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Prins Claus
weer thuis

'. jj^N HAAG - Prins Claus ligti "et meer in het Haagse Brono-

* w°Zlekenhuis, waar hij begin juli

' tp6rC* °Pgenomen wegens klach-*n van depressieve aard. Vol-gens een woordvoerder van de
fjyksvoorlichtingsdienst (RVD)
i er^lijft hij niet meer dagelijks

( _£ het Bronovo en is hij tegen-
i ,j°ordig vaker op paleis Huisen Bosch dan in het zieken-huis.

zegsman van het Bronovo-ekenhuis bevestigt dat prins'aus 'als patiënt niet meer per-
brf^nt in het ziekenhuis ver-MJft'. Wel gaat de prins voor

behandeling nog regelmatig naar
Bronovo.
De Rijksvoorlichtingsdienst wil
niet zeggen of dit een vooruit-
gang in het genezingsproces van
prins Claus betekent. Een hof-
functionaris op Paleis Noordein-
de laat echter weten dat 'zeer
binnenkort officieel bekend
wordt hoe de toestand van prins
Claus is.
Twee maanden geleden deelde

de RVD mee dat de prins kamp-
te met „een ernstige terugval".
Om die reden ging hij niet met
koningin Beatrix mee naar Ja-
pan. Ook andere afspraken voor
de maand oktober werden afge-
zegd. In hetbegin van.zijn zie-
kenhuis-opname mocht de prins
af en toe eehpaar dagen naar
huis om bij zijfi gezinte zijn. Die
situatie is inmiddels veranderd.
De representatieve functies van
de prins worden voorlopig nog
waargenomen door andere leden
van de koninklijke familie.
„Maar niet door Willem-Alexan-
der. Die moet studeren", bena-
drukt een woordvoerder van de
RVD.
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het weert

* Vftte-BEWOLKING
t V JEGEN

»eer ochtend beweegt een
1 I<tafS gg:eDied van noord
[is J" 2uid over Nederland. Er
i va„ s.yeel bewolking waaruit

' nnr tot ti-'d re£en valt-In
*cht ,d(iaS draait de stroming
i*4a er het neerslaggebied
ttij., een noord tot noordoos-
**He ricntinS en wordt de
''ik w Voert*e --ucnt aanmerke-
°Ökl "'er' ook komen er dan
t-tjüar'ngen voor. De tempe-
v6ei.UJ 's in de ochtend onge-
"■'dri sraden en daalt in de
tw*laS naar 5 graden. De ko-
*--*tui na°nt daalt de tempe-
be V*r tot rond het vriespunt.
vefa lnd 's eers* n°S zwak en
fle maar neemt in
e«n *ddag toe tot matig uit
HpK?°ord tot noordoostelijke

'reff Vei-dere informatie be-
kiihfeQde het weer in Limburg
fcj11 U bellen 06-91122346.

Muur
Volgens Waite kon de ontvoerder
geen inlichtingen verstrekken over
het lot van twee Duitse gijzelaars.
Zij worden vastgehouden met het
doel de vrijlating te bewerkstelligen
van Libanezen die in Duitse gevan-
genissen hun straf uitzitten.
Sutherland merkte op datTerry An-
derson 'niet langer aan de muur
geketend' zit. „Maar hij zit nog
steeds in zijn cel, waar weinig frisse
lucht is en helemaal geen daglicht."
Sutherland zei tevens dat hij en de
anderen 'vol deemoed' de afgelopen
maanden hadden vernomen van de
wereldwijde inspanningen die voor
de vrijlatingvan de gijzelaars waren
ondernomen. „Het vervulde ons Ze-
ker met nederigheid dat wij zoveel
medegevoel met betrekking tot ons-
zelf losmaakten."

Cicippio wordt vastgehouden door
een groep genaamd Organisatie van
Revolutionaire Gerechtigheid.
Steen is in handen van de Islamiti-
sche Jihad voor de Bevrijding van
Palestina.

Voor humanitaire hulp en bescherming

Oorlogsschepen WEU
naar Joegoslavië

BONN - De Westeuropese Unie
(WEU) heeft gisteren aangeboden
oorlogsschepen naar de Adriatische
zee te sturen voor de bescherming
van burgervaartuigen, die helpen
bij de evacuatie uit en de bevoorra-
ding van de belegerde Kroatische
havenstad Dubrovnik. De Britse
minister van Buitenlandse Zaken
Douglas Hurd zei dat een Italiaans
schip al helpt bij de bescherming
van hulpverleningsschepen en dat

de Fransen ook van plan zijn aan de
operatie mee te doen.
Het aanbod aan het Rode Kruis en
andere hulporganisaties is bedoeld
om de veiligheid van de vluchtelin-
gen en de hulpverleners verder te
vergroten. „We hebben een aantal
Britse marine-eenheden in het ge-
bied die kunnen helpen bij de hu-
manitaire taak", zei Hurd na afloop
van een bijeenkomst van WEU-
ministers in Bonn.
Het was echter niet duidelijk welke
andere van de negen WEU-landen
zullen meedoen aan de operatie. De
Duitse minister van Buitenlandse
Zaken Hans-Dietrich Genscher zei
dat de Duitse grondwetverbiedt dat
zijn land troepen stuurt.
In een na de WEU-bijeenkomst vrij-
gegeven communiqué zeiden de
negen landen bereid te zijn 'prakti-
sche steun' te leveren als er een vre-
desmacht van de Verenigde Naties
naar Joegoslavië werd gestuurd. De
ministers voegden er echter aan toe
dat de vredestroepen niet kunnen'
worden gestuurd voordat er een 'ef-
fectieve wapenstilstand' is.
Vukovar, symbool van het Kroa-
tisch verzet, is gisteren gevallen na
een belegeringvan bijna drie maan-
den door het Joegoslavische leger
en Servische nationalisten. De
Kroatische bevelhebber in de stad
in Oost-Kroatië gaf al zijn troepen
bevel tot onvoorwaardelijke overga-
ve aan het Joegoslavische leger.
Daarmee kwam de verwoeste
grensplaats aan de oever van de Do-
nau, een van de belangrijkste oor-
logsdoelen van het federale leger,
geheel in militaire handen. Slechts
op een enkele plaats in het centrum
vochten Kroaten nog door.
Vertegenwoordigers van het Inter-
nationaleRode Kruis en de EG hiel-
den toezicht op de overgave en de
evacuatie van enkele duizenden
burgers uit de stad. Het leger ver-
klaarde dat burgers de stad vrij
mochten-verlaten.

Smartegeld
geëist in

IRA-zaak
HEERLEN - De vier vrijgesproken
IRA-verdachten Gerard Harte, Scan
Hick, Paul Hughes en Donna Ma-
guire hebben bij de rechtbank in
Roermond en het gerechtshof in
Den Bosch een eis tot schadeloos-
stelling ingediend.
Het kwartet werd zowel in Roer-
mond als in Den Bosch vrijgespro-
ken van de dubbele moord op twee
Australische toeristen in Roer-
mond. Over de hoogte van de be-
dragen die de vier eisen, wilden de
raadslieden geen mededelingen
doen. Harte is inmiddels terugge-
keerd naar Noord-lerland. De drie
anderen zijn uitgeleverd aan Duits-
land.

Waite en Sutherland kondigen vrijlating Anderson, Cicippio en Steen aan

Gijzelaars overgedragen
Van de redactie buitenland

DAMASCUS - De Britse gij-
zelaar Terry Waite heeft gis-
teravond na zijn vrijlating in
Damascus gezegd dat vol-
gens zijn ontvoerders drie
andere gijzelaars binnenkort
vrij komen. Waite, die samen
met de Amerikaan Thomas
Sutherland vrijgelaten werd,
kondigde aan dat binnenvijf
dagen de Amerikanen Jo-
seph Cicippio en Alarm
Steen worden bevrijd. De

lclV-? * nse journalist Terry Anderson, de gijzelaar die het
K'wi Wordt vastgehouden, zou tegen het einde van de maand■^aït vriJSelaten-
f-^OofH en Sutherland werden gisteravond in de Syrische

ad -03111-330113 aan de Britse en Amerikaanse ambassa-
■°%h- overgedragen- °e overdracht vond plaats in het Syrische
e? Astene van Buitenlandse Zaken.
■ W ■7.^ e.zei datzijn ontvoerders maan-
jl^r^iddag naar zijn cel waren ge-
-0 en, waar hij en Sutherland

'geketend zaten aan een muur, zoals
wij gedurende vijf jaar aan een
muur geketend waren. De ontvoer-
ders hadden hem op de hoogte ge-
steld van zijn ophanden zijnde vrij-
lating. Waite zei dat zij hun veront-
schuldigingen hadden aangeboden
voor zijn ontvoering. Zij zouden
zich hebben gerealiseerd dat de ont-
voeringen niet langer de doelstellin-
gen dienden waarvoor zij oorspron-
kelijk op touw waren gezet.
Waite voerde afwisselend met Sut-
herland het woord. „De ontvoerder
kwam binnen en vertelde ons dat
Torn en ikzelf deze avond zouden
worden vrijgelaten."

0 \JerrV
waite " Thomas

Sutherland

Akkoord over
plan-Simons

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Het CDA in de Eer-
ste Kamer gaat akkoord met het
gewijzigde plan-Simons voor de
stelselherziening in de gezond-
heidszorg. De christen-democraten
kunnen ermee leven dat op 1 janua-
ri aanstaande de medicijnen uit het
ziekenfonds gaan en overgeheveld
worden naar de AWBZ.

De CDA-fractieleider in de Eerste
Kamer, Kaland, heeft dit gisteren te
kennen gegeven. Hij deed dat aan
de vooravond van het cruciale de-
bat over de stelselwijziging in de
Eerste Kamer. Nadat eerder de
Tweede Kamer al met de voorne-
mens akkoord ging, moet de Eerste
Kamer dat vandaag doen.
Tot nu toe leek, althans naar buiten
toe, een meerderheid van de Eerste
Kamer bestaande uit CDA, VVD en
D66, tegen. Aan die toestand is nu
een einde gekomen door Kalands
uitspraken.
De CDA-fractie vindt het wel te
vroeg om nu al in te stemmen met
het voorstel om op 1 januari 1993
ook de huisartsenhulp uit het zie-
kenfonds naar de AWBZ te bren-
gen. Het kabinet heeft echter afge-
lopen vrijdag al besloten dat staats-
secretaris Simons in het vandaag te
houden debat, op dat punt toe zal
geven.

Directeur
Bleijenberg
weg bij ABP

Van onze verslaggever

HEERLEN - Directeur ir W.G.
Bleijenberg van de dienst Onroe-
rend Goed gaat weg bij het Alge-
meen burgerlijk pensioenfonds. Per
1 januari volgend jaar wordt hem
'op de meest eervolle wijze' ontslag
verleend. Het ABP deelde dit giste-
ren mee.

Er was al bijna een jaar onenigheid
tussen Bleijenberg en de hoofddi-
rectie van het ABP over het te voe-
ren beleggingsbeleid. Enkele we-
ken geleden escaleerde het conflict,
toen Bleijenberg kritiek uitte op het
feit dat hij pas op het allerlaatste
moment werd ingelicht over de
plannen om met betrekking tot bui-
tenlandse beleggingen samen te
werken met Rodamco.
Na zijn woedende reactie moest
Bleijenberg de leiding over de bui-
tenlandse beleggingen afstaan aan
de hoofddirectie.
Volgens ingewijden is het ontslag
van Bleijenberg vooral een persoon-
lijke zaak, waarbij zakelijke argu-
menten maar een bescheiden rol
speelden.

Zie verder pagina 11

" 'Ontslag Bleijenberg
emotioneleervaring'

Kompels in verzet

Boeren leggenverkeer in heel
Europa lam

-'toe maar, Bertha!'...

" Bij hevige rellen in de bin-
nenstad van Brussel zijn giste-
ren zeker 28 gewonden geval-
len, waarvan 27 onder de poli-
tie en de rijkswacht. De onlus-
ten ontstonden bij een protest-
mars van circa 1200 kompels,
die garanties eisten voor hun
werk en inkomen 'wanneer in
1996 de laatste Limburgse mijn
haar deuren sluit. De mijnwer-
kers smeten met stenen en fles-
sen naar de met duizend man
uitgerukte Brusselse politie en
rijkswacht. Die antwoordde
met traangas en een waterka-
non.
Het is niet bekend hoeveel ge-
wonden er zijn gevallen aan de
zijde van de demonstranten.
Het achtentwintigste slachtof-
fer is een fotograaf van het
Britse persbureau Reuter, die
door mijnwerkers het zieken-
huis in werd geslagen.
De Rijkswacht had van de
Brusselse binnenstad een ver-
sterkte burcht gemaakt, de me-
tro sloot enkele stations af, en
de demonstrerende mijnwer-
kers blokkeerden op hun tocht-
naar het Ministerie van Arbeid
en Tewerkstelling diverse ver-
keerstunnels.

(ADVERTENTIE)
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Blijspel 'Expressie'
klinkt als een klok

HEERLEN - Zeven medewerkers
van toneelgroep Expressie Heerlen
vieren hun 25-jarig theaterjubileum.
Samen kozen ze het toneelstuk dat
bij die gelegenheid in de kleine zaal
van de Heerlense stadsschouwburg
in première ging. Vijf van hen ston-
den in de rollen: Ben Bringmann,
Angeline Janssen, Guido Janssen,
Karin Jalink en Paul Gulikers. Ze
werden 'aangevuld' met Wil Tho-
mas. De jubilarissen Jos Bauer en
Patrick Janssen verzorgden respec-
tievelijke de grime en de belichting
plus geluid.

Met 'Liefde half om half van de be-
roemde Britse blijspelschrijver
Alan Ayckbourn maakten de jubila-
rissen een uitstekende keuze. Ac-
teurs en actrices bleken voor deze
opgave geknipt. In een samenspel
dat klonk als een klok wist ieder
persoonlijk een toneeltype leven in
te blazen. Het stuk is bijzonder
knap gecomponeerd, het speelt in
twee huiskamers die op vernuftige
manier met elkaar zijn verweven.
Hierin wordt het leven en het ont-
hioeten van twee families tegelij-
kertijd zichtbaar. Er is sprake van
snel wisselende actie, die exacte ti-
ming vraagt. Daardoor is het moge-

lijk dat het echtpaar, dat op ver-
schillende dagen bij de beide fami-
lies op het eten komt, aan de éne,
zowel als aan de andere tafel mee-
eet, terwijl de dialogen tussen de
beide families afzonderlijk gewoon
voortgaan.

De inhoud van het stuk heeft op
zich weinig om het lijf. Zoals in een
groot aantal blijspelen gaat het om
een aaneenschakeling van misver-
standen, die in een happy end wor-
den opgelost. De compositie van
>het stuk én de manier waarop de
spelers ermee omgingen, bewerk-
stelligden echter dat het een uiterst
gave vertoning werd, waarmee het
publiek zich kostelijk amuseerde.
Ruth Postel heeft vanuit de losse
pols, maar weloverwogen, geregis-
seerd. Het is de gewoonte van Ex-
pressie optimale aandacht aan het
decor te besteden, dat ook nu weer,
onder leiding van Henk Huyser, in
samenhang met belichting en ge-
luid een bindende factor vormde.

Reprises van deze avondvullende
produktie vinden 22 en 23 novem-
ber plaats op dezelfde lokatie om
20.30 uur.

mya maas

SITTARD - De uitvoering van het
oratorium 'Paulus van Felix Men-
delssohn Bartholdy door het Toon-
kunstkoor Geleen onder leidingvan
Ger Vos - afgelopen zaterdag in de
Sittardse Stadsschouwburg - deed
schools aan. Het organiserende
koor werd aangevuld met de Eind-
hovense Oratoriumvereniging en
begeleid door het Nieuw Vlaams
Symfonieorkest uit Brugge, dat be-
paald niet altijd steun bood. De so-
listen, sopraan Young-Hee Kim, alt
Heleen Resoort, tenor Alex Ver-
meulen en bas Math Dirks, leverden
gelukkig wel een positieve bijdrage
aan de uitvoering van dit werk, dat
voor een amateurkoor toch een (te)
zware dobber is.

In de koralen kwam het koor nog
het best tot zijn recht. De goede ba-
lans en de dunne, zilverachtige
kleuring waren de opvallendste
kenmerken. De volle lengte van dik
twee uur muziek vrat echter aan de
krachten van het koor - de Sittard-
se Stadsschouwburg werkte wat
dat betreft niet mee. Met name in de
meer contrapuntische delen, die
minder goed tot de verbeelding van

kunst

Thorn en Kaalheide smaakmakers concertwedstrijd in Rodahal

Boe-geroep voor mis Van Beurden
KERKRADE - Er klonk boe-geroep, zondagavond in de Ro-
dahal van Kerkrade tijdens de wedstrijd in de Concertafde-
ling. Dat zal ongetwijfeld niet voor harmonie St.-Michael
Thorn (de Geiten) zijn bedoeld. Want die speelde fantastisch.
En ook niet voor dirigent Heinz Friesen. Want die maakte ook
in Kerkrade duidelijk niet alleen de beste, maar ook dekleur-
rijkste dirigent in de wereld van de blaasmuziek te zijn. Nee,
die blijken van afkeer golden de compositie La Messe van
Bernard van Beurden. En niet omdat ze zo modem klonk.
Want de oren van de liefhebbers zijn wat gewend de laatste
jaren. Het was de inhoud die enkele luisteraars blijkbaar tegen
de borst stuitte.

In La Messe probeert de componist
zijn ongenoegen tot uitdrukking te
brengen over het dogmatische van
het katholicisme. De compositie -
de vaste gezangen van de mis - is
een persoonlijke aanklacht tegen
het 'moeten geloven', maar tegelijk
een lofzang op het misritueel. Een
aangrijpende compositie, soms zeer
onverbiddelijk met priemende dis-
sonanten en woeste fortissimo's,
maar ook heel ingetogen, sfeervol,
geschreven vanuit een oprecht ge-
voel. Een compositie die aandacht
verdient en zeker geen afwijzing in
primitieve uitingsvormen. Die des
te meer opvielen omdat ze nooit
eerder - een enkele prijsuitreiking
daargelaten - zo nadrukkelijk een
concours ontsierden.

Hoe het ook zij: 'de Geiten' hebben
met deze compositie-opdracht een
waardevolle bijdrage geleverd tot
de uitbreiding van het repertoire.
En haar op ongelooflijk indringen-
de wijze in première gebracht. Jam-
mer dat ze in de keuze van de solis-
te - het werk is geschreven voor
harmonie, mezzo-sopraan, accor-
deon en cello - geen gelukkige
hand hebben gehad. De stem van
Marjanne Kweksilber is absoluut
ongeschikt (te klein) om de hevig
emotionele en dramatische solopar-
tij enigszins overtuigend te vertol-
ken. Haar inbreng heeft er m.i. toe
geleid dat het soepel en virtuoos
musicerend orkest uit Thorn 'bleef
steken' op 354 punten. Want qua al-
lure was de uitvoering van de Gei-
ten superieur aan die van de Friese
fanfare, een dag eerder, dieook met
354 punten werd beloond door de
wijze heren Ducène, Floore en
Kuijpers.

Aangenaam verrast heeft mij St.-
Jozef Kaalheide. Deze Kerkraadse
harmonie overklaste de Belgische

deelnemer uit Harelbeke en de
Duitsers uit Baden-Württemberg
volledig en wist zelfs uit de scha-
duw te treden van de grote broer uit
Midden-Limburg. Alex Schillings
was de teleurstelling van de dag er-
voor (de derde plaats met fanfare
St.-Joseph Meers) kennelijk te bo-
ven, zijn fanatieke en zwierige aan-
pak inspireerde 'zijn' musici tot
enthousiast spel, waarbij vooral de
kernachtige, markante benadering
van het Concert voor sopraansaxo-
foon (alweer een compositie-
opdracht voor Van Beurden) en de
sprankelend en zeer karakteristiek
gespeelde Schilderijententoonstel-
ling van Moussorgsky het meest
opvielen. En wat een voortreffelijk
stel solisten heeft deze harmonie.
Verschrikkelijk jammer dat de
stemming de totaalindruk negatief
bleef beïnvloeden. Al zal men in
Kaalheide met de 343 punten in de
zevende hemel zijn.

Al met al waren beide harmonieën
de smaakmakers van de tweede
wedstrijddag. Dat Harelbeke en de
Duitsers niet verder kwamen dan
respectievelijk 329 en 328 punten
mag voor een groot gedeelte op het
conto van de beide dirigenten wor-
den bijgeschreven. Zowel Geert
Verschaeve als HarryBath (van oor-
sprong een Engelsman) bleken al-
leen dirigeèrtechnisch al onvol-
doende onderlegd om hun muzi-
kanten tot extra prestaties tekunnen aanzetten. Los van artis-
tiek-inhoudelijke aspecten: zo
speelden de Belgen Mozart met
Hollandse klompen en de Duitsers
Sparke met vierkante 'Gründlich-
keit. En dankun je het wel vergeten
bij super-gemotiveerde Limburgse
top-orkesten.

jos frusch

" Een dolgelukkige Alex Schillings na het bekend worden van deuitslag. Foto: FRANS RADE.

" Vreugde in de gelederen van harmonie St.-Michael. Foto: FRANS rade.

Schoolse 'Paulus van
Toonkunstkoor Geleen
dezangers bleken te spreken, werk-
te de akoestiek nog eens extra te-
gen.

Ook het begeleidende Nieuw
Vlaams Symfonieorkest had blijk-
baar moeite met de omstandighe-
den. Op de dramatische hoogtepun-
ten van het werk, waar van de strij-
kers technisch professionele kwali-
teiten worden verwacht, werd veel
weggemoffeld. En in de dunner ge-
ïnstrumenteerde arioso-delen met
solisten en koor schoten stemming
en samenspel, vooral bij de houtbla-
zers, kwalijk te kort. Dit orkest was
in de uitvoering van afgelopen za-
terdag geen stuwende kracht, on-
danks de vaardige manier waarop
Ger Vos het geheelbij elkaar wist te
houden. De enige momenten dat dit
begeleidende apparaat uit Brugge
welaccuraat speelde, was in de reci-

tatieven. Maar het is wel een karige
oogst als het welluidende orkest-
aandeel beperkt blijft tot het netjes
neerzetten van een aantal aceoor-
den.
In deze recitatieven blonk vooral de
Koreaanse sopraanYoung-Hee Kim
uit. Zij beschikte over een verbluf-
fend duidelijke dictie, waardoor
haar Duits woord voor woord te vol-
gen was. Math Dirks wist zich in het
geheel in te leven en zong een over-
tuigende Paulus-partij. Met zijn
basstem, die tendeert naar een hel-
dere tenorkleur, tilde hij de muziek
in enkele zeldzame ogenblikken
van de grond. Een souplesse die de
uitvoering van dit vroeg-romanti-
sche werk jammer genoeg meesten-
tijds moest ontberen.

mariëlle hintzen

recept
Gevulde aardappelen
Gevulde aardappelen smaken heer-
lijk in combinatie met gegrilld vlees
of vleesspiezen met bijvoorbeeld
een salade. Voor dit gerecht zijn
vooral de bintjes geschikt omdat ze
ook na het koken stevig blijven.
Benodigdheden voor 4 personen: 4
grote binten, ca 4 el melk, peper en
zout, 1 pakje Boursin of andere
kruidenkaas.

Boen aardappelen onder koud stro-
mend water schoon. Kook de hele
aardappels in ongeveer 20 minuten
gaar. Laat enigszins uitdampen en
snijd er een kapje af.
Hol met een lepel uit maar laat een
wand van ongeveer 2 cm staan.
Wrijf aardappelkruim fijn met melk
en meng er de kruidenkaas door.
Vul aardappelen met dit mengsel en
leg kapje als 'deksel' op gevulde
aardappel.

Leg bintjes op bakplaat of rooster
en schuif in het midden van een
voorverwarmde oven van 200-225°C.
- stand 4/5. Laat aardappelen in
15-20 minuten door en door warm
worden.
TIP: Hebt u de aardappelen eerder
voorbereid, reken dan op een op-
warmtijd van ruim 20 minuten.

huub meijer

Opvoering
Nieuw Genker

Toneel mist
spanning

ELSLOO - Het 'Nieuw Genker
Toneel' presenteerde zich afgelo-
pen zaterdag in het Maasland-
centrum voor het eerst in het
bijna veertigjarige Elsioose To-
neeltoernooi. Met 'Harold en
Maude' van Collin Higgins. Het
is het bizarre verhaal van een
jongen die de aandacht van zijn
moeder, een society-type, mist
en daarom zijn toevlucht neemt
tot extreme uitbarstingen van
agressie. Zoals het in de lucht la-
ten vliegen van het scheikunde-
lokaal en een aantal zelfmoord-
suggesties. Als hij een wijze,
begrijpende, levensvriendelijke
tachtigjarige gravin leert ken-
nen, wil hij haar trouwen. De
voorstelling is opgebouwd uit
vele korte scènes.
De regie van deze voorstelling
was in handen van de Vlaamse
auteur René Swartenbroekx, die
zelf ook een aantal toneelstuk-
ken en musicals schreef. Toneel-

technisch werden de situat
weliswaar uitgebuit, maar
kwaliteit van het spel liet toch
wensen over. De toets was in 1
algemeen gewild-luchtig, de I
lans tussen de realiteit en de
reële belevingswereld van I
rold en Maude niet helemaal
evenwicht. We misten een stf
spanningsveld, zelfs de genegl
heid van Harold voor de oU
dame, die logischerwijze tot 1
huwelijksvoorstel moest leid'
konden wij niet proeven,
moederfiguur, Helen Chase, «
niet altijd goed verstaand
Vooral in de eerste scènes wel
zij, met al te druk gesticuler
de indruk nogal nerveus te zi
De gevoelige rol van MaU
werd evenwichtig en charrni
ingevuld, terwijl ook de over
rollen, elf in totaal, pasten in 1
patroon dat deregisseur had i
gestippeld. Het publiek kon c
ook duidelijk waardering 'brengen voor de prestatie. I
'plooibare' decor bood gevarie
de mogelijkhe'den, met het li'
werden mooie dingen geda
De kleding van Helen met v
schitter-effecten vonden wij c'
ter 'overdone.

mya ma

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. geschil, twist; 3. deel van
een ambtsgewaad; 5. zeehond; 8. deel van
een fuik; 11. trekdier; 12. roem; 14. huis-
dier; 16. de onbekende; 17. pausenaam;
18. snijwerktuig; 19. Nederlandse rivier;
21. schil; 23. rivier in Siberië; 24. voedsel;
25. koordans; 27. Duitse N.V.; 28.ten be-
drage van; 29. deel van het jaar; 31. rivier-
tje in Friesland; 33. vaartuig; 34. gewicht;
35. vent; 36. niet parkeren; 38. schaapka-
meel; 40. rustteken; 42. hoofddeksel; 43.
vol met wolken; 44. bunzing; 45. afvoerka-
naal; 47. heilig dier; 50. nummer; 51.
godin van de eeuwige jeugd; 53. titel; 55.
water in N.-Brabant; 57. uitgave; 59. slot;
60. persoonlijk voornaamwoord; 61. rond-
hout; 62. springerig insekt; 64. was gete-
kend; 65. op dit moment; 66. geneesmid-
del; 67. familielid; 69. stremsel; 70.
aangerichte tafel; 72. uitroep van afkeer;
74. binnenvaartuig; 76. vruchtengelei; 77.
tin; 78. nageslacht; 79. vruchtenat; 80.
zangstem; 81. spinneweb.

Verticaal: 1. navigatiemiddel; 2. lekKef(l
3. voedsel; 4. water in Friesland; 6. "j' "de; 7. leuning, balustrade; 9. de onb^j
de; 10. grote sterke hand of vuist; I
behoudens vergissingen (Lat. afk.): ,j
verbouwer; 15. voorzetsel; 17. laatst^20. vreemde munt; 22. landbouwwerktu|
26. boom; 28. dccl van het lichaarn; S
Nederlandse rivier; 30. Europees land:
een zekere; 34. grasperk; 37. veer; 38 |
geleigenschap; 39. kloosteroverste; j

bevel; 41. voegwoord; 46. vreemde $a
48. wortel; 49. wasbekken; 52. enig: a

vis; 56. reeds; 58. mal, wonderlijk; 60-gj
belse figuur; 61. het Romeinse rijkjj
militaire rang; 66. naschrift; 68. famil'lj
71. ter herinnering; 73. tussentijds;.;
vogel; 76. bevestiging, toestemming;
Frans N.V.

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ
LimburgsDagblad
birectie: l
mr. F.A.M, van Hellemond' t
K.J. Verwer

Hoofdkantoor: 1
In de Cramer 37 1
6411 RS Heerlen ■
Telefoon: j
Abonnementen 045-73 gj
Advertenties 045-7-j!^
Piccolo-advertenties 045-7'
FaX! iiJRedactie 045-7*^Advertenties 045"2*03*Algemeen 045-''''
Telex: .*

Redactie -"
Banken: A

ABN Bank Heerlen 57 75 f. 4
Postbank 10 3i>
Rayonkantoren: A
Brunssum 045-25»^Geleen 046-7^!Heerlen-Centrum 045-71's jl
Kerkrade 045-452932/4»'^Maastricht 043-Zsl,r
Roermond 04750-v>A
Sittard 046-5 j^i
Valkenburg 04406-1'
Abonnementsprijzen:
Bij vooruitbetaling te voldo^-4per kwartaal / L'ti
per maand f l$
losse nummers / 't

Dtr

Dinsdag 19 november 1991 " 2

Oplossing van gister

Limburgs dagblad

de tootootjes panda ende spelbreker



Exorcisten
overbelast

ROME - De behoefte aan kerke-
lijke uitdrijvers is in sommige
Italiaanse bisdommen zo groot,
dat de bisschoppen hebben be-
sloten een commissie voor de
opleiding van exorcisten in te
stellen. Dat meldt duiveluitdrij-
ver pater Gabriele Amorth in het
Italiaanse jezuïetentijdschrift
'Civilta Cattolica'.
Amorth, schrijver van een veel
geraadpleegd handboek voor

exorcisten, kan het werk met
zijn twintig collega's niet meer
aan. Door de ontkerkelijking
krijgen naar zijn mening bijge-
loof, satanische sekten en esote-
rische praktijken steeds meer
ruimte. „Daar waar het aan ge-
loof ontbreekt, heeft de duivel
zijn nest", meent hij. De afgelo-
pen tien jaar is het aantal verzoe-
ken om de duivel uit te drijven
voortdurend toegenomen. Min-
stens twaalf miljoen Italianen
zoeken volgens de pater regel-
matig ofbij tijd en wijle hun heil
bij tovenaars en kaartlegsters of
nemen deel aan spiritistische
scances.

Debat
TV^acties van PvdA en WD in de

Kamer willen nog deze
de <f+een spoeddebat houden over
2°rEHh atie op Oost-Timor. De be-
sitvjiat*

d bi
*- beide fracties over de

Se ]3e ln dezevoormalige Portuge-
dQor -*°nie, die in de jaren zeventig
■stig lndonesië werd bezet, is ern-
iOver -pegenomen na de berichtenQe massa-executie.

China zwakt
uitspraken
Baker af

fc-S-KINl'^eft " ~ >e Chinese regering
l^eftkpgXSteren gezegd te zullen na-
y.faket^ °Ver het beperken van de

P°rt' Daarmee wordt de
jlari^ lkaanse minister van Buiten-

st floten 6 "^ken James Baker terugge-
jf'ej,; ' die zondag na overleg in„:toegp g meldde dat China vast had

J ft *-ddpn
gd geen raketten voor de

iren a
ange afstand meer te leve-

-1 ta n dan landen als Syrië en Pakis-
D-'
Pet «..P 2akPlTlmsterie van Buitenlandse
V faket» m Peking zei dat China de

Vs 'exPort alleen beperkt als de
ClWnctles intrekken tegen twee
dei bf hedrijven die bij rakethan-
Vgt kken zi**n' °ok moet Was"

11 -Amerikaanse bedrijven
&ute..<> a*en hoogwaardige com-

>chin..en satelliettechnologie aan
VQI^a te verkopen.

,tychn Baker heeft China beloofd'
faU e vg dit Jaar b« het Non-Prolife-

j'feltj^-.^drag aan te sluiten, de we-
VejSD

lJde overeenkomst tegen de
la £reiding van kernwapens. Chi-

eraakte v°or het bezoek van
te w-j

ec hter al duidelijk niet mee
VatUi*it

n doen aan een campagne
c°ft*im nationalepolitieke druk op
voorunistisch Noord-Korea om te
&en s omen dat dat land kernwa-
?i.ch ri

m nanden krijgt. Peking liet
Uit aar gisteren niet verder over

jj.

Mogelijk toch
uitlevering
verdachten
'Lockerbie'

TRIPOLI - Libië bestudeert het
verzoek van de Britse justitie om
twee Libiërs uit te leveren, die ver-
antwoordelijk worden geacht voor
de bomaanslag op een PanAM-jum-
bo bij Lockerbie in 1988. Dat heeft
het Libische persbureau JANA gis-
teren gemeld.

Londen liet de uitleveringsverzoe-
ken door de Italiaanse ambassade
in Tripoli aan de Libische autoritei-
ten overbrengen. Italië behartigt de
belangen van Groot-Brittannië in
Libië. JANA berichtte dat het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken in
Tripolie de documenten in ont-
vangst heeft genomen en dat de
Libische justitiezal bekijken of aan
de verzoeken kan worden voldaan.

Rubbers wenst
geen pers

bij rondreis
Van onze

Parlementaire
redactie

S?N HAAG - Pre-i^-r Lubbers heeft
a^n behoefte aan de
Per,WtZigïeid van de
]*■*> dij de rondreisS?fs de EG-hoofd-
Jfden die hij van-«ag begint. Plan-"en om de Neder-

landse media op zijn
reis mee te nemen,
heeft de eerste mi>-
nister dan ook van
de hand gewezen.
Hij heeft de rege-
ringsleiders waar-
mee hij praat ook
gevraagd geen publi-
citeit rond zijn be-
zoek te verzorgen.
Kringen rond de pre-
mier wezen er giste-

ren op dat het vooral
gaat om 'luister-
bijeenkomsten.
Lubbers wil van elk
van zijn gespreks-
partners horen waar
hun grenzen liggen
bij het vinden van
overeenstemming
over de Europese
politieke unie (EPU)
en de Europese mo-
netaire unie (EMU).
De premier zal daar-
bij hoogstens moge-
lijkheden aftasten
om de verschillen
van mening binnen
de EG over beide on-
derwerpen, te over-
bruggen. Nieuwe
ideeën of plannen
wil de bewindsman
zelf niet naar voren
brengen.

'Minisier heeft Kamer verkeerd ingelicht'

VVD eist debat
over asielplan

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De VVD in de Twee-
de Kamer wil een interpellatiedebat
met minister D'Ancona (WVC) over
het opvangbeleid voor asielzoekers.
Volgens VVD-Kamerlid Wiebenga
lijkt het erop dat de minister de Ka-
mer verkeerd heeft ingelicht over
negen onderzoeks- en opvangcentra
voor asielzoekers, die 1 januarivan
het volgend jaar in gebruik dienen
te worden genomen.

VolgensWiebenga heeft de minister
in een vrijdag aan de Tweede Ka-
mer gestuurde brief de suggestie
gewekt dat de onderhandelingen
met de betrokken gemeenten zou-
den zijn afgerond. In werkelijkheid
is met nog maar twee gemeenten
(Eindhoven en Zeewolde) een defi-
nitieve overeenkomst gesloten.

Met Zwolle, Dordrecht, Rijsbergen
en Nijeveen zijn de onderhandelin-
gen in een vergevorderd stadium,
terwijl de gemeenteraden van
Noordoostpolder en Oisterwijk zich
nog over het verzoek van de minis-
ter moeten uitspreken. In al deze
gevallen gaat het om de omvorming
van reeds bestaande asielzoekers-
centra tot opvangscentra. In het
negende geval - 's Gravendeel - is

zelfs nog niet een accommodatie
voorhanden.

Furieus
De burgemeesters van Noordoost-
polder en Oisterwijk reageerden
furieus op de berichten dat de vesti-
gingsplaatsten al zouden zijn vast-
gesteld. Woordvoerders van WVC
haastten zich daarna om te verkla-
ren dat de onderhandelingen inder-
daad nog niet waren afgerond, en
schreven de verwarring toe aan een
foutief persbericht.

Wiebenga vindt echter dat ook in de
brief aan deKamer de indruk wordt
gewekt dat alles reeds in kannen en
kruiken is. Hij acht de gang van za-
ken laakbaar. Bovendien kan zij lei-
den tot een verlies aan vertrouwen
in het ministerie bij de betrokken
gemeenten. „Dat kan desastreus
zijn", aldus Wiebenga.

Indonesische strijdkrachten ontkennen beschuldigingen Tapol

Massa-executie op Oost-Timor
; È?iRTA -De Indonesische
*tenJdkrachten hebben giste-

* oL°£tkend dat zij vrijdag op
Hen umor tachtig gevange-

- pi hebben geëxecuteerd.
"g grove leugen", zo be-

eprTPelde legerwoordvoerder
rQffraal Nurhadi Purwosapu-

'ULonTf beschuldiging van de in

' rer-v,* gevestigde mensen-
<i Lntenorganisatie Tapol.

:fdat htl dit weekeinde gemeld
|ftaehti ger vri Jdag °P Oost-Timor
! I heeft j

gevangenen geëxecuteerd
f' dat d dagen na het bloedbad
l)den a stnJdkrachten dinsdag had-
Éstratilangencnt tüdens een demon-
Tlin d Yf herdenkingsbijeenkomst

■Het 1 tlmorese hoofdstad Dili.
""",'OiïKiat rf er 1S niet zo beestachtig,
|l**esu d-r Oosttimorezen ook Indo-Ij, ers zijn", zo stelde de generaal.

Lva n|pns Tapol werden zondag ge-
'besSp ?n vanuit de plaatsen Tai-

.Vracht Manleuana en Dili in vier

■ gebraoKagens naar het dorp Bemos
|van tC.,.1' tjen kilometer ten zuiden

744eh Soldaten van het 700een
divisi atalJ°n, van de Hasanuddin-
vQor k' zouden de gevangenen -hebbp grootste deel jongeren -trek t

gedw°ngen zich voor ver-
Vqi„ e ontkleden, de mensen ver-
den5 ns aan elkaar hebben gebon-
den ln naar Bemos hebben gere-
Pas „ j3l"werden zij op de rand van
Zet gedolven massagraven neerge-
Schot met een mitrai--leur doodge-

Onderlinge strijd in regeringspartij

Opnieuw onrust
in Somalië

NAIROBI - In Somalië zijn op-
nieuw zware gevechten uitgebro-
ken tussen twee facties van het
regerende Verenigd Somalisch
Congres (USC). De tegenover elkaar
staande partijen zijn de etnische
groep van president Ali Mahdi Mo-
hamed en die van USC-voorzitter,
generaal Mohamed Farrah Aidid.

De spanningen ontstonden verle-
den maand toen de strijdgroep van
Aidid, die de luchthaven van de
hoofdstad Mogadishu beheerst, de
landing van een Italiaanse rege-
ringsdelegatie verhinderde. Aidid
ziet de hechte relatie van Ali Mahdi
met Italië met lede ogen aan en
heeft de regering in Rome verzocht
haar ambassadeur uit Mogadishu
terug te trekken.

Zondagmiddag laaiden in de hoofd-
stad de gevechten tussen beide
groepen weer op. Gisteren ver-
plaatste de strijd zich van de gebie-
den die worden beheerst door de
aanhangers van Aidid, naar streken
waar de groep van Ali Mahdi sterk
is vertegenwoordigd. Volgens infor-
manten in Nairobi duurden de ge-

vechten gisteren in alle hevigheid
voort.

Het USC greep 10 maanden geleden
de macht na de verdrijving van dic-
tator Mohamed Siad Barre. De re-
bellen in de noorden, die de groot-
ste bedreiging vormden voor Siad
Barre, zijn het niet eens met de be-
noemingvan de zuiderlingAli Mah-
di tot president.

binnen/buitenland

'Honecker
vraagt asiel'

BONN - Ex-president en partij-eider Erich Honecker van devroegere DDR heeft in de Sov-
n t

Ume Politiek asiel gevraagd,■wt meldde het Duitse massa-wad Bild gisteren. De 79-jarigenonecker heeft een brief aanPresident Michail Gorbatsjov ge-
buurd waarin hij vraagt in desovjetunie te mogen blijven, al-wjs de krant die in het verledenvaak goed op de hoogte bleekvan ontwikkelingen in de Sovjet-

Honecker verblijft sinds het

voorjaar in de omgeving van
Moskou, nadat een Sovjetvlieg-
tuig hem in alle stilte uit een
militair hospitaal in de voormali-
ge DDR had opgehaald. De rege-
ring in Bonn heeft een opspo-
ringsbevel uitgevaardigd tegen

Honecker. Zij wil hem berechten
wegens zijn verantwoordelijk-
heid voor het doodschieten van
ongeveer 200 mensen die tussen
1971 en 1989 geprobeerd hebben
de Berlijnse Muur te passeren in
hun streven naar de Bondsrepu-
bliek te vluchten.

Honecker is weer in het zieken-
huis opgenomen, zo meldt Bild
verder. Hij wordt behandeld in
hetzelfde militaire hospitaal in
de buurt van Moskou, waar hij
eerder dit jaar verbleef na zijn
vlucht uit Duitsland.

Honecker
Gorbatsjov is tegen uitleve-
ring van oud-DDR-chef Erich
Honecker. De argumenten
die de Sovjet-president voor
zijn weigering aanvoert,
doen echter niet ter zake.
Honeckers ouderdom en zijn
tien jaren lange opsluiting
door de nazi's hebben im-
mers niets te maken met het
bewind dat hij als staats-

hoofd van de DDR in zijn land heeft gevoerd. Waar het wel om
gaat is vast te stellen of hij de eerstverantwoordelijke is voor het
bevel aan grenswachten om op vluchtende burgers te schieten.
Tientallen mensen moesten hun wanhoopsdaad met de dood be-
kopen. Honecker staat, wat dat betreft, onder ernstige verdenking.
Hoe men het ook wendt of keert, alleen al jegens de slachtoffers
van het Oostduitse schrikbewind zijn de Duitse autoriteiten ver-
plicht, Honecker ter verantwoording te roepen.
Uiterst zwak ook is Gorbatsjovs uitlating in dit verband dat Duits-
land er zich voor moet hoeden, „de weg van de revanche" op te
gaan. Uitlevering en mogelijke berechting van Honecker hebben
niets met weerwraak te maken, maar betekenen gewoon dat het
recht zijn loop neemt. Om die reden verdient het vroegere commu-
nistische staatshoofd ook geen politiek asiel in de Sovjetunie. In
geval van strafoplegging kan de labiele gezondheidstoestand wel-
licht reden zijn voor clementie, maar Honeckers ziekte rechtvaar-
digt in genen dele dat hij zich reeds bij voorbaat aan de justitie
onttrekt.
Ook de tegenwerping van CDU/CSU-zijde dathet terughalen van
Honecker Duitsland in een lastig juridisch parket kan brengen,
omdat bij eventuele vrijspraak het rechtsbewustzijn vooral in de
DDR wordt geschaad, snijdt geen hout. De opwinding in de voor-
malige DDR zal beslist groter zijn, als mannen als Honecker, Mielke
en hoe zij verder heten buiten schot blijven, terwijl degenen die
onder dwang het schietbevel van hogerhand uitvoerden, voor de
rechter worden gesleept en achter de tralies belanden.

Vier jaar
ontzegging
kiesrecht

geëist
BREDA - Wegens het plaatsen
van valse handtekeningen onder
stemvolmachten, heeft officier
van justitiemr E. Kiepe gisteren
voor de rechtbank in Breda te-
gen de 60-jarige A. K. uit Sint
Willebrord vier jaar ontzegging
van het kiesrecht geëist. Daar-
naast vindt de officier datK. een
jaarvoorwaardelijke gevangenis-
straf en een boete van 1000 gul-
den moet krijgen.

Het ronselen van stemmen, dat
aanvankelijk ook ten laste was
gelegd, is verwezen van de meer-
voudige strafkamer naar de kan-
tonrechter.

Kiepe baseert het bewijs dat er
met valse handtekeningen is ge-
werkt op verklaringen van getui-
gen. Zij zouden aan K. blanco
volmachten hebben verstrekt
om te stemmen op een plaatselij-
ke partij die vorig jaar meedeed
aan de raadsverkiezingen in de
Westbrabantse gemeente Ruc-
phen, waar Sint Willebrord deel
van uitmaakt.

K. gaf toe van een aantal dorps-
bewoners stemvolmachten in
ontvangst genomen te hebben.
Onder enkele volmachten ont-
brak de handtekening. Die im-
proviseerde hij zelf. Vervolgens
deponeerde hij de volmachten,
zoals met de stemmers was afge-
sproken, eerlijk verdeeld in de
brievenbussen van de twee wet-
houders.

Tsjechoslowaakse
ex-president

Husak overleden
PRAAG - Gustav Husak, de vroe-
gere president van Tsjechoslowa-
kije en voorzitter van de communis-
tische partij, is gisteren op 78-jarige
leeftijd overleden in een ziekenhuis
in Bratislava.

Vorige week had de communist
zich, vlak voor zijn dood, verzoend
met de katholieke kerk die hij ja-
renlang had vervolgd. Nadat hem
de biecht was afgenomen, werden
hem de laatse sacramenten toege-
diend.
Husak was de laatste communisti-
sche president van Tsjechoslowa-
kije. Hij bekleedde dit ambt van
1975 tot de 'fluwelen revolutie' van
1989. Na deze vreedzame omwente-
ling nam hij ontslag als lid van het
partijpresidium, nadat hij al in 1987
om gezondheidsredenen was afge-
treden als voorzitter. Hij werd toen
opgevolgd door Milos Jakes.
Hij was als voorzitter van de partij
medeverantwoordelijk voor het
neerslaan van de 'Praagse Lente' in
1968 toen Sovjettroepen het land
binnenvielen om de demonstraties
voor meer democratie de kop in te
drukken.

punt uit
Files

Drukte op de wegen en het
slechte weer waren gisteroch-
tend de oorzaken van diverse
aanrijdingen en 28 files met een
lengte van in totaal 167 kilome-
ter. Door het regenachtige weer
waren er om 7.00 uur al zeven
files op de Nederlandse snel-
wegen. Het aantal liep optot 28
door aanrijdingen op de A2O,
de Al6en de A2, alsmede door
een brandende auto op rijks-
weg Al3. In totaal vonden er in
de ochtendspits 26 aanrijdin-
gen plaats, waarvan drie met
gewonden en één met dodelij-
ke afloop. Om 10.30 uur was
Nederland weer filevrrj.

Ministerie
De afdeling van de directie
Communicatie in het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken is
gisterochtend weer door haar
ambtenaren betrokken. Vol-
gens een woordvoerder van het
ministerie zijn er door de bom-
aanslag van vorige week be-
hoorlijk veel paperassen kwijt
of door elkaar geraakt. De scha-
de wordt geschat op vele mil-
joenen guldens, vooral doordat
de betonconstructievan het ge-
bouw is beschadigd.

Vluchtstrook
De politie gaat de komende tijd
verscherpt toezicht houden op
weggebruikers die in strijd met
de verkeersregels gebruikmak
ken van vluchtstroken. De ac-
tie, onder het motto 'de vlucht-
strook moet vluchtstrook blij-
ven' is gisteren door de
Algemene Verkeersdienst in
Driebergen aangekondigd.
Sinds 1 november dit jaar het
nieuweReglement Verkeersre-
gels en Verkeerstekens (RW)
van kracht werd, is het ge-
bruik, behoudens noodgeval-
len, van de vluchtstrook, de
vluchthaven of de berm van
een autosnelweg of autoweg
verboden.

Zegerplas
De darmklachten die zwem-
mers afgelopen zomer in de
Alphense Zegerplas opliepen,
hebben niets te maken met het
gif in de nabij gelegen Coupé-
polder. Dat blijkt uit de giste-
ren bekendgemaakte resulta-
ten van een onderzoek naar de
ziektegevallen door de GGD
Rijnstreek en de geneeskundi-
ge hoofdinspectievan de volks-
gezondheid. Volgens het on-
derzoek is een lozing door een
rioolwater-zuiveringsinstallatie
de oorzaak geweest van de
ziektegevallen.

ECU
De PvdA-fractie wil op korte
termijn de rijksdaalder vervan-
gen door de ECU, de Europese
munt die momenteel ongeveer
2 gulden en 30 cent waard is.
Dit is éénvan de suggesties die
de PvdA deze week in de
Tweede Kamer zal doen bij de
begrotingsbehandeling Finan-
ciën. De PvdA vindt het nodig
om de Nederlandse burger al-
vast vertrouwd te maken met
de ECU als wettig betaalmid-
del.

Verjaardagsfeest

" Koning Hoessein van
Jordanië vierde gisteren
zijn 56ste verjaardag.
Hij maakte van het ver-
jaardagsfeest een spekta-
kel compleet met een
traditionele Arabische
militaire parade. Vanuit
een jeep salueert de ko-
ning de legerofficieren.

(ADVERTENTIE)

Grand 0

Het mooiste is dat je
er niets meer van ziet!
(alle bekende merken)

(ADVERTENTIE)
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Cheques
Maar dat was voor Nederland ab-
soluut onaanvaardbaar. „Onge-
dekte cheques worden niet afge-
geven", zei een medewerker van
de ministers Hirsch Ballin en
Pronk daarover. Maar de Suri-
naamse regering wilde geen
'oninbare cheque' in ontvangst

nemen. En dus werd het voor
Suriname belangrijkste punt van
de agenda naar een werkgroep
verwezen.
Voor- Nederland is dat geen
ramp. Bestrijding van drughan-
del en herstel van de democrati-
sche rechtsstaat in Suriname
waren voor Nederland veel be-
langrijker. En op die punten
werden in elk geval resultaten
geboekt, al moet natuurüjk wor-
den afgewacht wat er van te-
rechtkomt.

Eén ding stond tevoren vast. De
conferentie op Bonaire mocht en
kon niet mislukken. De Suri-

[ I nieuwsanalyse j

Naamse afvaardiging wist heel
goed dat een mislukking wel-
eens de definitieve breuk tussen
Nederland en de ex-kolonie zou
kunnen betekenen. In de Twee-
de Kamer was langzamerhand
de stemming ontstaan dat bij ge-
brek aan resultaten Nederland
toch maar definitief de handen
van Suriname moest aftrekken.
Een schrikbeeld voor Suriname,
een land dat op bijna alle fronten
in een deplorabele toestand ver-
keert. ,
Niemand nam de korte crisis in
de onderhandelingen afgelopen
zaterdagnacht en -ochtend, dan
ook erg serieus. De ontwikke-
lingssamenwerking - het tweede
agendapunt na het herstel van
de rechtsstaat - leidde tot veel
problemen doordat de met de
ministers meegereisde politieke

delegatie uit Suriname zich over-
al mee bemoeide. Toen die, sa-
men met alle ambtenaren, uit de
vergaderzaal waren verwijderd,
kwamen de onderhandelingen
tussen de ministers weer op
gang.

Dat de Surinaamse delegatie uit-
eindelijk akkoord ging met en-
kele kleine toezeggingen, ver-
baasde velen op Bonaire. Wat
Suriname in de komende maan-
den overgemaakt krijgt, betreft
voornamelijk de voortzetting
van enkele kleinere projecten,
die in december vorig jaarwaren
stopgezet na de telefonische
staatsgreep van legerleider Desi
Bouterse.
Over de begrotingssteun werd
slechts afgesproken dat die er
komt. Maar de voorwaarden

waaronder, de hoogte van het
bedrag en het tijdstip van aan-
vang zijn niet vastgesteld. Dat
mag de gemengde werkgroep
van Surinaamse en Nederlandse
ambtenaren uitzoeken.
Wat echter wél werd vastgesteld,
is het eindtijdstip van deze zoge-
heten 'overbruggingshulp. Over
zes maanden moet er een defini-
tief ontwikkelingsplan zijn voor
Suriname, want dan houdt de
overbruggingshulp op te be-
staan. Voor Nederland is dat een
prettige voorwaarde, want het
houdt de vervolgonderhandelin-
gen onder druk.

Tegenover de kleine financiële
toezeggingen staat echter een
forse bemoeienis van Nederland
met interne Surinaamse aangele-
genheden. Aan de Nederlandse
ambassade in Paramaribo wordt
een militaire en justitiële missie
toegevoegd. „Ter ondersteuning
van de Surinaamse regering",
zoals het eufemistisch door
Hirsch Ballin werd genoemd.
In feite dienen deze beide mis-
sies ervoor dat de terugkeer van
het leger, inclusief Bouterse,
naar de kazerne en de bestrij-
ding van de drugdoorvoer eeri
krachtige impuls krijgen. Over
een dergelijke intensieve buiten-
landse bemoeienis wordt niét
door alle Surinamers even posi-
tiefgedacht.

" De Nederlandse ministers Hirsch Ballin (links) en Pronk begeven zich naar de verga-
derzaal op het zonovergoten Bonaire. De twee bewindslieden wisten aanzienlijk meer
winst uit de conferentie te slepen dan hun Surinaamse collega's.

Verkiezingscampagne in België is een slappe vertoning

'Vlaameseleeuw'is zijn tanden kwijt
Van onze correspondent

BRUSSEL — De provocatie
blijft nu al weken onbeant-
woord. Getergd moeten de
Vlaamse politici toezien hoe de
leider van Wallonië, de socialist
Guy Spitaels, hen avond na
avond beledigt. In bomvolle za-
len of in kleine huiskamers,
overal heeft Spitaels dezelfde
uitsmijter klaar. Langzaam zegt
hij over de voorbije Belgische
kabinetscrisis: „De Vlaamse
leeuw heeft gebruld", om daar
na een kleine pauze zoetge-
vooisd aan toe te voegen: „maar
hy is zijn tanden kwijt."

Op de uitslag van de zondag 24
november te houden parle-
mentsverkiezingen in België
kunnen voor het eerst in de ge-
schiedenis bij een gerenommeer-
de bookmaker weddenschappen
worden afgesloten. Dat sugge-
reert spanning die er nauwelijks
is. Want Spitaels gaat winnen.
De vraag is slechts in welke mate
het Vlaamse electoraat zal ver-
splinteren in vier of meer par-
tijen.

Spitaels' PS is verzekerd vanzon veertig procent van de Waal-
se stemmen, en krijgt daarmee
de sleutel in handen tot de kabi-
netsformatie. In het Vlaamse
land wordt de intelligente, gepo-
lijst pratende 'prins-bisschop'
van Wallonië eenstemmig gehaat

om de zelfverzekerdheid waar-
mee hij de politieke kaarten
schudt en deelt. Maar niemand
in Vlaanderen durft de Waalse
haan zonder handschoenen aan
te pakken. Voorkomen dat de
SP de volgende premier levert,
is het enige antwoord dat de
Vlaamse partijen hebben kun-
nen bedenken.
De verkiezingen die zondag in
België plaatsvinden, werden uit-
geschreven na de onverwachte
val van het laatste rooms-rode
kabinet Martens. Die regering
had bijna haar volle termijn uit-
gediend, toen ze ten prooi viel
aan een scherpe opleving van de
Waals-Vlaamse tegenstellingen.
In de weken na die crisis ston-
den de twee taalgroepen elkaar
dusdanig naar het leven, dat
alom het einde van het federale
België werd voorspeld. „Een
nieuw huwelijkscontract of de
scheiding, dat is de vraag. De pe-
riode van het communautaire
huwelijksbedrogkan niet blijven
duren", vatte een zakenman de
verwijdering tussen de Vlaamse
meerderheid en de Franstalige
minderheid samen.
Geruime tijd leek het op een
scheiding uit te draaien. De Vla-
mingen voelden zich diep verne-
derd door de brute machtspoli-
tiek van de PS. Gefrustreerd
riepen ze eensgezind om wraak,
in de vorm van 'federalisering'
van de sociale zekerheid. Het

moest afgelopen zijn met de
geldstroom van het rijke Vlaan-
deren naar het industriële kerk-
hof Wallonië; de francophonen
zouden zelf hun uitkeringen
moeten betalen.
Dat fiere dreigement hebben de
Vlaamse partijen inmiddels inge-
slikt. Vakbonden en werkgevers
hebben te kennen gegeven geen
enkel heil te verwachten van het
uiteenvallen van België, en de
Walen hebben schouderopha-
lend meegedeeld zon voorstel
met een veto te zullen treffen.
De verkiezingscampagne is daar-
mee in één klap van al haar the-
ma's beroofd. Het is een matte
vertoning geworden, die slechts
een minimum aan emotie bij de

kiezers losmaakt. Er zijn talloze
kleine incidentjes, zoals de arres-
tatie op verdenking van corrup-
tie van een voormalige top-
medewerker van een minister,
de dreigende weigering van de
Waalse en Vlaamse deelregerin-
gen om belasting af te dragen
over de eindejaars-uitkering aan
hun ambtenaren en geruzie over
de plaats van de stembureaus in
de Voerstreek.

Er zijn stevige tirades, van met
name de partijen aan de rand
van het politieke spectrum als
het extreem-rechtse Vlaams
Blok. En er is het platte gescheld
tegen de bekende 'smoelen' uit
de Wetstraat van de partij 'Ros-
sem', een groep onder leiding
van een van fraude verdachte
beursgoeroe die via zijn uitver-
kiezing parlementaire onschend-
baarheid hoopt te verwerven.
Maar er is, sinds die turbulente
dagen van de kabinetscrisis in
oktober, geen moment een vonk
overgesprongen.
De. Belgen koesteren een diep
geworteld wantrouwen tegen de
politiekzoals die in de Brusselse
Wetstraat wordt bedreven. Door
hun sternplicht gedwongen, zul-
len ze zondag netjes de gang
naar het kieslokaal maken. Maar
als ze de keus zouden hebben,
zou meer dan de helft thuisblij-
ven. Alle partijen proberen op
die anti-politieke stemming in te
spelen, door het electoraat uitge-
breid te staven in zijn wantrou-
wen: „Hebt u er ook zo genoeg
van?" Maar die campagnes zijn
té doorzichtig, onïdat ze elke
keer eindigenmet een oproep uit
het genre 'stem dan op mij.

Desondanks beloven de verkie-
zingen van historische betekenis
te worden, omdat de machtsba-
lans tussen de partijen zal ver-
schuiven. Aan Waalse kant is de
PS er zeker van dat ze met rond
de 40 procent haar positie veilig-
stelt. Spitaels en de zijnen heb-
ben Wallonië omgebouwd tot
een PS-staat, waar banen wor-
den vergeven en besluiten wor-
den genomen via een patronage-
en clientèle-systeem. Wie op een
'rood' gemeentehuis ambtenaar
wil zijn, beschikke over een ge-

lijkgekleurde partijkaart. Het
socialisme van de PS is waterig:
federalisten, communisten en
van alles en nog wat is de laatste
jaren door Spitaels achter zijn
banier gebracht.

Aan Vlaamse kant liggen de
kaarten veel ingewikkelder. Ooit
was de christen-democratische
CVP oppermachtig, de natuurlij-
ke leidende partij van Vlaande-
ren. Maar de partij stevent af op
een historische nederlaag, en
lijkt te zakken van meer dan 30
procent in 1987 naar rond de 25
procent nu. Daarmee zou ze in
absolute aantallen slechts een
fractie groter blijven dat de PS,
hetgeen haar aanspraken op een
elfde premierschap voor boeg-
beeld Wilfried Martens onder-
mijnt.
Spitaels zal Martens niet opvol-
gen, dat weet hij, want hij is het
Nederlands niet machtig. Maar
ergens in Wallonië, bij voorbeeld
in de christen-democratische
PSC, zal toch wel iemand rond-
lopen die beide talen spreekt.
Minister van Justitie Wathelet
bij voorbeeld, die zaterdag voor
de TV in beide talen zei 'beschik-
baar' te zijn.

De CVP voert met het dreigend
verlies van haar premierschap
een .verbeten campagne, maar
slaagt er niet in veel kiezers bij
de andere Vlaamse partijen weg
te halen. Het racistische Vlaams
Blok staat op flinke winst na een
uitgekiende anti-politiek-cam-
pagne. Voor de socialisten is er
licht verlies, voor liberalenen de
VU, de Vlaamse pendant van
D66, wordt winst voorspeld.

Het belangrijkste is echter dat
het Vlaamse electoraat volko-
men versnipperd raakt over vier
partijen. Er heerst verdeeldheid,
een voorbode van machteloos-
heid tijdens de kabinetsformatie
en slepende onderhandelingen.
Want dat is het ergstevan de be-
ledigingen van Spitaels: hij heeft
gelijk. De Vlaamse leeuw heeft
tijdens de kabinetscrisis hard ge-
bruld; gebeten heeft hij niet.

peter de vries

y ’ achtergrond ]

" GUY SPITAELS
...zoetgevooisd naar de

overwinning...

opinie

Forse Nederlandse bemoeienis in voormalige kolonie

Suriname wil een hand.,
maar krijgt een vinger

Van onze correspondenten

BONAIRE - Loftuitingen
gingen in hoog tempo over
en weer. Minister Hirsch
Ballin (Justitie) en zijn Suri-
naamse collega van Buiten-
landse Zaken, Mungra, put-
ten zich uit in termen als
'goede en constructieve
sfeer' en 'openhartigheid.
Maar dat kon toch niet ver-
hullen dat op één belangrijk
punt - hervatting van de
ontwikkelingshulp - geen
overeenstemming werd be-
reikt. Vooral voor Suriname
moet dat een teleurstelling
zijn.

Vrijdag en zaterdag werd op het
Antilliaanse eiland Bonaire in-
tensief onderhandeld tussen een
beperkte Nederlandse delegatie
en een zeer uitgebreide groep
Surinamers. Juist de omvang
van de Surinaamse delegatie
leidde op een gegeven moment
tot zoveel problemen, dat alle se-
condanten de zaal uit werden
gestuurd teneinde de ministers
de onderhandelingen te laten
vlot trekken.
Zoals verwacht werd het groot-
ste probleem de hervatting van
de ontwikkelingshulp. Suriname
eiste van de Nederlandse rege-
ring 25 miljoen gulden per
maand voor de komende zes
maanden. Daarna zou op basis
van een economisch herstelplan
de verdere ontwikkelingssamen-
werking geregeld moeten wor-
den.

Weigering
Van een mislukking van de con-
ferentie kan niet worden gespro-
ken. Maar toch is er minder uit-
gekomen dan tevoren werd
verwacht. De halsstarrige weige-
ring van Suriname om voorwaar-
den voor hervatting van de fi-
nanciële steun te accepteren,
was daar debet aan.

„Deze-conferentie was het begin
van een nieuw hoofdstuk in de
verhouding tussen Suriname en
Nederland", zei de Nederlandse
voorzitter Hirsch Ballin na af-
loop. Misschien is dat waar. Er
zijn echter nog zoveel onzeker-
heden overgebleven, dat afge-
wacht moet worden hoe lang het
hoofdstuk zal zijn. En dat heeft
Nederland niet alleen voor het
zeggen.

henri kruithof
en stella slooten

lezers schrijven

Onbegrensd
In zijn dankrede na de uitreiking
van een eredoctoraat aan de
Erasmus Universiteit op vrijdag
8 november, merkte bondspresi-
dent Richard von Weizsacker
met dankbaarheid op hiermee
opgenomen te worden in de 're-
publiek van wetenschappers die
geen grenzen kent. Tegelijker-
tijd vroeg hij zich af of wij het
begrensde denken al overwon-
nen hebben. Een vraag die met
een helder en ondubbelzinnig
'neen' moet worden beantwoord,
waarvoor het streven naar 'Euro-
pese eenwording' als bewijs
moge dienen. Weliswaar worden
daarmee landsgrenzen neerge-
haald ten behoeve van één Euro-
pese tolgrens, maar tot een over-
winning op het begrensde
denken zal dit niet leiden. Dat is
alleen mogelijk door ernst te ma-
ken met het streven naar 'mon-
diale eenwording', waarvoor
scholing in 'onbegrensd denken'
noodzakelijk is. Daarvoor nu
leent zich bij uitstek de op han-
den zijnde benoeming van een
nieuwe Secretaris-Generaal van
de VN, waarvan 'in het belang
van het algemeen' allereerst een
profielschets gemaakt dient te
worden die voor alle VN-leden
aanvaardbaar is.
Daarbij valt te denken aan een
universeel denkend figuur die
als Secretaris-Generaal zowel bo-
ven de partijen staat als als 'pri-
mus inter pares' fungeert. Het
behoeft geen betoog dat geen
van de kandidaten aan deze pro-
fielschets voldoet. Er kan dan
ook geen misverstand over be-
staan dat in derace om de opvol-
ging van Pérez de Cuellar niet
'het algemeen of mondiaal be-
lang' centraal staat, maar de be-
perkte nationaal-economische
belangen van de begrensd den-
kende'permanente leden van de
Veiligheidsraad, die bij de be-
noeming van de Secretaris-
Generaal met hun dictatoriale
vetorecht een doorslaggevende
stem hebben.
LANGENHOLTE

Wouter ter Heide

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 betrek-
king te hebben op publica-
ties in deze krant en moeten
kort en zakelijk zijn. Te lange
brieven worden ingekort ot
geretourneerd. Een ingezon-
den brief moet voorzien zijn
van naam, adres en tele-
foonnummer. Brieven op
rijm, of brieven die oproepen
tot acties of aanzetten tot
geweld of andere onwettige
daden, worden niet ge-
plaatst. Datzelfde geldt ook
voor brieven met onwel-
voeglijk taalgebruik en bele-
digingen. Anonieme brieven
worden evenmin geplaatst.

Stotteren
Naar aanleiding van een reporta-
ge over stotteren in het Lim-
burgs Dagblad, wil ik u mijn
visie geven.
Stotteren kan genezen worden,
op enkele uitzonderingen met
een medische oorzaak na. In
veertig jaar logopedie heb ik al-
tijd de oorzaak ontdekt waarom
mensen stotteren. Natuurlijk
hebben dezekinderen of volwas-
sen mensen steun nodig om min-
stens de uitweg uit hun pro-
bleem te leren kennen.
Ik zal u kort mijn eigen verhaal
vertellen als deskundige. Ik had
twee jongetjes van bijna 4 en 2,5
jaar oud. Nooit ruzie gehad, ze
speelden leuk samen en ik kon
dat observeren, terwijl ik het
huishouden deed. Geweldig,
niks aan de hand, ruim drie jaar
lang. Ze praatten heerlijk samen
en dat ging prima.
Vaak speelden ze in de zandbak
en dan waste ik de kinderen zelf,
want u weet wel, wanneer vuile
kindertjes met water en zeep be-
zig zijn, dan is dat oneindigheer-
lijk! Maar ook je hele badkamer
wordt ondergekliederd. Automa-
tisch veegde ik eerst de oudste
en dan de andere schoon totdat
de kleinste ernstig begon te stot-
teren. Protest! Maar het was toch
altijd goed geweest? De logope-
diste in mij werd wakker.
Zou hij' nu eens eerst willen? Ik
heb consequent doorgezet en
hem, de jongste,voor laten gaan.
De oudste lette er niet meer op
en het stotteren stopte.
Ik had de oorzaak van het stotte-
ren gevonden.

HOLTUM
Mevr. Kempen-de Jong

(Door redactie ingekort)

Anderzijds
Naar aanleiding van de rubriek
'Anderzijds' in het LD van zater-
dag 16 november geschreven
door Santé Brun onder het kopje
'Thijs' stel ik er prijs op mijn gro-
te deernis kenbaar te maken
omdat uw krant zo diep gezakt
is.
Och, dat Santé Brun - mogelijk
een kwestie van seniliteit - naar
RTL 4kijkt: het zij hem verge-
ven. Maar dat u allen, hoofdre-
dactie en collega-redacteuren,
het toestaan dat hij zijn privé-
frustraties kan ventileren in uw
krant is zeer ernstig te noemen.
Soit, Santé Brun stemde dus al
zijn hele leven achtereenvolgens
op Drees, Den Uyl' en Kok. Dat
weten we dus nu. Maar nu die
partij in de vernieling ligt en een
Limburger - Thijs Wöltgens -
er iets te zeggen heeft als fractie-
voorzitter in de Tweede Kamer,
nu moeten de lezers van uw
krant opeens aan het overgeven
komen (althans volgens Santé
Brun) omdat een mens, een Lim-
burger durft te zeggen, dat hij
gelooft in het Hiernamaals; dat
hij katholiek begraven wil wor-
den; dat die echte Limburger
Thijs Wöltgens, ja juist, het niet
durfde te zeggen of hij zich 'nog
katholiek voelde.
En uw krant drukt dit soort vie-
zigheid zo maar af. Uw krant laat
Santé Brun kotsen (een ander
woord voor overgeven), omdat
die perfecte Limburger gewoon
zo maar - let wel: op RTL4-
zijn gewoon menselijke mening
zegt.
Toppunt moge genoemdworden
dat Santé Brun - lui-lig-

' gend-in-tv-stoel-en-kij-
kend-naar-RTL4 (geen PvdA-
zender) de kans krijgt om te

schrijven, dat hij niet meer op de
PvdA zal stemmen, omdat hij
anders zondagsochtends na de
Hoogmis bier moet gaan drin-
ken.
Geef die man zijn congé of vut
en tijd om zelf die nieuwe leuke
partij op te richten. Een Pools
spreekwoord zegt, dat het ge-
makkelijker is van een aquarium
een vissoep te maken dan van
een vissoep een aquarium. Daar !
sukkelt Santé Brun blijkbaar
mee.
MAASTRICHT

Eug. G.W. Schoonbrood
(NASCHRIFT REDACTIE: In de
hier besproken column stond de
zin: 'Wat mij betreft moet ieder-
een voor zichzelf weten hoe hij
over godsdienstige zaken denkt,
zolang ik maar niet gedwongen-
ben met deze of gene mee te gelo-
ven.' De geachte briefschrijver
grijpt echter naar een recept da*
van oudsher uitstekendzijn werk
heeft gedaan, en eist dat iemand
die een bepaalde mening heeft
daarom brodeloos wordt ge-
maakt. Maar ook dat is uiter-
aard een opvatting die moet
kunnen. SB)

Amerika
In het rijke Amerika wonen nie"-
alleen rijke mensen, maar ook
veel armen. Volgens een in de
USA door het Children Defence
Fund opgesteld rapport, is in
tien jaar tijd het aantal kinderen
dat leeft onder de armoedegrens
met 2,2 miljoen gestegen tot 12,6
miljoen. En van de gehele bevol-
king leeft twintig procent bene-
den die grens.
Een faillissementgolf treft Ame-
rika: Amerikaanse bankenvallen
een voor een om. Het tekort op
de Amerikaanse begroting voor
1992 bedraagt 279 miljard dollar,
een tot nu toe ongekend hoog
bedrag. Maar dat heeft niet ver-
hinderd, dat er tien miljard dol-
lar wordt uitgetrokken voor het
bouwen van dertien gevechts-
vliegtuigen van de toekomst.
HEERLEN Ben Tarici
(Door redactie ingekort)

Maij-Weggen
Mr Hilterman had toch gelijk»
toen hij onlangs in zijn radioge-
sprek stelde, dat veel vrouwen in
de politiek 'veel te fel' zijn en be-
zield door 'blinde ijver. Dit i.s
ook zeker van toepassing op mi-
nister Maij-Weggen, over wie
ook het LD regelmatig bericht.
Zonder twijfel is ze een hardwer-
kende vrouw, maar haar maatre-
gelen getuigen inderdaad van
'blindheid. Ziet ze niet in, of kan
het haar niet schelen, dat ze nu
met haar 'parkeerplan' weer een
hele grote groep mensen treft.
zoals bij voorbeeld de oudere
.mens en ook de jonge gezinnen
met kinderen.
Ze wil de mensen dwingen me*
het openbaar vervoer te gaan,
maar vergeet gemakshalve, dat
veel ouderen die hoge treedjes
niet of slecht kunnen bestijgen-
En wat te zeggen van jonge moe-
ders, die met hun kinderen °P
het 'veel te dure' vervoer wach-
ten en maar moeten zien hoe ze
kinderen, wagentje en zware tas-
sen de bus in krijgen.
Zelf ga ik soms met famiüe
boodschappen doen en zet hen
dan vlak voor de zaak af, omdat
ze zo slecht ter been zijn en zoek
dan zelf een parkeerplaats. Maar
minister Maij heeft immers geen
last van haar maatregelen. Z-"
heeft ze een auto, die ze kan
neerzetten op een speciaal voor
haar bestemde plaats.
Zoü ze ooit haar auto ergens an-
ders moeten parkeren, dan heeft
ze toch steeds haar goedgevulde
beurs bij zich, geen centje pijn
dus.
Met de bus gaat ze nooit, of het
moest zijn voor een mooi 'plaat-
je' in de krant en dan is ze jong
genoeg, om moeiteloos die treed-
jes op te gaan.
Veel ouderen gaan naar de stad,
zoeken een parkeerplaats, zodat
ze niet ver met hun zware tassen
hoeven te lopen. Waar blijft hier
het ouderenbeleid? Is er dan nie-*
mand in deKamer of in de partij
die de kortzichtige en te felle mi-
nister kan intomen? Naam ma-
ken is goed, bekend blijven nog
beter, maar niet door steeds
maar de zwakkeren te pakken,
ministerMaij.
LANDGRAAF

N.Strolenberg-Pelzer
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Japan
p -om vf geen enkele aanleiding waar-

wepn^^ersniveau lager dan pak-
stiia J* Punten zou dalen. Geen
rem! e ,lnflatie, geen stijgende
laar tr- " aldus een beurshande-
ls'- HIJ voorziet dat de daling bin-
wß„ tWee of drie maanden zal zijnWeggewerkt.

De neergaande lijnin het internatio-
nale beurswezen zette zich van-
nacht door in Japan, waar de Nik-
kei-index van de Tokiose beurs
699,06 punten prijsgaf. De graadme-
ter van 225 aandelen kwam 2,9 pro-
cent lager uit op 23.400,12 punten,
nadat vorige week ook aleen verlies
van bijna 570 punten was geïncas-
seerd.

De beurzen in Taiwan (min 2 pro-
cent) en Hong Kong (min 1,9 pro-
cent) hielden het verlies in verhou-
ding beperkt, terwijl de koersen in
Singapore en Maleisië bij aanvang
van de handel een beperkte daling
vertoonden.

beurs

Nerveus
rkiSTERDAM - Op de Amster-
sen lG ,effectenbeurs zijn de koer-irünfs- ?ei:l fors gedaald. De stem-
°ent " moest ruim twee pro-
Punte Usgeven en daalde met twee
2akt^n tot 9(-*>6- De koersenindex
het l"let 43 Punten tot 195,6. In
ten h , uur van de handel moes-
achter6 »koersen zelfs 3,1 procent
Van ion als reactie °P de koersval
Street n punten vrijdag op Wall
kiim-m aarna was het achterover
rnaanH geblazen tot de handeltenhl g °P de Newyorkse effec-eurs weer zou beginnen.

Arnstoi uur van de handel keek
Toen i,m goed naar Wall Street.
van jj'?.e,koersen in New Vork aan-
AtnstJü omhoog gingen, ging
ties-inl am mee- Toen de Dow Jo-
storid x daarna even in de min
E n to' Vo**gde Amsterdam trouw.
16 3n en de Dow Jones even voor
Dam u,Ur> de sluitingstijd voor het
kelcjea^' Weer de Plus vond, sprok-
eeri r, stemmingsindex er nog
betite?31" tlenden bij. Een handelaar
vl oer ,de stemming op de beurs-
heel 'nerveus. Amsterdam zal
rest

g°ed kijken wat Wall Street de
dag nde daS doet en daar dins-
Öe-P vageren, zo legde hij uit.
jarrj 2et kwam uit op f 1,48 mil-
«nilióe aarvan een respectabele f973

ln aandelen. De internatio-
Kor,*„Y°,erden de omzetlijst aan.

°lic nam alleen al f 217
Hirrp aan omzet voor zijn reke-
"PhiliUge«olgd door Unilever, Akzo,
Op hi' Revier en ING.
beurT d van de Amsterdamse
f°nds Was voor geen enkel noofd-
Heil neen hogere koers op te teke-
flijjj. Ue 'nternationals leverden alle
ter,mln' K°ninklijke Olie moest f 4Wiif °P f 147'80>KLM raakte f 1,40
0 gjW op f 37,50, Philips verloor f
op f°P f 33>80, Unilever zakte f 3,70
132 en' 0 en Akzo gaf f2af op f
han'rt iin totaal sloot van de ver-
W^o fondsen 4,2 procent hoger

procent lager.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 42,40 41,90
ABN AmroA. in F. 80,10 79,60
AEGON 120,00 118,10
Ahold 83,60 82,50
Akzo 134,50 132,50
Alrenta 190,60 190,30
Amev 51,30 49,60
Bols 44,00 43,50
BorsumijW. 62,20 61,00
Bührm.Tet. 40,30 40,30
DAF 23,70 21,60
DordtPetr. 140,50 138,00
DSM 100,40 98,00
Elsevier 98,70 97,40
Fokker eert. 28,30 27,20
Gist-Broc.c. 33,20 32,00
HCS Techn. 2,10 b 2,00
Heineken 160,50 e 157,90
Hoogovens 49,20 48,00
HunterDougl. 69,50 67,80
Int.Müller 62,00 61,00b
Int.Ned.Gr. 48,70 47,50
KLM 38,90 37,50
Kon.Ned.Pap. 45,90 45,30
Kon. Olie 151,80 147,80
Nedlloyd 54,70 52,00
Océ 64,50 64,50
Pakhoed 45,20 45,00
Philips 34,70 33,80
Polygram 42,00 40,90
Robeco 98,80 96,30
Rodamco 59,80 58,50
Rolinco 99,30 97,20
Rorento 70.00 69,60
StorkVMF 44,10 43,50
Unilever 173,40 169,70
Ver.BezitVNU 74,80 73,70
VolmacSoftw. 22,90 21,90
VOC 42,80 41,10
Wessanen 83,70 81,80
Wolters-Kluwer 63,20 63,00
Avondkoersen Amsterdam
AEGON 118,40(118,10)
DAF 21,60(21,60)
Int.Ned.Gr. 47,50(47,50)
KLM 37,40-37,50 (37,50)
Kon.olie 147,50-148,40(147,80)
Philips 33,90-34,10(33,80)
Unilever 169,50-171,00(169,70)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 52,00 51,00
ABNAmroHld.prf. 5,81 5,77
ACF-Holding 34,00 32,30
AhrendGr.c 148,00 146,00
Asd Opt.Tr. 9,20 9,10
AsdRubber 3,45 3,40
Ant.Verfï. 430,00
AtagHoldc 115,40 114,50
Athlon Groep 42,20 42,00
Athlon Groepnr.c 41,80 41,50
Aut.lnd.R'dam 89,10 e 88,50
BAM Groep 83,50 82,00
Batenburg 115,00 115,00a
Beers 111,70 111,00
Begemann 135,00 134,00

Belindo 344,00 344,00
Berkei's P. 1,27 1,30
Blydenst-Will. 35,00 34,00
BoerDe, Kon. 204,00 204,00
BoerdeWinkelbedr. 82,00 79,70
Boskalis W. 23,70 23,10
Boskalis pr 26,10 25,40
Braat Beheer 35,50 35,00a
Breevast 8,90 8,80
Burgman-H. 2900,00 2800,00a
Calvé-Delftpr 800,00 800,00
Calvé-Delftc 1105,00 1080,00
Cindu Intern. 143,00a 143,00a
Claimindo 340,60 340,00e
Content Beheer 22,00 22,00
Cred.LßN 31,50 31,00
Crownv.G.c 142,00 141,00
CSM 85,30 84,00
CSM nre 85,10 84,50
DAF eert. 20,20 19,80
Delft Instrum. 21,30 20,60
Desseaux 39,70 38,40
Dorp-Groep 40,50 39,50
Draka Holding 23,50 23,50
Econosto 24,60 24,50
EMBA 230,00
Erikshold. -. 68,50 67,70
Flexovitlnt. 67,60 67,50
Frans Maas c. 80,50 78,50
Gamma Holding 95,80 94,60
Gamma pref 5,70 5,70
Getronics 29,00 28,70
Geveke 38,50 38,40
Giessen-deN. 116,00 116,00
Goudsmit 38,00 38,00
Grasso's Kon. 75,50 75,00a
Grolsch 186,50 183,00
GTI-Holding 176,00 176,00
Hagemeyer 131,50 130,80
idemdiv'9l 128,80
HALTrust B 13,90 13,60
HALTrust Unit 13,90 13,60
H.B.G. 193,00 192,50
Heineken Hld. 143,00 142,00
Hoek'sMach. 226,00 226,00
HolLSeaS. 0,52 0,50
Holl.Kloos 420,50 420,50
Hoop Eff.bk. 7,40 7,40
HunterD.pr. 2,35
IHCCaland 59,70 58,80
Kas-Ass. 35,50 34,50
Kempen & Co 9,10 9,00
kondor wessels 32,80 32,50
KBB 74,10 73,50
Kon.Sphinx 51,40 49,50
Koppelpoort H. 409,00 409,00
Krasnapolsky 210,00 207,00a
Landré &Gl. 47,20 46,70
Macintosh 41,40 40,00
MaxwellPetr.H. 118,00 b 115,50
Medicopharma 15,10 15,50
Moeara Enim 1235,00 1220,00
M.EnimOß-cert 16100,00 15900,00
Moolen Hold. 36,80 36,20
MulderBosk. 55,00
Multihouse 4,80 ■ 4,60
Mynbouwk.W. 368,00 365,00
Naeff 47500

NAGRON 52,50 49,00
NIB 563,00 563,00
NBM-Amstelland 10,00 9,70
NEDAP 380,00 377,00
NKFHolding 211,00 211,00a
Ned.Part.Mij 50,40 50,00
Ned.Springst. 7050,00
Norit 28,90 27,70
Nutricia gb 144,50 144,00
Nutriciavb 150,60 149,70
Nijv.t.Cate 92,50 91,00
OmniumEurope 10,00 b
Orcoßankc. 70,90 70,10e
OTRA 322,50 320,00
Palthe 60,00 60,00
Pirelli Tyre 23,60 22,60
Polynorm 125,00 123,50
Porcel.Fles 150,00 149,50
Randstad 41,70 41,50
Ravast 32,50 32,00
Reesink 67,00 65,50
Samas Groep 42,20 42,00
Sarakreek 15,70 15,90
Schuitema 1800,00 1800,00
Schuttersveld 51,00 50,00
Smit Intern. 48,00
St.Bankiersc. 17,00 16,50
StadRotterdam c 40,00 39,50
TelegraafDe 82,70 81,00
TextielgrTwente 86,50 86,00
Tulip Comp. 20,50 20,00
Tw.KabelHold 130,00 125,00
Übbink 68,00 68,00
Union Fiets. 67,40 66,00
Un.Dutch Group 3,50 3,30
Ver.Glas 431,50 430,00
Verto 37,00 37,00
VolkerStev. 64,50 64,00
Vredestein 14,70 14,50
VRG-Groep 42,30 42,50
WegenerTyl 230,00 230,00
WestlnvestFortr 17,30 17,30
Westlnv.F.wb. 119,00 119,00
WoltersKluwer 250,00 250,00
Wyers 31,20 31,00

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.f. 78,00 76,00
ABN Amro AmericaF. 69,80 66,80
ABN Amro Eur.F. 71,50 70,00
ABN AmroFar E.F. 56,90 55,50
ABN Amro L.F. 159,50 159,50
ABN Amro Neth.F. 80,80 79,00
ABN AmroObl. 170,40 170,40
Aegon Aand.f. 33,60 32,50
Aegon sav.plus 5,00 b 5,00b
ABN Beleg.f. 60,20 59,00
ALBEFO 51,20 50,70
AldollarßFs 25,90 25,90
Alg.Fondsenb. 230,00 225,00
AllianceFd 10,50 10,50
Amba 46,80 45,30
Amro N.Am.F. 66,00 63,30
Amvabel 76,20 75,20
AsianTigersFd 59,20 57,50
AsianSelFund 52,30 51,20
Austro Hung.F. 4,50 a 4,00

Bemco Austr. 54,50 54,50
Bever Belegg. 3,35 3,35
CLNObl.Div.Fonds 105,40 105,40
CLN Obl.Waardef. 110,10 110,10
Delta Lloyd 41,80 41,50
DPAm.Gr.F. 33,20 32,50
Dp Energy.Res. 44,50
Eng-H011.8.T.1 10,00 10,00
EMFrentefonds 64,70 64,70
Envir.Gr.Fnd 52,50 52,00
Esmeralda part 35,40 35,00
Eur.Ass.Tr. 6,70 6,70
EMS.Gr.Fund 102,60 102,30
EGF Investm. 149,00 145,50
EMS.lnc.Fund 103,20 103,20
EMSOffsFund 101,00 101,00
EOEDuStInF. 302,00 296,00
EurGrFund 54,30 53,50
Euro SpainFd 7,00 7,00
FarEastSelFund 57,50 56,00
GimGlobal 51,60 51,40
Groeigarant 1,53 1,54
Holland Fund 71,50 70,50
Holl.Eur.Fund 48,80 47,00
Holl.Obl.Fonds 126,00 126,20
Holl.PacF. 106,30 105,90
Innovest 85,90 84,80
Interbonds 530,00f 529,00
Intereffektsoo 34,30 33,00
Intereffekt wt 147,00 134,10
Investapart 71,80 69,00
ISHimaI.F.J 7,40
JadeFonds 158,00 154,80
Japan Fund 18,20 17,90
Jap.lnd.AlphaFd 8200,00
JapanRot. Fund yen 7000,00
Korea Pac.s 9,00 9,00
Mal.Cap.F. $ 5,00 5,00
MeesObl.Div.Fonds 113,80 113,60
Mexico Inc.F. 21,50 21,50
MX Int.Vent. 7,00 B,ooa
Mondibel 75,40 75,20
Nat.Res.Fund 1290,00 1270,00
NedufoA 116,00 116,00
Nedufo B 109,00 109,00
NMBDutchFund ' 43,00 41,30
NMBGeldmF 53,47 53,50
NMBGlobal F. 46,70 45,60
NMBOblig.F. 35,00 34,90
NMBRenteF. 114,80 114,80
NMBVast Goed 38,00 38,00
New AsiaFund 6,00 6,00
NomuraWairFund 1,30 1,15b
Obam, Belegg. 242,00 236,00
OAMFRentef. 12,95 12,95
Pac.Dimens. 84,00 83,00
Pac.Prop.Sec.f. 32,00 31,10
PiersonRente 110,60 110,60
Postb.Belegg.f. 55,80 55,80
Postb.Vermogensgroei 53,00 53,00
Prosp.lnt.High.ln. 3,90
RG Divirent 51,30 51,30
Rentalentßel. 144,30 144,30
RentotaalNV 34,60 34,60
RGFlorente 111,70 111,70
RG SP Groen 53,80 53,70
RG SP Blauw 50,70 50,40
RG SP Geel 48,10 47,60

RodinProp.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 70,00
SchrodlntPropF 29,60 29,20
Sci/Tech 14,00 14,00
TechnologyF. 19,20 19,20
TokyoPac.H. 237,00 225,00
TransEur.F. 79,20 76,90
Transpac.F.Yen 340,00 324,00
Uni-lnvest 21,00 21,00
Unicolnv.F. 76,70 d 76,50
Urnfonds 32,40 d 31,40
VWN 65,00 64,70
VastNed 113,30 112,50
Venture F.N. 10,00 10,00
VIBNV 63,90 63,20 ■VSB Mix Fund 51,40 51,40
VSB Rente F. 107,10 107,10
WBOInt. 69,50 69,00
Wereldhave NV 134,00 131,00
Yen ValueFund 84,60 83,40
ZOMFloridaFs 46,90 46,50

Parallelmarkt
Alanheri 30,30 30,30
ABF 105,30 103,00
Berghuizer 46,70 46,50
BesouwVanc. 60,00 59,00
Biogrond Bel. 10,90 10,80
Comm.Obl.F.l 99,60
Comm.Obl.F.2 102,00
Comm.Obl.F.3 97,80
De Drie Electr. 13,80 12,80
DeltaLlVast 54,80 54,80
DeltoLl.dlr 64,40 63,60
DeltaLlEcu 59,70 59,70
DeltaLlMix 59,30 58,70
DeltaLlßente 56,10 56,10
Dico Intern. 84,50 83,00
DOCdata 7,50f 6,50
D.T.O.T 46,00 46,00
Ehco-KLMKI. 41,10 40,00
E&LBelegg.l 66,90 65,50
E&LBelegg.2 72,30 71,70
E&LBelegg.3 104,70 104,80
E&LBelegg.4 75,90 75,60
E&LKapßenteFonds 101,30 101,40
Freeßec.Sh. 29,70 29,30
GaiaHedgel 115,00
Geld.Pap.c. 72,50 71,00
GermanCityE. 50,50 50,50
Gouda Vuurv c 80,50 80,00
Groenendijk 46,50 45,50
Grontmij 52,00 51,50
HCA Holding 48,00 47,00
Heivoet Holding 38,50 38,50
Hes Beheer 38,50 38,00
Highl.Devel. 17,00 17,00
Homburg eert 1,30 1,25 e
Interview Eur. 3,40 f 3,30
Kühne+Heitz 42,00 41,80
LCIComp.Gr. 6,30 6,10
Melle 532,00 527,00
Nedcon Groep 38,50 38,10
Nedschroef 89,50 87,50
Neways Elec. 6,70 6,70
NewEur.HtlsDM 20,50 ■ 20,50
NewtronHold 3,00 2,80

Pan Pacific 10,50 10,30
PieMed. 5,30 5,00
SimacTech. 12,30 12,20
Sligroßeh. 46,80 46,30
VHS Onr. Goed 2,80 e 3,10
Vilenzo 38,30 37,50
Welna 236,20 235,00
Wereldhave 4,50
Weweler 38.50 37.80

Wall Street
alliedsignal 41 40%
amer.brands 40% 40
amer.tel.tel 37Vs 37
amococorp Wk 50Va
asarco mc. 24 23%
bethl. steel 13Va 13' A
boeingco 45Vs 45%
can.pacific 17%
chevron 69 69%
chiquita 42/2 41' A
chiysler 12% 12
citicorp 10% 11
cons.edison 25Vb 25%
digitequipm. 61 62%
dupont nemours 44% 45%
eastman kodak 46% 47%
exxoncorp 57% 58%
ford motor 25Va 25%
gen. electric 67% 68%
gen. motors 31% 31%
goodyear 48Ve 48%
hewlett-pack. 47% 46Va
int.bus.mach. 96% 97%
int.tel.tel. 56'/a 54/2
klmairlines 20% 20%
mcdonnell 73% 73%
merckco. 137 141Va
mobil oil 67% 68 Va
penncentral 25% 26
philips IBV2 18%
primerica 34% 35%
royal dutch 80% 81%
sears roebuck 35% 36%
sfe-south.pac. 10% 11%
texacoinc. 62 Va 62%
united techn. 49 % 48%
westinghouse 16V2 16%
whitmancorp 12/2 12%
woolworth 26% 26%'

Advieskoersen
aTnerik.dollar 1,745 1,865
austr.dollar 1,37 1,49
belg.frank(lOO) 5,30 5,60
canad.dollar 1,540 1,560
deensekroon (100) 27,45 29,95
duitsemark (100) 110,00 114,00
engelse pond 3,12 3,37
finse mark(100) 39,75 42,75
franse frank (100) 31,35 34,10
grieksedr.ÜOO) 0,87 1,07
iersepond 2,85 3,10
ital.lire(10.000) 13,75 15,45
jap.yen (10.000) 136,00 142,00
joeg.dm.t/m 100

Noorse kroon (100) 27,00 29,50
oost.schill.(lOO) 15.70 16,20
port.escudo(loo) 1,18 1,36
spaanse pes.(100) 1,69 1,85
turkse pond (100) 0,0290 0,0435
zweedsekr. (100) 29,20 31,70
zwits.fr. (100) 124,25 128,75
Wisselmarkt
amerik.dollar 1,80385-1,80635
antilLgulden 0,9935-1,0235
austr.dollar 1,4156-1,4256
belg.frank(loo) 5,4665-5,4715
canad.dollar 1,60025-1,60275
deensekroon (100) 28,970-29,020
duitse mark(100) 112,6650-112,7150
engelse pond 3,2505-3,2555
franse frank (100) 32,950-33,000
grieksedr.ÜOO) 0,9430-1,0430
hongk.dollar(lOO) 23,0250-23,2750
iersepond 3,0045-3,0145
ital.lire(10.000) 14,895-14,945
jap.yen (10.000) 139,935-140,035
nwzeel.dollar 1,0163-1,0263
noorse kroon (100) 28,670-28,720
oostenr.sch.(lOO) 16,0050-16,0150
saudiar.ryal(lOO) 47,9750-48,2250
spaanse pes. (100) 1,7800-1,7900
surin.gulden 0,9910-1,0310
zweedse kr. (100) 30,805-30,855
zwits.frank(lQP) 127,050-127,100
e.e.u. 2,2965-2,3015

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 199,90 195,60
idexcl.kon.olie 189,30 185,70
internationals 207,50 202,40
lokale ondernem. 193,30 189,90
idfinancieel 136,90 134,30
idniet-financ. 247,80 243,50
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 284,70 278,50
idexcl.kon.olie 254,50 249,60
internationals 308,00 300,40
lokale ondernem. 259,30 254,70
idfinancieel 201,60 197,90
id niet-financ. 314,50 309,10

CBS-stemmingsindex (1987=100)
algemeen 92,60 90,60
internation 87,90 86,00
lokaal 93,00 91,10
fuunstell 91,90 89,90
niet-financ 93,40 91,50
industrie 103,30 101,60
transp/opsl 101,00 97,70

Goud en zilver
Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur:
Goud onbewerkt 20,580-21,180, vorige
20,680-21,280,bewerkt 22,780laten,vorige
22,880 laten, zilver onbewerkt 195-265, vo-
rige 200-270, bewerkt 310 laten,vorige 310
laten.

Dow Jones

Industrie 2.972,72

+ 29,52

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k

abnamrocjan 40,00 478 2,80 2,40
d/fl pdec 185,00 550 2,50 4,00
dsm pjan 100,00 456 1,60 3,10
dsm papr 95,00 401 2,20 3,70
coc c dcc 280,00 1207 9,20 4,60
coc c dcc 285,00 1686 5,20 2,50
coc cjan 275,00 511 15,00 9,70
coc cjan 280,00 754 11,00 7,00a
coc pdec 265,00 454 0,40 1,20
coc pdec 270,00 1965 0,60 2,00a
coc pdec 275,00 2943 1,00 3,00
coc pdec 280,00 1722 1,90 5,00a
coc pdec 285,00 753 3,20 8.00
coc pjan 270,00 537 1,20 3,00
coc pjan 275,00 1128 1,80 4,00
coc pjan 280,00 984 3,00 6,00a
ing cj94 47,80 459 6,50 5,80
ing pjan 47,50 895 0,70 1,00
kim c 093 35,00 420 8,10 7,30
kim c 096 40,00 479 7,90 8,10
kim pjan 35,00 486 0,40 a 0,60
nedl cjan 55,00 668 3,10 a 1,70
nedl cjan 60,00 447 1,30 0,60
nic c feb 99,00 1550 1,05a 1,05a
phil cjan 35,00 529 1,40 1,00
phil c apr 32,50 439 4,10 3,30
phil c apr 35,00 1200 2,50 2,10
phil capr 37,50 813 1,40 1,10
phil c apr 40,00 657 0,70 0,50
phü c 093 30,00 682 9,10 8,301
phU pjan 30,00 403 0,30 a 0,40
phil pjan 32,50 453 0,50 a 0,80
phil pjan 35,00 605 1,30 1,90
phil papr 35,00 585 1,80 2,40i
olie cjan 150,00 415 5,70 3,70
olie cjan 160,00 1411 1,30 0,70
olie capr 155,00 476 6,10 5,00
olie c apr 160,00 926 3,50 2,60
ohe pjan 145,00 466 0,80 1,70
ohe pjan 150,00 2485 2,10 4,30
olie papr 145,00 693 1,80 2,70
ohe p093 115,00 1003 1,20 1,50
ohe p096 160,00 406 14,80 17,10
tops c dcc 540,00 588 25,50 15,501
tops c dcc 550,00 518 17,20 9,20
tops c dcc 560,00 453 10,50 5,00
tops pdec 540,00 783 1,10 3,30
tops pdec 550,00 1074 2,30 6,30
tops pdec 560,00 481 5,40 12,00
unil pjan 170,00 783 1,90 3,50

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

Blijvende mineurstemming wordt niet voorzien

Beurs snel tot rust
na val van 3 procent

Van onze redactie economie

HAAG -e Nederlandse effectenbeurs
na een korte,wtVlIe val snel uit de neer-

Ww sPiraal gekomen. Bij«ït begin van de handel ging
Varis^el ruim drie procent afdn de beursthermometer, de
in°,b-stemmingsindex. Later» ac ochtend kwam de dalinget 20 snel tot stilstand als zijwas ingezet.

\i*n na begin van de handel om
RT Jm£ openden fondsen als Akzo,juivi, Philips, Koninklijke Olie ensmeken tot 2 tot 3 procent lager.

no» noteringen gingen daar
ttJt een Paar dubbeltjes van af,
Opt na een uurtJe stabiliseerdenKoersen zich. Van grote omzet-
v 0 volgens een beurswoord-
tin*!r geen sPrake. De stemming
ir, t d! hij 'afwachtend. Beurzen
W„°,nden> PariJs en Frankfurt ver-enden hetzelfde beeld.
VanjiJ pamek was geen sprake. Ana-Vea?n.Verwachtten dat het koersni-
iiinT cc tot drie Procent lager zou«omen. Een blijvende mineur----«irning wordt niet voorzien.

Te
e k°ersval is een reactie op de gro-

aWTmg die de Amerikaanse beurs
groü°pen vriJdag doormaakte, de
van }e val sinds de 'minikrach'w,oktober 1989. De toonaange-
Str + beursbarometer van Wall
inri *' Dow Jones-index van 30
I2n,i nele aandelen, duikelde
Up» Punten naar 2943,20, een ver-ues van 3,93 procent.

" Lichte paniek gistermorgen op de beursvloer in Amsterdam. Later op de dag keerde de rust
weer.

Deel opties niet verzilverd

American belooft
38 F100's te kopen

Van onze redactie economie

SCHIPHOL - De Amerikaanse
luchtvaartmaatschappij American
Airlines zal tot eind 1995 38 van de
75 opties op de Fokker 100 zeker
verzilveren. Dat heeft president-
directeur Robert Crandall gezegd
tijdens een presentatie van de plan-
nen van 's werelds grootste lucht-
vaartmaatschappij .
American is van plan fors op de uit-
gaven voor nieuwe vliegtuigen te
bezuinigen. Het bedrijf heeft voor
miljarden dollars aan bestellingen

uitstaan. Door de belabberde situa-
tie van de Amerikaanse luchtvaart
is Crandallvan planvoor maar liefst
5,2 miljard aan bestellingen later of
helemaal niet af te nemen. Daarbij
horen de resterende opties op de
Fokker 100, in totaal 37. Crandall
wil hier pas in 1995 een besluit over
nemen.

Volgens woordvoerder E. van Veen
van Fokker hebben de opmerkin-
gen van Crandall nauwelijks gevol-
gen voor het afleverschema van
Fokker.

Met het omzetten van de 38 opties
in vaste orders is een kleine twee
miljard gulden gemoeid. Al eerder
bestelde American 75 vliegtuigen.
Fokker heeft het eerste vliegtuig in
augustus afgeleverd. American
heeft nu in totaal 113 orders en 37
opties voor de Fokker 100 geplaatst
en is daarmee veruit de grootste
klant van de Nederlandse vliegtuig-
bouwer.

economie

Philips investeert
in videoverhuur

EINDHOVEN - Philips Electro-
nics gaat circa 66 miljoen dollar
investeren in de Amerikaanse
onderneming Blockbuster En-tertainment Corporation (vide-
overhuur). Dat heeft Philips gis-teren meegedeeld. De investe-
ring is bedoeld om samen metBlockbuster nieuwe commercië-le mogelijkheden te ontwikkelen
in de zogenaamde 'home-enter-tainment industrie' of om zesmiljoen aandelen (circa 4 pro-cent) in het gewone aandelenka-
pitaal van Blockbuster te ver-werven.
Indien Philips van zijn recht ge-bruikt maakt om nieuwe zakelij-

ke mogelijkheden te ontwikke-
len, dan zal het Eindhovense
concern een optie verwerven om
per 30 juni 1992 vijf miljoen ge-
wone aandelen Blockbuster (cir-
ca 3 procent van het kapitaal) te
krijgen voor elf dollar per aan-
deel. Het investeringsbedrag zal
uiterlijk op 15 januari volgend

jaar ter beschikking worden ge-
steld, aldus Philips.
Blockbuster beheert 1.934 vide-
overhuurzaken in Noord-Ameri-
ka, Latijns Amerika, het Verre
Oosten en Europa. Ruim dui-
zend zaken zijn eigendom en de
overige worden op basis van
franchise gedreven. Inclusief de-

ze laatste filialen boekte Block-
buster in de eerste drie kwarta-
len van dit jaar een omzet van
ongeveer twee miljard dollar. De
aandelen Blockbuster worden
verhandeld op de beurs van New
Vork.

Philips is al enige tijd bezig zijn
belangen, in de videoverhuur-
branche uit te breiden. Het con-
cern heeft thans een belang van
51 procent in de verliesgevende
Belgische verhuurketen Super-
club die ook in "de VS is verte-
genwoordigd.In oktober maakte
Philips bekend dat bovendien
een deelneming wordt overwo-
gen in Videoland uit Nederland.

Digital schrapt
200 arbeidsplaatsen

Van onze redactie economie

UTRECHT - Bij de Nederlandse
vestigingen van het Amerikaanse
computerbedrijf Digital moeten 200
van de 1300 arbeidsplaatsen ver-
dwijnen. De reorganisatie treft
vooral het hoofdkantoor in Utrecht.
De maatregel is genomen omdat de
omzet in de branche stagneert en
het er voorlopig niet naar uitziet dat
daar verandering in komt.

Bij de reorganisatie zullen geen ge-
dwongen ontslagen vallen, zo is de
bedoeling. Vijftig van de tweehon-
derd werknemers zullen het bedrijf
verlaten via natuurlijk verloop.
Voor de overige werknemers die
moeten afvloeien, is een stichting in
het leven geroepen die deze mensen
zal adviseren bij het vinden van een
nieuwe baan of die mensen zal hel-
pen voor zichzelf te beginnen, door
middel van verzelfstandiging van
bedrijfsonderdelen.

Digital wil ook een aantal bedrijfs-
onderdelen naar derden afstoten,
waarbij het personeel meegaat. Ver-
der bestaat er voor mensen die vrij-
willig vertrekken een premierege-

ling, die volgens een woordvoerder
„het verloop moet stimuleren".

De reorganisatie staat volgens Digi-
tal geheel los van de overneming
van de divisie Informatie Systems
van Philips. Bij deze overneming,
die vorige week definitief rond-
kwam, zijn 1700 Philips-werkne-
mers betrokken. Tegen het einde
van dit jaar zal pas duidelijk wor-
den hoeveel Philips-mensen moe-
ten afvloeien.

Digital richtte zich van oudsher op
de levering van grote systemen aan
grote bedrijven. Vooral in deze
branche zit de klad. Behalve dat Di-
gital de kosten met de reorganisatie
wil terugbrengen, wil het bedrijf
zich ook meer gaan richten op leve-
ring van kleinere systemen aan het
midden- en kleinbedrijf.

Digital Nederland boekte in boek-
jaar 1989/90 een omzet van 750 mil-
joen gulden. In het einde juni afge-
sloten boekjaar stagneerde die
omzet, de exacte cijfers zijn nog
niet beschikbaar. Het Amerikaanse
moederbedrijf boekte vorig jaareen
verlies van 617 miljoen gulden.

Bundesbank waarschuwt
voor enorme tekorten
bij sociale fondsen

FRANKFURT - De eenwording
van de twee Duitslanden zorgt voor
een ongehoord groot tekort bij de
sociale fondsen in de Bondsrepu-
bliek. Dit jaar wordt er bij de pen-
sioen-, ziektekosten - en werkloos-
heidsverzekeringen nog wel een
overschot geboekt van vijftien mil-
jard mark, maar volgend jaar treedt
daar een tekort op van ongeveer
twintig miljard mark.

Dit schrijft de Duitse centrale bank
in haar jongste maandverslag. Vol-
gens de Bundesbank gaat de pre-
mie voor pensioenverzekeringen
vermoedelijk in 1994 omhoog en die
voor de ziektekostenverzekering in
1993. Daar staat tegenover dat de
ww-premie begin volgend jaar
wordt verlaagd van 6,8 tot 6,3 pro-
cent.
Over het geheel gezien worden de
premies voor de sociale voorzienin-
gen hoger. De Bundesbank ziet
daarin het gevaar dat de economi-
sche groei en daardoor 'uiteindelijk
ook de financiële basis voor de so-
ciaal-politieke inspanningen' in de
knel komen.
Het geraamde tekort van twintig
miljard mark is nog niet eerder

voorgekomen in de Bondsrepu-
bliek. Vooral bij de pensioenvoor-
zieningen dreigt een groot tekort te
ontstaan. Dit jaar kan nog worden
afgesloten met een overschot van
tien miljard mark, maar dat zal vol-
gend jaar omslaan in een tekort van
tien miljard mark.
De Bundesbank schrijft in haar rap-
port verder dat de mark, na de dol-
lar de belangrijkste valuta, steeds
meer in aanzien komt te staan in de
internationalehandel. Op het ogen-
blik wordt veertien procent van de
internationale handel afgewikkeld
in marken. Dat is meer dan het aan-
deel van de Duitse export en import
in het internationale handelsver-
keer. Dat aandeel is ongeveer elf
procent.

Geen koffie
De consument in de Sovjetunie
moet het volgend jaar vermoe-
delijk ook nog stellen zonder
koffie. Het persbureau Tass
maakte er maandag melding
van dat er voor 1992 nog geen
invoercontracten zijn afgeslo-
ten. Oorzaak is het gebrek aan
deviezen in het land. De koffie-
fabrieken in de Sovjetunie wor-
den overigens nu al bedreigd
met sluiting, omdat er een ach-
terstand is in de leveringen
voor dit jaar.

Rente
De onrust op de valutamarkten
door onder meer de dreigende
verhoging van het Duitse dis-
conto heeft de centrale bank
van Fankrijk doen besluiten
het belangrijkste rentetarief,
het interventietarief, te verho-
gen met 0,5 procentpunt tot
9,25 procent. Dit is gisteren be-
kendgemaakt. Volgens de bank
is het rentebesluit genomen om
de stabiliteit van de Franse
frank te handhaven. De frank
verkeerde samen met het pond
sterling al enige tijd aan de on-
derkant van het Europees Mo-
netaire Stelsel (EMS).

Extra bestemming
in VS voor KLM

SCHIPHOL - De KLM mag van de
Amerikaanse regering een lijn-
dienst onderhouden tussen Schip-
hol en een door de KLM aan te
wijzen bestemming. De KLM mag
tevens deze bestemming op ieder
gewenst tijdstip wijzigen in een an-
dere bestemming naar keuze.

Dat is de belangrijkste uitkomst
van luchtvaartpolitieke onderhan-
delingen, die eind vorige week in
Washington zijn gevoerd tussen de
Amerikaanse en Nederlandse over-
heid. Een tweede belangrijk resul-
taat is het feit dat de bestemmingen
Baltimore/Washington, Minneapo-
lis/St.Paul en Detroit opgenomen
worden in het luchtvaartverdrag
tussen Nederland en de VS. Tot nu
toe had de KLM deze bestemmin-
gen op basis van een uitzonderings-
regeling mogen aanvliegen.
Tot slot mag de KLM tussen Hous-
ton en Guatemala passagiers en
vracht vervoeren.

muntuit

Matsushita
Het Japanse concern Matsushi-
ta, een van de grootste produ-
centen van consumentenelek-
tronica in de wereld, heeft in de
eerste helft van het op 1 april
begonnen boekjaar een netto-
winst behaald van 62,2 miljard
yen (f 871 miljoen). Dat is acht-
tien procent minder dan in de
eerste helft van het voorgaande
boekjaar. De omzet nam met
negen procent toe tot 2,46 bil-
joen yen (f 34,4 miljard). Het
concern schrijft de daling van
de winst toe aan hoge kosten
en aan de overneming van het
Amerikaanse amusementscon-
cern MCA, waarvoor in 1990 6,1
miljard dollar werd betaald.
Matsushita produceert onder
meer onder de merknamen Pa-
nasonic, National, Qasar en
Technics.

Samenwerking
De Duitse luchtvaartmaat-
schappij Lufthansa gaat ster-
ker samenwerken met haar
Japanse branchegenoot Japan
Air Lines (JAL). De twee grote
luchtvervoerders willen door
middel van coöperatie hun lij-
nennet vergroten. Ook zoeken
Lufthansa en JAL toenadering
op het gebied van catering,
vrachtvervoer en afhandeling.
Vorige maand verklaarde een
woordvoerder van JAL dat de
Nederlandse KLM 'een moge-
lijke samenwerkingspartner'
zou kunnen zijn. Eerder waren
berichten verschenen datKLM
en JAL streefden naar een
vorm van samenwerking. Luft-
hansa en JAL willen samen
met Air France een terminal
bouwen op de Amerikaanse
luchthaven J.F. Kennedy bij
New Vork. De Duits-Japanse
combinatie denkt verder aan
een gezamenlijke lijndienst van
Tokyo via Munchen naar Ber-
lijn.
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WINNENDE
STAATSLOTEN

NOV.'9I
823eStaatsloterij, winnende staatslotennovember 1991.

EINDUITSLAG
VAN DE DRIE TREKKINGEN.
De prijzen zijn albij elkaaropgeteld. Wanneer op

een lot meer dan één prijs isgevallen,
staat achter hetnummer dat de hoogste prijs
gewonnen heeft, het totale bedrag vermeld.

Lotnummers Eindcijfer(s) of Totaalprijzen-
eindigendop: lotnummer(s): bedrag:

1 701 100
351 100

2 2 20
02 120
12 70

512 320
018342 2.020

682 120
3 633 100
4 4 15

070024 20.015
072724 2.015
095644 25.015

6554 1.015
5 5 10

050115 5.010
25 60

024665 25.010
6~~

36 50
446 100

027546 100.000
056166 50.000

5276 1.000
7 7 25

07 75
857 125

97 75
8 08 50

918 250
4518 1.000

978 250
388 500

Extra prijs serie AO 058388 500.500
Troostprijs andere series 058388 5.500
.9 69 50

* 879 100

Extra prijs serie AP 018400 250.000
ITroostprijs andere series 018400 2.500

310 100
5660 1.000

Zetfouten voorbehouden.

DE GEWONNEN PRIJZEN KUNNEN VANAF
VRIJDAG 22 NOVEMBER WORDEN GEÏND.

De Staatsloterij keert alles uit watu wint: op de prijs
wordt geen kansspelbelasting in mindering

gebracht Ukrijgt het vollepond. Volgende maand is
er opnieuwruim 36 miljoen gulden in depot en in

". . totaal worden erbij2,2 miljoen lotenruim
1,1 miljoenprijzen uitgeloofd.

U kunt voor nieuwe staatslotende hele maand
terecht bij de bekende verkoopadressen. Deze kunt

u vinden in de Gouden Gids onder 'Staatsloterij.
Er is zeker een verkooppuntbij uin de buurt.

Ukunt trouwens ook automatisch via uwbank- of
girorekeningmeespelen in de Staatsloterij.

Inlichtingen daaroverkunt ukrijgen opnummer
070-3498798.

GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.

_, . ___

Cemsto Maastricht zoekt voor een pand in
Heerlen een

RAYONLEID(ST)ER
voor 171/2 uur in de week.

Hij/zij zal verantwoordelijk zijn voor dekwaliteit in
het aan hem/haar toevertrouwde gebouw en
daartoe leiding gevenaan uitvoerende
personeelsleden, die veelal op part-time basis

" werken.
Kandidaten dienen te beschikken over een; opleiding op MBO-niveau.

■ Het bezit van een rijbewijs BE is noodzakelijk.
; Bij voorkeur woonachtig in Heerlen of omgeving.

Leeftijd 25-35 jaar.
' Sollicitatie gelieve ute zenden aan Cemsto b.v.,

Keizersgracht 17 te 5611 GC Eindhoven, t.a.v.
afdeling personeelszaken.

I -**■■ IVERKOOPADRESSEN
STAATSLOTEN

Brunssum Sigarenspeciaalzaak
Cor Hermans

Rumpenerstraat 5, tel. 045-252624
Lotto - spoorwegen - strippenkaarten -lectuur en wenskaarten

Eygelshoven Sigarenmagazijn Eygelshoven
Veldhofstraat 71, tel. 045-351499

's maandags gesloten

Heerlen Sigarenmagazijn A.P.J. Evers
Nobelstraat 54, tel. 045-717272

Ook voor lektuur, accessoires en lotto/toto

Heerlen Tabakspeciaalzaak
Gósgens-Gehlen CV

Limburgiastraat 39, te1.045-721037
Ook voor wenskaarten en buskaarten.

Heerlen Postagentschap Kerkraderweg
Kerkraderweg 23, tel. 045-415479

Tabakspeciaalzaak, wenskaarten en
kantoorbenodigdheden

Heerlen Math Douven
Stationsstraat 48 (schuin t.o. ANWB)

tel. 045-713379
Ook het adres voor al uw drukwerk.

Heerlen Tabakspeciaalzaak Bijsmans
Saroleastraat 29, tel. 045-714164

Tevens alle topmerksigaren en exel. tabakspijpen

Hoensbroek Tabakspeciaalzaak Peeters
Hoofdstraat 26, tel. 045-211445

Ook tijdschriften, lotto/toto en strippenkaarten

Hoensbroek Coiffures Jo Smeets
voor hem en haar

Pius-XII-plein 8, tel. 045-212445
Annex kado- en bijouxshop

Kerkrade De Mijnlamp
Akerstraat 48, tel. 045-417175

Boek- en kantoorhandel

Landgraüf Gulpers Tabakzaak
Markt 5, tel. 045-315751

Ook voor lectuur, kantoorbenodigdheden en wenskaarten.

Landgraaf Eigen drogisterij Huth
Hovenstraat 141, tel. 045-312497

Ook voor parfumerie, kado's en sportartikelen

GEEN MOOIER LOT_DAN 'N STAATSLOT.
Inlichtingen over adverteren in deze advertentie

045-739380

~ ’ERVCE RUBRIEK
I WATERPOMPEN \_^^ l

voor diverse doeleinden lm
en toebehoren 9mwm99^fm\i
HYDRAFLEX NUTH
Kathagen 4, tel. 045-243131.
Reparaties aan alle fabrikaten, snelle service
tegen concurrerende prijzen. ,202 W

XcLééXó
schoenen b.v.

Nuth, Stationsstraat 224. Tel.: 045-241286
Donderdag koopavond tot 8 uur "V
'm maandag* tot 1 uur getlotan /

mm*m
'I

r M
W Bedrukte viscose -*£!
W mousseline

150 cm breed, - g^
de allernieuwste dessins. NU 1 11/ n.mtr. _M
Normale prijs ’ 16,96 NU ■ wy P

y Coupons
v mantelstoffen£ NU HALVE PRIJS
f HEERLEN, van de Maesenstraat 3, m__\_W^_wé^_^

tel.: 045-74 07 35. m J' .. Jl'|' ■ -I""^Ook gevestigd in Maastricht, Vi i "^Roermond, Geleen, Sittard, Venlo, 9^Ê9'4mWM K.
Reuver en Kerkrade. aTttlJ ï a^Ê

wMÊÊÊ H

■fi3ljfnaßiii£
*_L 9 I aF-l PP P I U^tj LH I [L^j^^iHj Ky lf^K^^L^i~^|ï^^ fc.oo

aKaafl BTaH bH UP wrTn HH I v'ou>

I C#I#1 [m*lKmTll^d P LH?*i ULI PdlT NILM 1I l-H-h l PT^XhJJ I I °50

Ij^aIIHHHHaaaIHBIIIIIHBIIHaHIiaH■ JII.IS-Enige kenmerken: MffTfflHß I
* Indien gewenst, geheel telefonische behandeling. ■■HaaaaaaMaMuèaaaaßaaalamJaaaa^ -^13.0n."Afhandeling bij u thuis of op ons kantoor. Geen **«■" Kttin SgS&n. SST EgË-ÜT gSS „ .ft*nkpttpn — ' '0.00
"MeTtal'kwijtschelding bij overliiden. W 139,78 14.9% 149,86 18.7%Mndienaewenst^^^ W; " £, "% WJ ■% Jj

ongeval, invaliditeit mits dit meeverzekerd wordt. JJ"J" "J 365,53 14JA 380,72 6.U
* ledereen tussen 18 en 72 jaarkan bij ons slagen. 24.000,- 72 mnd 487,37 4.3J, 497,83 5.2% aan
'Andere bedragen en looptijden zijn óók mogelijk. 35.000,- 84 mnd 645,12 4.3% * 653,65 4.8% ens
* Rente is fiscaaPaftrekbaar.' ' I»^ 84mnd I 915-07 I 14'Q% l 933-79 I 14-^ —!&,
* Geen informatie bij werkgever of andere personen. WTf^^W^^^FW^ff^TrWM 1 17,3G
* Bestaande leningen hoeven géén bezwaar te zijn. J ,6'10
* Indien gewenst kunt U meestal op dezelfde dag nog Krediet U betaalt rente volgens minimum tarief Theoretische rente volgens max. tarief Theoretische |eu 9

over UW geld beschikken. limiet per maand per maand eff. jaarrenle looptijd per maand eff. jaarrente looplijd „* *r

* Hiernaast vindt u enkele voorbeelden van min. en 6.000,- 120,- * 1.164% 14.9% 75 mnd " 1.477% 19.2% "91 mnd | nfs'max. tarieven voor pers. leningen en doorlopende 11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd ki ng
kredieten. 15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd H.35

* Leningen vanaf 1.000,-tot 200.000,-zijn mogelijk 26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd J^
ZONDER onderpand of borg 35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd k

°4
50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd j! bab

B^^^^^^^—^^^,^_^^^^^^^^^^ t^t^t^t^t^m^m^_^[ gaii

rßmiiT?r^^Bßi BB>**^^^^r^^Bßß^^^^r^r^^^l-*^^J v°n

Huisbezitters, extra lage lasten zonder taxatie-kosten L^uLJj■■■■■■4L^Krediet looptijd in maanden I\§ 2 C
bedrag 1e hyp. 2e en 3e hypotheek rtati

360 x 240 x 180 X 120xIUe,

sa ,--, m' £ it mi Mafte25.000,- 209,- 302,- 325,- 381,- On^MmnUfl I
40.000,- 334,- 484,- 520,- 610,- PfflHPlffiPPrlrPffffPlPP^l75.000,- 625,- 908,- 976,- 1144,- KtCTT-IHTt^Rente 1e hyp. vanaf 9,2%. Eff. jaarrentG 2e en 3e hyp. vanaf 13,5%. J I Do<. . , _ , J Ma| . . , A «3.1,
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DRAAG EEN STEENTJEBIJ!

een school in het kinderdorp

JOAO PESSOA BRAZILIË
Het comité Heerlen van SOS-Kinder-
dorpenzal inJoao Pessoa de bestaande
kleuter- en lagere school uitbreiden.
In de toekomst is deschoolook bestemd
voor dekinderen uit desloppenwijken
in de buurt van het kinderdorp.
Teneinde ooit een verandering in de
leefsituatie van deze kinderen te bren-
gen is veel geld nodig. Het comité
Heerlenvan SOS-Kinderdorpen vraagt
daaromuw hulp.

DOOR ’20.00 OVER TE
MAKEN,KOOPT U

SYMBOLISCHEEN STEEN
VOOR DE SCHOOL.

!j~lz^*^Ej 3C - w

U kunt dit bedrag overmaken naar
RabobankHeerlen,nr.ll.99.ll.l9lt.a.v.
SOS-Kinderdorpen, schoolactie (giro-
rekening Rabobank: 10.30.856). Inlich-
tingen: Mevr. I. Philips-Leuflcens, Co-
mité Heerlen SOS-Kindendorpen. Tel.:
045-412736.

, - :..,,-,.. ~ .■■-.■■.,.
, „ Pro

Al f^ be;

-—"- sSÏ? rrüVl,ll*,e Bureau Bibliotheek ft.s
giro 66.77.67 alle banken 70.70.70.198 I imhlim Postbus 5700 a3-5

Kleinschalige. f)|T| USJ^s' l-lIIIWUiy 6202 MA Maastricht -^tel. 043-897386 t****.directe en *~~* , KJJx JH mededeling Commissie Beroepszaken Administratievepetsoonsgeiichte {JJ[ m 299/47-91 Geschillen
hulp voor kinderen *' . Op woensdag 20 november a.s. om 09.30 uur (J9

t. "■ Kind vindt een openbare hoorzitting plaats ter 09 n
met een handicap MIIU behandeling van ingekomen beroepschrifteni" **-0
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1 "Ach, mag ik even bellen?" >i
s

00_ " 0l
Carvox. Omdat je | I $Êot> 1 Een compleet assortiment. 1onderweg nooit weet waar je \WO9a PTT Telecom biedt u vier Carvox- *De autotelefoon is zo langzamerhand 1 met nummergeheugen en instelbaar

zakendoen, bespaart u zóveel
|ft|f, Met de autotelefoon belt ude hele gebouwd? Of een fax of PC aansluiten?

tijd en geld dat die auto-^-gJ fefe» wereld. En u bent zelf voor Het kan allemaal!

mekendrbl^remce?^! ÉfÉ^^^ Carvox is vlakbij, ook met service-

Al vanaf f 1. 2.279,-, K'JH f^BL^M'aK föo-Wo| van onderstaande adressen

voordeel Nederland Vn 'mS tal 'van Carvox 3SOÜ^WÊP Voor adressen en documentatie belt u
functionele faciliteiten, waaronder * gratis 06-0403 of u faxt gratis 06-0433.
automatische oproep en automatisch rs- a*-** ■diefstaiaiarm Carvox. De beste telefoon op vier wielen

I'llHy-iy-f.f-l'aaaaai

bbbbßUHbbbMßbWl
PTTTelecom verkooppunten: Primafoons: Heerlen, Maastricht, Roermond, Sittard, Venlo, Venray; Verkoopadviescentrum:
Noormannensingel 45, Maastricht; Service Centers: Beersdalweg 93, Heerlen, Wylrehofweg 11, Venlo. Ook te koop bij: Vogelzang
Professioneel B.V, Kruisstraat 12, Heerlen; alle BMW en Volvo dealers.
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Duitsland 1
i9nS Ta9esschau.■°3 Der Denver-Clan. Serie. Afl.:
te /il? Carrin9t°ns Testament.
lo'nn *" Te'e-Gyn- Fitness. Afl .8.
lon Ta9esschau.
10oc ARD-Ratgeber: Reise. (herh.).
11 nn M°saik-Ratschlage.

Tagesschau.
p-03 ■ Die pikanten Jahre einer
■tot"' Amerikaanse speelfilm uit

'y53. Met: William Holden, Ginger
Paul Douglas e.a. (herh.).

jf-35 Urnschau.
I3n Persoverz'cht.
Ia n Tagesschau.
\3a ARD-M'ttagsrnagazin.

Wirtschafts-Telegramm.
£00 Tagesschau.

"02 Floris Bildergeschichten.
"30 Torch -Die Fackel. Jeugdserie.

15 n
3: Poseid-m

Un? tagesschau.
"""J bpass Am Dienstag. Kinderma-

's vv'ne Vandaa9: Lastige Vertreter.""'O Frauengeschichten. Serie por-

l6n? Tagesschau.
"°3 Starke Stücke. Archiefopna-

-16-fn uitl966/1 967.j3O Vale Tudo - Urn jeden Preis.
17 Juliaanse serie. Deel 9.
l7-00 punkt 5 . Landerreport.
17ïc Ta9esschau.17*| WWF-STudio.

■d 5 "" Baywatch - Die Ret-r'9sschwimmer von Malibu. Se-
la ,Afl-: Schiffbruch.
18'lc Hier und Heute-

'Ts Der Fahnder. Serie. Afl.: Auser-mittelt.ig co _
2o'on ro9ramma-overzicht.
20 ie '^ Tagesschau.
20 5q ** MAZ ab! Spelshow.
8l nn Ta9esthemen-Telegramm.
21 4c Kont>'aste.
/,| Miami Vice. Amerikaanse serie.

j 2 ~i Liebe auf den ersten Bliek.
23 On

Ta9esthemen.
" 0 Das Kuckucksei. Amerikaansepeelfilm uit 1988. Met: Harvey Fier-

Oo |'n' Arme Bancroft e.a.
OlnrlnTa9esschau-

n"u-0i.05 Zuschauen - Entspan-
a.lfn " Nachdehken. Novembertageu' Sylt: Ebbe und Flut.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma van

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

Afl.: lm ewigen Eis.
14.10 Die letzte Beute. Documentaire
over de Secoya-stam in Ecuador.
Deel 3. (Slot).

14.40 (TT) Die Welt der dreissiger
Jahre. Documentaire serie. Afl. 13 en
slot: Die Schönheit und der Tod des
Friedens.

15.05 Mem Butler und ich. Serie.
Afl.: Babysitter.

15.10 Wiedersehen macht Freude.
Serie gevarieerde programma's over
een bepaald jaar. Vandaag: 1972.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 "" Benjamin Blümchen. Te-

kenfilmserie. Afl.: Wo ist Otto?
16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Das zweite Gesicht. Kinderse-

rie. Afl.6 en slot: Endlich frei.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.45 Wie gut, dass es Maria gibt.

Serie. Afl.: Eine Kirche auf Radern.
Zuster Maria en zuster Szusa probe-
ren naar Hongarije te reizen om de
ingezamelde giften uit te delen. De-
ken Strathman probeert zijn Wort
zum Sonntag ietwat te moderniseren.
Aansl.: Programma-overzicht. (VPS
18.50).

19.00 Heute.
19.30 Die Reportage: Das Geschaft

mit dem Körper. Reportage over de
opkomende sex-industrie in Oost-
Duitsland.

20.10 Das Haus unter den Baumen.
Frans/Italiaanse speelfilm uit 1971
van René Clément. Met: Faye Duna-
way, Frank Lagella, Barbara Parkins
e.a.

21.45 Heute-journal.
22.10 ZDF Sport extra. WK boksen
voor amateurs, halve finale-gevech-
ten, samenvatting; WK voetbal voor
vrouwen. Samenvatting van Taiwan -Duitsland.

22.50 (TT) Das Geheimnis von San-
ta Vittoria. Amerikaanse speelfilm uit
1969 van Stanley Kramer. Met: Ant-
hony Quinn, Anna Magnani, Virna
Lisi e.a.

00.55 Heute.

FILMS TV VIDEO
BBC 2
a-00 Santa Fe passage. Routi-euze, hier en daar toch spannen-

de western van William Witney,
j/jet John Payne, Faith Domergue.

wordt er ten onrechte van be-cnuldigd een karavaan aan deaPachen te hebben uitgeleverd.

Dutsland 2
°-10 La maison sous les arbres.

wiskundig genie heeft<ich met vrouw en kinderen in Pa-is gevestigd om te gaan schrijven,
bende zet hem onder druk omij een bedrijf te spioneren. Wan-eer hij weigert worden zn kinde-en ontvoerd. Met Frank Langelia,aye Dunaway. In 1971 gemaaktaoor René Clément.

BRT 222.00 Moonwalker. Michael Jack-
neemt het in lang uitgespon-nen moralistische muziekvideo als

wereldverbeteraar op tegen drugs-
handelaar Joe Pesci. In 1988 gere-
gisseerd door JerryKramer. '

RTL4
22.10 The sure thing. Twee studen-
ten. Hij houdt van een ruig bestaan,
zij is nogal netjes. Ze liften samen
naar Californië. Liefde hangt in de

lucht. Voorspelbare, maar zeker
charmante film van Rob Reiner uit
1985. Met John Cusack, Daphne
Zuniga en Gary Goodrow.

" John Cusack, Daphne Zuniga en Gary Goodrow in 'The
sure thing'. (RTL4-22.10 uur).

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.12 (TT) Alfred J. Kwak is terug.

4-delige tekenfilmserie rond de eend
Alfred J. Kwak. Afl.3: 'De ontvoering'
en 'De burenruzie.

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

gelse comedyserie. Afl.: Verliefd,
verl... (herh.). Soldaat Pike wil op een
dansavond zijn verloving bekend ma-
ken. Commandant Mainwaring vindt
dat hij een vaderfiguur nodig heeft.

18.48 Lingo. Woordspel gepresen-
teerd door Robert ten Brink.

19.17 "" Geef nooit op. Programma
waarin kinderen tot 16 jaar hun harte-
wens zien uitkomen. Presentatie:
Peter Jan Rens.

20.06 Laat maar zitten. Comedyserie.
Afl.: Rechten en oplichten. Bas-Jan
wil erkend worden als politiek gevan-
gene en beweert tijdens zijn honger-
staking mishandeld te zijn. ,

20.34 Herman van Veen. Registratie
van een optreden van Herman van
Veen in Carré. Deel1.

21.33 (TT) In voor- en tegenspoed.
Comedyserie. Afl.: Voordeurdelers.
Fred krijgt onverwacht bezoek, Els
vertrekt naar Goes en mevrouw Huis-
man wil een eigen voordeur.

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

22.35 Wings. Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: Principes overboord. He-
len zegt Brian dat ze nooit met een
piloot uit zal gaan waarop Brian pro-
beert haar van haar principes af te
brengen.

23.03 Met Witteman. Informatief pro-
gramma, gepresenteerd door Paul
Witteman. Met o.a. een maatschap-
pelijke discussie tussen gezagsdra-
gers en burgers en een discussie
over politieke of maatschappelijke
thema's.

23.51 Museumschatten. Prof. Henk
van Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea. Van-
daag: Traditie in de landschapsschil-
derkunst. Aansl.: Tentoonstellingsa-
genda.

00.00-00.05 "" Journaal

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Warreltaal. Afl. 16.
10.30 Duitsland. Afl. 1.
11.00 (TT) Reclame: Dat belooft wat.

Afl. 4.
11.30-12.00 (TT) Nieuws uit de na-
tuur, afl. 9.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.25 Japan na 1945: Een nieuwe
wereldmacht. Informatieve serie over
de economische en politieke ontwik-
kelingen en hun gevolgen. Afl. 1.

17.25 Grieks voor beginners. Afl. 2.
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 De Fordfabriek. Documentaire

waarin de makers met ex-werkne-
mers teruggaan naar de fabriek die
10 jaargeleden gesloten is, maar er
nog steeds staat.

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

20.00 "" Journaal.
20.25 Suite 215. Serie. Afl. 8: Sereen-

test. Een Amerikaanse filmregisseur
organiseert een screentest voor de
vrouwelijke hoofdrol van zijn autobio-
grafische film. Met de vrouw heeft hij
in werkelijkheid in 1969 een kortston-
dige relatie gehad.

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

21.45 100 Meesterwerken. Serie
kunstbeschouwingen. Afl.: Johannes
de Doper in de wildernis, schilderij
van Geertgen tot Sint Jans.

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

tie met om 23.00 Den Haag vandaag.
Presentatie: Charles Groenhuijsen.

23.15 (TT) Ruimteschip Aarde. Afl
10.

23.45-23.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Tele-Gym, gymnastiek. Les 17.
09.10 School-tv. 09.40 Cursus Duits.
Les 51. (herh.). 10.10School-tv . 11.40
Teletekst-overzicht. 11.50 Das Recht
zu lieben. Af 1.27. 12.15 Lander-Men-
schen-Abenteuer: Der letzte Ritt!, re-
portage, (herh.). 13.00 Philosophie
heute: Denkmaschinen - Maschinen
denken..., doe. 13.45 High score, com-
puterquiz. (herh.). 14.15 West 3 ak-
tuell. 14.20 FensterPlatz. 15.30 Lan-
desspiegel: Vom Kloster in die Ehe.
(herh.). 16.00 West 3 aktuell. 16.05
Wie das Leben so spielt: Geschichten
hinter der Statistik. AfUfi—l6.3o
School-tv. 17.00 Family album, USA.
Afl.: You're going to be fine. (herh.).
17.30 Cursus wiskunde. Les 10. 18.00
Aktuelle Minute. 18.01 Du und dein
Tier. (herh.). 18.30 Die rote Zora und
ihre Bande. Afl.4. 18.57 Programma-
overzicht. 19.00 Aktuelle Stunde, met
om 19.45Raamprogramma's. 20.00 15
Minuten international: Griechenland.
20.15 Weltweit, magazine. 20.45 Son-
derbar. Afl.s. 21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. 22.15 Landesspiegel: Die
Pille für den Mann, reportage. 22.45
Die heilige Kuh. 23.15 Deutscher Ris-
se: Ost-Kids im Wandel. 00.00 Laatste
nieuws. Aansl.: Zur Nacht.

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - fit bleiben. Afl.4.
08.30 Cursus wiskunde. Les 10.
09.00-11.05 School-tv. 16.00 School-
tv. 16.30 Cursus Engels. Les 9. 17.00
Cursus wiskunde. Les 10. (herh.).
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Kinder-
Verkehrsspot. 17.59 Menschen und
Tiere. Afl.: Ungebetene Gaste. 18.23
Philipp. Afl.: Am Ende der Welt. 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.: Das Spionagenetz. 20.25
Auszeit. 20.30 Landesspiegel. 21.00
Nieuws. 21.15 MuM: Auf Nummer si-
cher. 22.00 Fünf Gauner machen
Bruch, Amerikaanse speelfilm uit 1983.
23.30 Sport im Driften extra: Handball
Supercup: samenv. Duitsland-Roeme-
nië. 00.00 Radio, Radio. Afl.4.

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

models. Amerikaanse soap serie.
08.30 RTL 4 nieuws.
08.35 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Prijzenslag. Spelprogramma.
09.35 Goede tijden, slechte tijden

Nederlandse dramaserie. Herh.
10.05 Boodschappenbeurs.
10.10 As the world turns. Feuilleton.
10.55 De betere sexe. Spelprogram-

ma. (herh.).
11.20 Teletext.
11.30 Channel E. Educatief program-

ma.
12.00 Classique.
12.30 Teletext.
13.20 Natural world. Engelse natuur-

serie. Afl.: Okavango: A new challen-
ge.

14.15 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

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

models. Amerikaanse soap serie.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days. Serie.
17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-
zine met aandacht voor de actualiteit,
interviews, artiesten, de showbizz en
een hoofdgast.

18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Hitbingo. Spelprogramma.
21.35 De dageraad. Dramaserie.
22.10 The sure thing. Amerikaanse

speelfilm uit 1985. Met: John Cusac,
Daphne Zuniga, Anthony Edwards,
Boyd Gaines, Lisa Jane Persky e.a.

23.50 Laatste nieuws.
00.05 Trial by jury. Serie.
00.30 M.A.S.H. Comdyserie. Herh.
00.55 Oprah Winfrey Show.
01.40 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.).

09.00 Der Engel kehrt zurück. Serie.
Afl.: Das Gestandnis. (herh.).

09.45 Reich und Schön. Serie.
10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie.

Afl.: Spiel mit dem Feuer.
11.00 Show-Laden. Gevarieerd pro-

gramma met Walter Freiwald.
11.25 Die wilde Rosé. Serie. Af1.74.

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

ternserie. Afl.: Blinde Kuh in San
Juan. (herh.).

13.00 RTL aktuell.
13.05 Ein Vater zuviel. Serie. Af 1.20.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield story. Serie.
Afl. 1356.

15.05 Der Clan der Wölfe. Serie. Afl.:
Blondes Gift.

15.52 RTL aktuell.
15.55 Tennis. Samenvatting van het

Masters-toernooi voor dames in New
Vork.

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 Rosé. Serie. (herh).
18.45 RTL aktuell.
19.15 Knight rider. Serie. Afl.: Die

Schatzsuche. (herh.).
20.15 Kojak: Ariana. Amerikaanse tv-

film uit 1989. Met: Telly Savalas, An-
dré Braugher, David Margulies e.a.

22.00 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht.

22.55 L.A. Law - Staranwalte, Tricks,
Prozesse. Serie. Afl.: Feuer unterm
Hintern.

23.50 RTL aktuell.
00.00 P.O.W. - die Vergeltung. Ame-

rikaanse oorlogsfilm uit 1986 van
Gideon Amir. Met: David Carradine,
Charles R. Floyd, Mako, e.a. (herh.).

01.30 Alfred Hitchcock zeigt. Serie.
Afl.: Hippokratischer Meineid. (herh.).

BBC 1
22.30 Red Sonja. Legendarisch
slechte zwaarden- en demonenfilm
met.het koppel Brigitte Nielsen en
Arnold Schwarzenegger die een
wedstrijdje belabberd acteren hou-
den. Ze eindigen gelijk. Regie in
1985 van Richard Fleischer.

Super Channel
22.45 The big cat. Drie gezinnen in
Utah leggen hun jarenoude vete bij
wanneer ze allen bedreigd worden
door een wild beest. In 1949 ge-
maakt door Phil Karlsson, met
Preston Foster, Lon McCallister.

Duitsland 2
22.50 The secret of Santa Vittoria
(1969). Tragikomedie van Stanley
Kramer met Anthony Quinn als de
burgemeester van een klein Ita-
liaans stadje, die probeert een mil-
joenflessen wijn verborgen te hou-
den voor de Duitse bezetter. Ook
met Anna Magnani.

Duitsland 1
23.00 Torch song trilogy. Fameus
toneelstuk van Harvey Fierstein
werd in 1988 bewerkt voor film en
geregisseerd door Paul Bogart,
met Fierstein in de hoofdrol. Hij
speelt een schuchtere off-broa-
dway travestiet die verliefd wordt
op een biseksuele leraar. Teksten
en acteerprestaties zijn uitzonder-
lijk. Ook metArme Bancroft.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
0.00 (TT) Vrouw zijn. Gevarieerd

Presentatie: Henk
Binnendijk en Tonneke Bijker.

'«■5O TV-Fruitmand. Geestelijke lie-■teren op verzoek.''■15-11.35 In Beeld ... Thijs Buit.documentaire van Harry König over
jffezeschilder, (herh.).■00-13.12 Nieuws voor doven enJ'echthorenden.J*> "" Journaal.
*°8 Het kleine huis op de prairie.

serie. Afl.: Wat is wijs-
heid? Het weggelopen zwarte jonge-'e Solomon biedt zich bij de Ingallsaan als slaaf in ruil voor les in lezen

..°0 Ik ben Benjamin Ben. Anima-tiefilm.
j.*3o Tijdsein 1. Actualiteitenrubriek.

■10 De kleine erfgenaam. 6-delige)eügdserie. Afl.2. Gerald en zijn moe-er voelen zich heer en meester inU?' kasteel, maar dan doet een ken-, !s van Lady Tremaine een ontdek-lB^9 in Frankrijk.
P3S Blackout. Quiz. Presentatie:31 van Leeuwen.
"04 Op weg naar Avonlea. Ameri-£aanse serie. Afl.B: Malcolm en de"%" Het gezin van Malcolm en Abi-9ail wordt snel uitgebreid met een

r°ndeling, die ook het conflict tussenkachel en Hetty verscherpt.
"50 |=ven voor achten.

iüo2 (""+TT) Journaal.
■25 Overleven in de natuur. BBC-
atuurdocumentaire serie. Afl.7: Sa-

menlevingsvormen.
*1 s2T''dse'n 2- Actualiteitenrubriek.,54 Het dagboek van Jip Wijn-
JWarden. Portret van deze actrice.■<5 De armoe van het communis-e- Documentaire over over de toe-J'and in Albanië.
j 45 Antenne: Geschonken leven.
°cumentaire over donorpatiëntenfP een verslag van de World Trans-J"ant Games.'0 Toren van Babel. Discussie-programma. Vandaag: Israël en de

I^ette gebieden. Presentatie: An-
Ces Knevel.
2a e Tenslotte. Kort slotwoord.""55-00.00 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Aardrijkskunde: Europa

Noord-Amerika. Afl.3.
15.00-15.30 Technologie: Hout. Afl.3.
17.30 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie. Af1.297.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.323.
18.05 Liegebeest. Kleutermagazine.

Afl. 12.
18.20 Het station. Gevarieerd kinder-

magazine. Af 1.12.
18.35 De kampioen. Jeugdserie.
Afl.l: De Amerikaanse soldaat.

19.00 Buren. Serie. Af1.722.
19.20 Lotto-winnaars, mededelin-

gen en programma-overzicht.
19.25 Extra Politieke Tribune: VU.
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. Repor-

tage met verhalen over mensen en
emoties.

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

de Sovjetunie. Documentaire serie.
Afl. 10: De grote illusie (1941-1988).
Deel 2.

23.35-23.40 Coda. Romance nr. 3,
van Schumann, uitgevoerd door Piet
van Bockstal, hobo en Renaat Be-
heydt, piano.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Hout. Afl.4: Schrijnwerk.
19.30 Grensstad. Serie. Af1.57: Sons

of thunder.
20.00 Verkiezingsdebat. Vandaag:

CVP.
20.50 Saudade Minha. Romantisch

portret van de Alfama, een oude wijk
in Lissabon. Aansl.: Extra politieke tri-
bune: VU.

21.30 Journaal/Sport.
22.00-23.20 Moonwalker. Amerikaan-

se speelfilm uit 1988. Met: Michael
Jackson, Scan Lennon, Joe Pesci
e.a.

SAT1
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 Lügen haben lange Beine.
Blijspel. Herh. Tussendoor: beurstele-
gram. Aansl.: Tekenfilm. 12.05 Glücks-
rad. 12.45 Tele-Börse. 13.35 Bingo.
Spelprogramma. 14.00 Police Acade-
my. 14.25 General Hospital. Ameri-
kaanse serie. 15.10 Nachbarn. Serie.
15.35 SAT.I Teleshop. 15.50 Bonan-
za. Westernserie. 16.45Lotterie. Ame-
rikaanse serie. 17.40 SAT 1 Bliek.
17.45 ■ Addams Family. Griezelserie.
18.15 Bingo. 18.45 Guten Abend,
Deutschland. 19.20 Glücksrad. 20.05
WetterNews. 20.15 Von Herz zu Herz.
Volksmuziek. 21.10 SAT 1 Bliek. 21.15
Die Bareninsel in der Holle derArktis.
Engelse avonturenfilm uit 1979. 00.10
Spiegel TV Reportage. 23.45 SAT 1
Bliek. 23.55 ■ Auf der Flucht, Misdaad-
serie. Herh. 01.30 Programma-over-
zicht. Aansl.: Videotext.

Radio 1 radio7.07 Echo-magazine (7.30 Nws.
7.53-7.58 Woord onderweg). 9.05
Andere koffie. 10.05 M/V-magazi-
ne. 11.05 KRO's schone kunsten.
12.05Echo-magazine ( 12.30Nws.
12.55 Mededelingen t.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 Mu-
ziek in de nacht. 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; 16.04Ischa;
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 VARAs Verrukkelijke
Dinsdag. 6.02 Doorloper. 7.04 Ca-
rola op de radio. 9.04 Denk aan
Henk. 12.04 VARAs Steen & Been
show. 14.04 Twee meter de lucht
in. 16.04 Voorheen VARAs 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 C. H. André de la Porte, direc-
teur van Christie's. (8.00 Nws.).
9.00 Continu klassiek. 11.00 TROS
concertzaal: Radio Kamerork met
cello. 12.30 Nieuwe klassieke cd's.
13.00 Nws. 13.02De'klassieke top
10. 13.30 Belcantorium. De opera's
van Mozart: Le nozze di Figaro.
16.00 Het grote werk. 17.00 Mu-
ziek in vrije tijd. 18.00 Nws. 18.02
Muziekjournaal. 19.00 Orgelcon-
cert. 19.45 Barokmuziek. 20.00
Nws. 20.02 Het concert. Wihan
Kwartet. Muz. voor viool, altviool
en cello. 22.30-24.00 Ander po-
dium.

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 deweek. 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 6fra-
dio-magazine. 17.55 Mededelingen
en schippersberichten. NOS 18.00
Nws. 18.10 Relevant. P.P.: 18.20
Uitzending van de RPF. 18.30 Ver-
tel me *wat. 18.40 Taal en teken.
19.00 Nieuws en actualiteitenru-
briek in hetTurks. 19.30 Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Marok-
kaans en het Berbers. 20.15
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Chinees. 20.30 Britse- en Ame-
rikaanse literatuur. 21.00 P.C. pri-
vé. 21.30-22.00 Russisch, taal en
volk.

België/RTBF 1
12.30 Vacaturebank. 12.40 Gourman-
dises. 13.00 Nieuws. 13.35 Film. 15.05
Génies en herbe. (herh.). 15.40 L'art
dans les capitales d'Europe centrale:
Vienne la noble. 16.30 Clips a la une.
16.40 Nouba nouba. 17.35 21 Jump
Street. 18.30 Le jeu des dictionnaires.
19.00 Ce soir. 19.22 Uitslagen jokeren
lotto. 19.30 Journaal. 20.05 Tribune
electorale. 20.20 Face a face. 21.05
Falling in love, Amerikaanse speelfilm.
22.50 Nieuws. 23.15-13.20 Bourse.

BBC 2
09.00 News. 09.15 Westminster. 10.00
School-tv. 13.55 A way with numbers,
serie. 14.20 Bertha. (herh.). 14.35>
Crystal Tipps and Alistair. (herh.).
14.40 School-tv. (15.00 News). 15.15
Lost. (herh.). 15.30 Sec Hear! (herh.).
16.00 News. Aansl.: Westminster.
16.50 News. 17.00 Catchword, spel.
17.30 (TT) Trivial pursuit, quiz. (herh.).
18.00 Behind the headlines. 18.30(TT)
The Victorian Flower Garden, (herh.).
19.00 Santa Fe passage, Amerikaanse
speelfilm uit 1955. 20.25 Thatcher's
women. Late Show-special. 20.45 As-
signment. 21.30 Food and drink. 22.00
(TT) Quantum leap, serie. 22.50 Think
of England, serie. Slot. 23.30 New-
snight. 00.15 The late show. 00.55
Behind the headlines. (herh.).
01.25-01.35 Weerbericht.

België/Tele 21
15.30 Le temps des découvertes ou le
Portugal des océans. 16.20 Chroni-
ques HongVolses de 1945 a nos jours.
D 1.2. (herh.). 17.10 Radio 21. 17.40
Nouba nouba. 18.30 Tribune economi-
que: la FGTB. 19.00 Clips. 19.10 Le
jeu des dictionnaires. 19.30 Journaal.
20.00 Et Dieu créa la femme, Franse
speelfilm. 21.30 Nieuws. 22.05 Une
histoire du cinéma debelgique. (herh.).
23.15-23.40 Ce soir.

TV 5
07.00 Nws. (00.40 Bienvenue en
France). 08.00 Clin d'oeil. 08.05 Can.
nws. 08.20 Nieuwsflits. Aansl.: Amnes-
ty: Ecrire contre l'oubli. 08.30 One
world channel. 09.00 Continentales -Eurojournal. 10.00 Concert Afrique.
(herh.). 11.15 Onbekend. 12.00-12.05
TVS infos. 16.05 TVS infos. 16.15
Nord/Sud. 17.15 Bonjour bon appétit.
17.40 Kim et Clip en Casimir. 17.55
Cursus Frans. 18.10Lejeu des diction-
naires. 18.30 Nws. 18.50 Clin d'oeil.
19.00 Voyage en Nunavik. 19.30 Nws.
20.00 Envoyé spécial. 21.00 Nws.
21.30 Polieier - Série noire. 23.00 Nws.
23.20-00.50 Sports passions Afrique.

RAI UNO
05.50 Biblioteca. 06.55 Uno mattina.
07.00 TGI mattina. 08.00 TGI mattina.
09.00 TG 1 mattina. 10.00 TG 1 mattina.
10.05 Unomattina economia. 10,25
L'albero azzurro. 11.00 TGI mattina.
11.05 Un anno nella vita. 11.55 Piace-
re raiuno. 12.25 Che tempo fa. 12.30
TGI flash. 12.35 Piacere raiuno. 13.30
Telegiomale. 13.55 TGI - tre minuti di.
14.00 Piacere raiuno. 14.30 Cose del-
l'altro mondo. 15.00 Cronache dei mo-
tori. 15.35 Quarantesimo parallelo a
sud e a 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 dopo.
19.50Che tempo fa. 20.00 Telegioma-
le. 20.40 TG sette. 21.45 Linea verde
speciale. 22.45 TGI - linea notte.
23.00 Droga che fare europa. 00.00
TGI notte - che tempo fa. 00.30 Oggi
al parlamento. 00.40 Montecatini.
01.20 DSE - Regioni allo specchio.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Paardesport.
09.30 Rugby.lo.3o Eurobics. 11.00
Britse motorsport. 11.30 Schanssprin-
gen. 12.00 NBA Basketball. 13.30
Autosport. 14.00 Powersports interna-
tional. 15.00 Eurobics. 15.30 F1GP
films: House of Stewart (1971). 16.00
Paardesport. 16.30. Boksen. 18.00
Paardesport. 19.00 'Spaans voetbal,
samenv. 19.30 Watersport. 20.00 Bow-
len. 21.00 Sumo. 22.00 Boksen, live.
00.00 World snooker classics.

Eurosport
14.00 Paardesport. (herh.). 15.30 Eu-
rofun. (herh.). 16.00 Tennis, (herh.).
18.00 Voetbal, (herh.). 19.00 Eurolym-
pics Albertville. 19.30 Motocross 1000.
(herh.). 20.00 Autosport. 21.00 Pas-
sion. 21.30 Eurosport news. 22.00
Worstelen. 23.00 Taekwondo. 00.00
Eurofun. (herh.). 00.30-01.00 Euro-
sport news.

CNN
09.45 Newsroom. 12.30 Business Mor-
ning. 13.30 Business day. 15.00 Larry
King. 16.00 World day. 17.30 Crier and
Co. 20.00 World business tonight.
21.00 The int. hour. 23.00 World busi-
ness tonight. 23.30 Showbiz today.
00.00 The world today. 01.00 Moneyli-
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news.
03.00 Larry King. 05.00 Showbiz today.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast

news. (7.30-7.55 Business Breakfast).
10.05 Kilroy. 10.50 Hot chefs. 11.00
News. 11.05 Playdays: The playgroun.d
stop. (herh.). 11.25 Rupert the bear,
animatie, (herh.). 11.35 The clothes
show. (herh.). 12.00 News. 12.05 No
kidding with Mike Smith, quiz. 12.30
People today. (13.00 News). 13.20
Pebble Mill. 14.00 News. 14.30 (TT)
Neighbours, serie. 14.50 Going for
gold, quiz. 15.15 Undercover, speelfilm
uit 1983. 16.40 Pigeon hold en Hyde
and Sneek, tekenfilms. 16.50 Bodger
and Badger, serie. 17.05 The new ad-
ventures of mighty mouse, tekenfilm,
(herh.). 17.20 Watt on earth, serie.
17.35 Now then, doe.serie. 18.00
Newsround. 18.10 (TT) Grange Hill,
serie. (herh.). 18.35 (TT) Neighbours,
serie. (herh.). 19.00 News. 20.00 Every
second counts, quiz. 20.30 (TT) Eas-
tEnders, serie. 21.00 (TT) Fall and rise
of Reginald Perrin, serie. (herh.). 21.30
(TT) A question of sport, quiz. 22.00
(TT) News. 22.30 (TT) Red Sonja,
Amerikaanse speelfilm uit 1985. 23.55
Film 91 with Barry Norman. 00.25 Be-
verley Craven in concert. 01.00-01.05
Weerbericht.

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. 12.00Ra-
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.

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

WDR 4
04.05Radiowecker. 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
(08.30-8.35 Europalia). 09.00 News*.
09.10 The mix. 10.00 Victory. 10.30
The mix. 11.50 Music news. 12.00 The
mix. 12.30 Hang loose. 13.00 Japan
business today. 13.30 Survival. 14.00
All mixed up!. 14.50 Music news. 15.00
Wanted. 16.00 On the air. 17.50 Music
news. 18.00 Monty Nash. 18.30 WyatJ
Earp. 19.00 Comedy showcase. 19.30
Inside edition. 20.00 Prime sport. 21.00
The science show. 21.30 East Europe
reports. 22.00 News. 22.30 USA mar-
ket wrap. 22.45 The- Tuesday movie.
00.15 Europalia. 00.25 Music news.
00.35 Wanted. 01.35 Blue night. 02.05
The mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 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.

Beigië/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.
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Vandaag publiceren wij de trekkingslijst van de unieke loterij, waardoor geldprijzen zijn gevallen. In de regio Limburg zijn ook nog drie

"talloze verenigingen, in Limburg deden 704 clubs mee, hun clubkasweer reischeques te verdelen, en natuurlijk hopen wij dat uw lotnummer
terdege hebben kunnen spekken. De Limburgse clubs verkochten correspondeert met één van de eveneens gepubliceerde
samen zon 228.175 hele loten, en nu is het tijdstip aangebroken om de SUPERHOOFDPRIJZEN.
prijzen te verdelen.
Hiernaast publiceren wij de lotnummers, waarop maar liefst 798 Pak uw lot en controleer uw nummer!

SUPERPRIJZEN
LOTNUMMER | f PRIJS | [ LOTNUMMER || PRIJS l

’_% _$^_ _m^ _a^ _m^ _—___. __. van Gran Dorado een week in de luxe bungalow Monaco in'M ■§■§ il-flil 3168024 Port Zelande voor 6 personen.
\_W WmW ■ Wmmm WWW ■ 087 1849 van Coca~Cola een volledig verzorgd weekend Parijs voor 2

BELASTINGVRIJ een gratis bezoek aan Avonturenpark Hellen-

/_^^ j^ j^% 3^17390 doorn voor max. 25 pers. met ontvangst en lunch.
.Fc fl fjfjfj ■ ■ .„,,.. een gratis bezoek aan Avonturenpark Hellen-

" ■ 621534 doorn voor max. 25 pers. met ontvangst en lunch.
BELASTINGVRIJ een gratis bezoek aan Avonturenpark Hellen-

/_jm _iajv 0462309 doorn voorimax. 25 pers. met ontvangst en lunch.
3 111111 ■ o=/»ft-»-»e een gratis bezoek aan Avonturenpark Hellen-mwr 9mw mw 9mw 7 JöOU77b doorn voor max. 25 pers. met ontvangst en lunch.

belastingvrij 4 «Qcono een gratis bezo®k aan Avonturenpark Hellen-

/-^
_ 1396208 doorn voor max. 25 pers. met ontvangst en lunch.2.500-a --,Ao-.A,^,r,,, .-,„--.-.-. een gratis bezoek aan Avonturenpark Hellen-ém* ■**WVJ belastingvrij 1785988 doorn voor max. 25 pers. met ontvangst en lunch.

/^ _m_f%_m\ een gratis bezoek aan Avonturenpark Hellen-" ■^fili ■ 0944236 doorn voor max. 25 pers. met ontvangst en lunch.aCaaWwwa" belastingvrij Al„»„m„„„*,u„n
OfH/IOKQ

een gratis bezoek aan Avonturenpark Hellen-

/-^ _-^ -^ J2B14258 doorn voorimax. 25 pers. met ontvangst en lunch.
2-.500-" nn aqtinpvbi i *>*-.*>-->*. een gratis bezoek aan Avonturenpark Hellen-WWWJ belastingvrij 3473432 doorn voor max. 25 pers. met ontvangst en lunch.

_.
COQO— een keuze uit het aanbod van Phoenix Vakanties voor 2 pers. een gratis bezoek aan Avonturenpark Hellen--3168937 o.a. de Cote d'Azur, waarde tot ’ 1000,- 1240646 doorn voor max. 25 pers. met ontvangst en lunch._ __

ft van Gran Dorado een midweekarrangement voor max. 6 pers. i iJ-\ üto 104 in een bungalowpark naar keuze in Nederland. INDIEN U EEN HOOFO- PRIJS OF EXTRA PRIJS IN UW BEZIT HEEFT, VERZOEKEN WIJ U PER..Aefie. van Gran Dorado een midweekarrangementvoor max. 6 pers. OMGAAND TELEFONISCH KONTAKT MET ONS OP TE NEMEN: 045-739351<IJU3OO / in een bungalowpark naar keuze in Nederland. I -_X

Lotnummer Lotnummer ' Lotnummer Lotnummer Lotnummer Lotnummer Lotnummer Lotnummer
A+B+C+D Prijs/ A+B+C+D Prijs ’ A+B+C+D Prijs ’ A+B+C+D Prijs ’ A+B+C+D Prijs ’ A+B+C + D Prijs/ A+B+C+D Prijs ’ A+B+C+D Prijs ’3090833 100.00 3119519 100.00 3144800, 100.00 31-76154 100.00 3212768 100.00 3241808 100.00 3268597 100.00 3296757 700.00
3091146 100.00 3119526 100.00 3144938 100.00 3176359 100.00 3213287 100.00 3241892 100.00 3268624 100.00 3296934 100.00
3091952 100.00 3119566 500.00 3145475 100.00 3176494 100.00 3213382 100.00 3242093 500.00 3269206 100.00 3297507 100.00 '3092004 100.00 3119718 100.00 3146179 100.00 3176910 100.00 3213928 100.00 3242388 1.q00.00 3269430 100.00 3297866 100.00'
3092030 100.00 3120117 100.00 3146185 100.00 3177088 100.00 3213936 100.00 3242778 1:00.00 3269626 100.00 3297958 100.00
3092149 100.00 3120832 100.00 3146194 100.00 3177556 1,000.00 3213984 100.00 3243541 IJOO.OO 3269789 100.00 3298164 100.00
3092501 " 100.00 3121089 100.00 3146543 100.00 31-77926 100.00 3214214 100.00 3244154 100.00 3269872 100.00 3298198 100.00
3092775 100.00 3121690 100.00 3147115 100.00 3178603 100.00 3214454 100.00 3244165 100.00 3270318 700.00 3298875 100.00
3092867 100.00 3121695 100.00 3147285 100.00 31^78802 100.00 3215007 100.00 3244408 100.00 3270659 100.00 3299036 100.00
3093107 100.00 3121938 100.00 3147412 100.00 3179599 100.00 3215226 100.00 3244658 IiOO.OO 3272450 100.00 3299078 100.00
3093565 100.00 3122025 100.00 3148020 100.00 3179714 100.00 3215353 100.00 3244820 100.00 3272719 100.00 3299939 100.00
3093723 100.00 3122081 100.00 3148319 100.00 3180185 100.00 3215476 100.00 3245333 100.00 3273054 100.00 3300747 100.00
3093872 100.00 3122197 100.00 3148488 100.00 3180443 100.00 3215664 100.00 3245559 100.00 3273190 100.00 3301519 100.00
3093926 100.00 3122523 100.00 3148805 100.00 3180656 100.00 3215947 100.00 3245573 100.00 3273294 100.00 3302195 100.00
3094237 100.00 3122602 100.00 3148870 100.00 3180810 100.00 3216228 100.00 3245877 100.00 3273323 100.00 3302325 100.00
3094865 100.00 3123225 100.00 3149022 100.00 31Ö1563 100.00 3216262 100.00 3245926 100.00 3273356 100.00 3303239 100.00
3095168 100.00 3123329 100.00 3149105 100.00 3181588 100.00 3216581 100.00 3246029 100.00 3273407 100.00 3303333 100.00
3095263 100.00 3123495 100.00 3149486 100.00 3181909 100.00 3217232 100.00 3246348 IJOO.OO 3273632 100.00 3303334 100.00
3095571 100.00 3123852 100.00 3149623 100.00 3181938 100.00 3217628 100.00 3247155 IjOO.OO 3274433 100.00 3303376 100.00
3095651 100.00 3124350 100.00 3150290 100.00 3182053 100.00 3218270 100.00 3247188 100.00 3274693 100.00 3303818 100.00
3095659 100.00 3125108 100.00 3150341 100.00 3182054 100.00 3218831 1,000.00 3247664 100.00 3274700 100.00 3303887" 100.00
3095752 100.00 3125366 100.00 3150868 100.00 3182182 1,000.00 3218957 100.00 3248197 100.00 3275418 100.00 3303920 1,000.00
3095828 100.00 3125533 100.00 3150912 100.00 3183483 100.00 3219232 100.00 3248308 100.00 3275512 1,000.00 3304126 100.00
3096037 100.00 3125958 100.00 3151242 100.00 3183717 100.00 3219512 100.00 3248397 1100.00 3275776 500.00 3304242 100.00
3096784 100.00 3126467 * 100.00 3151355 100.00 3183858 100.00 3220891 100.00 3248941 7*00.00 3275976 100.00 3304300 100.00
3097098 100.00 3127293 100.00 3151516 100.00 3184259 100.00 3221217 100.00 3249278 100.00 3276949 100.00 3304374 100.00
3098699 100.00 3127442 100.00 3152453 100.00 3184823 100.00 3221235 100.00 3249375 100.00 3277451 100.00 3304568 100.00
3098935 100.00 3127530 100.00 3152737 100.00 31^5007 100.00 3221544 100.00 3249411 1100.00 3277635 700.00 3304838 100.00
3098997 100.00 3127805 100.00 3153162 100.00 3185236 100.00 3221877 100.00 3249734 100.00 3277727 100.00 3305208 100.00
3099109 100.00 3128895 100.00 3153166 100.00 3185310 100.00 3221881 100.00 3249825 100.00 3277797 100.00 3305226 100.00
3099226 100.00 3128976 100.00 3153495 100.00 3186219 100.00 3221978 100.00 3250059 100.00 3277828 100.00 3305513 100.00
3099274 100.00 3129152 100.00 3153501 100.00 3186346 100.00 3222428 100.00 3250155 100.00 3278321 100.00 3305821 100.00
3099346 100.00 3129550 100.00 3153830 100.00 3156977 100.00 3222740 100.00 3250294 IiOO.OO 3278349 100.00 3306046 1,000.00
3099518 100.00 3130251 100.00 3153896 100.00 3187173 100.00 3223103 100.00 3250328 IiOO.OO 3278404 100.00 3306057 100.00
3099937 100.00 3130342 100.00 3154336 100.00 3187574 100.00 3223155 100.00 3250851 100.00 3278497 100.00 3306768 100.00
3100525 100.00 3130351 100.00 3154680 100.00 3187588 100.00 3223166 100.00 3251086 100.00 3279168 100.00 3306997 100.00
3100567 100.00 3130719 100.00 3154736 100.00 3187696 100.00 3223197 100.00 3251675 100.00 3279215 . 100.00 3307317 100.00
3101185 500.00 3131490 100.00 3154806 100.00 3190232 100.00 3223358 100.00 3252181 100.00 3280392 100.00 3307361 100.00
3101189 100.00 3131608 100.00 3155491 100.00 3190600 100.00 3224406 100.00 3252230 100.00 3280422 100.00 3307393 100.00
3101461 100.00 3132223 100.00 3155668 100.00 3190939 100.00 3224597 100.00 3252565 1100.00 3280690 100.00 3307567 100.00
3101701 100.00 3132252 , 100.00 3155915 100.00 3191784 100.00 3224808 100.00 3252974 I]oo.oo 3280706 100.00 3308013 100.00
3101767 100.00 3132278 100.00 3156030 100.00 3191870 100.00 3225208 100.00 3253081 100.00 3280894 100.00 3308280 100.00
3101990 100.00 3132321 100.00 3156314 100.00 3191909 100.00 3225762 100.00 3253680 100.00 3281488 100.00 3308505 100.00
3102091 100.00 3132381 100.00 3156795 100.00 3191958 100.00 3225986 100.00 3254915 100.00 3281744 500.00 3308509 100.00
3102201 100.00 3132439 100.00 3157199 100.00 3192072 100.00 3226312 100.00 3255512 100.00 3281896 100.00 3308836 100.00
3102252 100.00 3132756 100.00 3157852 100.00 3192196 100.00 3226485 100.00 3255546 JOO.OO 3282172 100.00 3308937 100.00
3102320 100.00 3132958 100.00 3158147 100.00 3192475 100.00 3226528 1,000.00 3256208 100.00 3282365 100.00 3309157 100.00
3102465 100.00 3132997 100.00 3158200 100.00 3192654 100.00 3227036 100.00 3256303 100.00 3282570 100.00 3309704 100.00
3102758 100.00 3133100 100.00 3158328 100.00 3193271 100.00 3227222 100.00 3257007 100.00 3282573 100.00 3309789 100.00
3102898 100.00 3133185 1,000.00 3158526 100.00 3194006 1,000.00 3227297 100.00 3257145 100.00 3282668 100.00 3310089 100.00
3103328 100.00 3133337 100.00 3158766 100.00 31194730 100.00 3227480 100.00 3257186 100.00 3282675 100.00 3310369 100.00
3103778 100.00 3133410 100.00 3158828 100.00 3194849 100.00 3227608 100.00 3257758 100.00 3282795 100.00 3310407 100.00
3104063 100.00 3133857 100.00 3159633 100.00 3195197 100.00 3227886 100.00 3257939 100.00 3282935 100.00 3310437 100.00
3104146 100.00 3133893 100.00 3159700 100.00 3195299 100.00 3228463 100.00 3258075 100.00 3283094 1,000.00 3310562 100.00
3104284 100.00 3133910 100.00 3160170 100.00 3195342 100.00 3228586 100.00 3258238 100.00 3283650 500.00 3310761 100.00
3104548 100.00 3134108 100.00 3160577 100.00 31|96221 100.00 3228699 100.00 3258381 100.00 3283683 100.00 3310842 100.00
3104561 100.00 3134652 100.00 3160722 100.00 3196536 100.00 3228747 100.00 3258494 100.00 3283701 100.00 3310948 100.00
3105043 1,000.00 3134783 100.00 3160794 100.00 3196816 100.00 3228757 100.00 3258837 100.00 3283819 100.00 3311011 100.00
3105088 100.00 3135046 100.00 3161288 100.00 3197080 100.00 3229146 100.00 3258842 100.00 3283842 100.00 3311043 100.00
3105132 100.00 3135118 100.00 3161638 100.00 3197423 100.00 3229522 100.00 3258899 100.00 3284306 100.00 3311259 100.00
3105431 100.00 3135216 100.00 3162074 100.00 3197499 100.00 3229695 100.00 3259111 100.00 3284396 100.00 3312647 100.00
3105588 100.00 3135984 100.00 3162194 100.00 3197694 1,000.00 3229927 1,000.00 3259165 100.00 3284399 100.00 3312878 100.00
3106058 100.00 3136053 100.00 3162374 100.00 3197803 500.00 3230312 100.00 3259214 100.00 3284465 100.00 3312912 100.00
3106219 100.00 3136100 100.00 3162560 100.00 31Ï97815 100.00 3230488 100.00 3259513 100.00 3284690 100.00 3312963 100.00
3106447 100.00 3136253 100.00 3162621 1,000.00 31198072 100.00 3230520 100.00 3259637 100.00 3285089 100.00 3312972 100.00
3106600 100.00 3136611 100.00 3163911 100.00 31(98546 100.00 3230953 100.00 3260026 100.00 3285659 100.00 3313059 100.00
3106952 100.00 3137184 100.00 3164283 700.00 3198591 100.00 3231933. 100.00 3260138 100.00 3285964 100.00 3313825 100.00
3106999 100.00 3137665 100.00 3164675 700.00 3198920 100.00 3231955 100.00 3260223 iOO.OO 3286089 100.00 3314309 100.00
3107076 100.00 3138038 100.00 3165039 100.00 3199107 100.00 3231964 100.00 3260834 100.00 3286459 100.00 3314627 100.00
3107725 100.00 3138641 100.00 3165120 700.00 32J00247 100.00 3232091 100.00 3261171 1100.00 3286754 100.00 3314941 100.00
3107989 100.00 3138873 1,000.00 3165180 100.00 3200851 500.00 3232106 500.00 3262318 100.00 3286864 100.00 3315343 100.00
3108977 100.00 3138913 100.00 3165340 1,000.00 3200985 100.00 3232346 100.00 3262605 100.00 3287038 100.00 3316135 100.00
3109125 1,000.00 3138977 100.00 3166213 100.00 32101073 100.00 3232406 1,000.00 3263037 1,000.00 3287580 100.00 3316377 100 00
3109345 100.00 3139025* 100.00 3166833 1,000.00 32101124 100.00 3232700 100.00 3263063 100.00 3287756 100.00 3316398 100 00
3109446 100.00 3139104 100.00 3167177 100.00 3201399 1,000.00 3232903 100.00 3263089 100.00 3288045 100.00 3316946 100.00
3109813 100.00 3139801 100.00 3167817 100.00 3202758 100.00 3232906 100.00 3263127 100.00 3288280 100.00 3317020 100.00
3109886 100.00 3139897 100.00 3167935 100.00 3202811 100.00 3233092 100.00 3263309 100.00 3288680 100.00 3317819 100.00
3110095 100.00 3140147 100.00 3168252 100.00 3202839 100.00 3233494 100.00 3263435 100.00 3288766 100.00 3318466 100.00
3110441 100.00 3140213 100.00 3168963 100.00 3202858 100.00 3233636 100.00 3263515 100.00 3288783 100.00 3318990 100.00
3111233 100.00 3140300 100.00 3169451 100.00 3203021 100.00 3233714 100.00 3263676 100.00 3290212 100.00 3319197 100.00
3111238 100.00 3140353 100.00 3169597 100.00 3203308 100.00 3234441 100.00 3263937 IJOO.OO 3290268 100.00 3319293 100.00
3111662 100.00 3140779 100.00 3170289 1,000.00 32;05210 100.00 3234566 100.00 3263987 100.00 3290593 100.00 3319379 100.00
3112854 100.00 3140793 100.00 3170752 100.00 3205553 100.00 3234999 100.00 3264079 100.00 3291089 100.00 3319424 100.00
3113621 100.00 3140938 100.00 3171782 100.00 3205833 100.00 3235192 100.00 3264534 100.00 3291272 100.00 3319766 100.00
3113932 100.00 3141303 100.00 3171816 100.00 3206461 100.00 3237133 100.00 3264716 100.00 3292529 100.00 3319824 100 00
3114493 100.00 3141801 100.00 3171829 700.00 3206747 100.00 3237376 100.00 3264738 100.00 3292711 100.00 3320460 100 00
3115821 100.00 3141994 100.00 3171841 100.00 3206894 100.00 3238228 100.00 3264816 100.00 3292934 100.00 3320785 700 00
3115859 100.00 3142124 100.00 3172681 100.00 3207224 ' 100.00 3238235 100.00 3266073 500.00 3293415 100.00 3322148 100 003115886 100.00 3142715 100.00 3172848 100.00 3207525 100.00 3238661 100.00 3266572 100.00 3293900 1,000.00 3322459 100 003117059 100.00 3142842 100.00 3172980 100.00 3208525 100.00 3238925 100.00 3266681 100.00 3293935 100.00 3322803 100 003117064 100.00 3143048 100.00 3173042 100.00 3208929 100.00 3239767 100.00 3266858 700.00 3294294 100.00 3323222 100 003117406 100.00 3144107 100.00 3173207 100.00 3209276 100.00 3240055 100.00 3267091 100.00 3294480 1,000.00 3323577 100 003117410 100.00 3144125 100.00 3173408 100.00 3209981 100.00 3240242 100.00 3267335 100.00 3294604 100.00 3323846 100 003117416 100.00 3144195 100.00 3173711 100.00 3210099 100.00 3240296 100.00 3267531 100.00 3294772 100.00 3323891 100 003117921 700.00 3144220 100.00 3173718 100.00 3210110 100.00 3240319 100.00 3267551 100.00 3295603 1,000.00 3323955 100 003117952 100.00 3144228 100.00 3173789 100.00 3210976 100.00 3240463 100.00 3267614 100.00 3295647 100.00 3324743 100 003118573 100.00 3144345 100.00 3174759 100.00 3211324 100.00 3240687 100.00 3267678 100.00 3295652 100.003119120 100.00 3144406 100.00 3175282 100.00 3211423 100.00 3240833 100.00 3267740 100.00 3296315 700.00
3119220 100.00 3144476 100.00 3175710 100.00 3212024 100.00 3241511 100.00 3268569 100.00 3296375 100.00

Deze trekkingslijst is geldig tot 17 november 1992
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PRUSTÖEKENNING

HOOFDPRIJZEN EN EXTRA PRIJZEN
Om in het bezit te komen van een van de HOOFDPRIJZEN of EXTRA PRIJZEN, dient u
een volledig lotenvel (A+B+C+D) te bezitten. Hoofdprijzen en extra prijzen vallen al-
léén op héle loten en worden alleen op héle loten uitgekeerd. Voor alle duidelijkheid: als
dus op het lot met bijvoorbeeld nummer 123456 A+B+C+D de 2e prijs van ’25.000-
-zou zijn gevallen, komt iemand die alleen maar deel A van dat lot heeft (een kwart lot)
NIET in aanmerking voor een kwart van die prijs.

Uiei
aar

REGIONALE GELDPRIJZEN e*c
vanVoor de regionale geldprijzen geldt dat, als bijvoorbeeld op het lot met nummer 123456 'uilA+B+C+D een prijs van ’ 1000- valt, iemand die alleen maar deel A van dat lot (een *n

kwart lot) in zijn bezit heeft, een kwart van de prijs van ’ 1000- = ’ 250-krijgt. aar
Per
>oe-. . | .

VERGUNNING TREKKINGSLIJST ,
Voor de Grote Clubactie 1991 Wenst u in bezit te komen van htt
werd ingevolge de Wet op de meerdere trekkingslijsten,dan-/Jir
Kansspelen vergunning ver- kunt u deze uitsluitend schrifte- j^
leend door de staatssecretaris lijk aanvragen middels een be- £
van justitie d.d. 5-12-1990 on- richtje aan Limburgs Dagblad, cia,
der nr. LO 730/145/207.90. afdeling PR « st-

.—. 1 I. I ■"*■"

GEWONNEN???
PROFICIAT!!!
Indien vin het gelukkige bezit bent van een prijswinnend lot of lotenvel, knip dan het op deze pagina t<
eveneens afgedrukte PRIJZENFORMUUER uit. Sl

Na het prijzenformulier volledig te hebben ingevuld, stuurt u dit SAMEN met het originele winnende j
lot (in een dichtgeplakte enveloppe) naar: t
LIMBURGS DAGBLAD, AFD. PR EN PROMOTIE J
POSTBUS 3100, 6401 DP HEERLEN. C

i
Als u het zekere voor het onzekere wilt nemen: maak dan een kopie van uw lotenvel. U mag Jnatuurlijk ook uw winnend lot aanbieden op een van de Limburgs Dagblad- of Trompetterkantoren. E

Uw prijs zal binnen 4 weken door de stichting aan u worden overgemaakt. Het is NIET mogelijk de i

prijs contant uit te keren. ]

———■————-_____-_|
_■__ bbbbbK

I é^Iys& Limburgs Dagblad j

I /«? DE TROMPETTER

*'■*' Prijsformulier
VOOR AL OIE KLEINE ' i

VERENIGINGEN

Proficiat! Prijswinnaar in de Grote Clubactie 1991.
Om in bezit te komen van het gewonnen bedrag verzoeken wij u dit formulier,■ ingevuld, SAMEN MET HET ORIGINELE WINNENDE LOT, aan ons toe te

■j sturen.
Na ontvangst van het formulier en het lot wordt het gewonnen bedrag, binnen
4 weken, op de door u ingevulde bank- of girorekening gestort.
Het bedrag kan niet kontant worden uitbetaald.

Naam:

Adres: _____ .
■ Postcode: Woonplaats _
I _»_ . ___.

Dinsdag 19 november 1991 "8



tic avond was noen de direc"
raaHVan Eurocruises noch haar
Vod n' mr Heuts in Sittard,
M ommentaar bereikbaar. Mr
de h OS2kowicz, raadsman van
hoo!*er Erjssen, zei niet op de
(je te zyn van de beweegre-
>,A? °m net gedmg in te trekken.
zier? k

e andere partij kans zou
*ii h geding te winnen, had
con Vast en zeker doorgezet",

stateerde mr Moszkowicz sr.

MAASTRICHT - Minister-presi-
dent Helmuth Kohl mag tijdens de
Europese Top in Maastricht geen
persconferentie houden in het Gol-
den Tulip Hotel, waar hij en de an-
dere regeringsleiders met hun dele-
gaties logeren. De Binnenlandse
Veiligheidsdienst heeft de Duitsers
verwezen naar de zalen in hetMccc
die voor dit doel zijn gereserveerd.
Bedrijfsleider Scheeren van het
Golden Tulip Hotel gisteren: „Het
hotel is geheel afgehuurd tijdens de
'Top' en dus ook zwaar beveiligd.
Het geven van een persconferentie
zou betekenen dat vreemden bin-
nengelaten moeten worden en dat
willen de veiligheidsdiensten niet
en daarom is een verzoek van de
Duitsers door Binnenlandse Zaken
afgewezen, maar er zijn zoveel za-
ken die nog geregeld moeten wor-
den. Dat komt allemaal dik in or-
de."

Kohl mag pers
niet ontvangen
in Golden Tulip

Eurocruises
trekt kort
geding in

- De in Cadier
tic *pr gevestigde reisorganisa-
„ Eurocruises ziet, zonder op-
gM Van reden, af van het kort
t '"'mg dat zij had aangespannen
Sen

C
w Maastrichtenaar L. Eijs-

nen * geding zou morgen die-
re,!! Voor de president van de
grotbank in Maastricht.
üaSKin deed in het Limburës]/*gblad van 4 november het re-
ine

8 Van-een zÜns inziens volko-
rjrt

n mislukte cruise langs de
fijk se eilanden. Hij had de trip
Ven°ekt by Eurocruises. Later
leu eet deze organisatie de te-
a

urgestelde passagier dat hij
SDr l 6

oryuistheden had uitge-
fecht n' ■Door niiddel van een
v„ uitspraak wilde zij

rrunderen dat Eijssen nogyer uitspraken zou doen.
So

or*;s werd van hem een per-
bur ke rectificatie in het Lim-gs Dagblad geëist.

De acht instellingenin Limburg die
aan het experiment meewerkten,
hadden becijferd dat invoering van
groepsverzorging juist extra geld
kost, omdat het intensievereverzor-
ging vraagt. Per 4 bewoners is één
personeelslid nodig. Invoering er-
van vraagt per tehuis 234.250 gul-
den.
De verantwoordelijkheid daarvoor
legde Bronkers bij het ryk. Als die
wil dat er meer handen aan het bed
komen, moet ze daarvoor geld op
tafel leggen, zo vond hij. De bijdra-
ge van de provincie was alleen be-
doeld om het experiment te bekos-
tigen. Dat is met de presentatie van
het verslag afgerond, zo stelde de
deputé.
Uit het rapport blijkt dat de deelne-
mende instellingen vinden dat
groepsverzorging werkt. Mensen
met beginnende psycho-sociale en
psycho-geriatrische problemen
gaan er minder door achteruit,
waardoor ze langer in een verzor-
gingstehuiskunnen blijven.
De acht instellingen die aan het ex-
periment hebben meegewerkt zijn
De Kollenberg Sittard, De Regen-
boog Heerlen, Heereveld Land-
graaf, Elvira Amstenrade, De Wietel
Helden, Norbertus Gennep en Van
Berlo-Heem in Weert.

Cjaardencentra die met de vorm
214- Verzorging willen doorgaan,
[g en dat uit eigen middelen moe-
■eerri ' zo stel(-^e e gedepu-
I cie. De provincie heeft in twee
per- viJf miljoen betaald aan het ex-
hopllllen*' om erachter te komen in
twVerre deze hulpvorm ouderen
hoi Deginnende problemen kan[JpPen.
's s ■ oe^ng van groepsverzorging
tfte JJnPel: mensen die nu in hun ka-
hett e v?rzorld moeten worden, zet
th.e enias bijeen in groepen van 10
20 nsen. Zo kan men ze samen ver-
ka*fen' en kunnen ze zich aan el-
kJ* 1" optrekken. Op deze manierde werkdruk verlicht worden,
j redeneerde de deputé. Hij vond
-w'Ook dat instellingen geld kun-
ïor Vr-Jmaken om deze vorm van

S in te voeren of ermee door te

gaan, ze elders wel een veer kunnen
laten.

Provincie stopt bijdrage
Bejaardencentra moeten groepsverzorging zelfgaan betalen

'Kantonrechter schuwde
publiciteit asbestzaak'

Zoon van weduwe Widdershoven beweert:

zo zei L. Widdershoven gisteravond
in een TV-documentaire over de
zaak die de familie Widdershoven
tegen het chemieconcern voert.
Kantonrechter mr J. Becker ging
gisteren niet in op het verwijt van
Widdershoven.

Zegers dieal enkele weken bezig
is met het zoeken van geschikt
en betaalbaar onderdak voor de
internationale persvertegen-
woordigers, heeft inmiddels alle
beschikbare hotelkamers in het
gebied Born-Heerlen-Maastricht

Een woordvoerder van de pro-
vinciale WV in Valkenburg
denkt dat de logiesmogelijkhe-
den in Zuid-Limburg voldoende
zijn. „Het is uiteraard mogelijk
dat het aanbod van kamers qua

De RVD ontzenuwde gisteren
een hardnekkig gerucht dat 2000
journalisten in december naar
Maastricht komen. „Alleen al de
communicatiemiddelen van de
PTT zouden volslagen ontoerei-
kend zijn voor een dergelijk le-
ger", aldus deRVD.

J. C. Zegers van het
Haagse boekingsbureau heeft in-
middels dertig Spanjaarden in-geschreven in het Eurotel in
J-^naken en zelfs enkele tiental-en Italianen -'die zijn gewoon

te laat met aanmelden'-

SITTARD - De kantonrechter in
Sittard heeft geprobeerd om publi-
citeit in de media over het zogehe-
ten asbestproces tegen DSM te
weren. „De rechter heeft ons steeds
op het hart gedrukt zo weinig moge-
lijk de pers te benaderen. Dus ei-
genlijkgeen ruchtbaarheid te geven
aan de zaak. Maar we moesten wel
via de pers het vonnis vernemen,"

Van onze verslaggever

HEERLEN - Een 25-jarige Belg die
gistermiddag een inhaalmanoeuvre
op de autoweg ter hoogte van Nuth
wilde combineren met het pakken van
sigaretten uit het dashboardkastje, is
met zijn auto over de kop geslagen.
Toen de man zich bukte om zijn siga-.
retten te pakken, raakte hij bijna een
auto rechts van hem. De Belg trok
aan het stuur en raakte in een slip. In
de berm sloeg de auto enkele keren
over de kop.
De bestuurder raakte niet gewond, de
auto was total loss. Hetverkeer op de
autoweg kon gedurende een half uur
slechts gebruik maken van een rij-
strook.

Sigaretten gepakt:
auto over de kop

Volgens zoon L. Widdershoven
heeft de Sittardse kantonrechter de
partijen verzocht om publiciteit te
mijden. De zoon ergerde zich daar
later aan, toen bleek dat een journa-
list eerder dan de familie op de
hoogte was van het vonnis van de
kantonrechter. De familie stelde
zich destijds wel terughoudend op
tegenover de media, ondanks dat ze
zelf liever zo veel mogelijk publici-
teit over de gevarenvan het gebruik
van asbest wilde hebben.

De familie eist van DSM 100.000
schadevergoeding, omdat het be-
drijfvolgens haar schuldig is aan de
dood van W- Widdershoven, die in
1987 zeer waarschijnlijk overleed
aan mesothelioom. De familie zet
sindsdien het proces voort, dat mo-
menteel in hoger beroep wordt be-
handeld door derechtbank in Maas-
tricht.

De overvaller vluchtte zonder buit de
winkel uit. Volgens een politiesignale-
ment was hij ongeveer twintig jaaren
had hij lichtblonde haren tot op de
schouders.

aan de Kasteellaan kort na de ope-
ning om half negen binnen. Hij be-
keek kranten en draaide zich vervol-
gens met getrokken pistool om. Hij
eiste gekt van de eigenaar. Toen de-
ze zei dat niet te hebben, schoot de
man op hem, maar miste.

De overvaller kwam de sigarenzaal

Man schiet op
sigarenhandelaar
HEERLEN - Een gewapende mar
heeft gisterochtend een schot afge-
vuurd in de richting van een Heerlen
se sigarenhandelaar. Deze blee
ongedeerd.

Mr Becker wilde ontkennen noct*.bevestigen dat hij te verstaan zou
hebben gegeven, dat publiciteit
over de asbestzaak gemeden moest
worden. Hij volstond met een ver-
wijzing van datgene wat op de
openbare zittingen aan de orde is
geweest. „Daarbuiten heb ik mij
niet tot de partijen gewend," zei hij.

Mr Beuker liet gisteren weten dat
rechters zich onthouden van com-
mentaar op door hen behandelde
zaken. Dat geldt voor hem ook nog
steeds voor het 'asbestproces.

De raadsman van de familie Wid-
dershoven, mr R. Bedaux, beves-
tigde echter dat de kantonrechter
zich met een dergelijk verzoek tot
de partijen heeft gewend. „Ja, ik
vond het ook wel een vreemde
vraag," aldus Bedaux, die ook be-
vestigde dat hij de uitspraak des-
tijds van de betreffende journalist
moest horen en daarna pas van de
griffie van het Sittardse kantonge-
recht.

Het ministerie van WVC heeft 1,2 mii
joen gulden voor het project ter be
schikking gesteld.l

GELEEN - De gezondheidsdienst
Westelijke Mijnstreek(GGD) start met
een grootscheeps bevolkingsonder-
zoek naar de gezondheid van de
luchtwegen. Het onderzoek wordt in
zestien Europese landen gehouden.
In Nederland doen drie regio's - de
Westelijk Noord-Brabant, Groningen
en de Westelijke Mijnstreek - mee.
Met dit project, dat gecoördineerd
wordt door de medische faculteit van
de rijksuniversiteit Groningen, wil de
GGD de gezondheidssituatie van de
bevolking van 20 tot 70 jaar in de re-
gio in kaart brengen. De komende
weken zal aan ongeveer 8000 inwo-
ners van de Westelijke Mijnstreek
een vragenlijst worden voorgelegd:

Onderzoek
luchtwegen

SITTARD - De 31-jarige J.Golt-
steijn uit Sittard beschuldigt de Sit-
tardse politie ervan hem op 3 no-
vember jongstledenmishandeld en
bedreigd te hebben. De advocaat
van Goltsteijn, mr C.van Heugten
uit Sittard heeft gisteren namens
zijn cliënt aangifte gedaan bij de
hoofdofficier van Justitie in Maas-
tricht.

Invalide beticht
politie Sittard

van mishandeling

De grote hoeveelheid sex-inrichtingen
en de groeiende vraag naar coffee-
shops (nu zijn er drie in Roermond)
vraagt dringend om een voortvarend
en duidelijk beleid, aldus Ine de Ruij-
ter. Volgens haar zou slechts een
vergunning verleend mogen, als het
huidige aantal niet overschreden
wordt. Een vergunning zou bovendien
niet overdraagbaar moeten zijn.

ROERMOND - De PvdA-fractie Roer-
mond heeft bij het college aangedron-
gen op een leefmilieu-verordeningdie
het aantal sexhuizen, coffeeshops en
cafés beperkt. Volgens raadslid Ine
de Ruijter dreigt de stad anders te
verloederen. Zij vindt dat de gemeen-
te een stap verder moet gaan dan
sluiting bij overlast.

PvdA Roermond
vreest verloedering

Blok op rails
beschadigt trein

" Demonstranten van de Socialistische Partij en bewoners van de Ceintuurstraat protesteer-
den tegen asbesten waterleidingen. Foto: FRANS rade

Leggen waterleidingen
van asbest gestaakt

HAELEN - Een trein is in de nacht
van zondag op maandag aan de
voorkant beschadigd geraakt doordat
vandalen een blok metaal of beton op
de rails tussen Haelen en Baexem
hadden gelegd. Het treinverkeer heeft
daardoor bijna een* uur stilgelegen.
Aan de overweg aan de Hornerweg
werd een slagboom vernield door een
automobilist die het wachten beu
was. Een aantal overgangen bleef
ongeveer een uur gesloten. Veel
automobilisten waagden op goed ge-
luk de oversteek. Het is onduidelijk
wie het obstakel op de rails heeft ge-
legd.

Advocaat Van Heugten heeft zijn
cliënt wel aangeraden nog op zoek
te gaan naar eventuele getuigenvan
het gebeuren op zondagavond 3 no-
vember rond 20.30 uur op de krui-
sing Rijksweg/Walramstraat. Gol-
steijn veroorzaakte die zondag-
avond met zijn aangepaste auto een
aanrijding.
Volgens de aanklacht sommeerde
de politie Goltsteijn, na een woor-
denwisseling over de autopapieren,
uit zijn auto te komen. „Volgens
mijn cliënt heeft hij toen duidelijk
gezegd dat hij gewond én invalide
was en dat hij niet uit de auto kon
komen. Toen is hij met grof geweld
uit de auto gesleurd en in de boeien
gesmeten en aangehouden," vertelt
Van Heugten. In de auto bevonden
zich overigens ook de krukken
waarmee Goltsteijn zich voortbe-
weegt, maar die hebben de agenten
pas later ontdekt.

Commissaris van politie E.Nicoll
gaf gisteren geen commentaar ge-
ven: „Zo lang geen klacht bij ons
binnen is, kan ik niets onderzoeken
en kan ik ook geen commentaar ge-
ven."

„Als* het verhaal van mijn cliënt
waar is, en ik heb voorlopig geen
redenen eraan te twijfelen, dan zijn
een aantal zeer ernstige fouten, mis-
schien zelfs overtredingen gemaakt.
Een gewonde uit de auto sleuren,
tegen het wegdek smakken en
dwingen te lopen en niet ingaan op
zijn verzoek om medische hulp zijn
geen kleinigheden," aldus Van
Heugten.

SITTARD - De brandweer kan in de
wijk Overhoven in Sittard niet zo snel
ter plaatse zijn als vroeger. Oorzaak:
dewijk is sinds kort bezaaid met ver-
keersdrempels. Die maken de uitruk-
tijd langer. De wagens van de brand-
weer kunnen in de wijk maar 15
kilometer per uur rijden. In Overhoven
zijn meer dan 60 verkeersdrempels
en andere snelheidsremmende maat-
regelen genomen; verder is op tal van
plaatsen een 30 km-zone ingesteld.
De wijk was aangewezen als proef-
project, waardoor de gemeente bij de
aanlegvan de drempelsflink wat sub-
sidie heeft kunnen krijgen. Zonder die
financiële bijdrage zou het project niet
zijn doorgegaan.

Brandweer later
door drempels

De WML heeft inmiddels contact
gezocht met de Arbeidsinspectie,
maar heeft er alle vertrouwen in dat
het werk spoedig kan worden her-
vat. „De Arbeidsinspectie zal gega-
randeerd onze kant kiezen, want er
is geen enkel gevaar", aldus een
woordvoerder van de waterleiding-
maatschappij.

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De Waterleiding-
maatschappij Limburg (WML) is
voorlopig gestopt met het leggen
van asbestcementen waterleidingen
in de Landgraafse wijk de Leenhof.

Demonstranten van de Socialisti-
sche Partij en bewoners van de
Ceintuurstraat gingen gistermorgen
in discussie met functionarissen
van de WML en van het bedrijf dat
de werkzaamheden uitvoert, Lint-
zen Wegenbouw uit Sittard. Die
besloten vervolgens het werk te sta-
ken, in afwachting van de verdere
ontwikkelingen.

De bouw-cao verbiedt het gebruik
van asbest-materialen, maar vol-

gens hoofddirecteur M. Byvelt van
Lintzen Wegenbouw heeft zyn be-
dryf een ontheffing. „Mits we een
aantal voorzorgsmaatregelen in
acht nemen, mogen we eterniet wa-
terleidingen nog leggen."

De schade die Lintzen lydt doorhet
stilleggen van het werk is moeilijk
te becijferen, aldus Bijvelt. „We
gaan binnenkort met de WML als
opdrachtgever overleggen over de
vraag hoe het nu verder moet. Daar-
bij zal onze schadezeker onderwerp
van gesprek zyn." Een concrete af-
spraak voor een gesprek tussen
Lintzen en de WML is volgens By-
velt echter nog niet gemaakt.

Asbestcement, ook bekend als eter-
niet, mag na 1 januari 1993 niet

meer voor waterleidingen in de bo-
dem worden gebruikt. De asbestve-
zels kunnen kanker veroorzaken,
maar volgens de WML bestaat dat
gevaar niet bij detoepassing als wa-
terleidingsbuis. Wetenschappers
verschillen daarover echtervan me-
ning. Amerikaanse en Canadese
onderzoeken duiden erop dat ook
deze toepassingsvorm kanker kan
veroorzaken.
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(ADVERTENTIE)

Baddoeken
Move baddoeken en badlakens in uni en gestreept.

Met bijpassend washandje.
Normaal Voordeelprijs

1 1 95Baddoek ’19.95 M.a*-I^-Si-J
15 --Badlaken ’49.95 *-J**J)

150Washandje’ 4.95 "aJ)*-J\J

aa r winkel je voor je plezier !

(ADVERTENTIE)
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Emmaplein hoek Geleenstraat Heerlen

prijs en ligging afwijkt van de
specifieke vraag voor de 'Top',
maar naar onze mening is er vol-
doende potentieel in Limburg.

Te weinig hotels
als gevolg van top

JifAASTRICHT/DEN HAAG -
V°nvention Travel International
'n Den Haag is het niet gelukt al-
*e ruim achthonderd journalis-
ten, die op 9 en 10 december deeuropese Top in Maastricht bij-wonen, in Limburg zelf onder tewengen. Dit ondanks alle in-
spanningen en de medewerkingy<>n de plaatselijke WV's inHeerlen en Maastricht.

moeten boeken in een motel in
Luik.

Vooral de motels (Stem- Bom
Heerlen) langs de autowegen zit-
ten vanwege de goede verbin-
ding met Maastricht in decem-
ber boordevol journalisten.vastgelegd. In Vaals werd onder

andere ook het recreatie-oord
Resort Hoogvaals gereserveerd.

Van onze verslaggever
. TTARD - De provincie stopt geen geld meer in het exped-
iënt met groepsverzorging in verzorgingstehuizen voor be-

Dat maakte deputé Bronkhorst gisteren bekend tij-, is de presentatie van een rapport met de resultaten van hetFPeriment.
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Hij gafzoveel
Hij vroeg zo weinig

Verdrietig, maar vol dankbare herinneringen, gevenwij u
kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze goede
vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en
neef

Sjef Meertens
Onderscheiden met de Eremedaille verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau in Goud.
Onderscheiden met de Eremedaille in Goud met
Kroontje van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie.
Officier van deEdele Eed-Broederschap van de
Souvereine Orde van deRode Leeuw van Limburg en de
Heilige Sêbastianus.
Erelid van de Federatie van Zuid-Limburgse
Schuttersbonden.
Erevoorzitter van de R.K. Zuid-Limburgse
Schuttersbond.
Voorzitter Schutterij „St.-Sebastianus" Mechelen.
echtgenootvan

Annie Kikken
Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar, voorzienvan de
h. sacramenten.

Stem: A. Meertens-Kikken
Breda: George en Lidewij

Judith
Woerden: Marjanen Lou

Torn
Familie Meertens
FamilieKikken

6171 BJ Stem, 16 november 1991
Ambiorixstraat 4
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis,
zal plaatsvinden op donderdag21 november om 11.00uur
in de kerk van de H. Johannes de Doper te Mechelen.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis gehou-
den in de St. Jozefkerk te Kerensheide-Stein.
Sjef is opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis
te Heerlen.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van 16.00
tot 17.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, danhopen wij dat
deze annonce als kennisgeving beschouwd wordt.

Met grote verslagenheid hebbenwij kennis genomen van het vrij plotse-
ling overlijden van ons zeer gewaardeerd oud-bestuurslid van de Oud
Limburgse Schuttersfederatie, bestuurslid van de S.A.S. en officier van
de Edele Eed Broederschap van deSouvereine Orde van de Rode Leeuw
van Limburg en de H. Sêbastianus, de weledele heer

Sjef Meertens
Wij verliezen in hem een stuwende persoonlijkheid en een man met bij-
zonder aanzien binnen onze schutterswereld.
In onze gedachte zal hij blijven voortleven als een spontane en zeer des-
kundige schuttersvriend. Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel
sterkte in deze droeve dagen.

President, bestuur en leden van de
Oud Limburgse Schuttersfederatie.
Voorzitter, bestuur en leden van de S.A.S.
Grootmeester, bestuur en leden van het
kapittel van de orde.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van
onze zeer gewaardeerdevoorzitter en generaal

Sjef Meertens
Sjef bedankt voor je enorme inzet en de fijne tijd die wij samen gehad
hebben. Wij zullen je niet gauw vergeten. Annie en de kinderen heelveel
sterkte in deze moeilijke tijd.

Bestuur, ereleden, ledenen damescomité
schutterij St.-Sebastianus, Mechelen

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van

Sjef Meertens
ere-voorzitter van deR.K. Zuid-Limburgse Schuttersbond.

Van 1959 tot 1989 was hij voorzitter van onze schuttersbond en sindsdien
ere-voorzitter.
Zijn betekenis voor het schutterswezen in het algemeen en onze bond in
het bijzonder was zodanig, dat onze dank onuitsprekelyk is.
Zijn echtgenote, kinderen en kleinkind wensen wij veel sterkte toe.

Bestuur en leden
R.K. Zuid-Limburgse Schuttersbond

Met verslagenheid hebbenwij kennis genomenvan het toch nog vrij plot-
seling overlijden van ons zeer gewaardeerd erebestuurslid

Sjef Meertens
Gedurende 35 jaar heeft hij als secretaris zijn beste krachten gegeven aan
de Zuid Limburgse Schuttersfederatie.
Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd collega en schuttersvriend, op
wiens kennis wij nooit tevergeefs een beroep deden.
Als zodanig zal hij in onze herinnering blijven voortleven.
Wij wensen zijn vrouw Annie en verdere familieleden veel sterkte toe dit
groteverlies te kunnen dragen.

Namens bestuur en leden
Zuid Limburgse Federatie

Geboren:

Ryan Anthony
Zoon van
Mark en Carlota
van der Eijk
Miami U.S.A.
7 november 1991

t
Bedroefd, maar dankbaar om hetgeen hij voor ons
betekende, delen wij u mede, dat van ons is heen-
gegaan, op de leeftijd van 67 jaar, voorzien van de
h. sacramenten der zieken, mijn dierbare echtge-
noot, onze lieve vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Leonard Gerhardus
Joseph Steinbusch

Begiftigd met de Pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia etPontifice

echtgenoot van
Josephina Maria Schneiders

Kunrade: Mevrouw
J.M. Steinbusch-Schneiders

Voorschoten: Marjoen Paul
Janssen-Steinbusch
Lucas

Schijndel: Gertie en Gerhard
Bavinck-Steinbusch
Nicolien, Annemieke

Utrecht: Corrie Steinbusch
Familie Steinbusch
Familie Schneiders

6367 AS Kunrade, 16 november 1991
Milleveld 6
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 21 november a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
te Kunrade, waarna aansluitend crematie in het
crematorium aan de Imstenraderweg te Heerlen.
Aangezien wij overtuigd zijn van uw medeleven is
er geen condoleren.
Avondwake ter intentie van de overledene woens-
dagavond om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het mor-
tuarium van het De Weverziekenhuis te Heerlen,
alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen dagelijks
van 16.00tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotseling overlijden van ons koorlid

Leo Steinbusch
Wij verliezen in hem een vriend aan wie wij de
meest dankbare en muzikale herinneringen zullen
bewaren.

Bestuur enLeden van het
Kerkkoor, Kunrade

Met droefheid hebbenwij kennis genomen van het
overlijden van onze administrateur-kerkbijdrage

L.G.J. Steinbusch
Zijn bekwame en enthousiaste inzet voor de paro-
chiegemeenschap, ook vele jaren als kerkmeester,
zal in onze herinnering blijven voortleven.

R.K. Kerkbestuur
Parochie O.L. Vrouw van
AltijdddurendeBijstand
Kunrade

t
Mensen zijn aan mensen
toevertrouwd.

Twee dagen voor haar 84ste verjaardag is ons mam
vredig en rustig ingeslapen.

Philomene Sogeler
weduwe van

JozefPetrus van Poppel
Heerlen: Carolavan Poppel
Sittard: Jeannyvan Poppel

Dankbaar voor de goede zorg aan haar besteed in
De Baenje.
Sittard, 16 november 1991
Corr.adres: Elisabeth v. Barstraat 231
6131 CE Sittard

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 21 november a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk H. Hart van Jezus, Overhoven-Sit-
tard, waarna de crematie zal plaatsvinden om 11.45
uur in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te
Geleen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Mamma is opgebaard in het mortuarium van het
Maaslandziekenhuiste Sittard.
Bezoektijd dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen, ge-
lieve u deze annonce als zodanig te beschouwen._
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid ge-
nomen van mijn lieve vrouw, mam, dochter,
schoondochter, zus, schoonzus, tante en nicht

Christel Stoffers
echtgenotevan

Jo Jaegers
Zij werd 43 jaar.

De bedroefde familie:
Bocholtz: Jo Jaegers

Erika -Roland
Familie Stoffers
Familie Jaegers

Bocholtz, 16 november 1991
Corr.adres: Hinsbrig 3, 6351 GX Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatsvinden op donderdag21 novem-
ber as. om 11.00uur in deparochiekerk H. Jacobus
deMeerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt heden, dinsdag 19 november,
gebeden om 18.45 uur, waarna aansluitend de
avondmis te harer intentie, in voornoemdekerk.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium,
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld; bezoek van 18.00
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Waarom
daarom hebben wij
die handen en die armen
om als het koud wordt rond het hart
elkaar te warmen.

Toon Hermans
Vandaag moesten wij afscheid nemen van onze
moeder, zuster en schoonzuster

Maria Elisabeth
Brouns

weduwe van

Christiaan Leonard Braun
Zij is 79 jaar geworden.

Eygelshoven: InaBraun
Peter Braun
Familie Brouns
Familie Braun

Eygelshoven, 17 november 1991
St.-Pieterstraat 145
Corr.adres: Vasstraat 44, 6471 HV Eygelshoven
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
donderdag 21 november as. om 14.00 uur in de pa-
rochiekerk Pastoor van Ars te Hopel-Eygelshoven;
aansluitend crematie te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur.
Tijdens de avondmis van woensdag as. om 19.00
uur, zal de overledene bijzonder worden herdacht
in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het streekmortuarium, ge-
legen op het terrein van de Lückerheidekliniek,
St.-Pieterstraat 145 te Chevremont-Kerkrade; gele-
genheid tot afscheid nemen van 18.00tot 19.30 uur.

„Naar menselijke maatstaven te vroeg" zeggen we
dan. Daarin erkennen we dat er andere, hogere
maatstaven zijn. In dat weten berusten wij in het
overlijden van mijn dierbare echtgenoot, vader,
broer, schoonbroer, oom en neef

Toon Windmüller
echtgenootvan

Marlies Derrez
Hij overleed in de leeftijd van 55 jaar.

Kerkrade: Mevr. M.L. Windmüller-Derrez
Ron enLiana
Familie Windmüller
Familie Derrez

6463 KM Kerkrade, 17 november 1991
Erensteinerstraat 19
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag21 november a.s. om 12.00uur in de pa-
rochiekerk St. Petrus-Maria ten Hemelopneming
te Chevremont waarna aansluitend crematie in het
crematorium aan de Imstenraderweg te Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in
de kerk vanaf 11.30 uur.
Avondwake ter intentie van de overledene woens-
dagavond om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Toon is opgebaard in het mortuarium van de Lüc-
kerheidekliniek te Kerkrade alwaar gelegenheid
tot afscheidnemen dagelijks van 18.00-19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te willen
beschouwen.

Afgelopen weekend overleed onverwachts onze al-
tijd hulpvaardige en goed gehumeurde collega en
werknemer

Toon Windmüller
Wij wensen Marlies en Ron veel sterkte toe. "ZOL - buitenbedrijven

machine-afdeling/cultuurtechniek

t
Wanneer ik door de velden ga
en zon en hemel gadesla
danweet ik Heer, hoe grootGij zijt
en buig mij voor Uw majesteit.

Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede, dat na een werkzaam leven in
Gods vrede is overleden, onze innig geliefde moe-
der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder,
schoonzus, tante en nicht

Josephina Zenden
weduwe van

HubertKuipers
Zij overleed geheel onverwacht, in de gezegende
ouderdom van 94 jaar, na een liefdevolle verzor-
ging in het bejaardenverzorgingstehuis Heereveld
te Waubach, voorzien van het h. oliesel.

Heerlerbaan: Lenie Bosch-Kuipers
SjefBosch

Kerkrade-West: Mia Pasmans-Kuipers
t Louis Pasmans

Schaesberg: Dré Kuipers
TinyKuipers-Vliex

Waubach: SjirKuipers
Corrie Kuipers-Lenssen
al haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Zenden
Familie Kuipers

Waubach, 17 november 1991,
Bejaardentehuis Heereveld
Corr.adres: Baanstraat 130, 6372 AH Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatsvinden op donderdag 21 novem-
ber a.s. om 11.00 uur in de dekenale kerk van de
H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed woensdag 20 november a.s. om
18.40 uur in voornoemde dekenale kerk, waarna
aansluitend avondmis.
Onze dierbare overledene is opgebaard in derouw-
kapel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.30tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Ons bereikte het bericht van het overlijden van

Piet Tielrooij
Jarenlang was hij actief lid en enige tyd voorzitter
van onze afdeling.
Wij zullen ons hem blijven herinneren als een
mens, toegewijd aan de achtergestelden van de sa-
menleving.

Partij van de Arbeid
afdeling Sittard

Enige en algemene kennisgeving -—____ ___________ Nobody knows the trouble I've seen.
Zo hebt u geleefd, zo bent u overleden.
Steeds gevochten voor datgene wat u goed Mgg
vond, doch altijd bescheiden op de achtergrond. Gene

Cornelius Joseph s
Beugels £
*22 december 1918 tl4november 1991 Scho
echtgenootvan v „er'gege
Romkje Auguste Kamstra Jj

begi
Maastricht: R.A. Beugels-Kamstra -fete

Kinderen en kleinkinderen sch£
schcParkweg BA, 6212 XN Maastricht ctat

De uitvaartdienst, gevolgd door de krematie, heeft in besloten familie- *tid
kring plaatsgevonden.

-* Jan;

t
'

Rust nu maar uit, jehebt jestrijd gestreden-
Wie kan weten wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?
Je hebt het goed gedaan.

Wij allen hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was
een grote vreugde dit in saamhorigheid voor je te mogen doen. Je was
voor ons een lieve man, vader, zoon, schoonzoon, broer, schoonbroer,
oom en neef. We konden altijd op jerekenen.

Wiel Reijnders
echtgenootvan '

Riet Latten
en vader van

Rachel
Hij overleed in de leeftijd van 55 jaar. j.-

Hulsberg: M.J. Reijnders-Latten 6e*-*,
Rachel rje ï
Ouders: [W
H. Reijnders m
M.Reijnders-Nijsten eiJ
Schoonmoeder:
M.Latten-Heiligers
FamilieReijnders
FamilieLatten )

■»eiHeerlen, 16 november 1991
Corr.adres: Raadhuisstraat 40, 6336 VL Hulsberg L
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 21 no-
vember as. om 11.00 uur in de H. Clemenskerk te Hulsberg, waarna aan- C„
sluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. |(**jj
Avondwake tot intentie van de overledene, zal plaatsvinden op woensdag 0ei20 november om 19.00 uur in voornoemde kerk. |ql 'Wiel is opgebaard in de rouwkamer van bejaardencentrum Panhuys. j.
Panhuys 1 te Hulsberg; bezoektijd dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur. j?^
Indien u geenkennisgeving mocht ontvangen, gelieve u deze annonce als
zodanig te beschouwen. ov

-^'"■.
Vandaag, 19 november, is het een jaargeleden dat . le

-+- LeiErens
f |

plotseling van ons werd weggenomen. ''S
Dit willen wij gedenken in een plechtige eucharistievie- .efd
ring op 23 november om 18.30 uur in de St.-Pauluskerk,
Stanleystraat te Heerlen-Noord. \\' Familie en vrienden U }

tCatharina Vander-
booren, oud 95 jaar,

echtgenote van wijlen
Ludovicus van Ge-
leen. Maastricht. Corr.
adres: Past. Olivier-
straat 10, 6247 CA
Gronsveld. De uit-
vaartdienst zal wor-
den gehouden op
woensdag 20 novem-
ber om 10.30uur in de
parochiekerk van de
H. Martinus te Grons-
veld. Er is geen con-
doleren.

tKatharina Hoh-
nen, 87 jaar, wedu-

we van Joannes van
Bezel, Pr. Margriet-
straat 14, 6101 HN
Echt. De plechtige eu-
charistieviering zal
worden gehouden
donderdag 21 novem-
ber om 10.00 uur in de
parochiekerk van-
O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen te Pey-
Echt.

Enige en algemene kennisgeviö^c
t *■«

Wij geven u kennis dat, op 67-jarige leeftijd, v°°
zien van de h.h. sacramenten, van ons is heenf? ?
gaan, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma j

Kathe Muller !l
weduwe van k

Rob Janssen „
Bremen (D): Wolfgang en Traud*1 *Arlow-Schneider ■*<Ron ja R
Landgraaf: Hein en Monika *Janssen-Schlauch Dj

Bianca 4:
Kerkrade, Dahliastraat 52, 16 november 1991
Corr.adres: Ereprijs 22, 6374 RH Landgraaf ,
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoud6
op donderdag 21 november om 11.45 uur in de P*
rochiekerk H. Jozef te Kaalheide-Kerkrade, w3^
na om 13.00uur de crematieplechtigheidzal plaa
vinden in het crematorium te Heerlen, li-nsten1*1derweg 10.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condo'^
ren- j-
Avondmis woensdag om 19.00 uur in voornoen"1
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in derouw"^pel op het terrein van de Lückerheidekliniek £Chevremont-Kerkrade, alwaar dagelijks bezoekt
legenheid is van 18.00 tot 19.30 uur.

—^
t

Moegestreden, maar dankbaar voor de vele mo?'
dingen waarvan zij in dit leven heeft mogen genl^
ten, heeft van ons afscheid moeten nemen, ot&
lievemoeder, schoonmoeder, oma, zuster, scho°p I
zuster, tante en nicht

Maria Gertrud Haan |
weduwevan

Pieter Joseph Ackerman
Zij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorzien v^
het h. sacrament der zieken.

Kerkrade: JozefAckerman
Netty Ackerman-Verhagen

Kerkrade: Jo Simonis
Berthy Simonis-Paas >
en haar kleinkinderen
Familie Haan
Familie Ackerman

Kerkrade, 12 november 1991, Poyckstraat 29
Corr.adres: Zonstraat 348, 6463 AM Kerkrade
Ingevolge de wens van de overledene heeft de erf
matie in besloten kring plaatsgevonden op zate'
dag 16 november jl. in het crematorium te Heerle^

4- Theresia Engbersen, 58 jaar, echtgenote van "*" van Geel, Hemelrijckstraat 22, 6097 BK Heel- V
plechtige eucharistieviering zal worden gehoud^
heden, dinsdag 19 november om 10.30 uur in °parochiekerk van St. Stephanus te Heel.
4- Maria Kotenko, 68 jaar, echtgenote van Sja"ï

1 van der Beek, Oudeweg 23, 6067 BW Linne.
plechtige eucharistieviering zal worden gehoude
woensdag 20 november om 10.30 uur in de par
chiekerk van de H. Martinus te Linne. j

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

t
Voor de vele blijken van belangstelling ondervon-
den bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis
van mijn onvergetelijke vrouw, moeder en schoon-
moeder

Tiny Franssen
echtgenotevan

André van der Hulst
betuigen wij u allen onze oprechte dank.

Uit aller naam:
A. van derHulst
en kinderen

Kerkrade, november 1991
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op 23 november as. om 18.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
(Heilust).

t Henny Brugma, 60 jaar, echtgenote van Nout
Jansen van Rosendaal, Bachstraat 58, 6044 SL

Roermond. Ingevolge haar wens heeft de crematie
op vrijdag 15 november in besloten kring plaatsge-
vonden.

t Fransje de Waard-de Backere, 69 jaar, weduwe
van Barend deWaard. Corr.adres: J. v. Rossum,

St. Janslaan 6, 6093 GK Heythuysen. De plechtige
uitvaartdienst zal worden gehouden woensdag 20
november om 10.30 uur in de parochiekerk van de
H. Nicolaas te Heythuysen.

tßair Engelen, 77 jaar, weduwnaar van Melanie
Waajen, echtgenoot van Trees van Esser, Markt-

straat 6, 6049 BA Merurn-Herten. De plechtige eu-
charistieviering zal worden gehouden heden, dins-
dag 19 november om 11.00 uur in de O.L.V. Mun-
sterkerk teRoermond.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven hebben wij na een lang-
durige ziekte afscheid moeten nemen van onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, lieve groot- en
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Maria Helena
Theunissen

weduwevan

Gerard Hanssen
Zij overleed op de leeftijd van 83 jaarvoorzien van
het h. sacrament der zieken in het St. Gregoriuszie-
kenhuis te Brunssum.

Brunssum: M.Rutten-Hanssen
Schinveld: J.Hanssen-Beumers
Schinveld: t J. Hanssen
Brunssum: A. Raes-Hanssen
Schinveld: G. Hanssen-Extra
Schinveld: L. Vinclair-Hanssen
Schinveld: M. Hanssen-Aben

en al haar kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Theunissen
Familie Hanssen

6451 AM Schinveld, 17 november 1991
Burg. Boschstraat 23
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis zal plaatsvinden op donderdag 21 novem-
ber a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Eligius te Schinveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De avondwake is woensdag 20 november om 18.40
uur in de Pius X kerk te Schinveld.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in de rouwkapel van het zieken-
huis te Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Dinsdag 19 november 1991 " 10Limburgs Dagblad



School kreeg vertrouwelijke informatie
Arts geschaduwde
leraar aangeklaagd

JJEERSSEN - Het Nederlands
van Leraren NGLneeft by het Medisch Tuchtcolle-

jj?in Eindhoven een klacht inge-
vend tegen de Limburgse huis-*rts die als controlerend genees-eer vertrouwelijke medische«egevens heeft verstrekt aan het
cnoolbestuur van de Koningin

in Meerssen. De
j&gevens betroffen geschiedeni-
j raar J- Janssen, die zich vorig
■!aar september ziek meldde enegin dit jaar door een privé-
etective enkele weken werd ge-
chaduwd, in opdracht van het
choolbestuur. Men vermoeddeat hij tijdens zijn ziekte voorAderen werkte.

De ingediendeklacht bij het Me-
disch Tuchtcollege, tegen het

NGL spanden in september een
kort geding aan tegen de school,
omdat er volgens hen sprake
was van ongeoorloofde inbreuk
op de privacy. De rechtbank in
Maastricht oordeelde echter dat
het schaduwen van de leraar niet
onverantwoord was. Op 9 okto-
ber kondigde de NGL aan in
hoger beroep te gaan.

anssen en zijn vakorganisatie

schenden van het medisch ge-
heim, betreft een van de drie art-
sen die regelmatig door het
schoolbestuur worden ingescha-
keld.
Mavo-directeur H. Roelofs: „Ik
vind dit kinderachtig. Formeel
staat de arts natuurlijk niet in
zijn recht, maar met zijn gege-
vens, wat uitgebreider dan alleen
de mededeling dat iemand ziek
is of niet, kunnen wij beter be-

oordelen wat er eventueel aan
gedaan moet worden. Wij kun-
nen toch niet in alle gevallen
werkloos toezien?"

Datzelfde argument had eerder
dit jaar geleid tot het inzetten
van de privé-detective. Het
schoolbestuur legde toentertijd
de situatie voor aan het ministe-
rie van Onderwijs en Weten-
schappen, maar kreeg te horen
dat zulke maatregelen een zaak
van de school zelf waren.
Het rapport van de detective
toonde aan dat de leraar 's och-
tends folders ronddeelde. Dat
deed hij voor een vriend, zonder
er een vergoeding voor te krygen
en op advies van zijn huisarts en
de behandelend specialist, die
vonden dat hij iets om handen
moest hebben.

Strijd gaat tussen Friesland en Limburg

ABP vreest mislopen
van Vervangingsfonds

Van onze verslaggever

GELEEN - Justitiezal nachtvluch-
ten op Luchthaven Maastricht niet
verbieden, maar wel optreden tegen
leden van de Vereniging geen uit-
breiding vliegveld Beek indien zij
bij blokkades van nachtvluchten
strafrechtelijke feiten plegen.
Dit heeft officier van justiti mr M.
Vos de vereniging laten weten.

Vos is in het arrondissement Maas-
tricht belast met het justitieel toe-
zicht op de luchthaven en het vlieg-
verkeer. Als zodanig had de vereni-
ging hem gevraagd de luchthaven
tussen 20 en 8 uur voor economisch
vliegverkeer te sluiten, omdat dit
volgens een recent arrest van het
Haags gerechtshof feitelyk illegaal
is.
Het hofverklaarde in september jl.
de nachtvluchten onrechtmatig, en
beval de Staat spoedig een aparte
zonering voor de bestaande Noord-
zuidbaan te treffen. Omdat dit naar
de zin van de vereniging niet snel

genoeg gebeurde, verzocht ze de of-
ficier op te treden.
Hij schrijftnu dat de Luchtvaartwet
noch deWet Geluidhinder hem aan-
knopingspunten bieden hieraan te
voldoen. Een voorlopige maatregel
is volgens hem alleen mogelijk in
geval van een economisch delict.
Daarvan is op 'Beek' naar zijn me-
ning echter geen sprake, en de offi-
cier wil dan ook geen antwoord
geven op devraag, of strafrechtelijk
ingrijpen hier wenselijk is.

Strafbaar
Volgens hem maakt handelen in
strijd met een enkele wettelijke be-
paling alleen - wat op 'Beek' mo-
menteel wel aan de orde is - straf-
rechtelijk optreden nog niet moge-
lijk. Dat kan enkel indien schen-
ding van een wettelijke regel
krachtens een wet strafbaar gesteld
is, stelt de officier, die de vereniging
wijst op de mogelijkheid langs ad-
ministratief- of civielrechtelijke
weg voor haar belangen op te ko-
men.

Laatstgenoemde weg heeft de ver-
eniging volgens voorzitter W. Wil-
lems nu wel lang genoeg bewan-
deld. „Na zes jaar procederen ligl
nu eindelijhk de uitspraak op tafe]
dat de nachtvluchten illegaal zijn
Maar niemand - de minister noch de
politiek - wil daar de conclusie aar
verbinden dat de nachtvluchter
moeten stoppen. Nu ook de officiei
niets doet, zullen we zelf zorgen dal
het recht zegeviert. Nu is geen dis-
cussie meer mogelijk, wij gaan bin-
nen een maand blokkeren. Alleer
over de manier waarop moeten we
nog vergaderen."

Gijzelen
Als het zover is, zal de officier de
zaak scherp in de gaten houden. Hij
waarschuwt de vereniging in zijn
antwoord, dat ze ervan uit kan gaan
dat tegen eventuele strafbare feiten
op de gebruikelijke wyze door poli-
tie en justitie zal worden opgetre-
den.
Overigens merkt mr Vos ook nog
op dat hem geen instrumentarium
ter beschikking staat om minister
Maij-Weggen te gijzelen. De vereni-
ging had dat geopperd als drukmid-
del om de nachtvluchten te stoppen
en te beginnen met de zonering van
de Noord-zuidbaan.

Van onze redactie economie

fERLEN - De kans is aanwezig dat het aanvankelijk opti-
lstische ABP alsnog de meedogenlozeconcurrentiestrijd om

j Vervangingsfonds voor onderwijspersoneel verliest van
(j «VG in Friesland. De BVG kan, ondanks een anderslui-„nd advies, na een intensieve lobby mogelijk rekenen opeün van de meerderheid in de Tweede Kamer.

Dat zeggen de vakcentrales van het
ABP, die hun zorgen hebben ver-
woord in brieven aan alle leden van
de Tweede Kamer en aan gouver-
neur Mastenbroek. In de Tweede
Kamer wordt vandaag gesproken
over het Vervangingsfonds en het
daaraan gekoppelde systeem van
bedrijfsgezondheidszorg. Uit het
Vervangingsfonds, met een startka-
pitaal van een half miljard gulden,
wordt de opvang van zieke leraren
betaald.

oei f ~ De directie van het asiel-
le^sopvangcentrum (AZC) te
* gaat mensen van de Vluchte-j«^organisatie Nederland (VON)
■jjjl'T^cht vragen te praten met de
°Vo a e's vi-*f hongerstakende Ko-
OQ^banezen. „Misschien dat zij
-^lu, rs overtuigd kun-
ttjp °rden van het zinloze van hun
st : "ijkunnen en willenhen ech-
ojj dwingen weer te gaan eten",
6re*i a<*-Junct-directeurKerens gis--1 Weten. „Voortzetten van de
elf<- e*^ echter weinig zin omdat
erd de Europese Gemeenschap
L^ld is over de kwestie Joego-

Middelaars naar
hongerstakende

Kosovo -Albanezen

ABP wordt gevreesd dat zowel de
WD- als de CDA-fractie in de
TweedeKamer nu voor BVG zullen
kiezen. Daarmee zou dan worden
afgeweken van het advies van een
groot accountantskantoor, dat naar
verluidt, ten gunste van het ABP
heeft geadviseerd.

Vanuit Friesland is intensief gelob-
byd om de BVG dit werk te gun-
nen. Niet alleen de Friese CDA-
onderwijsspecialist Tuinstra, maar
ook Commissaris der Koningin
Wiegel (WD) hebben zich sterk ge-
maakt voor de BVG, die bereid zou
zijn het nieuwe hoofdkantoor inclu-
sief bijna 200 arbeidsplaatsen in
Leeuwarden te vestigen. Bij het

jV
*■leg,lJf asielzoekers uit de Servische

fleh publiek Kosovo willen met
«"- V°nSerstaking afdwingen dat de. lgc. Pese Gemeenschap meer aan-
IW -;0s

nt schenkt aan de belangen van
Erkenning van Kosovo als

ie g,°nafhankelijke republiek door
f -^Uropese lidstaten is het voor-
st- e streven. Vandaag precies

'*n uVeelt geleden begonnen drie
lag i met de hongerstaking. Een
C ater sloten zich twee kamera-
's-min?- het AZC bi-- de actie aan-Vb i . zouden sympatisanten in
*ctit°is avie hun solidariteit voor dee betuigd hebben.

De BVG (Bedrijfsvereniging voor
de Gezondheid) zelf heeft de stryd
om de opdracht grotendeels via de
media gevoerd. In De Telegraaf be-
weerde een BVG-woordvoerder on-
langs dat als het ABP het Vervan-
gingsfonds gaat uitvoeren een vele
miljoenen verslindende chaos het
gevolg zal zijn. Het ABP zou totaal
niet zijn uitgerust voor controle en
begeleiding van zieken en het zou
het ABP twee tot drie jaar kosten
om zon organisatie op poten te zet-
ten.

<i(*tfcat vUftal neemt alleen mineraal-
Vid* *°* z'cn om de minerale huis-
store lng zo weinig mogelijk te ver-
bê2 n- Een arts die hen gisteren
ftiedi u heeft, draagt zorg voor de
■iirei?Cne begeleiding. Volgens de
b era , e 2Un de hongerstakers vast-aen hun actie voort te zetteji. In de nu door deABP-centrales ver-

stuurde brieven wordt afgerekend
met deze beweringen. De Limburg-
se Kamerleden en gouverneur Mas-
tenbroek worden opgeroepen de
Limburgse belangen te verdedigen
tegen dievan de Friezen.

Econoom
bisdom
stapt op

ROERMOND - Algemeen eco
noom A. Kolodziejak van het bis
dom Roermond stapt per 1 janvar
op.

Volgens een verklaring van de pers
dienst van het bisdom heeft de hee:
Kolodziejak (34) gekozen voor eer
fulltime wetenschappelijke baan bi
de universiteit van Nijmegen. Hi
vervulde daar al een deeltijdbaan
in combinatie met zijn functie ir
Roermond. Sinds enkele maander
was hij door het bisdom vrijgestelc
wegens studie. De heerKolodziejal
is nu twee jaar als algemeen eco
noom aan het bisdom verbonden.

Benoemingen
in bisdom
Roermond

ROERMOND - Vicaris-generaal
Maessen heeft kapelaan B. Cle-
mens van de parochie Christus
Koning Venray benoemd tot ka-
pelaan van de parochie Onbe-
vlekt Hart van Maria in Reuver.
Diaken-assistent J. Bodelier van
de parochie St. Petrus en Maria
Tenhemelopneming Kerkrade is
benoemd tot diaken-assistent in
de parochies Verschijning van
de Onbevlekte Maagd en H. Pius
X in Heerlen.

Zes diakens die pas in Roer-
mond gewijd zijn, hebben even-
eens een aanstelling gekregen in
het bisdom Roermond:

M. Cuvelier in Heerlen (parochie
H. Pancratius), L. Franssen in
Weiten (H. Martinus), J. Knops
in Heer (H.H. Monulfus en Gon-
dulfus), J. Lennards in Beesel
(H. Gertrudis), L. Mom in Roer-
mond (De Goede Herder), en R.
Mom in St. Odiliënberg (H. Wiro,
Plechelmus en Otgerus).

Oproep voor Widdershoven
nog steeds niet binnen

Rechtbank ziet mogelijk af van nieuw verhoor

Het ABP beschikt nu al over de
noodzakelijke 'financiële infrastruc-
tuur' om het Vervangingsfonds te
kunnen realiseren, zo staat in de
brieven. Bovendien is het ABP van
plan het aantal regiokantoren uit te
breiden om dichter bij de ambtena-
ren te kunnen staan. Het ABP is al
een tijdje bezig om te groeien naar
een sociaal fonds voor overheids-
personeel. Een belangrijk element
is de vorming van een één loket-
functie: ambtenaren en onderwij-
zers kunnen dan voor ziekte, ar-
beidsongeschiktheid en werkloos-
heid by én loket terecht. In dat
plaatje past ook het» Vervangings-
fonds, menen de briefschrijvers:
„Nu reeds beginnen met versnippe-
ring ligt niet voor de hand." Van onze verslaggever

Illegale
Polen

vertrokken
JMSTRICHT - De 32 Polen
en r}aandenlang illegaal werk-
a °IJ. scheepswerf Maasdok in
jekgpjpht, zijn allemaal terug-erd naar hun vaderland.

een f/deling Vreemdelingenza-
iatn an de Maastrichtse politie
ie wglstermiddag een kijkje op

en constateerde dat alle
Kken waren verlaten.

le jr )". een woordvoerder van
W» e zijn de Polen zondag-
'nß r ? om half elf per bus rich-s Gdansk vertrokken.

»ls °}en werkten in Maastricht
jouw°"eepslasser mee aan de
tUstv Van een casco voor een
ast vaarder> maar moesten op
'echtKn de Raad van state en de
arm nk in Den Bosch Neder-

verlaten.

MAASTRICHT/BRATISLA-
VA - Justitie in Maastricht
wacht nog altijd op een offi-
cieel verzoek van de recht-
bank in Bratislava om een
aanvullend getuigenverhoor

Als het ABP de opdracht voor het
Vervangingsfonds voor zieke lera-
ren niet krijgt, mist het Heerlense
bedrijf een belangrijke pyler onder
het plan om één groot sociaal fonds
voor alle overheidspersoneel te
worden.

van Kerkradenaar René Wid-
dershoven. In de Slowaakse
hoofdstad wordt het strafpro-
ces tegen de moordenaars van
de vrouw van Widdershoven
volgende week donderdag
voortgezet. Het is de bedoe-
ling dat Widdershoven vóór
die datum opnieuw wordt ge-
hoord.

klaringen van Widcfershoven.
Rechtbankpresident Kandera liet
eerder al doorschemeren dat hij ge-
noegen zal nemen met de video-
band als bewijs indien Widdersho-
ven niet mee wil werken aan een
nieuwverhoor. Kandera gaat er ver-
der van uit dat de Kerkradenaar
volgende week donderdag in ieder
geval niet naar Bratislava komt. Het
verhoor zou dan ook in Limburg
moeten worden afgenomen.

Widdershoven en zijn vrouw Ga-
briëlle werden vorig jaar augustus
op vakantie in Oostenrijk het
slachtoffer van twee Slowaakse cri-
minelen, Jan Molnar (49) en Lubor
Masar (32). René Widdershoven
werd toegetakeld met een mes en
een bijl, Gabriëlle werd gewurgd.

Vervolg van pagina 1
fcleiifJ^N ~ "Het is Jammer vooi-
Satiisiat-»g en Jammer voor de or-
Üd on k' reaëeert een personeels-
%(£,. ,ontslag van de directeuruerend Goed. Afgelopen vrijdag

werd vrywel het hele management
ingelicht en werd op een bijeen-
komst de dienstcommissie, waarin
de tweehonderd personeelsleden
van de afdeling vertegenwoordigd
zijn, door het scheidende directielid
toegesproken.

„Een emotionele gewaarwording,"
aldus een van de aanwezigen, „bo-
vendien zijn we geraakt door de
snelheidwaarmee dit nu is afgehan-
deld. Maar wij zullen verder moe-
ten. Veel tijd om erbij stil te staan is
er niet. Er heerst hier een zakelijke
sfeer."

Gisteren werd het ontslag van
Bleijenberg aan het personeel
schriftelijk bevestigd. Het ABP wil-
de op de mededeling geen verdere
toelichting geven.
De leidingvan de dienst Onroerend
Goed wordt voorlopig waargeno-
men door de twee overige directie-
leden.

Personeel ABP geraakt door snelle beslissing

Ontslag Bleijenberg
emotionele ervaring'

Het proces tegen de Molnar en Ma-
sar begon medio september en
duurde toen een week. In oktober
besteedde de rechtbank nog eens
twee dagen aan de zaak. Het is de
bedoeling dat rond de jaarwisseling
het vonnis wordt uitgesproken. De
twee Slowaken zullen vermoedelijk
tot levenslang worden veroordeeld.

„Het wordt kort dag", zegt officier
van justitie mr Nabben. „We hou-
den er rekening mee dat het ver-
zoek mogelijk bij de poütie in Kerk-
rade wordt ingediend, maar ook
daar is nog niks binnengekomen.

We wachten maar af. De Slowaken
zijn aan zet."

Bij derechtbank in Bratislava was
gisteren niemand aanwezig die wat
over het lange uitblijven van het
verzoek kon vertellen. Het is overi-
gens niet uitgesloten dat de recht-
bank van een aanvullend verhoor
afziet omdat de Slowaken al over
een videoband beschikken met ver-
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Justitie waarschuwt 'Vereniging vliegveld'

Vervolging strafbare
feiten bij blokkades

Kravitz betovert Kerkrade
KERKRADE - Zaalverlichting
is al niet het leukste van een con-
cert, maar de Rodahal in Kerkra-
de spant wel de kroon. Opwar-
mer Keziak Jones deed wat hij
moest doen: het publiek aange-
naam bezighouden, zonder het
gras voor de hoofdact Lenny
Kravitz weg te maaien. De stem-
ming zit er net goed in, totdat,
hopla, het meest afgrijselijke
zootje 100-watters dat een con-
certzaal ooit bij elkaar heeft ge-
zien aanfloept en de sfeer weer
geheel in overeenstemming
brengt met de druilerige regen
Hnitpn. Gf*llik-k-icr Hat *K*ra\7Ït7 ïilq

geen ander zijn publiek in de
ban heeft. Kwam het toch nog
goed.

Van muzikale verrassingen moet
Kravitz het niet hebben. Het
concept is bekend en recht-
streeks afgeleid van de bloemen-
kinderenmuziek van twintig jaar
geleden. Oké, met een vleugje ja-
ren negentig. Geen wonder dat
de New Yorker een van de hoog-
tepunten vormde tydens de laat-
ste Pinkpop-editie. Nergens
bloeit de liefde beter dan in de
buitenlucht.
Noe eeen half iaar later maakte

Kravitz gisteravond zijn vedette-
status opnieuw waar, zelfs in de
kille Rodahal. De twee uitste-
kend verkochte cd's - waarvan
drie hitsingles van de laatste,
Mamma said - hebben ervoor
gezorgd dat de fans de songtek-
sten zo goed kennen als Kravitz
zelf. Die teksten druipen ook
nog eens van het sentiment, dus
dat vraagt om ongelukken.

Niet bij Kravitz. Als hij een
nieuw nummer aanheft met een
bos bloemen in de handen, volgt
dus niet zoals iedereen verwacht
Flowers for Zoë, maar het min-

" Lenny Kravitz maakte
gisteravond zijn vedette-
status waar in een kille
Rodahal.

Foto*. FRANSRADE

stens zo mooie Stand by my
■woman. Om Let love rule kan de
self-made hogepriester van de
liefde niet heen, maar dan wel
pas als tweede en laatste toegift.
Bovendien speelt er geen zanger,
maar een band. Kravitz vergeet
niet dat alleen hij 'weliswaar op
de affiche staat, maar dat op het
podium nog zes andere musici
staan. En dat kan van veel ande-
re megasterren niet gezegd wor-
den.

rik van druten

(ADVERTENTIE)
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Het grote verschil tussen Enge-
land en Nederland is echter dat
optometrist aan de andere kant
van het Kanaal een beschermd
beroep is, terwijl men daar in
Nederland al bijna dertig jaar,
sinds de oprichting van de OVN,
voor aan het vechten is. Een be-
zoek aan de optometrist wordt
hier niet door het Ziekenfonds
vergoed; een consult aan de oo-
garts wel.

MAASTRICHT - Het pro-
bleem van de lange wacht-
tijden voor een oogheelkun-
dig onderzoek is niet te
wijten aan het tekort aan
oogartsen, maar aan de or-
ganisatie van de oogzorg in
Nederland. Een groot deel
van het werk van oogartsen
moet worden overgedragen
aan wettelijk erkende opto-
metristen. Dat is de opvat-
ting die gisteren viel te
beluisteren op de laatste
dag van het driedaagse jubi-
leumcongres van de Opto-
metristen Vereniging Ne-

derland (OVN) en de
Algemene Nederlandse
Vereniging van Contact-
lensspecialisten (ANVC) in
het MECC in Maastricht.

het maken van 'atoombom. «

Iraakse deskundig
zullen het overgeb*
ven materiaal, z&
reuzemagneten, vj
nietigen, zei hij.
Irak ■ gaf voij
maand pas toe <Jhet beschikte en
een nucleair PJgramma, maar j
dat het slechts dw
de voor onderzo'
Aanvankelijk P]
beerde Bagdad 'opwerkingsinstaW
ties verborgen I
houden voor de Vj
inspecteurs.

Grootste deel
kernprogramma
Irak vernietigd

Volgens Dimitri Per-
ricos betrof het in-
stallaties om langs
chemische weg en
via de centrifugeme-
thode uranium te
verrijken. Verrijking
is de eerste stap tot

het VN-team maan-
dag in Bahrein ver-
klaard.

MANAMA - Inspec-
teurs van de Ver-
enigde Naties heb-
ben het grootste deel
van de Iraakse in-
stallaties om ura-
nium te verrijken
voor de vervaardi-
ging van kernwa-
pens vernietigd. Dit
heeft het hoofd van

Een adviesbureau onderzocht de
wachttijden bij 121 ziekenhuizen
in Nederland; de gemiddelde
wachttijd in ziekenhuispraktij-
ken is 83 dagen. Limburg scoort

De positie en de bevoegdheid
van de optometrist en de con-
tactlensspecialist zou in 1982
worden geregeld in de 'Wet op
de opticiens. „En toen viel het
kabinet, waardoor het wetsvoor-
stel nooit de Tweede Kamer be-
reikte", voegt Merkx meewarig
toe.

door een optometrist, een opti-
cien die ook oogafwijkingen kan
constateren, uitgevoerd. Veel te
weinig, vindt Jan Merkx, voor-
zitter van de ANVC. „In Enge-
land wordt 90% van het stan-
daardonderzoek door optome-
tristen uitgevoerd. Dat moet hier
ook kunnen. Dan ben je in een

De helft van alle standaard oog-
metingen wordt in Nederland

Alimentatie omhood

Van onze correspondent

VLIELAND - Een Duitse Tornado jachtb^
menwerper is gisteravond ontploft en tus?
Vlieland en Texel in zee gestort. Resten van1
minste een inzittendekonden kort voor mid^nacht worden geborgen. Ook een vleugel van'
Tornado is gevonden door dereddingboot <"Texel.
Volgens een woordvoerder van de Koninklf
Marine deed het vliegtuig mee aan schieW
ningen boven de Vliehorst op Vlieland, j
jachtbommenwerper, opgestegen van de vü'
basis Jever in Duitsland, vloog even na acht $

het schietdoel aan maar vuurde niet. Op ofli
veer 170 meter hoogte ontplofte het toes'
waarna het in zee stortte.
Aan de reddingsactie die volgde, deden vijf*'
schepen mee, onder meer van deEngelse en'
Nederlandse marine. Ook stegen helikopters
van de marine en van de luchtmacht. De ac
werd gecoördineerd vanaf het Nederlandse C
nenbestrijdingsvaartuig Ommen.
Rond kwart voor elf werden vleugelonderde!
van de kist gevonden en even later stoffeliJ
resten van ten minste een van de vliegers,
toedracht van het ongeluk is nog niet beken'

Duitse straaljager
stort in Waddenze

DEN HAAG - De uitkeringen voor levensj
derhoud (alimentatie) worden met ingang v*j
januari 1992 met 3,7 procent verhoogd. IJheeft staatssecretaris Kosto (Justitie) vastj
steld.
De verhoging van de alimentaties is van reclj
wege. Dat wil zeggen dat de verhoging g-j
voor alle alimentaties, of ze nu door de recW
zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn a«j
sproken. De wettelijke indexering is gebast
op de loonindexcijfers.
De indexering is in 1973 wettelijk geregeld. "
mentatie-verplichtingen van oudere datum <
len er niet onder.
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Vandaag de dag stelt u hoge eisen aan het uit- spiegels in de kleur van de karrosserie, een 5-versnel- De Omega Diamond Stationwagon is leverbaar
rustingsniveau van uw auto. Terecht, vinden wij. Onze lingsbak, een in hoogte verstelbaar stuurwiel en vanaf ’ 52.750,-.
Opeis laten dan ook nauwelijks meer te wensen over. bestuurdersstoel, lichtmetalen velgen met brede Kortom, zien we elkaar binnenkort in de show-

Neem bijvoorbeeld de Omega Diamond banden, een stereo-inbouwset met 6 speakers en room van de Opel-dealer?
4 Stationwagon in GL-uitvoering. Die is standaard niet dakantenne, getint glas, mistlampen vóór, tweelaags

alleen voorzien van o.a. stuurbekrachtiging, maar ook metallic- of mica-lak, handbediende niveauregeling, êm_4_*ti!
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DE OPELS VAN NU, 'N KOMPLETE VERRASSING.— '

klap van de wachttijden bij de
oogartsen af."

'Lange wachttijden
bij oogarts onnodig'

Optometristen willen erkenning
Eerstelijnszorg via huisartsen,
een project van het Liass, is vol-
gens het onderzoek geen goede
oplossing. Huisartsen hebben
het al druk genoeg en zijn boven-
dien niet geïnteresseerd in eer-
stelijns oogzorg, aldus de onder-
zoekers.

met 107 dagen zelfs aanzienlijk
hoger.



- di. 19/11: Tineke Schouten met
Tien maal tien.
- wo. 20/11: Opera Forum brengt 'La
Clemenza di Tito', opera van Mozart.

HEERLEN:

- di. 19/11: kamermuziek door Rei-
zend Muziekgezelschap, met werk
van Mozart, Debussy, Brahms.- wo. 20/11: 'De stem van het water',
een toneelstuk door Theater van het
Oosten.

MAASTRICHT:

zaak in haar eentje niet gesust en
roept de hulp in van omliggende
korpsen. Drie Marokkaanse jon-
geren worden aangehouden.
Oorzaak: een grote groep jeugdi-
gen kan zich niet verenigen met
het gedrag van een groep rond-
hangende jongeren van etnische
minderheden.

Jo van de Weijer, eigenaar van
discotheek Studio 54 in de Em-
mastraat, stelt daarna duidelijk:
„Jeugdigen van etnische minder-
heden diezich misdragenkomen
er bij mij niet meer in. Zij vallen
andere bezoekers lastig, provo-
ceren en irriteren. Buiten wor-
den auto's bekrast en na slui-
tingstijd hangen zij maar wat
rond op straat. En dat wekt
agressie op bij andere mensen."

In de Nieuwjaarsnacht van vorig
jaar slaan bij meerdere jongeren
de stoppen door. Gevolg: een
massale vechtpartij waarbij hon-
derden jongeren zijn betrokken.
Oorzaak: te veel alcoholhouden-
de drank in combinatie met snel-
le irritatie over 'peanuts'. en de politie arresteert drievech-

tersbazen." Het Wilhelminaplein
in Heerlen. Een plek
waar de laatste tijd veel
incidenten plaatsvinden.
De politie heeft er geen
verklaring voor.

Foto: KLAUS TUMMERS

bioscopen
HEERLEN

Royal: A kiss before dying, di
t/m do 18.15 en 20.30 uur. Jung-
lebook, wo 14.30 uur. Rivoli:
Thelma and Louise, di t/m do
20.15 uur. Maxim: Meeting Ve-
nus, di t/m do 18.15 en 20.30 uur.
H5: Terminator 2, dag. 14.30 18
en 21 uur. Robin Hood; prince of
thieves, dag. 14 18.15 en 21.15
uur. Intensive Care, dag. 14 19 en
21.15 uur. Another You, dag. 19
en 21.30 uur, di do ook 14 uur.
Assepoester, wo 14 en 15.30 uur.
The naked gun 2 1/2, dag. 19 en
21.15 uur, di do ook 14 uur. Beer-
tje Sebastiaan, wo 14 en 15.30
uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: Un monde
sans pitié, wo 20 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Thelma and Louise, dag.
18.30 en 21.15 uur, wo ook 14.30
uur. Dying young, dag. 18.30
uur. Dances with wolves, dag.
20.30 uur, wo ook 14.15 uur.
Stanno tutti bene, dag. 18.30 en
21.15 uur. Lady en de vagebond,
wo 14.30 uur. A kiss before
dying, dag. 18.45 en 21.15 uur,
wo ook 14.30 uur. Ciné-K: Pros-
pero's books, dag. 21 uur. Ci-
nema-Palace: Terminator 2, dag.
20.30 uur, wo ook 17uur, wo ook
13.45 uur.Robin Hood; prince of
thieves, dag. 20.45 uur, en wo
ook 17.15 uur, wo ook 14 uur.
Another You, dag. 19.15 en 21.30
uur. Assepoester, wo 14 en 16
uur. Lumière: Dead poets socie-
ty, dag. beh. di 20 uur. Draught-
mans contract, di t/m do 22 uur.
Bij nader inzien 1, wo 21 uur. Bij
nader inzien 2, di do 21 uur.

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

SITTARD
Forum: Terminator 2, dag. 20.30
uur. Not without my daughter,
dag. 20.30 uur. Filmhuis Sit-
tard: Millers Crossing, wo 20.30

i uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Robin
Hood; prince of thieves, dag.
beh. Wo 20.30 uur. Not without
my daughter, dag. beh. Wo 20.30
uur.

ROERMOND
Royal: Not without my daugh-

] ter, dag. 20.30 uur. Switch, dag.
20.30 uur. Royaline: Terminator
2, dag. 20.30 uur. Filmhuis Roer-
mond: Millers Crossing, do 20.30
uur.

1 _ _
VENLO

'Filmhuis Venlo: Millers Cros-
jsing, di 20.30 uur.Een getuige ziet op de Gasthuis-

straat, een zijstraat van de Em-
mastraat, een vechtpartij. Op de
grond ligt een jongen die in el-
kaar is geslagen. De getuigerent
achter de daders aan. Ook hij
wordt bont en blauw geslagen.

Dat de politie in het weekeinde
tijdens de nachtelijke uren de
handen meer dan vol heeft,
blijkt binnenkort ook uit de op-
namen die een filmploeg van de
TROS-serie Crime-Time afgelo-
pen zaterdagavond en -nacht in
Heerlen heeft gemaakt. De re-
portage is vrijdagavond op Ne-
derland 2 te zien tussen 22.15 uur
tot 22.55 uur.

observeren is onmogelijk. Er ge-
beurt veel meer dan de opstoot-
jes rond het Wilhelminaplein",
aldus een politiewoordvoerder.

relletjes ter plekke. Maar het on-
derzoek wijst niet in een bepaal-
de richting. Het valt alleen op
dat steeds vaker grote groepen
jongeren, mits het weer het toe-
laat, op straat rondhangen. En
dankomt het al snel tot confron-
taties tussen jeugdigen die van
de ene naar de andere disco-
theek of café gaan. Wat de politie
daartegen kan doen? In feite erg
weinig. Nog meer patrouilleren
in de weekeinden en 'voetpa-
trouilles inzetten. Maar avonden
en nachten ter plekke continu

In een andere eetcafé is een
klant het oneens met de uitbater.
De rekening is te hoog. Er ont-
staat een fikse vechtpartij. De
klant krijgt hulp van omstanders

De Heerlense politie heeft voor
de reeks incidenten in de directe
nabijheid van het Wilhelmina-
plein geen verklaring. „Wij bera-
den ons voortdurend over de.

Hulp
Rumoerig is het ook in de nacht
*an 5 op 6 oktober. Op het Wil-
elminaplein neemt een groep

"^geren in de leeftijd van 18 tot~ö jaar een dreigende houdingaan tegen voorbijgangers. Deooel escaleert en binnen eenPaar minuten woedt een hevige
Jachtpartij waarbij zeker twee-honderd mensen zijn betrokken.ue Heerlense politie krijgt de

In een friture vallen harde klap-
pen. Een klant slaat iemand met
een gebraden haantje. Oorzaak:
een jongeman heeft te veel bier
gedronken en kan zich daarna
niet meer beheersen. Hij bezorgt
de opgewonden eigenaar een
hartinfarct en tijdens de aanhou-
ding verwondt hij een agente.

Gebraden haan
Ook in kleine eetgelegenheden
aan de Willemstraat ontstaan
vechtpartijen.

Heidemij honderd
jaar in Limburg SITTARD:

- di. 19/11: blaaskwintet 'Taffanel'.
- wo. 20/11: Franz Lehar Gala 'ach,
diese Frauen...!' galavoorstelling door
Operettetheater Nova Scena Bratisla-
va.

ROERMOND:
- di. 19/11: 'Tsjechov', musical van
Robert Long en Dimitri Frenkel
Frank.

(ADVERTENTIE)

|

Krijgt u verhoging
van uw opslag?

$ ******** : "IPP"*-

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

Maar wel met de stap uit keuze heeft uit 8 eigen risico-
het Ziekenfonds en het vinden Tj..^.,.^f 523Q0r* of meer? Benut d- bon7l bedragen. Elk jaar opnieuw
van de juisteparticuliere ziekte- I ongeacht uw leeftijd en ge-. rf„ . . i Graag ontvang ik meerinformatie en een geheel vrijblijvende offerte. i „ ~kostenverzekenng. | ■ M/v | zondheid.

Voor u kan die overgang | Adres; __ Postcode Vc?or nadere informatie en
soepel verlopen. Wanneer uw | piaats: Tel: __ | een geheel vrijblijvende offerte,
bruto jaarinkomen stijgt tot | Beroep: | benut ude bon. Of u belt gratis
boven de loongrens van i Geboortedatum man ■_ vrouw; _— onze informatielijn: 06-0199.
f 52.300,-* kunt u kiezen voor i Aantal kinderen: -Waarvan boven de 18 jaar: , 0p werkdagen van 8 uur
VGZ. Gewenst eigen risico: D laag D gemiddeld Dhoog 's morgens tot 8 UUrs avonds

~,--. ~ -, . I Gewenste klasse: I ... _
VGZ, de Zorgverzekeraar ,

H verzekeraar _ en op vrydag tot 5 uur zijn wy
van Nederland, is ontstaan uit , u van r_=_u m m m i| Bon in ongefrankeerde envelop opsturen naar Zorgverzekeraar VGZ, 0I Hionct fr 11/ ÉWkW M*Het exacte bedrag voor 1992was bi, plaatsing van , Antwoordnummer 292, 6500 VC Nijmegen. g I Oienst. » f i |T M
deze advertentie nog niet officieel vastgesteld I 1 l____J___B____——l

ZORGVERZEKERAAR VGZ BESTEEDT MEER ZORG

- wo. 20/11: Frank Roemers danst en
speelt 'Dans uit de brievenbus', een
theatervoorstelling voor kinderen van
4-8 jaar (14.30 uur).- wo. 20/11: kamermuziek gespeeld
door het Pare-Quartet (20.15 uur).

Tenzij anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20.00 uur.

WEERT:

LIMBRICHT
Limburgs Volkskundig Centrum, Al-
lee la. 'Geboren en getogen met een
zachte 'g', een beeld van de levens-
loop in Limburg, semi-permanente
presentatie. Vaste presentatie volks-
geneeskunde, religieuze volkscultuur
en levensloop. Geopend di t/m vr
13-17 en za en zo 14-17 uur. Exlibris-
galerie Kasteel Limbricht, Allee 1.
Tentoonstelling van internationale in-
zendingen voor de Johan Schwencke-
prijs en rozenexlibris. Tevens Japanse
exlibris. T/m 19/1 1992, open van di
t/m zo vanaf 14 uur.

Ontmoetingscentrum dr Brikke Oa-
ve, Lindeplein sa. Expositie van Jef
Wishaupt. T/m 25/11, open ma t/m vr
van 10-12, van 14-17 uur, 19-21 uur en
zo 15-17 uur. «

BRUNSSUM

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. T/m 29/12, open
vr 17-20 uur, za en zo 14-17 uur. Eas-
tern European Art Gallery, Baan-
straat 127.Bulgaarse kunst. T/m 31/12,
open wo t/m vr 11-19uur, za 11-17 uur
en zo 13-18 uur.

LANDGRAAF

Atelier Jac Vinken, Stationsstraat 71.
Expositie van de keramist Armel Hé-
dé en Nathalie Benoit. T/m 7/12, open
di t/m vr 9-18 uur, za 9-17 uur.

NUTH

Fotogalerie 68, Poortgebouw v/h kas-
teel. Fototentoonstelling van Lucia
Radochonska. T/m 31/12, open ma t/m
vr 10-12 uur en 13.30-17 uur, za en zo
13.30-17 uur. Expositiezolder van het
Slotgebouw. Expositie 'Getooid en
Versierd. T/m 24/11, geopend dag van
10-12 uur en 13.30-17 uur.

exposities

HOENSBROEK

Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein
19. Suzan Drummen en Piet Dirkx.
T/m 12/1, open di t/m vr 11-17 uur, za
en zo 14-17 uur. Galerie 'De Konfron-
tatie', Putgraaf 5. Expositie van
Wpüntki en Joep Consten. T/m 24/11,
open za en zo van 14-17 uur.

HEERLEN

in iairn--*urgse gemeenten bezaten
ten nog 55-000 hectare zogehe-
WerdWoesteste gronden. Daaronder
achy Verstaan heide, veen, moeras-
getl grond en zandverstuivin-
te er 'n 1964 was het areaal woes-
In 1Qft"den met een kwart gedaald.
Wte telde de HeideiJ n°ë 21-596
Vï>n p Woeste gronden, eigendom
Woe £emeenten in Limburg. Van de
over % genden is bijna niks meer
nav " il>ssen Griendsveen en Hele-ne " gt nog ongeveer 1500 hec-
-on„„en ln Asten en Nederweert nogngeveer 1200 hectare.

Echt
In het gedenkboek is vooral stilge-
staan bij de ontginning van de peel.
Daarnaast wordt gewag gemaakt
van de ontginningsprojecten van
Dominicus van Ophoven
(1838-1926) en Jacobus Mathijs Reu-
ten (1959-1941) in Echt, Ottersurn en
Bergen. Deze beiden pasten het zo-
geheten Damcultuurstelsel toe:
stroken grond van 25 meter breed
met aan beide zijden een vijf meter
brede sloot. De sloten werden zo
verdiept dat op het land tien tot
twaalf centimeter zand uit de sloot
wordt gebracht. De veenlaag werd
niet verstoord. Door de ontwatering
werd het veen drogeren kon het de
opgebrachte meststoffen opnemen.
De opbrengsten waren fantastisch.

De Heidemij hield zich verder ook
bezig met de aanleg van zwemba-
den, sportvelden, voetbalstadions
en parken.

Was ipidemij afdeling Roermond
or,_ e oudste afdeling in Limburg.
de u T*?ht op 2 juni 1891, midden in
do0 dieontstaan was
r'kaa **mPort van goedkoop Ame-
eu y s graan. Dat drukte deprijzen
'°oshr °orzaakte armoede en werk-
je i

d °P het platteland. De ma-
bO „,. leSde gebreken van de land-
k-^w m Nederland bloot. Slechte
v^, lteit van produkten, geringe
vetl .?nnis onder de boeren, die bo-
virju **^ n afhankelijk waren van indi-
st°nd !landelaren- Daardoor ont-
ritig f n initiatieven om tot verbete-betjL §eraken. Onder meer een
v°ortK cultuurtechniek om het
gron .orengend vermogen van de
behQ

de verhogen. Ontginning ten
Ve van de land" en bosbouw.

ste , Urë ging op de schop. De laat-
°verdV°eSte gronden' werden ver-

De Heidemij hield zich ook bezig
met zoetwatervisserij. In 1913 wer-
den in de Geul bij Gulpen enkele
vrjvértjes aangelegd voor een zalm-
en forellenvisserrj. In 1916 waren er
26 kweekbakken en 24 vijvers. Na
de oorlog werd de kwekerij vooral
een toeristische attractie.

In de tijd van voedselschaarste in
de Eerste Wereldoorlog kwam de
beweging 'Eigen Erf op, met een
Limburgse afdeling in Roermond.
In feite was het een grondbank
waarmee nieuwe boerderijen wer-
den gesticht, zoals in Weert en 'De
Hollander' in Heythuysen. Hier
werden boerderijen gesticht van
circa twintig hectare met 7000 gul-
den aan bouwkosten. De pacht be-
droeg 55 gulden per hectare. In
enkele jaren tijd waren veertien
boerenfamilies met samen 127 per-
sonen een bestaan bezorgd. De
voorkeur werd gegeven aan grote
gezinnen vanwege de goedkope
hulpkrachten.

Hedmkboek
van net eeuwfeest

Van * een gedenkboek uitgegeven
s^. °-e hand van Gijs van Bree,
dat ?archivaris van Roermond. In
Hei ?oek wordt het aandeel van de
bijr „eniÜ in deontginning van Lim-
b 0Js Woeste gronden' beschreven.
Tti6 van de maatschappij was im-
br e ' 'verhooging van het voort-
lanri *->end vermogen van denNeder-'asehen bodem.

IïeirillMOND ~ De Koninklijke
'W /Maatschappij afdeling Lim-
Vjjjf °estaat honderd jaar en viert
k a| het eeuwfeest met een
stokkomst in het Roermondsj^huis.

honderdvijftig leden (gemeen-
L* _ van de afdeling
lien wTg tornen vriJdag om nalf
o^ ,DlJeen in het stadhuis, waarna
d 0 *wart over tien een wandeling
k rir de stad wordt gemaakt onder
ornl^ Van VVV-gidsen. 's Middags
de "alf twee vindt in het stadhuis
Maat algemene ledenvergadering

Allereerst werd gestart met ontwa-
tering door het graven van slotenen
kanalisatie van beken. Op grote
schaal werden bossen aangelegd.
Het bosareaal steeg tussen 1833 en
1900 van 17.549 tot 37.699 hectare.
Landbouwgronden werden herver-
kaveld. Vooral op het gebied van de
ruilverkaveling was de Heidemij ac-
tief. De eerste in het gebied Broek-
bemden in Helden en Buchten in
Bom. Tot 1900 waren al 56 ruilver-
kavelingen doorgevoerd in Lim-
burg, waarvan 36 onder leiding ofin
samenwerking.

Dinsdag 19 november 1991 " 13

Intolerantie bezorgt
politie hoofdbrekens

Grote groepen jongeren maken centrum Heerlen onveiligHet Wilhelminaplein in de Heerlense
binnenstad staat de laatste maanden

ongewild in het nieuws. Ruzies,
relletjes, opstootjes en vechtpartijen

maken de Emmastraat/Willemstraat in
de weekeinden regelmatig tot een

trefpunt voor jongeren die graag met
elkaar op devuist gaan.

Onze verslaggever zet een aantal
ongeregeldheden op een rijtje en

probeert een aantal oorzaken
te vinden voor het toenemende

geweld in hartje Heerlen.
Conclusie: er is sprake van

een toenemende intolerantie bij
grote groepen jongeren.

DOORHANS ROQIJAKKERS

- De draad wordt
J?gepakt op de stoep voor de
Jpziekschool in de Emmastraat.aar ontmoeten zaterdagavond
ph?en 22.15 uur enkele jongeren
'«aar. Na wat gekibbel en ge-chreeuw ontstaat er een vecht-

partij die door een honderdtal
'euwsgierigen wordt bekeken.

~°rzaak: 'wat onenigheid overeen meisje.

„e Heerlense politie krijgt om
6.30 uur een seintje vanuit de

Dürgerij.
innen vijf minuten zijn de

Senten ter plekke, maarvan een|^zie is geen sprake meer. Adju-
ant Van Baardewijk: „Daarna
ebben wij de zaak een uur lang

pobserveerd. Er is zelfs een pa-
""ouille-te-voet ingesteld. Toen
Jjgrote groep toeschouwers uit
'«aar is gegaan, zijnwij vertrok-en. Van een massale vechtpartijs echter geen sprake. Er is geen
afgifte gedaan wegens mishan-deling»

in de theaters

in het nieuws
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jipiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax:o4s-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met eén woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,25.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,10 per mm, Onroerend Goed
en Bedrijven Transakties ’ 1,70 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten
met minimaal eén woord in grotere letter (14-punts).
Mimmumnoogte: 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 met
legitimatie

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - m de
regel - tot 1200 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de le 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

Wi| kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook. ontstaan door
niet, niel tijdig ol onjuist plaatsen van advertenties

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CeOuco Summo Scannei) „,,,.

.......... ————_———.
Personeel aangeboden

CHAUFFEUR vr. voor es- Uw VERENIGINGSNIEUWS
cort te rijden. Tel. 045- op LD-TV. Bel voor info 045-
-461394 na 20.00 uur. 739296/97.

Personeel gevraagd■ : "*■ " ■ ~

Restaurant de Blauwe Engel
Zoekt ervaren, vriendelijke parttime HULP voor de

bediening. Persoonlijk aanmelden dagelijks na 17.00 uur.
Valkenburgerweg 21, Heerlen. Tel. 045-713063

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
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.
BARMEISJES gevraagd.
Club Elite in Kerkrade,
garantieloon en vervoer gra-
tis. Tel. 045-217407. Na
20.00 uur 045-458916.
Wolfs Europabouw vraagt
voor Duitsland ervaren BE-
TONTIMMERLIEDEN. Tel.
045-214500. Na 13.00 uur.:
04499-4479.
Reklame BEZORGERS ge-
vraagd, min. lft. 15 jr„ Heer-
lerheide-centrum, Renne-
mig, Vrieheide, Heerlerbaan
Bekkerveld, Meezenbroek,
Schaesbergerveld voor ver-
spreiding op zaterdag en
zondag en Weiten voor op
maandag en dinsdag. Tel.
045-257974
Bouwbedrijf Paro b.v., Heer-
lerbaan 52b, vraagt voor di-
verse werken OPPERLIE-
DEN, handlangers. Tel.
045-422524 of 045-257880
na 19.00 uur.
Gevraagd internat.
VRACHTWAGENCHAUF-
FEURS voor vrachtwagen
met aanhanger. Frans Bei-
ten Transport BV, Galjoen-
weg 68, Maastricht. Tel.
043-631888.
Gevr. part-time TAXI-
CHAUFFEURS dag-,
nacht- en weekenddienst,
evt. WAO-er. Julianastr. 6,
Brunssum. Tel. 045-252444

Gevraagd jonge MAN voor
bezorgen Volkskrant. Tel.
045-222144.
Wij zoeken een OPROEP-
KRACHT v/m die ons wil
helpen bij vakanties, drukte,
etc. indien U een cliëntge-
richte instelling heeft, admi-
nistratief onderlegd bent en
van afwisselende werk-
zaamheden houdt, dan kunt
U schrijven naar Gemeente-
lijke Kredietbank, Postbus
103, 6400 AC Heerlen.
Ter verst, van ons team
zoeken wij een 30 plusser, i.
b.v. 3- of 5-drs auto, bij
voork. ook nog brommer,
voor rit-rijden EN bezorging
.Ochtendblad in Kerkrade-
Centrum, verdiensten plm.
’l5O,- p/wk. Info. 045-
-728364.
BEZORGERS gevr. v. och-
tendkrant voor Brunssum.
min, lft. 15 jr. 045-257974.
BARDAMES gevr., vervoer
aanwezig. Tel. 04492-4915.
Bar La Mirage, Amstenrade.
Gevr. voor 2 avonden per
week erv. FRITUREHULP.
Tel. 045-457845.
BARDAMES gevr. garantie
loon mog., vervoer gratis.
Telef. aanm. v.a. 14.00 uur
045-750924.
———*——————■ ——————Te huur gevraagd
SPOED! Woning, flat of eta-
ge te h. gevr. in Oost. Mij-
nstreek. Tel. 045-719749 na
18.00 uur.

OG te huur
REKEM (B) te huur zeer
mooi appartement. 1e Verd.:
hal, woonkamer, keuken,
berging, badkamer, 2 slpk.,
2 balkons, lift, kelder, grote
garage. Inl. Daalbroekstr. 19
Rekem B. 09-3211714204

Onr. goed te koop aangeb^gevr.

**** 15 JAAR VASTE RENTE ****
KIES ANNUÏTEIT 8,9% of SPAARHYPOTHEEK 9,1%

met gemeente-garantie.
Bel tijdens kant.uren: 045-712255 na kantooruren/

weekend 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetsels.
Het voordeel van 30 jaar ervaring

Stienstra Hypotheek-Service
6291 LA, huisnr. 8.

Uw huis verkopen WOONHUIZEN te koop ge-
met behulp van de vraagd tussen ’ 60.000, en

prhtp mflkplaar ’130.000,-. Contante beta-tfUllt? 11 l_l\_ld_.[ ijng snene afwerking. Inl.
Bel de onroerend goed lijn Scmidt financ. 046-750416.
046 - 750 000 ! __-;_,_~ . a - ~ , KamersPeters & Partners Geleen - -■■■■' -■ ■■ ■■ ■■■■ ..-: ■ -..

floon \/or_r»nn - HEERLEN-Centrum kamer
OCÜII VtJIKUUp in studentenhuis, tel. 043-

Geen kOSten 251634 na 19.00 uur bellen

Door de enorme verkopen, BouwenA/^bouwendringend woonh. te koop ■ *"

gevr. (alle prijsklassen!). HOOGWERKERS huur ofN.M.W. QUADEN & ZN, koop je bij Brouwers/BBIS!
Makelaardij onr. goed, Gel- Maastricht 043-684444,
restr. 4, Munstergeleen, lid Heerlen 045-411930, Wijlre
NVM. Tel. 046-519644. 04450-2220.

" ;. ■■: ■: :■■:.::.:. ; ::■: . .. :■ [? ■'■■■-.■■■ "
Bouwmaterialen & Machines

6361 HV, huisnr. 6.
KUNSTSTOF-ramen-deu- a : ■■■ r*.;1
ren-serres, van fabrikant ; Speelgoed
naar klant, nergens goedko- r—r -——. ---..,per. Tel. 045-327962; fax. Te kooP electrische TREIN
nr. 045-327963 Le9°' 9eh- cofrpeet- Tel-

—\ 045-250381Te k. AFRASTERINGSBUI-
ZEN nieuw, rond, roestvrij. «/**«.« k -Zeer voordelig! 043-252677 nc»_*y/u.n^.

Te k. KOKERPROFIELEN BEHANGTAFEL 3 mtr.:
nieuwe vierkante buizen, ’65,-. M. Botterweck, Aker-
Zeer voordelig! 043-252677 str. 106, Spekholzerheide.

'■■'■' ■■"■ ' ■ ■ . . ■■—-■■■■■

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 A 0v.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 A0van ’ 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 m2
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.

6367 GZ, huisnr. 1.
Speciale aanbieding: Nieu- ~~" ! :
we buro en directiestoelen, Reparaties
Rock type 295 adv.prijs
f *fr;knmJ 19?'":, k̂ *" TV/video defectpc 4050 adv. prijs ’495,- nu __~
’295,-. Partij zeer mooie B,nnen 24.u'k'aar'P?'3?^-directiestoelen met hoge en garantie. 045-231340.
korting. Tekentafelstoelen Diepvries en KOELKAST-adv pnjs ’ 395,-nu ’ 255,-. REPARATIE zonder voorrij-Conferentiestoelen Rock kosten. Bel Geleen, 046--240 adv prijs ’ 375,- nu 745230 service binnen 24 u.’245,-. Alles uit voorraad
leverbaar, bij grote afname REPARATIE: huish. app.:
extra korting. ROCKMART, bel Toenbreker Wasauto-
Kissel 46A, Heerlen. Tel. maten, 045-325819, tev.
045-723142. Miele-specialist.

Landbouw en Veeteelt

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. '~'-__Z—!*~__
Tel. 04493-2715. Transacties
Piccolo's in het Limburgs VISITEKAARTJES ’ 49,95.
Dagblad zijn groot in RE- Bel voor drukwerk catalogus
SULTAAT! Bel: 045-719966. PostPrint: 010-4132988. "

Auto's

6241 EX, huisnr. 45.
Kerp Inbouwcentrum

UW INBOUWSTATION VOOR:
autoradio's, boxen, antennes,

CD-spelers, CD-wisselaar, versterkers
equalizers, alarmsystemen, etc. etc.

Nu ook inbouw-autotelefoons en telefoonantennes.
Kerp Heerlen, uw vakspecialist als het om inbouwen gaat!

|<^gP BV

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

Occasions
zoals het hoort!!!

Fiat Ritmo 60 1983
Citroen Visa 1100 1983
Nissan Stanza 1983
Renault 5 TL 1985
HondaAccord 1.6 1984
Citroen BK Leader-uitv 1986
Nissan Micra automaat 1986
Austin Metro 1.3LS 1988
Citroen BK 14 E 1987
Nissan Micra Trend-uitv 1987
Citroen AX 1100 1989
Opel Kadett 5-drs 1987
VWGolf 1.3 div. extra's 1987
Peugeot 309 met schuifdak 1988
Citroen BK 1.9automaat 1987
Citroen BK 1.4 1989
Citroen BK 1600 1986
Mitsubishi Lancer 1988
Opel Kadett 1400i4-drs 1989
Citroen BK I.6RE 1989
CitroenAX GTi 1990
Citroen BK 1.9GTi 1988
Citroen BK Turbo Diesel 1989

De grootste Citroen dealer van Zuid-Limburg.

Te koop
Opel Veetra 4 drs. 16i 1991
Volvo 440 DL 1989
Peugeot 205 D 1987
Renault 5 GTL 1986
Polo 1984
Porsche 944 1982
Porsche 911 1983

Auto Cüppers V.O.F.
Diergaardestr. Z SA, Maria Hoop. Tel. 04743-1546.

De hoogste prijs
Ulff liJ Voor uw auto
m_^Ê_W_W_^_^_W_W_m 045-232357 ook 's avonds.

OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alie prijsklasses v.a.

rrPiidPn hpprlpn /500-' Schïle of de,ect
_r_Ub_ll lieeiien geen tezw. Contant geld.
Div. Fiat Panda's va. 1984 045-727742 b.g.g. 723076.
Div. Fiat Unos va 1987 VOLVO 340 DLp automaat,_ ._? ese- 9?L_ donkerblauwmet., 1988, i.g.Fiat Ritmo 5-drs diesel 1986 st „ onderh. Gunstige prijs.2x Ritmo 3-drs. 1986 Toi r_fi-Ti441l
Fiat Regata LPG 1985 '«■ 04ft J-wi-
Fiat Croma diesel 1988 wij t^t. ’ 500,-//20.000,-Fiat Croma TD 1987 voor uw AUTO('S). Grat.Daihatsu 1.3tTX Charade afc 045.4222171990 —■ ■—■Lada 1200 S 1987 °Pe\ ASCONA 16S GT bwj.

Mazda 323 1.3 LX 5-drs. ',87. nws^ev!;P^X8-750---
1986 Inr. mog. 045-422217.

Mazda 323 1.5 GLX Limited Te k. BMW 323i, bwj. '79 en
1987 extra's, i.z.g.st., ’2.950,-.

Opel Ascona 1.6S4-drs. Tel. 045-316940.

Skoda
119085S1988 INKOOP goede auto's, cont.TH.,^h!~£X,ui ,00, geld. Joosten, SchamerwegTnumph Acclatm HL 1983 § Maastricht 043-634978CREUSEN HEERLEN J*Maastficnl* wö o**""»-

Parallelweg 34, 045-742121 Ford Fiësta t. '84; Ford Es-
cort 1.3 '83; Opel Corsa TRRuime keUZe in "86; Ope! Kadett GSi; Opel
Kadett 14t 90; Opel Ascona

nieUW en aut. '88. Autobedr. TER-
nohn ii_+ HARK- sP°rtstr- 26, Kerkra-geDrUlKl de-W. (Rodaterrein). Tel.

045-424890. .
Fiat PANDA 45, bwj. '84,
APK '92, ’2.950,-, geen

/ OF=_=_. _■ roest. Tel. 045-323178.
Fiat RITMO 60 S, bwj. eindig£C_f_fM_rw_TW '85, in absolute nw.st.,mmmmmj ’4.950,-. Tel. 045-218925.
Ford ESCORT GL, bwj. '82,

Haefland 2 Brunssum. d.blauw, i.nw.st. ’ 4 750 -Tel. 045-257700. Tel. 045-740829.

Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, met RDW vrijwaring.
Tel. 045-423199 of 231840.
Autobedrijf John KOULLEN
biedt aan ANWB-gekeurde
auto's met 12 mnd. voll. ga-
rantie en autopas: Volvo 740
Estate 16 V GLT '89; Ford
Scorpio 2.0 GL zilvermet.
'90; Opel Kadett 1.6 i grijs-
met. '90; Lancia Thema Tur-
bo IE blauw '89; Audi 80 1.8
S groenmet. '89; BMW 316 i
M4O zwartmet. '89; Mazda
626 1.8 GLX blauwmet. '89;
Mazda 626 2.0 GLX Coupé
grijsmet. '87; Ford Escort
Bravo wit '89; Ford Escort
1.4 CL Sport wit '88; Nissan

Bluebird 1.6 LX wit '89; Peu-
geot 405 GR rood '89; Peu-
geot 205 GTi 1.9 wit '87; Re-
nault 25 Monaco bruinmet.
'88; Ford Escort 1.5 Diesel
'87; Ford Siërra 2.0 GL zilver
'87; BMW 320 i groenmet. v.
ace. '86; Seat Ibiza GL rood
'86; Toyota Corolla GL
blauw '86; Honda Accord
1.6 wit '87; Opel Ascona 1.6
S GT wit '86; Mercedes 200
D d.bruinmet. '83; VW Golf
GTi 16V v. ace. '86; VW Jet-
ta 1.6 C wit '83. 4x4 : Nissan
King Cab Diesel 0 km '92;
Range rover 2.5 Turbo D '86
Inruilers : Mitsubishi Colt
GLX 5-drs. '81; Citroen GSA
Break '81; Ford Taunus 1.6
L 4-drs. '80. * 12 maanden
volledige garantie * 100% fi-
nanciering mog. Autobedrijf
John Koullen, het adres voor
de betere gebruikte auto-.
Locht 17, Kerkrade. Tel.
verkoop 045-426995. Tel.
werkplaats 045-424268.
Nissan PATROL '90 2.8 gr.
H.T.S. van Diesel, veel ex-
tra's; Opel Corsa '85; Mitsu-
bishi Colt, '83; VW Golf '81.
Auto-Service Steef Pieters,
Holstraat 101, Rothem-
Meerssen. Tel. 043-642909.

Te k. RENAULT 19 GTS 1.71
grijsmet., bwj. juni '90, met
electr. ramen, open dak,
centr. deurverg. met afst.
bed., trekh. Tel. 045-441930
tussen 14.00-18.30 of na
22.30 uur.
Te k. MAZDA 323 Hb 16 E,
kl. rood, bwj. 7-'9l; Honda
Prelude '84, beetje schade;
Suzuki GSX 600F, bwj. '90,
kl. rood, 9.000 km,

’ 10.500,-. Tel. 045-321511
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 bwj. '86 bijna alle ex-
tra's; Opel Ascona 1600 '83

’ 4.750,-; Nissan Bluebird
2.0 SLX '88; Mazda 626 die-
sel '86 ’ 10.250,-; Ford Es-
cort XR3i Cabriolet '87;
BMW 316 '82 ’3.500,-;
Opel Kadett Club Sedan
1300 '87; Lada 2107 '87

’ 4.900,-; Nissan Sunny
1300 '88; Ford Scorpio GL
automaat '86 ’ 14.750,-;
Golf GTi '82; Citroen Visa
1400 GL '85 ’5.500,-; Sko-
da 120 L '86 ’4.500,-; Ford
Siërra sedan 2.0 CL '88;
Ford Escort 1400 CL '87;
Mercedes Campingbus ori-
gineel ’10.000,-. WEBER
Autobedrijf, inruil, financie-
ring. Bovag-garantie Baan-
straat 38 Schaesberg. Tel.
045-314175.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
KADETT 12 LS '87; Kadett
Sedan 1.3 LS '86; Kadett
Caravan 1.3 LS '87; Corsa
1.2 S '87; Corsa TR 1.3 '87
'83; Kadett 1.2 N coupé '77;
Kadett 1.2 S '83; Ford Es-
cort 1.6 L '82; Fiat Panda 34
'85. Automobielbedrijf Den-
neman Raadhuisstraat 107,
Hulsberg.

GOLF GTi zwart uitgeb., verl Je weet niet wat je ziet. Een
alarm, bwj. '79, vr.pr. SPOTJE op LD-TV. ' Info:

’ 3.000,-. Tel. 045-429057 045-719966.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en [Te k. gevr. loop-, sloop- en

Qrharlpantn'Q SCHADE-AUTO'S de hoog-
OOIIdUtJctUIU _

ste pri js van Limburg. Tel.
Ik betaal de hoogste prijs in 046-519637/046-512924
Limburg. Te1.045-254049. A||e kantoren van het Lj_.

Te k. gevr. SLOOP- en burgs Dagblad kunnen uw
schade auto's, tev. in- en VERENIGINGSNIEUWS
verkoop gebr. auto-onderd. met bestemming LD-TV
A. Körfer. Tel. 045-229045. aannemen.

Auto onderdelen en accessoires

6411 XE, huisnr. 82.
Ink. verk. goede gebruikte * ~~~
AUTOBANDEN Passartweg (Huls)dieren
39, Heerlen. 045-222675. 7— __, „„--„, """'T—: " Te koop BOUVIERPUPS, 8

(Brom)fletsen wk., zwart, ingeënt. Tel. 09--- 32.11714994.
Te k. DERBY FDS, bwj. '90, u-mi-ii---—ui„„„ „, .„,
:-,„ „4 11 oer. i-„i nAc HONDE-, kippen- en kom -£$*k /1-350- TeL °45" nenhokkèn Sanaf ’l9s'- '____ Houtbouw Übachs, Eygels-
Te k. mooie VESPA Ciao hovergracht 39, Kerkrade-
met sterwielen, kl. bl-wit, Tel. 045-460252.
£!Lr«', arJLJ 77Sr- Te k. Duitse HERDERPUPSRuiterstr. 8, Landgraaf. _

et stamb oude„ HD.vr|j
Zonwering Koopje. Inl. 045-245603.

;—_^^_^-_^^^ " Te k. AQUARIUM 100x50x
fJ/F99*99*^^^Wm_\ 4°. 9eh- compl. met vissen__. tJ en planten, ’250,-. Tel.
\"ffAJÏfI"! 045-428917.

I-__*HJ J Te k. Amerikaanse STAF-
T ROLLUIKEN \ FORT puppy's, 10 wk, in-
fjr\ Ym geënt en ontwormd. Tel. .

greyhoundpups të
Spotgoedkoop koop, 6 weken oud. Tel. !

Heroal rolluiken in alu. en 045-250381 _ ;
PVC, zonneschermen en Caravansvertikale jalouzieën. , i 'Tel. 045-458226, Nu VOUWWAGEN voordeel

Maria Gorettistr. 139, bij H. Stassar, Heisterberg .
Kerkrade. 78 Hoensbroek 045-224200

Bel de Vakman

6414 XE, huisnr. 25. j
Diepvries en KOELKAST- Voor al uw tuin- en SIER- 'REPARATIE zonder voorrij- BESTRATINGS-werkzaam-
kosten. Bel Geleen, 046- heden, tevens ontwerp aan-
-745230 service binnen 24 u. leg en winterbeurt. Bel vrij-

' ' jj jj" blijvend 045-726366.
■ I STOELMATTERIJ vern. rie-

f wwj f< """""T" t ~^__f^^^^_l ten en biezen stoelen metWelke van deze talen zou Ivhr B?'04^ 1882
o°A T_ I Voor al uw CV en SANITAIR :

u graag willen spreuken? teL045"327217-*" *■*—.j,^; J I Kapper/Cosm.

M\M -\ÊkA/ Kruis detaal aan, WWw^LMmk -%M_l m ju- _ " ________! É___, kaalheid J^km^m-W» jGM die ubinnen drie I«^ haa*-p*-.ob_meN7 W^M
> "_W_r y-\r\ G*

>" _^^^ Ww zo oi zo? <&
«mM *■*-* % f maanden wiltspreken... ■/£%■

Ï5_ ■^^'/ Wij zijn vanavond tot h____l -, ?„okJ^ zou
(
nie' in uw ,

"'' f%H_IV. / 'J -1 ■■ kaalheid moeten berusten!
21:00 uur telefonisch -^ ■■ MT^fi-ï#_| Ifl I haar- Korte behandelmgstijd

_^__l ___>._■ _____ te bereiken!!! ■£ Adviescentrum
"

Hoe vaak heeft u zich al gewenst een andere taal te spreken? Nu kunt u hier iets aanßj^^*-B
doen. Met Linguaphone zult u makkelijk, plezierig en natuurlijk leren. De Nederland
Linguaphone-methode geeft u de vrijheid om op uw eigen manier te studeren. U stu- Deken Quodbachlaan 27deert waar en wanneer u maar wilt. En het werkt! Voor het lerenvan een andere taal 6461 XP Kerkrade
heeft u maar een half uurtje per dagnodig. Na 12weken zult u met onzeLinguaphone « I Tel. 045-464022/461134
cursus zelfverzekerd en correct spreken. Probeer het vandaag nog. Stuur de bon in I Fax 045-464321
voor uw gratisinformatiepakket met cassette. Ofbelons direct even: 046-754455. 1 »j -r *_ i

_P_TY__T—■ _V_PW_T9_i B-M BBJ Wonen Totaal
BjllT-Hl^B B"tT_flt-__ L|JKWALITEITSKEUKENS,

_^i» __
r ..,.. * - I ~~■ topkwaliteit voor een norma-

_/jr\jjMjBV_ , ,v>*='" \ " '-^«fc? _L^__B le pri's' R/J Handelsonder-

K^_^_l Zoekt u 2e hands MEU-_ WÊS.\*.x." ~" l^^^^fll Kouvenderstr. 208, H'broek
Deze 1 alleman is voor u gereserveerd iP-Cassetteen I I 7^—1, ; Z—: TaUueenUng^apVorecursusbeste,,. | [ Informatiepakket 1 f^Jgg^'S-

Bon invullen en opsturen naar: Linj-fraphone Instituut, Heiweg 8, 6161 DA Geleen W_^r __^i _ tra voordelig!!!! "AAA-WIN-
1_ stuur mi| vrijblijvend een gratis informatiepakket van de taal die ik heb aangekruist ■K^f ' :d&% "Met Nederlandstalig cursusmateriaal "MclEngelstalig cursusmateriaal I Te k. gevr. antiek en barok

DAfrikaans" DFins" DlJslands" □Nederlands" DSpaans- I MEUBELS. P. Cortenraad,
DArabisch" DFrans' Dlndonesisch" ÜNoors- DThais" I Riemst (B). 09-3212261156DChinees (Mand)" DGrieks" Dltaliaans- ClPools" DTurks" ________ x= t, ~„„ "* ..,-- ~~*r-i,DDeens" ÜHebreeuws" Djapans" DPortugees* DWels" »■■* Te k.Van part. weg. Vertrek
DDuits- □ Hindi" DKoreaans" ÜRussisch" Dzweeds" If-HMHMI naar buitenland, zwaar Lim-
DEngeis' Diers" DMaieis" DServo-Kroatisch" |vj[jlim-yj burgs massief boeren eiken
O Dhr. O Mevr. IjfffiTlHi-i MEUBELEN. 04492-6062.
Voorlcittrsennaam: Straat: . iPPIPPW-1 PrOVJncialeWeg-Z 144 a,

111 1 Briï-Ewi_l Oirsbeek.
Postcode: i I—l I I Plaats: „ |É||ÉÉB x„ _, o o ,;.- „ii^»„ i8 ■ Te k. 2 3-zits eiken leren
T^loon : Gebda,um:_ _ _ . 5 V^K qÏs^l. "^|Een taal leer jebij Linguaphone! BT-Til 2 Eiken 'porc. kastenI ’l5O,- en eiken eeth. (5-st.

W\ ■_. en ronde uittr.taf.) ’150,-.
Te koop Mitsubishi CELES-
TE, APK 8-92, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 1.250,-. A. Tasmanstr.
66, Heerlen.
Te koop BMW 323 ihele-
maal uitgebouwd, met Re-
caro-stoelen, bwj. '80. Tel.
045-215361.
Te k. Ford ESCORT 1300
Laser, antr.grijsmet, bwj.
'83, zeer mooi., vr.pr.
’5.150,-. Vrankerkerklaan
36, Heerlen. 045-729037.
Koopje! Ford ESCORT 13 L
bwj. '81, APK 11-92, i.z.g.
st., vr.pr. ’3.450,-. Ganze-,
weide 101, Heerlen. 'Te k. mooie TAUNUS 16 L,
4-drs., APK 8-92, bwj. 10-
-'BO, ’ 1.400,-. 045-422610.
Ford TAUNUS Caravan, '81,

’ 1.500,-. Tel. 045-325671.
Ford ESCORT 1.3 aut., bwj.
'80, APK 1-93, 100% goed,

’ 1.750,-. 045-316940.
MAZDA 323, 3-drs., 1300,
bwj. '82, APK, i.pr.st.,
’2.950,-. Tel. 045-726112.
MERCEDES 300 D zilver-
met., aut., 12 extra's, bwj.
'85, perf. st., ’ 33.500,-. Tel.
04407-3158.
Opel REKORD 1900, au-
tom., '82, oud model, schuif-
d., trekh., APK 5-2-92

’ 1.950,-. 045-323178.
Opel KADETT 1200, 2-drs,
'81, nieuwe APK, LPG in-
Stall. ’ 2.450,-. 045-323178
Opel KADETT stationcar, 4-
drs., bwj. '83, i.g.st., pr.

’ 3.750,-. Tel. 04450-2826.
Te k. witte TOYOTA Carina,
1,6 Liftback, 8e mnd.'BB,
schadevrij van 1e eig., 60.
000 km., i.nw.st., ’19.800,-.
Auto Services Gooiker,
Apollolaan 154, Heerlen.
Ook voor alle reparaties,
APK en wasbeurten. 045-
-740041, b.g.g.: 751632.

Toyota COROLLA Bestel
1.8 Diesel, bwj. '85, trek-
haak, i.z.g.st., vr.pr.

’ 4.300,-. Tel. 046-525436.
TOYOTA Corolla, bwj. '81,
APK '92, ’2.100,-. Wilhel-
minastr. 56, Nieuwenhagen.
Te k. VW GOLF 1100, bwj.
'78, APK '92, pr. ’1.250,-.
Tel. 045-727831.
VW DERBY bwj. '78, zeer
goed onderh., APK mei '92,

’ 650,-. Tel. 045-724063.
VW GOLF '79, ’1.250,-.
Tel. 045-325671.
Autocentrum VEENSTRA:
Nissan Micra Trend '87 als
nw. ’11.500,-; Golf GTI '86
’17.900,-; Opel kadett 3-
drs. '88 ’16.900,-; Opel
Kadett 5-drs. '85 ’ 10.500,-;
Toyota Corolla 1300 XL
sportwln. 5-drs. '88

’ 16.900,-; Ford Escort
1600i3-drs '87 ’15.250,-;
Ford Siërra 4-drs. spec. '89
’20.500,-; Ford Siërra 3-
drs. CL t'BB ’ 14.900,-; Ford
Siërra 2.0 GL Combi '86
’14.900,-; BMW 316 veel
ace. '84 ’13.900,-; Mazda
626 GLX coupé '88
’19.500,-; Peugeot 405 GL
'89 ’20.500,-; Volvo 360
GLT 5-drs. '87 ’14.900,-;
Opel Ascona 1600 4-drs.
'87 ’12.700,-; Lada 2105
'87 ’4.900,-; Mazda 2.2
diesel bestel t'B9 ’ 16.500,-.
Bovag-garantie, inruil, fi-
nanciering. Autocentrum P.
Veenstra, Valkenburgerweg
13 Voerendaal, 045-752999
KOOPJE! BMW 316, bwj.
'75, APK '92, ’450,-. Tel.
045-727831.
Te k. MAZDA 929 S Hardtop
Coupé, APK, i.g.st. ’950,-.
Tel. 04450-4145.
Te k. Opel KADETT Hb,
M'B3, met GTE motorblok, in
z.g.st. APK 8-92. Pr.

’ 4.350,-. Tel. 045-253075.

NEW LOOK BV Schaes- Tel. 045-253705.
berg. Gevelreiniging, uit- Weg. overcompl. 2-pers.
kappen, voegen, steigerver- SLAAPKAMER met matras,
huur. Tel. 045-312154 of Tev. bankst. 3-1-1; mahonie
045-312709. kast; salontafel 045-352543
Ervaren vakman biedt zich I oafat\ _ h
aan voor straatwerk o.a. op- ° e'°m

ritten, sierbestrating. Ook Gratis koffiezetapparaatvoor Uw gehele tuinaanleg, (nieuw!! t.w.v. ’49 95) bijzeer SCHERPE prijzen. aankoop van inruil steréoin-Gratts offerte. 045-323178. stallatie's en losse compo-
OPRITTEN en terrassen in nentenlü! Minimum beste-
klinkers of sierbestrating ook ding ’ 200,-. Aktie loopt tot
tuinaanleg, vrijbl. prijsopg. 30 nov. "AAA-WINKEL"
Tel. 045-324249. Brunssum.

Rijles

6443 CL, huisnr. 29.
Uw RIJBEWIJS op Saba in ;■-_.: - :■■:■■■■-■:■■■: .- - -
8 dagen via autorijschool De rachels/Verwarming
Antillen. Inl. 04750-32428. - o . . g "■■"
Niet geslaagd geld terug. Gas4»ut-inzet-KACHELS
Vraag naar onze

9
voorwaar- &** Sffi^iD _.-<achel"

den. Ook rijlessen voor be- %mö^"J*e"?' Klm"en.
ginners. iei. u^d«: i*x-».

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Nu halen, volgend jaarbetalen!!!!

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

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

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

6469 XE, huisnr. 7.
TV/Video

Goede KLEUREN-TV'S, KLEUREN-TV te koop. Tel.
grote sortering, met gar. 04406-12875.
Philips grootbeeld v.a. _ .
’125,-. Reeds 25 jr. t.v- Te koop gevr.
occ. centr. Geel. Grasbroe- ~ . . ~,_.., .-..,'
kerwg 25, Hrl. 045-724760 Voor^uw ouj METALEN.
Scherpe prijzen en gratis Methaalhandel, Kissel 12-
-scartkabel t.w.v. ’39,95,-. 14, Heerlen 045-726392Bij aankoop van een mr. of
nieuwe videorecorder! Wat VERKOPEN? Adver-
"AAA-WINKEL, Brunssum. teer via: 045-719966.

Proficiat Mr. John v.d. Naald H
met het behalen van jerechten-studie et

Bianca, Brian, Olga, Marion en de buren.^ di
Pap hartelijk gefeliciteerd. GoedemOrg* d80 JOar Proficiat (O)man^ zi

En nog neit in de vut! Van ons allen cd (
Wordt vervolgd op 24 nov. tot zaterdag^, (
Kinderen en kleinkinderen. _ ,

Reageren op
Joepie ziet advertenties ondf 'Abraham c, BR,E"uTfH,>-

-f
Stuur uw brief (voldoj

gefrankeerd) naar I*
Limburgs Dagblad,

postbus 2610, 6401 ■Heerlen en vergeet tm
onder op de enveloppj
nummer uit de advertl

te vermelden.— A
Alle kantoren van W-\

WWm^r fij ________% burgs Dagblad kunn^.|ü 1 VERENIGINGSNIEUffi■■—E_ _____i met bestemming
Van ons allemaal. aannemen.
1 _^

Huishoudelijke artikelen

6444 BH, huisnr. 72. j
Te koop MIELE wasautom. . I<5U. ~_ . ■ ~,
en droger, voll. gereviseerd USK. ’95,-, gasfornJVe
met glr.! Bel Toenbreker, *STUfr_| '%>Jïe
045-325819. torn, ’ 195,-. 045-72^ y

Muziek jj'
Orla Orgelshow !!! v(

Op donderdag 21 nov van 18.00 - 21.00 uur, demon* B<
MICHEL VONCKEN, de nieuwste Orla OrgelkolleK" «e

Muziekhuis Lyana 5
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227. |elMaandag t/m Zaterdag open, donderdag toopavgflk

Te koop ELVIS-VERZAME- Ij—~—__ -~7u l
ling, ’250,-. Tel. 045- Kunst en Anti* fr

224252' Te k. oude TELEFO}*^
Te k. KEYBOARD Casio hout/koper; Therntfl -CP67O, vaste pr. ’1.000,-. meter, div. gravures; fTel. 045-317675. lamp. Tel. 04405-315&J
Zeer mooi DRUMSTEL te k., Te k. gevr. antiek en' *pr. ’ 1.250,-. Tel. 046- MEUBELS. P. Corte" '742486, na 18.00 uur. Riemst (B). 09-32122g]i p

1250 SINGELS met hoes, ZAKENADVERTENTIÉ1 %f 1,- per stuk, éénkoop. Tel. LD-TV. Uitvoerige inf j

04492-6062. 739380. 2
Diversen y

6372 GZ, huisnr. 2. *
Te koop stalen LEGBORD- Te k. KERSTBOMENSTELLING 30, 40 en 70 cm 043-637523. y
diep met 5 legborden, v.a. Te k QASFORNUIS.’75- p.mtr. Palletstelling tn nen S|aapkameri hoge
staat van nieuw, 80 en 110 derwage^ antje'ke rrfcm diep, zeer interessante en 30§ st~n

_
n rjnnrsn* E

prijs. Rockmart, Kissel 46a, 8^ ÖAsSrtb s
Heerlen. 045-723142. a n cm. iel. U4& <-:/u-m

Te k. 2 witte stalen Boj p
Gebit gebroken? Tandtech- 1 Pers 4-mnd. oud; 1’ r
nische praktijk Hoonhout spinnewiel 150x180 K
voor nieuwe gebitprothese gaswen ’ 50,-; 4-pi»J
en reparaties. Akerstr. comfort ’ 50,-; 3 kirw.
Nrd 328, Hoensbroek. 045- seni Clrca 40 m2vloes «
228211. Kom eens langs mnd. oud. Tel. 04450-^
voor een GRATIS controle Voor Piccolo's vaan uw gebitprothese. zie verder pagina*"
________________________________^le_____________^M^_^——_________~~I j

rTTfI iWïi mi 'i i-i?ii i ij wei 11 *w M#i _1r
Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 14 "-'vember 1991 zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN: a
1. W.J. van Krevel, Terveurdtweg 16, 6431 *5

Hoensbroek, gem. Heerlen, h.o.d.n. Houthan»'
De Berk, St. Janskamp 3, 6101 AG Echt. Reent?''
commissaris: mr. J.J. Groen. Curator: mr. H",
Altmann, Emmastraat 218, 6411 XC Heerlen, '*'045-711238 (flnr. 13957). -2. A.J.M. Hendriks, Hommerterweg 3A, 6431 &
Hoensbroek, gem. Heerlen, rechter-commissa^mr. J.J. Groen. Curator: mr. J.M.J.M. Do"1!
Tempsplein 21-22, 6411 ET Heerlen, '"045-719005 (flnr. 13958).

B. OPGEHEVEN:
3. M.B.P. Munnich, v/h Saroleastraat 57, Heerie''.

thans Doverau 13, Kerkrade, v/h h.o.d.n. W ,
Munnich Sport, De Skiwerkplaats en Sport F»Z
te Heerlen en Ski Shop Maastricht te Maastri^
(flnr. 13848). .

4. N.H.G. Peeters, Julianastraat 36, Brunssum, v,
h.o.d.n. N. Peeters te Meerssen, met nevenves1'
gingen te Heerlen, Brunssum en Landgraaf C"1

13934).

SURSÉANCES ,
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d 1
november 1991 is voorlopig surséance van betali'19
verleend aan de besloten vennootschappen:
G.M.L. Beheer BV, Glasbouw Heerlen BV en Gl»*
my BV, alle gevestigd te 6422 PC Heerlen, SouretJweg 1. Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. Bewif 1"
voerder: mr. F.W. Udo, Akerstraat 67, 6411 HC Hee'
len, tel. 045-718220.
De crediteurenvergadering wordt gehouden op 16&
nuari 1992 te 9.30 uur in voornoemde rechtbank. **de verzoekschriften zijn geen ontwerp-akkoorden 9*
voegd (Rep.nrs. 91/8174 t/m 91/8176).
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d. 1
november 1991 is de surséance van betaling van M*
trio Technologie BV, Kruisstraat 80, Heerlen, *%,
lengd met ingang van 29 september 1991 tot "
maart 1993. Rechter-commissaris: mr. J.J. groen. Bjf
windvoerder: mr. A.J.G. Bisscheroux, Erpostraat
6461 HWKerkrade, tel. 045-463888 (rep.nr. 90/5375)'' =5

ALS U DENKT DAT PROFESSIONELE
VERSPREIDING VAN UW

REKLAMEFOLDER DUURDER IS
DAN DAT UW NEEFJE DAT DOET,

MOET U ONS EENS LATEN
REKENEN...

Bel Spiral als 't konkurerend verspreid moet
worden!

Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst,| Yj i__J Postbus 6094. 5960 *°telefoon 04709-84222, [_ ' Vw J |ax 04709-84333.
SPIKAL M
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Het Communiefeest is op 23 en 24
november nog te zien in café Stad
Heerlen aan de Sittarderweg in
Heerlen.

<£on feest was afgelopen weekeinde te
Zlen bij de 50-jarige toneelvereniging Ku-vn in Heerlen. Tijdens de tweede voor-stelling van het door Toine Mertens gere-
gisseerde dialectstuk 'Het Communie-feest' slaagde Kuvri er zondagavond
aardig in de sfeer van zon ouderwets
communiefeest op te roepen. De eerste
°rie bedrijven werden goed gebracht. Bijac laatste twee hadden de spelers wat
Moeite om de spanning erin te houden.

En natuurlijk is er nog het communican-
tje dat zich nergens mee mag bemoeien
en vooral zijn mond moet houden. On-
danks dat wist Eddie (Bram Janssen) zich
op zijn feest toch wel te amuseren. Hij
deed zó zijn best dat hij af en toe deed

Voorstel van gemeente Heerlen aan provincie:

Idee
" Misschien een idee om het
Missionair Centrum aan een
nieuw onderkomen te helpen.
Als de ambachtschool verhuist
van het De Hesselleplein naar
de Heldevierlaan (na de fusie
met scholengemeenschap Her-
land), dan komt daar aan dat
mooie plein een heel groot ge-
bouw leeg. Dat gebouw moet
dus een nieuwefunctie krijgen,
want het is van de hand van de
grote architect Jan Stuyt en het
is onvoorstelbaar dat dit ge-
bouw zou moeten wijken. Al-
hoewel het ligt zo dicht bij
het ABP, dat er mogelijkerwijs
van diezijde ook nog wel enige
aandacht voor zou kunnen zijn.

Miljoenen Zwart1naar
Mijnspoor- en Heerenweg

Staatscircus
Moskou komt
naar Kerkrade
KERKRADE - Het Staatscircus
van Moskou met de wereldver-
maarde clown Popov komt naar
Kerkrade en niet naar Heerlen.
Het circus treedt van 1 tot en
met 5 januariop in de Rodahal.

Het circus zou aanvankelijk op-
treden op het Bekkerveld in

Heerlen. „Maar er ontstond nega-
tieve publiciteit, alsofwij niet in
staat zouden zijn de tent te ver-
warmen. Ook de grasondergrond
van het Bekkerveld is omstre-
den," zegt de tourneemanager.

„Het grote parkeerterrein aan de
Parallelweg was een goed alter-
natief, maar de gemeente ging
daar niet mee akkoord. Toen op-
eens de Rodahal vrijkwam, heb-
ben we daar voor gekozen." De
gemeente Heerlen was gisteren
niet bereikbaar voor commen-
taar. Idee (2)

" Wie eerst voor de ambachts-
chool gaat staan en vervolgens
naar de Heerlerbaan reist om
de Vroedvrouwenschool te be-
kijken, - we geven toe, het is
niet de meest vanzelfsprekende
reis -, zal ongetwijfeld stuiten
op de overeenkomst tussen bei-
de gebouwen. Stuyt hield van
die strakke classistische stijl,
waartoe hij geïnspireerd werd
tijdens zijn bezoeken aan Enge-
land. Ook de Vroedvrouwen-
school komt over enige tijd leeg
te staan als de gebouwen bij het
Kerkraadse ziekenhuis klaar
zijn en alle moeders en babies
daar terecht kunnen. Twee im-
posante Stuyt-gebouwen in
Heerlen die leeg komen te
staan. God verhoede dat hen
hetzelfde lot beschoren is als de
oude boerderij, het hoofdkan-
toor van de Staatsmijnen, na-
melijk: sloop. Het zou een on-
vergeeflijke vernietiging zijn
van gebouwen die het gezicht
van Heerlen mede bepalen.

bezwaren van omwonenden zwaar-
der wegen.

Een flinke tegenslag voor het Heer-
lense gemeentebestuur, dat zich al
enkele decennia had ingezet voor
de komst van de nieuwe weg. De fi-
nanciering van de 34 miljoen kos-
tende weg was helemaal rond, voor-
al door een bijdrage van 17,9 mil-
joen van het ministerievan Verkeer
en Waterstaat.

Intern werden de gevolgen van de
Kroonuitspraak de afgelopen we-
ken op een rijtje gezet. Heerlen
heeft al acht miljoen uitgegeven aan
grondverkopen en plankosten voor
de Zwartl. Het resterende geld wil
de gemeente doorsluizen naar ande-
re belangrijke verkeersprojecten.

- De gemeente Heerlen wil het geld dat gereser-
ro 6rc* Was voor ac aanleg van de Zwart 1 gebruiken voor ande-
y Projecten.
de°K^e reconstructie van ac Heerenweg zou_ls miljoen gul-
geh "stem<^ moeten worden, en eenzelfde bedrag wil Heerlenöruiken voor de aanleg van de Mijnspoorweg. I
Boa h

aanPassinë van de Groene
deJpK en van de Palemiger/Schan-
ioen d moet telkens twee mil-

" opzij gelegd worden.
leg Vo°rstel heeft het Heerlense col-
te|e gedaan aan Gedeputeerde Sta-> die het Heerlense streven moe-
die otldersteunen richting de subsi-
Va

gevers. Dat zijn de ministeries
,3 Verkeer en Waterstaat, Econo-sche Zaken en de EG.
Serf Eul**en n°g heel wat hindernis-
" moeten overwinnen," zegt een

(jj ordvoerster van de gemeente,
■J Waarschuwt voor al te veel opti-misme.j^im een maand geleden zette deon een definitieve streep door
2W y°°rgenomen aanleg van de
tïoet die een nieuwe verbinding
Hee 1 vormen tussen Brunssum en_ Nen. De Kroon vond de milieu!

Luchtmacht werft
" De luchtmacht toont haar mogelijkheden in het Arbeids-
bureau in Heerlen. Met de bedrijfspresentatie hoopt de
luchtmacht personeel te werven Foto: KLAUS tummers

CDA vreest laatste PNL-trein te missen

'Kerkrade wacht te
lang op toekomstvisie'

Gewond bij
aanrijding

&tNSSUM ■ 0p de Rembrandt-
rja tin Brunssum vond gistermid-
Plaat na vi Jf uur een aanrijding
ren r waarbij twee Afcent-militai-
lteer5)etrokken waren. Een gepar-
acht .Wa§en werd daarbij aan de
Sec i"de aangei"eden. De in de
-ien3

w.eerde wagen zittende militairWm de botsing nekletsel op en
ver °.vergebracht naar het De We-
id "Zlekenhuis in Heerlen. Omdat
erri„f.rs te instantie de situatie vrij
ir* d

g uitzaê. de man leek bekneld
Wr,rf auto te zi tten, werd ook de
rOeD Brunssum te hulp ge-
te bV n' Deze hoefde echter niet inenJPen.

" Bij de begrotingsbehande-
ling in de Kerkraadse raads-
zaal was het de diverse spre-
kers toegestaan gebruik te
maken van een spreekgestoelte,
dat voor de kijkers thuis en in
de zaal rechts van de collegeta-
fel stond opgesteld. Opmerke-
lijk was dat alle CDA-leden
achter het katheder gingen
staan en met hen de fractie-
voorzitter van de PvdA. De ove-
rige PvdA-sprekers en de vol-
tallige oppositie bleven zitten
in hun zachte blauwe stoelen.
Mevrouw Tans, sociaaldemo-
crate, gaf een uitleg, wellicht
namens alle zittenblijvers: 'Ik
ga niet naar het spreekgestoel-
te. Dat is maar tijdverspilling.'
Of zijn er raadsleden uit ge-
makzucht blijven zitten? Of, en
dat is dan de laatste versie,
dachten de staande sprekers
dat hun woorden anders niet
krachtig genoeg zouden overko-
men?

Katheder
Maatregelen
De reconstructie van de Heerenweg
komt in plaats van de aanlegvan de
Zwartl. De Heerenweg moet ver-
keersvriendelijker gemaakt wor-
den. De bezwarenmakers hadden
hier bh' de Kroon al op aangedron-
gen.
De Mijnspoorweg is bedoeld ter
ontlasting van de Schaesbergerweg,
die al jarenlangkampt met een veel
te groot verkeersaanbod.
De Mijnspoorweg moet parallel ten
zuiden van de Schaesbergerweg ko-
men te liggen, door DeKissel. Hier-
door zou de Schaesbergerweg een
pure wijkfunctie kunnen krijgen.
Het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat zou pas eind deze eeuw met
de benodigde 15 miljoen voor de
Mijnspoorweg over de brug komen.
Dat probleem zou met het geld van
de Zwartl ondervangen kunnen
worden.

Van onze verslaggeefster'Niet alleen Kerkrade
moet voor Roda betalen'

Van onze verslaggever

GrOeKRADE0eKRADE " De fractie van
*Ücu n Links in Kerkrade vraagt
fade °f eredivisievoetbal in Kerk-
teliij.ni,fl een zaa*-c van streekgewes-
denktH lang moet zijn- De part*-*
Woorj .at het financieel niet verant-
v 0o» o ls aUeen Kerkraadse burgers"oda JC te laten betalen.

alle VOor Kerkrade duurder dan
*metl

andere sportverenigingen sa-
De 'Zo rekent Groen Links voor.

erenigingen strijken in 1992 sa-

men ruim 177 duizend gulden op.
De eredivisieclub ontvangt het ko-
mend jaar ruim vijftig duizend van
de gemeente, maar noopt de Kerk-
raadse politie bij thuiswedstrijden,
op te treden. De partij schat de kos-
ten van een zogenoemde risicowed-
strijd op dertig mille.

Door Roda in een breder perspec-
tief te bekijken kan volgens Groen
Links meer geld vrijgemaakt wor-den voor de gehele Kerkraadse
amateursport.

KERKRADE - De CDA-fractie van
Kerkrade betreurt het dat cultuur
en muziek niet als uitgangspuntzijn
meegenomen in de gemeentelijke
begroting voor 1992. „ledereen weet
te vertellen dat de ontwikkeling en
toekomst van Kerkrade alleen maar
kunnen liggen in de cultuur en de
muziek", aldus fractievoorzitter Wil-
lems tijdens de algemene beschou-
wingen.

Het raadslid refereerde aan het on-
derzoek van professor Corsten
waaruit een toekomstvisie van
Kerkrade tevoorschijn moet ko-
men. De definitieve resultaten van
dat onderzoek verwacht de gemeen-
te rond de jaarwisseling.-

De Partij van de Arbeid liet bij
monde van voorzitter Hans Bosch
weten het nieteens te zijn met deze

kritiek: „De gemeente doet wél
voorstellen en heeft daar 125.000
gulden voor uitgetrokken." De so-
ciaaldemocraat verwees naar de
niet nader uitgesplitste post 'Kos-
ten culturele belangen.

Het Kerkraadse CDA vreest dat
door het lange wachten op de eer-
der genoemde toekomstvisie de
laatste PNL-trein gemist zal wor-
den. De christendemocraten had-
den graag een pasklaar plan gezien
om snelle subsidie-aanvraag moge-
lijk te maken en nog eventuele
PNL-gelden op te strijken.

De Belangenbehartiging Kerkrade
vindt het, als aanvulling hierop, on-
begrijpelijk dat geen geld voor de
noodzakelijke renovatie van de Ro-
dahal is opgenomen in het investe-
ringsprogramma.

Inmiddels hebben al zeven men-
sen via het Arbeidsbureau laten
weten wel interesse te hebben in
een baan bij de luchtmacht. Vrij-
dag krijgen zij al een gesprek
met mensen van de Luchtmacht
over een eventuele in dienst tre-
ding. Het materieel staat nog
opgesteld tot en met vrijdag.
Ook mensen die niet van plan
zijn een functie bij de lucht-
macht te aanvaarden kunnen
eenkijkje komen nemen.

De luchtmacht heeft nogal wat
vacatures op diverse niveaus en
richtingen. Het gaat om vlieger-
personeel, technische functies,
banen in de verzorging, voeding,
onderhoud etc. Mensen met al-
lerhande opleidingen kunnen er
terecht.

HEERLEN - Een wel heel le-
vensechte bedrijfspresentatie is
deze week te zien in het arbeids-
bureau Oostelijke Mijnstreek in
Heerlen. Materiaal zoals een
schietstoel, een grote rubberen
'life'-boot en een survival-kit
staan uitgestald als onderdeel
van een campagne voor perso-
neel voor, de koninklijke lucht-
macht. Tal van attributen, aange-
vuld met video-opnamen en
foldermateriaal, moeten de klan-
ten van het arbeidsbureau een
beeld geven van de mogelijkhe-
den binnen de luchtmacht. Zelfs
een schietstoel gooit de lucht-
macht in de strijd om maar aan
personeel te komen.

lezing van het IVN De Oude
Landgraaf. Op donderdag 21 no-
vember is iedereen om acht uur
welkom in het gebouw van
speeltuin St. Tarcisius, Beatrix-
straat in Nieuwenhagen.

telijke ensceneringen in galerie
De Konfrontatie van 30 novem-
ber tot en met 22 december. Tel-
kens van twee tot vijf uur op
zaterdag en zondag. Ook op 30
november is de expositie te be-
zichtigen.

" De kanarievereniging Zang en
Kleur houdt samen met De
Sportkwekers Kerkrade West
een grote vogelshow. Deze wordt
zaterdag van drie tot tien en zon-
dag van tien tot zes uur gehou-
den in zaal Pijls te Schaesberg.

KERKRADE

" De Epilepsie Vereniging Ne-
derland en de EHBO-vereniging
Kerkrade-Bleijerheide houden
donderdag 21 november een in-
formatieavond over Epilepsie.
De bijeenkomst begint om acht
uur in gemeenschapshuis De
Holz, Lambertistraat 12. Voor in-
formatie: mevrouw Knoops,
-"326788.

HEERLEN

" Het Grotius College houdt op
vrijdag 22 november van zeven
tot tien uur een kunstmarkt van
eigen produkten in de school
aan de Akerstraat 117. De op-
brengst is bestemd voor de aktie
Kunst voor een Kind van Unicef
voor een onderwijsprojekt in Bo-
livia. De activiteiten worden ge-
houden in het kader van het
45-jarig bestaan van de school.

Trouwen
" Nou kunnen wij ons voorstel-
len dat je erg zenuwachtig bent
op je trouwdag. Je bent het
middelpunt van de belangstel-
ling, moet allemaal dingen
doen die je nog nooit gedaan
hebt, je hele familie staat je op
devingers te kijken en gamaar
door. Waarschijnlijk was Leon
Belleflamme uit Simpelveld af-
gelopen vrijdag toen hij in het
huwelijk trad met Veronique
Bleijlevens wel heel erg zenuw-
achtig. In ieder geval had hij
de sleutels in de door hem zelf
bestuurde bruidsauto laten zit-
ten maar daarna de deurenwel
mooi op slot gedaan, toen ze het
gemeentehuis binnengingen.
Toen het bruidspaar naar bui-
ten kwam, kwam men de auto
niet meer binnen. Leon stoof
vergezeld van een broer naar
huis om de reservesleutel te ha-
len. Maar ook de huissleutel
zat in de bruidsauto. De politie
werd geroepen, maar ook die
behulpzame mensen kregen de
auto ook niet open. Ten einde
raad stapte het bruidspaar
maar in de wagen van de ou-
ders van de bruidegom. Het
spreekt vanzelf dat men te laat
arriveerde in de kerk op de
Holz in Kerkrade. De garage-
houder van de bruidegom heeft
de wagen uiteindelijk openge-
kregen en toen bruid en bruide-
gom uit de kerk kwamen stond
het versierde karretje weer
klaar. En ze leven nog lang en
gelukkig, zo wensen wij het
bruidspaar toe.

" Onder het motto 'Jong en oud
exposeert' houdt SCEW in het
gebouw aan de Hoofdstraat 24b
komend weekeinde een tentoon-
stelling van werkstukken van
'deelnemers aan de groeps-activi-
teiten. De openingstijden zyn
zaterdag 23 november van tien
tot zes uur en zondag 24 novem-
ber van twaalf tot zes uur. De
entree is een vrye gave." Felicitaties van pastoor J. Peeters (links) voor de onder-

scheiden zanger JoHuyts. Foto: FRANS RADE.

int euwe Snaar heeft al veel
riaaiHlationale successen be-
de R e &roep won onder meer
Hu onzen Roos in Montreux.

La-La werd door
Zonri RA bijna integraal uitge-nden. Tijdens de Jongerendag
een?nteert De Nieuwe Snaar
du f-

out van de nieuwe pro-
fetie 'William' die in december""" Première gaat.

Nieuwe Snaar
tk r~e*-ëische muzikaal-humoris-
Vnr groep De Nieuwe Snaar
v £mt het hoogtepunt van de ze-
len J°ngerendag in de Heer-
vinrit Stadsschouwburg. Deze
ber plaats °P zondag 1 decem-r van een tot zeven uur.

Pro Ecclesia

In januari start men in samen-
werking met de GMD Zuid-Lim-
burg met een cursus Banen- en
beroepen-oriëntatie voor vrou-
wen met een WAO- of AAW-uit-
kering, die weer aan de slag wil-
len. Het is een cursus van twintig
weken en de lessen worden op
dinsdag van negen tot een uur
gegeven in Heerlen. De cursus is
gratis en brengt deuitkering niet
in gevaar. Voor informatie kan
men van dinsdag tot en met vrij-
dag tussen tien en een uur bellen
naar ®045-710079.

onder andere cursussen voor
vrouwen die (weer) op de ar-
beidsmarkt actief willenworden.
In december is er in het kader
van de landelijke campagne 'On-
derneem het maar' een cursus
voor vrouwen die een eigen be-
drijfwillen beginnen. De cursus
bestaat uit twee blokken van
twee-en-een-halve dag, die wor-
den gehouden in Instituut Drie-
kant in Valkenburg van 11 tot en
met 13 decemeber en van 8 tot
en met 10 januari. Deelneem-
sterskunnen zich tot 1 december
aanmelden bij Driekant,
-"04406-15353 of bij het Steun-
punt, "5045-710079.

Omdat hy al zestig jaaractief lid

Wq 'Jongerendag biedt verder
der PS en °Ptredens van on-
2i-, meer popgroepen van mv-
Ste h

ief Nox' de Rock
de iw *Dancers en groepen van
öj Muziekschool, waaronder de°iq Band MSH'B3. Voor de klei-
ïwn treedt Kindertheater de°°lhoed op.

" De sector techniek van de Ho-
geschool Heerlen houdt zaterdag
23 november van tien uur tot
half twee open dag. Laboratoria
en faciliteiten in het HTS-
gebouwDr. Jaegerstraat en in de
Mijnschool aan de Be'nzenrader-
weg zijn opengesteld voor pu-
bliek.

ters overhandigde de kerkzanger
de medaille en de oorkonde.

kort

Uit
"Het gaat de goede kant op,
nog een maandje en dan wor-
den de dagen alweer langer, en
lijkt het net of de zomer er al-
weer aankomt. Let wel....lijkt,
want als de dagen lengen gaat
de uHTiter strengen en dat geldt
ookanno 1992.

HOENSBROEK

" De Hoensbroekse Computer
Club houdt zaterdag 23 novem-
ber vanaf elf uur een computer-
ruilbeurs in De Aldenhof. Mgr.
Nolenstraat 58. Voor aanmel-
ding: H. Wetterhahn, @223362 of
M. Schepers, ®211943." Don van der Weide exposeert

tekeningen, gedichten en ruim-

Steunpunt Vrouw
pet Steunpunt Vrouw en Werk,'""^erstraat 88, Heerlen, houdt

is van het gemengd zangkoor St.
Caecilia van Hulsberg heeft Jo
Huyts zaterdag de pauselijke on-
derscheiding Pro Ecclesia ont-
vangen. Dat gebeurde na afloop
van de avondmis in de parochie-
kerk in Hulsberg. Pastoor J. Pee-

LANDGRAAF
"'Grotten en kluizen in Mergel-
land' is het thema van de dia-
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denken aan een wijsneus, die soms wat
moeilijk te verstaan was.Aardig communiefeest

bij gouden 'Kuvri'
matheu bemelmans

Het decor bestond uit een ouderwetse
huiskamer, compleet met Heilig Hart-
beeld en godslamp. Hoewel aan de kle-
ding wel aandacht besteed was kwam
deze eigenlijk niet overeen met de mode
van 1978, het jaar waarin Kuvri het stuk
liet afspelen. Ook was in dat jaarde plech-
tige communie allang afgeschaft. Maar
dat mocht de pret niet drukken. Het pu-
bliek amuseerde zich best. Er klonken
regelmatig lachsalvo's tijdens deze aardi-
ge toneelavond.

overtuigend overkwamen. De functie van
-dochter, dienstmeisje?- Gertrud (Astrid
Janssen) bleef een beetje onduidelijk. *

HEERLEN - Men neemt een lange tafel
en plaatst er een communicantje en eendoorsnee familie van omes en tantes ach-
ter. Dan laat men genoegeten en voldoen-
de drank aanrukken. Wanneer de familie
zich vervolgens regelmatig in de haren
yliegt en het communicantje steeds
sjwiege' moet, dan bent u vast en zeker
verzeild geraakt bij een ouderwets Lim-
burgs communiefeest.

In vijfbedrijven leert het publiek de fami-
lie van het communicantje goed kennen.
Allereerst zijn moeder, die het iedereen
naar de zin probeert te maken. De zorgen
over de organisatie van het feest waren
Marij van Loon van het gezicht af te lezen.
Ze staat er dan ook helemaal alleen voor,
want haar man bekommert zich alleenom
de drank. Erik Derikx voelt zich in de rol
van autoritaire vader zichtbaar thuis.

De rollen van de praatzieke tante Anna en
oom Willie, (voor wie het leven bestaat uit
bier en drupkes) waren Annie Severens
en Joep Bressers op het lijf geschreven.
Dan is er nog de bekakte Gerda, leuk
neergezet door Mia Bogaert, al sprak zij
haar tekst soms wat op een voorleestoon
uit. Dat laatste gold ook voor haar man
Francois (Werner Nijboer) en -nichtje?-
Jacqueline(Monique Dahler) dieniet echt

journaal

r ■- "i i .iim .., in .i .. i . „
limburgs dagblad oostelijke mijnstreek
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Ron Leunissen
verovert Jakarta

De stand: 1. FCD Roermond 8-15 37-10 2
DC H. Anders 8-13 (38-17) 3. SZV 8-10
(29-25) 4. Bouwkompas 8-10 (28-27) 5. Fer-
monia B. 7-9 (30-18) 6. EJA 8-9 (35-33) 7
Cosmos 7-7 (27-25) 8. VTV Vaals 8-6 (20-24)
'9. Bastings 8-5 (16-22) lOPerey 7-4(20-26) 11.
Amicitia 7-2 (10-34) 12. 't Haofke 8-2 (15-40).

SZV-DC H. Anders 5-3 (3-1) - T. v. Helvert
0-1, F. Huys 1-1, L. Gubbels 2-1,F. Huys 3-1,
R. Rapati 3-2, F. Huys 4-2, R. Dehue 4-3, L.
Gubbels 5-3.

FC Egor-B Stap in 7-2, ODV Yema-FC Egor
3-3, Sportclub-Eysden 6-2, Sport M.-BW
Filmclub 0-1, Bouwfonds 2-Laumen/Stam-
pede 3-0, FC Brunssum 2-Bastings 2 3-6, B
Stap in-Renema K. 8-5.
De stand: 1. Bouwfonds 2 8-12 (29-16) 2.
Egor 8-12 (25-13) 3. Filmclub 8-12 (19-11) 4.
Reneman K. 8-11 (23-14) 5. Laumen/Stam-
pede 8-11 (20-13) 6. Sport M. 8-7 (19-17) 7. B
Stap in 8-6 (33-29) 8. FC Brunssum 2 8-6
(17-21) 9. ODV Yema 8-6 (18-23) 10. Sport-
club 8-6 (14-19) 11. Bastings 2 8-4 (17-35) 12.
Eysden 8-3 (18-29).

HOOFDKLASSE NOORD
Apollo-ZVV Postert 1-5, Nederweert-'t
Huukske 2-4, 't Huukske-Peters Geluid 6-2
ZW Postert-ZW Spee 2-6, Altweerter-
heide-Nederweert 2-4.

Perey V.-EJA 7-9 (1-6) - F. Engelen 0-1, H
Kiesman 1-1, S. Engelen 1-2, J.Keltjens 1-3
M. Colberts 1-4 en 1-5, J. Keltiens 1-6, P

De stand: 1. Bunga melati 8-13 (37-13) 2.
Hooghuis Sport 7-11 (23-15) 3. Schoenen-
reus 7-10 (28-19) 4. Wierts/de Haantjes 8-9

FC Brunssum blijft nog steeds
puntloos. In de tweede divisie
kwam FCD Roermond alleen aan

Fermonia Boys-Bastings 4-1 (2-0) - E. Fer
mont 1-0en 2-0, T. Fermont 3-0 en 4-0.

FC Brunssum-Bunga Melati 0-5 (0-1) - e.d.
J. Fiege 0-1, e.d. J. Kremer 0-2, v. Vijfeyken
0-3, Seitner 0-4, Roest 0-5.

- S. Ihalauw 1-0 en 2-0, R. Offergeld 2-1, S.
Ihalauw 3-1,R. Haenen 4-1,R. Offergeld 4-2.
S. Ihalauw 5-2.

ZW Wierts/de Haantjes-t Brikske 5-2 (1-0) Bouwkompas-t Haofke 6-4 (2-1) - R. Meu-
lenbeek 1-0, J. Leatomu 1-1, P. Barra 2-1, C.
Maessen 2-2, M. Huyveneers 3-2, P. Barra
4-2, M. Huyveneers 5-2, H. Thijssen 6-2, J.
de Brouwer 6-3, H. Cardooze 6-4.

Nadat weer Ihalauw 2-0 had ges-
coord, buitte Brikske een overtalsi-
tuatie goed uit. Hierna ontspon zich
een spannend duel, dat beslist werd
door een straftijd van de gasten. In
deze situatie scoorde de thuisclub
tweemaal. Het verschil in beide
ploegen zat hem in de schotkracht

VTV Vaals-FCD Roermond 1-4 (0-1) - L
Wassenberg 0-1 en 0-2, R. Delnoye 1-2, M
Janssen 1-3 en 1-4.

TWEEDE DIVISIE

BEEK - In de eerste divisie C van
de landelijke zaalvoetbalcompetitie
heeft ZW Wierts/De Haantjes de
derby tegen 't Brikske in winst om-
gezet, 5-2. De zege was geflatteerd,
want de Brunssumse ploeg bood
zeer goed tegenstand. Een straftijd
betekende de nekslag voor de gas-
ten. FC Brunssum hield wel rede-
lijk lang stand tegen kampioen
Bunga Melati, maar moest, eenmaal
op achterstand, toch nog een ruime
nederlaag incasseren. Door deze re-
sultaten blijven de twee Brunssum-
se ploegen aan de staart van de
ranglijst staan.

Wierts/De Haantjes en 't Brikske
schotelden de toeschouwers een
boeiend duel voor. Het eerste ge-
deelte van de wedstrijd was voor de
thuisclub, die echter voor de pauze
slechts een maal raak schoot via
Ihalauw. Na derust speelden beide
teams kort op de tegenstander. Dat
resulteerde in meer scoringsmoge-
lijkheden en ook treffers.

In de tweede divisie omzeilde FCD
Roermond de lastige klip VTV
Vaals, dat tot gisterenthuis alles ge-
wonnen had. De koploper uit Roer-
mond had niet zo veel moeite met
zijn tegenstander, behalve een korte
fase in de tweede helft bij de stand
1-2.

(23-21) 5. H. Meyers 7-8 (22-12) 6. Molier In-
tra 7-8 (20-19) 7. Bouwfonds 7-6 (24-21) 8.
R.v.d. Zande 7-6 (23-28) 9. Dousberg Pare
7-6 (15-20) 10. Tongelreep 7-6 (10-25) 11. 't
brikske 8-5 (17-27) 12. FC Brunssum 8-0
(8-31).

van Sidric Ihalauw die goed was
voor vier treffers.

de leiding, doordat medekoploper
DC H. Anders zich verslikte bij
SZV uit Susteren, 5-3.

Feyenoorder 'mocht tegen Ajax doen wat hij wilde'

Taument rijp voor Oranje "Ron Leunissen, op avontuur in Indonesië.
Foto: CHRISTA HALBES^

Van onze medewerker
EDDY BUDÉ

DEN HAAG - Een etmaal na Feyenoord-Ajax beleefde Gas-ton Taument de klassieker opnieuw. Thuis in Den Haag voorde video. „Ik was een beetje zenuwachtig," zegt hij. „Maar al-les lukte." De 21-jarige rechterspits zag zichzelf Ajax stukspelen (2-0) met Amsterdamse wapens: lef, techniek en snel-heid.

publiek. Taument genoot van de
manier waarop Gullit rechtsbuiten
speelde. Snelheid en kracht. Tau-
ment vertoeft geregeld in het
krachthonk, want hij weet dat hij
sterker moet worden. Sneller kan
niet meer.

Taument geniet na op—de vrije
maandag. Van de volle Kuip, het
Bengaalse vuur, zijn eerste Feye-
noord-Ajax, de wervelende acties,
het prachtige doelpunt vlak voor
tijd, de klimpartij in de hekken. En
van de reacties dat hij onmiddellijk
moet worden opgenomen in de se-
lectie voor het Nederlands elftal.
Taument heeft eigenlijk geen video
nodig om het duel terug te zien. „Ik
had al mijn krachten opgespaard
voor dat ene doelpunt." Zijn vierde
van het seizoen.

Hij lacht verlegen als hij de nieuwe
rechtsbuiten van Oranje wordt ge-
noemd. Natuurlijk wil hij Van 't
Schip opvolgen, maar het Olym-
pisch Elftal houdt hem meer bezig.
Een maand geleden scoorde hij vlak
voor tijd tegen Portugal en gaf hij
Jong Oranje zicht op Barcelona.

Morgen (vandaag, red) speel j*
tegen de Indonesiër Irhane. _
weet niets van hem. Het is di*
afwachten".JAKARTA/HEERLEN - Hoewel

pas vandaag het WK badminton
voor junioren in Jakarta van
start gaat, is Ron Leunissen nu
al tot publiekslieveling van het
toernooi gebombardeerd. De
17-jarige Brunssummer verover-
de gisteren op de openingsdag
van de mondiale titelstrijd met
zijn lange lichaam en brutale
lachje de harten van de Indone-
sische jeugd. „Met bosjes tege-
lijk word ik gevolgd als ik te voet
door de stad wandel", meldt de
MDStScholier niet zonder enige
trots vanuit Jakarta.

Om half elf vanmorgen gaat voor
Ron Leunissen met de wedstrijd
tegen de Indonesiër Irhane het
WK juniorenvan start. Limburgs
sterkste badmintonner komt de-
ze week op drie fronten in actie.
Behalve het geplande enkelspel
en gemengddubbel met Brenda
Conijn uit Lisse, regelde bonds-
coach Roy Calbo gisteren ook
dat Leunissen in het herendub-
bel kan aantreden. „Voor mij
natuurlijk een aangename ver-
rassing. Ik heb een ijzersterke
Chinees aan mijn zijde en mis-
schien halen we wel een medail-
le".

Volgens bondscoach Calbo is d>'L
WK van groot belang voor "t
verdere sportieve loopbaan vaVB
Leunissen. „Het is zaak een go^
de prestatie neer te zetten. Al j%
ren geldt hij als een talent, ma3l**jj
de laatste maanden is hij pC
echt doorgebroken. Hij is ene-r"1 <leergierig. Ik denk dat hij de aW
solute Nederlandse top kan W
len. Eigenlijk is het absurd d\
hij nog bij Victoria uit Hoen8,

broek in de overgangsklasS*-,(speelt. Zo iemand moet op ered''
visie-niveau spelen. Bijvoo-'-^
beeld bij een gerenommeerd*
topclub als Duinwijck. Nog lajjlj,
ger in Limburg blijven is e"^schadelijk voor zijn verdere ow g
wikkeling". l

Leunissen, die voorlopig all'
aandacht richt op zijn partij & i^gen Irhane, probeerde gistere*^
voor het eerst de Indische ke%
ken uit. „In juli heb ik in Mal?I**1'**
sië met de Nederlandse select^een trainingsstage gevolgd. flj
kon geen brokje rijst door mll
keel krijgen en bezocht vier vi*
ken lang elke dag de MC VO,
nalds. Grappig was dat de re*\
van de ploeg voedselvergiftigi"* ■.
kreeg en ik nergens lastvan ha* *Vorige week maandag arriveerde

de Nederlandse equipe in Indo-
nesië. „Het is hier verschrikke-
lijk warm. Belangrijk dat we
voldoende tijd hebben gehad om
te kunnen acclimatiseren. Elke
dag hebben we intensief ge-
traind. Roy Calbo weet ons op
een goede manier te motiveren.

Nu vond de bondscoach het b6"
ter dat ik de normale hotelkos'
at", besluit Leunissen, die gister'
avond tot grote verbazing va1*
Roy Calbo negen stokjes saté é"
twee borden nasi goreng na^
binnen werkte.

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

Alles zit blijkbaar mee dit seizoen.
Als zestienjarig talent wilde Sparta
hem overnemen van deHaagse club
VCS. Trainer Rob Jansen, tegen-
woordig vakbondsman bij de
WCS, overtuigde hem dat het te
vroeg was voor de stap. „De tranen
stonden in mijn ogen. Ik dacht dat
ik nooit meer een kans zou krijgen
bij een club in het betaalde voet-
bal."

Vrije rol
Taument, normaal rechtsbuiten,
leefde zich uit in de vrije positie
achter de spitsen Damaschin en
Griga. Hij belemmerde Vink en
Wouters in de opbouw en benutte
zijn snelheid optimaal. Pas tijdens
de bespreking hoorde hij van de
veranderde opstelling. „Trainer
Jansen zei: zorg maar dat je op
Wouters gaat spelen." Hij voelde
zich heerlijk in de vrije rol, zwierf
door De Kuip. De vergelijking met
Ajacied Bergkamp drong zich zelfs
op. „Dennis is ook op rechts begon-
nen." Anderzijds kan hij zich voor-
stellen dat hij terugkeert naar de
flank als iedereen weer beschikbaar

" Overpeinzingen na Feyenoord-Ajax. Gaston Taument: „Ik kan niet de hele dag met voetbal
bezig zijn."

Tempo
Feyenoord kwam. Taument, speels,
snel en behendig, presteerde een
tijdje slecht. Zat zelfs bij het tweede
elftal op de bank. „Ik kon het tem-
po niet volgen." Hij ging terug naar
de A-jeugd en werd later uitgeleend
aan Excelsior, waar hij conditie
kreeg en leerde bikkelen. „Ik had
best nog een jaar bij Excelsior wil-
len spelen, want Feyenoord had op
rechts veel mogelijkheden. Verbeek
wilde me echter terug."

Cross van de cracks
Van den Berk in Maastricht tegen wereldkampioen

Het is vreemd, dat FC Den Haag
nooit belangstelling toonde voor
Taument. Het Zuiderpark ligt op
pakweg vier kilometer van zijn flat
in de wijk Bouwlust. Ja, één keer,
heel oppervlakkig, liet de club wat
horen. „De trainer van de landelijke
jeugd belde. 'Wil je bij Den Haag
komen voetballen,' vroeg hij. Ik zei
dat ik even wilde nadenken. Nou,
even goede vrienden dan, zei de
man en hing op. Dat is geen manier
van behandelen."

Vorig seizoen speelde Feyenoord
nog zonder vertrouwen. Vrijwel de-
zelfde groep durft nu alles, toont
zich een vechtmachine, hoewel de
verrichtingen thuis nog vaak onder-
maats zyn. „Vorig seizoen kwamen
de clubs lachend naar De Kuip voor
twee punten. Nu zijn ze blij met een
gelijkspel."

VANDAAG:
Limburgia-Groene Ster 19.30 uur

sport kort

" OMGEZKT - De voor vanav" [(
op Kaalheide geplande wedsfl (j
tussen de tweede elftallen van "., !<
JC en TOP is omgezet. Het -*

wordt nu, eveneens vanavond^speeld op het terrein van TO'
Oss.

" BEGRAFENIS - De voor &\dagvastgestelde thuiswedstrijd
FC Köln tegen Dynamo Dresd^'j
verplaatst naar 10 december-.
Köln heeft de bond om uitsteM
vraagd in verband met de begr

3nis van Maurice Banach. De 24-J
ge aanvaller kwam zondagmolj (
bij een auto-ongeluk om het lev j

sportprijsvragen
Lotto 46. Eerste prijs: een winnaar, bru-
to ’ 322.430,40; tweede prijs: zes win-
naars, elk bruto ’ 25.000,00;derde prijs:
119 winnaars, elk bruto ’ 1.076,10; vier-
de prijs: 5.359 winnaars, elk ’ 23,80;
vijfde prijs: 71.646 winnaars, elk ’ 5,00.

Cijferspel 46, vaste prijzen; zes cijfers:
een winnaar; vijf cijfers: twee winnaars;
vier cijfers: 21 winnaars; driecijfers: 241
winnaars; twee cijfers: 2.380 winnaars.
Toto 46. Eerste prijs: geen winnaar;
tweede prijs: 16 winnaars, elk ’ 968,10;
derde prijs: 173 winnaars, elk ’ 223,80.

Toto-gelijk 46. Eerste prijs: geen win-
naar; tweede prijs: geen winnaar; derde
prijs: 17 winnaars, elk ’ 98,20; vierde
prijs: 322 winnaars, elk ’ 8,00.

Zondag gaat de eerste heat van start
om 14.00 uur.
Stand Mastersklassement: 1 Jean-
Michel Bayle 30 punten; 2. Larry
Ward 15; 3. Guy Cooper 12; 4. Jeff
Stanton 6; 5. Tallon Vohland 5.

Bovendien, Feyenoord was zijn fa-
voriete club. Wegens Gullit en het

Gullit

Jansen laat de ploeg staan, ook als
sommigen tijdelijk minder preste-
ren. De angst voor fouten is verdwe-
nen. „Ik mocht tegenAjax doen wat
ik wilde. Al zocht ik mijn tegenstan-
der tien keer achter elkaar op."

„Ik heb een overwinning in Scheve-
ningen al jaren op mijn verlanglijst-
je staan. Dus koos ik voor dat eve-
nement, ook al ten gerieve van mijn
sponsors." De voormalige wereld-
kampioen heeft geen last meer van
zijn armblessure. „Ik heb er nu
weer echt zin in. Winnen in Maas-
tricht zou een formidabele afslui-
ting zijn van dit jaar."

MAASTRICHT - In het MECC-
complex is zaterdag en zondag de
zesde Supercross van Maastricht.
De wedstrijd maakt deel uit van de
Chesterfield Masters, een interna-
tionale motorcrossreeks die wordt
beheerst door Jean-Michel Bayle.
De Fransman koos dit jaar, na het
winnen van de werelkampioen-
schappen in de klassen 125cc en
250cc, voor een nieuwe carrière in
Amerika. Drie belangrijke titels
schreefhij er op zijn naam.

Sabau deze week
terug in Kuip

ROTTERDAM - loan Sabau keert
donderdag definitief terug naar de
Rotterdamse Kuip. De werknemer
van Feyenoord liet vanuit Roeme-
nië weten dat hij geen moment
heeft overwogen achter te blijven in
zijn vaderland.

'Maastricht' is voor John van den
Berk de enige gelegenheid om Bay-
le opNederlandse bodem te klopen.
Van den Berk stapt volgend jaar
over naar de 125cc klasse. Hij doet
dat op verzoek van Chesterfield Ne-
derland. Het is de bedoeling dat hij
samen met nog drie landgenoten
het Chesterfieldteam gaat vormen
in deze categorie. In de kwartliter-
klasse, die volledig is bezet, is voor
hem geen plaats meer.

Hij was zowel in de 250cc als de
500cc heer en meester. En passant
veroverde hij de 'Supertitel', die
hem bestempelt als beste motor-
crosser van de wereld. Voor de
Chesterfield Masters won hij ach-
tereenvolgens in Milaan, Barcelona
en Monaco. Hij is superieur leider
in deze competitie. Op de tiende
plaats prijkt John van den Berk.

Concentratie
Schreeuwend houdt Jansen hem
wakker, want Taument is te snel af-
geleid. „Ik let te veel op het randge-
beuren. Na het eerste doelpunt was
er op de tribune een opstootje. De
concentratie is dan even weg." Ein-
delijk presteert Feyenoord zich
weer als een topclub. „De schoenen
zijn altijd gepoetst. We worden in
de watten gelegd. Toen ik van VCS
naar Feyenoord ging, besefte ik wat
voor een leven een profvoetballer
heeft."

De Roemeen heeft nog een aanzien-
lijke som geld te goed van Feye-
noord en zou, zo was de indruk
vorige week, niet naar Nederland
willen terugkeren zo lang de club
niet aan haar verplichtingen heeft
voldaan. „Onzin," zegt Sabau. „Ik
ben alleen naar Roemenië afgereisd
voor het spelen van twee wedstrij-
den met het nationale elftal. Ik heb
nota bene mijn vrouw en twee kin-
deren in Nederland achtergelaten."

Toch is er meer dan sport. Taument
kijkt vrijwel nooit naar voetbal op
televisie. Hij ziet liever een film. „Ik
zoek afleiding. Ik kan niet de hele
dag met voetbal bezig zijn. Ik kijk
wel veel naar video's met beelden
van mezelf. Ik bestudeer ze, draai
soms acties terug." Geen kwestie
van zelfverheerlijking, maar van
leergierigheid.

'Kanonnen'

Keuze
Tijdens de Milaanse supercross
stuurde de Brabander zijn machine
op de eerste dag naar een derde
plaats. Op de tweede dag liet hij
verstek gaan, omdat hij de voorkeur
gafaan deStrandrace in eigen land.

In het MECC starten de volgende
'kanonnen': Damon Bradshaw (VS),
Stefan Evers (België, wereldkam-
pioen 125cc), George Jobé (België,
wereldkampioen 500cc), Donnie
Schmit (VS), Dave Strijbos (Ned),
Guy Cooper (VS), Pekka Vehkonen
(Finland), Johnvan den Berk (Ned),
Greg Albertijn (Zuid-Afrika) en Pe-
dro Tragter (Ned). De wedstrijden
beginnen zaterdag om 19.00 uur.

BOKSEN

Hulsberg, Hans Schaefer wintercompe-
titie; 2e klasse, afd. A: GTR-Nieuwenha-
gen 2 5-3; Blerick 2-Brunssum 3 7-1
Stand: 1. Blerick 2 11; 2. GTR 9; 3
Brunssum 3 7,5; 4. Nieuwenhagen 2 4,5
Afd. B: SLTC 2-Voerendaal 7-1; Kerkra-
de 2-Kimbria 2 5,5-2,5. Stand: 1.Kerkra
de 2 10,5; 2. SLTC 2 10; 3. Kimbria 2 6,5:
4. Voerendaal 5.

ker-Aerts 3-6, 2-6; tweede ronde: Neu-
haus-Strik 3-6, 2-6. Meisjes t/m 14 jaar,
eerste ronde: Doppen-Vioen 4-6, 3-6;
jongens t/m 12 jaar, eerste ronde: Pelt-
Oonk 6-1, 5-6 (5-7), 6-5 (7-1); Reijans-Rie-
mersma 3-6, 4-6; tweede ronde: Pelt-
Weeda 6-2, 6-3; kwartfinale: Pelt-Hun-
ting 6-5 (7-2), 1-6, 6-0; halve finale: Pelt-
Kandel 6-4, 6-4; finale: Pelt-Schouten
6-4, 6-4. Meisjes t/m 12 jaar, eerste ron-
de: Bruls-Asselman 6-2, 6-0; Groene-
veld-Brilhuis 6-1, 6-5 (7-1); tweede ron-
de: Bruls-Zandbergen 6-0, 6-3; Groene-
veld-Van Beusekom 6-3, 6-0; kwartfina-
le: Groeneveld-Bruls 6-3, 6-4; halve
finale: Groeneveld-Meijer 3-6, 0-6.

WIELRENNEN
Bordeaux, Zesdaagse, stand na vijf da-
gen: 1. Lino/Pieters 207; 2. Bincoletto/
Martinello 171; 3. Duclos-Lassalle/Bion-
di 148; op één ronde 4. Moreau/Tourné
82; op twee ronden: 5. Louviot/Meilleur
105.

TENNIS
Munchen, ATP-Challenge, mannen,
150.000 gulden, eerste ronde: Groen-
Damm 6-4 7-5, Pridham-Rehmann' 6-3
6-3, Baur-Pistolesi 7-5 6-3, Thoms-Roig
6-2 4-6 6-2, Paul-Rikl 6-7 6-4 6-4, En-
quist-Medvedjev 6-3 7-5, Riglewski-
Koslowski 7-6 6-1.

Christehurch, Challengertoemooi
mannen; finale: Pecci-Wibier 7-5 7-6.

Sydney, WK amateurs;- tweede ronde;
halfzwaar: Gürgen w.o.p. (27-18) van
Zwezerijnen; kwartfinales; licht-vlieg:
Griffin wint door k.o in derderonde van
Tsocthargal; Dieppa w.o.p. (30-28) van
Dotse Ahiley; Marcelo w.o.p (21-20) van
Chol; Petrov w.o.p. (44-22) van Lakatos.
Bantam: Antonov wint door interventie
in derderonde van Ciba; Todorov w.o.p.
(21-7) van Poontharat; Sik w.o.p. (33-27)
van Lhagva; Carrion w.o.p. (19-14) van
McCullough. Licht: Rudolph w.o.p.
(36-13) van Lorcy; Nistor w.o.p. (33-8)
van Bayarsaihan; Grigorian w.o.p. (19-7)
van Hong; Rowsell w.o.p. (11-8) van
Boonthom. Welter: Otto w.o.p. (19-9)
van Welin; Vastag w.o.p. (23-11) van
Zoykov; Sierra w.o.p. (19-8) van Benna-
jem; Scriggins w.o.p. (17-10) van Ramos.
Midden: Russo w.o.p. (22-14) van Dine;
Johnson w.o.p. (29-4) van Kim; Lebziak
w.o.p. (21-16) van Ottke; Garbey wint
door interventie in derde ronde van
Crawford. Zwaar: Tua w.o.p. (24-17) van
Lindblad; Savon wint door opgeven in
tweede ronde van Johnson; Sung w.o.p.
(23-16) van Teuchert; Vanderlijde w.o.p.
(30-8) van Ortega. Winnaars kwartfina-
les zeker van bronzen medaille.

ATP-ranglijst, mannen, enkelspel: 1.
Edberg 3515 punten; 2. Courier 3205; 3.
Becker 2822; 4. Stich 2675; 5. Lendl
2565; 6. Sampras 2492;, 7. Forget 2392;
8. Novaeek 1599; 9. Korda 1550; 10.
Agassi 1519; 27. Siemerink 885; 37.
Haarhuis 773; 40. Krajicek 744; 70. Koe-
vermans 498; 86. Schapers 420; 110. El-
tingh 346.

WORSTELEN
Deventer, competitie junioren, vierde
wedstrijd: 1.De Halter (Utrecht) 39 pun-
ten; 2. Olympia (Utrecht) 27; 3. Simson
(Landgraaf) 25; 4. Hercules (Amster-
dam) 22; 5. Hercules (Deventer) 9. Indi-
vidueel, 31 kg: 3. Geurts; 41 kg: 4. Ker-
sten; 45 kg: 4. In de Braekt; 49 kg: 1.
Heinrichs; 2. Swinkels; 54 kg: 2. Norder;
59 kg: 6. Franke; 7. Ryszko; 65 kg: 3.
Schoonewille; 4. Odekerken.

Almere, Auditoernooi; jongens t/m 16
jaar, eerste ronde: Wassen-Thiessens
6-3, 6-2; Schalken-Hommel 6-1, 6-4;
Boesten-Bakker 6-5 (7-3), 5-6 (8-10), 6-5
(7-3); tweede ronde: Wassen-Schukk-
mann 6-0, 6-1; Schalken-De Jong 6-1,
6-1; Boesten-Goderus 6-2, 2-6, 3-6;
kwartfinale: Wassen-Goderis 6-3, 6-3;
Schalken-Kronenberg 6-2, 6-2; halve fi-
nale: Wassen-Schalken 6-5 (7-4), 1-6; 6-3;
finale: Wassen-Van Lottum 6-4, 6-2.
Meisjes t/m 16 jaar, eerste ronde: Mos-
tard-Bruens 1-6, 2-6; jongens t/m 14jaar,
eerste ronde: Reijnders-Wessels 1-6, 5-6
(2-7); Neuhaus-Van Vugt 6-4, 6-3; Ric-
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Geflatteerde overwinning Haantjes
limburgs dagblad k

Paal 2-6 en 2-7 (e.d.), 2-8 J. keltjens, 2-9 T.
Gubbels, M. Dohmen 3-9, H. Kiesman 4-9,
J. Golsteyn 5-9, M. Dohmen 6-9, S. Sarkol
7-9.

Van onze medewerker
TJEU STEMKENS

HOOFDKLASSE ZUID

EERSTE DIVISIE

oefenvoetbal

sport in cijfers



Everton koopt
Mo JohnstonVanderlijde 'telefoneert' nog te veelDOOR HARRY MURÉ

recte. „Die moet er sneller uitkomen. Ik
schuif nog te veel. Wij noemen dat 'telefo-
neren.' De stoot moet explosiever."

" Arnold Vanderlijde blijft buiten be-
reik van de linkse directe van José
Ortega.

gende tegenstander, de Zuidkoreaan
Sung, kent hij niet. „Een nieuwe jongen
bij de zwaargewichten. Maar volgens de
gegevens van Fritz Sdunek moet ik in
staat zijn om hem te verslaan."

had bekeken, was Vanderlijdes conclusie
zonneklaar. „Ik ben wel wat gewend,
maar de beelden zijn echt niet prettig om
te zien. De wedstrijd had zonder meer ge-
stoptmoeten worden."

GLASGOW - Mo Johnston is
voor ruim vijf miljoen gulden
door Glasgow Rangers verkocht
aan Everton. Johnston speelde
de afgelopen drie seizoenen voor
Glasgow Rangers. De 28-jarige
aanvaller kwam 38 keer uit voor
het Schotse nationale elftal.
Johnston was bij Glasgow niet
verzekerd van een basisplaats.
„Ik heb me geen moment behoe-
ven te bedenken. Bij Glasgow
was de deur dicht. Everton heeft
ze voor me geopend."

Slozil coacht
Capriati
NEW VORK - TennistrainerPa-
vel Slozil heeft niet lang zonder
werk gezeten. Zes dagen na de
breuk met Steffi Graf heeft de
35-jarige Tsjechoslowaak al een
nieuwe baan gevonden. Bij het
Masterstoernooi voor de vrou-
wen in New Vork maakte de vijf-
tienjarige Amerikaanse Jennifer
Capriati bekend, dat ze met in-
gang van 1 januari gebruik gaat
maken van de diensten van de
Praagse coach.

Borg gaat
stug door
MILAAN - Björn Borg weet van-
geen ophouden. De voormalige
Zweedse tennisvedette, die een
rentree op hoogste niveau jam-
merlijk zag mislukken, heeft
zich aangemeld in het trainings-
centrum van de Amerikaanse
kampioenen-kweker Nick Bolle-
tieri. Volgens een woordvoerder
van het managementsbureau
IMG gaat Borg zich in Florida
voorbereiden op de ATP-Senior-
Tour, de toernooienreeks voor
spelers boven de 35 jaar.

Krook stopt na
Winterspelen
DEN HAAG - Schaatscoach Ab
Krook overweegt na de Olympi-
sche Winterspelen de Nederland;
se mannenkernploeg te verlaten.
„Na vier jaar intensief samen-
werken is het goed te stoppen en
iets anders te gaan doen," aldus
Krook. Een definitieve beslis-
sing wenst hij op te schorten tot
na de wedstrijden in Albertville.
„Ik ben nu met de Spelen bezig.
Daarna zien we wel weer verder.
Als je vier jaar lang met zon
groep optrekt, ga jejeverbonden
voelen met de rijders. Dan moet
je oppassen niet de objectiviteit
te verliezen."

Simson derde
in Deventer
DEVENTER - Het juniorenteam
van worstelvereniging Simson
Landgraaf is in devierde compe-
titiewedstrijd in, Deventer als
derde geëindigd. Het team van
De Halter uit Utrecht won de
wedstrijd, met Olympia Utrecht
op de tweede plaats.

Moesel ontslaat
Teegenbosch
WEERT - Vierdeklasser Moesel
uit Weert heeft met onmiddellij-
ke ingang de Valkenwaardse
trainer Bert Teegenbosch, die
ruim een jaar aan de club ver-
bonden was, ontslagen. Herman
van Kimmenade werd als nieu-
we coach aangesteld.

Arnold Vanderlijde zet Spanjaard Ortega hardhandig opzij

Brons uit het vuistje

YöNEY - Arnold Vanderlijde begroette
op de Spanjaard Ortega

UI s hij dat elke keer na een raak ge-
matste uppercut doet. „Lekker gebokst.
L? *as in staat om in de ring te laten zien
fikt k *Üdens de training kan," meldde hij
j, teravond vanuit zijn hotelkamer in het
jOVotel te Sydney. „De bronzen medaille

L,e* natuurlijk deugd. Geeft het gevoel:
L.Ver heb ik het toch maar weer ge-
acht."

.Vanderlijde is van mening dat de scheids-
rechter het gevechtvoortijdig had moeten
afbreken. Hij had de indruk dat Ortega
niet meer in staat was tegenstand te bie-
den. ~Hh' zat helemaal onder het bloed. Je
let er tijdens de partij niet zo op, maar ik
verwachtte toch elk moment interventie."
Nadat hij met zijn Duitse trainer Fritz
Sdunek het gevecht op de video nog eens

Naast de spanning over het naderend ge-
vecht met Felix Savon is ook de tempera-
tuur in Sydney hoog opgelopen. „Dertig
graden in de schaduw. Dus uit de zon blij-
ven." Hij is vol zelfvertrouwen over het
bereiken van de finale op vrijdagavond.
„Stap voor stap verder. Het spreekwoord
luidt: driemaal is scheepsrecht. Ik vind
dat ik eindelijk eens aan de beurt ben om
wereldkampioen te worden."

De drievoudige Europese kampioen
kwam na analyse van het gevecht tot de
bevinding dat hij 'goed bezig is. Zijn vol-

Als technisch perfectionist is Vanderlijde
niet helemaal tevreden over zijn linkse di-

Vanderlijde voerde de drukper ron-
de op. Na de eerste leidde hij met
8-1, na de tweede met 13-2, waarna
in de laatste drie minuten de eind-
score op 30-8 kwam.

_ Arnold Vanderlijde zorgde gisteren aan het begin
ojj-jV,, "e avond in Sydney voor een betere stemming in de Ne-
'j»e -*andse mini-vertegenwoordiging bij het zesde toernooi om
a^- Wereldtitels boksen voor amateurs. De Sittardenaar won
pfrie kwartfinalepartij tegen de Spanjaard José Ortega supe-
*J|L5r,op punten (30-8) en verzekerde zich daarmee in elk geval
h«w °rons- De teleurstelling over de uitschakeling van half-d3<apu\argew--cnt Peter Zwezerijnen verdween daardoor naar densPtergrond.

Verkeerde uitslagen zijn in beoor-
delingssporten niet uit te sluiten.
De internationale amateur boks-
bond (AIBA) heeft dat kwaad pro-
beren uit te roeien door twee jaar
geleden de puntenmachine in te
"/oeren. Het heeft ongetwijfeld tot
sen grote verbetering geleid. Een
probleem blijft echter dat de tech-
niek en het tactisch inzicht van
bokser niet meer in de beoordeling
ivorden meegenomen.

De bokscomputer registreert alleen
treffers, wanneer minimaal drie van
ie vijf juryleden binnen één secon-
de op derode dan wel blauwe knop
drukken. Er zijn echter posities in
dering denkbaarwaarbij het onmo-
gelijk is datdrie juryledende treffer
zien. Van dat fenomeen is Peter
Zwezerijnen ongetwijfeld het
slachtoffer geworden.

\ iftrechter verloor op punten van
°%!_ rk Mehmet Gürgen. Het ver-

"do ?0rgde voor verbijstering en
" ploegleider Henk Los

;rt «de meteen een officieel protest
\'t!- aar kree8 onmiddellijk te ho-'
■W * daarmee onnodig 120

\le\ fische dollars (180 gulden)

*fn°^ Vanderlijde komt in een in-
;f Ojüonaal toernooi altijd lang-
e'\f- op gang. De drievoudige
rt -f (? pese kampioen brak zaterdag,
.vt

e tweede dag van het toernooi,
ü % ■ traditie. Hy overklaste de
fi seriaan izonritei oppunten (22-2).r
Snel
id- Jou 0_

i(l^ "-Jrtega, ruim een hoofd kleiner
if 'ïn langzamer> heeft totaal geen
ISI gehad tegen Vanderlijde. De
>r. "burger ging snel door de ring
jii >5

r°f met beide vuisten. Wat Orte-
>j L°?k probeerde, altijd was Van-
af la* jjde°P tyd weg. „Ik begrijp niet

fetr v°lgens de jurynog acht keer
ijlj °ffen ben. Hij heeft mij nauwe-

st*:raakt.

Druk
I't 5etr anderlijde de Spanjaard had

r ffen' was na afloop duidelyk te
Ikn' llet gezicht van Ortega was'_**-*>_ masker.

De Utrechter was tegen de Turk.
Gürgen niet alleen technisch veel
beter, maar plaatste ook de meeste
treffers. Toch werd hij, die een half
jaar geleden bij het EK in Göteborg
zilver veroverde, verliezer op pun-
ten met 27 tegen achttien door de
computer geaccepteerde treffers.

Transferbedrag 2,5 miljoen; contract tot '94

Jan Wouters naar Bayern
Theunisse fietst
voor leukemie-

patiënten

Pijnlijk
Zwezerynen, die in de laatsteronde
zijn tegenstander eerst met een
rechtse en direct daarna met een
linkse hoek tot acht tellen rust
dwong: „Ik was voor mijn gevoel
winnaar. Dat weet je als bokser. Je

weet ook dat verkeerde uitslagen
worden gegeven. Op het moment
dat je er zelf mee wordt geconfron-
teerd, weetje ineens hoe pijnlijk het
is. Ik had hier in Sydney minimaal
op brons gerekend. Nu sta ik na de
eerste partij al buiten."

Van onze sportredactie

Erik Breukink geliefd4 °SSBev " Gert-Jan Theunisse is bereid/jL°nden voor een goed doel vol-
ta week *n zrJn woonplaats een

tfy°ndere prestatie op de home-1^ te leveren. De TVM-kopman
tjg.' gedurende liefst tien uur op
tH .r°Uen' om zo veel mogelijk geld
t*-^ 6. zamelen voor leukemiepatiën-
de^ 1-1 Israël. Theunisse wordt ty-
%,!! deze marathonrace bijgestaan
tl^ 2Ün trouwe helper Jos van der

"Het *o^ l de bedoeling dat we elkaar
eè*} ■* half uur aflossen. We willen
lojj^middelde halen van vijftig ki-■j^ eter per uur," zegt Gert-Jan
1^ „Dat zal niet gemakke-
Vh n> maar we zullen er alles aan

ctl om dat doel te bereiken."

MUNCHEN - Jan Wouters heeft
zijn keuze gemaakt. De 31-jarige in-
ternational tekende gisteren een
contract, dat hem tot 30 juni 1994
aan Bayern Munchen bindt. Ajax
incasseert voor de international 2,5
miljoen gulden. Wouters kon kiezen
uit Bayern Munchen en Arsenal. De
Duitse club, sinds kort geleid door
Sören Lerby, had zijn voorkeur.
Zondag had de middenvelder al een
beslissing genomen. De onderhan-
delingen werden een dag later in
het hotel 'Vier Jahreszeiten' in
Munchen succesvol afgerond.

Wouters speelde 168 wedstrijden
voor FC Utrecht. In 1986 werd hij

Hel Mergelland
in ere hersteld

Bayern Munchen en Arsenal, in de
competitie matig op dreef en uitge-
schakeld op Europees niveau, za-
gen in de noeste werker een perfec-
te aanvulling van de selectie.
Wouters staat voor ijver, inzicht en
kracht. Bayern zit daar momenteel
om verlegen. De ploeg steekt mid-
den in een ernstige crisis.
Trainer Heynckes werd na de tegen-
vallende seizoenstart op straat ge-
zet. Lerby, Rummenigge en Bec-
kenbauer werden binnengehaald
als puinruimers. Vorige week trok
de club verdediger Alois Reinhardt
al aan voor negen ton.

door Johan Cruijffvoor zes ton naar
Ajax gehaald. Zijn contract bij .Ajax
liep nog drie seizoenen door. De
speler had echter een mondelinge
afsrjraak met deAmsterdamse club-
leiding, dat hij bij een interessante
aanbieding uit het buitenland voor
een 'zacht' prijsje mocht vertrek-
ken.

sport kortMet zaakwaarnemer Rob Jansen
meldde Wouters zich maandagmor-
gen in Munchen voor de laatste ge-
spreksronde. Bayern bleek bereid
diep in de buidel te tasten. De inter-
national is de zesde buitenlander bij
de club uit Beieren, die ook de
Deen Laudrup, de Schot Mclnally,
de Brazilianen Mazinho en Bernar-
do en de Nederlandse jeugdspeler
Raymond Victoria onder contract
heeft.

EIJSDEN - De Hel van het Mergel-
land is na een onderbrekingvan een
jaar weer door de KNWU opgeno-
men in de reeks wielerklassiekers
van de topcompetitie bij de ama-
teurs. DeLimburgse voorjaarskoers
was als gevolg van een geschil tus-
sen de organisatoren en de wieler-
bond afgelopen seizoen van het
topcompetitieprogramma ge-
schrapt.
Behalve de in ere herstelde Helvan
het Mergelland (4 april 1992) is ook
de Ronde van Limburg (31 mei) ge-
kwalificeerd als topklassieker. De
Omloop van de Baronie, de Omloop
van de Kempen en de Ronde van
Noord-Holland komen niet meer in
de cyclus voor. ,
Het seizoen bij de amateurs start op7 maart met de Ster van Zwolle.
Een week later begint de topcompe-
titie met de Ronde van Zuid-Hol-
land. De cyclus telt elf wedstrijden
en eindigt op 6 september met de
Grote Prijs Wielerrevue.
Programma topcompetitie 1992: 14 maart:
Ronde van Zuid-Holland; 28 maart: Ronde
van Drenthe; 4 april: Hel van het Mergel-
land; 26 april: Individuele tijdrit Velddriel;
2 mei:Ronde van Overijssel; 31 mei: Ronde
van Limburg; 13/14 juni Zeeuws-Vlaams
weekeinde; 21 juni: Omloop van de Zuid-
Westhoek; 8 juli: ploegentijdrit (100 km)
Kollum; 22 augustus: baanwedstrijden Alk-
maar; 6 september: Grote Prijs Wieier Re-
vue.

" BOD - Nottingham Forest
heeft 1,4 miljoen gulden gebo-
den voor de Zweedse internatio-
nal Jan Jansson. Ook Olympique
Lyon en Malmö FF zijn geïnte-
resserd in de 23-jarige aanvaller'
van Oesters Vaxjö.

" VOETBAL - AC Milan en Ju-
ventus zullen volgend jaar juni
de krachten bundelen voor een
toernee door de VS. Beide clubs
gaan ervan uit dat ze in dieperio-
de veel buitenlandse internatio-
nals moeten missen in verband
met het EK in Zweden.

Van Gaal betreurde maandag het
vertrek van zijn routinier. „Zeker
het moment waarop hij weggaat, is
ongelukkig", meende de opvolger
van Leo Beenhakker. Ajax zal de
opbrengst van de verkoop van Wou-
ters niet direct investeren. Van Gaal
vindt de selectie al breed genoeg.

Roda-VVV op 8 december

."9'gende week in de vereiste
->)*,-$ltie te zijn trainen Theunisse
o-j Zn der Pas dagelyks lange tyd
%d hometrainer. Woensdag en
V^'-Jerdag trekken ze in gezelschap
% nun TVM-ploegmakkers de Ar-

-611 in' Beide dagen maakt het
t-*^ n Van Cees Priem trainingstoch-

°P de mountainbike.

Johan Walem
debuteert in

Belgisch elftal
«oJ-jSSEL - De Belgische bonds-
g 63 Paul van Himst laat de ne-
"J-^ lerVJarige Anderlechtspeler
het ar* Walem morgen debuteren in
t^m EK-kwalificatieduel tegen
\m d- De middenvelder ver-
Se*,r Franky van der Eist, die we-L ° «en virusinfectie niet beschik-r is.

N>0 Preud'homme verdedigt ge-
het Belgische doel, hoewel hij

ty^g en zaterdag in Westmalle,
fy de selectie in trainingskamp
N-h door een schouderblessure
d 6 a gedwongen toe te kyken bij

etensessies.
Stnlling: Preud'homme, Dernol, Grun,

" W Borkelmans, Emmers, Walem, Sci-°"n, Degryse, Wilmots.

" Ondanks de nog steeds
slepende PDM-affaire blijft
Erik Breukink bijzonder po-
pulair. Dat bleek afgelopen
zaterdag tijdens de Media
Markt in Herzogenrath. Op
verzoek van zijn sponsor
PDM deelde de Nederlandse
Tourcoryfee er tussen 11.00

en 13.00 uurfoto's en hand-
tekeningen uit. De opkomst
voor deze 'Autogrammstuh-
de' was een succes. Erik
Breukink moest enkele hon-
derden keren eenfoto signe-
ren. ,J£en leuke ervaring,"
noemt Breukink het handte-
keningenuurtje. ,Jn Neder-

land gebeurt het niet vaak.
In Duitsland is het gebrui-
kelijk dat een bekende
sportman voor zoiets wordt
gevraagd. Opvallend was,
dat veel Nederlanders een
handtekening kwamen vra-
gen."

Foto: FRANSRADE

KERKRADE - De eredivisiewedstrijd Roda JC-VW, die aanvankelijk
voor vrijdag 6 december op de rol stond, is verplaatst naar zondag 8 de-
cember.
Aanvang 14.30 uur. De Kerkraadse club wilde het duel graag verzetten,
omdat op 6 december ook al Fortuna Sittard-MVV wordt gespeeld. Door
de bereidwilligheidvan deKerkraadse politie, die spelen op zondag door-
gaans om veiligheidsredenen verbiedt, kon het duel dit keer wél twee
dagen worden verschoven.

Limburgs Dagblad
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Mannen
Promotiedivisie
Beverwijk-Weert 2 71-85
Tonego-Lokomotief 64-89
Leiden-Early Bird 88-68
Goba-Wyba 110-78
OSG-Virtus 96-8p
Kimbria-Voorburg 59-95
Blue Herons-Celeritas 66-76
Rayon hoofdklasse
Springfield-Rush 79-73
Overgangsklasse B
Jasper-Kepu Stars 90-73
Eerste klasse A
Kepu Stars 2-Braggarts 4 63-68
Jump. Giants-Bumpers 67-55
Tweede klasse A
Archers-Jump. Giants 82-48
Aeternitas 2-Patrick 93-70

Derde klasse A
Giants-Alley Oop 1 73-54
Kimbria 5-Springfield 2 91-90
Kimbria 6-Springfield 3 69-44
Kepu St. 3-BSM 2 56-81
Derde klasse B
Aeternitas 3-Weert 6 47-104
Patrick 2-Jump. Giants3

64- 56

Vrouwen
Eerste divisie B
Dragons-Agon .66-86
Voorburg 2-Flash 46-58
WSC-Black E. 65-55
Rayon hoofdklasse
Virtus-Almonte2 50-44
Dunatos-ELBC 42-44
Overgangsklasse B
Yellow Sox-Kepu St. 67-92
Jump. Giants-Kimbria 69-55
Eerste klasse A
Archers-Braggarts 2 54-36
Kepu St. 2-Braggarts 3 44-21
Dunatos 2-Landgraaf 51-21

Bondscompetitie
Heren 2e klasse C
Arethusa-Vuursche 18-9
MZPC-NZC 5-6
Warande-Amer 10-10
Diana-UZSC 7-9
deMeer-TZV 11-11

Heren reserve 2e klasse C
Zijl-Koudijs 8-6
PSV-UZSC 3 8-5
Merwede 2-SVH 2 16-2
Warande 2-BZPC 3 20-1
MZPC 2-Rotterdam 2 7-11
de Meer 2-BZV 2 6-5

Heren 3e klasse F
Zon-Merlet 3-13
BZV-Nayade 5-5
Rheden-KZPC 13-2
Argo-Zeester 7-5
Zeus-Zegenwerp 2-12
Dokkelaars-Njord 7-3

District V competitie
Dames le klasse
Hejlas-Stormvogel 11-5
Treffers-Njord 2 5-6
Heygrave-Vennen 8-13
DZT-Warande 6-2
Dokkelaars-Krabben 10-3

Dames 2e klasse A
Argo 2-Zeester 5-3
PSV2-HZPC 2-10
Nayade-Zon 6-8

Heren le klasse
Hellas-RZ 6-4
Mosa-BZPC 5-10
de Ganze-de Schelde 2-13
Treffers-Aegir 6-9
DZT-HZPC 5-6

Heren 2e klasse A
DIO-WZV 11-6
Heygrave-Hieronymus 2 2-9
Nuenen-Krabben 7-8
Treffers 2-Gorgo 7-14
Eszet-Stormvogel 2 17-2
Nautilus-Marco polo 13-10

Heren 2eklasse B
ZVH-PSV 4 2-8
Thalassa-Platella 7-5
Spio-Glana 11-7
Zeps-Tempo 10-10
Merlet 2-deRog 5-10
Eszet2-Lutra 5-10
Heren jeugd B
Arethusa-Zeester 6-8
Treffers-Schelde 19-4
Tempo-Zegenwerp 4-8
PSV-HZPC 16-5

Overgangsklasse Afdeling B
Schijndel-Nuenen 4-7
BCH 3-Sio 6-5
Duinwijck 2-Drop Shot 2 10-1
Boonen-Victoria 5-6

le*klasse Afdeling 4
Schijndel 2-Veghel 4-7
Un.Venlo-Geldrop 5-6
Zijderv.3-Bavel 6-5
Oss-Bali 2 5-6

Tweede klasse afdeling 8
Weert-Whippet 6-2
Un.Venlo 2-Roat 3-5
Boxtelse-Sittard 7-1
Nuenen 2-Victoria 2 4-4

3e klasse afdeling 15
Schijndel 4-Whippet 2 1-7
Veghel 2-Geldrop 3 4-4
Alouette-Kerkr,2 6-2
Geerlen-Weert 2 8-0
3e klasse afdeling 16
Bocholtze-Drunen 2 5-3
BCH 4-Geldrop 5 7-1
Geteen-Kerkraadse 1-7
Boonen 2-Victoria 3 3-5

4e klasse afdeling 23
Good Luck-Scarabee 6-2
Un.Venlo 4-Maasbree 6-2
Heel-Terwaerden 6-2
Boonen 3-Bocholtze 2 7-1

4e klasse afdeling 24
Someren-Whippet 3 7-1
Un.Venlo 3-Olympia 6-2
Challengers-Sittard 2 0-8
Roosterse-Victoria 4 4-4

Afdeling pluim
Hoofdklasse
Revanche-SVH 827-833
Sjeet-Missers 838-846
Nova-L.Raak 827-838
W.Tell-Centrum 832-833
Juliana-Lambert. 830-844

le klasse A
Zon-Diana 808-834
Reunie-Boekan. 815-812
Hattrick-R.Hood 831-827
Hubert.-L.Enfield 816-820
SVT-SVH 2 829-824

le klasse B
Sparta-Sjeet 2 819-828
Keulst.-Missers 3 817-808"
Lambert.2-Heros 768-811
SVK 2-Leeuw 823-811
L.Raak 2-Trepke 821-810
Prins-Schutters 826-824
le klasse C
Hofke 2-Reunie 2 813-813
Stadion-SVT2 810-811
Vizier-Juliana 2 770-823
O.d.Kamo-O.Mert 824-803
RKWBCM-Sportsch. 816-809

2e klasse A
SVH3-Sjeet3 812-778
Hubeit.2-O.Rompe 812-801
Gl.Auf-Hiltonneke 795-812

Heros2-Merkelb. 811-810
Missers4-Brigid 805-794

2eklasse B
Brunssum-Amma B. 801-802
Rheing.-Prins 2 814-799
Centrum 2-Wapen 806-812
L.Raak 3-SVE 807-804
Treffers-Sparta 2 802-808
2f-» ltl_LSS_ C
Juliana3-Boekan.2 786-817
Roos-Heros 3 807-805
Franciscus-J.Wayne 788-795
R.Hood 2-Nova 2 801-800
SVT 3-Zon 2 813-800

__■ kl_.ssc A
Phoenix-RKWBCM 2 787-755
Star cl.-Hubert.3 805-789
Valk-Trianon 788-807
Brigid 2-Hoensbr. 789-794

3© Iclsssc B
Hofke 3-Rheing.2 796-790
Reunie 3-SVT 4 805-765
Palet 2-L.Raak 4 775-773
Leeuw 2-Raadhuis 794-775
Hiltonneke 2-Hattrick 2

764-793
O.Rompe 2-SVK 3 794-797

3e klasse C
Sportsch.2-Keulst.2 791-787
R.Hood 3-Prins 3 789-759
L.Enfield 2-Diana 3 797-790
Trianon 2-RWB 2 778-788
Schachtw.-Roos 2 762-806
Watert.-Centrum 3 790-781

4e klasse A
Zon 3-Hunter 769-764
Leeuw 3-Treffers 2 790-785
SVE 2-Brigid 3 808-777
Fortuna 2-Franciscus 2 771-789
O.Rompe 3-Revanche 2777-791
4c jj_l_iss_ B
Merkelb.2-W.v.Nuth 780-780
Wapen 2-O.d.Kamp 2 788-787
Tjoba 3-Winchester 2 779-765
Boekan.3-Sparta 3 761-768

4e klasse C
Sonja 8.-Rheing.3 772-763
Hoensbr.2-Daltons 770-797
J.Wayne 2-Valk 2 766-729
Star c1.2-Vizier 2 799-775

5e klasse A
Rheing.4-O.Rompe 4 702-726
O.Mert2-Sportsch.3 761-732
Daltons 2-Star c 1.3 739-764
RKWBCM 4-Soiya 8.2 752-734

Afdeling kogel
Hoofdklasse
Trefp.-Lambertus 2 840-828
Lambert.-Wapengilde 871-809
Diana-Limburg 849-857
Grunstroat-Diana 2 852-830

le klasse
SVH-Roda 756-809
Grun-Diana 3 801-530
Diana 4-Trefpunt 2 753-817

Dames
Hoofdklasse
Amsterdam-Bloemend. 6-0
MOP-Oranje Zw. 3-1
HDM-Zwolle 3-2
Laren-HGC 1-1
Kampong-Den Bosch 2-0
Groningen-Hilversum 0-1
Overgangsklasse B
Rosmalen-Ring Pass 0-0
SCHC-EMHC 2-1
Kl.Zwitserl.-Tilburg 2-1
Ede-Venlo 2-1
Hurley-Union 0-0
Alliance-Upward 2-1
le klasse C
Maastricht-Son 1-0
Tegenb.-Heerlen 4-1
Geel Zw.-Rapidity 1-1
Best-ZOW 0-1
HUAC-Berk.Ens. 1-0

2eklasse E
Weert-Deurne 0-2
Nuenen-Blerick 2-1
Horst-Geldrop 1-0
DVS-HMHC 0-1
Concordia-Tegelen 5-2
3e klasse F
Hoekeer-Geleen 0-5
Gemert-GroenWit 3-0
Civicum-HCAS 2-1
Boxmeer-Cranend. 3-2
Venray-Meerssen 2-2

4e klasse F
Mierlo-Bergen 4-0
Sittard-Bakel 2-1
Kerkrade-Heeze 1-0
Bosdael-Helden 3-1

Heren
Hoofdklasse
Amsterdam-Kampong 2-3
MEP-TUburg 1-1
Kl.Zwitserl.-Victoria 2-2
Hattem-HGC 1-0
SCHC-Bloemend. 0-1
OranjeZw.-HDM 1-1

Overgangsklasse A
Waranda-Leonidas 0-0
Union-Geel Zw. 2-2
Pinoke-Ede 0-1
Laren-GSHC 2-2
Hudito-Schaeweyde 0-2
Push-MOP 0-0
Overgangsklasse B
Upward-Breda 2-0
Den Bosch-Concordia 0-0
Venlo-Leiden 2-1
Groningen-Tegenb. 3-0
Forward-Nijmegen 3-3
Gooische-Rotterdam 1-0

leklasse C
Blerick-HUAC 1-1
WereDi-Maastricht 0-0
Keep Fit-Uden 1-0
Rapidity-EMHC 1-0
HOD-Nuenen 0-0
2e klasse F
Son-Venray 1-3
Gemert-Basko 1-0
HMHC-Boxmeer 1-1
Geldrop-Sittard 1-1
Deurne-Tegelen 0-1

3e klasse F
Groen Wit-Oirschot 0-1
Eersel-Heerlen 0-0
Heeze-DVS 1-3
HCAS-Horst 4-1
Geleen-Weert 4-0

4e klasse F
Hockeer-Bosdael 11-0
Meerssen-Bergen 9-0
Cranend.-Bakel 8-2
Kerkrade-Mierlo 2-0
Boekel-Helden 0-1

KNSB-competitie
Derde klasse F
Brunssum-Charlois 6'/2-l'/2
Schaesberg-HWP 7/2- V2
Wolstad-Gess 2'/2-s'/2
Stukkenj.-Eindhoven 3 4-4
DJC-VSM 4'/V3'/?
LiSB-competitie
Promotieklasse
DJC 2-Venlo 2 4-4
Schaesberg 2-H'broek 3-5
Juiste Zet-Voerendaal 4/2-3/2
Reuver-Pionneke V2-T/2
Eerste klasse A
Kerkrade-Hoensbroek 2 2-6
Schaesb. 3-Hoensbr. 3 5 1/2-21/2
Attaque-VSM 2 l'/2-6'/2
Caissa-Heerlen 6-2
Eerste klasse B
Venray-Gess 2 5-3
Arx-EWS 3/2-4/2

Pionneke 2-Bergen 3-5
Venlo 3-Blerickse SV s/2-2/2
Tweede klasse A
DJC 4-Fortuna 4-4
MSV-Kasteel 21/2-s'/2
Kerkrade 2-Landgraaf 3-5
DJZ 2-Brunssum 2 V-i-Vh
Tweede klasse B
DJC3-Gess3 41/2-3/2
Pionneke 3-EWS 2 1-7
Schadow-Voerendaal 2 2-6
Leudal-Brunssum 3 2'/2-s'/2
Tweede klasse C
Venlo 5-Tegelen 1 '/2-6/2
Leudal 2-Tegelen 2 3Vi-4>/4
Arx 2-Witte Dame 2-6
Venlo 4-Horst 2'/2-s'/2

PLDB-competitie
Hoofdklasse
Vaste Zet 2-Kroonschrijf 8-12
Donderberg-De Ridder 2 15- 5
Eureka-VOS 14- 6
De stand:
Eureka 5-8 (60)
De Kroonschijf 5-8 (56)
De Vaste Zet 2 5-7 (63)
VOS 5-5 (49)
Donderberg 5-2 (42)
De Ridder 2 5-0 (31)

Viertallen Competitie
Hoofdklasse
TAM-Mijnstr.2 14-16
Mijnstr.4-Brök 1-25
Mijnstr.3-Sittard 3 0-25
Miljoenenl.-VM 3 20-10

le klas
Groep A
VM 5-Sittard 4 15-15
Mijnstr.6-Sittard 6 13-17
Geleen 4-Sittard 8 10-20
Coriov.3-Mi1j.1.2 10-20
Geleen 2-Coriov. 12-18

Groep B
ODS-Geleen 22-8
Coriov.2-Geleen 3 5-25
VM6-Geleens 13-17
Sittard 5-Mijnstr.s 14-16
VM 4-Sittard 7 24-6

2e klas
Groep A
Geleen 9-VM 8 14-16
ODS 2-VM 11 11-19
TAM 2-Sittard 9 11-19
Brok 4-Sittard 15 6-24
Groep B
Coriov.4-Sittard 14 19-11
Eijsden-Sittard 10 16-14
Brok 5-VM 9 15-15
TAM 3-VM 14 22-8
Geleen 6-Margraten 13-17
Groep C
Sittard 13-Mijnstr.7 11-19
Sittard 11-Coriov.s 9-21
VM 13-Brök 2 7-23
VM 10-Geleen 7 12-18

Groep D
Brok 6-VM7 12-18
Sittard 12-VM 12 5-25
Mijnstr.B-VM 16 4-25
Burght-Geleen 8 23-7
Coriov.6-Brök 3 20-10
3e klas
Groep A
Geleen 17-Bronsbeek 15-15
Geleen 11-Mi1j.1.3 9-21
Coriov.l6-Mijnstr.l4 12-18
Sittard 22-Coriov.10 19-11
VM 17-Sittard 18 18-12
Groep B
VM 25-Bronsb.2 10-20
VMIB-Coriov.ll 10-20
Mijnstr.9-Molenbron 2 9-21
Geleen 16-Sittard 19 18-12
Meerssen-Geleen 12 22-8

Groep C
VM24-Coriov.l2 25-5
VM 19-Geleen 13 15-15
TAM 4-Sittard 20 8-22
Molenbron 3-ODS 3 15-15
Meerssen 2-Mijnstr. 10 15-15

Groep D
Kroon-Sittard 21 9-21
TAMS-ODS4 13-17
Coriov.lS-Geleen 14 12-18
VM23-Mijnstr.ll 11-19
Coriov.7-VM 20 22-8

Groep E
Coriov.l4-Burght2 11-19
Coriov.B-Geleen 15 16-14
Sittard 24-VM 21 10-20
Mijnstr.l2-TAM6 6-24

Groep F
Sittard 23-VM 22 6-24
Sittard 17-Mijnstr.l3 25-4
BrökB-TAM7 19-11
Coriov.l3-Geleen 10 10-20
Geleen 18-Coriov.9 17-13

UnicefBridge Drive
Groep A
l.Dames Swerts 57.29%
2.Mw.Witvliet-Zwan 54.17%
3.Echtpaar Spaay 53.65%

Groep B
I.Echtpaar Haanraads 62.88%
2.EchtpaarDabekausens7.92%
3.Diederen-Philippens 55.42%

Groep C
l.Mw.Leers-Hill 65.83%
2.EchtpaarJanssen 62.50%
3.Dms.Swiebert-Siebenss.oo%

Groep D
l.Dms.Gruijzen-Sieben 57.08%
273.gelijk
Ermers-Pierik, Dms.Derk-
sen-Smeets 55.42%

Uitslagen BC Hoeve de Aar
Heerlen
Bedrij ven-league
ABP 2-SSOVH 0-4
Diana T.-ABP 4-0
Un.Bears-SSOVH 2 3-1
Voll dr Op-Ultrasec 3-1
Webibo-Transoval 4-0
Genadeloos-Geleen 4-0

BVH-United Bears trio-lea-
gue.
Kodiaks-Ice Bears 0-4
Pol.Bears-Koala's 3-1
Am.Cars-Uitstr. 3-1
UD 2-UD 3-1
Stand
Ice Bears 23,5-15240
UD 23-15200
Kodiaks 22-15102
Koala's 19-14983
Americ.Cars 18-14547
Kwartetten-league
Spoilers-Roda 1-3
Raven Pl.-S'92 2-2
Three pl.one-SOS 3-1
Klim Bim-Wigrut 4-0
Marastima-Chip II 1-3
Obies-Ladies 2-2
Dille-league
Aliens-Fantasie . 0-4
Bundy's-TZN 3-1
Jamana-Portjes 3-1
Lablo's-Hesi 3-1
Besch.-Euro 0-4
Chanel-Mager 3-1
Caumer-Dappere DoDo 1-3
Hodaar-Coma l'/2-2'/2

BVH dubbel-league
Hejo-Terminators 1-3
Brugm.Ass.-No Spare 3-1
Cajo-Teamwork 3-1
Rest.Stap In-VOG 3-1
Octopussy-Strike Force 0-4

Stand
Terminators 27-11416
Hejo 26V2-11559
Brugm.Ass. 25/2-11246
Cajo 21-11086
No Spare 20-11075

Topscores Seizoen 1991-1992
Dames
B.v.Wageningen 234
B.Debets 231
H.v.Roosmalen 221
L.Szlanina serie 590
Heren
G.Meinetten 266
E.Driessen 256
T.Plummen 254

Dames
le divisie groep 1
NMB-Rijnsoever 5-5
Treffers-Ravensb. 4-6
Zand-Tempo 8-2

2e divisie groep 2
OKI-Blue Star 3-7
Maastr-Bruns 2 8-2
2e divisie groep 4
Kluis-Rhenus 3-7
Ravensb.2-Torenst. 3-7
3e divisie groep 6
Never Desp-Hotak 3 10-0
Blaewe W.-Quick 4-6

4e divisie groep 4
Quick 2-Budilia 2-8
Unicum-Ravensb.3 4-6

Heren
le divisie groep 1
Spaarne-Kluis 1-9
Oki-JCV 4-6

2e divisie groep 1
Combi-Megacles 9-1
Odion 2-Swift2 6-4
Besbo-Pecos2 1-9

3e divisie groep 1
Maasmep-US 5-5
Renate-Toekomst 5-5
Sibbe-Spaarne 2 3-7

3e divisie groep 2
Almere-ATC Nijm. 5-5
Oki 3-Elsloo 5-5
JCV2-Tempo 3 2-8
4e divisie groep 8
Leoos-DOV 2 3-7
Dordrecht-Bergeyk 5-5
Sibbe 2-Spaarne 3 5-5
4e divisie groep 13
Falco-GTTC 4-6
ATC Nijm.2-Rhenus 4-6
Kluis 2-NMB 4 5-5
4e divisie groep 14
Never D.2-OKI 7 6-4
Velp-Mahdo4 6-4
Ravensb.-Veldhov.3 5-5

le klas
Maastr-Maasmep 2 4-6
Bartok 2-Heksenb. 10-0
Ravensb.2-Swift 5-5

2e klas A
Nieuwenh.-Maasdal 5-5
Kluis 3-Ravensb.3 10-0
Megacles 2-Falco 2 6-4

2e klas B
Kolleberg-TTCN 2-8
Maasmep.3-Succes 4-6
Vijlen-Kerkrade 5-5

3e klas A
Heksenb.3-Espede 8-2
Coriov.-Friendship 6-4
Elsloo 2-Kolleberg 2 6-4

3e klas B
Falco-Linne 6-4
Bartok 3-Kolleberg 3 6-4
Destatec-Brunssum 4-6

3e klas C
Nieuwenh.2-Meppers 4-6
Maastr.2-Heksenb.2 2-8
Ravensb.4-Sempre A 2-8

3eklas D
Matatec-Quick 6-4
4e klas A
Matatec2-Maasmep 3-7
Kluis 5-Heksenb.4 2-8
Destatec 2-Megacles 5 6-4

4e klas B
Brunssum 2-KEV 9-1
Kerkrade 3-Ravensb.6 10-0
Elsloo 4-Nieuwenh.7 4-6
4eklas C
Weert-Maastr.4 8-2
TTCD-Ravensb.s 1-9
Kolleb.4-Bartok 4 6-4

4e klas D
Megacles 4-Bruno 9-1
Kolleberg 5-Smash 5-5

4e klas E
Sport 2-Ready 3-7
Heksenb.ö-Elsloo 3 2-8

4e klas F
Brunssum 3-SVS 4-6
Succes 2-Kometen 7-3

4e klas G
Nieuwenh.s-Espede 2 7-3
Ulestraten-VTV 2 10-0
Minor2-Maastr.3 9-1

4e klas H
Sport-Kerkrade 2 6-4
VTV-KEV 2 5-5
Vijlen 2-Nieuwenh.6 7-3
5e klas A
TTCD 2-Linne2 4-6
TTCN3-Berg 6-4
5e klas B
Megacles 6-Linne 3 10-0
Destatec 3-Swift2 0-10

5e klas C
Succes 5-Meppers 2 0-10
Nieuwenh.lO-Dracula 1-9

5e klas D
Succes 4-Nieuwenh.B 3-7
Kerkrade 4-SVS 2 10-0
Vijlen 3-Heksenb.6 9-1

5e klas E
Heerlen-Coriov.4 9-1
Heksenb.7-Friendsh.2 4-6
Nieuwenh.9-Succes 3 2-8

5e klas F
Sport 3-Bruno 2 1-9
Friendship 3-Brunssum 5 4-6
5e klas G
Merkelbeek 2-Brunssum 4 2-8
Bruno 3-Coriov.3 1-9

5e klas H
Ritske-Bunde 2 6-4
Minor 3-Limbricht 5-5
5e klas K
Quick 3-Ready 2 2-8
Kluis 7-Kolleberg 6 4-6
Bunde-Bartok 5 8-2

5e klas L
Maastr.s-Ready 3 1-9
Quick 2-Maasdal 2 3-6

Dames
PK
Born-Maasbracht 10-10
GHC-Kerkrade 5-0
Loreal 2-Polaris 16-8
Gemini-lason 2 8-7
Blerick-Vesta 16-1

IA
Patrick-GHC2 11-5
SVM 2-Breeton Sp 11-16

Sittardia 3-Eksplosion 11-6
Ospel-Bevo 2 6-13
Loreal 3-HVN 5-21

1B
Caesar 2-Vilt sno
Sibbe-Minor 8-8
Olympia-Gulpen 10-17
Marsna-ESC 12-12
lason 3-BDC 15-17

2A
Blerick 2-HBS 10-20
SWH-HVN 2 25-6
Bevo 3-Gr.Ster 7-11
Posterholt 2-Swift 2 8-8
Hercules-Br.Sport 2 8-7
2B
Maasbracht2-Breeton Sp.3

15-7
Linne-Stramproy 7-14
Merefeldia 2-Leudal 2 10-12
Posterh.3-Sitt.4 9-9
IVS 2-Swift3 14-6
2C
Bl.Wit 2-Heerlen 2 12-9
Wilskracht-Caesar 3 10-5
Wijnandia 2-ESC 2 14-9
Sitt.s-Brunss. 9-10
Gemini 2-Zw.Wit 12-14
2D
Polaris 2-Adio 11-7
Roda-Olympia 2 7-5
Selp-Esia 7-8
Vebios-Heerlen 12-7
Margraten 2-Be Quick 7-7

Jun.PK
Blerick-Gemini 11-10
Minor-Sitt. 7-8
ESC-Margraten 16-5
Loreal-Rapiditas 8-3

Heren '
PK
Polaris-Ospel 19-13
Eksplosion-Caesar 2 23-12
ATSV-Vesta 21-17
Loreal 2-Zw.Wit 9-9
Gemini-Bevo2 13-17

IA
Kerkrade-DES 25-14
Hercules-Blerick 2 11-17
Swift 2-Br.Sport 22-20
NOAV 2-Wittenhorst 26-16
1B
Caesar 3-Heerlen 30-17
Olympia-Brunssum 20-18
Wilskracht-Minor 20-17
Filarskis-Kerkrade 2 25-9
BDC-Zw.Wit 2 26-16

2A
HBS-Manual 11-24
GHC-Stramproy 26-6
VIOS 2-Merefeldia 2 24-10
Bevo 3-Br.Sport 2 21-16

2B
GHC 2-Sittardia 3 8-22
Linne-V/L 3 11-14
Rapiditas-Bevo 4 7-11

2C
Wijnandia-Zw.Wit 3 25-4
Gemini 2-Rapiditas 2 15-20
2D
Polaris 2-ESC 2 22-18
Marsna-Heerlen 2, 11-17
BDC 3-Gulpen 22-17
lason-Selpa MVC 24-14
ATSV 2-Be Quick 20-26
Jun.PK
V/L2-Bl.Wit 18-17
Leudal-Caesar 14-24
NOAV-Rapidiatas 25-19
Blerick 2-Loreal 12-11

le klas A
Pottebr.-Dousberg 2 3-5
Tunnel-Gulpen 4-5
Delta-Company 2-6
Flaterke-Up Quelle 5-7
Wiegert-Kanaries 4-1
Br.wapen-Erka P. 3-3

le klas B
Soleil-Hadow 3-2
Theunissen-Bouwkomp.2 3-1
Egor 2-Quelle 2-4
Joffer-Marathon 4-1
Kolonia-Meetp. 3-5
Cosmos 2-Viss.Aut. 0-4

le klas C
Soleil 2-Meetp.2 6-5
Wagt.Weg.-Bouwkomp.3 4-1
SZV 2-Postert 2 9-l'
Sitt.B.-Tukcon 2-0
Keigel-Roerm.3 10-1
PSM-Phoenix 1-1

2eklas A
Delta 2-Filmcl.2 4-7
Kaanen-Vici 6-3
Sjork-Flaterke 2 6-3
Bastings 3-Pottem. 4-7
Maasvog.-T 1874 2-2

2e klas B
Sjefke-Boheme 2-2
H.Anders 2-Pottebr.2 6-3
Billy 8.-Diekske 4-4
Kilo-Up Quelle 2 6-0
Bast.4-Circ.S. 1-3
Maasv.2-Yerna 2 0-4

2e klas C
Rood w.2-Laumen 2 4-2
Brikske 2-Filmclub 3 3-2
Theunissen 2-Sportcl.2 4-1
Marebos-Brunssum 3 4-1
Hadow 2-Postw. 2-3
Vaals 2-Viss.Aut.2 2-2

2e klas D
Rood w.-Egor 3 10-2
Brikske 3-Vaals 3 1-4
Keel R.2-DWS Boys 3-1
Eendr.-Brunss.4 3-7
Laumen 3-Hadow 3 3-0
Cosmos 3-Soleil 3 3-3

2e klas E
Zwaluw-Lacroix Ass. 1-2
Maximil.-Makassar 0-7
Geleen 2-Born 3-5
Zw.schaap-AEV Intern. 5-3
Fam.Boys-Jabeek 2 9-3
Bouwkomp.4-Phoenix 2 0-4

i
2e klas F
Sitt.B.2-Hanckmann 3-3
Jabeek-Adveo 3-4
Geleen-Oberije 8-1
Laumen 4-SZV 3 5-4
Groen w.-Neerb. 4-1
Puth-Sante 3-3
3e klas A
Sjefke 2-Sport 2 2-11
Pottebr.3-Delta 3 0-2
Sjotter-Vrecan 1-5
Eijsden 2-AVS 8-1
Wiegert 2-H.Anders 3 2-3
B.Stap In 4-Br.wapen 2 4-4

3e klas B
FilmcU-Sport 3 8-3
Sjotter 2-Delta 4 9-4
Bovens-Eijsden 3 12-3
Kilo 2-Dousberg 3 3-1
H.Anders 4-Circ.S.2 14-3
Keer-Pottebr.4 8-7

3e klas C
MVV-Sport 4 8-1
Willem I 2-Sjotter 3 6-7
Pottebr.s-Colson 7-5
Company St.2-UpQuelle 3 1-2
DBSV-Eijsden 4 3-5
Keer 2-Yema 3 7-7

3e klas D
Tunnel 2-DBSV 2 7-3
Matt.B.-Eijsden 5 5-1
Flaterke 3-Hermsen 6-6
Vrecan 2-Up Quelle4 5-5
Willem I-H.Anders 5 9-3

3e klas E
Tunnel 3-B.Stap In 2 2-7
Sjotter 5-Maasb. 5-2

Voliere-Colson 2 16-1
Hermsen 2-Kanaries 2 3-2
Tornado 8.-Boheme 2 8-1
Eijsden 6-Erka P.2 1-9

3e klas F
Sjotter 6-Maasb.2 4-1
Kaanen 2-Boemerang 5-5
Vici 2-Volière 2 5-4
Tornado 8.2-Pottem. 2-6

3e klas G
Vissers 3-Kolonia 2 2-2
Hadow 4-Paco 2 1-2
Keel R.3-Quelle 2 4-7
Diekske 2-Varenb. 9-1
Centraal-H'heide 2-2
Eendr.2-Fortuna 3-1

3e klas H
Varenb.2-WDZ 2 3-3
H'heide 2-Filmclub 5 4-1
Sportcl.3-Fortuna 2 1-5
Laumen 5-Holz 3-3
Goasewey-Soleil 4 4-3

3e klas I
Soleil 5-Laumen 6 3-1
Jessica b.-Theunissen 3 2-5
Varenb.3-Paco 7-2
Joffer2-Cosmos 4 1-0
Kolonia 4-Holz 2 6-4
Fortuna 3-Driess.B. 6-4

3e klas J
Rood w.3-Kolonia 5 3-1
Keel R.4-Laumen 7 4-3
Joffer3-Kolonia 6 4-5

3e klas K
Adveo 2-Geleen 3 1-3
Wierts 4-Makassar 2 1-10
Tukcon 2-Sitt.B.3 5-0
Aztecs-Born 2 3-4
Oberije 2-Likopa 2 3-9
PSM 2-Puth 2 3-2
3e klas L
Tukcon 4-Adveo 3 11-4
Egor4-Born 3 4-4
Groen W.2-DWC 5-2
Keigel 2-Sitt.B.4 4-2
Bouwkomp.s-Zwaluw 2 9-2

3e klas M
Tukcon 3-Likopa 2-8
AEV Intern.2-Bizzie B. 2-12
Zw.schaap 2-SZV4 5-2
Puth 3-Postw.2 0-3
Adveo 4-Phoenix 3 1-1

3e klas N
SZV 5-Groen w.3 1-11
Beek-Puth 4 0-3
Zw.schaap 3-Egor 5 0-6
Keigel 3-Postw.3 6-2
Bouwkomp.6-Meetp.3 5-1
3e klas O
Puth 5-Bouwkomp.7 2-0
Hanckm.2-Wagter 2 0-6
PSM 3-Likopa 3 6-4

Dames Zuid
Sport-Pottebr. 0-3
Meetp.2-Sport 5-1
Jabeek-Hadow 0-16
Zw.schaap-Filmclub 2-8
PSM-Pottebr.2 4-1
Meetp.-Pottebr. 10-1

District Z.Limburg
Drieb.A.
Schinnen-Luip 7-0
Maasb.-Modern2 7-0
Matchp.-Volksh. 6-1
Modern-Tjoba 5-2
Keizer-Wolfrath 3-4
Volksh.3-Societeit 5-2
Drieb.C.
Eikhagen-Z.B.Bttpk 1-6
Apollo-Catenaccib 2-5
N.Kloss.-Kantje 2-5
Matchp.3-OHVZ 2-5
Vink-Waubach 5-2
DJB-Carambool 7-0
Drieb.C.
Volksh.-Vink 7-0
BCV-Hofke 4-3
Caramb.-St.Heerlen 7-0
VKC-DJB 0-7
BBC-Brunssum 2-5
Academie-OHVZ 5-2

Drieb.D.
Union-Brunssum 0-7
Treffers-Cebusta 2-5
Apollo-Vink 4-3
O.'tKantje-Br. wapen 5-2
Touche-t Ven 6-1
IA
Wolfr.-BVG 7-0
Born-Volksh.3 2-5
Societeit-Holtum 3-4
Volksh.2-Benelux 7-0
Quick-Societ.2 3-4

1B
Caramb.-Vr.kring 2-5
N.Kloss.-Bavo 5-2
BBC-Juliana 5-2
Schaesb.-Keizer 4-3
St.Heerlen-N.Kloss.2 5-2

IC
BBC-BCH 5-2
Waubach-Kempke 5-2
Schaesb.-Volksh. 4-3

2A
HGK-Tjoba 5-2
Kempke-Quick 2-5
Statie-TIP 2-5
Wolfrath-Stein 0-7
Sanderb.-Maasb. 3-4

2B
Wolfr.-Heukske 5-2
Wilza-Born 3-4
Benelux-Holtum 2-5
BVG-TIP 5-2

2C
Sibbe-Klosje 4-3
VKC-Br.wapen 5-2
Ransdaal-BCH 5-2
Schaesb.-N.Kloss. 0-7
BCV-Volksh. 0-7

2D
't Ven-Butting 0-7
Brunss.-Vr.kring 5-2
Eikenb.-Keizer 4-3
Schaesb.-Hoefijzer 7-0
Maria Gew.-L.Band 1-6

2E
Hofke-Z.B.Bock 2-5
Hoefijzer-N.Kloss. 5-2
Juliana-Matchp. 5-2
Schaesb.-Apollo 0-7
L.Band-t Ven 2-5
N.Kloss.-Keizer 4-3

2F
ABC-Hoefijzer 4-3
OHVZ-Kantje 0-7
St.Hoger-N.Kloss. 5-2
Z.B.Bock-Waubach 2-5
Keizer-Eendr. 4-3
3A
Kempke-Tjoba 5-4
Meers-Societ. 3-6
Maasb.-Oase 7-2
Benelux-Holtum 2-7
Wolfrath-Jachth. 2-7

3B
HGK-Eikenboom 2-7
Volksh.-Oase 4-5
Sanderb.-Schinnen 7-2
Tjoba-Statie 2-7
TIP-Moderh , , 5-4

3C
DJB-Juliana 7-2
Klosje-St.Hoger 0-9
ABP-Weustenr. 3-6
Academie-Eikhagen 6-3
St.Heerlen-Sibbe 5-4
3D
DJB-Hofke 2-7
Treffers-Irene 5-4
Butting-BBC 5-4

4A
Born-Eikenboom 5-4
Statie-Kempke 4-5
Heukske-Wolfrath 4-5
Oase-Luip 9-0
BVG-Nestje 5-4

4B
Stadion-Heukske 5-4
Maasb.-Quick 7-2
Kempke-Lindenh. 0-9
Tjoba-Modern 2-7

4C
Keizer-BCH 5-4
Matchp.-Bavo 4-5
St.Hoger-Beatrix 7-2
Br.wapen-Lange B. 5-4
N.Kloss.-BCV 7-2

4D
Beatrix-Eikhagen 7-2
Keizer-Academie 7-2
Hoefijzer-DJB 3-6
BCH-N.Kloss. 2-7
Waubach-Eendr. 2-7
Eikhagen-Keizer 7-2

4E
't Ven-Apollo 7-2
Matchp.-N.Kloss. 7-2
Eikhagen-Carambool 2-7
DJB-Vr^ring 7-2
Maria gew.-Butting 8-1

5A
Modern-Stein 2-7
Tjoba-Kempke 7-2
Gona-Stadion 5-4
Oase-TIP 5-4
Sanderb.-Heukske 9-0
Volksh.-Holtum 7-2

5B
Volksh.-Kempke 7-2
Eikenb.-Carambool 3-6
Lindenh.-Heukske 3-6
Modern-Tjoba 7-2
Klosje-Oase 1-8
Bavo-Br.wapen 9-0

5C
Beatrix-Maria gew. 1-8
Brunss.-Caramb. 9-0
Irene-Eikhagen 7-2
DJB-Sibbe 9-0
Hoefijzer-N.Kloss. 5-4

District Maastricht
Cl-A
Kot-Heer 4-3
Noorbeek-BCM 5-2
Berceuse-Klos 0-7
Sjaan-Ulestraten 3-4

Cl-B
Ulestr.2-Heer 2 2-5
Klos 3-Vr.kring - 5-2
Klos 2-00 Heer 5-2

C2-A
Ridder-MBV 5-2
Keer-DAS 0-7
Kot 2-Bunde 5-2
Geertr.2-Banholt 5-2
Klos 5-Ulestraten 3 7-0

C2-B
Noorb.2-A.Raak 0-7
Eijsden-Kot 3 5-2
Gerlach-Geertr. 0-7
Banholt 2-Klos 4 2-5
Diekske-Vilt 5-2

C2-C
MBV 3-Heer 4 5-2
DAS 2-BAM 5-2
OO Itteren-Keizer 2 3-4
Heukske-Ketsers 5-2
Ulestr.4-00 Heer 2 6-1

C2-D
MBV 2-Heugem 5-2
Keizer 3-00 Itteren2 2-5
Vr.kring 2-Bèrceuse 2 2-5
Sjaan 2-Nazareth 5-2
Rheing.2-Wolder 7-0

C2-E
Ketsers 2-Keer 2 3-4
Berceuse 3-BAM 2 7-0
Bunde 2-A.Wolder 5-2
Sabena-Voliere 7-0
Dot-Victorie 2-5

C3-A
Duuker-Borgharen 6-3
A.Wolder 2-Wolder 2 6-3
Eijsden 2-Oost 3-6
OO Itteren 3-Bookvink 2-7
B'home J.-Rheing.3 4-5

C3-B
Rheing.4-Geulle 4-5
Dot2-MBV4 7-2-800kv.2-Nazareth 2 2-7
Eendr.2-Berceuse4 4-5
Das 3-A.Wolder 3 4-5
Bam 3-Voliere 2 2-7

C3-C
Klos 6-Banholt 3 4-5
Concordia-OO Heer 3 7-2
Mergell.-Eendr. 4-5
Kot 4-Kl.Vier 2 5-4
Sjaan 3-Eijsden 2 2-7

C4-A
Noorb.4-W.v.Berg 5-4
Rheing.s-Geertr.3 0-9
Haverp.2-Heugem 2 0-9
ARaak 2-Kot 5 9-0
Concordia 2-Kl.Vier 3 5-4
Diekske 2-Oost 2 7-2

C4-B
Sabena 2-Rheing.6 7-2
Victorie 2-Heukske 2 7-2
Das 4-Bam 5 5-4
Vr.kring 3-Duuker 2 5-4
OO heer 4-Haverp.3 1-8
800kv.3-Nazareth 3 5-4

C4-C
Nazareth 4-Wolder 3 2-7
Ketsers 3-800kv.4 7-2
A.Wolder 4-Bam 4 7-2
BCM 2-Borgharen 2 7-2
Dot 3-Das 5 2-7
Heukske 3-Ridder 2 7-2
C4-D
Eijsden 3-Berceuse 5 7-2
Heer 5-Dot 4 7-2
Duuker 3-Klos 7 7-2
Heugem 3-A.Wolder 5 7-2
Geertr.4-Noorb.3 3-6

C5-A
Keizer 4-Eijsden 4 7-2
Ulestr.s-Kot 6 2-7
Oost 4-Eijsden 4 7-2
Nazareth 5-Diekske 3 0-9
MBV5-Vilt 2 6-3

C5-B
Eijsden 3-Concordia 3 4-5
OO Heer 5-Mergell.2 5-4
Berceuse 6-Ketsers4 5-4
Kl.vier 4-Geertr.s 7-2
Noorb.ö-Vr.kring 4 7-2

Driebanden-A
W.v.Berg 2-BCM 4-3
Vr.kring-MBV 5-2
Eijsden 2-00 Heer 0-7
Noorbeek-Oost 7-0

Driebanden-B
Sjaan-Rheing. 2-5
MBV2-Keizer 2-5
BCM 2-W.v.Berg 7-0
Kot-Voliere 4-3

Driebanden-C
OOHeer 2-Eijsden 7-0
Das-Vr.kring 2 3-4
Keizer 2-MBV 3 5-2
Rheing.2-B'home J. 5-2
Heer-Ulestr. 3-4

Ereklasse
BVO-Pint 3-3
Heukske-Brand Tav. 0-6
BVC-Maasgolf 1-5
BVE-Maasvallei 4-2
Hollandia-SNA 1-5

Stand
Maasgolf 6-10

Chevremont 6-9
SNA 6-8
Brand Taveerne 6-8
Pint 6-7
Maasvallei 6-5
BVO 6-5
Hollandia 6-3
BYE 6-3
Heukske 6-2

District Urmond
Hoofdklasse
Bayern-Vöske 5-1
Meule-Pappegay 2 3-3
Brand Tav.2-Fortuna 5-1
Pappegay-Almania 3-3
Krietje-Papp.VA. 4-2

le klasse
Almania 2-Krietje 2 4-2
Fortuna 2-Br.Tav.3 3-3
Sittardia-O.Zitterd 4-2
A.Eikekoeze-Sitt.2 4-2
Mert-Sparta 3-3
2c kl&ssc
Papp.V.A.2-Meule 2 4-2
O.Zitterd-Krietje 3 4-2
Br.Tav.4-Br.Tav.s 3-3
Schöpke-Hollandia 2 2-4
Pappegay 3-Bayern 2 3-3

District Echt
Hoofdklasse
Centrum-Montfort 5-7
Slek-Zuul 2 10-2
Kerkzicht-Greuske 5-7
Deelgaard-Village 8-4
Zuul-Putbr.Boys 9-3

leklasse
Montfort 2-Centrum 2 5-7
O.Genoegen-Slek 2 10-2
Greuske 2-Heukske 2 4-8
Spee-Deelg.2 3-9
B.Oalders-Donck 11-1
2eklasse
Putbr.B.2-Zuul 3 7-5
Stoba-Hingen 4-8
Paerdstal-Spee 3 5-7
Donck 2-Montfort3 4-8

3e klasse
Spee 2-Kerkzicht 2 2-10
Hingen 2-Vülage 3 8-4

District Oude Mijnstr.
Hoofdklasse
BGK-Pint 2 7-1
Stern-Hanneman 3-5
B.Balke-Eikske 6-2
OBK-Olympia 4-4
BVC 2-Pumpje 4-4

le klasse
Sjörk-Olympia 2 4-4
A genKirk-BVC 3 4-4
Hanneman 2-G.Leeuw 4-4
Pint3-Groene Dal 4-4
B.Balke 2-Tolhoes 3-5

2e klasse
Pumpje 2-OBK 2 3-5
G.Leeuw 2-Bocholtz 7-1
Eikske 2-Kirk 2 6-2
Pint4-Monument 4-4
Groene Dal 2-Trefpunt 5-3

3e klasse
Tolhoes 3-Gaat 4-4
Groene Dal 3-Pumpje 3 2-6
Voelender-OBK 3 5-3
C.Corner-Sjutt 5-3

4e klasse
Döpgere-Höfke 8-0
Eikske 3-B.Balke 3 4-4
G.Leeuw 3-Stern 2 5-3
Hanneman 3-Pint 5 4-4
Singel-C.Corner 2 5-3
5eklasse
C.Corner 3-O.Schaesberg 1-7
OBK4-Voelender 2 4-4
Höfke 2-Singel 4-4
A.Maat-Gr.Dal 4 3-5
Pint6-Döpgere 3 5-3

District Midden-Limburg
Hoofdklasse
Jagersl.-Dennenoord 8-4
Inrit-Hukske 4-8
Maasg.2-BVO 2 4-8
OBKK-BVE 2 2-10

le klasse
Heytse-Berg 6-6
BCW-Oad Hael 7-5
Breer-BCW 2 8-4
SNA 2-Jagersl.2 8-4

Dames
Promotieklasse
Dynamic 2-Volharding 3-2
Jokers 2-Dovoc 3-2
Fiscus-Furos 1-3
Muvoc-BSV 3-1
VCH 4-Elsloo 3-0
Avoc-Geevers 2 1-3

le klasse A
Vluco-Sittardia 2 1-3
Elan-Furos 2 0-3
Spartak-BSV 2 1-3
Sjoahn-Geevers 3 1-3
le klasse B
Dynamic 3-Sittardia 3 0-3
Jokers 4-Avanti 1-3
Rapid 3-VC NAC 0-3
Helpoort-Grovoc 3-0
Fiscus 2-SEC 1-3

2e klasse A
Avoc 3-Heeg 2 3-2
Mutiara M.-Dovoc 2 3-0
Elan 2-AMVJ 2-3
Muvoc 2-Grovoc 3 3-0

2e klasse B
Rapid 4-Nivoc 3-0
NAC2-Heeg3 2-3
Avoc 2-SEC 2 0-3
Jokers 5-Grovoc2 3-0
Beker
BSV-Muvoc 3-2

Heren
Promotieklasse
Vluco-Sittardia 2 3-2
Jokers-Avanti 3_o
Geevers 2-Furos 1-3
Muvoc-Helpoort 3-1
VCH 2-Voerend. 2-3
VCH 3-SEC 3-1
Furos-SEC2 3-1
le klasse A
Sport/Spel-Dovoc 3-0
Geevers 3-AMVJ 2-3
VCH 4-Fiscus 3 3-0
Sjoahn-Fiscus 2 3_l

le klasse B
Jokers 2-Ayanti 2 1-3
Geevers 4-AMVJ 2 3-1
Elsloo-Rapid 2 3-2
Avoc-Helpoort2 0-3
Fiscus-SEC3 3-2
2e klasse A
Vluco 3-Volharding 3-1
Sport/Spel 2-Dovoc 2 3-1
Geevers 5-Furos 2 2-3
Elsloo 2-BSV 3-1
VCH 5-Spartak 0-3
2e klasse B
Mavoc-Sittardia3 2-3
Jokers 3-Avanti 3 3-0
Geevers 6-Nivoc 3-0
Muvoc 2-VVS 0-3
Furos 3-Spartak 2 3-2

2eklasse C
Phoenix-Volharding 2 0-3
Jokers 4-Bastion 2-3
Avoc 2-SEC 4 3-2

3e klasse A
Geevers 7-Sport/Spel 3 3-1
Rapid 5-VVS 2 2-3
VCH 7-Spartak 3 3-0

3e klasse B
Rapid 3-NAC 3-0
Phoenix 2-Rapid 4 0-3

VCH8-Elsloo3 3-0
Avoc 3-Avoc 4 3-1
Jeugdcompetitie
Meisjes A
SEC-Geevers 0-3
Dynamic-Sittardia 0-3
Sittardia 2-VCV 3-1
Blok-Avanti 2-3
Heeg-BSV 3-1
VCH-Rapid 3-0
Meisjes B
Furos-Grovoc 3-0
Elan-Grovoc 0-3
Vluco-Sittardia 4 0-3
Furos-Geevers 2 3-0
VCH2-Rapid2 3-1
Sittardia 3-Avanti 2 3-0
Jongens A
AMVJ-VCV 3-0
Vluco-Sittardia 1-3
Volharding-Heeg 0-3
Jongens B
Furos-Heeg 2 3-0
SEC-Elan 3-1
Elsloo-Rapid 0-3
Jeugd C
Jokers-VCV 3-1
Heeg-VCV 0-3
Geevers-Avanti 3-0
Standen
Dames
Promotieklasse
Furos 6-18
VCH 4 6-15
Geevers 2 6-14
Muvoc 6-12
Dynamic 2 6-10
Elsloo 6-10
BSV 6-8
Fiscus 6-7
Avoc 6-5
Jokers 2 6-4
Volharding 6-4
Dovoc 6-1

IA
Furos 2 5-14
Heeg 6-14
BSV 2 5-13
Sittardia 2 5-10
Vluco 6-9
Sjoahn 6-8
Spartak 6-8
Elan 6-6
Geevers 3 5-4
Jokers 3 6-4
VCV 2 " 4-3
1B
Heipoort 6-18
SEC 6-12
Avanti 5-11
NAC 5-11
Sittardia 3 5-11
Grovoc 5-10
Rapid 3 5-8
Geevers 4 5-3
Fiscus 2 5-3
Jokers 4 6-3
Dynamic 3 6-0

1B
Heipoort 2 6-18
Fiscus 6-14
Avoc 6-13
Elsloo 6-9AMVJ 2 5.8
Geevers 4 5.7
Avanti 2 5.6
Jokers 2 5.6
Rapid 2 5.4
SEC 3 6-4
Heeg s_i

2A
Spartak 5.15
VCH 5 5-12
Elsloo 2 5-12
Furos 2 5-10
Sport/Sp.2 6-10
Vluco 3 6-9
Sjoahn 2 5-7
Geevers 5 6-5
Dovoc 2 5-4
BSV 6-4
Volharding 5-0

2B
Geevers 6 6-18
WS 6-15
Spartak 2 5-11
Nivoc 5-10
Sittardia 3 5-9
Jokers 3 6-9
Furos 3 6-6
Mavoc 6-5
Muvoc 2 5-4
Avanti 3 5-3
Fiscus 4 5-0

2C
Volharding 2 5-14
Bastion 5-12
Heipoort 3 4-7
VCH 6 4-7
Jokers 4 5-7
Phoenix 5-6
Avoc 2 4-5
Elan 5-5
Grovoc * 5-2
SEC 4 " 4-1

3A
Geevers 7 5-15
SEC 5 4-8
Sport/Spel 3 4-8
Spartak 3 4-6
VCH 7 4-6
Rapid 5 6-5
WS 2 3-4
PPT 4-4
Sittardia 4 4-1

3B
Rapid 3 5-12
Rapid 4 5-12
Phoenix 2 6-12
VCH 8 5-11
Avoc 3 . 5-10
Heeg 2 5-6
NAC 5-5
Elsloo 3 5-4
Avoc 4 5-3
Jokers5 4-0
* = 3 punten in mindering

Jongens A
AMVJ 6-16
Sittardia 4-10
Heeg 5-9
Vluco 5-6
VCV 6-4
Volharding 4-0
Jongens B
Geevers 4-12
Rapid 5-12
SEC 5-12
Furos 4-6
Elan 5-6
Elsloo 5-3
Heeg 2 5-3
Avanti 3-0
Jeugd C
Dovoc 5-13
VCV 4-12
Sittardia 5-11
Furos 4-9
Jokers 4-9
Elan 5-9
Heeg 6-6
Geevers * 4-3
Avanti 5-0
VCV, 6-0
2A
Mutiara Maluku 7-21
Muvoc 2 6-15
Avoc 3 6-13
Geevers 5 5-9
AMVJ 4-5
Dovoc 2 4-4
Heeg 2 5-4
Grovoc 3 4-3
Elan 2 5-1
Sporten Spel 4-0

2B
Jokers5 4-12
SEC 2 3-9
Avoc 2 4-9
NAC 2 4-8
Rapid 4 4-8
Heeg 3 3-2
Grovoc 2 5-0
Nivoc 5-0

Meisjes A
Avanti
Sittardia
Rapid
BSV
VCH
Geevers
Heeg " ■
Sittardia 2 'VCV
Blok
Dynamic

Meisjes B
Furos
Sittardia 3
VCH 2
Geevers 2
Jokers
Rapid 2
Grovoc
Vluco
Sittardia 4
Avanti 2 fc
Elan j
* = 3 punten in minden1?
Heren
Promotieklasse t
Furos
SEC 2
Jokers t
Vluco *
Avanti
SEC
VCH 2
VCV
Geevers 2
Muvoc
VCH 3
Sittardia 2
Heipoort

IA
Sport Spel
VCH 4
Sjoahn
Fiscus 2
Dovoc
Geevers3
AMVJ
Fiscus 3
Vluco2

Ere-afdeling
Waardh.B.-Star cl.
Scory b.-Liewke
Hakkers-Hakkers 2
Victoria-Zw.Ridders
Smidter 8.-Wien
Stand
Boskabouters
Scory Boys
Hakkers
Karrewiel
ZwarteRidders
Liewke
Smidter Boys
Victoria
Star Club
Wien
Hakkers 2
Waardh.Boys

Overg.klasse A
v.Gogh-Loontjens
Miranda-Beat B.
Millen-Heer
Angelina 8.-Smidter B-2
Heister-Blauw w.

Overg.klasse B
Wien 2-MillenerB.
DAT 8.-Verdw.Vissers
Hubetsy 8.-Keulen
Hoeskamer-Cramignon
Dn Hook-Heide

le klasse A
Tunnel-Pitsers
B.d.Bissjop-Jokers
Koningsw.-Camont.B.
Star c1.2-Singel
Cramignon 2-Maarland
le klasse B
Dolomiet-Sjork
Connection-Koningsw.2
Sjteiweeg-Waardh.B.2
Survivors-Borgharen
A.Aelse-Heukske

le klasse C
Leeuwenh.-Eck
Poart-Hakkers 3
Mariaveld-O.Mert 2
Eagles-Schachtw.
Drop Inn-Hoekje

2e klasse A
O.Genoegen-Duuker
Old Inn-Sjteiweeg 2
Uiver-Smeed
Da Capo-Star c 1.3
Cramignon 3-O.Eysden 2
2e klasse B
Heer 2-Smid
Smeed 2-DATBoys 2
Liewke 2-Dolomiet 2
Herli-Cramignon 4
Crazy Pie-B.d.Bissjop 2

2e klasse C

Bekker-Beckerke
Eykenboom-Connection'
Servaas-v.Gogh 2

2e klasse D
Wien 3-Cosy Corner
Tamboer-Leeuwenh.2
Jojo 8.-Pr.Hendrik
Baekske-Meetp.

2e klasse E
Heide 2-Cosy Corn.2
Oranjeb.-Suestra 2
Muecherv.-KoomErin
Fun 8.-Wien 4

Zuid-Oost-Hoek
Hoofdklasse
Scherp Vor-Bergz.B.
Olympia-Smile B.
Corner-O.Schandelen
Eck-Br.keetel
Petit 8.-N'hagen
Kloppers-Poortje
Stand
Petit Boys
Poortje
.Nieuwenhagen
drEek
Kloppers
Bergzicht Boys
Smile Boys
de Corner
Brouwkeetel
OudSchandelen
Olympia
ScherpVor

le klasse A
Graefke-Bergschot
Mergell.B.-Bergz.B.2
Brugske-Eck 2
Galouppe-Trapped.
Zinkviulke-Zoefjes

le klasse B
Meppers-O.Heide
N'hagen 2-Pipo B.
Blue Ang.-Torero
Vogelzank-Corner 2
Kickereck-Stalletje
2eklasse A
Oriënt8.-Nijswiller
Joy-Leeuw
Schuuvers-Mechel
Bocholtz 0.-Brugske 2
Sluipers-Zoefjes 2

2eklasse B
Poortje 3-Stampers 2
Zoefjes 3-Striegiezer
Bro.keetel 2-Paniekz:
Torero 2-Centraal

2e klasse C
Poortje 2-Molen
Kokkie 8.-Olympia 2
Br.keetel 3-Veldhof
Br.wapen-Hopel

2E KLASSE d
Watert.2-Kloppers 2
Cartouche-Petit b.2
Pipo b.3-Geulke
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Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

clubgenoten Mariska van Ling en
Lilian Ummels. Rechtenstudente
Van Ling pakte de zaken tegen de
meer geroutineerde Ummels tac-
tisch aan. Van Ling scoorde snel
een koka waarna Ummels moest
komen. Van Ling weigerde het
grondgevecht aan te gaan omdat
daar juist de sterkte van Ummels
ligt. Toen de Maastrichtse boven-
dien een vreemde waarschuwing,
wegens een schijnaanval, aan haar
broek kreeg stond de eerste titel
voor Van Ling vast. In de klasse tot
56 kilogram was de 16-jarige Roer-
mondse Angeüque van Wegberg
een van de jonge verrassingen. On-
opvallend baande zij zich een weg
naar de finale waarbij Marie-Claire
Haagmans haar verleden jaar ge-
wonnen titel bij Van Wegberg
moest inleveren. Ondanks dat haar
klasse tot 61 kilogram het zwaarst
bezet was kende Eveline Scholten
weinig problemen om haar vijfde
Limburgse titel op rij te pakken.

Districtssecretaris Bons vond het
maar niks: „Ze slaan die jonge mei-
den, die serieus met hun sport bezig
zijn, van de mat af. Daarna zie je ze
nooit meer terug. Het is geen stimu-
lans voor het judo".Limburgs judo-
nestor 'ome' Jan van der Horst zegt
het positiever: „Ze brengen een
nieuw element in het wedstrijdge-
beuren en dat doen ze bovendien
met goed judo".

Uitslagen: Tot 48 kg: 1. N. Bitsch (Maas-
tricht); 2. K. Lelieveld (Weert); 3. K. Lan-
genslag (Weert); 4. M. van Rossum (Ble-
rick). Tot52 kg: 1. M. van Ling (Maastricht);
2. L. Ummels (Maastricht); 3. S. Raithel
(Kerkrade); 4. G. van Veen (Heerlen). Tot56
kg: 1. A. van Wegberg (Roermond); 2. M.C.
Haagmans (Maastricht); 3. H. Pennartz
(Kerkrade); 4. C. Peters (Heerlen). Tot 61
kg: 1. E. Scholten (Horst); 2. N. Franssen
(Maastricht); 3. T. Hoen (Brunssum); 4. D.
Mingers (Kerkrade). Tot 66 kg: 1. J. Langen
(Kerkrade); 2. G. Meinetten (Brunssum); 3.
S. Pattiwael (Geleen); 4. R. Sijstermans
(Weert). Tot 72 kg: 1. N. Paasen (Oirsbeek);
2. J. Frints (Margraten); 3. J. Bohnen (Kerk-
rade). Plus 72 kg: 1. I. Peeters (Weert).

De Kerkraadse Jacqueline Langen
had het in haar klasse daardoor
plots moeilijker om haar dertiende
titel in successie te behalen. Zij won
al haar partijen met ippon. In het fi-
naleduel tegen de 32-jarige 'nieuwe-
ling' Gerda Meinetten uit Bruns-
sum moest zij echter tot het uiterste
gaan. Na de vier minuten matwerk
had geen van beide kunnen scoren.
Toch kreeg Jacqueline Langen de
titel op basis van de meest actieve
aanvalster.

Kepu Stars
ziet sterretjes

De finale in de klasse tot 52 kilo-
gram ging tussen de beide Tsukuri

Van onze medewerker
tQ JEAN SNIJDERS

- De badmintonners
""-H ri -Hoensl3roekse Victoria heb-
■C ij f prestigestrijd tegen Boonen/
-Ts Roermond met minimale cy-
Ve *eten te winnen. Door die 6-5
'ub lnn'ng is de Hoensbroekse
ijLVan de tweede naar een derde
t^ s °P de ranglijst in de over-Ssklasse teruggevallen. " Angelique Willems van VCH ziet een van haar smashes terugkomen van het blok.

Foto: FRANS RADE

ren- en gemengddubbel), mag voor-
lopig niet sporten. „Vorige week
nog speelde Sim enkele goede par-
tijen. Op de training stel je je daar
dan bij de opstellingen op in. Toen
bleek dat hij niet mee kon doen,
hebben we de zaak moeten om-
gooien. Ondanks de omzettingen
ging het in de dubbelspelen weer
uitstekend en mag ik zeker gezien
het scoreverloop uiterst tevreden
zijn", stelde Breuer vast.

HEERLEN - De Heerlense herenploeg speelde zondag 0-0 gelijk in
Eersel. Een matig resultaat na een tamme partij die vooral in de
eerste twintig zeer moeizaam op gang kwam. De tweede helft
werd Heerlen iets beter maarkon ondanks vijf strafcorners en een
paarkansen voor het doel, geen punt afdwingen. Het laatstekwar-
tier ging het spel op en neer. Toen Servaas van der Eerden in de
laatste seconde met een stuiterende bal op doel alsnog scoorde
werd de vreugde afgeblazen door de scheidsrechter die van me-
ning was dat de bal buiten de cirkel was geslagen.

Van onze medewerksterLISETTE MEYRINK
S&6- e*"by tussen de twee hoogst
*6n „n °*e Limburgse ploegen kende
l«s S --S scoreverloop. Na de sing-
*aar °nd Roermond met 4-2 voor,
**1 rl na e twee herendubbels en
Je «amesdubbelpartij had Victoria
Ifigi Ssenstand weer in haar voor-
fJo 6nw^ten om te buigen (5-4). De
lök r°ekenaren wonnen daarna
J%l °g als eerste een gemengd-
tiet H partiJ* maar konden toch
Heg. 6.v011e drie wedstrijdpunten

"Uiswaarts nemen.
waarmee Kerkrade op een uitste-
kende tweede positie, één punt
onder Hoekeer, de winterstop in
gaat.

K a«r c°mplimenteerde zijn ploeg
lraoe. °PP voor de geslaagde inhaal-
stre''~ie 2-4 achterstand was een

de rekening- Ik had ver"
% }wna de singles toch wel een 3-3
Hèrsl J soorebord te zien. De ploeg
!Ve t gelukkiS uitstekend. Met
Bj L. lom Regterschot presteerde

erendubbel ê°ed met wiel
e duhk' e *-aatste weken wordt in

"tfdijs rbels zeer goed gepresteerd",Ub areuer.
'Victo .Hotj /"la moest het deze keer naast

«"'
Ssen ook zonder lan Sim

fVQort " Sim, vorige week nog goedwee overwinningen (in het he-

Vooral dankzij goed werk van kee-
per Gerome Willms heeft Kerkrade
haarvoorsprong kunnen behouden.
Broer Raoul Willms moest halver-
wege het veld verlaten vanwege een
spier-blessure. Daardoor miste de
ploeg een belangrijke spits die toch
altyd goed is voor een paar doel-
punten.

"We hadden zondag het geluk aan
onze kant", aldus aanvoerder Piet
Korten. "De paar mooie aanvallen
die we op de grasmat neerzetten,
liepen beiden uit op doelpunten,
dat is onze mazzel geweest want het
liep niet best. Onze strafcorner luk-
te niet en felheid in de ploeg ont-
brak. En dat, terwijl we het juist
moeten hebben van een vechters-
mentaliteit. Ondanks onze riante
uitgangspositie zullen we elke wed-
strijd op onze qui vive moeten blij-
ven en niet denken dat we er al
zyn."

" De hockeyheren van Mierlo konden hunKerkraadse opponent de voet niet dwars zetten.
Foto: FRANS RADE

Van onze medewerker
MARCEL JOOSTEN

SOMEREN - Na de euforie van vori-
ge week rond de winst op topper
Quo Vadis staan de basketballers
van Kepu Stars weer met beide be-
nen op de grond. In Someren werd
met 90-73 verloren van de Super-
cracks. Een team dat geen oogstre-
lend basketbal speelt maar wel
degelijk bereid is om tot het uiterste
te gaan. De teams van Braggarts
hadden dit weekeinde vrijaf.
Kepu-coach Van den Berg weet
zich momenteel geen raad met de
wisselvalligheid van zijn team. De
ene wedstrijd spelen de Kerkrade-
naren oogstrelend basketbal om
een week later te vervallen in een
spelletje pleintjesbasketbal. Coach
Ger van den Berg: „In Someren za-
ten we toch lekker in de wedstrijd
en komen zelfs twaalf punten voor.
Dan weet je dat de cracks een tand-
je bij zullen schakelen en terug
kunnen komen, erger nog, we ko-
men achter en dan moet je het
hoofd koel houden. In die fase gin-
gen we dan hopeloos forceren en
proberen wij de wedstrijd open te
breken. Je geeft de tegenstander
een kans om met snelle uitbraken
makkelijk te scoren en dat doet
pijn".
De cracks kraakten inderdaad de
Kepu-defence en deelden een ge-
voelige tik uit. En met het oog op de
komende streekderby tegen Duna-
tos uit Meerssen is het voor de
Kerkradenaren zaak snel weer de
juiste vorm te pakken te krijgen.
Dunatos en Kepu Stars staan heel
dicht bij de rode lantaarn die mo-
menteel in bezit is van de reserves
van Kimbria.

Poloërs blijven
puntloos

HEERLEN - Na zeven wedstrijden
hebben de Limburgse teams in de
bondscompetitie waterpolo nog
steeds geen punten behaald. Ook
dit weekeinde verloren de heren-
teams van ZON Sport en Spel,
KZ&PC, MZ&PC I en 11. Het eerste
herenteam van MZ&PC was dicht
bij de eerste seizoensoverwinning.
In de thuiswedstrijd tegen MZC'2I
uit Nijmegen verloren de Maas-
trichtenaren net met 5-6. In de dis-
trictscompetitie won het dames-
team van HZ&PC en het herenteam
van SPIO wederom. Beide teams
zijn de enige Limburgse ploegen
die na zes wedstrijden nog ongesla-
gen zijn.

Hockeyers Kerkrade blijven in spoor koploper

Gelijkspel deert HC Heerlen niet
et en de stand op de ranglijst was
Unt oor beide ploegen belangrijk

6k te Pakken- Voor Victoria om
ijjv oovenin de ranglijst mee te
't d

n °*raaien> voor Roermond oml<w!e degradatiezone te geraken.
it £] de Roermondenaren goede j»e startblokken kwamen, trok

°ensbroekse ploeg uiteindelijkaan het langste eind.

'Cl-evriRADE " viJf weken heeft BV
'^^en °nt de eerste plaats inge-erekla Van net klassement van de

' ?ve *fse golfbiljart, maar die is
%dsi*!n°men door de heersende
sein £arnpioen Maasgolf uit Wes-
\ l Wit* lnKerkrade de topper metr; lst te winnen.

■ Geurts opende de wedstryd
urentrw overwinning °P Wieher
''t^Hit '1-0), maar daarmee was hett **oUrn Verschoten en lieten Peteri R

,en* Joost Drenth, Henk van;Math Unstraat, Rob Steffanie en
''-"cci- iVan Veldhoven geen punt6r "Jggen: 1-5.jSjN-a
Ie Dr^ net Sittardse Brand Taveer-

kn ilteerden van de misstap van
te ei~P °Per door de volle winst op

l '--«idi* SNA zette in Sittard Hol-
veer Jf met 5-1 opzij en Brand Ta-

fin
pte in Echt Heukske

f°de ï
De debutant werd met de

ÖVg .lantaarn opgezadeld, omdatn nkoste van Maasvallei (ur-
-^alrt de eerste overwinning be-tC 6: 4"2- THeoKoster c.s. van De
&Unt'fn BVO uit Ospel deelden denten: 3-3.

Chevremont
leider af

" DAMMEN - De dammers van
Eureka (Heerlen) hebben na de 14-6
zege op het Kerkraadse VQS de lei-
dingin de hoofdklasse van De Vas-
te Zet overgenomen. De Geleners
verloren verrassend met 12-8 van
De Kroonschijf en kunnen hun
kampioensaspiraties voorlopig in
de ijskast stoppen. Volgens Eureka-
teamleider Eddy Zijlstra is zijn
ploeg op de weg terug. „Ik geloof
dat niets en niemand Eureka meer
kan stoppen".

De heren van Kerkrade beleefden
afgelopen zondag tegen Mierlo hun
slechtste wedstrijd van het seizoen.
Vooral verdedigend werd veel ge-
knoeid waardoor het middenveld
en de aanval er absoluut niet uit-
kwamen. Dit was mede te wijten
aan het zeer drassige veld waardoor
veel ballen hoog werden uitgesla-
gen waardoor de Kerkraadse heren
aan de rand van de cirkel meerma-
len in een moeilijke positie kwa-
men. Uiteindelijk brachten doel-
punten van Tim Merx en Christiaan
Janssen de verlossing en schreef de
Kerkraadse ploeg alsnog 2-0 winst
op naam. Twee belangrijke punten

Kerkrade

Een en ander betekent dat Heerlen
naar een derde plaats opschuift en
aansluiting met de kop houdt. De
Heerlense dames ging het zondag
niet voor de wind. Tegen de sterke
ploegvan Tegenbosch had het team
én zware dobber. In eerste instantie
kwam Heerlen goed op gangen zet-
te zich al in de achtste minuut via
de strafcorner van Corinne Velle-
koop op 1-0 voorsprong. Ondanks
een hevigtegenoffensief van Tegen-
bosch, lukte het Heerlen haar voor-
sprongvast te houden. In de tweede
helft kon Heerlen haar aspiraties
echter niet langer waarmaken. De
hoge druk van Tegenbosch op de
Heerlense verdediging in de tweede
helft bracht het team in grote moei-
lijkheden en moest uiteindelijk met
4-1 capituleren. De Heerlense da-
mes hebben in totaal vijf punten
kunnen behalen en zullen er in de
tweede helft van de competitie hard
aan moeten trekken om uit het dal
omhoog te komen.

"Een gemiste kans", aldus coach
Beurskens. "Natuurlijk is dat pech
maar we hadden het natuurlyk al-
lang eerder moeten maken. De dis-
cipline ontbrak. De jongens speel-
den te soft, ik moest ze constant op
hun plaats wijzen en tot de versnel-
ling aansporen. Onze invaller Mar-
tijn Storm uit jongens 81, speelde
overigens een uitermate goede par-
tij in de achterlinie."

Van onze volleybalmedewerker
LANDGRAAF - Een peptalk had
Geevers/VCL coach Frans Crom-
bach niet nodig voor de confronta-
tie van zijn volleybalploeg met
VoCASA. De noodzaak om iets
recht te zetten na twee opeenvol-
gende uitnederlagen vormde vol-
doende motivatie voor de Land-
graafse volleybalequipe: 3-0 (15-11,
15-12, 15-8).

Revanche voor VCL
Eindelijk winst voor volleyballers na negatieve serie

Het fundament voor de winst werd
gelegd met een constante pass op
maat. Daarmee kon Geevers/VCL
vrijwel zonder restricties het hele
repertoire aan offensieve combina-

ties uitspelen. De enthousiaste,
maar niet bijster vaste, Nijmeegse
formatie zocht de tegenaanval voor-
namelijk door het midden. Daar
vormden evenwel de hoofdblok-
keerders Guido Goertzen en Frank
Benne gaandeweg een effectieve
sta-in-de-weg.

Met onder meer vijf scorende bloks
bepaalde het aanvankelyk wat ge-
spannen spelende Geevers/VCL
zestal het scoreverloop in de ope-
ningsset: 15-11. Even mocht VoCA-
SA hoop koesteren na de hervat-
ting: 0-5. Twee servicewissels later
had de thuisploeg het gaatje alweer
gedicht en de touwtjes stevig in

handen 8-5. De Nijmegenaren ga-
ven niet op, doch misten zowel
kwaliteit als overzicht om dichterbij
te kunnen komen: 15-12. In het laat-
ste bedrijf werden de hoekaanval-
lers van Geevers/VCL tot hun per-
soonlijke genoegen regelmatig
geconfronteerd met aanlokkelijke
gaten in de Gelderse netverdedi-
ging: 15-8.

Heren VCH
Voor de herenhoofdmachtvan VCH
was niet meer dan een kansloze bij-
rol weggelegd in het treffen tegen
Jola/Olympus: 0-3 (8-15, 5-15, 6-15).
De equipe uit Made behoort tot de

titelfavorieten nadat men zich aan
het begin van dit seizoen versterkte
met het duo Baecklant/Simons,
evenals coach Paul van Rijthoven
afkomstig van eredivisionist TDK/
Brevok. De absentie van pure blo-
klengte werd in de Noordbrabantse
equipe ruimschoots gecompen-
seerd met een foutloze balbehande-
ling en perfect uitgevoerde, snelle
variaties aan het net. Alleen in het
begin van de eerste en derde set
kon VCH enige tijd het tempo bij-
sloffen. „We wilden wel, maar het
liep van geen kant bij ons", ver-
woordde aanvaller Roel Maas de
machteloosheid bij de thuisploeg.
VCH coach Peter Arets merkte te-
rugkijkend op: „Tegen een oppo-
nent van dit kaliber komen wij nog
duidelijk te kort. Ik heb daarom
vrede met de nederlaag, maar con-
stateer tegelijkertijd dat de ploeg te
weinig heeft gedaan om in ieder ge-
val de eigen score wat meer op te
krikken.".

Blessure Boesten nekt GTR
HULSBERG - De blessure van Ralf Boesten heeft GTR de eerste
plaats in de tweede klasse A van de Hans Schaefer wintercompetitie
in Hulsberg gekost. Bij de stand 3-2 tegen Dick Schuurhof moest
Boesten met een spierblessure in de rug opgeven. Behalve het verlies
van deze partij betekende dit ook opgaven van het herendubbel en
gemengddubbel. De andere vijf partijen won GTR zodat er toch nog
een 5-3 overwinning op het scorebord kwam. Twee punten te weinig
óm Blerick 2 van dekoppositie af te kunnen houden. De Noord-Lim-
burgers wonnen met 7-1 van Brunssum 3.
In afdeling B heeft Kerkrade 2 na twee wedstrijden een half punt
voorsprong op SLTC 2.

" Rogier Wassen heeft het tweede toernooi van het Audi-jeugdcir-
cuit ook op zijn naam geschreven. Net zoals twee weken geledenwas
in Almere John van Lottum uit Hoogland zyn tegenstander in de fi-
nale. Wassen was met 6-4, 6-2 sterker.

oostelijke mijnstreek

Het gaat beangstigend goed'
Volleybalcoach Ger Spijkers na zege VCH op Odulphus:
limburgs dagblad sport
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Van onze medewerker PAUL DEMELINNE

- Alles wijst er op dat dit seizoen VCH de te klop-
-11 Ploeg is in derace om hetkampioenschap van de zuidelij-
-1eerste divisie. Zaterdagmiddag consolideerden de Heerlen-volleybalsters hun ongeslagen ranglijstpositie door Odul-
J in 52 minuten met 3-0 (15-5, 15-9, 15-10) af te drogen.
J^anks dat fraaie resultaat voelt patron Ger Spijkers zich niet
veel zorgenvrij.

Alle dertien goed
voor judoka Langen

Extra punten geven LX spannend verloopL |§aat tot nu toe eigenlijk onver-L*?' en tegelijkertijd beangsti-
(l,a goed", betoogt de met alle
heybalwateren gewassen coach,
lis hebben we nog geen set af-wen, terwijl ons speelniveau

,£-^eeds te wensen over laat. De
ving 0p ,-[e standenlijst wordt

)0*rartierhand zichtbaar. Onze
.^aamste concurrenten komenvn wedstrijdritme, boeken over-jSende uitslagen. Misschien
'«ken wij pas wakker bij onver-ets verlies, maar daar zit ik na-H)k niet op te wachten."

VCH 2 kreeg iets te weinig in het bij
vlagen aardige treffen tegen Peel-
push: 1-3 (14-16, 10-15, 15-8, 15-6).
De jongeHeerlense equipe gaf in de
eerste doorgang twee setpoints uit
handen. Op basis van veel inzet
werd de krachtmeting via winst in
de derde set (15-8) weer opengebro-
ken. Peelpush rook het gevaar en
trok de duimschroeven aan in het
afsluitende bedrijf: 6-15. VCH 2
coach Henk Pastoor: „De opgaande
lijnwordt langzaam zichtbaar, maar
het verval in deze fase helaas nog te
groot."

mans als productiefste aanvalster
stootte VCH door naar 15-10.

L?e optiek van de veeleisende

* to* er boekten alleen Jacqueli-
IjJ^Uems en Erna Spijkers een
r^ e voldoendein het probleemlo-

jt J^chtmeting met de debutanttijt g' Het °Ptreden van Erna
J^ers was overigens kort. Zij ser-

tri j e thuisploeg in de eerste
C " (15-5) van 4-3 naar 9-3 en
6 sL*nverband met een opspelen-e pnouderblessure vanaf de twee-

°organg vervangen door Sally
te)rans- Een simpele tempover-
t^g van VCH bij 9-9 bleef onbe-
*tst°ord: 15"9- °dulPhus zette de
i^ ■ e set in met een va-banque of-
le. lefie en zag die moed beloond
ie. een 1-7 voorsprong. Lang ge-n Was er evenwel niet bij. Twee
or .agbeurten later gaf het score-

-9-? aan. Met Miriam Muer-

In de derde divisie schudde een
strijdlustig VC Voerendaal hard aan
de troon van gewoontekampioen
VCH -3. De koploper wankelde,
maar ontsnapte op de valreep: 3-2
(15-10, 12-15, 13-15, 15-13, 15-13). VC
Voerendaal betaalde een hoge prys
voor het onstuimige optreden. In de
tweede set moest spelverdeelster
Tiny Mertens het veld ruimen met
een fikse knieblessure. Een ronde
later volgde de exit van haar ver-
vangster Sandra Blank als gevolg
van een enkelkwetsuur. In en tegen
Velden zakte Geevers/VCL na een
sterk en hoopvol begin roemloos
door het ijs. Vanaf de tweede set
werd de gedecimeerde formatie uit
Landgraaf volledig weggeserveerd:
3-1 (8-15, 0-15, 1-15, 2-15).

Verschil tussen Victoria
en BC/Boonen miniem

BORN - De Limburgse dames-judo-
kampioenschappen, die in de sport-
hal Het Anker in Bom plaatsvon-
den, zijn in de laatste jaren zelden
zo spannend verlopen als dit jaar.
Weliswaar doken in de finales vaak
weer de gevestigde namen op, maar
het is duidelijk dat de doorbraak
van jonge judoka's aanstaande is.
Een van de punten waardoor de ju-
dokampioenschappen spannender
verliepen was dat een aantal judo-
ka's, in voorbereiding op het beha-
len van de zwarte band, eenmalig
via ditLX extra punten in de wacht
wilde slepen. Een zaak die in elk
geval als consequentie had dat er
stevig om de titels geknokt moest
worden.
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Sex for Two
Wacht op je beurt voor een

live privé-beurt
06-320.370.80,( 50 cpm)

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)

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

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)

Griekse sex
NIEUW Lisa doet 't, 50 cpm

06-320.325.55
* Sexlijn 10*

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

Vriendin... 06-320.323.10
Call me 50 cpm

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!
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.

Bel Lenie
Gratis sexgesprek -dating -
trio - foto - lingerie. Alles
06-320.324.96 (50 cpm)

Prive-sex-kontakt, maak 'n
sex-afspraakje

met een lekker meisje of stel
06-320.322.33 - 50 et p/m

Waarom wachten?
Zoek nu snel de vriend of

vriendin van je dromen. Bel
de afspreeklijn

06-320.320.33 - 50 et p/m

Echt lesbisch
of maar zon 50%. Voel je

als vrouw behoefte aan
contact met vrouwen?

De Box van vrouw tot vrouw.
06-320.327.78- 50ct pm.

Verschillende hete meisjes
zoeken een

sexafspraakje
06-320.330.43 (50 et.p/m)

Direkt Snel Sexcontakt
sex-afspreeklijn
06-320.320.55 (50 et.p/m)

Homo-jongens
hoor ze lekker tekeer gaan
06-320*330,88 -50 et p/m

Partnerruil
Direkt apart met mannen en
vrouwen die zin hebben in

een spannende sexruil!
06-320.330.91 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek
**porno dating**
06-320.321.44 (50 et. p/m)

Plezier voor 2
de manier om een vriend of
vriendin aan de lijn te krijgen

Altijd succes.
06-9.500 - 50 et p/m

bi-sex kontaktl.
Ook trio-sexkontact

06-320.325.01 (50 et. p/m)
Hete meisjes willen
Sexkontakt

06-320.330.42 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontakt!!
Sexadvertentie

06-320.325.80 (50 Ct. p/m)
Gewillige meisjes en hete

vrouwen zijn op zoek naar 'n
spannend slippertje. 50 cpm

06-9661
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:o6-95.70
Homo: 06-96.14 (50 et. p/m)

....
06-lijnen

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,

vrouwtjes en stoeren
hete knullen.

06-320.330.90 (50 et.p/m)

**Bi-Sex Privé**
Zoek je 'n heet meisje of een

lekkere boy??? Direkt
afspreken, ook voor trio

06-320.330.46 - 50 Ct p/m
100 hete meisjes zoeken

sexkontakt. 06-320.326.66 (50 et. p/m)
Zoek jij snel sexkontakt??

Tippellijn
06-320.330.79 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320.327.77 (50 et. p/m)

Sexadressenlijn
Elke dag nieuwe adressen,
van hete dames/meisjes.
06-320.328.00 (50 et.p/m)
Zoek jij een lekkere boy?

Home dating
■ 06-320.330.95 - 50 et p/m

Tessa (18) is zon lekker
meisje

06-320.328.88 (50 et. p/m)

* Gezocht: Onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu

en je hebt direkt kontakt.
S.M. voor twee.
06-320.329.99 (50 et. p/m)

Wil je snel een privé of
Escortmeisje thuis (50 cpm).

06-320.325.04
***Gay Privé***

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

een andere boy wilt spreken
druk je op de nul. Succes!!
06-320.322.75 - 50 et p/m

Scheur de kleren van mijn lijf
ik heb een hete bui! (50cpm)

06-350.211.14
Sexbezoekje

Bij wulpse Annet. Trio!
06-320.320.95 - 50 et p/m

Stoute Sexafspraakjes
meisjes kontaktlijn (50cpm)
06-320.330.16
Wulpse Loesje
Hoor haar tekeer gaan.

06-320.330.96 - 50 et p/m

Monique
Ze trilt van sexgenot

06-320.330.97 - 50 et p/m
Donkere vr0uw..06.96.40

Zapp 5ex..06.96.92
Harde praat..06.96.91

Live met mij?..06.95.06
Volle vr0uwen..06.96.94

Ze bukt! Griek5..06.96.93
Kort en lekker 50 et. p/m.

Wild en Vurig
Jeanet

06-340.320.27
50 ct.p.m.

Éfe __M Wok\t-*\-*\-*^i-*\ro*- ___ #ïl®_ï__S!2j^ yffl

P elke dag Ij fflßSßf vindt
kans als Jfl W tussen de J

u uw 11 » PICCOLO'S.
■ ■ ■ - - -

fc Staan uw postcode en huisnummer tussen de mlPiccolo's? Dan heeft u’ 10,- gewonnen. Van het lf■lp Limburgs Dagblad. En... een prijs beschikbaar «J[ gesteld door PTT Post. Eén maal per week maakt u j|
spook kans op de weekprijs: ’ 100,- van hetLimburgs -«Dagblad en een hoofdprijs van PTT Post.

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

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

Limburgs Dagblad.

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

1. die dag het speciale Piccolo-nummer belt,
lil uitsluitend tussen 9.00 en 17.00 uur; op zaterdag g||

uitsluitend tussen 10.00 en 12.00uur.h 045 - 739384IL 2. antwoord weet op een simpele vraag over de J|
rubriek waarin uw postcode werd geplaatst.

Een gezamenlijke aktie van:

W LimburgsDagblad r&|Q Ejufl
De duidelijk- krant

Reglement en voorwaarden liggen ter inzage op het hoofdkantoor, van het Limburgs Dagblad te Heerlen. ,

***S.M. Privé*** Triosex-kontakt
De direkt apartkontaktlijn' 06-320.320.92 - 50 et p/m

Strenge afspraken Ook voor partnerruil.
06-320.322.17 - 50 et p/m

Dis pas nieuw! HOlTlOkOntakt
Het Tele/bordeel! Zoek je 'n hete jongen?

Zoek je een vrouw of meisje 06-320.330.18 (50 et. p/m)
om alles te doen wat thuis
rdTtepKSS^er bisex voor twee

ben je razendsnel bij het direct aPart met een
meisje of de vrouw die alles heet meisje of met een

geeft! (zelfs haar adres!) lekkere jongen:

06-320.320.85 06-3203308750 et p/m

50 cpm. Krab/Telemedia! SeX kontaktlijn
\/-r-j -r Luister naar hete meisjes
Vciolci die een lekkere jongen zoe-

een afspraakje? De flirtbox, ken voor het vervullen van
daar lukt het altijd. hun hete sexwensen.

06-320.330.01 (50 et. p/m) 06-320.329.88 (50 et. p/m)

KontakterVKlubs

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.

Porky's Pretpark!!
Nieuw met 4 leuke jonge meisjes__ 045-228481 / 229680

nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur.

Nieuw ** Club Elite ** Nieuw
Wip er eens geheel vrijblijvend binnen, drankje gratis.

Dit alles in een ongedwongen sfeer.
6 meisjes verwachten U.

Hamolenweg 15, Kerkrade. Open ma. t/m za. 20.00-04.00
Tel. 045-458916.

’ 50,- all in
En wat we beloven doen we ook. Tel. 045-423608.

Paradiso _? 045-317032
Europaweg Noord 158, Landgraaf v.a. 14.00 uur.

NIEUW: INGE, RAMONA PAMELA, IDA, MONICAÜ!

Club Maison D'Amour Simpelveld
De mooiste, schoonste, gezelligste met super mooie jonge

meisjes. Ook voor Thaise body-massage, sauna.
Paren en alleenst. avonden.

Vrijdags en zat. v.a. 21 uur. Paren ’ 50,- All-in.
Vrijdag sexy shows door 2 francaises en Patricia

Dr. Poelsplein 33, Info.: 045-445120

Villa Liberta Susteren
Open Sex, orgies en party's in nudistische salon.

Onbep. genieten van alle vormen van sex en ontsp. plezier.
Goed en ongehaast met jongesexy dames in pikante
kleding of bloot. Moeder en dochter voor trio. Wij vrijen

zonder taboes. Ervaar het zelf.
3x wippen voor 1 all-in prijs

Ma. dind. en dond. 12-02 uur. Woensd. en vrijd. tot 18 uur.
Maaseikerweg 24, Susteren, 300m. va. A2richt. Susteren.
Leuke meisjes altijd welkom. P.s. Lees over onze paren-

club woensdag-vrijdag-zaterdag.

Club Mirabelle
Club Nirwana

Bekend van tv en faam!!!
Niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!

Geen praatjes, maar gaatjes!! Erotische shows op verzoek!
Klant-koning-service!! Meiden die aan de top willen staan!!

Alles geheel vrijblijvend in ongedwongen sfeer.
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120
Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

Escort Mirabelle/Nirwana
Best shop in town

18.00 tot plm. 06.00 uur. Tel. 045-427120/463323
Wij hebben insperatie bij elke variatie!

** Riversideclub **
A2, afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak

100 mtr. voorbij camping de Maasterp. Open van maandag
t/m vrijdag van 14.00 t/m 02.00 uur. Creditcards accepted.

Tevens vragen wij assistentes. Tel. 04755-1854.

Club Amorosso
hier leert ieder vogeltje fluiten, met nieuw Tina en Gina.

Nu ook speciale erotische MASSAGE. Rijksweg Zuid 105,
Geleen. 046-756335. Geop. ma-vr 12.00-24.00 uur;

zat. 13.00-20.00 uur.

Buro Venus
voor al uw privé-adres. tev.

dames gevr. 043-257229

**045-326191**
* Escort all-in *
Peggy/Privé en

Escort
Ma-vr. 11.00-22.30 uur wo.
tot 19.00 uur. 046-374393.

Nwe. meisjes aanw

Apart, apart!!!
heren, grijp uw kans.

Bij Chantal deze week op
zn Frans alleen op afspraak

Tel. 045-213457

Sacha's Escort
V.a. ’ 100,- all-in

Tel. 06-52980255.

Jamien
Af 10 uur, ook zat. en zond.

Meisje gevr. 045-721759.

Volslanke
Vrouw in romantische en

exotische sfeer 043-473309
Sauna-Club
Rustica

V.d. Weyerstr. 9 Kerkrade.
Tel. 045-412762.

Open: ma. t/m vr. 11-24 uur.
Erotische massage met

Mariska en Conny.

Sans Soucis
Club, Roermondseweg 9-11
Tegelen, 20 km va. Roer-
mond, zoekt meisje. Zeer
goede verdiensten. Inl. 077-
-736086 va. 15.00 uur.

Buro Geleen
Bern, in adr. 046-748768

Vera
Privé, tel. 04754-85818.

Privé
Heerlen-Centrum
Tel. 045-7147Q7.

NieuwvEscort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel__ 045-428849

Love Escort
Tel. 045-320905

Club "La Belle"
K'rade-Spekh.heide, Gra-

verstr. 13, dagel. van 20-04
uur. Regina, Moniq, Uschi,
Jutta, Tamara. 045-416143.

Buro Yvonne
met een superadresje

046-523203.
2 films tegelijk zien?

Videoclub
045-718067, meisje aanw.
Frans mog. Nieuwe films

Buro Elvira
Privé-escort-adressen.

V.a. 18.00 u. 045-419384.

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

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
Day & night service.

045-462257

Gay-Privé
en escort. 045-228713.

Privé Daisy
1/2 uur ’ 85,- all-in

Vrijdag: bikini
Tel. 045-229091.

BIJ LYDIA
is het ALTIJD feest"

Bel 046-749662 11-23 U.
Óók zaterdag 11-18 u.

DAVE
Voor heren!! 045-423608.
Geen berg is ons te hoog,

geen weg is ons te lang
Privehuis
Brigitte

Tel. 045-232069 of 212570.
Tevens assistentie gevr.

Katja's Privé
Ook escort, 045-423608.

Anita Privé
tel. 045-352543.

Contactburo
Maastricht. Bemidd. v. privé/
relaxadressen. 043-635264.

Nieuw!
SM huis Rachel.

Volledig ingerichte SM
studio's. Tev. studio's te

huur. Tel. 045-274810. Pr. ?
Hendriklaan 312, Brunssum.

Latoya
Prive/escort 24-uur

tel. 045-232417

Belinda's
Escort

Open ma/za va. 19.00 uur.
Tel .04752-6239
I

Niet voor iedereen zijn gezondheidszorg
en onderwijs vanzelfsprekend.

JB» Geef... Actie
VB SYMPATIA

MESS* G!R017797
!___ /'VBANK 69,99.10.498

-d_Ü**-* iv*_PslF Stichting AGRA-SympatiaIWL^^FM,V 'l^y Biltsewog 14. 3735 ME Bosch en Duin

I

S DE BLAZER van BURBERRYS g
Je zou van 'n belevenis kunnen spreken als je spelenderwijs 'n

q§ outfit samenstelt met de veel geroemde Burberrys blazer. 2£
Ifè Creatief en inventiefbinnen deruime kledinggrenzen van j£)
£8 tegenwoordig. ffi

2*j Onze beste kleuren zijn marine, vicuna en aubergine. De modellen £/5
p^ een-en twee-rij. &)

% Er zijn Burberrys blazers voor dames en heren. g 3-— -- *»_

S« é^_T &te KERKRADE __s__fe___^ S£2 Elndfstr-_*t44 .Ylt&'CG §_§ Te*. 045-452600 §u
gj Voeloar^tomein ~Jf WJJN

_
N |

as te

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

5.000 48 mnd. 138,77 ' "kÖ 150,95 187
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17 5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1
30.000 72 mnd. 609.22 14,2 622.29 15_2

Krediet U betaalt Rente volgens min. tarief Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per maand eff. jaarrente looptijd max. tarief looptijd
11000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 85
18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25.000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35.000 700 1.09 13.9% 72 mnd. 16J> 80

Wat zetten we
deze week op tafel

Cd Witte-, tarwe-, fc6s) ©®@@©x of volkoren bolletjes,
zak 6 stuks (kB5) @©@ 1.29

I Uit de bedieningsafdeling:
Rauwe boerenham,
100 gram ®@®®3t6^ 2.59

w

/Schouderkarbonade,
f 500 gramü^g 499- nr.r. /

kilO mml±s9 &99 |
aiundergehakt, ï

500 gramIM 5.99
-^^^ 1

kilo smmïèm 10.99 1
Ch Hele kip, f®®® V
2 stuks op schaal,ca.l7oo g 10.- j
Ch Panklare gesneden j
boerenkool, j
zak 300-gram 99 I
Elstar, I
sappige, zachtzure I
handappel, kilo 3.50

[lil Ch Perla Mild koffie,
1411 snelfiltermaling,r 5 pakken a 250 gram 10.—

Ch Koffiemelk,
vol (2i5) of halfvol (_r7o), ' __.
fles 0.5 liter 1.35

Ch Amandel speculaas-
brokken, "pak 300 gram im 1.49

._ . Uit de diepvries:
___s_=___R daßnriPknni /tf-vgte-g^H Danoontje,
jfc^w^j^i wi Koae kooi fc2SËSjm&\ assorti of aardbeien
f^titwAw pak 450 gram _£_" W I"-* a 50 gram i^ 2

Deep Blue tonijn, jÉpA i Pnorlligß_lÉ_ naturel of in olie, „ on lf/%\ wasverzachtprIRR amm SH W^iL^ wasverzacnxer,18b gram _..Q_J g^ aprilfris of zomerfris,

E^SB* flacon 1 liter zfó 1Duyvis knabbelnoten,
Driprital Prn\/Pnr3lP AH-Servlcelijn: bel gratis 06-0305. _^ui icmlcii, r i uvci iyaic Artikelen waar kleine cijfertjes bij staan kunt u al- t^\Of MeXiCanO «,~ leén k°Pen inAH-winkels waar een van diecijfers op 1
~ i. 0r-r, _„_ ' 0 Q-- O QQ de deurstaat. Prijzen gelden van dinsdag 19t/m za- M_l
Z3K _OU grdlfl_rtsD L..>J U terdag23 novembera.s..'Zolang devoorraad strekt.

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes let
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