse 3 0-7
Bam 2-Bunde 2 5-2
A.Wolder-Sabena 3-4
Voliere-Dot 3-4
Victorie-Ketsers 2 7-0

C3-A
Bookv.-Eijsden 2 5-4
Oost-A.Wolder 2 4-5
Wolder 2-Duuker 0-9
Borgharen-Eijsden 2-7
Rheing.3-00 Itteren 3 9-0

C3-B
A.Wolder 3-Eendr.2 7-2
Berceuse 4-800kv.2 2-7
Nazareth 2-Dot 2 9-0
MBV 4-Rheing.4 2-7
Volière 2-DAS 3 4-5
Geulle-BAM 3 7-2

C3-C
Kl.Vier 2-Mergell. 2-7
Eendr.-Concordia 4-5
OO Heer 3-O.d.Klos 6 4-5
Eijsden 2-Kot 4 5-4

C4-A
Kl.Vier 3-A.Raak 2 9-0
Kot 5-Haverp.2 5-4
Heugem 2-Rheing.s 7-2
Geertr.3-Noorb.4 2-7
Oost 2-Concordia 2 2-7
W.v.Berg-Diekske 2 5-4

C4-B
Haverp.3-Vr.kring 3 9-0
Duuker 2-Das 4 5-4
BAM 5-Victorie 2 7-2
Heukske 2-Sabena 2 5-4
Nazareth 3-00 Heer 4 0-9
Rheing.6-800kv.3 9-0

C4-C
Das 5-BCM 2
Borgh.2-A.Wolder 4
BAM 4-Ketsers 3
800kv.4-Nazar.4
Ridder 2-Dot 3
Wolder 3-Heukske 3

C4-D
A.Wolder 5-Duuker 3
O.d.Klos7-Heer 5
Dot 4-Eijsden 3
Berceuse 5-Oost 3
Noorb.3-Heugem 3
C5-A |
Diekske 3-Oost 4
Eijsden 4-Ulestr.s
Kot 6-Keizer 4
Eijsden 4-Volière 3
Vilt 2-Nazareth 5

C5-B
Concordia 3-00 Heer 5
Mergell.2-Berceuse 6
Geertr.s-Noorb.s
Vr.kring 4-Eijsden 3

Driebanden-A
Heukske-Vr.kring
MBV-Eijsden 2
OO Heer-Noorbeek
Oost-W.v.Berg 2

Driebanden-B
Rheing.-MBV 2
Keizer-Heukske 2
Nazareth-BCM 2
W.v.Berg-Kot
Voliere-Sjaan

Driebanden-C
Eijsden-DAS
Vr.kring 2-Keizer 2
MBV 3-Rheing.2
B'home J-Heer
Ulestr.-OO Heer 2
Inhaalwedstrijden
Hoofdklasse A
Boekoel-Stift

Hoofdklasse B
Thorn-Grathem

le klasse A
Grathem 2-M'Beek 2
Blaakven 2-Wessem

le klasse B
Volharding-Ster
Beegden-Taverne
Roermond-Swalmen
Veldpoort-OVU 3
Walhalla-Boekcrel 2
2e klasse A
Maasbracht-Crescendo
Odilia 2-Joppe 2
Wessem 2-Robic
ONA-Beegden 2
Crescendo-TOP
Montfort 3-Maasbracht

2e klasse B
Stevel-Riddershof
Tramhalte-Baexem
Stevel-Ramona

2e klasse C
Maneslust 2-Carambol
Veldpoort 2-Thorn 2
Thorn 2-Prairie
2e klasse D
DDD 2-Crescendo 2
Montfort4-Horn

2e klasse E
TOP 2-OVT
OVS-Roermond 2

2e klasse F
Crescendo 3-DDD 3
DES-Vlodrop
Ramona 2-Amicia

2e klasse G
ONA 2-Thorn 3
Hoek 3-Servaas
Stift 2-Grathem 3
Thorn 4-Robic 2

2e klasse H
Beegden 3-Buggenum

3e klasse B
Odilia 4-Crescendo 4
Karot 3-OVS 2
Ramona 3-Amicia 2

3e klasse D
Sport-Beegden 4
Wilhelm.h.-Heel 3
Heel 4-Pumpke

3e klasse E
TOP 4-Walhalla 3
Graanbeurs-DES 2
Oude Molen-DMB 2
Los Band 3-Allerhand

3e klasse F
Herkenb.3-OVS 3
OVS 4-Touche

3e klasse G
Wessem 5-Stift 3
Prairie 3-Stift 3
Hapje 2-Paerdstal
Leveroy 2-Wessem 5
Sport 3-Wilhelminahoi
Tramhalte 4-Sport 2

4e klasse B
Odilia 6-Vlodrop 2
Karot 4-Montfort 6
Tegel-Ritho
Amicia-Ramona 4
M'Beek 4-Odilia 6
OVT 2-Vlodrop 2

4e klasse C
Prairie 4-Paerdstal 3
Riddershof 2-Riddersh
Pumpke 2-Riddersh.2
Riddersh.3-Stift 4

4e klasse D
Maneslust 4-Haelen 3
DLV 3-Buggenum 2
Peel 2-Oranjeteam
Graaf3-Hoek 4
Joppeö-Graaf 2

4e klasse E
Vlodrop 3-Allerh.4
4e klasse E
Vlodrop 3-Allerhand 4

4e klasse F
Thorn 5-Paerdstal 5
Grathem 5-Stift 5
Sport 5-Grathem 4
Tegel 2-Tramhalte 6
Grathem 5-Paerdstal 5

4e klasse G
Jachthuis-DLV 4

4e klasse H
Klumpke 4-Ramona 5

DB-klasse A
M'Beek-OVS A
OVS B-Vriendenkr.A

DB-klasse B
Karot A-Heel A
Ketelbink A-Stift A

Dubbele cijfers
Kader
F Hendrickx Boekoel
L Hendrickx Boekoel
W van GemertBoekoe

Hoogste serie
W van Gemert Boekoe!

Libre
M Seerden Grathem
JFrencken M'Beek
JGeraedts Swalmen
JKanters Blaakven
B Dierx Wessem
JLiebregts Blaakven
W Fieten Odilia
Hoogste serie
M Seerden Grathem
B Dierx Wessem
J Frencken M'Beek



Zijn vriend bracht de
bom in het Ajax-sta-
dion tot onploffing.

Tien maanden cel
voor bomgooier

Amsterdam was ge-
arriveerd.

Het hof bepaalde te-

Roda wil verder met
duo Koster/Versluys

AMSTERDAM - Het
Gerechtshof in Am-
sterdam heeft de 21-ja-
rige J. W. uit Dor-
drecht overeenkom-
stig de eis veroordeeld
tot tien maanden cel,
waarvan drie voor-
waardelijk. Met een
vriend maakte de man
de bom die op 22 okto-
ber 1989 tijdens de
wedstrijd Ajax-Feye-
noord in Amsterdam
vijftien mensen ver-
wondde.

yens dat W. aan tien
van de slachtofferseen. schadevergoeding
moet betalen. De be-
dragen variëren van
300 tot 1500 gulden.

Hij is door de Amster-
damse rechtbank ver-
oordeeld tot vijftien
maanden cel, waarvan
vijf voorwaardelijk.

De rechtbank had W.
ook tien maanden ge-
vangenisstraf opge-
legd, waarvan drie
voorwaardelijk.

De Dordtenaar en zijn
vriend maakten de
bom van vuurwerk.
Het duo verklaarde

dat ze daarvoor een
handleiding uit het
weekblad Panorama
hadden gebruikt. Vol-
gens W. is het nooit de
bedoeling geweest
mensen te verwonden.
Hij zou met een harde
knal hebben willen la-
ten horen dat de Feye-
noord-aanhang in

DOOR FRED SOCHACKI EK-eindronde lijkt een te zware opgave

KNVB op glad ijs
DOOR BERT GROOTHAND Nu België zich heeft teruggetrok-

ken, is in ieder geval dat probleem
opgelost. Bondsvoozitter Van Marie
liet dit weekeinde al op persoonlijk
titel weten dat de KNVB alleen
moest proberen de organisatie naar
zich toe te trekken. De UEFA eist
echter dat een organiserend land
tenminste de beschikking heeft
over twee grote stadions en twee
kleine. Alleen deze eis zou, de bouw
van het nieuwe Amsterdamse sta-
dion is nog steeds niet helemaal
zeker, al de nodige problemen op
kunnen leveren. En of het inmid-
dels al beruchte Akzodrome in Arn-
hem er nu werkelijk komt, mag ook
betwijfeld worden.

HEERLEN - Een land kan groot
zijn door te erkennen dat het te
klein is. Nederland wil in 1996 dol-
graag het eindtoernooi van de Euro-
pese kampioenschappen voetbal
organiseren, maar zal waarschijnlijk
niet in staat zijn dit tot een goed ein-
de te brengen. Oorspronkelijk was
het plan het toernooi samen met
België te organiseren, maar de Bel-
gen trokken zich afgelopen week-
einde terug. KNVB-bondsvoorzitter
Jo van Marie liet evenwel razend-
snel weten dat Nederland desnoods
alleen wil doorgaan. Er zitten echter
nogal wat haken en ogen aan de
plannen van de KNVB. Teveel voor
een land als Nederland.

I» Het trainersduo Adrie Koster (links) en Ad Versluys ziet een langer verblijf in Kerkrade wel
itten. Foto: DRIES LINSSEN

bijstonden bij de behandeling van
de strafzaken in hoger beroep,
stuurden in hun pleidooien zonder
uitzondering aan op vrijspraak. Bo-
vendien werd een aantal juridische
verweren gevoerd, die zouden moe-
ten leiden tot niet-ontvankelijkheid
van het openbaar ministerie.

Twee weken geleden werd door het
Hofvan Cassatie, het hoogste Belgi-
sche rechtsorgaan, uitgesproken
dat de hoogwaardigheidsbekleders
van de Europese voetbalbond (UE-
FA) persoonlijk verantwoordelijk
waren voor de gevolgen van het
Heizel-drama. Vijf december wordt
door de UEFA besproken wat de
gevolgen van deze uitspraak zullen
zijn. Het zou immers wel eens zo
kunnen zijn, dat ook in andere lan-
den de officials van die organisatie
niet alleen formeel aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele ram-
pen of zelfs maar voor dingen die
simpelweg mis gaan.

„Wij hadden als spelers onze ge-
dachten laten gaan over de nieuwe
trainer die Jan Reker moest opvol-
gen. Maar de vijf kandidaten vielen
een voor een af. En van de ene dag
op de andere werd Koster aange-
steld. Mij bekroop toen de angst
men had gekozen voor een minder
sterke persoonlijkheid. Koster is
mij, zoals gezegd, honderd procent
meegevallen. Ik kan geen zwakke
plekken noemen bij dat tweetal. Ze
vullen elkaar goed aan. Mijn twijfel
was ongegrond."

Lacroixvan slag
3 .Van onze tennismedewerker

J-N BOSCH - In het Bastion Ba-
'^artoernooi in Den Bosch, is
?fuon Lacroix er niet in geslaagd

'ft poging om op de nationale
JJglijst te komen, met succes te
"kronen. Tegen de Amstelvener
f chard van Steenwijk moest La-
j°ix een gevoelige 6-1, 6-2 neder-ag incasseren. Martijn John Voor-um raak plaatste zich wel voor de
l'eede ronde van de kwalificatie

4 '<f Winst op Warmenhoven: 6-2, 4-6,■5.

Roda JC-aanvoerder Gêne Hanssen
sprak van „een hele goede beslis-
sing van het bestuur. De trainers
hebben een moeilijke start gekend,
maar hun werk in de laatste twee
maanden mag zich laten zien. Ik
ben er en ik denk dat veel spelers er
eender over denken, zeer tevreden
over. Adrie Koster staat sterk in zijn
schoenen. Hij en Ad Versluys vor-
men een heel goed team." Uitgere-
kend Gêne Hanssen steekt de lof-
trompet, terwijl hij indertijd bij de
benoeming van Adrie Koster kant-
tekeningen plaatste.

dedeling. We zullen nu de wensen
met betrekking tot de duur en fi-
nanciële invulling van het contract
formuleren en in onderhandelingen
tot elkaar moeten komen."

bvendien," stelde de coach,
'°rdt op deze manier een stuk on-cen

°^ buiten de ploeg gehouden. Als
' bestuur inderdaad, conform de
'Praak, had gewacht tot decem-r met het standpunt, dan waren

>racht ongetwijfeld speculaties losgeko-
6tl- Zoiets komt de rust binnen

f & elftal nooit ten goede." En ook
m rus t bij de technische staf niet.

f 3 Weet, door de snelle besluitvor-ltlg binnen Roda JC, nu immers__boia|e men in de clubgelederen over
n 2 ' aanpak van het Zeeuwse tandem

!tlkt. Wat Adrie Koster precies
'°r ogen staat in Kaalheide daar-

t2 'e.r kon hij gisteren nog niets
rJJt. „We zijn verrast door de me-

ERKRADE - Lang voor de oorspronkelijk vastgestelde ter-
.n heeft het Roda JC-bestuur besloten ook na dit seizoen
'or te willen gaan met het trainersduo Adri Koster/Ad Ver-
"»ys. Zaterdag werd dit besluit tijdens de bestuurvergadering
'homen en gisteren werden de beide trainers van de beslis-
&g op de hoogte gesteld. Beide partijen zullen in dekomende
6ken de beslissing uitwerken en vastleggen in een nieuwe
fcerjarige verbintenis. Adrie Koster zag in de wens van zijn
"'stuur de bevestiging van het werk dat hij met zijn collega in
Malheide heeft afgeleverd.

Advocaten Ajax
pleiten vrijspraak

Het zou allemaal fantastisch zijn;
een aantal grote nieuwe stadions en
een EK om ze te gebruiken. De
wens is echter voor een groot deel
de vader van de gedachte. In de va-
derlandse competitie is het al een
bijna onmogelijke opgave om een
gelijkmatig competieveloop te ga-
randeren. Er is altijd wel ergens een
burgemeester die al dan niet terecht
roet in het eten gooit. Bij de organi-
satie van een EK moeten honderd-
duizenden ongestoord hun gang
naar de stadions kunnen maken. De
overheid zal dus voor de voorwaar-
den moeten zorgen. Maar die over-
heid ligt steeds vaker dwars als er
weer eens een politiemacht ingezet
moet worden bij een gewone voet-
balwedstrijd. Concrete hulp van die
kant is danook niet te verwachten.De raadslieden uitten felle kritiek

op het feit dat de officier van justi-
tie beroep heeft aangetekend tegen
de vonnissen van de rechtbank.

„Een wraakoefening", zo betitelde
mr. P. Kardoes, raadsman van
Harmsen, de stap. Volgens mr. G.
van Asperen is het Openbaar Minis-
terie uit geweest op „bloed aan de
paal". Dit inzicht werd hem door
mr. Van der Perk niet in dank afge-
nomen. „Dit proces is tot dusver op
zakelijke toon gevoerd", aldus Van
der Perk. „Het gaat niet aan om nu
met dit soort termen te gaan scher-
men."

Voor 1 december moeten de plan-
nen bij de UEFA ingediend zijn.
Engeland, samen met Zwitserland
en Portugal ook kandidaat, is al tij-
den bezig met de belangrijke lobby
om het toernooi binnen te slepen.
Het is typrend voor de instelling
van de Nederlandse voetbalbond.
Men wil wel verschrikkelijk graag,
maar men kan het simpelweg niet.
Laten Van Marie c.s. zich nu voor
één keer groot tonen, en ook de
kandidatuur maar intrekken. Voor
dit soort toernooien zijn we als land
gewoon wat te klein. Hoe jammer
dat ook is.

Bondsbestuur
beslist morgen
ZEIST - Het bondsbestuur van
deKNVB heeft gisteren nog niet
het besluit genomen Nederland
kandidaat te stellen voor de or-
ganisatie van de eindronde van
het Europees kampioenschap
voetbal in 1996. Het standpunt
van de bond zal niet eerder dan
morgen bekend zijn.

Voor Nederland lijkt daarmee ook
een mooie droom voorbij. Tijdens
de EK in 1988 met de fantastische
resultaten van Oranje in Duitsland
is er tenslotte ook iets losgemaakt
bij de bondsbestuursleden. „Dat
moeten wij zelf ook kunnen organi-
seren," dacht men ongetwijfeld na-
dat het Nederlands elftal Europees
kampioen was geworden. Maar al-
leen al vanwege het feit dat er in
Nederland niet genoeg accommoda-
ties te vinden zijn die aan de eisen
voldoen, werd toenadering gezocht
tot België. Vervelend detail was wel
dat de opzet van de eindronden
moest worden veranderd. Het orga-
niserende land hoeft zich normaal
gesproken uit commerciële overwe-
gingen niet te kwalificeren, maar
dat ligt bij twee organisatoren wat
moeilijker. De UEFA had dan ook
al meerdere keren laten weten dat
er geen sprake zou kunnen zijn dat
zowel Nederland als België een vrij-
kaart zou krijgen.

De bestuursleden van de Belgische
voetbalbond zien na deze uitspraak
de bui al hangen. Omdat zelfs al ge-
fluisterd wordt dat het niet ondenk-
beeldig is dat de UEFA voorlopig
ook interlands in België zal verbie-
den, heeft men daar eieren voor het
geld gekozen: dan maar geen EK.

Dousberg pover

Het hof doet op 25 november uit-
spraak.

AMSTERDAM - „Buitensporig,
onevenwichtig, onbegrijpelijk." Al-
dus een bloemlezing uit de reeks
van kwalificaties die de raadslieden
in de Ajax-zaak voor het gerechts-
hof in Amsterdam uitspraken over
de eisen die procureur-generaal mr.
A. van der Perk vorige week formu-
leerde ten aanzien van de verdach-
ten.

Tegen de club Ajax werd een boete
van twee miljoen gulden geëist, te-
gen oud-voorzitter A. Harmsen
twaalf maanden gevangenisstraf
waarvan vier voorwaardelijk, tegen
oud-penningmeester L. Bartels tien
maanden waarvan vier voorwaarde-
lijk en tegen oud-bestuurder en hui-
dig commercieel-directeur A. van

Eijden acht maanden waarvan de
helft voorwaardelijk. Voormalig
Ajacied Sören Lerby hoorde naast
een boete van 500.000 gulden een
celstraf van tien maanden tegen
zich eisen, waarvan vier maanden
voorwaardelijk.

Ajax en genoemde betrokkenen
worden belastingfraude en valsheid
in geschrifte verweten met betrek-
king tot een aantal transfers. De
rechtbank veroordeelde vorig jaar
alle verdachten op Lerby na tot
voorwaardelijke celstraffen en boe-
tes. Ook de belastingkamer van het
gerechtshof kwam tot veroordelin-
gen, waartegen cassatie is ingesteld.

De advocaten die de betrokkenen

Ajax laat
Van Loen
niet gaan

- Ajax laat John
F1Loen niet gaan. De centreums-s. dit na een voortreffelijk voor-
doen plots naar de reservebank
(^rd gedirigeerd, had zelf te ken-
J} gegeven weg te willen. Hij was
e 'bankzitten meer dan beu. De

Tonische staf van Ajax heeft ech-
oi' *te kennen gegeven geen mede-erking te zullen verlenen aan een

etUuele transfer.

Volgens Mosley is de belangstelling
te klein om de serienogvoort te zet-
ten. De bedoeling is in het komende
jaarzes of zeven wedstrijden te pro-
grammeren rond de 24-uurs race
van Le Mans. Monza, Nürburgring,
Spa en Suzuka hebben al bekend
gemaakt in de markt te zijn voor de
organisatie van een sportwagenrace
over 1000 kilometer.

WK sportwagens
geschrapt

LONDEN - Het wereldkampioen-
schap sportwagens, begonnen in
1953, zal geen 39e editie kennen.
Max Mosley, de nieuwe president
van de internationale autosport fe-
deratie (FISA), meldde maandag
dat het kampioenschap van 1992
van de kalender zal worden ge-
schrapt.

Driehattricks
in vier duels

ih.3 HlO DE JANEIRO - Chicao is
1 ?e nieuwe ster van het Brazi-

Jfaanse voetbal. In vier wedstrij-den leverde hij al drie keer voor
een hattrick af. Dit

maakte Chicao driedoelpunten in het duel met Ban-
Su: 3-2. De 28-jarige Chicao ge-
let, ook in Brazilië, weinig

öekendheid. De lange spits werd11°g niet voor het nationale team§ekozen. Chicao scoorde twaalf*eer in zeven wedstrijden. Daar-
JJ°or speelde hij voor Coritiba,
?at hem aan Botafogo uitleende.

°or de overwinning voert Bota-
'°go de ranglijst aan in de strijd
.^■h het kampioenschap van Rioac Janeiro.

sportkort
BASKETBAL - Het tweede oe-
fenduel tegen Polen was leuk,
aantrekkelijk, bij vlagen zelfs
spectaculair. De basketballers
.an coach Randy Wiel wervel-
den maandagavond in de hoog-
ste versnelling over de vloer in
Urk. De Polen konden het tem-
po absoluut niet volgen en wer-
den geveegd, 113-88 (54-45).
Wiel benutte de oefenduels om
inzicht te krijgen in de indivi-
duele capaciteiten van zijn spe-
lers. Hij moest zijn selectie te-
rugbrengen van zestien tot tien
man, die de EK-kwalificatiewed-
strijden tegen België, Tsjecho-
slowakije en Turkije aangaan.

Van onze medewerker
TJEU STEMKENS

VVV-Ajax bij een ultieme reddings-
poging zo ongelukkig op zijn knie
terecht dat hij geen stap meer kon
verzetten. Damconflictnaar climaxJohn Roox: „Ik hoop zo gauw mo-
gelijk de trainingen weer te hervat-
ten. Gene Hanssen (Roda JC) kwam
na zeven dagen alweer in actie en
mijn ploeggenoot Jay Driessen
trapte vorig jaar twaalf dagen na
een knieoperatie alweer tegen een
bal, maar drie weken ben ik toch
minstens uit de roulatie".

MAASTRICHT - In de landelijke
eerste divisie C van de zaalvoetbal-
competitie heeft Dousberg Pare de
Limburgse derby uit de onderste
regionen van de ranglijst gewonnen
van de nog steeds puntloze hekke-
sluiter FC Brunssum, 3-2. Bruns-
sums stadgenoot 't Brikske sloot
het duel tegen Rudy van der Zande
met een gelijkspel af, 2-2. De twee
Brunssumse teams sluiten nu de
ranglijst, waarbij de positie van
Brunssum nu al hopeloos is.

Het duel tussen Dousberg Pare en
FC Brunssum was van bijzonder
magere kwaliteit, hetgeen in feite
door de plaatsen pp de ranglijst al
ook aangegeven wordt. De thuis-
club kampte weer met personele
problemen, terwijl de gasten kwali-
tatief te weinig voor handen heb-
ben. Brunssum trad aan met een
nieuwe coach. Stofberg heeft zich
teruggetrokken en in zijn plaats zat
de coach van het tweede team van
der Molen op de bank.

Eerste divisie F:
Dousberg Parc-FC Brunssum 3-2 (2-1)
Rokx 0-1, Hollanders 1-1, Wijnants 2-1 en
3-1. Berends 3-2.
't Brikske-R.v.d. Zande 2-2
Goskens 0-1, Pattiheuwean 0-2, M.Broeders
1-2, Bachaus 2-2.
Molier Intramast-Tongelreep 3-1

De stand: 1. Schoenenreus 6-10 (26-16) 2.
Bunga Melati 6-9 (28-11) 3. Hooghuis Sport

6-9 (20-13) 4. Molier Intramast 7-8 (20-19) 5.
H. Meyers 6-7 (19-9) 6. Bouwfonds 6-6 I
(22-17) 7. Wierts/Haantjes 6-6 (15-16) 8. R.
v.d. Zande 7-6 (23-28) 9. Dousberg Pare ï-6
(15-20) 10. Tongelreep 7-6 (10-25) 11. 't Briks-
ke 7-5 (15-22) 12. FC Brunssum 7-0 (8-26)

Tweede divisie F:
Cosmos-Fermonia Boys 4-4 (2-2)
H. Anders-VTV Vaals 3-1 (2-1)
Bastings-Bouwkompas 3-3 (1-2)
EJA-Amicitia 6-2 (1-2)
't Haofke-SZV 4-9 (2-6)

De stand: 1. DC H. Anders 7-13 (35-12)2.
FCD Roermond 6-11 (27-7) 3. SZV 7-8
(25-22) 4. Bouwkompas 7-8 (22-23) 5. Fermo-
nia Boys 6-7 (26-17) 6. Cosmos 7-7 (29-25) 7.
EJA 7-7 (25-24) 8. VTV Vaals 7-6 (19-20) 9.
Bastings 7-5 (15-18) 10. Perey 5-4 (13-17) 11.
Amicitia 7-2 (1032) 12. 't Haofke 7-2 (11-34).

Hoofdklasse zuid: Eysden-ODV Yerna 6-2,
B. W. Filmclub-Sportclub 1-0, Laumen/
Stampede-Sport M 1-1, Bastings 2-Bouw-
fonds 2 2-7, Reneman Keelkampers-FC
Brunssum 2 1-1.
De stand: 1. Reneman Keelk. 7-11 (18-6) 2.
Laumen/Stampede 7-11 (20-10) 3. Bouw-
fonds 2 7-10 (26-16) 4. BW Filmclub 7-10
(18-11)5. Egor 6-9(15-8) 6. Sport M. 7-7 (8-17)
7. FC Brunssum 2 7-6 (14-15) 8. ODV Yerna
7-5 (15-20) 9. B Stap in 6-4 (13-19) 10. Sport-
club 7-4 (8-17) 11. Eysden 7-3 (16-23) 12.
Bastings 2 7-2(11-32).

Hoofdklasse noord: Heel-Altweerterhe_de !
5-8, ZW Spee-Neeritter 3-6, Wittenhorst-H.
Meyers 2 2-1, Peters geluid-FCD Roermond
2 5-2.
De stand: 1. Peters geluid. 7-11 (21-15) 2. H.
Meyers 2 7-10 (34-19) 3. Neeritter 7-10 (12-7)
4. Heel 7-9 (28-22) 5. Altweerterheide 7-9
(27-29) 6. ZW Postert 6-8 (27-14) 7. ZW
Spee 7-6 (25-30) 8. Wittenhorst 7-6 (19-22) 9.
't Huukske 6-5 (23-18) 10. FCD Roermond 2
7-3 (15-30) 11. Apollo 6-2 (23-28) 12. Neder- I
weert 6-1 (10-19).

b
|30n 30"Jarige Roox, die al meer dan
dp Wedstrijden eerste keus is voor
err-H ats onder de latbiJ de Venlose
v üivisieclub kwam twee minuten

°r het einde van de wedstrijd

VtAr ~" medische staf vanjTv rekent erop dat John Roox
jpp

nimaal drie tot vier weken is uit-
i^schakeld. Zondagavond om ze-Tn uur is de doelman van VVV op
1^ °Peratietafelvan het Venlosezie-uhuis door orthopedisch-chirurg
tfe°h Wer verlost van een beschadig-
en ■ n?nrr»eniscus in zijn rechter-
Stwe' Gistermiddag was Roox al-
ifii er thuis bij vrouw en kinderen inT^rick.

VVV- doelman
John Roox
geopereerd

Ook Jay Driessen (gekneusde rib-
ben) en Juno Verberne (verrekte
enkelbanden) kwam niet onbescha-
digd uit het duel tegen Ajax. Libero
Verberne moest zondagmiddag de
strijd na 45 minuten al opgeven en
is zeker twee weken niet van de par-
tij. Ook Frank Verbeek (liesblessu-
re) en Pieter van Leenders (herstel-
lend van een liesoperatie) zijn nog
niet beschikbaar. Zorgvolle tijden
dus voor de hekkesluiter van de
ere-divisie.

Volgens de voorzitter van de Heer-
lense club Eureka, Jo Sons, kan het
hele bestuur beter zijn biezen pak-
ken. „Alle bestuursleden hebben

Kole moet helemaal niet aftreden
en de ledenvergaderinggewoon om
een uitspraak vragen. Van mij kun-
nen Hannen en Derksen zo vertrek-
ken".

HEERLEN - De Limburgse dam-
mers houden de adem in. Vanavond
komt tijdens een spoedvergadering
van het provinciale bestuur naar
verwachting een einde aan de al
maandenlangvoortslepende macht-
strijd tussen voorzitter PietKole en
zijn mede-bestuursleden Jac Han-
nen en Jac Derksen. De grote vraag
is wat Piet Kole vanavond met de
motie van wantrouwen, die door
minimaal twee van de vijfbestuurs-
leden worden gesteund, gaat doen.

Van onze medewerker
EDDY BUDE

damsport deze zaak snel is afgelo-
pen". De kans is niet ondenkbeeldig
dat Piet Kole zich niets aantrekt
van zijn opponenten Derksen en
Hannen en een ledenvergadering
bijeen roept om een oordeel te vel-
len. In dat geval vindt hij in ieder
geval het Geleense De Vaste Zet
aan zijn zijde. „Ik ben het volstrekt
oneens met die motie van wantrou-
wen", vertelt secretaris Dieter van
Gortel. „Ik heb sterk het gevoel dat
Hannen en Derksen bezig zijn met
het voeren van een privé-oorlog.

boter op hun hoofd. Toen Kole in
de fout ging door bewust te sjoeme-
len met de uitslag van de wedstrijd
Dios-Philidor, hadden ze hem al
moeten wegsturen. Het is een
schandalige zaak dat dat toen niet
gebeurd is. Als bond maak je je
toch onsterfelijk belachelijk als je
zo iemand als voorzitter hebt. Van
mij mag het hele bestuur vertrek-
ken".
Jac Hannen, secretaris van de
PLDB en initiatiefnemer van het in-
dienen van een motie van wantrou-
wen tegen zijn voorzitter, hoopt dat
de zaak vanavond snel beklonken
is. „Als Kole verstandig is stapt hij
op. Volgens mij ontstaat er anders
een onhoudbare situatie. Ik hoop
dat in het belang van de Limburgse
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" Sören Lerby kent naast zorgen om Bayern ook problemen in de Ajax-affaire'
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sport
Trainers verrast door vroegtijdig bestuursbesluit



„Het zal nu moeilijk worden voor
PSV de dure spelers te behouden.
Mij interesseert de competitie in elk
geval niks meer, die heb ik al zes of
zeven keer gewonnen. Ik wil de Eu-
ropacup winnen en ik had het ge-
voel dat het dit seizoen kon luk-
ken."
Manager Kees Ploegsma reageerde
vanochtend geprikkeld. „Ik begrijp
dat hij helemaal niet gezegd heeft
dat hij weg wil. Ik zie het allemaal
wjgl, bij mij heeft zich niemand ge-
meld, ook Vanenburg niet en al he-
lemaal geen andere club. Wie zegt
trouwens dat er interesse is voor
he;m? Hij heeft bovendien een le-
venslang contract."

In de zomer van '89 wilde Vanen-
burg ook al weg. Hij tekende toen
een voor-contract bij AS Roma. Uit-
eindelijk besloot hij toch bij PSV te
blijven, in ruil voor een uniek con-
tract dat hem tot zijn pensioen een
mooi inkomen garandeert. Later
werd Vanenburg voor het tekenen
bij AS Roma door de FIFA gestraft
met een boete van 13.000 gulden.

De Italianen wilden indertijd twaalf
miljoen gulden betalen voor Vanen-
burg. Voor dat bedrag is hij ook nu
niet te koop. Ploegsma: „Als er ooit
over geld gesproken wordt, is
twaalf miljoen gulden in elk geval
veel te weinig."

PARIJS - Jan Timman heeft in
Parijs een matige periode achter
het schaakbord afgesloten. De
Nederlander won gisteren in de
Franse hoofdstad het snel-
schaaktoernooi. Hij incasseerde
voor de overwinning 140.000 gul-
den. Timman versloeg in de hal-
ve eindstrijd de Indische favoriet
Viswanathan Anand, in de finale
was wereldkampioen Gari Ka-
sparov de mindere. In beide
duels won de Nederlandse groot-
meester één van de twee par-
tijen.

Aan het toernooi in Parijs moch-
ten de beste zestien van de we-
reld deelnemen. De spelers
hebben vijftig minuten voor vijf-
tig zetten, een eventueel noodza-
kelijke barrage gaat over 11
minuten.

Het tweede duel was meer in ba-
lans. „Je moet je zenuwen en dejts
tijd onder controle houden onw.
Anand in deze discipline te ver- t
slaan", becommentarieerde Ar-Èf.
toer Joesoepov de overwinning^
van Timman. r*-
Barejev zocht in zijn eerste partiJÊfi
tegen Kasparov te nadrukkelijk
de weg naar winst. De wereld-1 d<
kampioen strafte die houding afd
Na 46 zetten gaf Barejev op. Hetjy,
tweede duel was spectaculaira cj
Kasparov verbaasde iedereen bijt^
zijn zeventiende zet door een t-w
ren te offeren. Enkele zetten la- i:
ter zette hij Barejev mat. » ü

„Ik liet me teveel leiden door
mijn enthousiasme", verklaarde
de 21-jarige Aziaat. Timman
trapte in het eerste duel niet in
de door Anand opgestelde valle
tjes. Anand speelde zeer agres-
sief en verbruikte slechts ach'
minuten van zijn bedenktijd. De
Nederlander liet zich niet mee
slepen in het offensieve geweld
na de Caro Kahnn-opening. Tim-
man nam de tijd voor zijn zetten
en profiteerde van de fouten biL
zijn tegenstander. UJ

Timman kwam na zijn verras-
sende winst op oud-wereldkam-
pioen Karpov in de kwartfinales
tegenover de als favoriet begon-
nen Anand. De Indiër overschat-
te zichzelf. Hij verloor het eerste
duel en kon die tegenvaller in de
tweede partij niet goedmaken.

Claudio Chiappucci
huldigt Bennie ceulenSnookerkoorts

in Landgraaf

WK-organisatie verwacht complete wereldtop
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teerde parcours als steun en toev^g
laat voor de winnaar. fai
Uitslag Frans kampioenschap voor spf V
journalisten: 1. Ceulen-Magné 50 krnptjj
1.20.32; 2. Verguet-Baillard op 3 sec; 3. Xi
drieux-Arnaud z.t.; 4. Caput-Meilleur C
sec; 5. Darniche-Peleot z.t. f S
Zevenentwintig koppels reden de wed-Wee
Uit. . Q

BEUGIN - Het open Franse wieler-
kampioenschap in Beugin voor
sportjournalisten is gisteren na vijf-
tig kilometer in een Limburgse
overwinning geëindigd.

Van onze verslaggever

Bennie Ceulen uit Vilt ontsnapte
anderhalve kilometer voor het ein-
de uit een vluchterstrio, dat in de
laatste van de zes af te leggen ron-
den de rest van het gedecimeerde
veld in de steek had gelaten. De
LD-sportredacteur verwees zijn
Franse collega's Verguet en Lan-
drieux met een verschil van enkele
seconden naar de tweede en derde
plaats.

Claudio Chiappucci en mevrouw
Anquetil, de weduwe van de vijf-
voudige Tour-winnaar Jacques
Anquetil, verleenden medewerking
bij de huldiging van het best geklas-
seerde drietal.

In het succes van Bennie Ceulen
(40) deelde de meervoudige wereld-
kampioen op de tandem bij de ama-
teurs, Fredéric Magné. De jonge
Fransman -die zijn zinnen gezet
heeft op Olympisch goud in Barce-
lona- fungeerde op het geacciden-

Feyenoord-Ajax
uitverkocht
ROTTERDAM - Voor Feyenoö- Ajax zal de Rotterdamse KU
zondag vollopen. De wedstri
wordt bijgewoond door 48.0
toeschouwers. Alle kaarten i
inmiddels verkocht. De 'klas.
ker' begint om 17.45 uur 'wordt door de NOS rechtstree
op het televisiescherm gebracl
Na de wedstrijd wordt in Stud
Sport de loting voor de vier
ronde van het toernooi om
KNVB-beker verricht.

Gemeente werft
judosponsors
AXEL - Het gemeentebestu
van Axel gaat de andere Zeeuv
vlaamse gemeenten oproepl
judoka Marion van Dorssen
steunen op weg naar de Olym]
sche Spelen van Barcelona. E 1
begeleidingscommissie me
een bedrag van 10.000 guld'
bijeenbrengen voor de judo
uit Axel. Axel zal Van Dorss£
die dit jaarbij het EK en het Vi
als derde eindigde, vrijdag hul<
gen. „Het is niet de bedoelii
dat de gemeente zelf geld gi
geven", verklaarde een wooi
voerder. „Wij verwachten stei
van het bedrijfsleven."

BiancaWesterhof
blijft scoren
BEEK - Ondanks de enorr
concurrentie van het JIM, was
veel belangstelling voor de dr<
suurwedstrijd in Beek. In
zwaarste dressuurklasse bii
Bianca Westerhof flink punt
scoren. Hoewel zij het ook de
keer weer moest opnemen teg
een drietal ZZ combinaties we
ze toch winnares. Omdat ze i
middels de benodigdewinstpU
ten bij elkaar heeft, zal promo'
naar dé hoogste dressuurklas
niet meer lang uitblijven.

Mette Hageman
wint 'Tucson'
TUCSON - Mette Hagem
heeft het amateur golfkampioÉ
schap van Tucson gewonnen. 1
Arnhemse, meervoudig Nedi
lands kampioen, zegevierde
54 holes met elf slagen voi
sprong op de Amerikaanse L:
da Carter en de Japanse Et
Suzuki. Het Tucson City An
teur Championship werd |
speeld op drie verschillen
banen. De eerste ronde speel
ze in 76 slagen (3 boven par),
tweede in 71 (2 onder) en de di
de in 79 (7 boven). Voor Me'
Hageman was dit het laats
toernooi van het seizoen.

LANDGRAAF - Het bericht dat
het wereldkampioenschap snooke-
ren volgend jaar in Landgraaf wordt
gehouden, is ingeslagen als een
bom. Willy Maertzdorf en Peter
Schellekens, de stuwende krachten
achter het indienen van het verzoek
bij de internationale snookerbond,
werden de afgelopen dagen over-
stelpt met felicitaties. „De telefoon
heeft niet stilgestaan. Er was zelfs
iemand die twee kaartjes wilde re-
serveren voor de finalepartij", ver-
telt Willy Maertzdorf.

Van onze medewerker
EDDY BUDÉ

Jesse Teheu (19) uit Geleen is de
belangrijkste Limburgse troef op
het WK. De provinciale kampioen
haalde ooit tijdens het NK de laat-
ste zestien. Peter Schellekens: „Jes-
se Teheu is een geweldig talent. Hij
traint zes uur per dag en kan met
zijn fabelachtig positiegevoel naar
de Nederlandsetop doorstoten. Een
jaar lang heeft hij de tijd zich om
zich zo optimaal mogelijk te prepa-
reren. De kwalificaties moet hij in
ieder geval kunnen doorkomen".

ten zich bekeerd tot het uit Enge-
land overgewaaide biljartspel. „We
maken een beangstigende groei
door", meldt Schellekens. „Zes we-
ken geleden openden we ons snook-
ercentrum en het loopt werkelijk
storm. Vooral de jeugdis erg geïnte-
resseerd".

# Gerald Vanenburg wil het liefst in Italië zijn geluk beproeven

Navratilova
evenaart

record Evert
OAKLAND - Martina Navratilova
heeft door een overwinning in het
tennistoernooi te Oakland, Califor-
nië, het wereldrecord van Chris
Evert geëvenaard. Zij kwam even-
eens tot 157 toernooizeges. In Oa-
kland versloeg Navratilova zeer
verrassend 's werelds nummer 1,
Monica Seles: 6-3 3-6 6-3. Over twee
weken kan zij Evert het record afne-
men met een overwinning in het
kampioenschap van New Vork.
„Deze overwinning doet me even
veel genoegen als gewonnen finale
in een Grand Slam-toernooi", sprak
de Amerikaanse.

Snooker is een van de snelst-
groeiendste sporten in Nederland.
NJïdat in 1986 in Amsterdam de eer-
ste full-size wedstrijdtafel werd
neergezet, hebben naar schatting te-
gen de honderdduizend landgeno-

Volgens zijn rechterhand zijn de on-
derhandelingen met enkele poten-
tiële sponsors al begonnen. „Er zijn
al bedrijven die hun interesse heb-
ben getoond. Wij rekenen erop dat
de televisie ook aandacht aan zon
rponstergebeuren zal besteden. De
wereldtop is niet elke week in Ne-derland te bewonderen. Het wach-
ten is voorlopig op een definitieve
toewijzing van de organisatie. In het
circuit hebben we echter al verno-
men dat dat al helemaal rond is".

De snookerkoorts heeft in Land-
graaf en omstreken op niet mis ver-
stane wijze toegeslagen. Alles op
alles wordt gezet om het financiële
plaatjerond tekrijgen. „Ik schat dat
vf.e een ton nodig hebben om de
wereldtop hierheen te halen. We re-
kenen op de komst van internatio-
naal gelouterde profs als Steve
Davis, Stephen Hendry en Jimmy.
White, nu regelmatig te zien bij de
BBC en Eurosport. Dit WK is toch
iets unieks voor Limburg en moet
dus een evenement worden dat zijn
weerga in de geschiedenis niet zal
kennen", zegt een razend enthou-
siaste Willy Maertzdorf.

sportkort

Met haar winst in Oakland, goed
voor 125.000 gulden, bracht Navrati-
lova ook de balans van de duelsmet
Seles in evenwicht: 5-5.

Seles werd afgebluft met zeer agres-
sief aanvallend spel. Zij dwong Se-
les haar te passeren aan het net.
Navratilova legde grote zuiverheid
in haar slagen. Ze won 73 van de 124
punten aan het net. Door de harde
slagen werd in 27 games dertien
keer1 de opslag doorbroken. „Mijn
opslag was er niet op de momenten
dat ik hem nodig had", mopperde
de Joegoslavische.

" VOETBAL - Supporters van
Roda JC kunnen op de volgende
adressen kaarten voor het
KNVB-bekerduel Meerssen-
Roda JC verkrijgen: sigarenma-
gazijn Meertens, Zonstraat,
Kerkrade; kapsalon Fohler, In-
dustriestraat, Kerkrade-West en
sigarenmagazijn Verseveld, Sa-
roleastraat, Heerlen.

lotto/toto

" STRAFFEN - De KNVB
schorste De Haan van Cambuur
vóór vier wedstrijden en strafte
hem tevens met een geldboete
yan 100 gulden. Koffijberg
(_Jaarlem), Dormusoglu (Herac-
les) en Koggel (Zwolle) kregen
een duel aan hun broek.

België is intussen gekvan het links-
handige servicekanon. In Amerika
wordt ze telefonisch belaagd door
talloze mediavertegenwoordigers
en aanhangers. Ze voert dagelijks
langdurige telefoongesprekken. „Ik
heb ook al een telegram gekregen
van de koning."

In Nashville, Tennessee, behaalde
de Belgische Sabine Appelmans
haar tweede achtereenvolgende
toernooizege. In de eindstrijd ver-
sloeg zij de Amerikaanse Katrina
Adams: 6-2 6-4. Vorige week schreef
ze de Arizona Tennis Classic al op
haar naam.

VANDAAGSV Heerlen - RKSNE 19.30uur

HEERLEN - Uitbetalingen sportprifl
vragen: Lotto 45. Eerste prijs: geen WW
naar; tweede prijs: 7 winnaars, elk bru'J42.857,10; derde prijs: 118winnaars, cv.
bruto 1.595,50; vierde prijs: 5.110 wil
naars, elk 36,80; vijfde prijs: 69.509 wi^naars, elk 5,00. Toto 45: eerste prü*
geen winnaar; tweede prijs: 7 winnaar*
elk bruto 1.638,90; derde prijs: 89 wi"'
naars, elk 322,20. Toto-gelijk 45: Eerst*
prijs: geen winnaar; tweede prijs: gee'
winnaar; derde prijs: 11 winnaars, el'
145,40; vierde prijs: 333 winnaars, el'
7,40.

sport in cijfers
TENNIS
Oakland, vrouwen, 650.000 gulden: Fi-
nale: Navratilova - Seles 6-3 3-6 6-3.. Nasville, vrouwen: Dubbelspel, finale:- Collins/Reinach - Basuki/Vis 5-7 6-4 7-6

.(9-7).
I ■

SCHAKEN
Parijs, Masters snelschaak, 350.000 gul-

' den: Kwartfinales: Kasparov - Gelfand
■ , 2-0, Barejev - Short 1 1/2 - 1/2, Anand -.Salov 2-0, Timman - Karpov 2-0.

GOLF. Chapultepec, Mexicaans Opens, 1,1 mil-
" joen gulden: Eindstand: 1. Haas 277 sla-

gen (69 69 70 69) winnaar na playoff, 2.
Fiori 277 (70 73 68 66), 3. Knox 279, 4.
Wren 280, 5. Clements 281.

TAEKWONDO
" Uden prestaties Hwarang Melis: Junio-

' ren tot 54 kg: 1. Levi Hourisa. Senioren

tot 58 kg: 1. Sven van Schleijpen. Senio-
ren tot 76 kg: 1. Ivo van Doorn. Junio-
ren tot 76 kg: 2. Dave Engels. Senioren
tot 58 kg: 2. Patrick Wallaroui. Junioren
tot 64 kg: 3. Pascal Hourisa en Ray-
mond Theelen. Junioren tot 54 kg: 1.
Ferry Machmout. Senioren -76 kg: 3.
Francesco Coenen.

PAARDESPORT
Beek, dressuurwedstrijden beginners:
1. A. Nelissen met Fanatic 2. K. v. d.
Burg met My Fair Lady, 2. S. v. d. Hey-
den met Toronto H. Licht I: 1. M. Her-
mans met Equador, 2. H. op t Root met
Grandeur, 3. J. Lonissen met Fastrada.
Licht II: 1. I. Weyers met Barique, 2. R.
Gelissen met Eurofino. Midden 1: 1. A.
Salden met Leonardo, 2. M. Beckers
met Fignon, 3. A. Erkens met First La-
dy. Midden II: 1. H. Houben met Devils
Delight. Zwaar I en II: 1. B. Westerhof
met Zantos 2. W. Golstein met Agaat 3.
C. Peters met Zani Coeur.
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Jan Timman mat
wereldtop af

'De Nederlandse competitie interesseert mij niks meer'

Vanenburg wil weg bij PSV
Van onze sportredactie

EINDHOVEN - Gerald Vanenburg wil weg bij PSV. De
aanvoerder heeft, volgens zijn zaakwaarnemer Bob
Heerkens, opdracht gegeven een nieuwe club te zoeken,
bij voorkeur in Italië. Meteen na de uitschakeling tegen
_\nderlecht gaf Vanenburg zijn toekomstplannen al indi-
rect aan.

limburgsdagblad

oefenvoetbal



Gewijzigd Victoria
klopt Schijndel

Badmintoncoach Breuer zet nieuwe spelers in een schitterend genomen straf-
corner toch nog op gelijke hoog-
te.Koploper te

sterk voor
Heerlen

HEERLEN - De Heerlense hoc-
keydames stonden afgelopen
zondag tegenover koploper
SON. De ploeg moest winnen
om de aansluiting met de boven-
ste regionen te behouden. On-
danks goede aanvallen en sterk
verdedigend spel, van met name
Madeion van de Aa, moest Heer-
len tien minuten voor tijd alsnog
capituleren met 2-1.

In de tweede helft kreeg Heerlen
een aantal goede kansen, die he-
laas onbenut bleven. Bovendien
moest in de tweede helft spits
Anita Bergmans met een voet-
blessure het veld verlaten. Toen
SON na een fout in de Heerlense
defensie alsnog scoorde, was de
strijd gestreden.van Melick met 1-0 voor. Heerlen

kampte met drie geblesseerde
speelsters, maar bleef toch haar
eigen spel spelen.De ploeg van Nick Kooien ging

voortvarend van start. Al na tien
minuten stond Heerlen dankzij
de strafcorner van invalster Ria

Uiteindelijk verhoogde SON de
druk en kwam vlak voor rust via

De afwezigheid van de Heerlen-
se herencoach Paul Beurskens
bleef zonder consequenties. In
Oirschot bleven de heren goed
overeind en speelden 1-1 gelijk.

Black Eagles blij
met hulp Braggarts

Van onze medewerker
MARCEL JOOSTEN

Van onze medewerker JEAN SNIJDERS
'OENSBROEK - De badmintonners van het,
aPensbroekse Victoria hebben in eigen huis
*tts uitgehaald tegen de nummer twee van de
>>glijst, Schijndel. Met 9-2 werden de Braban-
ts huiswaarts gestuurd. De Hoensbroekena-

schuiven door deze overwinning naar een
*rde plaats op de ranglijst.

de nederlaag van vorige weeku-n Victoria-trainer Breuer dries Üzigingen in zijn team aange-
jfpht. Tweede-team speler lan

werd bij de selectie toege-
..^gd en speelde naast een sing-
'ook de dubbelpartij met RonNiissen."rvendien nam Wiel Hanssen de
"ats van Ron Leunissen in het
''ftengddubbel met Renate Nol-Mn.

Uitstekend
* mutaties misten hun uitwer-tffrg niet. Met een 5-1 voorsprong
J^rnen de HoensbroekenarenJ de singles. De dubbelspelen,

'r Vorige weken zonder veel ren-
[l^ent, verliepen deze keer uit-
eend. Met name de herenkop-
M van Victoria presteerden
je<_ tegen de ervaren Schijndel-
j°Pponenten.

„Vooral de heren van Schijndel
vielen me tegen. Van hun had ik
meer verwacht, zeker in de dub-
bels.
Vandaag hebben we weer ge-
toond waartoe we in staat zijn als
we goed geconcentreerd bezig
zijn", aldusBreuer.

Indonesië
De komende twee weken moeten
de Hoensbroekenaren het stellen
zonder Ron Leunissen. De zeven-
tienjarigeBrunssummer gaatvan-
af morgen naar Indonesië waar
hij vanaf 17 november in Jakarta
om het wereldkampioenschap
voor de jeugd gaat meedoen.

„Als we zo in deze vorm door blij-
ven gaan, moeten we het wel twee
wedstrijden zonder Leunissen
ook wel kunnen redden", was de
mening van de Victoria-trainer.

„Het karakter en de wil om te win-
nen zijn duidelijk terug", waren de
woorden van Kepu-coach Van den
Berg na afloop van de verrassende
winstpartij in Gemert. Een knappe
prestatie van de Kerkradenaren, die
met dit resultaat bevestigden op de
weg terug te zijn. Kepu-spelverde-
lerPaul Didderen eiste in deze thril-
ler de hoofdrol voor zich op door in
de slotfase maar liefst zes vrije wor-
pen raak te schieten.

het scorebord en was de wedstrijd
al in een vroegtijdig stadium beslist.
Vrouwe Fortuna bleef echter op de
hand van de Black Eagles, die door
de winst op de Heerlenaren verlost
zijn van die hatelijke nul op de
ranglijst.

Het is lang geleden dat Braggarts
tegen een 23 punts achterstand
heeft moeten opboksen. In Rosma-
len werd diep in de eerste helft de
Heerlense verdediging volledig aan
flarden geschoten door een uitmun-
tend schietend Black Eagles. De
adelaars uit de Bossche voorstad
overvleugelden Braggarts in die fa-
se op een pijnlijke manier, hetgeen
resulteerde in een hopeloze achter-
stand. Op het moment dat de Heer-
lense topschutter Jos Bams de zaal
betrad (werkverplichtingen) prijk-
ten de alleszeggendecijfers 51-27 op

Dames
In navolging van het herenteam, dat
voorafgaande aan de dameswed-
strijd wederom pijnlijk onderuit
gleed, verloren de dames van Brag-
garts eveneens in het adelaarsnest
van de Black Eagles. Nadat in de
competitie-ouverture nog in eigen
huis werd gewonnen, leden de
Heerlensen nu een 61-52 nederlaag." Het Victoria-team moet het twee weken zonder sterspeler Ron Leunissen (liggend op de voor-

grond) stellen. Foto: klaus tummers

ROSMALEN - Hertel-Braggarts zit
momenteel in de hoek waar de kla-
pen vallen. InRosmalen verloren de
Heerlense basketballers met 85-77
van het nog puntloze Black Eagles.
Kepu Stars klopte het sterk geachte
Quo Vadis in eigen huis en won na
|een zinderende finale met 72-76.
Door dit resultaat krabbelen de
Kerkradenaren na de desastreus
verlopen competitie-ouverture lang-
zaam maar zeker overeind.

Turntitel voor
Olympia Landgraaf

Voor derde achtereenvolgende keer

Van onze medewerker
HARRY SCHOLTES

Poloploegen
nog puntloos

Fraaie zege Heerlense volleybalheren in meeslepend duel
Daarom heb ik geen problemen met
de nederlaag. De ploeg heeft zich
vrijuit geweerd en veel van de
grond weten te halen." Buiten Landgraaf is

VCL niet zichzelf
HEERLEN - In de bondscompeti-
tie waterpolo zijn de Limburgse
ploegen van MZPC I en 11, ZON
Sport en Spel en KZPC nog steeds
puntloos. Dit weekeinde verloren
alle vier de ploegen.

In de derde divisie boekte lijstaan-
voerder VCH 3 bij het nog puntloze
VC Sittardia een monsterzege: 0-3
(2-15, 1-15, 3-15). De ongelijke strijd
nam slechts 36 minuten in beslag.
Met de rentree van aanvalster Do-
minique Budé lijkt VC Voerendaal
weer de juiste cadans gevonden te
hebben. Karin Rietbroek en Tiny
Smeets eisten een hoofdrol op in de
ruime 3-0 (15-6, 15-11, 15-7)overwin-
ning op VC Velden.

zelfs onmiskenbaar vormverlies: 3-1
(11-15, 15-6, 15-3, 15-9).

Alleen MZPC II heeft vorige week
gewonnen, maar door de strafpun-
ten van de wedstrijd ervoor (niet op
komen dagen) staan zij ook nog al-
tijd op nul punten. Het eerste team
van MZPC "uit Maastricht komt dit
seizoen nog helemaal niet in zijnrit-
me.

Tegen de Amer uit Amersfoort ver-
loren zij met maar liefst 18-6. In de
distrikscompetkitie won het heren-
team van RZ in de eerste klasse en
Spio in de tweede klasse b. Beide
teams zijn na 5 wedstrijden nog
steeds ongeslagen in hun pool.

Van onze volleybalmedewerker
DELFT - Uitwedstrijden zijn dit sei-
zoen zwaar te verteren kost voor
Geevers/VCL. De volleybalploeg uit
Landgraaf heeft tot heden alleen
nog maar in eigen huis gescoord.
Zaterdagmiddag ging de Limburg-
se debutant op verplaatsingvoor de
derde maal fors onderuit. In Delft
manifesteerde zich tijdens de ont-
moeting met Delta, de andere
nieuwkomer in de eerste divisie.

Geevers/VCL heeft de reputatie van
een slowstarter. Merkwaardigerwijs
tapte de ploeg van het coachduo
Crombach/Reinaerts deze keer uit
een heel ander vaatje. Met een
strakke, scherpe service en een soli-
de stop wist de Landgraafcombina-
tie het spel naar zich toe te halen.
De 11-15 opening bood perspectief,
doch Geevers/VCL verzuimde daar
op in te haken. Delta, bepaald geen
ploeg van hoogvliegers, maar wel
voorzien van een bovenmodale por-
tie strijdlust, schroefde het aantal
persoonlijke fouten aanzienlijk te-
rug. Met als gevolg dat het spel-
beeld na de hervatting 180 graden
draaide. Geevers/VCL raakte in de
problemen door de toenemende te-
gendruk en de clever uitgevoerde
combinaties van de thuisploeg:
15-6. Frans Crombach wisselde
twee basisposities uit, maar de in-
greep sorteerde geen enkel effect.
De zuidelijke equipe was het spoor
volledig bijster: 15-3. Met Guido
Goertzen terug op zijn middenstek
en Pascal Haan als libero veerde
Geevers/VCL pas in de vierde perio-
de weer op. Tijdelijk zo bleek ach-

Het tumultueuze slot van het in-
haalduel bij Somas/Activia (drie uit-
sluitingen), heeft de herenhoofd-
macht van VCH tot nadenken
bestemd. Via enthousiasme en
teamdiscipline is beduidend meer
resultaat te bereiken, zo werd zater-
dag in Gennep nog een overduide-
lijk gedemonstreerd. De Heerlense
verdediging gaf na het verlies van
de eerste set geen krimp meer. Fe-
lix Petit manifesteerde zich als een
gedreven spelbepaler en met een
diepe, diagonale service werd Fla-
mingo's in het defensief gedrongen.
Jos Winkens en Roel Maas teken-
den voor het leeuwendeel van de
zuidelijke puntenproductie. VCH
coach Peter Arets meende terug-
blikkend: „Dit was pure reclame
voor het volleybal. Ik hoop dat we
ook komende week ons eigen pu-
bliek daarop kunnen tracteren."

De krachtmeting tussen Flamingo's
en VCH ontwikkelde zich tot een
meeslepend, spectaculair treffen.
Met de Heerlenaren als verrassen-
de, maar dik verdiende winnaar: 1-3
(15-11, 12-15, 11-15,7-15).

teraf, want na 9-9 sloeg men zich
drie keer op rij vast in de Delta-
blokkering. Dat betekende meteen
over en sluiten: 15-9.

Geëvers/VCL heeft, mede door
blessures, veel kwaliteit moeten in-
leveren en maakt moeilijke tijden
door. Zaterdagmiddag verloor de
■ploeg van coach Kees Bosch kans-
loos met 1-3 (8-15, 10-15, 15-13, 4-15)
van Sondermeijer/SVL.

weggelegd voor Chantal Dautzen-
berg. De Hoensbroeksè aanvalster
scoorde nagenoeg honderd procent
via kruiscombinaties door het mid-
den.

Bijrol
Voor VCH 2 was slechts een be-
scheiden rol weggelegd in de ont-
moeting bij Facopa/VC Weert. De
thuisploeg beschikte over een ruim
surplus aan pure aanvalskracht en
routine, resulterend in een'afgete-
kende overwinning: 3-0 (15-7, 15-7,
15-8). Onder de zware offensieve
pressie hield de Heerlense verdedi-
ging in elke set tot halverwege
stand. De tegenpunten werden gro-
tendeels verzameld vanuit het ser-
veervak.

Wendy Cox manifesteerde zich als
een uitstekende stand-in voor de
verhinderde Jolanda Faessen. On-
danks de duidelijke nederlaag was
coach Henk Pastoor niet ontevre-
den: „Het krachtsverschil was evi-
dent.

VOorsprong
Itfg n die veelvuldig op halve
i «cht over het net dwarrelden, zo-L l Flamingo's in de openingsset

kon bijblijven (12-15).
IC ar»deweg de tweede periode slo-
C^ de linies beter aan bij VCH en?€ r.d de wat onorthodoxe aanvalva-see van de thuisploeg geneutrali-

eipnvoerster Erna Spijkers serveer-
-21 haar team naar een 4-10 voor-zong.
Marge
.jt

n ruime marge die Spijkers in
'bo stelde om te wisselen. Sally
1^ rrfians kwam tussen de lijnen,
tjf^Ül in de afsluitende doorgang
0 Kaszmarek mocht opdraven

fehri Miriam Muermans. Een opval-
Tde rol was in deze krachtmeting

na drie minuten een touche zege,
4-0.Simson eenoog in

land der blinden

Schaesbergse worstelaars nog steeds ongeslagen
" Worstelaar John Bos van Simson heeft zijn opponent van KDO, Steinmetz, in een wurgende
greep. Foto: KLAUS TUMMERS

Derde plaats
voor dammers

Schaesberg
SCHAESBERG - De dammers
van Schaesberg hebben in de
vierde ronde van de landelijke
tweede klasse tegen de reserves
van PSV (Eindhoven) met 15-5
fors uitgehaald. De thuisploeg,
die beschikte over Willy Maert-
dorf (remise) en Peter Schelle-
kens (winst), zag alleen de partij
van oud-Limburgs kampioen
André Maertzdorf in rook op-
gaan. DV Schaesberg steeg door
dit resultaat van de vierde naar
de derdeplaats op de ranglijst en
behoudt hierdoor nog een mini-
mum-kampioenskans.

core van 17,30 punten werden be-
loond.
Het volgende onderdeel, paard-
springen, werd eveneens winnend
afgesloten, waarna zij hun voor-
sprong niet meer uit handen gaven.
Een gelukkige Wino Rinkens na af-
loop: „Dit had ik toch nooit ver-
wacht. Ik moest door blessures
teruggrijpen op een aantal jeugdige
springers. Zij hebben zich voortref-
felijk gehouden en vielen vooral op
door hun uitstraling. Dit is voor ons
de allerbelangrijkste jaarlijksewed-
strijd, omdat je je nu op meerdere
onderdelen tegelijk kunt meten met
andere topclubs."
Wilhelmina Bocholtz bleef bijna 10
punten achter op Olympia en Prins
Hendrik had een pechdag en ver-
loor een springer door een blessure,
waardoor zij bij het laatste onder-
deel, de tafel niet meer in actiekon-
den komen en zesde werden. By de
dames werd de strijd in het voor-
deel van Dos Dronrijp beslist. Dit
team stak met kop en schouders uit
boven de rest van het deelnemers-
veld. Wilhelmina Bocholtz, onder
leiding van Ger Wetzels, moest hier
uiteindelijk genoegen nemen met
brons.
Uitslagen
Heren: 1. Olympia Landgraaf, 64.50; 2. Dos
Kampen, 63.20; 3. Opmeer Opmeer, 63.00;
4. Wilhelmina Bocholtz, 55.90; 6. Prins Hen-
drik Landgraaf, 46.50. Dames: 1.Dos Dron-
grijp, 67.30; 3. Wilhelmina Bocholtz, 61.70.

Van onze medewerker
WIMDILL

GOES - Tijdens de nationale meer-
kampwedstrijd turnen te Goes ver-
baasde het sterk verjongde heren-
team van Olympia Landgraaf door
landskampioen te wórden. Dit team
onder leiding van Wino Ringens,
Frans van Mierden en Hans Willems
verdedigde na een spannende strijd
met succes hun nationale titel voor
de derde keer op rij. Een pechdag
daarentegen had plaatsgenoot Prins
Hendrik, geplaagd door blessures
werden zij uiteindelijk zesde. Wil-
helmina Bocholtz, onder leiding
van Ger Wetzels viel met het heren-
team net buiten de ereprijzen en
won met het damesteam brons.

Het Brunssumse Dios behaalde
haar tweede seizoenszege. De re-
serves van Davo uit Tilburg wer-
den met 12-8 verslagen. Opnieuw
was Igor Rybakov wegens vi-
sumproblemen niet van de par-
tij. De andere Russische gastspe-
ler Mark Schulman gaf het
goede voorbeeld door in record-
tempo Trommelen van het bord
te zetten.

De Ridder verscheen thuis tegen
Asten (14-6 winst) compleet ach-
ter de borden. De tweede Bruns-
sumse vertegenwoordiger in de
tweede klasse hoeft zich na dit
resultaat niet druk meer te ma-
ken over degradatie.

Chèvremont
blijft

koploper„ .iTKRADE " In de ereklasse golf-
V'Jart blijft BVC Chèvremont
tóe? eger de GBC Kloth) winnen.
Ifleir. Solfbiljartteam verdedigde de
tVa)i rsrol biJ het Urmondse Maas-
",Tei met succes. Nico Kloth en de.(dg en wonnen met 4-2 en behielden(iTlj'door één punt voorsprong op
Se?dskampioen Maasgolf uit Wes-
V 0■ dat thuis geen genade kende
6.0

Or debutant 't Heukske uit Echt:
lschi, derde Plaats in de rang-
'ge!. ing wordt nu door drie teams

De Pint uit Heerlen; Brand; «veerne uit Sittard en SNA uit Ne-
Weert

%?Offi! gen huis klopte De Pint het bc---l IJ. de Hollandia uit Sittard met
Iq- ' NA versloeg rode lantaarndra-
>on o Eind mnet 4"2 en in Sittard
ter, Brand Taveerne de vierpun-
lw'wedstrijd tegen BV Ospel met
lanÜ- Vermoedelijk moeten Hol-., «aia, 't Heukske en BYE tegen degradatie gaan vechten.

Hubert Bindels worstelde tegen de
sterke JohnBos een goede partij en
beëindigde deze, met een groot
puntenoverwicht en een touche.
Simson 2 won de wedstrijd tegen
Simson KDO 2 reglementair in de
Grieks-Romeinse en in de vrije stijl
tweemaal met 24-0. De atleten van
Simson 2 waren Alpassan Ercos-
cum, Fahad Vahidi, Marcel Quaed-
vlieg, Freddie Geilenkirchen, Jos
Abraham en Etienne Postma.

Eric Bos is in goede doen en klopte
de geduchte Harry Steinmetz van
Den Haag na vijf minuten met 8 te-
gen 2 punten. Vooral in de tweede
helft van de partij was Eric veel
sterker. Arno Postma liet in de 90
kilogram klasse andermaal sterk
worstelwerk zien. Hij hief tegen-
stander Anton Goedhart hoog op en
draaide deze vervolgens op de
schouders tot touche. René Geelen
was de enige Simson-atleet die ver-
loor. Hij liet zich na 50 seconden
door Eddie van Kruif verrassen en
leed een touche nederlaag, 0-4.

SCHAESBERG - Ook worstelclub
Simson KDO uit Den Haag heeft als
nummer twee van de ranglijst de
zegereeks van regerend landskam-
pioen Simson niet kunnen doorbre-
ken. Met 36-4 werd Den Haag door
Simson vermorzeld.
In deze competitie lijkt niemand in
staat om Simson op een nederlaag
te tracteren. Een hernieuwde Ne-
derlandse titel lijkt het logische
gevolg. De competitie dreigt op de-
ze wijze echter wel heel erg eento-
nig te worden.
Den Haag secretaris Peter Slinger-
land: „Wat wil je, tegen dit Simson
zijn alle ploegen in Nederland
machteloos."

Ook Den Haag was dus zaterdag-
avond machteloos, alhoewel het
niet al te talrijke publiek toch nog
enkele interssante partijen kon
zien. Ralf Norder, Yaya Düzgun en
Huub Kessel zetten de lichtere ge-
wichtsklassen naar hun hand, 12-0.
Frans Snijders etaleerde in de 68 ki-
logram klasse tegen Silo Bridjmo-
han uitstekend worstelwerk, dat na
1.20 minuten met een touche werd
bekroond, 4-0. Daniël Schooneville
worstelde in de 74 kilogram klasse
verrassend goed. Deze jeugdige de-
butant slaagde erin om Marcel Mut-
saers na vijf minuten met 3-1 op
punten te bedwingen. Hussein Gül
van Simson was voor René van
Hout veel te sterk. De technisch
knap opererende Gül boekte reeds

Vanaf het eerste onderdeel mini-
trampoline springen sloegen de
Olympianen Ron Bitter, Svendi
Cremers, John Erkens, Harold
Haan, Pascal Joosten, Henk Kui-
pers, Stan Muller, Micha Nievel-
stein, Mario Sweelsen, Marcel
Stuart en Jef Schrijvers toe. Mede-
favoriet DOS Kampen scoorde als
eerste 17.00. De Olympianen gaven
daarna alles, met als moeilijkste
sprongseries meervoudige schroef-
salto's en dubbele salto's. Opval-
lend was de homogeniteit en de
uitwerking van dit nog jonge team
waardoor zij met de hoogste dags-
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Van onze medewerkster
LISETTE MEYRINK

Zelfsmatig VCH
nog sterk genoeg

Van onze medewerker PAUL DEMELINNE

'ËNNEP - De volleybalsters van VCH beschikken dit
6120en blijkbaar over zoveel basiskwaliteiten dat men°k bij wisselvallig presteren het strijdverloop vrijwel
ïj°eiteloos kan dicteren. In Gennep, tegen het laagge-

Flamingo's, acteerde de Heerlense koploperrterdagmiddag bepaald niet vlekkeloos, maar zegevier-
F niettemin binnen een uur speeltijd met 0-3 (12-15,[16, 12-15).
ar de smaak van coach Ger Spij-
fs werden in dit treffen fraaiej^jmomenten iets te veel afgewis-;'d met slordigheidsfouten. „Er
*s te weinig regelmaat om van een
gstrelende prestatie te spreken",'de de ervaren Heerlense oefen-eester vast. De onvrede van Spij-
ljrs had vooral betrekking op

tijdens rallies. Zo<? de VCH defensie aanvankelijk
lftig zicht op de Gennepse sco-
gspogingen vanuit het achter-

Flamingo'skunnen Heerlense volleysters niet dwarsbomen
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06-lijnen

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*32055 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek
*Porno Dating*

06-320'32r44-50ctp/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

06-320,32633 - 50 et p/m

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

knullen
06-320.330.90 - 50 et p/m

Nymf Linda
Geniet van 2kanten, 50 cpm

06-320.320.14
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

*Sexlijn 10*
Mixjes... 06-320.320.50

Sexbox... 06-320.325.30
Call me.... 50 cpm

100 hete meisjes zoeken
Sexkontakt

06-32032666 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-32032777 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320'327V7 - 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
06-32032888 - 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

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
06-320,33088 - 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

Homokontakt
* Zoek je 'n hete jongen?

06-320'330M8 - 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
Lady B.

50 et p/m 06-320.324.68
Meesteres. Lekker ruig!. met een P-koker.

TopSex
2 handen vol 50 et p/m
06-320.325.25
Val jevoor 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!
Plezier voor 2

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

Hete meisjes willen
Sexcontact

06-320.330.42 (50 cpm)

* Bi-sex Privé *
Direkt apartlijn voor trio,

i jongens en hete meisjes.
06-320.330.46 (50 cpm)

Zoek jij snel sexkontakt??
Tippellijn

06-320.330.79 (50 cpm)

Trio-kontaktsex
06-320.320.92 (50 cpm)

Ook voor partnerruil.

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

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? Bel 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)
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)

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)

Live-Sex-Call.
Amsterdam girls voor het
beste privé live gesprek.

Bel nu 020-6243286.

Kleed-me-aan
sex spel. Praat om te spelen
Win een sex orgie. Een fout,

sex is je straf. 50 cpm.
06-320.323.90

Striptease
sexspel Jij bepaalt wat zij

uittrekt. 100% horny.
06-320.322.80. 50 cpm.

Kontakten/Klubs

Porky's Pretpark!!
Nieuw met 4 leuke jonge meisjes

S 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur.

Club Amorosso
Wij hebben niet alleen de mooiste, maar ook de gezelligste
meisjes van Limburg. Tel. 046-756335. Rijksweg Zuid 105,

Geleen. Geopend ma. t/m vrijd. van 12 tot 2.00 uur.
Zat, van 13.00 t/m 20.00 uur.
Nieuw **** Nieuw **** Nieuw

Charmante en rijpere dames aanwezig!!

Privé Yvonne
Ook trio, Domina, Slavina of op Grieks mog., 7 dgn. geop.
11-23 zond. 15-23 u. Kapelweg 4, Kerkrade, 045-425100.

Villa Liberia 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. Maand., dinsd., en dond.

12.00-02.00 uur, woensd. en vrijd. 12.00-18.00 uur.
maaseikerweg 24 Susteren, 300 m va A2richting Susteren

P.S. lees over onze parenclub woensd., vrijd. en zaterd.

’ 50,- All-in
Wij zoeken nog een leuke collega, bel eens 045-423608.

Privéhuis Brigitte
Probeer ook eens ons lesbisch trio, SM en massage.
Nieuw, nu ook overal video, het is de moeite waard.

Kampstraat 41, Heerlerheide.
Tel. 045-232069 of 212570, tevens assistentie gevr.

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.

Escort Mirabelle/Nirwana
Best shop in town

18.00 tot plm. 06.00 uur. Tel. 045-427120/463323

Contactburo
Limburg

Bemidd. privéadr. en rela-
ties. Inschr. gevr. Kamerver-
huur. Barmeisje/Dame gevr.
(18-45 jr.) voor 2 dgn. p.wk.

v. 14-22 uur. Intern mog.
Erv. niet noodz. Maaspavil-
joen a/d Maasbrug Rooste-

ren. 04499-3003.
G.G.D.

Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

Escort Angelo
biedt wat u als

vrouw nodig heeft.
g 045-221353

Buro Venus
voor al uw privé-adres. tev.
dames gevr. 043-257229

**045-326191**
* Escort all-in *
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.

Apart, apart!!!
heren, grijp uwkans.

Bij Chantal deze week op
zn Frans alleen op afspraak

Tel. 045-213457

Nathalia
af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.

Privé, ook SM
Tel. 045-254598

Nieuw Privé
Jong en lief. Alleen na tel.

afspr. 046-757208.

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

Club Denise
ontvangt u in een aangena-
me sfeer, er zijn meerdere

leuke meisjes. Tevens
escort. Industriestr. 13,

Spekholzerheide v.a. 18 t/m
3 uur. Tel. 045-413887

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

g 045-428849
Vera

Privé, tel. 04754-85818.

Buro Yvonne
met een superadres

046-523203.

Diana Escort
045-320323

- Buro Geleen
Bern, in adr. 046-748768

2 films tegelijk zien?
Videoclub

045-718067, meisje aanw.
Frans mog. Nieuwe films

Peggy/Privé en
Escort

Ma-vr. 11.00-22.30 uur wo.
tot 19.00 uur. 046-374393.

Nwe. meisjes aanw

Privé
Heerlen-Centrum
Tel. 045-714707.

Nieuw,Nieuw,Nieuw,Nieuw

S 045-425100
Escort Yvonne.

NIEUW NIEUW bij

Club Amorosso
Mariska en Melanie voor
een heerlijke erotische

massage!!! 046-756335.

SM Rachel
SM zoals 't echt hoort,
fantasie wordt realiteit.

Pr. Hendrikln. 312,
Brunssum. Tel. 045-274810

Donna privé
en escort, 045-727158.

Belinda's
Escort

Open ma/za va. 19.00 uur.
Tel .04752-6239

Angel
Privé en SM 045-274587.

Kevin boy
privé en escort 045-419384

Elvira privé
en escort, 045-419384

Het is altijd fijn

Bij Lydia
te zijn

Bel 046-749662, 11-23 u.

Privé Anita
tel. 045-352543.

Katja's privé.
Ook escort 045-423608.

Dave
Voor heren. 045-423608.

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257

«é_T
$_£8| ProvinciG2jj"*£ i ■*_/v■ 11w■*_- Bureaußib|iotheek

I imhlirn Postbus 5700
U!UK>I LllllUUiy 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg makenm 295/46-91 bekend, daf zij bij besluit van 22 oktober 1991

aan (nr. Bv 50451) en 29 oktober 1991 (nr. Bt
55854) aan de Naamloze Vennootschap DSM
onder een aantal voorschriften vergunningen
hebben verleend ingevolge de Hinderwet, de
Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet
geluidhindervoor het uitbreiden/wijzigen van
de Chemische Bedrijven: - met installatiesvoor
de bereiding van Hoge Dichtheid-Polyeethy-
leen (LD-PEF 3+4) gelegen op de lokatie Zuid
in de gemeente Geleen (nr Bv 50451); - voor
de HCN verwerkende fabrieken op de lokatie
Noord in de gemeente Geleen (nr. Bt 55854).
De besluiten en alle ter zake zijnde stukken
liggenter inzage van'l3 november 1991 tot 14
december 1991 en wel; - in hetProvinciehuis
te Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de
werkuren; - in het gemeentehuis van Geleen
tijdens de werkuren en bovendien woensdags
van 17.00uur tot 20.00 uur. Tot laatstgenoem-
de datum kan beroep worden ingesteld bij de
Afdeling voor de geschillenvan bestuur van de
Raad van State door: a. de aanvrager; b. de
betrokken adviseurs; c. degenen, dieovereen-
komstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid of 28,
eerste lid, onder c van de Wet algemene bepa-
lingen milieuhygiëne bezwaren hebben inge-
bracht; d. enige andere belanghebbende, die
aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest (overeenkomstig voornoemde arti-
kelen) bezwaren in te brengen. De beschik-
kingen worden na afloopvan de beroepster-
mijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep
is ingesteld en met toepassing van artikel 107
van de Wet op de Raad van State een verzoek
is gedaan tot schorsing van het besluit dan wel
tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht en ver-
zonden aan de Voorzitter van de Afdeling voor
de geschillen van bestuur, Kneuterdijk 22,
2514 EN 's-Gravenhage. Het verzoek tot
schorsing of tot het treffen van een voorlopige
voorziening moet eveneens worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling voor de ge-
schillenvan bestuur van de Raad van State.
De beschikkingen worden niet van kracht voor-
dat op een zodanig verzoek is beslist.

Bij exploit van mij deur-
waarder d.d. 7-11-1991 is
ten verzoeke van: Francis-
ca. Maria Hendrika Pen-
ders, wonende te Heerlen,
procureur mr. A.M.C.A.
Meulenberg-Theunissen,
Vroenhof no. 64 Valken-
burg a.d. Geul, alwaar een
afschrift van dit exploit ver-
kregen kan worden; aan:
Andries de Wit zonder be-
kende woon- of verblijf-
plaats in het Koninkrijk of
elders; betekend: de grosse
van een vonnis van de
Rechtbank te Maastricht
d.d. 12-9-1991, bij welk von-
nis tussen partijen op
18-10-1983 te Heerlen met
elkander gehuwd de echt-
scheiding met nevenvorde-
ringen is uitgesproken.
J.L.G. JEUKENS,
Gerechtsdeurwaarder,
Vlotstraat no. 15,
6417 CA HEERLEN
tel. 045-713443

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.
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I Wat zetten we fdeze week op tafelt
1111 Zaanse snijder; .Uli wit of bruin,
T / heel **»JMS 1.79 'V

Herta Hausmacher,
| -Fleischwurstof- Elzasser knof lookworst,

per stuk 200 gram 225 259 |
Uit de bedieningsafdeling: i
Schwarzwalder Schinken,
100 gram ®®@©3t33r 2.59 *c
r

wJ 1.HUJUBÜt-L' ■ J

lk__ t
■

y /
Magere varkenslappen, « /
500 gram 125 4.99 orkr. I
kilo « ia^ö.99 |
Gehakt half-om-half,
500 gram 5^4.49 __„
kilo @@@@ lOM 7.99 \ I
Bildtstar aardappelen, | , !met rode schil, niet afkokend, II
zak 5 kilo 2.98 Ar> 1
zak 272 kilo 1.49 I
Gewassen winterpeen, I
zak 1 kilo en I i
Uien, net 1 kilo,samen 1.50 I

[IU C(1 Bouches du Rhöne,
piH een soepele, rode droge
\ j wijn, fles 1 liter &45 4.95
\i

Uit de diepvries:
0(1 Pizza Saporita,

I doos 400 gram M52.69

Oh Magere yoghurt,
pak 1 liter 125 99
Spaar nu voor Suske en Wiske I
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