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Man verdacht van
vijf overvallen

binnen acht dagen
Von onze verslaggever

- Twee in het centrum van Heerlen
agenten, die alert reageerden na

ft melding van een gewapende overval op een
pedewerkster van een reisburo aan de Dr.

hebben gistermiddag tegen drie uur

een 22-jarige Heerlenaar in de kraag gegrepen.
Hij wordt verdacht van vijf gewapende overval-
len binnen acht dagen.

De overvaller had de bediende van het reisbu-
reau gistermiddag om 14.30 uur met een mes
bedreigd en was er vervolgens met de buit (350
gulden) vandoor gegaan. Een agent overmees-
terde de man in de tunnel van het NS-station.
Dezelfde medewerkster was ook afgelopen
woensdagbedreigd door een man met een groot
broodmes.

De man wordt ook verdacht van de gewapende
overvallen op een sexshop (maandag 18 novem-
ber), een boetiek (19 november) en een bloemen-
zaak (23 november), allen gelegen in de Heerlen-
se Dautzenbergstraat.
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Oorlog dreigt
ussenArmenië

enAzerbeidjan
Lt^OU - De pogingen vanL^remlin om een regelrechte
jiljJjS. tussen de republiekento|. beidjan en Armenië te voor-
ton n zÜn vooralsnog op nietsbelopen.
Wt Ifetp Gorbatsjov zei
je ren dat de regeringen in bei-

He ePublieken de situatie niet
Op ,r 'n de hand hebben. „Men is
Vh ranc* van oorlog," zei hij.
«jj^tsjov wil nu een strook
ik tlerï kilometer aan weerszij-
Nt>Va-n- e re PUDneksgrens tot
ifyi .^üitariseerde zone laten
V ï

n en daar het Sovjet-r 'aten patrouilleren.

presidenten van zeven repu-
fe f

weigerden gisteren hun
l af te zetten onder een eerder
lin Principe' overeengekomen
te,.j

erPtekst. De korte onderte-
(er ,ngsceremonie van het Unie-
kera § in de regeringsvilla in
)Ujto~Ogarjovo, en plaatsje even
fy *n Moskou, ging gisteren op
fy)i aatste moment niet door.
%ü Us net onafhankelijke

Interfax re-
do er echter op het laatste
Cent problemen. Welke dat
;^!es waren is nog niet be- |

5

het weer

iVHEVELDENi "«H JJItzondering van het zui-- 9n Limburg is er elders
i 'teftH IJik mist met laaghan-

(^ e bewolking ontstaan.

"** dÖlist en Dewolking zullen, . ochtend verdwijnen.■ a
S ng zal boven de Ne~

'"t srVse westkust vrijwel
1 \IT llstand komen. Deze sto-

V(w *orgt in onze omgeving
bijjj. Wolkenvelden maar het

d droog. Met name in
*f e "Limburg zal ook de zon
is ato

toe te zien zijn. De wind
ke j,.

ak tot matig uit zuidelij-
''tu,, nï' De m»ddagtempe-
Jr^j r loopt op tot ongeveer 6

De komende nacht
tt" hetkwik tot omstreeks 3
V. en-
tre(* verdere informatie be-
ki|hten<ïe het weer in Limburg
VA

'1 u bellen 06-91122346.
CDAAG:
"O* 0817 onder: 16.36~ -«top: 2i.50 onder: 12.18S«jOENs
\y}>- 08.19 onder: 16.35n op: 23.14 onder: 12.41

Politie fopt
luisteraars
scanners

HARDENBERG - De poütie
van Hardenberg heeft zondag-
avond scanner-luisteraars ge-
fopt met de melding via demobilofoon dat er op het indu-
strieterrein een UFO was ge-
land. Circa 150 luistervinken
kwamen met 60 auto's naar de
zogenaamde landingsplaats.
Alles wat ze er zagen was een
kraanauto met zwaailichten.
De politie nam scannerluiste-
raars in de maling omdat ze
eerder deze zondag enkele ke-
ren hinder van hen had onder-
vonden, onder andere door hun
massale aanwezigheid bij een
schoorsteenbrand.
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Centraal Planbureau becijfert gevolgen plan-Simons

Minder koopkracht voor
ruim miljoen mensen

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Circa 1,25 mil-
joen mensen (12 procent van
alle inkomenstrekkers) zullen
er door de stelselherziening
gezondheidszorg (het plan-
Simons) op achteruit gaan.
Ongeveer 2 miljoen mensen
(21 procent van de inkomen-
strekkers) gaan er door de
plannen op vooruit. Voor alle
overigen maakt het plan-
Simons weinig verschil. Bij
hen ligt het inkomenseffect
tussen min 0,1 en plus 0,2 pro-
cent.

Het Centraal Planbureau (CPB)
heeft dit gisteren in een nota be-
kendgemaakt. De inkomensdalin-
gen lopen op tot meer dan 4 pro-
cent. Het planbureau baseert zich
daarbij op de totaal doorgevoerde
stelselwijziging, inclusief de voor
1992 veranderde opzet. Het hele
stelsel moet volgens plan in 1995
rond. zijn. De groep die achteruit
gaat bestaat uit:

" alleenstaande werknemers en
tweeverdieners buiten het zie-
kenfonds,

" alleenverdienende werknemers
zonder kinderen buiten het zie-
kenfonds,

" alleenstaande zelfstandigen en
tweeverdieners met een inkomen
boven het minimumloon,

" alleenverdienende zelfstandigen
zonder kinderen met een boven
modaal inkomen (meer dan
45.000 gulden bruto),

" gehuwde of samenwonende be-
jaarden met een particuliere
ziektekostenverzekering die een
inkomen van meer dan modeal
hebben (meer dan 45.000 gulden
bruto).

Degenen dieer in inkomen door 'Si-
mons' opvooruit gaan zijn:

" alleenverdienende werknemers
met kinderen buiten het zieken-
fonds,

" alleenverdienende zelfstandigen
met kinderen,

" alleenstaande particulier verze-
kerde bejaarden met een inko-
men boven modaal (45.000 gul-
den bruto),

" alleenstaande bejaarden in het
ziekenfonds, en gehuwde of sa-
menwonende bejaarden in het
ziekenfonds met een boven mini-
maal inkomen.

Het CPB wijst erop dat het kabinet
in 1992 totaal 508 miljoen gulden
uittrekt om de ergste inkomensef-
fecten van 'Simons' op te vangen.
Dat geld gaat naar hogere kinderbij-
slag (113 miljoen), arbeidsvoorwaar-
den ambtenaren (145 miljoen) en
hogere aow (250 miljoen).
In 1995 zal het totale bedrag dat uit-
getrokken is om al te grote inko-
menseffecten op te vangen zijn
opgelopen naar 2565 miljoen gulden
per jaar.

Handelswaarde zeker tien miljoen gulden

Ruim twee ton hasj
gevonden in Heerlen
DOOR HANS ROOIJAKKERS

HEERLEN - Politie en douane
hebben gistermiddag bij een in-
val in een oude loods aan de Lit-
scherveldweg in de Heerlense
wijk Heerlerheide ruim tweedui-
zend kilo hasj onderschept.
De partij softdrugs heeft een
handelswaarde van zeker tien
miljoen gulden. Volgens een
woordvoerder van de politie is er
sprake van de grootste vangst

verdovende middelen in het dis-
trict Heerlen.
In de loods werden twee Span-
jaardenvan 42 en 48 jaargearres-
teerd. Een van de aangehouden
Spanjaarden had tegen elf uur
gistermorgen een uit Barcelona
afkomstige vrachtwagen voor de
loods geparkeerd. De Spaanse
vrachtwagen werd bij het passe-
ren van de Duits-Nederlandse
grensovergang door de douane
gevolgd. Later op de dagwerden

'iiog twee Heerlenaren in de
voormalige constructiewerk-
plaats aangetroffen en voor ver-
hoor meegenomen naar het poli-
tiebureau in Heerlen.

De politie verwacht nog meer
aanhoudingen in deze zaak.

Zie verder pagina 17

" 'Wachten politie
rijkelijk beloond'

" De douaniers De Vrieze en Bogaards (l) bekijken de Spaanse vrachtauto waarin ruim
2000 kilo hasj werd vervoerd. Foto: DRIES LINSSEN

Aantal boventalligen nog onzeker

Mogelijk toch meer
DSM’ers overbodig

DOOR PETER BRUIJNS

HEERLEN - Bij DSM worden de
komende jaren wellicht veel meer
banen geschrapt dan het concern
tot nu toe al bekend heeft gemaakt.
Het gaat mogelijk om honderden
arbeidsplaatsen. Het werk vervalt
met name in de Geleense afdelin-
gen en produktielokaties.

Eind december hoopt DSM meer te
kunnen vertellen over de totale om-
vang van de afslankingen bij het
concern. Het is nog volstrekt niet
zeker of collectief ontslag kan wor-
den voorkomen. Volgens L. Noy
van de Algemene Bond van Werk-
nemers (ABW) heeft op het ogen-
blik niemand bij DSM een helder
beeld van alle verschuivingen en
bewegingen.
In oktober maakte DSM bekend
maakte dat door verschillendereor-
ganisatiemaatregelen 1200 tot 1300
medewerkers boventallig worden.
i

Vorige week liet personeelshoofd
Han Thoman intern echter door-
schemeren dat het precieze aantal
boventalligen nog erg onzeker is.
Het genoemde aantal van 1200 lijkt
nu eerder als absolute bodem be-
schouwd te moeten worden en de
kans is groot dat het om veel grote-
re aantallen gaat.

Jordanië en
Libanon doen
toezegging aan

Washington
WASHINGTON - De Amerikaanse
regering heeft tot dusverre alleen
van Jordanië en Libanon officiële
toezegging gekregen dat zij op 4 de-
cember in Washington deelnemen
aan de bilaterale besprekingen met
Israël in het kader van de vredes-
conferentie over het Midden-Oos-
ten. Dat heeft deAmerikaanse rege-
ringswoordvoerster gisteren in
Washington verklaard.
Officiële reacties van Israël, Syrië
en de Palestijnen moeten nog ko-
men.

Fronten
Dat komt doordat DSM op het
ogenblik op verschillende fronten
bezig is met allerlei afslankings- en
reorganisatiemaatregelen. Door het
totaal aan ingrepen kan het aantal
'boventalligen' wel eens hoger uit-
vallen dan oorspronkelijk de opzet
was, omdat interne herplaatsing
steeds moeilijker wordt. Zo spelen
er verschillende reorganisaties bij
bedrijfsonderdelen zoals ACN, ca-
prolactam, polymeren, research en
special products. In totaal worden
door dergelijke afslankingen vol-
gens DSM 700 mensen overbodig.
Maar dat is wel het minimum. Ver-
moed wordt nu dat het om aanzien-
lijk meer mensen gaat.

Zie verder pagina 1 5

" Ruim duizend DSM'ers
naar een lagereplek

Frankrijk wil
snel VN-macht
in Joegoslavië

PARIJS/BONN/ZAGREB - Frank-
rijk wil dat er op korte termijn VN-
troepen naar Joegoslavië gaan.
Voorwaarde hierbij is dat de Kroa-
ten en het nationale leger zich hou-
den aan het zaterdag afgesproken
bestand. Dit heeft de woordvoerder
van de Franse regering gisteren ge-
zegd.

Ook Duitsland is voorstander van
een VN-vredesmacht in Joegosla-
vië. Bondskanselier Kohl en minis-
ter van Buitenlandse Zaken Hans-
Dietrich Genscher vinden allebei
dat daar geen Duitse troepen deel
van moeten uitmaken. Kohl koos,
met een uitspraak in deze zin, partij
voor zijn minister van Buitenlandse
Zaken en tegen partijgenoten van
zijn CDU, die Genscher hadden be-
ticht van een 'gespleten' standpunt:
de VN vragen blauwhelmen naar
het Balkanland te sturen, maar zon-
der Duitse soldaten.

Erkenning
Over erkenning van de republieken
Slovenië en Kroatië, die zich enkele
maanden geleden onafhankelijk
verklaard hebben van Belgrado,
denkt Parijs genuanceerd. Frank-
rijk is voorstander van het zelfbe-
schikkingsrecht van de verschillen-
de republieken waaruit Joegoslavië
is opgebouwd, maar het wil dat zelf-
standigheid de uitkomst is van een
onderhandelingsproces.
Duitsland is evenwel van plan vol-
gende maand de zelfstandigheid
van Slovenië en Kroatië te erken-
nen.

De gevechten rond de stad Osijek
tussen Kroatische milities en het
Joegoslavische leger zijn gisteren
doorgegaan. Het door de Serviërs
gedomineerde federale leger bom-
bardeerde Osijek en Vinkovci nadat
zaterdag in Genève het veertiende
bestand overeengekomen was, al-
dus het Kroatische persbureau Hi-
na. In de rest van Kroatië was het
rustig.
Volgens Servische milities wacht
Osijek hetzelfde lot als de stad Vu-
kovar die na een beleg van drie
maanden totaal in puin werd ge-
schoten.

Baby'sgezocht voor
levende kerststal

e hadden geen kleinere"...
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Verkoop en bewerking van ,
kunststofplaat en staf.

PMMA - PVC - PC - PE - PTFE enz.

L QkEMNEM
i KUNSTSTOFFEN GFifEN

Daemen Kunststoffen
Hofdwarsweg 7 Geleen

Industrieterrein KrawinkelI Tel. 046-753865

I
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Lekker smullen:
SCHOUDERKARBOMDE EN

WITLOF
Schouderkarbonade ~W QQ

kilo / "Witlof klasse 1ry
kilo -mi"
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Nieuwe dansproduktie
Elza van der Heyden

MAASTRICHT- 'Eentje om het af te leren'
is de titel van de nieuwste produktie van de
Dans Compagnie Limburg, een choreogra-
fie van Elza van der Heyden, die komende
donderdag in première gaat. Plaats van
handeling is de zaal van het Kruis van
Bourgondië aan de Hoogfrankrijk 27 te
Maastricht.

'Eentje om het af te leren' bestaat uit vier delen.
Het eerste deel observeert op een koele manier hoe
mensen elkaar om wat voor reden dan ook pijn
doen. De dans is energiek en vermijdt elke senti-
mentaliteit. Het afstandelijke, energieke deel
wordt gevolgd door Herfst, een melancholisch, in-
troverte meditatie over zorg dragen voor anderen,
over moederschap, oude waarden en dingen die
blijven.

Tafeldans, deel drie, is een dynamische en energie-
ke dans met een oeroud thema: een man en een
vrouw, een gevecht om de macht, lust alswapen en
als wensdroom.

In de finale van de voorstelling gaan de drie eerste
delen een strijd aan met elkaar. Met 'Eentje om het
af te leren' geeft Elza van der Heyden vorm aan
haar conflictueuze manier van kijken naar zichzelf
en naar de wereld.
Na de première wordt 'Eentje om het af te leren'
nog opgevoerd op 29 november en 1 december, tel-
kens om 20.30 uur in het Kruis van Bourgondië.

" Scène uit 'Eentje om het af te leren'
van Elza van der Heyden.

kunst

LSO-directeur verontwaardigd over plannen minister d’Ancona
DOOR JOS FRUSCH

EN HERMAN HAVERKATE Peter van de Braak
op de barricaden

MAASTRICHT - Drie regio-
nale symfonie-orkesten - Het
Brabants Orkest, het Noord
Nederlands Orkest en het Gel-
ders Orkest - presenteren
vandaag in perscentrum
Nieuwpoort in Den Haag hun
visie op het kunstenplan van
minister d'Ancona. Opvallend
daarbij is dat de beide andere
bedreigde regionale muziekin-
stellingen - Forum en het
Limburgs Symfonie Orkest -
niet zrjn uitgenodigd. „Ik ben
niet verbaasd dat ze ons niet
gevraagd hebben," aldus di-
recteur Peter van de Braak
van het LSO. „Ik heb mijn col-
lega's laten weten dat we niet
wensen mee te werken aan
plannen, die beogen een ander
orkest op te heffen."

Peter van de Braak heeft een Fo-
rum-verleden. Zijn optreden in de
slagrond het TweedeKunstenplan,
drie weken geleden ingezet door
minister d'Ancona, krijgt er een ex-
tra pikant tintje door. Van de Braak
werd in 1979 directeur van het Ove-
rijssel Philharmonisch Orkest. Na
de fusie werd hij een van de direc-
teuren van Forum, dat hem in 1986
beschikbaar stelde als bouwpastoor
en eerste directeur van het Ensche-
dese Muziekcentrum. „Ik voel me
nog zeer met Enschede verbonden.
Ik heb er een groot deel van mijn
leven liggen. Het doet me dan ook
zeer dat we nu in zekere zin concur-
renten zijn."

Het is dan ook begrijpelijk dat Van
de Braak de plannen van zijn colle-
ga's niet wil ondersteunen, die
„srüjden in het vlees van Forum",
zoals hij het zelf formuleert. „Ik heb
de plannen in concept gezien. Mijn
collega's zijn niet op ons bloed uit,
de plannen sluiten naadloos aan op
het beleidsplan dat wij samen met
Het Brabants Orkest hebben ont-
wikkeld. Maar ik vind het niet ge-
past het voortbestaan van een ander
orkest extra in gevaar te brengen."

Van de Braak heeft inmiddels twee

open brieven naar de minister ge-
stuurd om zodoende zijn ongenoe-
gen uit te spreken over haar advies-
aanvraag kunstbeleid 1993-1996. De
LSO-directeur, in zn splinternieu-
we directiekamer, kijkt enigszins
zorgelijk naar de muur waar een
bouwtekening van het nieuwe
Theater aan Het Vrijthof hangt. „Als

je ziet hoe weinig Limburg uit de
cultuurpot krijgt, dan zeg ik: het is
echt schande dat we iederekeer op-,
nieuw weer voor ons voortbestaan
moeten knokken."
Peter van de Braak is ,the stuggle
for life' wel gewend. Als directeur
van het Overijssel Philharmonisch

Orkest maakte hij in 1983 de fusie
mee met Opera Forum. „In feite wa-
ren we nooit zeker van ons bestaan.
Er was altijd wat. Toen ik in '88 naar
Limburg kwam, werd het in dat op-
zicht niet anders. Ook Limburg is
vanuit Den Haag bezien eenrandge-
bied waar cultureel nauweüjks eer
te behalen is. Ongelooflijk, maar op

een of andere manier krijg je dat
idee er niet uit."

„Ik kan dan ook niet zeggen dat ik
verrast was door de plannen van de
minister. Je houdt er altijd rekening
mee dat zoiets kan komen. En toch
ben ik verontwaardigd. Vreselijk
verontwaardigd zelfs. Als het zo
moet, heb ik al gezegd, hadden we
in 1839 beter bij België kunnen blij-
ven. De minister gaat voorbij aan
alles wat er hier is opgebouwd. Drie
jaar geleden heb ik samen met mijn
collega van hetBrabants Orkest een
plan ingediend dat voorzag in een
taakverdeling voor beide orkesten.
Een groot orkest van 89 man voor
de symfonieën, een kleinere forma-
tie voor de begeleiding van opera's
en ballet. Maar watvind jeer uitein-
delijk van terug? Helemaal niets,
dus."

" Peter van de Braak, op de bres voor zijn LSO Foto: frits widdershoven.

Slachtoffer
Het schaamteloze van de drie be-
leidsopties, die de minister „tussen
de godinnen van de regionale orkes-
ten" heeft geworpen, is dat er in
iedere optie een ander slachtoffer is.
„De regio's worden op subtiele wij-
ze tegen elkaar uitgespeeld. In de
ene optie is Limburg het slachtof-
fer, in de andere Overijssel en in de
laatste zon beetje iedereen, al kan
ik dat moeilijk serieus nemen. Het
zal duidelijk zijn waar mijn voor-
keur ligt. Dat dat ten koste gaat van
anderen, is niet mijn probleem. Ik
ben niet degene die het probleem
rond de orkest- en operavoorzie-
ning in Oost-Nederland op moet
lossen."

Peter van de Braak is vandaag op
bezoek bij de Raad van de Kunst
om zijn ideeën nog eens duidelijk te
maken. „Het wordt een soort hoor-
zitting, meer niet. Men wil ons be-
leefd aanhoren en dat zullen ze
moeten ook." Van de Braak klinkt
strijdbaar. „Dat klopt ja, we hebben
een goed verhaal en een fantastisch
orkest. Ik vind het de moeite waard
om ervoor te vechten."

Orkestformatie
Van de Braak vindt dat een gebied
van 3,25 miljoen inwoners recht
heeft op een redelijke orkestforma-
tie. „Het Noorden - met zn orkest
van 89 man - heeft 1,5 inwoners. Ik
bedoel maar." Bovendien is Opera
Zuider nu bijgekomen. „Die dingen
hangen allemaal samen. Je kunt
niet zeggen: ik laat die opera in tact
en hef het orkest op. Met een groot,
gefuseerd orkest in Brabant van 120
man, meer dan honderd kilometer
verderop, kun je niet even die ope-
ra's erbij doen. Dat gaat gewoon
niet. Bij Forum moesten we in 1983
doen met 105 man, en dan ging al
van geen kant. Terwijl je dan nog
praat over een orkest dat in de
plaats zelf (Enschede) is gevestigd.
Ook in Maastricht zul je een orkest
moeten houden."

Dat laatste maakte Van de Braak

nog eens extra duidelijk in de twee-
de Open Brief die hij eind vorige
week naar WVC stuurde. „Ik ben
daarin nog een stap verder gegaan.
Als er al één orkest moet komen in
het Zuiden van het land, dan in
Maastricht en niet in Eindhoven."
Van de Braak noemt in zijn briefde
Limburgse hoofdstad een centrum
van traditie en cultuur, die volgens
velen zelfs Amsterdam daarbij naar
de kroon steekt.

Kampioenen in Maastricht
MAASTRICHT - Twaalf tamboer-
korpsen en zes majorettengroepen
kunnen zich sinds zondag Lim-
burgs kampioen noemen. Zij be-
haalden in hun afdelingen het
hoogst aantal punten op de Lim-
burgse kampioenswedstrijd Tam-
boerkorpsen en Majorettengroepen
die in Sporthal De Geusselt in
Maastricht gehouden werd.
De kampioenen:
Tamboerkorpsen, jeugddivisie:
jeugddrumband Berggalm Noor-
beek, 306,5 punten.
Derde divisie: drumband St. Jo-
seph Sittard, 312,5 punten; fluit- en
tamboerkorps St. Jan Nieuwstadt,
289,5 punten; drumfanfare Animato
Heel, 312,5 punten.
Tweede divisie: drumband St. Lam-
bertus Schinveld, 329,5 punten;
drumband Koninklijke Harmonie
Thorn, 324 punten; fluite en tam-
boerkorps St. Willibrordus Obbicht,
308 punten.

Eerste divisie: drumband. St. Caeci-
lia Schimmert, 311,5 punten; drum-
band St. Caecilia Mechelen, 310
punten.

Ere-divisie: drumband Berggalm
Noorbeek, 312 punten; drumband
St. Stephanus Dicteren, 335 punten;
fluit- en tamboerkorps Prinses Ma-
rijke Heerlen, 330 punten.

Majorettengroepen:
Jeugddivisie: St. Antonius Lomm,
153,5 punten.

Derde divisie: Star Light Elsloo, 158
punten; Jong Leven Brunssum,
155,5 punten.

Tweede divisie: St. Jan Heer, 157
punten; Mèhlse Dörskes Meijel.
169,5 punten.

Ere-divisie: Star Light Elsloo, 154,5
punten.

Mozartconeerten in Maastricht
MAASTRICHT - In het kader van
het bijna voorbije Mozartjaar 1991
vinden donderdagavond in Maas-
tricht twee concerten plaats.
In de concertzaal van het conserva-
torium geven studenten uit de
kamermuziekopleiding onder lei-
ding van Jéröme Minis een uitvoe-
ring van de Serenade KV 361, bijge-
naamd Gran Partita.
Het concert, dat om 20.00 uur be-
gint, wordt ingezet met het Fluitk-
wartet KV 285 en het Kegelstatt-
Trio KV 498. In de Matthiaskerk

aan de Boschstraat brengt de Bach
Kantorij Zuid-Limburg met mede-
werking van het Limburgs Kame-
rorkest onder de titel 'Mozart - De
Kleine Kerkmuziek' diverse korte
en minder bekende religieuze com-
posities van De Componist van het
Jaar ten gehore. Solisten zijn E.
Bouwmeester (sopraan), A. Lafeber
(alt), H. Timmermans (tenor) en M.
Verhoog (bas). Organist is A. Kerk-
hof. De uitvoering begint om 20.30
uur en staat onder leiding van Ben
Kerkhof.

recent door huub meijer

Kaasfondue
Mensen die zelfniet vegetarisch zijn
en gasten krijgen die geen vlees of
vis eten vinden het vaak een enor-
me puzzel om iets te bedenken wat
je de gasten dan wel als hapje moet
voorzetten. Er mag geen vlees of vis
in verwerkt zrjn maar moet toch
door de gasten gewaardeerd wor-
den.

recht, dat daarom misschien vaak
wordt vergeten is kaasfondue. En
wie ook de alcohol liever niet ge-
bruikt kan een fondue maken van
melk en kaas.

Benodigdheden voor 4-6 personen:
350 g geraspte Emmentalerkaas, 350
g geraspte Gruyère, 6 dl witte wijn,
nootmuskaat en eventueel een bor-
relglaasje kirsch.
Verwarm de wijn in een steelpan en

laat al roerend de kaas in de wijn
smelten.
Bind de kaasfondue tot een glad
mengsel met wat allesbinder of aan-
gemaakte maïzena.
Breng de fondue op smaak met
nootmuskaat en eventueel kirsch.
Schenk de fondue van de steelpan
over in een stenen fondueschaal
(een zogenaamde caquelon).
Plaats de schaal op een rechaud en
eet de kaas met stokbrood.

Mozart op
keyboards

SCHEULDER - Het gemend
kerkelijk zangkoor St. Barbal
in Scheulder gaat zijn 110-jarli>
bestaan op een bijzondere "*nier vieren. Komende zondas
geeft het koor in het nieuwe g?
meenschapshuis van ScheuWe
een concert, waarop een bloe*
lezing wordt gegeven uit Mozar*
Zauberflöte. De muzikale beg
leiding is in handen van R°
Waltmans en Sjef Streukers, °v
op keyboards zullen musiceren
'Weliswaar een beetje gewaago'
maar èen redelijk alternatie
vindt dirigent Rob Heiden^die sinds een jaarhet koor °n°»
zijn hoede heeft. Zijn koor hef'
onvoldoende financiële mid<*
len voor een strijkorkest, zel■
niet nu de provincie Limb}1'?
sinds een aantal jaren sPeCIL.
daarvoor een subsidie ter "schikking stelt.

Soüstische medewerking aan &
concert, dat om 20.00 uur bel"1'
verlenen Huub Delamboye, d
ooit als zanger in dit koor beê°' 'Johan Souren en Marie-Jeann
Lemmen.

Op het programma staan naa
de Zauberflöte-bloemlezing °.£der andere madrigalen, volks"
deren, het Ave Maria van Moza
en enkele solistische werk 6 'waaronder het Kyrie uit de Jv"
sa Criolla van Ramirez.

puzzel van de dag

Een heel voor de hand liggend ge-

Horizontaal: 1. timmermansgereedschap;
6. schaakterm; 9. vuurpijl; 10. zang/
muziekhulde; ~\2.

% plotseling; 15. bijbelse
figuur; 16. troetelnaam; 19. grondsoort;
20. vergissing; 21. zeurderig persoon; 25.
aardappel; 28. soldatenkost; 29. ruiker;.
30. riviermond; 31. vrucht; 32. inlandse
winkel; 34. interval; 35. het aanhoudend
vertellen van leugentjes; 37. het nog groen
zijn v.e. vrucht; 40. provinciale hoofd-
plaats; 43. rustig; 46. zuiver gewicht; 47.
waardeloos voorwerp; 49. plotselinge
schrik; 50. Spaanse dans; 51. lofspraak;
52. vogel; 53. deel v.e. woord.

Verticaal: 2. vereniging; 3. Russi
meer; 4. dun, broos; 5. bouwgrono' ,
mannelijk dier; 7. compleet, ongesc"^
den; 8. mee-eter; 10. mestvocht;
strook langs rijweg; 13. verharde Mf'Uklad, vlek; 17. deel van het oog; 1°- V
van het been; 22. uitgekozen dccl. „
muze van het minnedicht; 24. uiteinde
een ra; 25. muziekinstrument; 26. ■=
pees gebergte; 27. schade aan een sa
33. vruchtbare plaats; 34. luizeëi; 35-
vestigingsmiddel; 36. bolgewas;
vreemde; 39. balsport; 40. wijnmaat;
verlies, nadeel; 42. edel; 44. dierevet;; ,
smal weefsel; 47. effen, glad; 48. 9
vaas.
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CVP voor het eerst sinds 1830 buiten provinciaal bestuur

Vlaams Blok niet in
regering Vlaanderen

* l_°n onze correspondenten

i JJJUSSEL ~ Het extreem-
dar!l Vlaams Blok zal on-i *nks- haar zondag behaal-

i te Verkiezingsoverwinning
\ S:«i plaats opeisen in de

' pa??^18^ deelregering. De
| y.rwj wil een oppositiepar-; J blijven, verklaarde

§ist
)rdV°erder Armemans

Beig^ di!i°nele politieke partijen in
rtïert 6 Zl*n nog maar amper beko-
verki " van hun geweldige
vat]*Jfz"}gsnederlaag en de winst
van * kleine Partijtjes. Voorlieden

I Se c ueregerende Waalse en Vlaam-
ten h lSitendeinocraten en socialis-
vlakt zich gisteren op de
2artl „e\.nadat de coalitiepartijen ge-nenlyk 20 van hun 150 parle-
de "szetels in de 212-stoelen tellen-
van dmer versPeelden. De uitslag
Barle Verkiezingenvoor een nieuw
to 0nt

ment en provinciale besturen
aanh een verdrievoudiging van de
Ij van extreem-rechts (bijna
voor°Cent in Vlaanderen), winst
catft Partijen die een anti-politieke
to» Pagne hebben gevoerd, en eenstp"ame van het aantal blanco-mmen in Wallonië.

ölok "orme winst van het Vlaams
f6cht m baanderen geeft de partij
iW °P een zetel in de deelrege-
Hoe' ?n ln tal van via politieke be-
Miiw gen bestuurde maatschap-
Maar* organisaties, als radio en tv.
een W^ boeven niet te scoren uit

ministerszetel', verklaarde
in dpVoorman Armemans, de zetel
bliivL lregering afwijzend. „Wijjveneenzweeppartij."
IC
hetonf ,Boudewijn heeft gisteren
'n.gew'irag van de regering formeel
Secon igd' en de eerste toppolitici
Maa-, ulteerd over de formatie,
duren Wachtinë zal het n°S dagen
k omt M

Voordat er duidelijkheid
I tfemoort°. ewel de Vlaamse christen-ra en de grootste partij van■ datzii ZlJn gebleven, staat niet vast

lemen°Pnieuw het voortouw zullen
e ViI tij v^^s-nationale regeringspar-

haar neeft al aangekondigd na
v °orHo

Ware verHes waarschijnlijk
tnerkpi uPpositie te kiezen. Een op-
teren J aankondigingkwam gis-
ÜomDI,Va?, CVP-voorzitter Van
Iteer uy' zei dat ziJn PartiJ dit
heUgPr,°°r et eerst sinds mensen->«ierf iT 1!' niet het initiatief zal ne--611 m de formatie.
Maar h6 andere partijen zitten in

moeiliJke parket. Zowel in
ehri stpf^en alsWaHonië verloren de
die san, eraten en socialisten,
V°rmen 6n de aftredende regering
sitie er?\mfar ook de liberale oppo-Marten^ t

sunie' die het kabinet-
Van de\ " Val bracht en daarvoor
onteerd vers de rekening gepre-zen ?w„,

Kreeg: van zestien naar

l^ee ieke analysten zien maar
huidi„"ogelijkheden:0gelijkheden: herstel van de
r°orns r r?oms-rode coalitie, of een
'n Vlaa °?e met een randje. Dat zou
sche ?? ~ ren door de nationalisti-
de gr(!° ksunie en in Wallonië door
enige

,ne Partij Ecol° (die daar als
Vormn i e' PartiJ fors won) ge-

Kunnen worden.

Weer problemen rond stelselherziening

CDA botst met
Simons en PvdA

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Staatssecretaris Si-
mons (Volksgezondheid) is niet van
plan te tornen aan de door hem ge-
wenste basisverzekering gezond-
heidszorg onder druk van een ad-
vies van de commissie-Dunning.
Deze commissie gaf onlangs te ken-
nen dat er in de gezondheidszorg
duidelijkerkeuzen gemaakt moeten
worden. Dat zou gevolgen moeten
hebben voor de omvang van de ba-
sisverzekering.

Simons gaf zijn standpunt gisteren
in deKamer tijdens een commissie-
vergadering over de gezondheids-
zorg. Hij werd in zijn opstelling

gesteund door PvdA-Kamerlid Van
Otterloo. CDAer Lansink keerde
zich echter tegen de bewindsman.
Hij kreeg daarbij steun vanuit de
VVD. Het liberale Kamerlid Kamp
gaf te kennen dat zij bij de begro-
tingsbehandeling WVC over twee
weken een motie zal indienen waar-
in van het kabinet een snellereactie
op 'Dunning' wordt geëist.

Simons zei dat hij niet snel met een
reactie op het advies-Dunning wil
komen. Volgens hem is het veel be-
langrijker dat er nu eerst een maat-
schappelijke discussie ontstaat over
het gebruikvan de dokter en ande-
re medische zaken. „Dat is veel
wezenlijker dan een domino-discus-

sic over onderdelen van de basis-
pakket die wegvallen," meende hij.
„Dunning pleit ook niet voor een
kleiner basispakket. Wel hoe wij de
consumptie in de gezondheidszorg
kunnen beperken. Een discussie
over het basispakket nu is niet zo
vruchtbaar."
CDAer Lansink wees erop dat het
wel degelijk gaat om keuzen in de
zorg die te maken hebben met de
grenzen aan de gezondheidszorg ende financiering ervan. Hij beriep
zich voorts op uitspraken van pre-
mier Lubbers afgelopen zaterdag
op een CDA-partijraad. De eerste
minister gaf daar te kennen nog
eens een nadere discussie te willen
over de omvang van de basisverze-
kering met het advies-Dunning in
de hand.
De staatssecretaris keerde zich te-
gen wat hij 'een typisch Haagse dis-
cussie' noemde over Dunning en de
stelselherziening. Lansink betoogde
daarentegen dat hij wil blijven dis-
cussiëren over de omvang van de
aanvullende verzekering naast de
basisverzekering die Simons voor-
staat, en over het nemen van finan-
ciële eigen risico's per onderdeel
van de gezondheidszorg.

Kamer verdeeld over noodzaak
premieverhoging ziektekosten

DEN HAAG - De Tweede Kamer
reageert verdeeld op de vraag om
verhoging van de premies voor
ziektekostenverzekeringen in 1992.
Vooral van de kant van de zorgin-
stellingen is vorige week daarvoor
gepleit, opdat de salarisverhoging
gelijk kan lopen met die in het par-
ticulier bedrijfsleven. PvdA en D66
staan daarvoor eventueel open, zo
bleek gisteren, maar het CDA is te-
gen. Staatssecretaris Simons
(Volksgezondheid) sluit verhoging
niet uit.

In een debat over het Financieel
Overzicht Zorg voor 1992 ontkende
de bewindsman dat vorige week het
overleg met instellingenen verzeke-
raars 'afgebroken' was. De Nationa-

le Ziekenhuisraad en de verzeke-
raars bleken vrijdag boos op
Simons, omdat die hen niet tege-
moet wilde komen, zo zeiden ze.
Volgens Simons verliep het overleg
echter in harmonie, al zijn er wel
verschilpunten. Het gesprek wordt
volgens de staatssecretaris in janua-
ri voortgezet, als er meer over de
loonontwikkeling bekend is.
Ook wacht het kabinet op een rap-
port van technische adviseurs over
het verlagen van de pensioenpre-
mie voor het personeel in de zorg-
sector, om de salarisverhoging voor
een deel te kunnen betalen. Het ka-
binet zal de uitslag binnenkort be-
kijken. Mochten de pensioenen
worden aangetast doordat een half
miljard uit de zogeheten oyerreser-

ves wordt gehaald dan moet het
kabinetsplan opnieuw worden be-
oordeeld, aldus Simons.
Tot dusver heeft het pensioenfonds
PGGM geweigerd de 'greep in de
pensioenpot' te doen, die het kabi-
net wil. Met die en enkele andere
maatregelen zouden de werkne-
mers in de zorgsector er in 1992
ongeveer drie procent bij kunnen
krijgen. Maar de werkgevers heb-
ben gezegd dat dat drie en een half
procent moet zijn, omdat de lonen
anders te veel achter zouden blijven
met die in het bedrijfsleven.
Simons zei nog niet te kunnen zeg-
gen of drie procent te laag is. Hij
blijft van mening dat de lonen die
in het bedrijfsleven zo ongeveer
moeten volgen.

binnen/buitenland

Achtergrond bepalend
voor succes student

DEN HAAG -De achtergrondvan een student, zowel qua op-
leiding als milieu, is bepalendvoor het succes in de vervolg-
opleiding. Studenten uit de lage-re milieus stoppen vaker met
"Un studie, lopen meer vertra-ging op, veranderen vaker van"chting en studeren veel minder
vaak af dan hun collega's uit denogere milieus. Dat blijkt uit een
onderzoek van de Stichting Cen-
trum voor Onderzoek van hetonderwijs (SCO) dat gisteren is
geopenbaard.

Volgens de onderzoekers is hetsucces van de studenten afhan-kelijk van verschillende facto-ren. Niet alleen de intellectuele
capaciteiten en de studievaardig-

heden zijn belangrijk. Ook de
motivatie, de intentie om een di-
ploma te halen, is van groot be-
lang.

Kinderen uit de lagere milieus
leggen volgens het onderzoek
ook veel langere wegen af om tot
hun doel te komen. Zij halen
vaak eerst een lbo- danwei
mavo-diploma. Via het mbo en
de havo komen zij uiteindelijk
terecht in het hbo. Zon 30 pro-
cent van de studenten daar heeft

die lange weg gevolgd. Voor stu-
denten aan de universiteit ligt
dat percentage slechts op 12. Zij
hebben meestal een vwo-diplo-
ma, zijn daar weinig blijven zit-
ten en hebben het eindexamen
met vaak hoge cijfers afgerond.
Van de studenten aan het hbo en
de universiteit blijkt 33 procent
zijn studie met opzet te vertra-gen. Zij vinden het niet van be-
lang hoge cijfers te halen of snel
af te studeren. Vooral in het we-

tenschappelijk onderwijs zijn
veel studenten niet van plan hun
propaedeuse-diploma in één jaar
te halen. Dat zij daardoor een
achterstand oplopen, achtten zij
geen bezwaar.
Zo bewust als een student in het
wetenschappelijk onderwijs
kiest voor een rustig tempo, zo
weloverwogen neemt hij ook de
beslissing naar een andere studie
te wisselen of een andere hbo-
opleiding te gaan volgen. Advies
daarover na het eerste jaar stelt
40 procent van alle studenten
niet te hebben gekregen. Kwam
die wijze raad er wel, dan volgde
in het wetenschappelijk onder-
wijs het merendeel van de stu-
denten die op: 56 procent.

Politie fraudeerde met bewijslast

Britse ’moordenaar’ zit
zes jaar onschuldig vast

Von onze correspondent

LONDEN - Een Brit heeft ruim zes
jaar vastgezetenvoor een moord die
hij niet had gepleegd. Dat heeft het
Hofvan Beroep in Londen gisteren
bepaald.

Winston Silcott werd begin 1987 tot
levenslang veroordeeld wegens
moord op een politieman. Het
slachtoffer was anderhalf jaar eer-
der door een bende jongeren met
kapmessen omgebracht tijdens rel-
len in een Noordlondens ghetto.

Nadat twijfel was ontstaan over de
juistheid van de schuldigbevinding,
verwees de regering Silcotts zaak
naar het Hof van Beroep. Het Hof
hoorde gisteren het pleidooi aan
van Silcotts advocaat, en vernietig-
de ogenblikkelijk het vonnis. De
politie, zo toonde de advocaat aan,
had geknoeid met de 'bewijslast.

Silcott was veroordeeld op grond
van de schriftelijke weergave van
het verhoor door de politie, hoewel
hrj dat niet eens had getekend. De
advocaat bewees echter dat de poli-
tie naderhand vijf pagina's aan Sil-
cotts 'bekentenis' had toegevoegd.

Voor zijn bewijsvoering gebruikte
Silcotts advocaat de 'Esda-machine'
die in de jaren '70 door een Britse
natuurkundige en een chemicus
was uitgevonden. Hun machine
brengt aan het licht of notities later
aan een bestaande tekst zijn toege-
voegd. Aan dezelfde machine heb-
ben ook de 'Zes van Birmingham'
hunvrijheid te danken, de leren die
vijftien, jaar achter Britse tralies
hebben gezeten door eenzelfde poli-
tionele fraude.
Overigens bleef Silcott gevangen,
omdat hij ook tot levenslang was
veroordeeld wegens een andere
moord. Naar verwachting zal hij
nog zeker vijfjaar achter de tralies
slijten.
Samen met Silcott werden in 1987
nog twee verdachten veroordeeld
voor hetzelfde vergrijp, eveneens
tot levenslange celstraf. Hun zaak is
eveneens voor het Hofvan Beroep.
Algemeen wordt aangenomen dat
ook zij worden vrijgesproken.

Zes jaar cel
geëist tegen
Zegwaard

DEN HAAG - Officier van justitie
mr N. Zandbergen heeft gisteren bij
de rechtbank in Den Haag zes jaar
cel geëist tegen W. Zegwaard. Vol-
gens de officier maakte hij zich
schuldig aan misdrijven tegen het
leefmilieu, die ernstig moeten wor-
den opgevat voor de huidige en toe-
komstige generaties.

Tegen het bedrijf Zegwaard bv eiste
hij een boete van zes ton en een te-
rugvordering van 350.000 gulden
wegens wederrechtelijk genoten
voordeel. De Zegwaard-ontstop-
pingsservice moet volgens de offi-
cier een boete vantwee ton betalen.

Volgens Zandbergen was het ple-
gen van strafbare feiten bij het af-
valbedrijf in Delft een dagelijkse
praktijk. Het is de officier van justi-
tie duidelijk dat bij het bedrijf che-
misch afval met huisvuil werd
gemengd dat op stortplaatsen te-
rechtkwam. Klanten kregen valse
bonnen als zou het chemisch afval
naar de afvalverwerking Rijnmond
zijn gegaan.
Zandbergen stelde dat overheden
als de provincie Zuid-Holland, de
gemeente Den Haag en Waalse
autoriteiten weinig te verwijten
valt. Zegwaard heeft hen constant
op het verkeerde been gezet, aldus
Zandbergen.

Schäuble nieuwe
fractievoorzitter

Duitse CDU/CSU
BONN - De Duitse minister van
Binnenlandse Zaken, Wolfgang
Schauble, is gisteren met grote
meerderheid gekozen als de nieuwe
voorzitter van de christendemocra-
tische parlementsfractie CDU/CSU.
De 49-jarige Schauble, die verleden
jaarbij een aanslag verlamd raakte
en sindsdien in een rolstoel zit,
geldt als een vertrouweling en de
'kroonprins' van bondskanselier
HelmutKohl. Hij volgtAlfred Dreg-
ger op 'die er wegens zijn leeftijd -70 - mee ophoudt.
Schauble was de enige kandidaat
voor de invloedrijke functie. Hij
kreeg 261 van de 278 stemmen.
Twaalf afgevaardigden stemden te-
gen hem en er werden vijf ongeldi-
ge stemmen uitgebracht.
Zijn opvolger op Binnenlandse Za-
ken wordt Rudolf Seiter, nu nog
chef van de kanselarij; een functie
die wordt overgenomen door de
46-jarige Friedrich Bohl.

punt uit

Doden
Bij nieuwe botsingen tussen ri-
valiserende zwarte groeperin-
gen zijn het afgelopen weekein-
de in Zuid-Afrika ten minste
twintig mensen om het leven
gekomen en tientallen gewond
geraakt. Onder de slachtoffers
bevinden zich werknemers van
de President Steyn-mijn bij
Welkom in de provincie Oranje
Vrijstaat, waar sinds het begin
van de maand bij gevechten
tussen' Xhosa's en Sotho's 76
mensen zijn gedood.

Echografie
Een echografie om de lengte
van het embryo te bekijken is
in het eerste trimester van de
zwangerschap zeer waardevol.
Het is namelijk belangrijk om
de exacte zwangerschapster-
mijn te kunnen berekenen,
omdat een verschil van een of
twee weken kritisch kan zijn iri
termen van overleving of han-
dicaps. Met zon echografie is
de groeiachterstand en daar-
mee de eventuele kans op een
spontane abortus goed aan te
geven. Dat stelt de Haarlemse
gynaecoloog dr N. Exalto in het
Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde.

Nepbom
De politie van Hilversum heeft
twee mannen van 18 en 20 jaar
gearresteerd, van wie één heeft
bekend dat hij zondagavond,
een nepbom heeft geplaatst in
de voetgangerstunnel van het
NS-hoofdstation in Hilversum.
De twee mannen zijn in voorlo-
pige hechtenis genomen. Ze
konden worden aangehouden
op aanwijzen van een opletten-
de burger. Over de motieven
van de twee mannen is niets
bekend. Wellicht hebben ze
iets te maken met het plaatsen
van een nepbom op het station
Hilversum- Noord vorige
maand.

Varkens
Vanaf 1 januari 1994 mogen
varkens afkomstig van meer
dan twee bedrijven niet meer
in dezelfde veewagen worden
vervoerd. Bestaande varkens-
markten en verzamelplaatsen
voor varkens moeten voor 1 ja-
nuari 1992 worden opgeheven.
Dat is de kern van de concept-
regeling vervoer varkens en
markten die staatssecretaris
Gabor voor advies naar het be-
drijfsleven heeft gestuurd. De
ontwerp-regeling is eveneens
aan het parlement gestuurd.
Doel van het voorstel tot wijzi-
ging van de Veewet is een ef-
fectieve bescherming tegen
klassieke en Afrikaanse var-
kenspest te realiseren.

Vinex
De regeringspartijen PvdA en
CDA zijn het niet eens over de
plek waar in het stadsgewest
Utrecht 30.000 nieuwe wonin-
gen moeten komen. Dat bleek
gisteren tijdens een overleg
over de Vierde nota extra (Vi-
nex) van Alders (ruimtelijke
ordening). De PvdA steunt het
plan van Alders om de nieuwe
huizen deels neer te zetten in
Vleuten/DeMeern. De glastuin-
bouw daar zou dan moeten wij-
ken. De CDA-fractie vindt die
oplossing te duur. Zij kan ak-
koord gaan met het alternatief
van de provincie Utrecht. Dat
houdt in dat de woningen ge-
bouwd worden in de lokatie
Rijnenburg in Nieuwegein.

Milieu
Een gemiddeld huisgezin in
Noord-Brabant moet binnen
vijf jaar 500 gulden per jaar
meer gaan betalen voor milieu-
maatregelen. Het gaat om
maatregelen die betrekking
hebben op de verwijdering van
afval, het zuiveren van water,
het verbeteren van rioolstelsels
en het verwerken van bagger-
slib. De Brabantse gedeputeer-
de voor milieu R. Welschen
heeft dit gisteren meegedeeld.
De maatregelen vloeien voort
uit het Provinciaal Afvalstof-
fenplan.

Rode Kruis
De arts W.H. Cense (49) is be-
noemd tot algemeen-directeur
van het Nederlandse Rode
Kruis. Hij treedt 1 april in
dienst. Dat heeft de organisatie
gisteren bekendgemaakt. Cen-
se, die ruim tien jaar lid was
van het hoofdbestuur van de
Koninklijke NederlandseMaat-
schappij tot bevordering van
de Geneeskunst (KNMG) en de
laatste vier jaar daarvan als
voorzitter, volgt als algemeen-
directeur de eerder dit jaar
overleden C.H.E. Vogelzang
op. Het Rode Kruis wordt tot
april 1992 geleid door ad inte-
rim directeur drs K.F. Broe-
kens.

Raketvuur
Drie Libanese soldatenzijn gis-
teren gedood en twee anderen
gewond door raketvuur afkom-
stig van een heuvel die in han-
den is van Israël en de pro-
Israëlische militie, het Zuidli-
banese Leger SLA. Dit is ver-
nomen uit veiligheidsbronnen.

(ADVERTENTIE)

Schoonbrood regelt zakenreizen. Snel, correcten vooral
vriendelijk. Vanuit Maastricht over de helewereld en datal
meer dan 32 jaar.
Wij letten op details, maar houden ook van efficiency.
Daarom vormt de afdeling zakenreizen sinds kort een
zelfstandige eenheid binnen onze organisatie. Zodat u
Schoonbroods specialisten ook directaan de lijn krijgt.
Want korte communicatielijnen garanderen een nóg
vlottere verzorging van uwboeking.
Noteert u even onze nieuwe nummers van deafdeling
zakenreizen. Tel.: 043-259393. Fax: 043-258777.

SI REIS- EN PASSAGEBUREAU
I SCHOONBROOD B.V.

Rust aan front in Kroatië

Dinsdag 26 november 1991 "3

" Een
Kroatische
tank rijdt
door de
straten van
de Oost-
kroatische
stad Nustar
aan de
frontlinie
tussen de
Serviërs en
deKroaten.
Er heerst
sinds
zondagrust
in deze stad
alsresultaat
van het
laatste
staakt-het-
vuren tussen
de
strijdende
partijen in
Joegoslavië.

8f -^.SCHOENSPECIALIST tóf

\l° 1lolnli ili ijd> OV°J
JUBILEUM-AANBIEDINGEN

10% - 30%
Benzenraderweg 42 Heerlen

schuin t/o politiebureau. Tel. 045-710384

SLAAP LEKKER
STRAKS.

u 's u daar problemen meecc", wordt het tijd uw slaap-
voorlichter te raadplegen!

Mmbur|sda|blad
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OPEL VECTRA DIAMOND

EN DAN TE BEDENKEN DAT U f
VROEGERALBIIJ WAS MET 1 SPEAKER.]

f . 1 i

li BH^BS fefehot' m_ta_^mtf^_mm—~mKammm*éfi I' ''"' m m""^
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OPEL ftjjjjfl *t^mSS^B Hl|3' Afgebeeld: de Veetra GLS "

Vandaag de dag stelt u hoge eisen aan het en verwarmbare buitenspiegels in de kleur van de velours bekleding. Verrassend kompleet, nietwaar? De
uitrustingsniveau van uw auto. Terecht, vinden wij. Onze karrosserie, cassettehouder, centrale deurvergrendeling OpelVeetra Diamond GL is leverbaar vanaf ’ 37.150,- "

Opeis laten dan ook nauwelijks meer te wensen over, met anti-diefstalstand, brede 195/60R 15-banden, licht- En..., zonder lange wachttijd!
neem bijvoorbeeld de Veetra Diamond GL. . metalen'Cross-spoke'-velgen, metallic-ofmica-lak. Kortom, zien we elkaar binnenkort in de show-

Die is standaard al voorzien van o.a. stereo- De afgebeelde Veetra GLS gaat nog'n stapjeverder room van de Opel-dealer?
inbouwset met 6 speakers(!) en elektrische antenne, 5- met 0.a.: in hoogte verstelbaar stuurwiel en bestuur- êMunnfi
versnellingsbak, getint glas, mistachterlicht, in hoogte dersstoel, toerenteller, in delen neerklapbare achterbank- pc"manc,erlnß- gerege ■ ri)sincusie ■■ \#6K*m,

° exclusiefafleveringskosten.AfGeneral Motors Nederland 8.V., /~\
verstelbare veiligheidsriemen, van binnen uit verstelbare leuning, hoofdsteunen en middenarmsteun achter en siiedrecht.Prijs-enspedfikatiewijzigingenvoorbehouden. LJPbLt^

DE OPELS VAN NU, 'N KOMPLETE VERRASSING. H
i ' ■ ' '
■■■■■■■■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■11888888

DAGTOCHT
naar Belgische chocolaterie

en kaarsenmakerij
Dinsdag 17 december
i.s.m. Schmitz Reizen

Een bezoek aan de /t\/\\ J\

Anmadis te Eksel j jsS^o^C^~r^Ëwl^
(B) is zeer de /^W—J*S/0 *^I^'»^A IJg'^F^
moeite waard. Om ffl Tj \ Sa\ IffljKr—""ffiilïr
11.30 uur, tijdens \Nosi\V.*M^^\ J li^^3^-^ag^l

belegde broodjes Ju^^^TV^/ J I^ll~7*--^en een vers stukje H^~s;%>& *M W 'Ss~—^^^^^S\ &&
hoe hij de pralines yéw r\j&E&r)r^'
en andere zoete <ckl3""i
lekkernijen maakt.

A Om 13.45uur arriveert de bus bij deU kaarsenmakerij in Hamont. Daar krijgt u een. rondleiding door defabriek en in een film
] wordthet maken van kaarsen nog eens

toegelicht. Na een kopje koffie rijden we terug

tenkomen tegen 18.45uur in Limburg aan.

VRIENDENPRIJS

’ 32,50 p.p.
U kunt de dagtocht (op vertoon van uw
vriendenpas) bespreken bij allekantoren van
hetLimburgs Dagblad, deVW-Simpelveld en
deVW-Vaals. U krijgt daar ook de informatie
over de opstapplaatsen en-tijden.

Vrienden van het^k
Wilt u lid worden van de vereniging .Vriendenvan het Limburgs Dagblad"? Neem dan
contact op met onze Service-afdeling: tel. 045-739 881 (tijdens kantooruren). Voor
lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis.

1*\f(<flW&*m

f M \

>^^^3>MunstergeleenV^j£?

V.V. "De Edelzanger" 'organiseert
op 13, 14 en 15 december 1991

LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN
VOOR VOGELLIEFHEBBERS

aangesloten bij de N.B.v.V.
in

Gemeenschapshuis 't TREFPUNT
Pancratiusstraat 23 Munstergeleen

3000 vogels, waaronder voor Nederland
zeldzame exemplaren

Keuring 10 december 1991

OPENINGSTIJDEN TENTOONSTELLING:
vrijdag 13 dcc. 20.00 - 22.00 uur
zaterdag 14 dcc. 10.00 - 22.00 uur
zondag 15 dcc. 10.00 -17.00 uur

Entreeprijs ’ 2,50
Catalogus verkrijgbaar

WIJ HALEN DIE PARTIJ
REKLAMEFOLDERS OF -KRANTEN

GRATIS BIJ U OR
OM DIE DAARNA TE VERSPREIDEN

NATUURLIJK...
Bel Spiral als 't gemakkelijk verspreid moet

worden!

Fabneksstraat 7. 5961 PK Horsl,| [O '\J Postbus 6094, 5960AB Horst,
telefoon 04709-84222, [_ > \~l J fax 04709-64333.

SPIHAL

HORECA I
Sportieve jongeman of vrouw of jong echtpaar
gevraagd voor de EXPLOITATIE van een
sportaccommodatie met horeca
Horeca-papieren verplicht.
Functie op korte termijn te aanvaarden.
Brieven onder no. HK 180, L.D., postbus 2610,
6401 DC Heerlenof per fax, fax.no. 045-718158.

Nationale Kollekte
Geestelijk Gehandicapten

GIROII 22222 BANK 70.70.70.333 UTRECHT

A\ AMACHINE-OPERATOR f -
Voor Qor\ radiatorenfabrikant in Nuth. Wi| zijn op zoek naar kano"3

die ouder zijn dan 18 jaaren een opleiding op LTS-C niveau in de flc
Metaal, Mechanische Techniek of Elektrotechniek hebben. De werk2

heden zijn in 3-ploegendienst.
Het betreft afwisselende banen met goede doorgroeimogelijkheden-
Informatie: Lynda Lemmens.

▲KANTINEDAMES cfkVoor een overheidsinstelling in Hoensbroek. Het betreft licht kantine f
in dagdienst. U werkt op afroepbasis en zult ingezet worden bij vak"
verlof, ziekte, etc. Enige ervaring opgedaan in de horeca of kantin6

telefonisch bereikbaar zijn, is vereist.
Informatie: Marja van Kessel.

Interesse? Neem voor meer informatie contactop met de bij de vaco<
vermelde medewerkstervan onze vestiging in Heerlen of met een va
de andere vestigingen
Heerlen, Dr. Poelstraat 16, 045 - 713120
Kerkrade, Hoofdstraat 39, 045 - 463700

A\ Landgraaf, Streeperstraat 48, 045 - 326595
*s Hoensbroek, Kouvenderstraat 81, 045 - 231680.

ADIAKESER Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren.
UITZENDBURO a ■

WIE WIL ER GELD LENEN ?]
WIJ REGELEN ALLES BINNEN ÉÉN DAG, en bezorgen
het geld óók kosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen lopen?
Dat hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies.
Hiernaast vindt u enkele voorbeelden van min. en max.
tarieven voor pers. leningen en doorlopende kredieten.
Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 mnd) zijn ook
mogelijk. Leningen vanaf ’. 1000,- tot ’. 200.000,- zijn
mogelijk ZÓNDER onderpand of borg. Desgewenst met
lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal
kwijtschelding.

Huisbezitters, extra lage lasten
zonder taxatiekosten

krediet looptijd in
bedrag maanden

Ie hyp. 2e en 3e hypoth.
360x 240x 180 x 120*

10.000,- 117,- 127,- 149,-
-15.000- 125,- 181,- 195,- 228,-
-25.000- 209,- 302,- 325,- 381,-
-40.000- 334,- 484,- 520,- 610,-
-75.000- 625,- 908,- 976,- 1144,-

-100.000- 833,- 1210,- 1301,- 1525,-
-enz.

Eff. jaarrente 1e hyp. in voorbeeld 9,2 %, 2e en 3e Hyp. 13,5%

Bedrag in terug te mnd. bedrag etfektieve mnd. bedrag volgens effektieve
handen belalen in volgens minimum jaarrente wettelijk maximum jaarrente i

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

Krediet U betaalt rente volgens minimum tarief Theor. rente volgrens max. tarief Theoj
limiet per maand per maand eff. jaarrente looptijd per maand eff. jaarrente Joof*]^

6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 m<*
11X00,. 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85m|*j
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 rW*
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 rw*
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 rm*j
50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% 81 rnnj ,
1 ' ' ' '
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Belgen roepen massaal:
’Weg met de politiek!’

DOOR HANS DE BRUIJN

BRUSSEL - De Belgische kiezers hebben hun politici
met een enorme kater opgezadeld. Van teleurstel-de bij alle gevestigde partijen, en van vreugde bij de ra-

tsten van het Vlaams Blok en de anti-politicus Jean-Pier-re van Rossem. 'Minder politiek', luidde diens leus in deverkiezingscampagne. Dat vinden de Belgen nu kennelijk
ook.

e stembusuitslag is één mas-aal protest tegen het gerommel
jan de oude politieke 'families.

11 Vlaanderen èn Wallonië kre-
eft de christendemocraten, so-
palisten en liberalen ervan
ïïngs. Ook de Vlaams-nationale
Volksunie, die het kabinet-Mar-

ten val bracht, werd gedeci-
deerd, en zelfs de 'groenen'«regen niet de winst die hen was

e Vlaamse christendemocratenvan Wilfried Martens (CVP) blij-en de grootste partij van het
atld, omdat ook de in Wallonië°J?Permachtige Parti Socialiste
iJrS) een gevoelige tik kreeg.
intens zal dusvan koning Bou-
ewijn wel weer opdracht krij-

*®ft zijn tiende kabinet te vor-
en. De voortzetting van de

coalitie, maar opWankeler basis, büjft mogelijk.
e winst van het Vlaams Blok,

"Jat in Antwerpen nu zelfs de
grootste partij is, en die van de'^t 'ROSSEM', heeft meteen
cri schokgolf teweeggebracht

onder de politici. Dat het Vlaams
p °k, met zijn felle campagne te--sen gastarbeiders, het zeker ine steden goed zou doen was
erwacht. Maar met deze opzien-

barende uitslag is meer aan dehand.
name in Vlaanderen, maar,°k in het Franstalige landsdeel,

"ebben de kiezers duidelijk ge-
haakt het politieke bedrijf
jpuugzat te zijn. De afstand tus-en kiezers en gekozene is nogn°oit zo groot geweest. Als de
j^Ven miljoen kiesgerechtigde
~elgen niet verplicht de gangnaar het stembureau hadden
jnoeten maken, zou minstens de
2?«tzijn thuisgebleven.
p) konden nu hun onvrede al-.een kenbaar maken door zich af

keren van de partijen die vanpelgië poütiek een rommeltje
~Jebben gemaakt. De stemmenv °or het Vlaams Blok zijn zeker

niet alleen die van racisten. Op-
merkelijk is immers dat het ook
gewonnen heeft in steden waar
geen minderhedenprobleem be-
staat. Het Vlaams Blok is ook
een protestpartij.

Migrantenbeleid
In Antwerpen, maar ook in Me-
chelen, Gent en Leuven blijkt
echter dat vreemdelingenhaat
aanslaat. Vlaanderen was ge-
waarschuwd, nadat het Vlaams
Blok in 1988 bij de gemeente-
raadsverkiezingen in Antwerpen
al derde partij was geworden.
Die waarschuwing is echter ge-
negeerd. Van een doordacht mi-
grantenbeleid is anno 1991 even-
min sprake als drie jaar geleden.

Verstandige aanbevelingen zijn
in de wind geslagen. De partijlei-
ders riepen zondag om het
hardst dat nu ernst gemaakt
moet worden met een migran-
tenbeleid, maar het waren de-
zelfde mensen die dat de afgelo-
pen jaren hadden kunnen doen
en het er lelijk bij hebben laten
zitten. Het loon van' de angst
kwam in de vorm van een af-
straffing door dekiezers.
Opvallend is dat extreem-rechts
nu ook buiten Antwerpen, en
zelfs in Wallonië (ook het ver-
wante Front National haalde
voor het eerst een zetel) succes
heeft. Maar onderzoek zal uitwij-
zen of de kiezers die het Vlaams
Blok nu van twee op dertien ze-
tels in de Kamer hebben ge-
bracht, dat allemaal hebben
gedaan uit vreemdelingenhaat of
ook uit pure onvrede.

Fraude
Dat geldt zeker voor 'ROSSEM',
de partij zonder programma van
Jean-Pierre van Rossem. De
47-jarige ex-beursgoeroe, die zelf
niet mocht stemmen omdat hij

in de cel zit op verdenking van
oplichting, fraude en valsheid in
geschrifte, zegt een 'libertijn' te
zijn. Dat doet een ideologie ver-
moeden, die van de vrijdenkers,
maar dat zou teveel eer voor Van
Rossem zijn.

Hij heeft zrjn populariteit als bi-
zarre, aan de grond geraakte ex-
multimiljonair, financieel genie,
schrijver en dwarsligger ge-
bruikt om nog meer aandacht te
krijgen. Politieke ideeën heeft
Van Rossem niet. Hij heeft zijn
'partij' opgericht om de politiek
belachelijk te maken, en met be-
hulp van de oude partijen is hij
daar wonderwel in geslaagd.
De Vlaams-Waalse twisten ko-
men de gewone Belg al lang de
keel uit. Die strijd is een strrjd
van politici, niet van de burgers.
Die zien hoe eenregering ten val
wordt gebracht, hoe tegenstellin-
gen worden opgeklopt, hoe de
Waalse socialisten bijna een
staatsgreep plegen en daartoe de
kans krijgen omdat de Vlaamse
partijen liever elkaar naar de
keel vliegen.
Opmerkelijk is dat niet alleen
Martens, maar ook zijn grote
Waalse socialistische opponent
Guy Spitaels zwaar heeft verlo-
ren. ledereen verwachtte dat de

PS de grootste partij zou wor-
den, maar ook de Walen keren
zich van de grote partijen af. De
onvrede blijkt het best uit het
feit dat de liberale oppositie in
beide landsdeleneveneens veren
heeft moeten laten.

" De racistische partij Vlaamse Blok heeft voor een politieke schok gezorgd in België. Departijleiders Fïlip Dewilde, GerolfArmemans, Fïlip Dewinter en Francis van den Eynde
(van links naar rechts) .wachten in de Brusselse televisiestudio geduldig op de definitieveuitslag.

Klap
Voor premier Martens kwam de
klap hard aan. Hij had zich dit-
maal in Brussel kandidaat ge-
steld en niet in zijn woonplaats
Gent. Daarmee wilde hij Fran-
stalige kiezers lokken en het be-
lang benadrukken van Brussel
als Europa's hoofdstad. Maar dit
'verraad' aan Vlaanderen werd
hem niet in dank afgenomen.
Gevolg: in Gent won de liberale
PW en in Brussel verloor Mar-
tens.

Zijn imago is nu dubbel ge-
schaad. Voor zondag werd erop
gespeculeerd dat zoiets zijn lot
zou bezegelen. Maar de bizarre
verkiezingsuitslag betekent dat
Boudewijn niet anders kan dan
weer met hem de formatie te
starten. Voor de zieke vorst kan
alleen Martens het land redden.
Maar de vraag is welk gezag een
beschadigde Martens in dit poli-
tiek klimaat nog heeft.

Volgens sommigen kan het snel
gaan (in 1988 duurde het zes
maanden), omdat alle partijen
verloren nebben, en de krachts-
verhoudingen dus niet echt zijn
veranderd. Maar allepartijen zijn
kleiner geworden, en dat maakt
het moeilijk een meerderheid te
vormen. In het volledig versnip-
perde Vlaanderen kan dat nu al-
leen door de Volksunie er weer
bij te halen.
Aan een tweederde meerderheid,
nodig om het restant van de Bel-
gische federalisering op een wet-
tige manier door het parlement
te krijgen, hoeft helemaal niet te
worden gedacht. Bovendien is
het wantrouwen tussen Vlaamse
en Waalse politici momenteel
groter dan ooit. Martens en Spi-
taels, de leiders van het land,
willen niets meer met elkaar te
maken hebben.
Er zijn al vergelijkingen gemaakt
met de jaren '30, toen extreem-
rechts ook kon opkomen, omdat
de grote partijen het vertrouwen
van de kiezers kwijt waren. Die
schaduw ligt over de komende
formatie. Welke regering er ook
komt, zij zal bij de gewone bur-
gers het morele gezag missen om
België er niet alleen economisch,
maar ook politiek weer bovenop
te helpen.

achtergrond

DOOR BART JOCHEMS Nederland kapittelt
Jakarta niet openlijk

£>EN HAAG - Jaar na jaar
haalt Indonesië de Neder-landse media wegens
Schendingen van de men-
senrechten. Jaar na jaarbesluit Nederland de ont-
wikkelingshulp aan Indone-
sië te verhogen. Is dat met

te verenigen? Minis-
*er Van den Broek (Buiten-
landse Zaken) vindt van
wel, Pronk (Ontwikkelings-
amenwerking) ziet het lie-
er anders en premier

Rubbers heeft zo zijn twij-
fels.
Steeds weer wordt de crucialeraag opgeworpen of het dien-
j
llg is de ontwikkelingshulp aan

fndonesië helemaal te stoppen of
~ bevriezen. Moeten ontwikke-
'ngsgelden gebruikt worden als
nstrument om verbetering van

~je mensenrechtensituatie af te,
In die discussie kiest

jiet CDA de kant van Van den
r°ek, de rest van de Kamer

b°elt meer voor de opvatting van

**et lijkt wel of het Indonesiëerom te doen is de Nederlandse
regering in verlegenheid tebren-!Peri- Komt er een minister op
bezoek, pal van te voren wordtn°g even een aantal executies

uitgevoerd. Of het nu om Oost-
Timor, Irian Jaya of Aceh gaat,
de mensenrechten worden er ge-
schonden en dat leidt tot debat-
ten ,in het Nederlandse parle-
ment. En daar ligt steeds diezelf-
de vraag over stoppen of bevrie-
zen van de ontwikkelingshulp
op tafel.

In de reeks incidenten is er één
illustratief voor de wijze van op-
treden van de Nederlandse rege-
ring. In februari 1990 zegt minis-
ter Pronk te overwegen extra
ontwikkelingshulp aan Indone-
sië op te schorten. Hij is ont-
stemd over de executie van vier
ex-leden van de paleiswacht van
Soekarno: twintig jaar na hun
veroordeling worden ze alsnog
terechtgesteld.

Bedrag
Het gaat om een bedrag van 27

miljoen gulden. Voor Indonesië
een relatief klein bedrag; jaar-
lijks ontvangt het land immers
voor miljarden aan ontwikke-
lingsgelden. De actie van Pronk
is dan ook meer van symbolisch
belang: Nederland protesteert te-
gen wat het een schending van
de mensenrechten vindt eni
'straft' Indonesië door ontwikke-
lingsgeld in te houden.

Ook Van den Broek vindt het
onwenselijk gevangenen na zo
veel jaren nog ter dood te bren-
gen. Maar de minister van Bui-
tenlandse Zaken meent niet dat
de executies duiden op 'een per-
manente en grove schending van
mensenrechten in Indonesië.De
bewindsman dient wel een offi-
cieelNederlands protest in tegen
de executies, maar van een in-
houden van ontwikkelingsgel-
den wil Van den Broek niet
weten.

Pronk moet de aftocht blazen. In
april 1990, bij aankomst in Indo-
nesië, meldt de minister de over-
eenkomst over de 27 miljoen
toch te zullen tekenen. Die me-
dedeling komt onderaan de
vliegtuigtrap; Pronk heeft zijn
(gesprekspartners nog niet eens
gezien.
Van den Broek is tevreden. Hij
heeft collega Pronk nog eens te
verstaan gegeven dat de minister
van Buitenlandse Zaken, niet die
voor Ontwikkelingssamenwer-
king, oordeelt over de mensen-
rechtensituatie in andere landen.
Pronk heeft die gezagsstructuur
uiteindelijk onderschreven door
het intrekken van zijn dreige-
ment.

Net als Van den Broek opge-
lucht ademhaalt, komt Pronk
echter met de aankondiging dat
Nederland nieuwe diplomatieke
stappen overweegt tegen Indo-
nesië. Van den Broek ontploft.
Vanuit Dublin, waar de bewinds-
man op dat moment verblijft, te-
lefoneert hij met zijn Indonesi-
sche collega Alatas. Alatas moet
goed weten dat het Nederlandse
mensenrechtenbeleid door Van
den Broek, niet door Pronk,
wordt bepaald. Pronk mag in In-
donesië roepen wat hij wil, dat
heeft geen consequenties voor
het Nederlandse beleid, krijgt
Alatas te horen.

’Eenheid’
In de Kamer is dit staaltje van
'eenheid' in het kabinetsbeleid
natuurlijk onderwerp van ge-
sprek. De partijen gaan uiteen
met de vaststelling dat er een re-
latie tussen ontwikkelingshulp
en mensenrechten is, maar al-
leen als het om grove en stelsel-
matige schendingen gaat.

In mei 1990 kiest Pronk in de

Kamer ook die lijn als hem
wordt gevraagd in zijn rapporta-
ges over ontwikkelingslanden in
de toekomst uitvoeriger in te-
gaan op de mensenrechtensitua-
tie. Pronk is opeens veel voor-
zichtiger, wil alleen 'op basis van
feiten' rapporteren. Want 'con-
clusies geven in het openbaar
staat het bedrijven van 'stille di-
plomatie' in deweg.

Die uitspraak is Van den Broek
op het lijfgeschreven. Het is pre-
cies de lijn die de minister voor-
staat: als er diplomatieke druk
op een regering wordt uitgeoe-
fend, dan liever niet in het volle
licht van de schijnwerpers van
de media. In het diplomatieke
verkeer heeft het weinig zin keer
op keer (via de pers) hoog van de
toren te blazen; de geadresseer-
de zal zich er na verloop van tijd
niets meer van aantrekken.
Dat is ook de reden waarom Ne-
derland ontwikkelingshulp aan
Indonesië niet opschort, maar

(
daar wel toe overgaat als het Su-
riname betreft. Het gaat om het
effect van de (strafmaatregel.
Wordt de hulp aan Indonesië op-
geschort, dan is de Nederlandse
invloed op het mensenrechten-
beleid daar gereduceerd tot nul.
Terwijl Indonesië er financieel
niet onder lijdt: andere donoren
voorzien het land van voldoende
gelden.

Bij Suriname ligt dat anders. Dat
land is voor een belangrijk deel
afhankelijk van Nederlandse
ontwikkelingshulp en kent wei-
nig andere donoren. Gaat het in
Suriname mis met de mensen-
rechten, dan is het heel effectief
om de Nederlandse hulp op te
schorten. Suriname kan niet te-
rugvallen op anderen en moet
dus, om weer in aanmerking te
komen voor Nederlandse hulp-
gelden, de mensenrechtensitua-
tie verbeteren.

Iezers schrijven

Schouwburg
Op dinsdag 19 november gingen
wij naar deSchouwburg in Heer-
len, waar wij met vier personen
de Tinek Schouten-show bij-
woonden en ons goed geamu-
seerd hebben. Wat las Ik echter
op woensdag 20 november in het
Limburgs Dagblad? Donderdag
21 november zou dezelfde show
in de Schouwburg van Sittard
worden aangeboden voor slechts
f 12,50 per persoon (sinterklaa-
sactie)
Sinterklaas heeft zeker'niet ge-
weten dat deze show een dag
eerder in Heerlen f 26,- per per-
soon kostte. Ondergetekende
kocht vier kaartjes, die met zijn
LD-Vriendenpas nog altijd f 88,-
-kostten. In Sittard had me deze
show slechts f 50,- gekost. Ik
denk dat velen in Heerlen zich
toch wel een beetje bedrogen
voelen. Ik zal me in de toekomst
wel hoedenom drie weken voor-
af toegangskaarten te kopen
voor de Heerlense schouwburg.
De afstand van Schinveld naar
de schouwburg in Sittard lijkt
me nu nog veel kleiner gewor-
den.
SCHINVELD J.J.A. Gabriël

Oost-Timor
Oud-staatssecretaris van het ka-
binet Den Uyl 1973/1977, mr P.
Kooymans, thans werkzaam in
het VN-hoofdkwartier in Genève
waar deskundigen onderzoeken
verrichten naar schendingenvan
de mensenrechten, bracht in fe-
bruari een rapport over folterin-
gen in Indonesië ter sprake. Hij
besteedt in het rapport aandacht
aan de situatie in Indonesië.
Het is al heel lang bekend dat
folteringen in Indonesië plaats
vinden, niet alleen in Timor
maar ook in Atjeh (Sumatra). De
regering Soeharto ontkent dit,
maar het leger doet het toch. Ik
vraag me af, waarom ons land,
dat zon goede contacten (ook fi-
nancieel) onderhoudt met dit
Indonesië, geen einde maakt aan
de militaire macht van die staat.
Het zijn toch ook onze gelden die
voor de aanschaf van militair
materieel worden benut. In feite
zijn wij dus indirect medeplich-
tig aan het bewind van Soeharto.

Niet het stopzetten van ontwik-
kelingshulp aan het volk, maar
het voorkomen dat gelden van
ontwikkelingshulp voor militai-
re doeleinden worden benut, zal
met kracht internationaal ter
hand moeten worden genomen. 'Een ander punt is het stellenvan
een politieke daad: vanuit Nede-
land door het niet sturen van bij
voorbeeld delegaties van
Tweede-Kamerleden-naar het
Indonesië van het regime Soe-
harto.
HOENSBROEK Piet Koot

VGZ
Naar aanleiding van de publica-
tie in de krant van 25 oktober
1991 'Nada van Nie deelt film-
kaartjes uit in verband met het
75-jarig jubileum van het (zie-
kenfonds) Zorgverzekeraar
VGZ', wil ik het volgende kwijt.
Ook ik ben naar de Adelbert van
Scharnlaan (kantoor VGZ) ge-
gaan om een entreekaartje af te
halen voor de Mabi-bioscoop
met de bon uit hetkrantje dat we
regelmatig krijgen. De kaartjes
werden afgegeven in de week
vanaf 28 oktober. Ik ging op din-
dag 29 oktober en kreeg geen
kaartje omdat ze op waren. Dat
vind ik niet terecht! Waarom niet
alle leden van de VGZ een en-
treekaartje gegund? In de krant
van 25 oktober stond dater 6.000
kaartjes waren te vergeven. Je
moet het maar geloven dat die
6.000 kaartjes al op maandag 28
oktober zijn uitgedeeld. Als dat
zo is dan zou het ziekenfonds
VGZ meer entreekaartjes ter be-
schikking hebben moeten stel-
len, want als ze als 75-jarige jubi-
laris een presentje willen geven
aan haar leden, moeten ze ook
alle leden over één kam scheren.
Tenslotte ben ik hier ook nog
met de bus voor naar Maastricht
gereden.

MARGRATEN
Mevr. T. Coonjers-Weijenberg

Lunetten
De wisselwoningen die tijdelijk
ils woning zullen fungeren voor
ie bewoners van het laatste Am-
bonezenkamp in Nederland, 'Lu-
netten' te Vught, worden of zijn
inmiddels betrokken. De Neder-
landse overheid probeert ten
koste van alles het renovatiepro-
ces te versnellen: in weer en
wind werken er mensen aan de
wisselwoningen om dezeklaar te
krijgen, één generator levert nu
nog maar stroom aan 'Lunetten'
en van enkele gebouwen is, zon-
der medeweten of enige vorm
van overleg, de elektriciteit afge-
sloten. Waarom moesten de be-
woners hun handtekening zetten
dat ook zij akkoord gaan met de
renovatie? Waren de handteke-
ningen van de vertegenwoordi-
gers van de verschillende organi-
saties van 'Lunetten' tijdens de
onderhandelingen op 14 oktober
1989 niet voldoende? Zij beharti-
gen toch immers de belangen
van de bewoners? Hieruit blijkt
weer dat de Nederlandse over-
heid niet alleen de diverseverte-
genwoordigers, maar ook de
bewoners van 'Lunetten' in de
maling heeft genomen, want bij
renovatie wordt een bestaande

woning vernieuwd, waarna men
de 'nieuwe' woning betrekt.
Hiervan is in 'Lunetten' hele-
maal geen sprake. Als gevolg
van verontreinigde grond (?) en
uitbreiding van de penitentiaire
inrichting Nieuw-Vosseveld
worden de barakken afgebroken
en komt er nieuwbouw voor in
de plaats. De groep Suara-KNIL
heeft gemeend hierop te moeten
reageren en als dank wordt zij
voor het gerecht gesleept omdat
zij voor haar rechten opkomt, de
groep keurt de renovatie niet af,
echter is zij er ook géén voor-
stander van. Alleen de manier
waarop de gehele renovatiepro-
cedure is gegaan en gaat is verre
van eerlijk en zorgvuldig. De rol
die met name de bewonerscom-
missie en de voorzitter van de
kampraad spelen omtrent het re-
novatieproces is ronduit bela-
chelijk. Verraders zijn toch zij
die hun eigen mensen 'verkopen'
.om bij de vijand een wit voetje te
hebben en denken met de eer te
strijken? Aangezien het geen
oorlog is, ben ik genoodzaakt
hen hielelikkers van de Neder-
landse overheid te noemen!
VUGHT G.H. Leiwakabessy

postbus3100
In deze rubriek neemt deredac-
tie brieven van lezers op. De
redactje hoeft het niet eens te
zijn met de inhoud. De brieven
dienen betrekking te hebben op
publicaties in deze krant en
moeten kort en zakelijk zijn. Te
lange brieven worden ingekort
of geretourneerd. Een ingezon-
den brief moet voorzien zijn van
naam, adres en telefoonnum-
mer. Brieven op rijm, of brieven
die oproepen tot acties of aan-
zetten tot geweld of andere
onwettige daden, worden niet
geplaatst. Datzelfde geldt ook
voor brieven met onwelvoeglijk
taalgebruik en beledigingen.
Anonieme brieven worden
evenmin geplaatst.

Neo-fascisten
Graag wil ik iets kwijt over neo-
fascisten. Broekjes van 17, 18
jaar, die maar net uit het ei ge-
kropen zijn en nog alleen maar
geleerd hebben een bierfles vast
te houden, schreeuwen al 'Heil
Hitler'. Op de televisie zei laatst
nog een van die a-sociale heren
dat er geen gaskamers in de
Tweede Wereldoorlog bestaan
hebben. Het zal jekind maar we-
zen! Asielzoekers heb je over de
hele wereld en dit probleem op-
lossen is niet hun zaak, maar die
van de regering. Het is toch vre-
selijk dat zij dit probleem met
brandbommen willen lossen!
De Westerse landen helpen in
feite mee de ondrukking, marte-
lingen en moorden op mensen
toe te laten, door de landen, waar
de asielzoekers vandaan komen,
niet aan te pakken. Als we bo-
vengenoemde a-sociale heren de
kans geven met hun activiteiten
door te gaan, moet er weer een
oorlog aan te pas komen met
misschien weer miljoenen do-
den. Om daarna weer te zeggen:
nooit meer fascisme! Overigens
vond ik het politie-optreden te-
gen deze neo-fascisten ook een
beetje aan de slappe kant, als ik
dit vergelijk met bij voorbeeld
een politieauto die met gierende
banden een bromfietser zonder
achterlicht, achterna zit. Verbe-
ter de wereld, maar begin bij je
zelf.
HEERLEN W. Savelkoul

Speculaas
In uw krant van 12 november jl.
plaatste u een foto van een bak-
ker die met een handmachine
speculaas maakt. U betitelde dat
als de ouderwetse manier van
speculaas vervaardigen. Echter
de ouderwetse werkwijze voor
het maken van speculaas is toch
het 'handwerk. Daarbij ging
men als volgt te werk. Er werd
gebruik gemaakt van een specu-
laasplank, welke was voorzien
van 8 a 10 'prenten. Met de hand
werd een rol deeg gemaakt ter
lengte van de plank. De plank
werd telkens eerst met rijstmeel
licht bestoven en dan de rol deeg
erop gedrukt (gekneed). Daarna
moest het overtollige deeg met
een dun mes van de plank wor-
den gesneden en de deeg-specu-
laasjes uit de plank geklopt.
Stuk voor stuk werden de fi-
guurtjes met de hand op een
bakplaat geplaatst en dan kon-
denze worden gebakken. Als het
deeg met roomboter werd be-
reid, geef ik u deverzekering dat
die handgemaakte speculaas
voortreffelijk smaakte, en dat de
zogenaamde machine-speculaas
er nietaan kan tippen. Op dezelf-
de manier werden ook de grote
speculaaspoppen en andere gro-
te figuren in de ouderwetse bak-
kerij gemaakt. De poppen kre-
gen in de 'nek' vaak een dun
stokje (ingebakken) om afbreken
van de kop te verhinderen. Ik
heb in mijn jeugd zelf de om-
schreven werkwijze toegepast
(circa 1920).

GELEEN F.W. Suijker

(ADVERTENTIE)

LIMBURGS SYMPHONIE ORKEST
Derde concert in de serie B /*"
dirigent David Robertsen ’solist: Jean-YvesThibaudet, piano

Nikiprowetzky - Sinfonïetta \
Ravel - Pianoconcert in G 1 ;»I
Rossini - Ouverture II Barbiere di Siviglta' - \ f_f<^Strawinsky - Suite uitPulcinella

1 I f FiKerkrade Wijngrachttheater f J \ lm'vr. 39 nov. 20.00 uur f ,Jf f I M "--,
res. 045-454141 I JWtJ _M

Maastricht Staargebouw £: W' ■' za. 30 nov. 20.00 uur Jf*'res. 043-293828
Venlo De Maaspoort H

zo. 1 dcc. 16.00uur « ï%mres. 077-517000

Dinsdag 26 november 1991 «5
Limburgs dagblad
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BA eist belang van 80 procent in gezamenlijke holding

Britten willen baas
zijn in plan-KLM

TODEN - British Airways (BA) wil m<
u htig procent in een gezamenlijke onderneming met KLM.
v* binder dan 70 procent willen de Britten in elk geval geen
tjoegen nemen. Dat heeft de Financial Times gisteren ge-

wj d- De krant baseerde zich op functionarissen die bekend
" toet de onderhandelingen.

Ujj'Se week kwamen berichten
\Z buiten datKLM en British Air-,s vergaande plannen hebben

houdstermaatschappij op te
\ h Waarin het passagiervervoer
Dm e twee maatschappijen wordt
Ingebracht. Eerder had KLM al
Hens%d dat gesprekken over sa-Kd Werkinë met BA êaande waren.\ti.er devleugels van de houdster-!{<Cschappij zouden KLM en BA
l^h n rechtspersonen blijven,
iH k 1 beursnotering behouden enL hun aandeelhoudersstructuren

handhaven, aldus de Financial Ti-
mes.
Voor de samenwerking via een
houdstermaatschappij hebben
KLM en BA toestemming nodig
van de Europese en Amerikaanse
autoriteiten. Die toestemming zal
gemakkelijker worden verleend
wanneer de moedermaatschappijen
elk hun eigen identiteit behouden.
BA zou een belang van 70 tot 80
procent in de houdstermaatschap-
pij willen op basis van de grotere
omvang. BA heeft drie keer zoveel
omzet als KLM, een vloot die bijna
driekeer zo groot is en het dubbele
aantal werknemers.

Volgens betrouwbare zegslieden
stelt KLM echter als een van de kei-
harde voorwaarden voor de samen-
werking dat zij een even grote zeg-
genschap krijgt in de houdster-
maatschappij als BA. De Neder-
landse maatschappij zou dat
kunnen afdwingen, omdat zij met
haar belang in de Amerikaanse
Northwest Airlines een sterke troef
in handen heeft.

In de plannen van BA wordt de Ne-
derlandse gevoeligheid ondervan-
gen door KLM en BA elk evenveel
bestuurders te laten leveren voor de
houdstermaatschappij. Het grotere
belangvan BA zou worden veiligge-
steld door speciale regels voor het
stemmen. Volgens de Financial Ti-
mes zou door gezamenlijk manage-
ment in de eerste twee jaaral omge-
rekend f 1,6 miljard per jaarkunnen
worden bespaard op totale kosten
van f21,8 miljard.

Speculatie over
overname Porsche

JjJNCHEN - In de Duitse
0

s circuleren berichten over
f a^r .tteming van de sportwagen-
j. rikant Porsche door een gro-
-1 aUtomobielconcem in Duits-
-5 d- Volgens het weekblad Derj^iegei zou den zowel Daimler-
y*£ (Mercedes), BMW als
Vn Wagen interesse hebben

0r het familiebedrijf.

i^mier neemt het ontwikke-
ld \nCentrum van Porscne over
*>ehk derest ' zo zegt net blad te
van vernomen. De voorzittervaü c>e raad van commissarissen
<W Qorscne' Perdinand Alexan-
sl- Porsche, sprak maandag de
te„°ulaties over een overneming
v ê^- „De onafhankelijkheid
sic " staat niet ter discus-

beurs

Mager
Alt —
Se <|jFERDAM - Op de Amsterdam-
le^'ectenbeurs hebben de aande-ersen maandag over een breed
bl6efRoeten inleveren. De handel

rL ..:aarbij mager. Eenrol speelde
rs 1J dat de handel op de optie-

stiii nagenoeg de gehele ochtend
%st* na een bommelding op het
hej f?rdarnse Rokin. De omzet op
h\ha anarak kwam op bijna f 1,1

uit> waarvan slechts f 492He{°£n in aandelen.
!Vkt rsniveau op de aandelen"
6bn tV°*gde de nJn van helangrij-

Stfgpi^enlandse beurzen zoals Wall
fUrt -f' Londen, Tokyo en Frank-
?e da was ze^s voor de negen-
k°t\d

g achtereen lager. Dat er in
erstein 'n de van de dag een

Seen intrad had in Amsterdam
lrivloed. De stemmingsindex

Nar Van 90-5 naar 89>3 en dat was

' agst eentiende punt boven het
'ItW6 Punt van de dag. De koers-

* zakte weg naar 192,9.
'i dPu efe. internationals raakte Kon.
0 cL* ° kwiJt °P f 144>10 en Akzo

Se l. op f 128,20. KLM moest
Helgy^artjes terug naar f 37,60.
°ofdf de Srootste dalers bij de

°ven r°ndsen waren echter Hoog-
te f o dtn Volmac. Hoogovens raak-

'° c^;* kwiJt op f 47,70 en VolmacjW**op f 21.WelV r̂loor f L2O °P f 119>70>Puwer f 1,40 op f 61,80 en
&>f f 9

yd f I>7o op f59,60. Heineken
N dePHI,iS °P f 157>70- Aan het eind
'Qndsö u

g waren maar twee groteen noger, Polygram en Daf.

lokale markt gedroegen de
p van de kleine Bank Men-sfnS Zlch opvallend. Er kwa-

-Bt^nd n ds h°ëere biedkoersen tot
rdat er maar drie Srotenouders zi Jn en denominale

■Matipf van de stukken met f 100'om. ,"§ is, is de markt in het
zeer dun.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 42,40 42,20
ABNAmro A. in F. 79,40 79,40
AEGON 120,90 119,70
Ahold 81,90 81,20
Akzo 129,10 128,20
Alrenta 190,00 189,70
Amev 50,40 50,00
Bols 42,20 42,10
BorsumijW. 60,30 59,20
Bührm.Tet. 40,00 39,30
DAF 22,30 22,50
DordtPetr. 135,00 133,40
DSM 97,80 97,40
Elsevier 98,30 97,90
Fokker eert. 26,60 26,20
Gist-Broc.c. 31,60 31,20
HCSTechn. 1,90 1,90
Heineken 159,70 157,70
Hoogovens 50,10 47,70
Hunter Dougl. 64,70 63,20
IntMüller 61,50 61,00
lnt.Ned.Gr. 47,50 46,60
KLM 38,10 37,60
Kon.Ned.Pap. 44,40 43,60
Kon. Olie 145,70 144,10
Nedlloyd 55,30 53,60
Océ 63,90 63,50
Pakhoed 45,40 44,40
Philips 33,60 33,20
Polygram 42,00 42,10
Robeco 95,00 94,20
Rodamco 59,90 59,00
Rolinco 95,40 94,80
Rorento 69,10 69,00
StorkVMF 42,80 42,40
Unilever 168,40 168,00
Ver.BezitVNU '73,10 72,60
VolmacSoftw. 21,70 21,00
VOC 41,00 40,80
Wessanen 82,20 80,90
Wolters-Kluwer 63,20 61,80
Avondkoersen Amsterdam
IntNed.Gr. 46,70 (46,60)
KLM 37,20(37,60)
Kon.Olie 142,90-144,10(144,10)
Unilever 168,00(168,00)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 50,00 49,50
ABNAmroHldprf. 5,81 5,80
ACF-Holding 31,20 31,00
Ahrend Gr. c 145,00 142,50
AsdOpt.Tr. 9,00 9,00
Asd Rubber 3,25 3,30
AntVerff. 430,00
Atag Holde 113,30 113,30
AthlonGroep 41,50 41,30
Athlon Groepnr.c 41,00
Aut.lnd.R'dam 89,50 87,00
BAM Groep 83,40 84,00
Batenburg 116,00 116,00
Beers 110,00 110,00
Begemann 129,50 129,50
Belindo 346,00 346,00
Berkel'sP. 1,24 1,21

Blydenst.-WUI. 34,50 34,00
BoerDe, Kon. 204,00 204,00
BoerdeWinkelbedr. 80,40 80,20
Boskalis W. 21,70 20,60
Boskalis pr 23,70 22,70
BraatBeheer 35,50 33,00
Breevast 8,50 8,60
Burgman-H. 2900,00 2800,00a
Calvé-Delftpr 800,00 800,00
Calvé-Delftc 1075,00 1075,00
Cindu Intern. 143,00 a 143,00aClaimindo 337,00 334,00
ContentBeheer 21,90 21,90
Cred.LßN 31,10 31,10
Crown v.G.c 141,50 140,00
CSM 83,90 83,80
CSM nrc 84,90 84,60
DAF eert. 19,70 19,60
Delft Instrum. 24,30 23,90
Desseaux 37,80 38,00
Dorp-Groep 40,00 41,00
Draka Holding 23,50 23,50
Econosto 24,90 25,00
EMBA 230,00 220,00a
Erikshold. 67,00 67,00
Flexovitlnt. 67,50 65,20
Frans Maasc. 78,00 78,00
Gamma Holding 95,50 95,50
Gammapref 5,70 5,70
Getronics 28,60 28,50
Geveke 38,00 38,70
Giessen-deN. 114,00 114,00
Goudsmit 37,50 37,50
Grasso'sKon. 74,50 75,70
Grolsch 182,00 180,00
GTI-Holding 175,00 174,00
Hagemeyer 130,50 129,50
idemdiv'9l 128,80 128,00
HALTrustB 13,30 13,20
HAL Trust Unit 13,40 13,30
H.B.G. 190,50 187,00b
Heineken Hld. 143,00 141,00
Hoek'sMach. 226,00 225,50
Holl.SeaS. 0,47 0,48
Holl.Kloos 420,00 419,00
HoopEff.bk. 7,30 7,20
Hunter D.pr. 1,80 2,10
IHCCaland 57,00 57,50
Kas-Ass. 33,70 33,70
Kempen & Co 9,10 9,10
kondorwessels 32,20 32,50
KBB 73,00 72,70
Kon. Sphinx 48,50 48,50
Koppelpoort H. 409,00 a 405,00
Krasnapolsky 203,00 203,00
Landré&Gl. 47,00 47,50
Macintosh 39,70 39,50
MaxwellPetr.H. 116,00
Medicopharma 15,50 14,50
Moeara Enim 1195,00 1190,00
M.EnimOß-cert 15600,00 15500,00
MoolenHold. 36,00 36,00
MulderBosk. 55,00
Multihouse 4,50 4,40
Mynbouwk.W. 363,50 363,50
Naeff 475,00
NAGRON 49,50 49,50

I NIB 575.00 575.00

NBM-Amstelland . 9,40 9,70
NEDAP 377,00 376,00
NKFHolding 208,80 208,50 a
Ned.Part.Mrj 50,20 50,00
Ned.Springst. 7050,00
Norit 28,30 28,30
Nutricia gb 142,00 141,50
Nutriciavb 149,70 149,10
Njjv.tCate 89,50 89,00
OmniumEurope 9,00 a 8,50 a
Orcoßankc. 70,90 70,90
OTRA 319,00 315,50
Palthe 59,80 59,80
PirelliTyre 23,00 23,10
Polynorm 124,00 124,50
Porcel.Fles 148,00 148,00
Randstad 39,30 38,50
Ravast 31,50 31,50
Reesink 65,00 65,00
Samas Groep 36,00 35,60
Sarakreek 15,50 15,50
Schuitema 1780,00 1775,00 a
Schuttersveld 51,00 51,00
Smit Intern. 47,50
St.Bankiersc. 17,00 17,00
StadRotterdam c 40,00 39,30 d
TelegraafDe 82,00 82,00
TextielgrTwente 86,00 86,00
Tulip Comp. 19,30 19,30
Tw.KabelHold 123,90 123,00
Übbink 67,50 67,50
UnionFiets. 65,30 65,00
Un.Dutch Group 4,00 4,00
Ver.Glas 425,00 425,00
Verto 35,80 35,80
VolkerStev. 60,00 60,50
Vredestein 14,50 14,50
VRG-Groep 40,00 39,70
WegenerTyl 236,50 236,80
WestlnvestFortr 17,30 17,30
Westlnv.F.wb. 119,00 119,00
WoltersKluwer 253,00 247,00
Wyers 31,80 31,80

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.f. 76,20 75,50
ABNAmro AmericaF. 65,30 62,50
ABNAmro Eur.F. 71,00 70,40
ABNAmro Far E.F. 54,30 54,30
ABN Amro L.F. 159,60 159,70
ABN Amro Neth.F. 79,80 79,10
ABNAmro Obl. 170,50 170,50
Aegon Aand.f. 32,00 32,00
Aegon sav.plus 5,00 b 5,00 b
ABNBeleg.f. 59,60 59,30
ALBEFO 50,70 50,60
AldollarßFs 26,10 26,00
AlgFondsenb. 225,00 225,00
AllianceFd 10,50 10,50
Amba 44,00 d 44,00
AmroN.Am.F. 63,00 61,40
Amvabel 74,20 73,90
AsianTigersFd 58,10 57,70
AsianSelFund 52,00 51,20
Austro Hung.F. 4,00
Bemco Austr. 54,50 54,50
Bever Belegg. 3,35 3,35

CLN Obl.Div.Fonds 105,40 105,20
CLN Obl.Waardef. 110,00 110,10
Delta Lloyd 40,00 40,00
DPAm.Gr.F. 32,10 32,00
DpEnergy.Res. 43,00
Eng-H011.8.T.1 10,00 10,00
EMFrentefonds 64,80 64,80
Envir.Gr.Fnd 49,30 49,30
Esmeralda'part 34,50 33,90
Eur.Ass.Tr. 6,60 6,60
EMS.Gr.Fund 102,20 102,00
EGFlnvestm. 145,50
EMS.lnc.Fund 102,60 102,50
EMSOffsFund 100,40 100,40
EOEDuStInF. 299,00 297,00
EurGrFund 53,00 52,20
Euro Spain Fd 7,00
FarEastSelFund 55,20
GimGlobal 50,60 50,50
Groeigarant 1,56 1,56
HollandFund 70,00 69,80
Holl.Eur.Fund 46,80 46,30
HollObLFonds 126,00 125,60
Holl.PacF. 102,50 101,50
Innovest 85,60 84,70
Interbonds 529,00 529,00
Intereffektsoo 33,00 32,50 .
Intereffektwt 131,00 126,80
Investapart 69,80 69,20
ISHimal.F.s 7,40
JadeFonds 149,00 146,50
JapanFund 18,40 17,90
Jap.lnd.AlphaFd 8200,00
JapanRot. Fund yen 7000,00
Korea Pac.s 9,00
Mal.Cap.F.s 5,00
MeesObl.Div.Fonds 112,70 112,50
Mexico Inc.F. 21,50
MXInt.Vent. 7,00 8,00
Mondibel 75,10 75,10
Nat.Res.Fund 1245,00 1220,00
NedufoA 116,00 116,00
Nedufoß 113,00 115,00
NMBDutch Fund 42,00 42,00
NMBGeldmF 53,53 53,55
NMBGlobal F. 45,20 44,70
NMBOblig.F. 34,90 34,80
NMBRenteF. 114,70 114,70
NMBVast Goed 38,10 38,10
New AsiaFund 6,00
Nomura Warr.Fund 1,15 1,10
Obam, Belegg. 235,30 232,20
OAMFRentef. 12,95 12,95
OrangeFund 19,90 19,90
Pac.Dimens. 79,50 80,10
Pac.Prop.Secf. 30,70 30,50
PiersonRente 110,50 110,50
Postb.Belegg.f. 55,70 55,70
Postb.Vermogensgroei 53,00 53,00
Prosp.lnt.High.lnco- 3,90
me
RG Divirent 47,90 d 47,90
Rentalentßel. 144,30 144,20
RentotaalNV 34,50 34,40
RGFlorente 111,70 111,78-
RG SP Groen 53,60 53,60
RG SP Blauw 50,10 50,00
RG SP Geel 47,10 46,80

RodinProp.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 70,00
SchrodlntPropF 29,30 29,30
Sci/Tech 14,00 14,00
TechnologyF. 19,20 19,20
TokyoPac.H. 223,00 222,00
Trans Eur.F. 77,60 75,80
TranspacF.Yen 315,00 315,00
Uni-Invest 21,00 21,00
Unicolnv.F. 75,70 75,70
Unifonds 31,00 31,00
VWN 65,00 65,00
VastNed 111,00 109,50
Venture F.N. 10,00 10,00
VIBNV 63,10 63,10
VSB Mix Fund 51,00 50,80
VSB RenteF. 107,20 107,30
WBO Int. 67,50 66,70
Wereldhave NV 130,50 130,00.
Yen ValueFund 82,00 82,30
ZOMFloridaFs 46,50 46,50

Parallelmarkt
Alanheri 30,30 30,30
ABF 104,30 104,10
Berghuizer 46,60 46,70
Besouw Van c. 59,20 59,20
Biogrond Bel. 10,90 10,90
Comm.Obl.F.l 95,50 95,50
Comm.Obl.F.2 95,30 95,30
Comm.Obl.F.3 95,70 95,70
De Drie Electr. 12,50 12,40
DeltaLlVast 54,90 54,90
DeltaLl.dlr 63,30 62,20
DeltaLlEcu 59,50 59,20
DeltaLlMix 58,30 58,10
DeltaLlßente 56,20 56,10
Dico Intern. 83,50 83,50
DOCdata 6,60 6,60
D.T.O.T 45,40 45,20
Ehco-KLMKI. 40,00 40,00
E&LBelegg.l 66,20 66,10
E&LBelegg.2 71,90 71,90
E&LBelegg.3 104,80 104,90
E&LBelegg.4 75,70 75,70
E&LKapßenteFonds 101,40 101,40
FreeßecSh. 29,00 29,00
GaiaHedgel 106,90
Geld.Pap.c. 70,20 70,00
GermanCityE. 49,50 50,50
GoudaVuurvc 80,20 80,20
Groenendijk 46,00 46,00
Grontmij 51,00 51,00
HCA Holding 45,00 44,80
Heivoet Holding 38,50 37,00a
Hes Beheer 39,50 39,10
Highl.Devel. 17,00
Homburg eert 1,25 1,25f
InterviewEur. 3,40 3,40
Kühne+Heitz 42,10 42,10
LCIComp.Gr. 6,20 6,10
Melle 527,00 525,00
Nedcon Groep 38,10 38,10
Nedschroef 89,00 88,80
NewaysElec. 6,70 6,40
NewEur.HtlsDM ,20,50 d 20,50
NewtronHold 2,70 2,60

PanPacific 10,50 10,50
PieMed. 5,20 5,20
SimacTech. 12,10 12,10
Sligroßeh. 46,10 46,10
VHS Onr. Goed 3,00 3,00
Vilenzo 37,50 37,80
Welna 237,00 236,00
Wereldhave 4,50
Weweler 38,40 38,30
Wall Street

~*~~ ' 22/11 25/11
allied signal 38% 38/8
amer.brands 38% 38%

.amer.tel.tel 36% 36/2
amococorp 48% 47%
asarco mc. 22% 21%
bethl. steel 11% 11%
boeing co 43% 44%
can.pacific 17%
chevron 67 V 2 67%
chiquita 41 % 40%
chrysler 11% 11%
ciücorp 10% 10%
cons.edison 25% 25%
digit.equipm. 60% 61%
dupont nemours 44% 44%
eastman kodak 46l/2 45%
exxoncorp 57% 58%
ford motor 24% 24%
gen. electric 66% 65%
gen. motors 30% 30%
goodyear 49% 49
hewlett-pack. ' 47% 48%
int bus.mach. 94% 95%
int.tel.tel. 52% 53%
kim airunes 20% 20%
mcdonnell 72% 73%
merckco. 144% 145
mobiloil 65 65
penn central 24% 24%
phüips 18% 18%
primerica 34% 33%
royal dutch 80% 79%
searsroebuck 35% 36 Va
sfe-south.pac. 10% 10%
texaeoinc. 59% 59%
united techn. 46% 47 %
westinghouse 16 16
whitmancorp 12% 12%
woolworth 25% 25%
Advieskoersen
amerik.dollar 1,710 1,830
austr.dollar 1,35 1,47
belg.frank(loo) 5,30 5,60
canad.dollar 1,490 1,610
deensekroon (100) 27,45 29,95
duitsemark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,05 3,30
finse mark(100) 40,00 42,50
franse frank (100) 31,35 34,10
grieksedr.UOO], 0,86 1,06
iersepond ' 2,85 3,10
ital.lirello.ot>o) 13,75 15,45
jap.yen(10.000) 135,00 141,00
joeg.din.tim 100
noorse kroon (100) 27,15 29,65
oost.schill.(100) 15,70 16,20

port.escudo(lUO) 1,17 1,35
spaanse pes.(100) 1,66 1,82
turksepond (100) 0,0290 0,0435
zweedsekr. (100) 29,30 31,80
zwits.fr.(100) 123,75 128,25

Wisselmarkt
amerücdoüar 1,78125-1,78375
antül.gulden 0,9810-1,0110
austr.dollar 1,4062-1,4162 .
belg.frank(loo) 5,4650-5,4700
canad.dollar 1,56475-1,56725
deensekroon (100) 28,975-29,085
duitsemark(100) 112,6500-112,7000
engelsepond 3,2160-3,2210
franse frank (100) 32,945-32,995
grieksedr.(lOO) 0,9380-1,0380
hongk.dollar(lOO) 22,7850-22.9750
ierse pond 3,0030-3,0130
ital.lire (10.000) 14,875-14,925
jap.yen(10.000) 139,425-139,585
nwzeel.dollar 1,0075-1,0175
noorsekroon (100) 28,580-28,630
oostenr.sch.(100) 16,0030-16,0130
saudiarryalUOO) 47,3750-47,6250
spaanse pes.(100) 1,7570-1,7670
surin.gulden 0,9785-1,0185
zweedse kr. (100) 30,755-30,805
zwits.frank(loo) 126,755-126,805
e.e.u. 2,2900-2,2950

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 194,70 192,90
idexcl.kon.olie 185,70 184,20

". internationals 199,90 198,10
lokale ondernem. 190,60 188,90
id financieel ■ 135,70 134,40
id niet-financ. 243,60 241,60

CBS-hefbeleggingsindex (1983= 100
algemeen 277,10 274,70
idexcl.kon.ohe 249,60 247,70
internationals 296,70 294,00
lokale ondernem. 255,60 253,50
idfinancieel 199,90 198,10
id niet-financ. 309,20 306,70

CBS-stemmingsindex (1987=100)
algemeen . 90,50 89,30
internation 85,60 84,30
lokaal 91,00 89,80
fiainstell 91,10 90,20
niet-financ 91,20 90,00
industrie 100,60 99,40
transp/opsl 99,80 98,00

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,830-21,430, vorige
20,810-21,410,bewerkt 23,030laten,vorige
23,010laten.
Zilver onbewerkt 200-270, vorige 200-270,
bewerkt 310 laten, vorige 310 latea

Dow Jones
■ j 2902.06.Industrie JbÏ

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k

abnamrocapr 40,00 149 3,70 3,50
abnamro cj93 40,00 144 4,10 b 3,90
akzo cjan 130,00 143 4,00 3,30
akzo pdec 125,00 131 I,ooa 1,20
akzo pjan 125,00 259 1,90 2,20
amev cjan 55,00 100 0,50 0,50
buhr pjul 37,50 188 1,80 2,00
d/fl pdec 175,00 112 1,00 1,10
d/fl psep 175,00 110 4,00 a 3,50
dsm pjan 95,00 147 1,10 1,20
els papr 95,00 112 1,70 b 2,50
coc c dcc 280,00 172 4,60 b 3,30
coc c dcc 285,00 159 2,70 1,50
coc cjan 280,00 215 7,30 6,001
coc cnov 285,00 108 14,20 13,00
coc c n93 230,00 145 54,00 a 52,00
coc pdec 270,00 237 I,lob 1,50i
coc pdec 275,00 402 2,10 2,70
coc pdec 280,00 143 3,60 4,50
coc pdec 285,00 182 6,40 8,00
coc pjan 280,00 176 5,00 6,00
hoog pjan 47,50 479 1,30 1,80
hoog pjan 50,00 219 2,20 3,30
mg cj94 47,80 241 5,80 5,60
ing pjan 50,00 101 2,40 b 3,50
kim cjan 40,00 120 1,50 1,00
kim capr 42,50 109 2,00 1,60
nedl pjan 55,00 303 2,20 2,90
nic pfeb 98,00 500 0,55 a 0,40
phil cjan 35,00 141 1,00 0,80
phil capr 30,00 102 5,30 a 4,80
phü capr '37,50 262 1,20 1,10
phil c 095 20,00 250 15,90 a 15,20
phil pjan 35,00 223 2,00 2,30
phü papr 30,00 100 0,90 a 0,80
phü papr 35,00 264 2,30 2,60
olie cjan 145,00 134 4,90 4,10
olie cjan 150,00 134 2,50 2,00
ohe cjan 160,00 130 0,50 0,40
olie c 094 145,00 103 20,00 19,00
ohe pdec 145,00 318 1,90 2,50
ohe pjan 140,00 399 1,10 1,30
olie pjan 150,00 151 5,10 a 6,20
olie papr 140,00 538 2,10 2,60
olie p096 160,00 711 18,50 19,50
sto c mei 45,00 106 1,90 1,50
tops pdec 540,00 333 3,90 5,20
tops pdec 550,00 191 8,50 11,00
tops pdec 560,00 117 15,00 18,50
unü pjan 165,00 241 2,10 2,40

a laten g=bieden»ex-div.
b bieden h=laten+ei-diw.
c én-claim k-gedaan+h
d=ex-dividend 1 = gedaan tg
e-gedaan +bieden vk-slotkoers «orige dag
t=gedaan+ laten sk=slotkoers gisteren

economie

HDTV in JapanTOKYO - Uitzendingen in
HDTV, de televisiestandaardvan
de toekomst, zijn gisteren op
Srote schaal begonnen in Japan.
De nationale zender NHK zal ge-
middeld acht uur per dag gaan
Uitzenden. HDTV kent een bre-
der en scherper beeld dan de
bekende tv-uitzendingen en le-
vert geluid van compact-disc-
Waliteit.

Deskundigen verwachten dat dit
jaar 30.000 HDTV-toestellenwor-
den verkocht. De toestellen kos-
ten nu nog vier miljoen yen (f
56.000) per stuk. De peperdure
apparatuur zal vooral gaan naar

het bedrijfsleven en hotels voor
demonstratiedoeleinden.
In Europa staan de eerste uitzen-
dingen in HDTV gepland voor
1995. Japan en Europa hebben
verschillende HDTV-normen.

De Europese fabrikanten, waar-
onder Philips, willen geleidelijk
overschakelen op HDTV en ver-
gelijken de overgang met dievan
zwart-wit- naar kleuren-tv's. De
uitzendingen in kleur waren des-
tijds ook op zwart-wittoestellen
te ontvangen. In Japan zijn geen
overgangssystemen en moet de
overgang in één klap plaatsvin-
den.

EG-akkoord over
sancties in EMU

BRUSSEL - Een akkoord in de EG
over de economische en monetaire
unie (EMU) is weer een stapje dich-
terbij gekomen. De EG-ministers.
van financiën werden het gisteren
in Brussel eens over de wijze waar-
op landen die van hun financiën
een rommeltje maken, door de an-
deren tot de orde geroepen kunnen
worden.
Op de EG-top van Maastricht moet
de EMU op de rails gezet worden.
Tal van onderwerpen moeten nog
geregeld worden, maar deze sanc-
tieregeling was een van de hete
hangijzers.Komend weekeinde pro-
beren de ministers in Schevenin-
gen, onder leiding van minister
Kok, ook de meeste andere proble-1
men op te lossen.

Criteria
In de monetaire unie is een aantal

criteria opgenomen, waaraan straks
alle landen moeten voldoen. Zo
mag het begrotingstekort hooguit
drie procent zijn, mag de staats-
schuld niet hoger zijn dan 60 pro-
cent van het bruto nationaal pro-
dukt en mag de inflatie niet sterk'
van het EG-gemiddelde afwijken.

Willen die criteria effectief zijn, dan
zijn strafmaatregelen nodig tegen
overtreders. De ministers zijn het
nu eens geworden over een stel
maatregelen, oplopend van openba-
re waarschuwingen tot boetes. Een
voorstel van Kok om als straf EG-
subsidies te kunnen intrekken haal-
de het niet.

Ook woensdag en vrijdag legt Tilburgse redactie werk neer

’Nieuwsblad’ in staking
TILBURG - De redactie van het
Nieuwsblad in Tilburg is gistermor-
gen voor 24 uur in staking gegaan.
De redactie protesteert daarmee te-
gen het voornemen van de directie
om de Tilburgse krant te laten fuse-
ren met het Brabants Dagblad in
Den Bosch. Door de staking ver-
schijnt het Nieuwsblad vandaag
niet.
Directe aanleiding tot de staking isde weigering van de directie om te
praten over een alternatief plan van
de redactie.
De redactie stelde vorige week voor
intensiever te gaan samenwerken
met het Brabants Dagblad, met na-
me in die sectoren die niet direct te
maken hebben met de eigen identi-
teit van het Nieuwsblad.
De directie vindt dit onvoldoende
en blijft vasthouden aan het oor-

spronkelijke fusieplan.
Een ruime meerderheid van de re-
dacteuren van het Nieuwsblad in
Tilburg heeft gisteren besloten om
ook op woensdag en vrijdag het
werk neer te leggen.

Directeur E. Penninx van Brabant
Pers, waartoe het Nieuwsblad be-

hoort, sluit niet uit dat de rechter
zal worden ingeschakeld als de Til-
burgse redactie doorgaat met het
voeren van actie. „Het fusieplan
wordt niet ingetrokken. Het wordt
gesteund door de ondernemingsra-
den van de Brabant Pers. Ook de
redacties van het Brabants Dagblad
staan er achter", aldus Penninx.

" De redactie van het Nieuwsblad, hier tijdens de actievergadering bijeen, besloot ook woens-
dag en vrijdag in staking te gaan.

Sterke groei
export groente

en fruit
LEEUWARDEN - De export van
groenten en fruit heeft de eerste
tien maanden van dit jaareen enor-
me groei meegemaakt ten opzichte
van vorig jaaren zeker ten opzichte
van 1989. Dat schrijft het Produkt-
schap voor Groenten en Fruit. In
tonnen ging er dit jaar 1.148.658 ton
glasgroente de grens over, tegen
1.081.495 in de eerste tien maanden
van vorig jaar.

De export naar Duitsland steeg. Dat
gold ook voor de uitvoer naar Zwe-
den, Denemarken, Oostenrijk,
Spanje, Zwitserland, Italië en de
Verenigde Staten. Daarentegen na-
men Engeland, Frankrijk en België
minder glasgroente af.
Bij de export van vollegrondsgroen-
te was de stijging niet zo groot: van
481.954 naar 492.467 ton. Duitsland
nam maar liefst 51.000 ton meer af,
ook naar Italië was de groei fors,
terwijl Spanje, Zweden en Dene-
marken ook een grotere klant wer-
den. Daar staat een verlies van
export naar België, Frankrijk en
Engeland tegenover.

NaarDuitsland ging in de eerste ne-
gen maanden van dit jaar 25 pro-
cent meer groente en fruit danvorig
jaar. De waarde was f 3,4 miljard,
aldus het Produktschap voor
Groenten en Fruit. In de huishou-
dingen in de oude DDR kwam in
het tweede kwartaal van dit jaar 33
procent van de verse groente uit
Nederland.

Warenhuis Horten
krijgt concurrenten
als aandeelhouders
DÜSSELDORF - Het Duitse wa-
renhuisconcern Horten komt ge-
deeltelijk in handen van de concur-
renten Kaufhof en Kaufring. Deze
twee nemen per 1 januari een deel
van het aandelenpakket over van
Westdeutsche Landesbank
(WestLß).

WestLß kocht in 1990 een meerder-
heidsbelang van 50,11 procent van
het Britse concern BAT Industries
en stoot daarvan nu, eerder dan was
aangekondigd, een deel af. Indertijd
werd gesproken over een herstruc-
tureringsfase van twee a drie jaar,
waarin Horten aantrekkelijk moest
worden gemaakt voor andere inves-
teerders.

ARAL weg uit Nederland
DEN HAAG/ROTTERDAM - De Nederlandse tak van het Duitse oliebe-
drijf Aral AG zal vanaf 1 januariuit ons land verdwijnen. Met ingangvan
het nieuwe jaar neemt het Amerikaanse olieconcern Mobil Oil alle Aral-,
aandelen voor een bedrag van 27,5 miljoen gulden over. Tegelijkertijd
gaan alle bezittingen van Mobil Oil in België naar Aral. Met het verdwij-
nen van het oliebedrijf uit Nederland zijn volgens de directie van Aral
geen gedwongen ontslagen gemoeid.
Door de overname van de Aral-aandelen komen alle activiteiten op de
Nederlandse markt van dit Duitse oliebedrfjf onder de hoede van Mobil.

munt uit

Economie
Het groeitempo van de Neder-
landse economie is in het derde
kwartaal met 2,1 procent vrij-
wel onveranderd ten opzichte
van het tweede kwartaal. De
groei ligt lager dan die in het
zelfde kwartaal in 1989 en 1990.
Dat heeft het Centraal Bureau
voor de Statistiek gisteren be-
kendgemaakt.

Kaasexport
De export van kaas zal dit jaar
werderom een recordhoogte
bereiken. Vorig jaar ging er
437.000 ton over de grens. Dit
jaar verwacht het Produkt-
schap voor Zuivel een stijging
van ongeveer 5 procent. Dat
houdt in dat de uitvoer op
460.000 ton komt. Na het pas
gevestigde weekrecord van
9800 ton was de uitvoer vorige
week weer hoog: 9650 ton.

Horeca
De omzet van de Nederlandse
horeca is in de eerste negen
maanden van 1991 ten opzichte
van dezelfde periode vorig jaar
met 7,5 procent gestegen. Dit
blijkt uit voorlopige, niet voor
prijsveranderingen gecorri-
geerde gegevens van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek.
Tot en met september steeg de
omzetvan restaurants met 10,4
procent, die van cafés steeg
met 6,1 procent. De hotels reali-
seerden een omzetstijging van
2 procent.

Free Record
Free Record Shop (handel in
geluidsdragers) is gezien de
verzadiging van de Nederland-
se markt van plan volgend jaar
haar nek uit te steken in Frank-
rijk en Spanje. Vooral in Span-
je ziet Free Record grote kan-
sen. Directeur Breukhoven: „In
Nederland wordt per hoofd van
de bevolking circa 80 gulden
per jaar aan geluidsdragers be-
steed, in Spanje is dat slechts 8
gulden".

L.A. Gear
De Amerikaanse sportartike-
lenfabrikant L.A. Gear ver-
wacht in het laatste kwartaal
van het eind deze maand aflo-
pende boekjaar verlies te lijden
als gevolg van een voorziening
van 22 miljoen dollar voor een
reorganisatie. Het hele boek-
jaar zal uitlopen op een verlies
van ongeveer vijftien miljoen
dollar. De onderneming gaat de,komende maanden 400 ar-
beidsplaatsen schrappen.

Investor
De Zweede belegginsmaat-
schappijen Investor en Provi-
dentia, beide behorend tot de
Wallenberg-groep, worden sa-
mengevoegd. Peter Wallen-
berg, topman van het grootste
industriële en financiële con-
cern van Zweden, verklaarde
gisteren dat de bundeling on-
der meer plaatsvindt om aan de
wens te voldoen van buiten-
landse beleggers die een duide-
lijker structuur willen.

(ADVERTENTIE)
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In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

" Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.

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

j Telefonisch opgeven

045-719966
; Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de

regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.

! Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag

'8. 30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
■voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.■ "'"HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.

I '(Bron: Cebuco Summo Scanner)

Personeel aanbod
THUISWERK gevr. (kan ge-;haald en gebracht worden),'werkzaamheden o.a. con-; troleerwerk, montagewerk,

',inpakwerk, enz. Tel. 045--i724527
i

Alle kantoren van het Lim-
burgs Dagblad kunnen uw
VERENIGINGSNIEUWS
met bestemming LD-TV
aannemen.
Uw VERENIGINGSNIEUWS
op LD-TV. Bel voor info
045-739296/97.
~———————

Personeel gevraagd

6412 XE, huisnr. 51.
Limburgs Dagblad in Brunssum vraagt voor

NUTH EN HEERLERHEIDE
BEZORG(ST)ER

', Verdiensten plm. ’ 200,- per maand met 'n uurtje werk per
dag. De werktijden zijn tussen 6 en 7 uur 's morgens.

Interesse? Bel voor meer info 045-256363.
! Fa. WGW Bouw. Voor direc
;gevr. voor Duitsland MET-
ISELAARS, betontimmerlie-
'den. Ook colonnes. 045-
-1231336/ 230477. Hommer-
'terweg 77, Hoensbroek.
■Met spoed gevr. part-time
.TAXICHAUFFEURS dag-
nacht- en weekenddienst

ievt. WAO-er. Julianastr. 6,
Brunssum. 045-252444
i ,. Aannemersbedrijf Belc: vraagt ervaren BETONTIM-

' MERLIEDEN voor Duits-
■ land. Hoog loon. Tel. 045-
-' 250930/250238.

t Charmante DAMES gevr.,- zeer goed loon. Tel. 043-- 612717, 18.00 tot 22.00 uur.

OG te huur- Centrum HOENSBROEK te
Jh. woonstudio best. uit: zit/

" slpk., keukentje, douche,■ toilet, centr. verw. Te bevr.- Nieuwstr. 10, Hoensbroek.. Tel. 045-211527.
) Heerlen te h. Sittarderweg/- Grasbroekerweg APPAR-- TEMENT, woonk. keuken,- balkon, douche, 1 slpkr, ber-

ging. Inl. tel. 046-743275.

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
i Stienstra Hypotheek-Service

Sittard, Industriestraat 35
Te koop of te huur.

(Op handelsterrein gelegen bedrijfsobjekt, bestaande uit:
.showroom/verkoopruimte met verhard terrein, alsmede;vrijstaand woonhuis met o.a. kantoor, kelder, hal, woon-.kamer, luxe keuken, 3 slaapkamers en fraaie badkamer.
'Uitbreiding is mogelijk. Uitv. gegevens en koopprijs op'.aanvraag. Tel. 046-510655.

OPEN HUIS HEDEN 26 NOVEMBER; T/M ZATERDAG 30 NOVEMBER VAN 14.00 - 16.00 uur.
Maastricht, Residentie Abtshof

:;Residentie Abtshof is gel. op twee minuten van het centrum
fin dit zeer luxe gebouw, dat nagenoeg voor bewoning ge-

"reed is, zijn nog enkele appartementen te koop. Er is keuze
;uit 6 verschillende indelingen met 2 of 3 slaapk. met een
«max. vloeropp. van circa 125 m2. Lift, wintertuin, eigen af-

' gesloten parkeerplaats. Prijzen van ’ 269.000,- v.o.n. tot

' ’ 354.00,- v.o.n. (mr. van uw eigen huis is bespreekbaar).;ADRES: Patersbaan 108, te Maastricht (bereikbaar vanat< Calvariestraat of de Tongersestraat). 10089026.
INL: STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

TEL. 043 - 25 29 33.
"—— ■

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
* Bel de onroerend goed lijn

046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen

I Geen verkoop -
Geen kosten

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

Kamers
Te huur KAMER in Sittard.
Te bevragen 04498-54002.

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-
Ibilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-

"ten v.a. ’ 255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’ 95,-. Diverse
! soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’ 150,-. Laden-
jbloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4
Jladen v.a. ’150,-. Tekening ladenkasten A 1en A 0v.a.
;/595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ’75,- per mtr.IBrandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
"Burostoelen v.a. ’5O,- per st. Nieuwe burostoelen metJzeer hoge korting, tekentafels-A1 en A0van ’675,-. Flip-
; overs-Wipeborden-Rolblokken. Pallet hefwagens 2000 kg*^825,-. Steekwagens luchtbanden ’109,-. Industrie boor-
t machines 16mm 220 Volt ’425,-. Verder nog 1001 artikel[teveel om op te noemen. 1000m2 showroom 1200 m2imagazijn. Alles uit voorraad leverbaar. Ook verhuur be-
;drijfsinventaris.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.iOpen maand. - vrijd. 9-18.30 uur. Zat. 10.00 tot 16.00 u.

;Te k. WINKELINTERIEUR
Lgeschikt voor behangzaak.
Te bevr. 045-211137.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

■"— ■ . ..—■ . ii

Bouwmaterialen & Machines

6373 88, huisnr. 100.
KUNSTSTOF-ramen-deu-
ren-serres, van fabrikant
naar klant, nergens goedko-
per. Tel. 045-327962; fax.
nr. 045-327963.
Te k. AFRASTERINGSBUI-
ZEN nieuw, rond, roestvrij.
Zeer voordelig! 043-252677
Te k. KOKERPROFIELEN
nieuwe vierkante buizen.
Zeer voordelig! 043-252677

Transacties
Friture/snack 't KUIPKE ter
overname aangeb. Rothem-
Dilsen (België) Burg. Henry-
laanB. Tel. 09-3211753227.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Reparaties

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

en garantie. 045-231340.
TVA/IDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

Hobby/D.h.z.
BEHANGTAFEL 3 mtr" '’65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.

Landbouw en Veeteelt

6367 XE, huisnr. 49.
Master

Hetelucht-
kanonnen

FrissenATuin en Park B.V.
Valkenburg-Houthem.

Tel. 04406-40253.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.

Zat. 30 nov. busreis naar
DLG-AGRITECHNICA Tier
en Technik in Frankfurt

’ 62,50 mcl. entree en diner.
Div. opstappl. Info: G. Quei-
sen, tel. 046-512242 (na
18.00 uur).

Auto's

6417 BH, huisnr. 22.

Stationcars
Renault 21 Nevada Break, GTS 1987
Opel Kadett 1.7dieselLS 5-drs, div. extra's 1989
Opel Omega Turbo Diesel CD intercooler 1989
Opel Omega 1.8 beigemet 1989
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet 1987
Opel Kadett 1.6 D 5-drs. wit 1988
Toyota Carina aut., i.z.g.st 1981
Mitsubishi L3OO 2.3 D lang, hoog 1987/1988

Garantie, inruil en finaniering mogelijk
Autobedrijf Ad van Neer

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

(bij Makado)

10 dagen t/m 30-11
10% korting

op het toe te betalen bedrag
op onze voorraad occasions

OPEL: Corsa, Kadett,
Ascona, Veetra, Rekord,

Omega
FORD: Escort, Fiësta

VW: Passat, Golf, Jetta
FIAT: Uno, Panda, Regatta

AUDI: 80 1.8 S
MITSUBISHI: Galant

MAZDA: 626
VOLVO: 340, 440

Incl. 3 mnd.
100% Bovaggarantie.

Weth. Sangersstr. 1, Beek

De hoogste prijs
Voor uw auto

045-232357 ook 's avonds.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Autobedrijf DE MARKT biedt
te koop aan plusm. 45 auto's
va. ’5OO,- tot ’15.000,-.
Tev. Porsche 911 Targa '79
i.nw.st.; Opel Kadett station-
car 1.4i Club '90; Golf Ca-
briolet en VW Kever 1303
cabriolet '73. Tel. 04492-
-5261. Verlengde Lindelaan
23, Oirsbeek, geopend van
10-18 uur.
GEVRAAGD auto's v.a. bwj.. '80, met RDW vrijwaring.
Tel. 045-423199 of 231840.
Ink. alle merken auto's, be-
talen hoogste PRIJS. 045-
-416239 's zondags open.

! Te k. Austin Montego 1.6 HL
bwj. 1987, kleur metallicgrijs
Onderh. boek aanwezig.

1Weinig km., nette auto. Tel..04406-13020.
Te k. Datsun Sunny CHER-
RY, '82, zeer goed onderh.,
wit, APK nov. '92, vr.pr.

’ 2.750,-. Tel. 046-336571.
Ford TAUNUS 1965, type
P4. Vinkenstr. 123, Heerlen.
045-214554 (na 17.00 u.)
Te k. VW DERBY S, bwj.'Bl,
blauw, APK 5-92, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-423199
ITe k. Ford TRANSIT, bwj.
'82, gas, APK okt. '92, car-
ross/ techn 100%, kl. wit,. goede auto, vaste prijs
’3.500,-. Tel. 045-325819.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
('S). Gratis afh. 045-422217
Te k. Austin METRO Surf
1300, bwj. '85, kl. zwart, 1e
eig., i.z.g.st, APK tot 11-92,
vr.pr. ’ 4.350,-, 043-436983
DATSUN 120 V Fit, autom.,
4-drs., nwe. APK, bwj. '80,
in st.v.nw. ’ 1.750,-. Tel., 045-323178.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
"NESUD" inkoop, verk., imp.
exp. Bern. service. De hoog-
ste prijs voor uw auto. Bwj.
'82 t/m '87, (ook schade).
Tel. 046-518401.
FIAT 128 IMP, sport, bwj.'7B,
APK, vr.pr. ’ 700,-. Tel.
045-422217.
Te k. Ford ESCORT 1.3
model laser, '85, ’6.750,-.
Tel. 045-454087.
Ford SIËRRA 1.8 CL sta-
tioncar, nw. model '88, 5-drs
donkerbl., centr. vergr., 1e
eig., niet van nw. te onder-
scheiden, ’ 16.750,-. Tel.
045-462982.
Te k. mooie TAUNUS 16 L,
4-drs., APK 8-92, bwj. 10-
-'BO, ’ 1.400,-. 045-422610.
Ford TAUNUS 1600, 1980,
APK, nw. band., vr.pr.
’900,-. Tel. 045-422217.

Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572.
MAZDA 323, 4-drs., auto-
mate, 1e eig., bwj. '80, APK
8-10-92, ’2.250,-, i.St.v.
nw. Tel. 045-323178.
KADETT 13 Club '89; Kadett
12 LS '87; Kadett Sedan 1.3
LS '86; Kadett Caravan 1.3
LS '87; Corsa 13i GL '89;
Corsa 1.2 S '87; Corsa TR
1.3 '87; Kadett 1.2 N coupé
'77; Kadett 1:2 S '83; Ford
Escort 1.6 L '82; Fiat Panda
34 '85. Volvo 343 GL '79.
Automobielbedrijf Denne-
man Raadhuisstraat 107,
Hulsberg.
Ford ESCORT 1.3 Bravo,
bwj. '82, met ace., i.g.st., pr.

’ 4.500,- Tel. 046-522689
Automatiek Ford ESCORT
1.6, Bravo 5-drs, 51.000km,
als nw. 045-453572.
Ford ESCORT autom., bwj.
'80, APK 1-93, z.goed,

’ 1.750,-. Tel. 045-316940.

Te koop BMW 525i'89; Ford
Escort 1.6 L '85; Ford Escort
1.6 D '85; Ford Escort 1.1
Bravo '84; Ford Escort 1.3
GL 4-drs. '81; VW Polo 1.1
'85; Mini 25 1000 cc '84;
Mazda 626 1.6 GLX Coupé
'83; Mazda 626 1.6 Coupé
'81; Opel Ascona 1.6 D '83;
Peugeot 505 '85; Mitsubishi
Colt 1.3 '84; Citroen Axel 1.1
'85; Ford Taunus 1.6 '80.
Autohandel VERSPAGET,
Locht 85, Kerkrade-West.
Tel. 045-425858.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Ford Escort 5-drs. 1.3 '83;
Opel Corsa DR '86; Opel
Kadett 14i '90; Opel Ascona
aut. '88; Opel Kadett GSi;
Toyota Camry 2.0 GLi '£A.
Autobedrijf TERHARK,
Sportstraat 26, Kerkrade-W.
(Rodaterrein). 045-424890.
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; Nissan Bluebird 2.0
SLX '88; Mazda 626 diesel
'86 ’10.250,-; Ford Escort
XR3i Cabriolet '87; BMW
316 '82 ’3.500,-; Opel Ka-
dett 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,-; Skoda 120 L '86

’ 4.500,-; Ford Siërra sedan
2.0 CL '88; Mercedes Cam-
pingbus origineel ’lO.OOO,-
WEBER Autobedrijf, inruil,
financiering. Bovag-garantie
Baanstraat 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
Autocentrum VEENSTRA:
Nissan Micra Trend '87 als
.nw. ’ 11.500,-; Nissan Sun-
ny 16 SLX t. '90, ’17.900,-;
Golf LX '83 ’6.500,-; Golf
GTI '86 ’ 17.900,-; Opel ka-
dett 3-drs. '88 ’ 16.900,-;
Opel Kadett 5-drs. '85

’ 10.500,-; Toyota Corolla
1300 XL sportwln. 5-drs. '88

’ 16.900,-; Ford Escort
1600 i 3-drs '87 ’15.250,-;
Ford Siërra 4-drs. spec. '89
’20.500,-; Ford Siërra 3-
drs. CL t'BB ’14.900,-;
BMW 316 veel ace. '84
’13.900,-; Mazda 323 LX
'88 4-drs. ’14.750,-; Maz-
da 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,-; Bovag-garan-
tie, inruil, financiering. Auto-
centrum P. Veenstra, Val-
kenburgerweg 13 Voeren-
daal, 045-752999

t/m 7 dcc. jMHMkri^
elke dag J&EUffl^& vindt
kans als Jl D V tussen de

uuw Jmm^± PICCOLO'S.

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

Limburgs Dagblad. En... een prijs beschikbaar
gesteld door PTT Post. Eén maal per week maakt u
ook kans op de weekprijs: ’ 100,- van het Limburgs

Dagblad en een hoofdprijs van PTT Post.
Siii

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

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

Limburgs Dagblad.

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

1. die dag net speciale Piccolo-nummer belt,
uitsluitend tussen 9.00 en 17.00 uur; zaterdag

uitsluitend tussen 10.00 en 12.00 uur.

f 045 - 739384
1 2. antwoord weet op een simpele vraag over de

rubriek waarin uw postcode werd geplaatst.
,"■■>■■■■■■■■■■■■■■■■

Een gezamenlijke aktie van:
LimburgsDagblad QyQSB9|^H

De duidelijkekrant I

:%',' ■ ■ :■■:■-

-"
Reglement en voorwaarden liggen ter inzage op het hoofdkantoor van het Limburgs Dagblad te Heerlen. %

Mooie Opel KADETT 1.3 LS
5-drs Sedan rood '87, Bern-
hardstr. 12,^unstergeleen
Te k. Opel REKORD 2.0 E
Berlina,.bwj. '78, APK tot '92
z.g.a.nw. Zien is kopen. St.
Josephstr. 106, Sittard.
VW GOLF, '79, APK 8-92,

’ 1.250,-. Tel. 045-218925
Opel OMEGA 2.3 D station-
car, '89, 5-drs., 5-bak, kl.
rood, stuurbekr., centr. ver-
grend., donker glas, 1e eig.,
beslist in absol. nw. st.,

’ 21.500,-. Tel. 045-462982
Te koop Opel KADETT GSi
1800, bwj. '86, in nw.st.,
APK 6-92, kl. rood, met ace.
pr. ’17.000,-. Tel. 04450-
-2130/2029.
Te k. VW JETTA 1300, 9-
'Bo, rood, APK 10-92, vr.pr.

’ 1.900,-. Tel. 045-423199.
BMW 318 i '85; BMW 323i
'83; BMW 316 '84; BMW
315 '83; Suzuki Swift 1.3 GL
'87; Suzuki Alto '84; Nissan
Sunny coupé '89; Honda
Accord '88; Opel Record 2.0
'85; Opel Record aut. '85;
Renault 9 D '83; Fiat Uno 60
'89; VW Polo '86; Alfa 33 '86
Ford Taunus '80; VW Golf
1300 Memphis '88; Toyota
Tercel '82. Autobedrijf
REUBSAET, Op de Vey 47-
-49, Geleen. Tel. 046-
-744944. Uw adres voor
APK-keuring. Alle auto rep.
RENAULT 5, bwj. '81, zeer
mooi, APK '92, ’1.350,-.
Tel. 045-410750.
AUTOMAAT Renault 5, APK
deze auto is in absolute
nieuwstaat, vr.pr. ’ 2.200,-.
Vullingsweg 15 Heerlerbaan
Te k. Toyota CARINA de
Luxe, bwj.'Bo, APK 6-92,
nw. band., nw. uitlaat, vr.pr.

’ 1.300,-. Tel. 045-423199
Te k. VW GOLF m. '80-, pik-
zwart, nw. APK, nw. lak, vr.
pr. ’2.250,-. 045-726175.
VW GOLF '79, APK 11-92,

’ 1.250,-. Tel. 045-325671.
VW GOLF 1300 bwj. '81,
APK 11-92, i.z.g.st.

’ 2.650,-. Tel. 045-726112.

Te k. goudmet. Opel MAN-
TA 2.0 GTE, 4 nwe. banden,
met nwe. uitlaat, bwj. '83. In-
ruil andere Opel mogelijk.
Tel. 045-322565.
Te k. RENAULT 5 TL bwj. 7-
82, brede alu. sportvlgn.,
APK, i.z.g.st. pr. ’3.250,-.
Tel. 045-325815.

i

Opel ASCONA 16S, veel j
access., zeldz. mooi, bwj. r
'84, vr.pr. ’5.900,-. Vran- s
kerkerklaan 36, Heerlen. (
Tel. 045-729037. |
RENAULT 11 GTL, bwj. '84, 2
nw. model, APK 18-11-92, \
sunroof, 1e eig., als nieuw, '<■’ 3.650,-. Tel. 045-323178. \

Sloopauto's

6417 GZ, huisnr. 221.
Te k. gevr. loop-, sloop- en

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

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

Bedrijfswagens
AUTOTRANSPORTER te k.
Ford Cargo, bwj. '83 met lift-
back voor 2 auto's. Tel.
045-425858.

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

Motoren
Te k. HONDA VT 500 C
Chopper, 1985, 19.000 km., 'pr. ’8.000,-. Tel. 04406-
-13202.

(Bromfietsen
Te k. Vespa CIAO met ster-
wielen, bwj. '88, ’650,-.
Tel. 045-326961.

Vakantie en Rekreatie

Voorlichtingsavond Indonesië
met grote video-projectie

Hartelijk welkom op wo. 27 nov. in Motel Heerlen.
Terworm 10 te Heerlen. Aanvang 20.00 uur.

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

(lid SGR). Info 03404 - 51100.

Caravans
Nu VOUWWAGEN voordeel
bij H. Stassar, Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200

GRATIS. Uw verenigings-
nieuws op LD-TV. Tel.
045-739296/97.

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

(Huis)d leren

6436 BH, huisnr. 21.
Te k. wegens plaatsgebrek
TERVUERENSE herders-hond, plm. 4 mnd., geen pa-
pieren. 045-728093.

GREYHOUNDPUPS te k.
de snelste hond ter wereld,
7 weken oud, ing. en ontw.
Kindvriendelijk. 045-250381

HONDÈ-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
Te k. nog 2 rashondjes
THEH-TZU zeer mooi, lang
haar, 7 weken oud, goed-
koop, ’ 350,- p. hondje. Mo-
lenveldweg 20 Susteren, na
19.00 uur.
Te k. mooie BOOMER-
HONDJES pups ingeënt en
ontwormd. Tel. 040-863946.
Te k. mooie YORKSHIRE-
TERRIËR pups. Tel.
04498-54002

In/om de tuin
VERHAKSELAARS huur of
koop je bij Brouwers/BBIS!
Maastricht 043-684444,
Heerlen 045-411930, Wijlre
04450-2220.

iPrcrfiotat! «ggjg „

Hoera! Funs is jarig
Proficiat!!!

....
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Eindelijk in de VUT. (O)pa! Nettie, ..
Vandaag ook op LD-TV Marcel, Bennia, Hub en"

Zonnebankert/Zonnehemels

6131 HV, huisnr. 1.
Zonnehemels

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

V.a. ’ 795,- ’ 895,- ’ 995,- ’ 1.099,- ’1.199,- ’ 1.299,-
-’1.499- met Wolff snelbruinlampen,

compleet met gratis thuisbezorgen, service en garantie.
Alleen bij Van Erp, Limbrichterstr. 18, Sittard 046-513531

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

Muziek

6413 CL, huisnr. 60.
Nieuw Yamaha orgels-keyboards

Door de komst van de nieuwste modellen orgels en
keyboards, div. overige modellen met 10%-30% korting.

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

Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond.
"e k. electr. theater ORGEL
nerk eninent t. solina F217.
"el. 04454-3590.

Band 'The lllusion" zoekt
ZANGER(ES). Tel. 045-
-451066, b.g.g. 045-210265.

TV/Video

6433 EX, huisnr. 37.
Soede KLEUREN-TV'S,
jrote sortering, met gar.
3hilips grootbeeld v.a.
M25,-. Reeds 25 jr. t.v.-
-jee. centr. Geel. Grasbroe-
(erwg 25, Hrl. 045-724760

VIDEO'S en kleuren TV's
gevraagd. Tel. 04406-
-12875.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop gevraagd

6418 XE, huisnr. 142.
/oor al uw oude METALEN.rrans v.d. Loop Recycling/
vlethaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
3evr. BANKSTEL, slpk,
seth., inboedels, antiek, ba-
okmeubels etc 045-725595

Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

!—!

Diversen

Veegmachines bij Kerp
Karcher KM 550 en KM 650

* Voor particulier en professioneel gebruik
* Uitermate geschikt voor stenen, houten en gestoffeerde

vloeren
* Werkbreedtes van 55 en 65 cm

* Tankinhoud van 15 en 40 Itr.
Karcher veegmachines, veelzijdig inzetbaar voor binnen

en buiten!

|<^gP BV

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

6321 BJ, huisnr. 14.

—-
Computers

Wie zoekt een handige j

sonal COMPUTER \
werk, studie of hobby! (
dig IBM-compatibel, ~l®
RAM-geheugen, sne»ej
Mhz-processor, twee \
drives, videokaart voo'^lcules TTL en CGA, J3monochr. monitor, "j
toetsenbord. Incl. pwjj
ma's (menusysteem, %
verwerker, data"^spreadsheet etc.) nu .

’ 900.-!! Tel. 04498258^1
Huish. artikelen,

——Jgj
Ijsk. ’ 95,-; gasforn. s g
diepvries ’ 175,-; wasa"

’ 195,-. 045-725595.^
Te k. MIELE wasaut. i
ger, AEG-combi, voll. 9e
met gar. 045-325819-^

Kunst en Antiek-—rfiTe k. gevr. antiek en %
MEUBELS. P. CortexRiemst (B). 09-321226)>

Wonen Totaa^
kwaliteitskeukens.,
topkwaliteit voor een flo^le prijs. R/J Handels<"sneming, Stationstr.
Nuth. Tel. 045-242602V

rwTe k. gevr. antiek en D j
MEUBELS. P. Corten'8:
Riemst (B). 09-321226jj>j
Zoekt U 2e hands ffiBELS ook antiek (veel %
Kouvenderstr. 208, HWg^
Te k. barok BANKS^
zwaar uitgestoken plu 3!,

’ 1.200,-. Tel. 045-244j°y
Bel de Vakman^

NEW LOOK BV Sc^j
berg. Gevelreiniging, j
kappen, voegen, steige (
huur. Tel. 045-31215*
045-312709.
STOELMATTERIJ vern
ten en biezen stoelengar; Bel. 045-418820-^
Voor al uw tuin- en 'BESTRATINGS-werkzaa>!
heden, tevens ontwerp i
leg en winterbeurt. Be' >blijvend 045-726366. A
Ervaren vakman biedt
aan voor straatwerk o.a^ritten, sierbestrating- j

voor Uw gehele tuina^j
zeer SCHERPE P%
Gratis offerte. 045-3231^
Diepvries en KOELr^j
REPARATIE zonder v%
kosten. Bel Geleen, .^
745230 service binnen*^
Electriciën nodig? Was" 1pi
KOELKAST reparatie ,
goedkoopste. 045-7255^

SINTERKLAAS- en zwartepiet-kostuums te huur. Tev.kerstman-kostuums. Bijs-mans, Mgr. Schrijnenstr. 31
Heerlen. Tel. 045-717608.
Te k. partij KERSTBOMEN,
plm. 2 meter met wortel. Tel.045-212080.
Te k. ZWARTE PIET kos-
tuum, z.g.a.nw., t.e.a.b. Tel.
046-516794.
Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk Hoonhout
voor nieuwe gebitprothese
en reparaties. Akerstr.
Nrd 328, Hoensbroek. 045-
-228211. Kom eens langs
raor een GRATIS controle
aan uw gebitprothese.
Santon-mast 12m nw ’75,-
VISX-2 COMPUTER ’75,-.
fel. 045-244784.
SINT en Piet thuis ’25,-.
Fel. 045-321514.

Kachels/Verwarming
Gas-hout-inzet-KACHELS. i
Gratis geplaatst. De Kachel-
smid, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.

Voor Piccplo's zieverder pagina 24 X

Je huis in de krant brengt mensen over devlo*
En de makelaar weet vanwanten en kranten.

JmmWmwW /^HiIBMHHI^imHH^HHHHH^^^^
"" ’ERVICE RUBRIEK
" : s

RUBBER EN m_
KUNSTSTOF m.s^^S
SLANGEN ""&
Afsluiters, kranen, terugslagkleppen, koppelingen,
fittingen en bochtstukken (ook in kunststof).
RUIM GESORTEERDE VOORRAAD BIJ:

HYDRAFLEX NUTH
Kathagen 4, tel. 045-243131/

_____ . ->

_\_?l(_t£" Grote keuze

velletjes Kersttafel-

* v 1- kleedjes
va 16,95 pmtr _*]'£$

Kinder- Smyrna +
bedmatjes handweef-
o.a. Mickey Mouse tafelkleden

34,95 ,39,00

Spoorsingel 12-14, Heerlen, tel. 045-727156, 417960
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Wereldomroep
trekt meer
luisteraars

HILVERSUM - Dit jaar hebben
luisteraars méér afge-

remd op de Nederlandstalige
Ultzendingen van de Wereldom-r°ep dan in 1990. In totaal luis-
terden 1,6 miljoen vakantiegan-gers naar de Wereldomroep,
y°rig jaar waren dat er 1,4 mil-
ten. Dit blijkt uit een onderzoekaat is ingesteld door de Wereld-omroep in samenwerking met de

Het onderzoek betreft de
Periode van 1 januari tot 1 okto-ber.

e cijfers betekenen dat één op
j|6 vier Nederlanders, diezijn va-kantie over de grens doorbracht
" W totaal 5,6 miljoen mensen -jjtf jaar naar de uitzendingen vanac Wereldomroep heeft geluis-
terd.
bemeten naar de inhoud van de
Programma's werden de nieuw-
uitzendingen, de ANWB-oproe-
Pen en het weeroverzicht hetbest beluisterd. Gemiddeld 90Procent van de luisteraars stem-e al of niet regelmatig af opaeze rubrieken.

VARA brengt vanavond laatste aflevering

BBC wil serie ’Laat
maar zitten’ terug

--. Von onze rtv-redactie
- Het Engelse

'v-station BBC wil 42 afleverin-

<^n van de VARA-serie 'Laat
!par zitten' met Britse actrices.u acteurs opnemen en uitzen-den. De VARA toont vanavonde 63-ste en laatste aflevering
a& de serie, die vier seizoenenpeJeden startte als Nederlandse

QeWerking van... de BBC-serie.

Producent John van de Rest:
örj de BBC zijn ze vier jaargele-
j^n om allerlei redenen na 21"«leveringen gestopt. Wij haddene Nederlandse versie toen al zo
g, het Engels bewerkt, dat we
j^heel zelfstandig en met nieu-
We tv-auteurs verder konden

gaan. We hebben nieuwe figuren
in de tv-gevangenis laten zitten
en we hebben directieledenver-
vangen. En nu is de BBC kortge-
leden brj ons komen kijken om
te zien of ze in Engeland de
draad weer kunnen opnemen."
In mei van dit jaar heeft de VA-
RA al besloten niet langer meer
met 'Laat maar zitten' door te
gaan.

* Na vier seizoenen zet de VARA vanavond een punt achter de tv-serie 'Laat maar zit-ten. Op deze foto v.l.n.r. IJf Blokker, Pieter Lutz, Rudi Falkenhagen, Josine van Dalsurnen Bruni Heinke.

Beleid
Van de Rest: „Dat was toen een
kwestie van programmabeleid.
Er was geen plaats meer voor in
de tv-schema's. Maar het gekke
is, dat de laatste 13 afleveringen
ondanks concurrentie van Goe-

de tijden, slechte tijden en het 8
uur NOS-Journaal relatief hoge
kijkdichtheids- en waarderings-
cijfers bleef boeken. Het plezier,
dat wij bij de opnamen beleef-
den, straalde de serie volgens de
kijkers uit, zo blijkt uit onder-
zoeken."
Het vertrek van Johnny Kraay-
kamp en Rijk de Gooyer uit de
tv-gevangenis en de komst van
Ramses Shaffy en Josine van
Dalsurn heeft volgens VARA en
Van de Rest niets met het stop-
pen van de serie te maken.
John: „Rijk wilde uit de vierde
serie omdat hij de hoofdrol
kreeg in de serie, die de VARA
in de afgelopen weken ook op
dinsdagavond heeft uitgezon-
den. Maar na afloop van die serie
wilde hij dolgraag terug."
Van deRest betreurt het stopzet-
ten van Laat maar zitten: „En
niet alleen omdat er zes nieuwe
door ons opgeleide tv-auteurs
voor werkten. Maar ook omdat
de serie populair blijkt en er de-
ze weken ook andere Neder-
landstalige series worden ge-
stopt.

show

Sint en twee Pieten op de bres voor Jantje Beton

Vijfhonderdste Rad van Fortuin
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Dozen met Sinterklaascadeautjes worden
de Van den Ende-studio in Aalsmeer binnen gedragen. Een
2estal toneelmeesters verdeelt de pakjes onderling om ver-
volgens het decor van RTL4's Rad van Fortuin daarmee te
Versieren. Terwijl zij de prijzen, het letterbord en hetberuch-
te rad met zijn bankroet en verliesbeurten verfraaien, klin-
ken vanaf de tribune Sinterklaasliedjes. i

'Zie ginds komt de stoomboot uit
Spanje weer aan.' Gaston Starre-
veld, de man die met zijn warme
stem de kijkers van het Rad van
Fortuin aan de buis kluistert, pro-
beert het publiek alvast in sinter-
klaasstemming te brengen.
De aanwezige schooljeugd volgt
fanatiek zijn voorbeeld. Het pu-
bliek kijkt verrukt naar de 'optre-
dende' kinderen. Menigeen fluis-
tert tegen elkaar: 'Wat zijn ze toch
schattig.' Maar niet alleen de leer-
lingen zijn actief, ook 'onze enige
eigenLeontien' staat te swingen.
De aflevering van Rad van For-
tuin is op woensdag 4 december
een speciale en feestelijke. Niet
alleen omdat het spel voor de vijf-
honderdste keer wordt uitgezon-
den, maar ook omdat Sinterklaas
gaat verjaren. Om deze redenen
wilde RTL4een andere dan nor-
male aflevering maken.

Het panel bestaat onder andere
uit niemand minder dan de enige
echte Sinterklaas. Hijwordt bijge-
staan door de verklede en ge-
schminkte Surprise Piet (Henny
Huisman) en de Honeymoon Piet
(Ron Brandsteder). Vanwege het
aparte karakter van deze afleve-
ring, schenkt RTL4de gewonnen
prijzen aan de twee vakantiever-
blijven van JantjeBeton in Veld-
hoven en Overasselt.

Om de sfeer voor deze bijzondere
aflevering op peil te houden,
draait de geluidstechnicus Hans
'Hollandse meezingers': Vrienden
voor het leven, Het kleine café
aan de haven, Kleine jodeljongen
en natuurlijk onmisbaar de Vogel-
tjesdans.

Inmiddels wordt de laatste hand

gelegd aan het decor. De hoofd-
prijs, een blauwe bestelbus, wordt
naar zijn plaats gereden en de sta-
plaatsen achter de desks worden
snel op de juistehoogte gebracht,
zodat de kandidaten qua lengte
niet te veelvan elkaar verschillen.

De aanwezigen worden ongedul-
dig. „Waar wachten ze nu op. Dat
ze ophouden met dat gezeur en
gewoon beginnen. Strakjes zitten
we hier over vier uur nog," klaagt
een wat oudere vrouw.

Gaston brengt de spanningbij het
publiek terug. Als hij de micro-
foon pakt, gaan het pubüek recht-
op zitten. 'Kijk eens wie we daar
hebben.' Vol verwachting klopt
het hart van menigeen. Zullen ze
daar eindelijk zijn? 'Drie kleine
Pietjes. Zjj helpen Leontien met
het omdraaien van de bordjes',
vervolgt Gaston.
Na ruim een uur wachten, treden

de drie gasten van Rad van For-
tuin de studio binnen en kan de
opname beginnen. Na enkele pro-
blemen aan het begin loopt alles
op rolletjes. Henny Huisman en
Ron Brandsteder houden de 10l
erin. Met vervormde stemmen en
soms dubbelliggend van het la-
chen, noemen zij en Sinterklaas
om en om mede-klinkers. Het te
raden woord, gezegde, handeling
of gebeurtenis heeft - hoe kan het
ook anders - te maken met Sinter-
klaas, JantjeBeton en het vijfhon-
derdste Rad van Fortuin.

Beide Pieten spelen regelmatig
vals. Telkens helpen ze het rad
een handje om een zon hoog mo-
gelijk bedrag te krijgen. Dat de
voorbereidingen van deze opna-
me ook Sinterklaas te lang duur-
de, werd duidelijk toen hij tijdens
de finale de enige klinker mocht
noemen. 'Doe mij de E van einde-
lijk afgelopen maar.'

" Hans van der Togt presenteert volgende week woensdag de vijfhonderdste aflevering van
'Rad van Fortuin.

Recordbedrag
tv-rechten

HEERLEN - Voor de film- en tele-
visierechten van het boek 'Scarlett'
wordt ruim achttien miljoen gulden
betaald. De Europese rechten zijn
door de produktiemaatschapprj
RHI Entertainment, de Duitse
Kirch Group en de Italiaanse me-
dia-gigant S. Berlusconi gezamelijk
gekocht.

Het einde van een
koninklijke liefde

DOOR GEERT DEKKER
HEERLEN - freddie Mer-
cury geeft je het gevoel dat
je kan vliegen", zei een klei-
ne Poolse jongen tien jaar
geleden tegen mij. Ik was op
bezoek bij zijn familie in
Katowice, een zwarte stad
in Silezië. Verliefd op de
dochter des huizes natuur-
lijk, maar ze begreep niet
dat ik van haar èn van
Queen kon houden.

In de derde klas van de mid-
delbare school was 'A night
at the opera' aanleiding om
ook de drie voorgaande al-
bums aan te schaffen. Te
groot woord, aanschaffen,
het kwam neer op het kopië-
ren van bandjes die de twee
andere adepten in de klas
hadden opgenomen.
In de platenzaak deed ik op
vier achtereenvolgende da-
gen alsof ik ze allemaal wil-
de kopen, luisterde door de
koptelefoon en schreef de
teksten over van de voor me
liggende hoezen. Mijn moe-
der zag de tekst van 'The
Prophet's Song' en wilde de
muziek horen. „From mo-
ther's love is the son estran-
ged, married his own his
precious gain."
'Queen I' was alom geaccep-
teerd; het leek genoeg op Led
Zeppelin, die op elke school-
tas was terug te vinden. En
'Sheer Heart Attack', het
derde en uiteindelijk mooi-
ste album, verleidde zelfs de
Donny Osmond- en de Sta-
tus Quo-fans. 'Queen ll' was
minder zei men, vooral van-

wege 'Father to son' en 'The
loser in the end', over vaders
en zonen en moeders en zo-
nen. Het maakte me alle-
maal niet veel uit.
Twee jaar later haakten
mijn klasgenoten af bij
'News of the world'. 'Get
down make love' was hen te-
veel en ook de andere liedjes
waren namaak, slap, aan-
stellerig of disco. Ze deden
net alsof 'All dead, all dead'
en 'Who needs you' ér niet op
stonden.

Echt was Freddie Mercury
natuurlijk niet. Zijn stem is
meer dan andere stemmen
gemaakt. Mercury had wei-
nig klankkleur in zijn stem,
maar wist dat goed te ca-
moufleren met technische
middelen.

In de perfectie van die uit-
voering verschilde zijn ge-
luid van zijn beeld. Hij was
geen beeldend kunstenaar.
Zijn uiterlijkheden waren
niet compleet, daar schaam-
de jeje voor. 'Snap je wat ik
bedoel', vroegen zijn ver-
kleedpartijen. Ja, dat snap-
te je wel, maar hij bracht
het zo knullig.

Veel maakt het me niet uit.
Hij mag van mij zingen dat
dit een onrechtvaardige we-
reld is en dat we onze rijk-
domen eerlijker moeten
verdelen, hij mocht bijbel-
verhalen zingen en doen als-
of hij Jezus, de grote tove-
naar of onze opperrechter
was.
Het ging om dat ijle geluid,
het idee dat je kan vliegen.

Dood Freddie Mercury is
meteen einde van Queen
DOOR LOUIS DU MOULIN

LONDEN - De echte fans wis-
ten het eigenlijk al, maar hoop-
ten toch dat alle geruchten niet
waar zouden zijn. Na maanden-
lange speculaties kwam dan het
onheilsbericht: 'hun' Freddie
Mercury had zelf laten weten aan
aids te lijden. Al die tijd had hij
ontkend dat het zo was, met na-
me terwille van de privacy van
zijn omgeving. Nu was naar zijn
mening het moment gekomen
om het trieste nieuws bekend te
maken en een oproep te doen de
strijd aan te binden met de onge-
neeslijke ziekte. Vannacht over-
leed hij in zijn woning in het
Londense Kensington.

Met zijn dood lijkt meteen een
einde te zijn gekomen aan
Queen, de excentrieke rockband
waarvan de homosexuele Mercu-
ry twintig jaar lang als frontman
was. Zonder hem kan Queen im-
mers Queen nooit meer zijn. Ook
zijn drie partners (gitarist Brian
May, bassist John Deacon en
drummer JohnTaylor) zullen die
mening toegedaan zijn, want de
onderlinge solidariteit is altijd
heel groot geweest. Afgelopen

jaar schreeuwde de halve roek-
wereld om een toemee van de
hitrijke band, maar waarFreddie
Mercury zich angstvallig verbor-
gen, daar hielden zijn collega's
zich desgevraagd netjes op de
vlakte. Mochten ze de groeps-
naam nog verder voeren dan zal
het hooguit incidenteel zijn, als
eerbetoon aan hun verloren
vriend.

„We hebben niets te zeggen,
maar we doen het zo mooi," staat
er in het vaandel van het tussen
kitsch en klassiek opererende
Queen geschreven. Natuurlijk
was dat gewaagde motto ook de
lijfspreuk van Freddie Mercury,
die graag altijd de grenzen van
de goede smaak verkende. De in
Zanzibar geboren zanger (op 5
september 1946, als Frederick
Bulsara) heeft er vanaf het mo-
ment dat zijn groep met 'Killer
Queen' doorbrak, in de nadagen
van de glamourrock in 1974,
steeds naar gestreefd om opzien
te baren: doodgewoon en mid-
delmatig was niets voor hem,
bombast en schokefffecten daar-
voor had hij de microfoon ter
hand genomen. Wie herinnert
zich niet zijn absurde optreden
als besnorde huisvrouw met de
stofzuiger in de hand in de clip
van 'I Want To Break Free', een
van devele wereldhits die Queen
op haar naam mocht schrijven?
Groots en meeslepend moesten
telkens weer opnieuw ook de
rockshows van de band zijn, als
een opera die zich in een Cup-
sfeertje afspeelde.

Freddie Mercury's klassieke nei-
gingen kregen in 1988 min of
meer officiële erkenning door
zijn individuele samenwerking
met de Spaanse diva Montserrat
Caballé, die resulteerde in 'Bar-
celona' (single en langspeler).
Veel succesvoller was hij (met
Queen) eerder geweest met een
spraakmakend duet met dat an-
dere 'klatergoudhaantje' van de
Britse rock David Bowie, te we-
ten 'Under Pressure'.
Ondanks zijn geweldige ego ble-
ven de solo-avonturen van deze
Great Pretender altijd beperkt.
Zowel een teken dat het met de
interne verhoudingen bij Queen
wel goed zat, als een blijk van
besef van eikaars afhankelijk-
heid. Want de kracht van Queen
is altijd geweest dat alle vier de
leden gezegend waren met
schrijverstalent dat is groepsver-
band zeer wel bruikbaar bleek. .

Aan publieke waardering (goed
voor een geschatte afzet van
ruim 70 miljoen albums) nooit
gebrek, in de ogen en oren van
de pers was Queen vaak de gebe-
ten hond. En niet uitsluitend
door alle overdaad en egotrippe-
rij. Bij het laatste optreden in
Nederland (Groenoordhal, juni
1986) kon Freddie Mercury het
niet nalaten de journalisten te
verwensen die het einde van het
superkwartet hadden voorspeld.

Die negatieve spontaniteit was
beslist ingegeven door onvoor-
ziene problemen even tevoren in
Stockholm, waar Queen was ver-
gast op een demonstratie van de
ant-apartheidsbeweging wegens
eerdere optredens in het Zuid-
afrikaanse 'blanke' amusement-
sparadijs Sun City. In het kader
van dezelfde 'Magie Tour' trok
Queen toen overigens ook als
een van de eerste toonaange-
vende westerse rockgroepen
door een aantal Oostbloklanden.
Met de albums 'The Miracle'
(1989) en 'Innuendo' (1991) ble-

ven Freddie Mercury en de zij-
nen op de plaat hun fans aan
zich binden. Maar voor maan-
denlange concertreizen waren ze
nauwelijks nog in de markt. Tm
Going Sligh-tly Mad' was deze
lente devoorlaatste internationa-
le hit van Queen, een titel die een
navrante extra betekenis heeft
gekregen. Freddie Mercury moet
ook wel lanzamerhand gek zien
geworden, gezien de jacht die
een steeds groter peloton papa-
razzi's op hem maakte. De laat-
ste foto's van hem gaven een
wrak te zien, nog slechts een
schim van de imposante tors
waarmee hij ooit placht te pron-'
ken. Zijn overlijden zal - on-
danks alle reeds bestaande ver-
moedens - binnen de rockwe-
reld eenzelfde krachtige schok te
weegbrengen als in de (Ameri-
kaanse) sportwereld het bericht
dat de basketballer Magie John-
son seropositief blijkt te zijn.
Een troost: Freddie Mercury, die
in de loop van deze week tijdens
een besloten plechtigheid wordt
gecremeerd, zal het niet anders
gewild hebben.

" Freddie Mercury was twintig jaar lang 'frontman' van
de excentrieke rockband Queen. Hij overleed aan de ziekte
AIDS.

Dinsdag 26 november 1991 "9
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Duitsland 1
8S üeute-""a Der Denver-Clan. Amerikaanse
09 ie-
ln'ü5 *" Tele-Gym. Fitness. Af1.13.
10n° Heute-
,'03 Lebenskandidaten. Documen-

-10« 'Herh'1.7SMosaik-Ratschlage.
IUO1 U0 heute-
i'03 Die Kaltenbach-Papiere. Thril->Deell.

,j*o Urnschau.
la'ft Persoverzicht.■00 ZDF-Mittagsmagazin met

'4n Wirtschafts-Telegramm.
Un Tagesschau.
l^2 Roris Bildergeschichten.

14 Intermagazine. . ,
:"?° Torch - Die Fackel. Jeugdserie.

15 n Am Ende der Welt-
lSn Tagesschau.. 3 Spass am Dienstag. Geva-
is ®®rd kindermagazine.
l6n Frauengeschichten.
ïFinS Tagesschau.
s** Landschaft ohne grenzen. Re-
iene over het Elbedal.

gJO Vale Tudo - Urn jeden Preis.
l7 jaziliaanse serie.
17'ie punkt 5 ■ Landerreport.
17'if Tagesschau.
17a! wWF-Studio.*»5 "" Baywatch. Die Rettungssc-
18*J|hmer von Malibu, serie.iele Hier und Heute-
-75 Der Fahnder. Serie. Afl.: Tau-

i^eschafte.J'S WWF-
Pro 9ramma"overzicnt>

?0 ie Tagesschau.

'1S Tiere vor der Kamera. Docu-
"entaire serie. Afl.: Lied der Land-

-20s aft-
?i'nü Tagesthemen-Telegramm.
il'Se (TT) Monitor.

d"/5 Miami Vice. Amerikaanse poli-
*2 3rfrie- A,L: Hard-rack-
*3 rm Tagesthemen.

üuo Nachtfeuer. Toneelstuk van
00 4es Et|erhard Quelle.
Orjc„ Tagesschau.

Zuschauen - Entspan-
tl*n " Nachdenken. Gesichter Budd-
Se h-Die Fi9uren des Muchaka und

TV FILMS VIDEO
BBC 2
dei T'ger in the Smoke. En-
Bak film uit 1957 van Roy
stei r' ontsnapte gevangene
U j.'' alles in het werk om een
5 6e[s* zeldzaam en kostbaareidje te vinden dat zich er-
hfins 'n een kasteel ia Frankrijk
evindt. Toch goed. Met Murielaviow en Tony Wright.

BRT 2
ch °o La menace. Degelijk psy-
c' 0|ogisch drama van Alain
l977eau (Frankrijk/Canada,
aa 1' F<^ke dame maakt einden haar leven als ze merkt dat
Vrrfr minnaar op een andere
(i ouw verliefd is. De nieuwe ge-
he e wordt daarop van moordschuldigd en de minnaar, ge-
cwS door de onlangs overle-
ven es Montand. besluit de
Ge, h

king op zichzelf te 'aden.
aJ* film met spannendeVervolgingen.

- - — —-——_————————.. ——- , ■ ~.. ii JT r

fo ï» eS M°ntand in een scène uit de Frans/Canadese speelfilm 'La menace'. (BRT 2 -22.UU uur).

RTL 4
22.10 The Chain Reaction.
Australische film uit 1980 van
lan Barry. Met radioactieve
straling besmette wetenschap-
per probeert ongeluk in atoom-
centrale in de openbaarheid te
brengen. Met Steve Bisley en
Arna-Maria Winchester.

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.05 Bobobobs. Tekenfilmserie. Afl.:

Het boommonster.
17.31 De grote meneer Kaktus

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

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

gelse comedyserie. Afl.: Stap in de
wereld... Herh. Een onderdeel van de
marine is overgeplaats naar Wal-
mington-on-sea en het peloton van
kapitein Mainwaring wordt nu geacht
een groot wapen te bemannen.

18.48 Lingo. Woordspel
19.16 "" Geef nooit op. Programma

waarin kinderen hun hartewens zien
uitkomen. Presentatie: Peter Jan
Rens.

20.05 Laat maar zitten. Comedyserie.
Afl.: Kijk- en luisterheld. De directrice
wil overal camera's plaatsen om zo
op beveiligingspersoneel te bezuini-
gen. Dat laten de bewakers natuurlijk
niet op zich zitten.

20.33 Herman van Veen. Registratie
van een optreden van Herman van
Veen in Carré. Deel 2.

21.35 (TT) In voor- en tegenspoed.
Comedyserie. Afl.: Marktprijzen.

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

22.36 Wings. Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: Cheers! Cliff en Norm, de
bijna wortelgeschoten stamgasten
van café Cheers uit de gelijknamige
serie, vliegen met Sandpipers Airli-
nes naar Nantucket om een dagje te
gaan vissen. Ondanks hun goede be-
doelingen blijkt vissen toich een iets
te sportieve bezigheid voor de heren.

23.04 Impact. Actuele documentaire.
Vandaag: Lenin in Finsterwolde, do-
cumentaire over communisten in
Oost-Groningen waar het vertrouwen
in Lenin en Marx overeind blijft.

23.52 Museumschatten. Prof. Henk
van Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea.

00.01 "* Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Alfred J. Kwak. Tekenfilmserie

naar een ideevan Herman van Veen.
14.10 Larm und Stille. Reportage.
14.40 Ganz persönlich. Filmportret

van Heinrich Albertz en Stanislaw
Krzeminski.

15.10 Wiedersehen macht Freude.
15.58 Programma-overzicht.
16.00 heute.
16.03 Rikki Tikki Tavis Kampf mit

der Kobra. Tekenfilm.
16.25 logo. Jeugdjournaal.
16.30 Karfunke. Kinderserie.
17.00 heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" landerjournal.
17.45 Wie gut, dass es Maria gibt.

Serie. Afl.: Fan-Post.
18.20 Wie gut, dass es Maria gibt.

Vervolg. Aansl. Programma-over-
zicht.

19.00 Heute.
19.30 Die Arche unter Glas. Reporta-

ge over het project Biosphere 2 dat
onlangs in de woestijn van Arizona
van start is gegaan.

20.15 Verkehrsgericht. Serie gedra-
matiseerde rechtszaken over ver-
keersongevallen. Norbert Dorneck is
boos omdat zijn vrouw een minnaar
heeft. Vol wantrouwen volgt hij haar
waar ze gaaten staat. Bij een volgen-
de ontmoeting van Angelika en
Franck rijdt hij op het paar in. Frank
raakt daarbij gewond en blijft liggen. "21.45 Heute-journal.

22.10 Entfernte Landsleute. Docu-
mentaire over Russische Duitsers die
tijdens deTweede Wereldoorlog door
Stalin uit hun woongebieden bij de
Wolga en aan de Zwarte Zee naar
Siberië werden verbannen.

23.00 Deaedalus. Gedramatiseerde
documentaire van Pepe Danquart.
Met: Moe Thyssen, Stefan Merki, Ma-
ja Maranow e.a. Nadat hij een reeks
kunstmatig verkregen en met leermo-
dules uitgeruste wezens voor de He-
lix Corporation heeft ontwikkeld,
wordt professor Daedalus ontslagen!
Sindsdien is hij bezeten van het idee
de ontwikkeling van de genetische
technologie vast te leggen.

00.35-00.40 Heute.

Super Channel
22.45 French Quarter. Ameri-
kaanse film uit 1977van Dennis
Kane. Aparte, vaak onderschat-
te film over een prostituee ten
tijde van de eeuwwisseling. He-
den en verleden lopen door el-
kaar. Met Lindsay Bloom en
Virginia Mayo.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Warreltaal. Afl. 16.
10.30 Duitsland. Afl. 2.
11.30 (TT) Nieuws uit de natuur.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00 Skoalle tv.
16.25 Japan na 1945.
17.25 Grieks voor beginners.
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 Vergeten vluchtelingen. Docu-

mentaire.
19.30 Het gezicht van Nederland.
19.45 Vogels kijken.
20.00 "" Journaal.
20.25 Suite 215. Serie.
20.59 Jansen & Co. Talkshow.
21.44 100 Meesterwerken. Serie.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS-Laat. Achtergrondinforma-

tie.
23.15 Thuis in geldzaken.
23.25 De sterren. Voorlichtingspro-

gramma.
23.35-23.40 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Herman van Veen (Ne-
derland 2 - 20.33 uur).

Duitsland 3 West
08.55 Tele-Gym. 09.10 Schooltelevi-
sie. 09.40 Cursus Duits. 10.10 School-
televisie. 11.40 Teletekst-overzicht.
11.50 Das Recht zu lieben, Braziliaan-
se serie. Af1.32 .12.15 Sportplatz: Heu-
te vor 30 Jahren - Der Tod des Grafen
Berghe von Trips, documentaire. 12.45
Initiativen. Ruin durch Schulden,
(herh.). 13.00 Lander - Menschen -
Abenteuer 13.45 Kai Life, gevarieerd
jeugdmagazine. 14.15 West 3 aktuell.
14.20 FensterPlatz. 15.30Landesspie-
gel. 16.00 West 3 aktuell. 16.05 Wie
das Leben so spielt, serie. Af 1.20.
16.30 Schooltelevisie. 17.30 Cursus
wiskunde. 18.00Aktuelle Minute. 18.01
Hallo Spencer, kinderserie. 18.30 Die
rote Zora und ihre Bande, jeugdserie.
18.57 Programma-overzicht. 19.00 Ak-
tuelle Stunde, regionaal magazine met
om 19.45 Raamprogramma's van de
regionale studio's. 20.00 15 Minuten
international. 20.15 Weltweit, magazi-
ne. 20.45 Die deutsche Schlagerpara-
de. 21.30 West 3 aktuell. 21.45 Monitor
im Kreuzverhör. 22.30 plus 3 extra.
23.15 Deutsche Risse. 00.30 Laatste
nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - fit bleiben. 08.30
Cursus wiskunde. 09.00 Schooltelevi-
sie. 16.00 Schooltelevisie. 16.30 Cur-
sus Engels. 17.00 Cursus wiskunde.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Kinder-
Verkehrsspot. 17.59 Abenteuer überle-
ben, natuurfilmserie. 18.23 Philipp, kin-
derserie. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Das Südwest-Journal. 19.00 So-
lo für 12, quiz. 19.30 Schlaglicht. 20.00
Die Munsters, Amerikaanse serie.
20.24 Auszeit. 20.30 Landesspiegel,
gevarieerd actueel magazine. 21.00
Nieuws. 21.15 Mark(t) und Pfennig,
consumentenmagazine. 22.00 Hab' ich
nur deine Liebe, filmkomedie van Peter
Kern. Michael Seebisch, 38 jaaren vrij-
gezel, is een computerfreak.23.3s
Radio, Radio, 8-delige serie over de
geschiedenis en ontwikkeling van de
radio in Duitsland. Afl.s: lm Dienst der
NS-Propaganda (1936-1938). 00.05
Laatste nieuws.

RTL 4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Niews.
08.05 The bold and the beautiful.

Amerikaanse serie.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Comedyserie.
09.05 Nieuws.
09.10 Prijzenslag. Spelprogramma.
09.35 Goede tijden, slechte tijden.
10.05 Boodschappenbeurs.
10.10 As the world turns.
10.55 De betere sexe. Spelprogram-

ma.
11.20 Teletext.
11.30 Channel E. Educatief program-

ma.
12.00 Classique.
12.30 Teletext.
13.20 Wildlife. Engelse natuurserie.
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.00 Sons and daughters. Serie.
15.25 Boodschappenbeurs. Herh.
15.35 The bold & the beautiful: top-

models. Serie.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days. Serie.
17.00 5 uur show.
18.00 Nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Nieuws.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Hitbingo. Showprogramma's.
21.35 De dageraad. Dramaserie.
22.10 The chain reaction. Australi-

sche film uit 1980, geregisseerd door
lan Barry. Rolverdeling: Larry Stilson:
Steve Bisley. Carmel Stilson: Arna
Maria Winchester. Heinrich: Ross
Thompson. Gray: Ralph Cotterhill.
Eagle: Hugh Keays Byrne.

23.50 Nieuws.
00.05 Trial by jury. Serie.
00.30 M.A.S.H. Comdyserie. (herh.).
00.55 Oprah Winfrey Show.
01.40 The chain reaction. Speelfilm,

(herh. van 22.10.).
03.10 Teletext.

RTL Plus
05.30 CBS News. Actualiteiten uit de

VS.
06.00 RTL Früh-Magazin. Met om

8.25 RTL aktuell; 8.30 Show-Laden,
gevarieerd programma. Herh.

09.00 Der Engel kehrt zurück. Serie.
Afl.: Der unerwünschte Familienzu-
wachs. Herh.

09.45 Reich und Schön. Serie.
10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie.
AfL.Brillante Tauschung.

11.00 Show-Laden. Muziek en amu-
sement met Walter Freiwald.

11.25 Die wilde Rosé. Serie. Af 1.78.
12.10 Delvecchio. Misdaadserie. Afl.:

Auf Biegen und Brechen (1). Herh.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. Serie. Af 1.24.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield story. Serie.
15.05 Der Clan der Wölfe. Serie. Afl.:

Ein Wolf weint.
15.47 RTL aktuell.
15.50 Chips. Misdaadserie. Afl.: Fa-

milienzwist.
16.40 Riskant! Spelprogramma ge-

presenteerd door 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.: Mi-

chael Knight und die Zukunft. Herh.
20.15 Kojak: Dunkle Beziehungen.

Amerikaanse misdaadfilm uit 1989
geregisseerd door Richard Compton.
Met: Telly Savalas, Andre Braugher,
Angie Dickinson, e.a.

22.00 Explosiv - der heisse Stuhl.
Met Ulrich Meyer.

22.55 L.A. Law - Staranwalte, Tricks,
Prozesse. Serie. Afl.: Lunch mit der
Ratzelfee.

23.50 RTL aktuell.
00.00 Killing machine. Canadese ac-

tiefilm uit 1974, geregisseerd door
John Trent. Met: Ernest Borgnine,
Hollis McLaren, Louis Zorich, e.a.
Herh.

01.30-01.55 Alfred Hitchcock zeigt.
Misdaadserie. Afl.: Du lachst Dich tot.
Herh.

RTL Plus
24.00 Sunday in the Country.
Canadese film uit 1974 van
John Trent. Gezin wordt gegij-
zeld door bandieten. Vader des
huizes gaat tot actie over.

Zwakke film met Ernest Borgni-
ne.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
°0o (tt) vrouw zijn. Gevarieerd,Vr°uwenmagazine.
u,s° TV-Fruitmand. Geestelijke lie-
l'feren 0p verzoek.

'S Mag ik 's met je praten. Praat-
Pogramma.
"00-1312 Nieuws voor doven en.''echthorenden.}°0 "" Journaal.'°8 Het kleine huis op de prairie.

serie. Afl.: De grotej?,d- Charles neemt Mary mee naar
nicago waar zij met haar verloofde
win Edwards uitgenodigd is voor

,°en feestje.
,I°° (TT) Kinderkrant.
|.'3O Tijdsein 1. Actualiteitenrubriek.■10 De kleine erfgenaam. Jeugd-
S6"e. Afl.3. ledereen is blij met de
wige sir Nicholas Tremain, behalve

Geralds moeder.
035 Blackout. Quiz. Presentatie:

l9n? Van Leeuwen-
"o4 Op weg naar Avonlea. Ameri-kaanse serie. Afl.9: Vooroordelen.
6t boerenknechtje Peter wordt veel"teplaagd door andere kinderen,

ook volwassenen maken elkaar
19c' 'even 'n Avonlearegelmatig zuur.

"50 Even voor achten.
jjjOO (""+TT) Journaal.

■25 Overleven in de natuur. Na-
i "documentaire serie. Afl.B: StrijdKen.
jn"~o Tijdsein 2. Actualiteitenrubriek.
Lp Hou van ons! Portret van de
'mdc Norma Claypool en haar twaalf

»sadopteerde zwaar gehandicapte
Jlmismaakte kinderen.

'2S Ronduit Praise. Samenzang
anuit Antwerpen. Presentatie: WimL^andia.,'45 Antenne. De kinderen van Afg-anistan, documentaire over kinde-ven die het slachtoffer zijn geworden
.^ de burgeroorlog. Beide partijen
epben het op hen gemunt, omdat zijjJriiders van morgen zijn.
■'« Toren van Babel. Discussie-

w°9ramma. Vandaag: Schepping of
Presentatie: Andries Knevel.

<l^ Tenslotte. Kort slotwoord.

"" Journaal.

België/TV 1
14.30 Aardrijkskunde: Europa

Noord-Amerika. Afl.4.
15.00 Technologie: Hout. Afl.4.
17.30 Mooi en meedogenloos. Serie.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af 1.330.
18.05 Liegebeest. Afl. 13.
18.20 Het station. Af1.13.
18.35 De kampioen. Jeugdserie.
19.03 Buren. Serie. Af 1.727. David

overrompelt Jane met een bos bloe-
men. Met wisselend succes trachten
Des en Mike samen Jamie te verzor-
gen.

19.25 Lotto-winnaars, mededelin-
gen en programma-overzicht.

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. Pro-

gramma 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 over
de geschiedenis van Rusland. Afl.11:
De kameraad en zijn staat.

23.30-23.35 Coda. Romanza, van Wil-
ly Ostijn. Uitgevoerd door Xavier
Claeys, viool en Karin Verbeke, pia-
no.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Hout. Afl.s.
19.30 Grensstad. Serie. Af1.62.
19.55 Now. 12-delige documentaire-

serie i.v.m. de Rechten van de Mens.
20.00 Programma van de Liberale

Televisie- en Radio-Omroep.
20.30 National geographic. Docu-

mentaire serie. Afl.: De Yukon.
21.30 Journaal/Sport.
22.00-23.50 De bedreiging. Frans/

Canadese speelfilm uit 1977. Met:
Yves Montand, Carole Laure, Marie
Dubois 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 Glühender Himmel, Itali-
aans/Frans/Duitse tv-film uit 1991. Tus-
sendoor: beurstelegram. Aansl.: Te-
kenfilm. 12.05 Glücksrad. 12.45 Tele-
Börse. 13.35 Bingo. Spelprogramma.
14.00 Police Academy. 14.25 General
Hospital. Amerikaanse serie. 15.10
Nachbarn. Serie. 15.35 SAT.I Tele-
shop. 15.50 Bonanza. Westernserie.
16.45 Lotterie. Amerikaanse 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 Mister Billion,
Amerikaanse avonturenkom edie uit
1976. 22.55 Spiegel TV Reportage.
23.45 SAT 1 Bliek. 23.35 ■ Auf der
Flucht, Misdaadserie. Herh. 01.15 Pro-
gramma-overzicht. Aansl.: Videotext.

Radio 1 radio7.07 Echo-magazine (7.30 Nws.
7.53-7.58 Woord onderweg). 9.05 iAndere koffie. 10.05 M/V-magazi-ne. 11.05 KRO's schone kunsten.
12.05 Echo-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 Geen
tijd. 4.02 Roekin' Roel. 5.02-7.00
VARA's ochtendhumeur.

Radio 2
7.04 Sugar in the morning
(7.04-7.12 en 8.04-8.20 AVRO Ra-
diojournaal). 9.04 De muzikale
fruitmand. 10.04 Ik zou wel eens
willen weten. 10.30 Vrouw zijn.
12.04 Lunchtime. 13.04 Tijdsein.
13.30 Als mensen veranderen.
13.54 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 14.04 De Plantage, met om
14.10 'T nut van het algemeen;
14.43 De jazz van Pete Felleman;
15.04 Het spoor terug; 16.04 Ischa;
16.53 Vrije geluiden; 17.04Het na-
bije westen. 18.04 Boeken; 19.04
Passages, passanten; 20.04 Tim-
boektoe. 21.00-07.00 ZieRadio 1.

Radio 3
6.02-24.00 VARA's Verrukkelijke
Dinsdag. 6.02 Doorloper. 7.04 Ca-
rola op de radio. 9.04 Denk aan
Henk. 12.04VARA's Steen & Been
show. 14.04 Twee meter de lucht
in. 16.04 Voorheen VARA's Jack-
pot. 18.04 De avondspits. 19.04
Dubbellisjes. 20.04 VARA's vuur-

werk. 21.04 Popkrant. 22.04-24.00
VARA's poppodium.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met inernationaal zangpedagoge
Re Koster. (8.00 Nws.). 9.00 Conti-
nu klassiek. 11.00 TROS concert-
zaal: Berliner Symph. Orch. met
piano. 12.25 Nieuwe klassieke
cd's. 13.00 Nws. 13.02 De klassie-
ke top 10. 13.30 Belcantorium. De
opera's van Mozart: Le nozze di
Figaro (2). 16.00 Het grote werk.
17.00 Leger des Heilskwartier.
17.15 Muziek in vrije tijd. 18.00
Nws. 18.02 Muziekjournaal. 19.00
Orgelconcert. 19.45 Barokmuziek.
20.00 Nws. 20.02 Het concert. I.
Radio Filharm. Ork. met piano; 11.
Ensemble 88. 22.30-24.00 Ander
podium.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. IKON: 8.30 IKON-vroeg. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. RVU: 9.30 De wereld
in Nederland. 10.00 De wereld
zingt Gods lof. 10.50 Tekst en uit-
leg. 11.00 Studio 55. 12.00 Nws.
12.05 Rondom het woord. 12.30
Middagpauzedienst. 12.50 Lied
van de week. 13.00 Nws. 13.10De
verdieping. 14.10 Dagvaardig.
14.30 Trojaanse oorlog. 15.00Ra-
dio Vrijplaats. 16.00 NOS recht.
INFORMATIE VAN DE RIJKS-
OVERHEID: 17.35 Postbus 51 ra-
dio-magazine. 17.55 Mededelingen

en schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10Relevant. P.P.: 18.20 Uitzen-

ding van Groen Links. 18.30 Vertel
me wat. 18.40Taal en teken. 19.00
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Turks. 19.30 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en
het Berbers. 20.15 Nieuws en ac-
tualiteitenrubriek in het Chinees.
20.30 Britse- en Amerikaanse lite-
ratuur. 21.00 P.C. privé. 21.30
Russisch, taal en volk. 22.00 Effec-
tief vergaderen. 22.30-23.00 Inte-
graal management.

België/RTBF 1
12.30 Vacaturebank. 12.40 Gourman-
dises. 13.00 Nieuws. 13.35 Une femme
disparait, Amerikaanse speefilm uit
1973. 15.10 Le jardin extraordinaire.
Herh. 15.40 Génies en herbe. Herh.
16.15 Clips a la une. 16.40 Nouba nou-
ba. 17.35 21 Jump Street. 18.30Le jeu
des dictionnaires. 19.00 Ce soir. 19.22
Joker en lotto. 19.30 Journaal. 20.05
Doublé 7. 21.30 Babel. Vandaag: L'é-
cran méchant loup. 22.40 Les arts en
liberté: Paris en liberté. 23.25 Laatste
nieuws. 23.50-23.55 Bourse.

België/Télé 21
15.15 L'oratorio de Liverpool: La réali-
sation. 16.15 Parures animales (1).
Herh. 17.10 Radio 21. 17.40 Nouba
nouba. 18.30 Tribune economique.
19.00 Clips. 19.10 Le jeu des diction-
naires. 19.30 Journal. 20.00 Synthese
91: Les fables geometriqués (2). 20.05
■ Qui était donc cette dame?, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1959. 21.55 Laat-
ste nieuws. 22.30 Alice. 23.10-23.45
Ce soir.

TV5
07.00 Nws. 07.40 Bienvenue en
France. 08.00 Clin d'oeil. 08.05 Cana-
dees nws. 08.20 Nieuwsflits. Aansl.:
Amnesty: Ecrire contre l'oubli. 08.30
Sélection One world. 09.00 Continenta-
les - Eurojournal. 10.00 Bouillon de
culture, (herh.). 11.15 Cargo spécial
Afriques. 11.55-12.00 Nws. 16.05 TVS
infos. 16.15 Enjeux le point. (herh.).
17.15 Bonjour bon appétit. 17.40 Kim
et Clip en Casimir. 17.55 Bienvenue en
France. 18.10Le jeu des dictionnaires.
18.30 Nws. 18.50 Clin d'oeil. 19.00
Voyage en Nunavik. 19.30 Nieuws.
20.00 Envoyé spécial. 21.00 Nws.
21.30 Pas de vieux os, tv-film. 23.00
Nws. 23.20-00.50 Ciel mon mardi.

RAI UNO
05.50 Ochtend- en middagprogramma.
18.00 Tgl Flash. 18.05 Fantastico bis.
18.40 II mondo di Quark. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.40 Tg
sette. 21.45 Dal Carnegie Hall di New
Vork. Domenico Modugno in Concerto.
22.45 TGI - Linea notte. 23.00 Droga
che fare Europa. 00.00 TGI notte -
Che tempo fa. 00.30 Oggi al parlamen-
to. 00.40 MezzanDtte e dintorni. 01.00
DSE - Regioni allo specchio.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news (7.30-7.55 Business Breakfast ).
10.05 Kilroy. 10.50 Hot chefs. 11.00
Nieuws. 11.05 Playdays: The play-
ground stop. (herh.). 11.25 Pinny's
house, animatie, (herh.). 11.35 The
clothes show. (herh.). 12.00 Nieuws.
12.05 Nokidding with Mike Smith, quiz.
12.30 People today (13.00 Nieuws).
13.20 Pebble Mill, talkshow. 14.00
Nieuws. 14.30 (TT) Neighbours. 14.50
Going for gold, quiz. 15.15 Snooker.
16.50 Bodger and Badger. Afl.: The
head's twin sister. 17.05 The new ad-
ventures of mighty mouse. Afl.: Heroes
and zeroes. (herh.). 17.20 Watt on
earth, SF-comedyserie. 17.35 Now
then. Afl.: The dancing years. 18.00
Newsround. 18.10 (TT) Grange Hill,
jeugdserie. (herh.). 18.35 (TT) Neigh-
bours. (herh.). 19.00 Nieuws. 20.00
Every second counts, quiz. 20.30 (TT)
EastEnders. 21.00 (TT) Fall and rise of
Reginald Perrin, comedyserie, (herh.).
21.30 (TT) A question of sport, quiz.

22.00 (TT) Nieuws. 22.30 (TT) She
knows too much, Amerikaanse tv-film
uit 1989. 00.00 Film 91 with Barry Nor-
man. 00.30 Snooker. 01.30-01.35
Weerbericht.

BBC 2
09.00 Nieuws. 09.15 Westminster.
10.00 Schooltelevisie. 11.00 Over the
moon. Afl.: Christmas. 11.15 Schoolte-
levisie. 13.55A way with numbers. Afl.:
What's the point. 14.20 Bertha. Afl.:
The big sneeze. (herh.). 14.35 Crystal
Tipps and Alistair. Afl.: Cricket, (herh.).
14.40 Schooltelevisie. (15.00 Nieuws).
15.15 The history man. Vandaag: Ha-
drian's Wall. (herh.). 15.20 (TT) 40
minutes. Afl.: Our brilliant careers.
(herh.). 16.00 Nieuws. Aansl.: West-
minster. 16.50 Nieuws. 17.00 Snooker.
18.30 (TT) The Victorian Flower Gar-
den, (herh.). 19.00 ■ Tiger in the smo-
ke, speelfilm uit 1956. 20.35 Lombard
RAC Rally, live. 20.40 Prisoners of
conscience. 20.45 Assignment. Van-
daag: A hard landing. 21.30 Food and
drink. 22.00 (TT) Quantum leap. Afl.:
So help me God. 22.50 Class Rule: We
are the masters now. Afl. 1. 23.30
Newsnight. 00.15 The late show, cul-
tuur- en mediamagazine. 00.55 Lom-
bard RAC Rally, live. 01.10 Prisoners
of conscience. (herh.). 01.15-01.25
Weerbericht.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Rallysport.
09.00 Slalom. 09.30 Rugby. 10.30 Eu-
robics. 11.00 Conquer the Arctic. 12.00
NBA basketball. 13.30 Britse motor-
sport. 14.00 Powersports int. 15.00
Eurobics. 15.30 Rallysport. 16.00 Golf
Cup Int. 16.30 Boksen. 18.00 Conquer
the Arctic. 19.00 Bowlen. 20.00 Rally-
sport. 20.30 Spaans voetbal. 21.00
Boksen, live. 23.00 Rallysport. 23.30
World snooker classics.

Eurosport
14.00 Skiën. (herh.). 15.30 Eurofun.
(herh.). 16.00 Tennis, (herh.). 18.00
Voetbal, (herh.). 19.00 Eurolympics Al-
bertville. 19.30 Skate board. (herh.).
20.00 Autosport. 21.00 Autosport, live.
21.30 News. 22.00 Worstelen. 23.00
WK Squash, (herh.). 00.00 Autosport,
(herh.). 00.30-01.00 News.

CNN
09.45 Newsroom. 12.30 Business Mor-
ning. 13.30 Business day. 15.00 Larry
King. 16.00World 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.

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.

WDR4
04.05 Radiowecker. 6.00 Nachrich-
ten. 6.05 Morgenmelodie. (8.00
Nachrichten). 9.05 Der Musikpavil-
jon (10.00 Nachrichten). 12.00
Nachrichten. 12.05 Zur Sache
12.07 Gut aufgelegt. 14.00 Nach-

richten. 14.05Sachwort Wirtschaft.
14.07 Auf der Promenade. 15.00
Café-Konzert. 16.05 Heimatmelo-
die. 17.00 Der Tag urn Fünf. 17.07
Musik-Express. 20.00 Nachrichten.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-,
damm. 21.05 Musik zum traurnen.
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress.

Super Channel
06.00 CNBC. 07.00 Daybreak. 09.00
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 Wyatt Earp. 19.00 Come-
dy 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 market wrap.
22.45 French quarter, film. 00.35
News. 00.45 Europalia. 00.55 Music
news. 01.05 Wanted. 02.05 Blue night.
02.35 The mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Post mo-
dern. 01.00 Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

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

RTL Radio
04.00 Fruhschicht. Voor vroege vo-
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land. 9.00 Radio-Shop. Muziek en
actualiteiten. 12.00 RTL-Mittag.
14.00 RTL Radio Café. 16.00Feie-

rabend. 18.00 Classic Hits. 21.00
Je t'aime. 24.00-04.00 Nachtradio.
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Officier van justitie mrP.
Frénay hield hen voor,
dat het jonge slachtoffer-

tje dagenlang nachtmer-
ries heeft beleefd en
mogelijk een licht trau-
ma aan de gebeurtenis-
sen zal zal overhouden.
Hij eiste tegen het twee-
tal een geheel onvoor-
waardelijke gevangenis-
straf van zes maanden.
Politierechter mr Hazen
hield het in haar vonnis
op vier maanden gevan-
genisstraf waarvan één
voorwaardelijk. Zij be-
sliste dat de drie maan-
den onvoorwaardelijk
mogen worden omgezet
in 150 uur onbetaalde ar-
beid ten algemene nutte,
ook wel dienstverlening
genoemd.

-^Vpn onze verslaggever

Maastricht - Twee.
suPporters van Roda
Jp, de 25-jarige R.P. uitkerkrade en de 21-jarige

uit Landgraaf,
Roesten zich gisteren inMaastricht tegenover de
Politierechter verant-
woorden voor als 'walge-

beschreven gedra-
gingen bij terugkeer vanac wedstrijd RKC-Roda
°P zondag 11 februarivan vorig jaar. In een ge-
"cel met supporters ge-
elde treincoupé moest

twaalfjarig Heerlens
Meisje zich van beide
bannen ontuchtige han-

delingen laten welgeval-
len. Wat ter hoogte van
Weert was begonnen met
vieze woorden en toespe-
lingen ontaardde tijdens
het verder verloopvan de
rit in knijpen en betasten
van borsten en kruis van
het doodsbangekind. Po-

VAALS - De helicopter van het Rode
Kruis uit Würselen is gistermiddag
rond twee uur te hulp geroepen om
een zwaar gewonde scholiere in de
omgeving van het Schimperbos in
Vaals op te halen en over te brengen
naar het ziekenhuis in Heerlen. Een
ambulance van de DGD is wel enkele
tientallen meters van het slachtoffer
verwijderd geweest, maar de zieken-
broeders waagden het niet om het
van pijn krimpende meisje over een
tamelijke afstand over moeilijk terrein
te dragen. De scholiere, afkomstig uit
Eindhoven, was met een tiental klas-
genoten aan het fietsen met een
mountainbike in de buurt van het
Schimperbos op een bosweg die in
het verlengde ligt van de Raerender-
straat. Bij de afdaling van het steile
pad kwam zij ten val. Zij klaagde over
pijn in de nek en aan de ribben.

Helicopter haalt
gewond meisje op

Protest ondernemers
tegen opvangcentrum

’Boschstraat heeft al genoeg last van coffeeshops’

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Voor de derde
maal in enkele weken tijd heeft de
rechtbank in Maastricht gisteren tot
uitstel moeten besluiten in de straf-
zaak tegen de 33-jarige uit Tilburg
afkomstige F.Z. De officier van jus-
titie beschuldigt de man ervan in
Maastricht sieraden en horloges ter
waardevan negen ton te hebben ge-
roofd en in Eindhoven betrokken te
zijn geweest bij een bankoverval,
die meer dan een ton opleverde.
Slechts één keer heeft Z. oog in oog
gestaan met de Maastrichtse rech-
ters. Dat was dinsdag 22 oktober.
Die dag keerde hij echter na korte
tijd onverrichterzake terug naar zijn
gevangeniscel in Breda nadat zijn
raadsman aanhouding van de zaak
had weten te bewerkstelligen. Een
aantal processtukken had deze na-
melijk pas zo laat in handen gekre-
gen, dat overleg met zijn cliënt niet
mogelijk was geweest. Op de vol-
gende zittingsdag liet Z. het prompt
afweten. Omdat hij volgens bewaar-
ders eerst rustig van zijn ochtend-
koffie wilde genieten maar volgens
eigen verklaring geen gelegenheid
had gekregen zich te scheren, had
hij die dag de parketbus gemist die
hem vanuit het Huis van Bewaring
in Breda naar Maastricht had moe-
ten brengen. De zaak werd daarop

Vrouw beroofd
van haar tas
HEERLEN - Een 54-jarige vrouw uit
Heerlen is zaterdagavond in haar
woonplaats overvallen en beroofd van
haar handtas met ongeveer zeventig
gulden. De vrouw liep om 18.20 uur
op de Oliemolenstraat (tussen Aker-
straat en St. Franciscusweg) toen zij
van achteren werd neergeslagen. Een
man van ongeveer 20 jaar, 1.75 meter
lang met kort blond achteroverge-
kamd haar en een blinkende bril, gris-
te haar schouwdertas weg en vluchtte
via de Akerstraat. De vrouw kwam te
vallen en raakte gewond aan hoofd en
handen en werd in het ziekenhuis be-
handeld.

aangehouden tot gisteren, maar
ging ook toen niet door. De raads-
man van de verdachte verbleef om
dringende redenen in het buiten-
land en verdachte Z. bleek spoor-
loos na een spectaculaire ontsnap-
ping uit penitentiaire inrichting De
Boschpoort in Breda. Hij had daar
zaterdag 16 november de kuierlat-
ten genomen tijdens een luchtuur-
tje. Omdat de gevangenisdirectie
hem 'vluchtgevaarlijk' achtte, was
hij die dag 's morgens met een an-
dere gedetineerde ingesloten in een
zogenaamde luchtkooi, voorzien
van tralies van tweeëneenhalve cen-
timeter dikte. Permanente observa-
tie leek overbodig aangezien in zes
jaar tijd nog nimmer vanuit deze
kooi een ontsnappingspoging was
ondernomen. Z. ondernam die po-
ging wel en maakte er nog een suc-
ces van ook: Met een zaagje dat hij
op slinkse manier in handen had
gekregen, lukte het hem in zeven
minuten tijd een tralie door te zagen
en vervolgens zodanig te verbuigen
dat hij zijn tenger lichaam door de
ontstane opening kon wringen. Ver-
volgens slaagde hij erin over ëen
muur te klimmen, waarbij hulp van
buitenaf niet uitgesloten wordt ge-
acht. Sindsdien is hij spoorloos.
De rechtbank in Maastricht wil de
zaak tegen Z. zaak nu op dinsdag 10
december behandelen. De verdach-
te krijgt daarvoor een aanzegging
via zijn in Tilburg wonende vrien-
din. Zelf immers staat hij nu te
boek als,'geen vaste woon- of ver-
blijfplaats hier te lande hebbend....

p^^^Van onze verslaggever

f^STRICHT - Onderne-
L? en bewoners van de
L.*t, de Boschstraat en de
j^e Gracht in Maastricht

fo|i etl in een brief aan het.
e van Durgerneester en

LJ}°uders protest aangete-
L tegen het inrichten van

j|0 °Pvangcentrum voor da-
LZeri in een huis aan de

Zon opvangcen-
J*l trekt volgens de onder-
ls?ers criminaliteit aan, met
J^van drugs- en alcoholge-

en dat terwijl het
jj/^tcomité al jaren streeft
j?reen opwaardering van de
Schstraat.

MAASTRICHT - De beheerders en
een aantal klanten van een grillroom
aan de Boschstraat in Maastricht za-
gen zondagnacht tegen half drie dat
een bezoeker van deze zaak met een
pistool rondliep. De beheerders slaag-
den erin de man het wapen af te
nemen. Bij aanhouding door de politie
bleek de man, een 32-jarige inwoner
van Katwijk, gezocht te worden voor
zijn betrokkenheid bij een doodslag,
gepleegd in Amsterdam. Na afhande-
ling van zijn zaak in Maastricht zal hij
ter beschikking worden gesteld van
de Amsterdamse politie.

Man met vuurwapen
was ’zware jongen’

Gouverneur
naar Vaals

voor overleg
’kabinetscrisis’

%entcel nebben bewoners en
HjH rr»emers in dit deel van de bin-W^d al veel overlast van de di-
Itj ® coffeeshops, de Veronicaboot

zo wordt ge-md- „Meer dan eens worden we
S gevallen en 's avonds durven

straat niet meer op. Het is de
d steeds erger geworden,

ljiv ' de komst van het bedoelde
fy^gcentrum alleen maar een
i\ Jfrkend effect kan hebben", al-

Qe Protestbrief.
l&JsW* gemeld wil het Leger des
% aan de Boschstraat voor de
len-^de wintermaanden een on-
'tj-j scheppen voor zwervers
fegg n de winter door te helpen.
Wrt^et voorJaar zal het Pand, dat
l^.tfom is van de gemeente en
Wlll voorheen onder andere het
ig(j Schappelijk werk was geves-

gorden vertimmerd tot een
iojw |S onderdak voor het Interna-

-91 Instituut voor Journalistiek.

vraag zal nog toenemen tot 4000
personen."Gratis opleiding

voor metaalsector
De heer J. vanKempen werd als
vijfhonderdste werkloze deelne-
mer aan het omscholingsproject
in het zonnetje gezet door de
staatssecretaris. „In uw persoon
wil ik ook de 499 mensen die U
zijn voorgegaan graag feliciteren
met het aangrijpen van deze
kans. Een kans op een baan, die
gezien de scholingsmogelijkhe-
den ook een kans op een loop-
baan is", aldus Ter Veld.

K e,?lldernerners zÜn niet alleen
!^is over de komst van het te-
pthV°-or 2wervers, maar ook over
Igc atlier waarop het plan tot stand
«gg/^ttien. Er is namelijk geen ge-
?odat tot inspraak geweest,
1^ belanghebbenden geen be-
%'ge konden indienen, terwijl
'\t ?s nen de wintervoorziening
"itig f*ak- en thuislozen een aantas-
\h jp9' betekenen voor het woon-
watl klimaat binnen dit gebied.
S?6f^ er de gemeente geen gehoor

e aan de grieven van de organi-
f6cht.Vari °^e ondernemers, zal deze
fl e nemen, waarbij
Vc| otestbrief beschouwd moetL etl als een bezwaarschrift.

22 miljoen gulden in de om- en
bijscholing van personeel. Eén
tiende procent van deze bijdrage
in de loonsom is bestemd voor
het werklozenproject. Volgens
de staatssecretaris is dit 'verstan-
dig van het metaalbewerkings-
bedrijf. „De huidige instroom
van jongeren (1200 personen)
kan niet voorzien in de vraag
naar vervanging en uitbreiding
van ongeveer 1300 mensen. Deze

project van het Limburgs Cen-
trum voor Bedrijfsopleidingen
en Arbeidsvoorziening Limburg- de arbeidsbureaus en de Cen-
tra Vakopleiding - en de Stich-
ting Opleidings- en Ontwikke-
lingsfonds voor het Metaalbe-
werkingsbedrijf (OOM). Hierin
zhn de werknemers- en werk-
gevers in de metaalsector verte-
genwoordigd.
Het OOM investeerde vorig jaar

Cursisten komen na de scholing
te werken in de regio's Maas-
tricht/Valkenburg, Venlo/Hel-
den, Heerlen, Sittard, Roer-
mond/Weert of Venray/Gennep.

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - Staatssecretaris
Elske ter Veld (Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) gaf gisteren
het startsein voor het scholings-
project tijdens een bijeenkomst
in het Centrum Vakopleiding,
aan de Beersdalweg in Heerlen.
Limburgse bedrijven in de me-
taalbewerkingssector bieden 150
werklozen een baan aan. De
werkzoekenden krijgen een gra-
tis opleiding bij een Centrum
Vakopleiding in de regio. Na de-
ze opleiding zijn de cursisten
verzekerd van een baan. Ook
krijgen geslaagden nog duizend
gulden premie.

De scholing van werklozen in de
bedrijfstak is een gezamenlijk

VAALS - Gouverneur Masten-
broek wil nog deze week met het/gemeenbebestuur van Vaals praten
over de impasse die is ontstaan
door het uiteen spatten van de coa-
litie. Het is de bedoeling dat huidige
drie wethouders (al dan niet demis-
sionair) aan dat gesprek deelnemen.
„Het zal een oriënterend gesprek
worden. De gouverneur wil graag
snel volledig inzicht krijgen in wat
er nu precies aan de hand is", aldus
een woordvoerder van het provin-
ciebestuur.

De coalitie die anderhalfjaar gele-
den in Vaals werd gevormd door
PvdA, WD en Perspectief '85 viel
afgelopen weekeinde vollediguit el-
kaar. Nadat eerst WD-wethouder
Marjolein Meindersma haar vertrek
aankondigde, blies Perspectief '85
zondag de coalitie definitief op. De
WD heeft drie raadsleden in de
Vaalser raad, Perspectief twee. Zo-
wel WD als Perspectief '85 hekel-
den de dominante rol van de PvdA
(vier raadsleden) en met name van
wethouder en loco-burgemeester
Thijs Jussen, die vanwege het bur-
gemeesterloos tijdperk waarin
Vaals momenteel verkeert, als voor-
zitter van college en raad optreedt.

Tijdelijk wethouder Piet Meesters
(Perspectief '85) diende gisteroch-
tend schriftelijk zijn ontslag in.
Meindersma heeft nog geen schrif-
telijk ontslag ingediend. Volgens
gemeentesecretaris Arthur Kusters
zal de raad binnen afzienbare tijd in
elk geval in één wethoudersvacatu-
re moeten voorzien. Wethouder
Thijs Jussen staat er overigens niet
alleen voor, althans volgens de ge-
meentewet. „In theorie moeten de
vertrekkende wethouders hun
plaats blijven bezetten totdat de op-
volging is geregeld. Maar hoe dat in
de praktijk werkt, hangt helemaal
af van de wijze waarop de betrokke-
nen nog hun verantwoordelijkheid
nemen", zegt Kusters.

Directiesecretaris Ter Huure van het
Maaslandziekenhuis in Sittard -Ge-
leen: „Er is nog,helemaal niets te
merken onder het personeel. Nie-
mand schijnt zich druk te maken over
de uitspraken van Simons."

HEERLEN - „Het zou wel eens een
lange hete lente kunnen worden, als
Simons zich strikt aan zijn woord
houdt. Maar hij roept zoveel, we
wachten voorlopig gewoon even af,"
is het commentaar van M. Berben,
werkzaam in het Laurentiuszieken-
huis in Roermond, op derecente uit-
spraken van Staatssecretaris Simons
van Volksgezondheid. Deze verklaar-
de afgelopen vrijdag dat hij geen te-
gemoetkomingen wilde doen om het
tekort van een half miljard, dat nodig
is om knelpunten op te lossen en
loonsverhogingen te betalen, aan te
vullen. Van de verwachte arbeidson-
rust in de gezondheidszorg na deze
uitspraak, is in de Limburgse zieken-
huizen nog niets te merken. „We
wachten tot de cao-onderhandelingen
in april. Als er dan echt niet meer geld
in zit, gaan we natuurlijk de barrica-
den op. In december hebben we weer
regionaal overleg en dan zullen we
even kijken of we al voorbereidend
werk kunnen doen, zegt Theo Thuis,
lid van het actiecomité De Wever in
Heerlen en lid van de vakvereniging
voor de verpleging NU'9l.

Nog geen acties in
gezondheidszorg

Heerlen houdt BTW
bouwkavels overeind

Gemeente wil verschillen in grondprijs nivelleren

ABP in beroep tegen
Geleendal-verhoren

Advocaat Muermans: ’Dit is pure vertragingsactie’

/~"~-—^_Vgn onze verslaggever

6tlVe k "~~ H^ voorlopige getui-l 'e> drt
oor over deGeleendalkwes-

J'Sstg Voor 4en 5 december wasVft ,steld, is uitgesteld. Het ABP
feu .^oger beroep aangetekend te-
atlkd beschikking van de recht-

le niet het verhoor instemde.
RnV v°errnondse projectontwikke-

Uermans had bedongen dat
i>e ABP-topmensen alsmede

<cii ccrlense bestuurderen Van
Verkla aVelsbergn en Zuidgeest een
§6^ K-lng onder ede moesten afleg-

' rechter-commissaris.
' mans denkt de eerste rechten

te hebben op een 30 hectare groot
stuk grond in het Geleendal, aan de
rand van de stadsautoweg tegen-
over 't Loon.

Onzuiver
Hij vindt dat het ABP onrechtmatig
heeft gehandeld door de grond aan
de gemeente Heerlen te verkopen.

En Heerlen zou onzuiver bezig zijn
geweest, omdat het van Muermans
kooprechten af zou hebben gewe-
ten. Heerlen wil nu met de bedrij-
ven Jongen en Stienstra een BV
oprichten die het Geleendal koopt
en bebouwt.

Het ABP voelt helemaal niets voor
een getuigenverhoor, dat bedoeld is
als fundament voor een later moge-
lijk door Muermans aan te spannen
juridische procedure. Het ABP
vindt het middel te zwaar en vreest
dat bedrijfsgeheimen op straat ko-
men te liggen. De rechtbank wees
dezebezwaren echter van de hand.

Het ABP gaat nu in hoger beroep
bij het Hof in Den Bosch. Volgens
mr. Van Eijndhoven, die de belan-
gen van Muermans behartigt, is het
ABP bezg met een 'pure
vertragingsactie.'

„Formeel is tegen zon beschikking

Van onze verslaggever

HEERLEN - De gemeenteHeerlen
wil voorkomen dat kopers van ver-
gelijkbare - mogelijk naast elkaar
gelegen - kavels verschillende prij-
zen voor hun grond moeten betalen.
Het zou kunnen gebeuren dat de
ene koper BTW verschuldigd is om-
dat zijn grond bewerkt moet wor-
den, terwijl de ander boft dat dit
niet nodig is.
Daarom moet iedereen in Heerlen
BTW over bouwgrond betalen.
Wanneer iemand daar achteraf te-
recht over protesteert, wordt hem
een 'vereveningstoeslag' in reke-
ning gebracht die even hoog is als
de BTW. Dit is gebeurd om de ge-
meente niet met een financieel na-
deel op te schepen.
Dat schrijft het Heerlense collegein
antwoord op vragen van het
D66-raadslid René Seijben.

Recent wees het Heerlense college
ook een 'verzoeningsvoorstel' van
Muermans van de hand. Deze bood
aan samen met Stienstra en Bouw-
fonds_soo woningen en 18.000 vier-
kante'meter kantoren te bouwen in
het Geleendal. In ruil daarvoor zou
Muermans van het voorlopig getui-
genverhoor afzien.

Alhoewel de gemeente Heerlen de
claim van Muermans niet zegt te
vrezen, houdt Van Eijndhoven vol
dat zijn cliënt ook de gemeente on-
verminderd aansprakelijk blijft stel-
len.

Een lichtelijk geïrriteerde Van
Eijndhoven: „We moeten wachten
tot 12 december, de uiterste datum
waarop het ABP het beroepsschrift
kan indienen. De kwestie is zo hel-
der dat wij ons verweerschrift onge-
twijfeld binnen drie dagen klaar
hebben. De houding van het ABP
maakt ons in elk geval erg nieuws-
gierig."

Nieuwsgierig

niet eens hoger beroep mogelijk,
daar is geen procedure voor. Maar
het ABP baseert zich op jurispru-
dentie: bij vormfouten zou wel be-
roep mogelijk zijn. Volgens mij is
van vormfouten geen sprake." Het
ABP was gisteren niet bereikbaar
voor een reactie.

Seijben vindt dat Heerlen onterecht
zon vereveningstoeslag in rekening
brengt voor kopers van grond die
de gemeente niet bouwrijp hoefde
te maken.
Eind vorig jaar bepaalde de Hoge
Raad namelijk dat BTW-heffing al-
leen mag als een gemeente de grond
heeft bewerkt. Staatssecretaris
Heerma heeft een resolutie uitge-
vaardigd waarin hij belastingin-
specteurs oproept rekening te
houden met dat arrest.
„Heerlen heeft een overeenkomst
met de belastinginspecteur. Die
houdt in dat de BTW-heffing niet
per kavel, maar per complex gehe-
ven wordt. Dat is in strijd met de
resolutie van Heerma," houdt Seij-
ben vol. De D66'er denkt dat kopers
die naar de rechter stappen daar
met succes de betaalde vereve-
ningstoeslag terug kunnen vorde-
ren.

MAASTRICHT - Om de 234 asiel-
zoekers die de gemeente Maastricht
de komende twee jaarzal herbergen,
een goede begeleiding te geven,
vraagt de stichting Vluchtelingenwerk
Maastricht om de aanstelling van een
full-time medewerker. De vele vrijwilli-
gers waarover de stichting beschikt,
kunnen samen niet de deskundigheid
en continuïteit leveren. Overigens
staat de stichting positief tegenover
de nota Gemeentelijk Vluchtelingen-
beleid. De gemeente Maastricht huis-
vest op dit moment 143 asielzoekers
en bovendien 97, al dan niet uitgeno-
digdevluchtelingen. In Maastricht ver-
zorgt de dienst Sociale Zaken de
materiële hulpverlening aan de hand
van de ROA (Regeling Opvang Asiel-
zoekers) terwijl de stichting Vluchte-
lingenwerk Maastricht de immateriële
hulpverlening verzorgt. De gemeente
denkt door het beschikbaar stellen
van extra woningen in 1993 aan 234
asielzoekers onderdak te kunnen bie-
den.

Begeleider nodig
voor vluchtelingen
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10 Staatssecretaris Elsken Ter Veld laat zich door een van cursisten van het Centrum Vakopleiding in Heerlen de kneepjes
van het metaalbewerkersvak uitleggen. Foto: CHRISTA HALBESMA

Verdachte zaagde zich
weg naar de vrijheidTwee Roda-supporters

vielen meisje (12) lastig

Dienstverlening in plaats van drie maanden cel

gekregen op hun gedrag.
Zelf betuigden zrj giste-
ren met gebogen hoofden
hun spijt over het ge-
beurde.

litierechter mr A Hazen
laakte het feit dat geen
van de andere reizigers
had ingegrepen. 'Wat is
het nut van begeleiders?',
vroeg zij zich hardop af.
Later hadden beide man-
nen wel van diversekan-
ten afkeurende reacties
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t
Heel bedroefd zijnwij. Hij die ons allenzo dierbaar
was is van ons heengegaan.

Frans Verlaan
* 15 augustus 1918 t 24 november 1991

echtgenootvan

Hedwig Peerboom
Wij verliezen in hem een lieve, zorgzame echtge-
noot, vader en opa

Kerkrade: HedwigVerlaan-Peerboom
Istanbul
(Turkije): Margriet Öktem-Verlaan

Lale, Elmas en Deniz
Rotterdam: Frans Verlaan

Fien Verlaan-Beckers
Kerkrade: Tine Bosch-Verlaan

JanBosch
Erik, Sander en Arjan

Deventer: JanVerlaan
Els Verlaan-Aretz
Jasperen Maarten

6461 XC Kerkrade, 24 november 1991
Lempersstraat 20
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
donderdag 28 november om 14.00 uur in de paro-
chiekerk St.Lambertus te Kerkrade alwaar gele-
genheid tot schriftelijk condoleren.
Frans wordt begraven op het gemeentelijkkerkhof
Schifferheide.
U kunt afscheid nemen van hem dinsdag en
woensdagvan 18.00 uur tot 19.30 uur in het streek-
mortuarium gelegen op het terrein van de Lücker-
heidekliniek te Kerkrade-Chévremont.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de dierbare
overledene bijzonder herdacht in de avondmis in
voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft betekend
gevenwij kennis dat toch nog vrij onverwacht van
ons is heengegaan onze zorgzame moeder, schoon-
moeder en oma

Leberta Johanna
Wolfswinkel

weduwe van

Alfred Arnold Peters
Zij overleed in de leeftijd van 83 jaar.

In dankbare herinnering:
Kinderen en kleinkinderen
Familie Wolfswinkel
Familie Peters

Landgraaf, 24 november 1991
Corr.-adres: Burg. Valkenburgstraat 6,
6374 TA Landgraaf.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op don-
derdag 28 november a.s. om 11.30 uur in het crema-
torium te Heerlen Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de ontvangkamervan het cremato-
rium om 11.15 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum da-
gelijks van 17.30tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te willen
beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Verdrietig maar vooral dankbaar voor het vele
moois dat zij in ons leven bracht geven wij u ken-
nis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan
voorzien van het h. oliesel in de leeftijd van 79 jaar
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en
overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Maria
Hendriks-Maas

weduwe van

Pieter Jacobus Hendriks
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Maas
Familie Hendriks

Brunssum, 24 november 1991
Pastoor Savelbergstraat 85
Corr.-adres: Veldstraat 55, 6441 SR Brunssum
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den donderdag 28 november om 11.00 uur in de
dekenalekerk H. Gregorius de Grote in Brunssum
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake woensdag om 18.45 uur waarna aan-
sluitend de avondmis zal plaatsvinden in eerderge-
noemde kerk.
De diebare overledene is opgebaard in de rouwka-
pel van het Gregoriusziekenhuis in Brunssum al-
waar dagelijks bezoekgelegenheid is van 17.30 tot
18.30 uur.

f
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben is na een werkzaam, eenvoudig
en gelovig leven heden van ons heengegaan onze
dierbaremoeder, schoonmoeder, lieve oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Gertruda Minderjahn
weduwevan

Willem Wetzels
Voorzienvan het h. sacrament der zieken overleed
zij op 91-jarige leeftijd.

Geleen: Agi Wetzels
Geleen: MariaBeaumont-Wetzels

Frits Beaumont
Geleen: Reinhard Wetzels

Annie Wetzels-Ophelders
Kreuzberg Dld.: José Cramer-Wetzels

HeinzCramer
St. Michielsgestel: Antonie Wetzels

Leny Wetzels-Straus
Sittard: Paul Wetzels

Franca Wetzels-Kremers
en al haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Minderjahn
Familie Wetzels

6164 CP Geleen, 24 november 1991
Stikkerstraat 21
De plechtige eucharistieviering zal plaats hebben
donderdag 28 november a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk H. Pastoor van Ars Lienaertsstraat Ge-
leen-Zuid waarna de begrafenis op het parochie-
kerkhof St. Augustinus te Lutterade-Geleen.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleance vanaf 10.30 uur.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen woensdag 27 no-
vember om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis Barbarastraat 1 te Geleen al-
waar gelegenheidtot bezoek dagelijksvan 17.30tot

1 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven dezeannonce als zodanig tewillen
beschouwen.

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

Heden overleed voorzien van het h. sacrament der
zieken in de leeftijd van 66 jaarmijn dierbare echt-
genoot, onze zorgzame vader, schoonvader, lieve
opa, zwager, oom en neef

StefLaven
echtgenootvan

Mien Peters
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde famiüe:
Kerkrade-W.: MienLaven-Peters

Heerlen: Maria Wierts-Laven
Jo Wierts
Danny en Kevin

Kerkrade: Marij Jonker-Laven
Klaas Jonker

Echt: Diny Peters-Laven
JozefPeters
Jeroen, Zoë en Floris
FamilieLaven
Familie Peters

6465 AK Kerkrade-W., 24 november 1991
Grachterstraat 25
De plechtige eucharistieviering gevolgd door de
begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 28 no-
vember a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk St.
Martinus te Spekholzerheide-Kerkrade.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tijdens de avondwake van woensdag a.s. om 19.00
uur zal de overledene bijzonder worden herdacht
in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het streekmortua-
rium gelegenop het terrein van deLückerheidekli-
niek St. Pieterstraat 145 te Chèvremont-Kerkrade.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00tot 19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

I *U Heer smeken wij
kom Uw dienares te Hulp,
die Gij met Uw
Kostbaar Bloed hebt verlost

Het heeft God behaagd tot Zich te roepen

Zr. Maria Theonita
Maria Hubertina Antoinetta

Schmeitz
Geboren 03-11-1902 Overleden 25-11-1991

te Sittard te Sittard
Zij was lidvan de congregatievan deLiefdezusters
van het Kostbaar Bloed.
Gedurende vele jaren heeft zij haar kwaliteiten in
dienst gesteld van onze gemeenschap.
Wij danken God voor dit rijke leven.
Familie Jessen Zusters van St. Agnetenberg
Familie Krekels Plakstraat 24

6131 HT Sittard
De eucharistieviering zal worden gehouden op
donderdag 28 november a.s. om 14.00 uur in de
Kapel van St. Agnetenberg-Sittard.
De dierbare overledene ligt opgebaard in derouw-
kapel van het klooster.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot onze grote droefenis is geheel onverwacht van
ons heengegaan mijn goede man, onze vader,
schoonvader, groot- en overgrootvader, broer, zwa-
ger, oom en neef

Jacob Stalmans
echtgenootvan

Paula Schimtz
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Heerlen: P.M. Stalmans-Schimtz
Keulen: Corrie Bessert-Stalmans

WalterBessert
Heerlen: Charel Stalmans

Diny Stalmans-vanKempen
Brunssum: Annie Meyers-Stalmans

André Meyers
Heerlen: GertieBraam-Stalmans

HenkBraam
Heerlen: JoStalmans

Louise Stalmans-Geerlings
en zijnklein- en
achterkleinkinderen
Familie Stalmans
Familie Schimtz

6415 SC Heerlen, 24 november 1991
Meezenbroekerweg 15
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 28 november a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H.H. Martelaren van Gorcum
te Heerlen Sittarderweg waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats te
Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne woensdag 27 'november a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra Spoorsingel 4 te
Heerlen dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.

— ■ — _
1
i

Voor uw gewaardeerde blijken van deel-
neming ons betoond bij het overlijden
en de begrafenis van onze vader en broer

Hein den Braven
betuigen wij u onze oprechte dank.

Millen: Familie
Moersheim-denBraven

Schinveld: Familie denBraven
De zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 30 november a.s. om
19.00 uur in de Eligiuskerk te Schinveld.

HN
I I

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

Bedroefd maar zeer dankbaar voor al het goede dat hij ons gegeven heeft
berichten wij dat van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame
vader, zoon, schoonzoon, broer, schoonbroer, oom en neef

No Gorissen
echtgenoot van

Mia Obrusnik
Hij overleed in de leeftijd van 60 jaar.

Puth: Mia Gorissen-Obrusnik
Linda

Hoensbroek: Marion Gorissen
Con van Zijl

Moeder: M.S. Gorissen-Stevens
Schoonmoeder: M.K. Wilbrink-Erkens

Familie Gorissen
Familie Obrusnik

Sittard, 24 november 1991
Corr.-adres: Aan het Lindjen 23, 6155KD Puth
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op donderdag 28 no-vember a.s. om 11.00uur in de H. Petrus Canisiuskerk te Puth waarna de
crematie zal plaatsvinden om 12.30 uur in het crematorium NedermaasVouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van de overledene zal gehouden worden op
woensdag 27 november om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in het mortuarium van het Maaslandziekenhuis te Sit-tard. Bezoektijd dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Indien u geen kennisgeving mocht hebben ontvangen gelieve u deze an-nonce als zodanig te beschouwen.

/ RECTIFICATIE M 1

vergadering van de a J
Rabobank te SB «LdHr
Übachsberg ml»JjÊf
Hierdoor roept de Coöperatieve AWLW
Rabobank Übachsberg B.A. haar leden JSmW
op tot het bijwonen van de algemene AwSm
ledenvergadering die gehouden wordt MmW
op dinsdag 10-12-1991 om 20.30 uur in J§§F
zaal Maas-Caselli, Kerkstraat 88 te A\W
Übachsberg. De Rabobank is een

coöperatieve bank.
VERKORTEAGENDA: Dus een bank met

\ °Penin9; leden. Leden, die
2. notulen vorige vergadering; . .= a door hetdeelnemen
3. voorstel tot fusie met de Coöperatieve_..,_. . , aan de leden-Rabobank B.A. gevestigd te

Voerendaal en de Coöperatieve vergadering en het

Rabobank B.A. gevestigd te Klimmen kiezen van een

(gem. Voerendaal) bestuur invloed
en in verband daarmede: kunnen uitoefenen
a. ontbinding van de vereniging; " ophetbeleid van
b. overdracht van alle activa en hun plaatselijke

passiva; . _ ., ... . bank.Zo is
c. afwikkeling;. . . . gegarandeerd dat4. rondvraag en sluiting. M M

bij elk advies datde

Rabobank geeft, het
Het bestuur, belang van de leden
P. Beckers, voorzitter, en cliëntenzwaar
H. Hamers, secretaris. weegt.

[BaÈODÖELIft O /

I i"
Een hart vol liefde en goedheid
heeft opgehoudente slaan.

Moegestreden maar dankbaar voor de vele mooie
dingen waarvan hij in dit leven heeft mogen genie-
ten is na een liefdevolle verzorging in het Maas-
landziekenhuis te Sittard kalm en vredig van ons
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Math Zweiphenning
echtgenootvan

Mia Meens
Hij overleed in de leeftijd van 65 jaarvoorzien van
het h. sacrament der zieken.

Schinnen: M.J. Zweiphenning-Meens
Elsloo: Sonja Timmermans-Zweiphenning

Frans Timmermans
Nuth: Boy Zweiphenning

Sylvia Zweiphenning-Crijns
Aalbeek: Patrick Zweiphenning

Anita Zweiphenning-vanRaukema
Sanne

Limbricht: Mark Zweiphenning
MaryMacorat
Familie Zweiphenning
Familie Meens

6365 ER Schinnen, 24 november 1991
Nutherweg 20
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 28 november a.s. om 11.00 uur in de
dekenalekerk van St. Dionisius te Schinnen waar-
na aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op
de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheidis tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overle-
dene woensdag 27 november om 18.45uur in voor-
noemde dekenalekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis te Sittard dagelijks
van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven dezeannonce als zodanig te willen
beschouwen.

t
Na een geduldig gedragen lijden is van ons
heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Paula van Houturn
echtgenotevan

Johan Hubert Raven
Zij overleed op de leeftijd van 54 jaar in het
Maaslandziekenhuis te Sittard.

Sittard: J.H. Raven
CS. Raven
A.W.J. Raven

24 november 1991
Ranonkelstraat 57, 6134 TD Sittard
De crematieplechtigheid zal worden gehou-
den op donderdag 28 november om 11.45 uur
in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Bijeenkomst aldaar.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegevenhebben wij afscheid moe-
ten nemen van mijn inniggeliefde en zorgzame
vrouw, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Mia Poulsen
echtgenotevan

Harie Olivers
Zij overleed voorzien van het h. sacrament der zie-
ken in de leeftijd van 73 jaar.

Papenhoven: H.H. Olivers
Familie Poulsen
Familie Olivers

6124 AE Papenhoven, 25 november 1991
Beatrixlaan 1
De plechtige eucharistieviering gevolgd door de
begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 29 novem-
ber a.s. in de parochiekerk van de H. Catharina te
Grevenbicht om 10.30 uur.
Wij zullen haar gedenken in het rozenkransgebed
gevolgd door de avondmis op donderdag 28 no-
vember a.s. om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren een half
uur voor beide diensten in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het ziekenhuis te Sittard. Bezoek dagelijks van
18.45 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

I ~
Heden is tot onze diepe droefheid onverwacijoverleden onze zorgzame moeder, schoonmoeo*
grootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Sibilla Weling
echtgenotevan wijlen

Hubert Dohmen
Zij overleed in de leeftijd van 72 jaar.

Kerkrade: Johnen Inn
Yvette enRob

Gulpen: Jo enRia
Ralph en Petra, Ivo

Landgraaf: Marleen en Michel
Kerkrade: Frans en Annie

Familie Weling
FamilieDohmen

Kerkrade, 24 november 1991
Hoofdstraat 51b
Corr.-adres: Lempersstraat 14, 6461 XC Kerkrat
Deplechtige eucharistieviering zal plaatsvinden °"donderdag 28 november a.s. om 11.00 uur in de"
kenale kerk St. Lambertus te Kerkrade-Centr"
waarna aansluitend begrafenis op het kerhof °>
daar.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. ,tOvertuigd van uw medeleven is er geen cond" 1

ren.
Woensdag 27 november zal moeder bijzonder
den herdacht tijdens de avondmis van 19.00 uur
bovengenoemde kerk. „
Afscheid nemen dagelijks van 18.00tot 19.30 uur"
het streekmortuarium gelegen op het terrein v'
deLückerheidekliniekSt. Pieterstraat 145 te Ker*
rade-Chèvremont.
Indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te ze"
den gelieve dan deze aankondiging als zodanig
beschouwen.

4- Anna Cornelia (Antje) Klerckx, 86 jaar, wed£' we van Robertus Wilhelmus Claessen, BreO,
weg 269, 6043 GA Roermond. Corr.adres: Kasl^Daelenbroeckstr. 28, 6043 KR Roermond. "£plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden n
den, dinsdag 26 november 1991 om 11.00 uur ino
H. Hartkerk te Roermond.

tLena Moors, 77 jaar, weduwe van Bér W'
Kloosterstraat 18, 6051 JC Maasbracht. »

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden &

den, dinsdag 26 november 1991 om 11.00 uur in
parochiekerk van het H. Hart van Jezus te M3^
bracht-Beek.
4- Houb Schmitz, 78 jaar, weduwnaar van
I Smeets, Oranjestraat 36, Echt. Corr.adres: &

ciastraat 5, 6101 JTEcht. De gebedsdienst zal#°
den gehoudenop donderdag 28 november 1991 o
11.00 uur in het crematorium Nedermaas, Voue
hof 1, Geleen.

■j- Hendricus Johannes Hodzelmans (opa Dl'!^!' 83 jaar, weduwnaarvan Cornelia Hubertina »,
gels, Kruisstraat 11, 6041 BC Leeuwen RoermOf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoud
op woensdag 27 november 1991 om 11.00 uur in
parochiekerk van de H. Jozef te Leeuwen B°
mond.

t Harrie Fermont, 51 jaar, Burgemeester Ste'
wegstraat 17, 6043 BC Roermond. De plech^o4

uitvaartdienst zal worden gehouden op woensn
27 november 1991 om 11.00 uur in deparochie^'
van deO.L.V. van Altijddurende Bijstand te B°e
mond.

tGertruda Verboeket, 71 jaar, echtgenote
Johannes Slabbers, Schuttersstraat 14, 6067 v

Linne. De plechtige uitvaartdienst zal worden %! jhouden op woensdag 27 november 1991 om t»\
uur in de parochiekerk van de H. Martinus te Ijl
ne.

t Catharina Rijnders, oud 83 jaar, weduwe v
JeanGilissen, Karel Martelstr. 1, 6224 HG Ma*

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats heden 26
vember om 11.00 uur in de parochiekerk van u't
Vrouw van Lourdes te Oostermaas-Maastri
Condoleren vanaf 10.45 uur in de kerk.

tChritDresen, oud 77 jaar, weduwnaar van J 1Linssen, Peter Huyssenslaan 24, 6217 PK Ma*
tricht. De uitvaartdienst vindt plaats heden 26
vember om 11.30 uur in de parochiekerk van de
Antonius van Padua te Scharn-Maastricht. "e
condoleren.

t Cornelia Anna JosephinaMeertens, oud 87 ja.weduwe van Pieter Boersma, Kapelkesstr-
-6245 AJ Eijsden. De uitvaartdienst vindtplaats n
den 26 november om 10.30 uur in de kerk van
Christina te Eijsden (Vroenhof).

"}" Annie Bessems, oud 74 jaar, weduwe van Hef\
1 Ruth, Polvertorenstr. 21, 6211 LX Maastric'

De uitvaartdienst vindt plaats woensdag 27 nove
ber te Nazareth-Maastricht. Schriftelijk cond"1

ren.

PAK DIT ENORME PRIJSVOORDEEL -'
MASSIEFEIKEN BANKSTEL MET ECHTRUNDLEER BEKLEED

VEGERS MEUBELEN
E,ken Klassiek Slaapkamers Moderne meubeie"

Honigmanstraat 47 Heerlerbaan Hl Locht 1
Heerlen Heerlen Kerkrade _,
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Protestcampagne
tegen beleid WVC
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Aidspatiënten gaan
cocktails beproeven

Binnenkort ’trials’ met groepje in Limburg afwachten totdat de helft van het im-
muunsysteem is afgebroken. „Hoe eerder
wordt begonnen, des te beter laat de ziek-
te zich behandelen," aldus de specialist.
Het gevolg daarvan is dat eigenlijk ook de
diagnose 'aids' in een eerder stadium
wordt gesteld, namelijk voordat zich de
gevolgen (het oplopen van diverse infec-
ties) manifesteren. Door tijdig met behan-
delingen te beginnen, kunnen infectie-
ziekten eerder verholpen en mogelijk
voorkomen worden.

meer uit advertenties in zeven dag-
bladen, stickers waarmee alle post-]
stukken bestemd voor het rijk voor-
zien worden, brieven aan de minis-
ter en alle kamerleden, posters en'
tenslotte op 16 december een pro-
testmanifestatie in Den Haag. Daar-!
voor krijgen zowel de minister als
de Tweede-Kamerleden een uitno-
diging.

voor het eerst op wat grotere schaal een
combinatie van aidsremmende middelen
toegepast. Volgens dr Schreyn is dat tot
op heden slechts in geringe mate ge-
beurd, bij een handvol patiënten; de re-
sultaten daarvan geven aanleiding om
'aids-cocktails' ruimer toe te passen. Lan-
delijk gaat het dan om meer dan 100 aids-
patiënten en in Limburg komt een vaste
groep van ongeveer twintig personen er-
voor in aanmerking. „Er is al veel vraag

De patiënten die bereid zijn de nieuwe
combi-therapie te ondergaan, moeten nog
een (standaard-)contract ondertekenen.
Daarin is onder andere opgenomen dat zij
op . vrijwillige basis meedoen. Tevens
dient het contract als een soort aanvullen-
de aansprakelijkheidsverzekering. „Er
kunnen onvoorziene neveneffecten ont-
staan. Als dat leidt tot extra ziektekosten
die niet gedekt worden door het zieken-
fonds, moet dat toch vergoed kunnen
worden," aldus Schreyn.

naar," zegt de aidsspecialist.
Volgens hem is nu meer het besef doorge-
drongen dat in een vroegere fase met de
bestrijding van aids moet worden begon-
nen, dan in de jaren '80 gedacht werd. In
het verleden werden pas middelen toege-
diend als bleek dat het afweermechanis-
mevan de patiënt in bepaalde mate al was
aangetast door het HIV-virus. Nu over-
heerst de mening dat je niet meer moet

Von onze verslaggever

SITTARD/MAASTRICHT - Het acade-
"üsch ziekenhuis in Maastricht gaat bin-
"tenkort combinaties van aids-remmende
Middelen uitproberen. Het gaat om het
Eebruik van twee verschillende middelen
tegelijk. Volgens aids-specialist
|jr Schreyn van het AZM zal eind decem-
ber of begin januari met een aantal zoge-
heten trials worden gestart. Enkele aids-
patiënten in Limburg hebben in principe
f toegezegd aan de proeven mee te wer-
den.
Ue proeven worden genomen met een

van AZT en DDI of AZT en
UPC Dat betekent dat aidspatiënten die
"^t tegen het met veel bijwerkingen ge-
paard gaande middelAZT kunnen, eigen-
ftk niet aan de proeven met de cocktails
Kunnen deelnemen.

J*et de trials wordt tegelijk in andere,y°ornamelijk academische ziekenhuizen
Nederland begonnen. Daarmee wordt

Arbeidsmarkt Euregio
nog lang niet in zicht

Onderzoek RL signaleert lawine aan obstakels

Vrachtauto gekanteld

" L. Comans

Man uit Beek
al drie weken

vermist

ROERMOND - Acht provinciale
welzijnsorganisaties, de gewestelij-
ke gezondheidsdiensten en de vak-
bonden in Limburg hebben beslo-
ten om met steun van het provincie-
bestuur een protestactie te gaan
voeren tegen het beleid van minis-
ter D'Ancona van WVC. Dit is
maandagmiddag in Roermond be-
kendgemaakt.

Met ingang van 1 januari 1993 wil
de minister een eind maken aan de
rijkssubsidie van 34 miljoen gulden
PNL-gelden. Wanneer dit voorne-
men doorgaat gaan 600 arbeids-
plaatsen in de welzijnssector verval-
len.
Volgens de actievoerders is de kans
bijzonder groot dat daar nog 500 an-
dere arbeidsplaatsen bijkomen in
sectoren zoals justitie, landbouw en
sociale zaken. Zij wijzen erop dat
met name de Oostelijke Mijnstreek
nog altijd niet de gevolgen van de
mijnsluiting te boven is gekomen,
omdat hier nog grote achterstanden
bestaan. Het aantal uitkeringsge-
rechtigden in deze regio beloopt
rond 16.000 en het aantal geregis-
treerde werklozen 4200. Provincie
en gemeentezijn, aldus de actievoe-
rende organisatie, niet in staat om
de te vervallen subsidie te compen-
seren.

De protestcampagne bestaat onder

HASSELT - De Rijkswacht in
Hasselt heeft dertig jongeren uit
Hasselt opgepakt die een was-
lijst diefstallen op hun geweten
hebben. Maar liefst 69 inbraken
in woonhuizen, 45 diefstallen
van autoradio's, 3 auto-, 4 mo-
tor-, 50 bromfiets- en 400 fiets-
diefstallen, werden toegegeven.
De jongeren gingen hun buit
met een waarde van tientallen
miljoenen Belgische francs, in
Maastricht inruilen voor drugs.

Waslijst vol
diefstallen

Van onze verslaggever

i'AASTRICHT - De vorming van een vrije Euregionale ar-
6l<lsmarkt die de drie bestaande landsgrenzen daadwerkelijk
7erstijgt, is nog lang niet in zicht. Alle aardige en goed be-
ulde initiatieven in deze richting ten spijt, zijn de knelpun-,n en obstakels verre in de meerderheid. Zowel op juridisch,
ciaal als fiscaal gebied stuiten de huidige, circa twintigdui-

y& - merendeels Belgische - pendelaars in de Euregio op
?^eel frustrerende obstakels, dat de nadelen voor een grens-
J^eider nog steeds in geen enkele verhouding staan tot de
Sdelen.

Botsing D66
en Alders
over Peel

Van onze verslaggeefster

BEEK - De 44-jarige L. Comans uit
Beek is sinds drie november spoor-
loos verdwenen. De man vertrok op
de bewuste zondag vanuit Maas-
tricht in zijn auto naar Beek waar
luj nog een acceptgiro-kaart in de
brievenbus van een bank deponeer-
de. Sinds die tijd is er niets meer
van de Beekenaar vernomen. Co-
mans droeg op de dag van zijn ver-
dwijning zwart/bruine leren instap-
pers, een spijkerbroek, wit over-
hemd, donkerblauwe trui en lange
donkerblauwe regenjas. De man is
ongeveer 1.80 meter lang, heeft een
normaal postuur en zwart glad ach-
terovergekamd haar. Hij reed in een
gryze Volvo 244 GLE met het ken-
teken HJ-03-VZ. ledereen die Co-
mans op 3 november nog heeft ge-
zien of nadere informatie kan ver-
schaffen over zijn verblijfplaats
wordt verzocht contact op te nemen
met de rijkspolitie in Beek.

J^r niet nu er voorlopig nog geen
lsf.el zicht is op een serieuze verbe-rg van deze situatie, met name,r Waar het gaat om de vereiste
lio^erzijdse aanpassing van de na-
% wet" en regelgeving. SterkerHj|» als direct gevolg van de natio-
-4g 1, belangentegenstellingen zijn

nog lang niet toeL,^ opstellingvan een zogeheten
rjv °Pese Richtlijn voor de grens-rschrijdende arbeidsmarkt.

£ 2rJn, concreet vertaald, de be-
j Srijkste conclusies van het on-

dat drs J. van Dam en dr
tj. ue Grip van het Research-cen-
1^ voor Onderwijs en Arbeids-
Wt ■ (R°A) van de Rijksuniversi-
de Limburg hebben verricht naar

arbeidsmarktmobiliteit in de Eu-
Maas-Rijn. De resultaten van

Ls^udie, die is uitgevoerd in op-
wc"t van het provinciebestuur
ilj Nederlands-Limburg, fungeren
ov 'eidraad voor het congres dat
lj0 rtnorgen in Maastricht wordt ge-
iU(ien rond het veelbesproken
regio-thema.

'ufle Utl onderzoek beperken de bei-
HiJ^tenschappers zich overigens
vJ' tot een simpele opsomming
gej e talrijke klemmen en voetan-
**W °^ e grensoverschrijdende
tjnp I(lsmarkt. Als eerste, voorzicht-
ig aanzet om die uit de weg te rui-O' Valt volgens hen niet te ontko-
O aan een indrukwekkend scala
£0 beleidsmaatregelen.
it^Üzen de onderzoekers met na-

°P de schreeuwende behoefte
lte .Praktische en vooral inzichtelij-
wltforrnatie voor - potentiële -
gteilelaars. Tot dusverre kunnen
lijk Arbeiders bijvoorbeeldnauwe-
bjj, °f zelfs helemaal niet terecht
*H vn natioriale belastingdiensten

|, erzekeringsinstanties.

Rechtsbijstand

i eop e Droodnodige verbe-ftg en uitbreiding van gerichte

voorlichting, zullen de pendelaars
zo snel mogelijk verzekerd moeten
zijn van grensoverschrijdende
rechtsbijstand en juridische be-
scherming. Ook die moeten ze tot
nog toe vrijwel volledig ontberen.
Daarnaast wijzen de onderzoekers
onder meer op de harde noordzaak
van een geautomatiseerde vacature-
uitwisseling tussen de arbeidsbu-
reaus in de Nederlandse, Belgische
en Duitse grensstreek.

Behalve een topzware lijst met drin-
gende aanbevelingen hameren de
ROA-medewerkers ook op de ont-
wikkeling van een doortimmerde
politieke visie op deEuregio als één
bestuurlijk afgebakend gebied. Bo-
vendien zullen zo snel mogelijk een
Euregionale Adviesraad en aller-
hande werkgroepen moeten wor-
den ingesteld, waarin in elk geval
vertegenwoordigers van de diverse
overheden en sociale partners zit-
ting hebben. Een belangrijke 'vlieg-
wielfunctie' is daarbij weggelegd
voor het vaste overleg tussen de
gouverneurs van Belgisch- en Ne-
derlands-Limburg.

Periferie
In een reactie liet PvdA-parlemen-
tariër Monique Quint, voorzitster
van zowel het komende congres als
de gelijknamige initiatiefgroep, we-
ten dat de resultaten van het onder-
zoek niets aan duidelijkheid te
wensen overlaten. „Schaalvergro-
ting is aan de orde van de dag. Ook
binnen onze eigen landsgrenzen
trouwens, kijk maar naar de jongste
integratieplannen van Noord- en
Zuid-Holland samen met Utrecht.
Doe je niets, dan ben je op voor-
hand de grote verliezer. En dan
bedoel ik niet alleen Zuid-Limburg,
maar ook de regio's aan de andere
kant van onze grens. Dan verwordt
de Euregio tot een soort periferie in
het kwadraat. Leuk om een keer op
vakantie te gaan, maar meer ook
niet."

Ruim duizend DSM’ers
naar een lagere plek

Van onze Haagse redacteur

DEN HAAG - Dë D66-fractie in de
Tweede Kamer wil extra bescher-
ming voor het natuurgebied de
Groote Peel (op de grens van
Noord-Brabant en Limburg). Dat
zou moeten gebeuren door in de
Vierde Nota over de Ruimtelijk Or-
dening Extra (VINEX) weer een
passage op te nemen over de beper-
king van de ammoniakuitstoot in de
Peel. Minister Hans Alders van
Ruimtelijke Ordening en Milieu is
daar niet toe bereid, zo bleek giste-
ren tijdens de behandeling van de
Vinex in de Tweede Kamer. Alders
vindt zon passage niet noodzake-
lijk.

In de VINEX wordt het ruimtelijk
beleid in Nederland in de komende
kwart eeuw vastgelegd. In de oor-
spronkelijke Vierde Nota kwam de
passage over de beperking van dé
ammoniakuitstoot door de intensie-
ve veehouderij wel voor. De uitstoot
van ammoniak zorgt voor verzuring
van het milieu en vormt daarmee
een bedreiging voor het natuurge-

' bied de Groote Peel.
Volgens Alders is een bepaling over
de beperking van de ammoniakuit-
stoot in de praktijk echter niet uit-
voerbaar. Hij vertrouwt op afspra-
ken met de betrokken provinciebe-
sturen om de milieu-overlastvan dfe
veehouderij te beperken. De minis-
ter was het absoluut niet eens met
de constatering van het D66-Kamer-
lid M. Versnel-Schmitz dat in het
gebied van de Groote Peel het na-
tuurbelang ondergeschikt is aan dat
van de landbouw.Versnel blijftech-
ter van mening verschillen met Al-
ders en heeft een motie ingediend
waarin alsnog opname van de am-
moniakpassage in de VINEX wordt
geëist.

Presentatie van onderzoek Moermantherapie:

’Alternatieve geneeswijzen
nog te veel onderbelicht’

HEERLEN - Alternatieve metho-"
den voor de bestrijding van kanker
bevinden zich nog teveel in een
donkere, onderbelichte, hoek. Dit
zei staatssecretaris Simons (volks-
gezondheid) vanmorgen bij de aan-
bieding van het onderzoeksrapport
over de Moermantherapie. Onder-
zoeken als deze dragen ertoe bij dat
alternatieve geneeswijzen beter be-
kend worden, aldus de bewinds-
man. Het Moerman-dieët is de
meest gebruikte vorm van alterna-
tieve behandeling bij kanker.

Simons wil de werking van alterna-
tieve kankerbehandelingen nader
laten bestuderen. Zo heeft hij de
Rijksuniversiteit Limburg gevraagd

de zogeheten effectiviteitsstudies
die wereldwijd naar alternatieve
kankerbehandelingen zijn gedaan,
te meten. Hij verwacht volgend jaar
de resultaten.

Volgens de bewindsman wordt het
aantal in leven zijnde kankerpatiën-
ten in ons land op een kwart mil-
joen geschat. Uit onderzoek binken

schattingen voor een zogeheten vijf-
jaars overlevingskans van 33 pro-
cent bij mannen en 51 procent bij
vrouwen.

De vooruitzichten voor kankerpa-
tiënten zijn zeker nog niet rooskleu-
rig, maar wel wordt belangrijke
winst geboekt. Er is een gunstige
ontwikkeling in de overlevingskan-
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sen bij kanker. Bekend is uit natio-
nale en internationale bronnen dat
het gebruik van alternatieve ge-
neeswijzen aanzienlijk is. Uit onder-
zoek bleek onlangs dat 15 procent
van ruim 900 ondervraagde patiën-
ten een alternatieve behandeling
onderging. Patiënten met uitzaaiin-
gen, dus een slecht vooruitzicht,
gebruikenveel vaker een alternatie-
ve therapie dan patiënten zonder.

Na de Moerman-therapie volgen als
meest gebruikte behandelingen ho-
meopathie, natuurgeneeswijze en
psychologische technieken. Bijna
de helft van de alternatief behandel-
de patiënten verwacht een effect,
variërend van het voorkomen van
uitzaaiingen tot het genezen van
kanker. Ook denkt men dat het
geen kwaad kan dan wel dat daar-
door de weerstand wordt verhoogd
of de bijverschijnselen van de regu-
liere therapie worden verzacht.

Ook meent bijna de helft van de pa-
tiënten dat de alternatieve therapie
een effect heeft gehad, uiteenlo-
pend van indirecte werking op het
ziekteproces door verbetering van
lichamelijk en psychisch welzijn tot
aan genezing.

Vervolg van pagina 1
wordt de DSM-

,rganisatie in Limburg sterk ge-
centraliseerd als uitvloeisel
v*n het plan Concern 2000. Het-g-en betekent dat 1200 DSM'ers

naar een lagere plek in deJërarchie worden verplaatst.
**-et is naar verluidt heel goed

dat het niet zal lukken
"j die mensen ander werk te bie-
<5n, waardoor het aantal 'boven-
zagen' verder toeneemt.**etzelfde geldt voor het uitbe-
j*edingsbeleid. DSM wil niet-
j6rnactiviteitenzoals garage, on-
ertioud, drukkerij, scholing en

i ergelijke overlaten aan anderee drijven. Het is de bedoeling
??t de 1500 medewerkers die

erbij betrokken zijn zo veel

mogelijk 'mee-verhuizen' naar
hun nieuwe werkgever. Maar het
is nu al duidelijk dat het DSM
niet zal lukken iedere betrokken
werknemer buiten de concern-
deur te plaatsen. Ook hierzal een
nog onbekend aantal personeels-
leden overblijven, waarvoor
geen passend werk meer bij
DSM te vinden is.
DSM Limburg bv ontkent offi-
cieel dat er meer mensen 'boven-,
tallig' worden dan de 1200 die
begin oktober zijn aangekon-
digd. Volgens personeelshoofd
H. Thomas is er sindsdien getals-
matig niets veranderd. Een
woordvoerder erkent wel dat het
slechts omramingen gaat. Als de
omstandigheden verslechteren
zrjn wijzigingen in de toekomst
niet uitgesloten.

CNV-bond van militairen hoogst verontwaardigd:DEN HAAG - De weigering van
minister Ter Beek van defensie het
onderaardse NAVO-commandocen-
trum in de Cannerberg in Maas-
tricht te sluiten is bij de CNV-bond
van militairen met verbijstering
ontvangen.
„De minister stelt dat het centrum
niet tot zijn competentie behoort.
Hij onttrekt zich daarmee ontoelaat-
baar aan zyn verantwoordelijkhe-
den ten opzichte van het Neder-
landse personeel dat in de Canner-
berg werkzaam is", stelt de bond
maandag in een reactie op de brief
van de minister.
De ACOM eiste op 12 novembervan
Ter Beek dat hij de Cannerberg zou
sluiten wegens onder andere de
aanwezigheid van de kankerver-
wekkende stof blauwe asbest in de
onderaardse gangen. De bond vroeg
de minister ook een medisch onder-
zoek in te stellen voor de mensen

die werkzaam zijn geweest of dat
nog steeds zijn in de Cannerberg.
Volgens de ACOM had onderzoek
door TNO duidelijk gemaakt dat de
situatie in het commandocentrum
zo slecht zou zijn dat het diende te
worden gesloten. In een concept-
rapport kwam het onderzoeksbu-
reau tot die conclusie aldus de
ACOM."
Ter Beek voelt voor beide eisen van

deACOM niets. Hij wil het centrum
niet sluiten „omdat ik het zinvol
acht eerst nader overleg met TNO te
voeren en omdat het Joint Opera-
tion Centre (JOC) niet tot mijn com-
petentie hoort. Het betreft hier een
centrale van de NAVO warover ik
geen rechtstreekse zeggenschap
heb."

Ook het gevraagde medische onder-

zoek acht Ter Beek niet noodzake-
lijk, zeker omdat uit de metingen
van TNO bleek dat met uitzonderin-
gen van drie plaatsen de asbestcon-
centraties in de lucht onder de gel-
dende norm bleven. „Ik ben er mij
van bewust dat ook binnen de
maximaal toelaatbare norm nog
sprake is van een zeker risico", stelt)
Ter Beek. „Maar een onderzoek bij
het vroegere en huidige personeel;

zou niet bijdragen aan een beper-
king van dit risico."
Volgens de minister zijn de even-
tuele gevolgen van de blootstelling
aan asbest „namelyk niet waar-
neembaar, althans zolang de vor-
ming van een tumor zich niet heeft
voorgedaan."

De ACOM vindt dat de minister
„ontoelaatbaar lakoniek is over de
gevolgen die inademing van asbest
kan hebben". De bond blijft daarom
van mening dat er wel degelijk
moet worden overgegaan tot slui-
ting van de Cannerberg. Zy zal. daarom de eisen tot sluiting en een. medisch onderzoek via een tele-. gram kenbaar aan deKamerfracties
van PvdA, CDA, VVD en D66. Té-, yens wil de ACOM in een gesprek

;' met de secretaris-generaal van de
;t NAVO, de Duitser Wörner, de slui-
i ting van het centrum aan de orde
[; stellen.

’Minister onttrekt zich
aan verantwoordelijkheid’

" Een vrachtwagenchauffeur uit Posterholt is gistermor-
gen omstreeks half twaalf gewond geraakt toen zijn combi-
natie op de Heidestraat in Sint Odiliênberg kantelde. De.

politie vermoedt dat de man te snel reed. De vrachtwagen
was geladen met puin, dat gedeeltelijk in de wegberm te-
recht kwam. De weg was anderhalf uur gestremd.

Foto: JAN-PAULKUIT

(ADVERTENTIE)

WW I^4l^——

i beters AW /V yl
GROOT in kW \WmE-mmm-m-,
SERVICE # ■t!;>;WjlliMtmTl kMHHH
Bootste ■ £|||ggggj| Brlfflmi'iirffil
2n 1 Trendsetters f Ijmjffl® meter m f I
mdc % 111 Af \ EmHMv^r X.kwaliteitV^ EZH

Limburgs dagblad Limburg



DEN HAAG/GELEEN - DSM
heeft vandaag tijdens een spoedpro-
cedure bij de Raad van State in Den
Haag tegengesproken dat er gevaar-
lijke situaties kunnen ontstaan als
er materialen vrijkomen uit het
nieuwe DNA-laboratorium. Ten eer-
ste zouden de materialen buiten het
laboratorium niet kunnen overle-
ven en ten tweede zou er in het la-
boratorium niet met giftig of ziekte-
verwekkend materiaal worden
gewerkt.

Van onze verslaggever

ROERMOND - 'Boeren en na-
tuurbeschermers hebben ge-
meen dat ze bedreigd worden
door verstedelijking en indus-
trialisatie. Ze hebben ook
gemeen dat de aantasting van
het milieu, de grond en het
water een bedreiging vormt.
Natuurbeschermers werken in
ruilverkavelingen voor be-
houd van kwaliteit. Een pas-
sage uit het gedenkboek ko-
ninklijke Nederlandse Heide-
maatschappij 100 jaar Lim-
burg die de zorg van de
Heidemij aangeeft. Vrijdag
werd het eeuwfeest in Roer-
mond gevierd met een jubi-
leumvergadering van de
twaalf landelijke afdelingen.

De Heidemij is een ideële organisa-
tie zonder winstoogmerk, met als
doel 'In en buiten Nederland bijdra-
gen tot dekwaliteitsverbetering van
de menselijke leefomgeving op ge-
bieden als landinrichting, milieube-
sef en woonomgeving.

In de eerste jarenverwierf Heidemij
naam met de uitvoering van ontgin-
ning van woeste gronden. Na tien
jaar was al vijf procent (1700 hecta-
ren) bewerkt. Limburg was lande-
lijk koploper! Grote ontginnings-
projecten voerde de Heidemij uit in
de Peelgemeenten. De gronden
konden daarna verpacht worden
aan de zandboeren.

Model

Centrumrechtse regering

in Polen dichterbij
WARSCHAU - De vijf centrum-
rechtse partijen in het Poolse parle-
ment hebben gisteren op de eerste
zittingsdag laten zien dat zij de
sterkste politieke factor vormen in
Polen en in staat zijn gezamenlijk
een regering te vormen.

Met 267 stemmen voor en 129 tegen
kozen de centrumrechtse partijen
hun kandidaat Wieslaw Chzranows-
ki tot voorzitter van het parlement.
President Lech Walesa, die hele-
maal niets voelt voor een regering
van centrumrechts, reageerde met
een brief waarin hij het parlement

vroeg te wachten met het wegs
men van de zittende regering,
premier JanKrzysztof BielecK 1-
Bij de verkiezingen van 27 °*\ji
wist geen van de 29 partijen >
dan 13 procent van de sterns
krijgen. Daardoor was de vree-> "^staan dat de verkiezingen een J
geerbaar Polen hadden opgele
De stemverhouding van êIS\<mwijst erop dat de centrumrec,jjv
partijen in staat zijn het on"eiijl'5r.eens te worden en een gezamen A
koers te volgen. De vraag of ne „rl(
verdeelde, 460 zetels tellende P^:ment in staat is een kabinet in
zadel te houden, lijkt daarrnee
antwoord.

■ n/Nu de centrumrechtse partijen
gen te hebben aangetoond da .y
een werkbare meerderheid kul'J|,
vormen, willen zij dat Walesa j:

kandidaat, de 61-jarige adv^Jan Olszewski, opdracht geert
regering te vormen.

Walesa verzet zich tegen de b^Jjj,
ming van Olszewski, deels uit v j
dateen centrumrechtse regering
terugkomen op het strikte ecof' j
sche hervormingsbeleid dat ,
twee jaar in Polen wordt gevoe

Simons niet tegen
privéklinieken

sche militairen op 12 november
zon 180 Oosttimorezen gedood
zouden hebben. Volgens officië-
le cijfers kwamen daarbij slechts
negentien mensen om het leven.

De zeven leden tellende onder-
zoekscommissie van de Indone-
sische regering vertrekt donder-
dag naar Oost-Timor.

De mensenrechtenorganisatie
Amnesty International heeft gis-
teren een voorlopige lijst gepre-
senteerd met daarop de namen
van zestig personen die bij het
bloedbad in Oost-Timor zijn ge-
dood of sinds de schietpartij
worden vermist. Volgens Am-
nesty kan het totale aantal dode-
lijke slachtoffers uiteindelijk
oplopen tot tweehonderd.

Indonesisch
leger ontkent

nieuw bloedbad
in Oost-Timor

JAKARTA - Het Indonesische
leger heeft gisteren berichten te-
gengesproken dat het opnieuw
een bloedbad zou hebben aange-
richt op Oost-Timor, waar Indo-
nesische troepen twee weken
geleden het vuur openden op
een rouwende menigte.
„Die berichten bevatten geen
waarheid," verklaarde een leger-
woordvoerder. Hij voegde eraan
toe dat zijn regering het verslag
afwacht van een officiële com-
missie die een onderzoek instelt
naar de gebeurtenissen op het
kerkhof van Dili, waar Indonesi-

UTRECHT - Staatssecretaris Si-
mons (Volksgezondheid) is niet te-
gen de ontwikkeling van zogenoem-
de privéklinieken. Het mag alleen
niet zo zijn dat de ziekenhuizen in
een nadelige positie komen nu de
privéklinieken worden gedoogd.

Dat stelt de bewindsman in zijn no-
titie over de 'zelfstandig functione-
rende niet-klinische behandelcen-
tra' zoals hij de privékünieken bij
voorkeur omschrijft. De nota is gis-
teren naar de Tweede Kamer ge-
stuurd.

Behoefte
De niet-klinische behandelcentra
kunnen volgens Simons een bijdra-
ge leveren aan de groeiende behoef-
te aan kleinschalige voorzieningen.
Ze passen bovendien in het nieuwe
verzekeringssysteem waarin vol-
doende waarborgen zijn voor de
toegankelijkheid, kostenbeheersing
en kwaliteit.

In de overgangsfase naar dat nieu-
we stelsel moeten nog wel enkele

knelpunten worden opgelost. Zo
staat de bouw van poliklinische
voorzieningen voor ziekenhuizen
vast omschreven in de Wet zieken-
huisvoorzieningen. Simons wil on-
derzoeken of het mogelijk is de
ziekenhuizen op dit punt dezelfde
positie te geven als de behandelcen-
tra.

Concurrentie
Tweede knelpunt is de concurren-
tiepositie van de ziekenhuizen. De
behandelcentra kunnen namelijk
beter dan de ziekenhuizen inspelen
op de wensen van de consument
omdat zij niet gebonden zijn aan de
nu geldende wettelijke bepalingen
voor de ziekenhuizen.

Om dit op te lossen wil Simons de
huidige 'starre' tariefstructuur van
de ziekenhuizen doorbreken. Hij
voorspelt wel dat uitwerking van
deze gedachte niet eenvoudig is en
in nauw overleg met onder meer het
Centraal Orgaan Tarieven Gezond-
heidszorg zal moeten gebeuren. -

DOOR THEO SNIEKERS
EN PETER BRUIJNS

Binnenhalen fel begeerde opdracht vrijwel zeker

Onderwijstaak cruciaal
voor toekomst van ABP

De Heidemij bouwde ook modelbe-
drijven. Als gevolg van de ontgin-
ning bleek ook de aanpak van de
Limburgse beken noodzakelijk die
een te geringe capaciteit hadden om
het hemelwater op te vangen.

Ook heeft de Heidemij steeds de
bosbouw gestimuleerd. Vooral van-
uit het oogpunt om te zorgen voor
een betere houtvoorziening, lucht-
zuivering, waterregulering, behoud
van flora en fauna. Maar ook om het
toerisme en het woonklimaat aan-
trekkelijker te maken.

Voor de ontwikkeling van het plat-
teland zijn onder begeleiding van
de Heidemij in Limburg tal van
ruilverkavelingen uitgevoerd of
deels nog in uitvoering. Tot 1990
betreft dat 56 ruilverkavelingen. Bij
36 daarvan is de Heidemij betrok-
ken.

Om Limburg het predicaat 'dier-
baar oord' te laten behouden zijn
onder directie van de Heidemij ook
andere projecten ter hand geno-
men, tot de aanleg van parken,
sportvelden en zwembaden toe. Al
jaren steunt de Heidemij ook initia-
tieven van particulieren om de leef-
baarheid te verbeteren. Een visite-
kaartje van de Heidemij is ook de
jaarlijkse wedstrijd 'Een kern waar
pit in zit' om onder andere verbete-
ring van dorpshuizen en speelvoor-
zieningen te stimuleren en groe-
naanleg'.

HEERLEN/DEN HAAG - Welge-
teld 25 arbeidsplaatsen. Dat is
de zichtbare winst als het ABP
in Heerlen erin slaagt de fel be-
geerde opdracht voor de uit-
voering van het Vervangings-
fonds in het basis- en voortge-
zet onderwijs in de wacht te
slepen. Toch is deze mogelijke
nieuwe taak van cruciaal be-
lang voor de toekomst van het
in Heerlen gevestigde over-
heidspensioenfonds (3500
werknemers). Als het ABP de
opdracht misloopt, is namelijk
het ambitieuze plan uit te
groeien tot een 'sociaal fonds'
voor het overheidspersoneel al
bij voorbaat tot mislukken ge-
doemd. Een weliswaar kleine,
maar wezenlijke hoeksteen,van
het bouwwerk valt dan weg.

een zeer belangrijkeaanzet vor-
men voor potentiële nieuwe
taken voor het ABP. Die aanzet
lijkt er te komen, want al het
wapengekletter en het poli-
tieke rumoer van de laatste
weken ten spijt zal het Heerlen-
se fonds de nieuwe taken vrij-
wel zeker krijgen.

Staatssecretaris Jacques Wallage
(PvdA) van Onderwijs zal na-
melijk, zo staat wel vast, aan
het bestuur van het' Vervan-
gingsfonds-in-oprichting advi-
seren de opdracht aan het ABP
te gunnen. De twee concurren-
ten, het GAK en de Bedrijfsver-
eniging voor de Gezondheid
(BVG) - politiek gesteund
door de invloedrijke commissa-
ris der koningin van Friesland,
Hans Wiegel - hebben hun
hoop vooral op de Tweede Ka-
mer gericht.
De fracties van PvdA en CDA
in de Tweede Kamer zullen
echter Wallages keuze voor het
ABP respecteren als ook het
bestuur van het Vervangings-
fonds dat doet. En dat is zeer
waarschijnlijk.

Dat het CDA de keuze voor het
ABP dan zal respecteren, is
overigens niet zo vanzelfspre-
kend als het üjkt. Zowel VVD

In dat geval dreigen op de lange
termijn de 635 arbeidsplaatsen
bij de bedrijfseenheid AOV (ar-
beidsongeschiktheidsverzeke-
ring) van het ABP verloren te
gaan, zo vrezen de centrales
voor het overheidspersoneel.

als CDA hebben namelijk ster
de indruk dat Wallage de 0»^te voor het verkrijgen van n
fonds in een laat stadium v
de procedure nog heeft DU»
steld in een voor het ABP gü „\
stige richting. Wallage M.0$daarover dezeweek veel kflt'
slikken. Het ABP heeft al tal^
op onderwijsterrein en de "
windsman is voorstander
de 'een loket-gedachte op zIJ
eigen werkgebied.

De reserves van de onderwü i
specialisten van het CDA Wfy
ben echter vooral te maken n\
de grote twijfels of het oV,
heidspensioenfonds ABP *■:,
in staat is de nieuwe onderh
staak bedrijfsmatig, comm
cieel, uit te voeren. Doel " ,
het Vervangingsfonds voor n
onderwijs is immers het ter 11^

dringen van het ziekteverzen
en daarmee beheersing van .
kosten. Aan het ABPkleeft noe
steeds een ambtelijke geur, <*
niet goed past bij de beoog
bedrijfsmatige aanpak.

Anders dan de VVD zal het CD
echter uiteindelijk de keu g
voor het ABP respecteren, fy
onderwijsspecialisten van n.
CDAwillen niet op de stoel v*

de staatssecretaris en het
stuur van het Vervanging
fonds gaan zitten. OndertuSS,
hebben ze wel gewaarschu
voor de negatieve gevolgen v
een keuze voor het ABP.

Toch schuilt er ook na die keu? t
nog een addertje onder n
gras. De BVG heeft nauweW*
verholen met juridische sw(
pen gedreigd als ze de opdra '
misloopt, omdat Wallage de j,
ferte ten voordele van het A
zou hebben bijgesteld. De g
windsman heeft er verstan >
aan gedaan de landsadvoc e
(de raadsman van de staat) i"

Q
i

schakelen om te beoordelen
de offertebijstelling wel ü°
de beugel kon.

heidspersoneel. Het is de zoge-
noemde 'een loket-gedachte.
Het ABP wordt in dieopzet be-
last met de begeleiding en
administratie van zowel zieke,
als arbeidsongeschikte,werklo-
ze en gepensioneerde ambtena-
ren. Nu moeten zij zich nog tot
verschillende instanties wen-
den.

Als het ABP de opdracht voor
het Vervangingsfonds niet
weet binnen te halen, is de ge-
dachte van dat 'ene loket' voor
alle ambtenaren feitelijk met-
een gefrustreerd. De kans is
vervolgens groot dat de Heer-
lense instelling ook toekomsti-
ge opdrachten misloopt, omdat
er meer kapers op de kust zijn.

En die opdrachten zitten er aan
te komen. Een Kamermeerder-
heid voelt er namelijk veel voor
om ook het overheidspersoneel
wat arbeidsvoorwaarden be-
treft een status te geven die
nauwer aansluit bij die van
werknemers in het bedrijfsle-
ven. Dat betekent dus bijvoor-
beeld ook keuring bij ziekte
voor alle ambtenaren, zoals nu
al met de instelling van een
Vervangingsfonds voor het on-
derwijsveld wordt beoogd.

Het binnenhalen van de
onderwijsopdrachten kan dus

Als 'sociaal fonds' (het kabinet
wil de haalbaarheid van het
idee onderzoeken) moet het
ABP belast worden met de uit-
voering van alle regelingen op
sociaal gebied voor het over-
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DSM ontkent gevaren

van laboratorium DNAHeidemij eeuw actief
voor ’dierbaar oord’

" De Heidemij zet
zich al 100 jaar in
op het gebiedvan
landinrichting. De
ideële organisatie
houdt zich nu onder
andere bezig met de
aanleg van parken.

Foto: JAN-PAULKUIT

boratorium afgegeven vergun
schorst. Omwonenden en de
leense fractie van Groen links
len die schorsing.

Rechter Leyten liet tijdens pL
ting al blijken dat ze het moeiW
vinden een beslissingte nemen-
oordeel van de ambtsadviseur^roepen milieubeheer staat lij" -m
tegenover de visie van DSM- . J
moet nu een jurist, zoals zij ze.2
beoordelen wie van de cheniio,^
lijk heeft en wat wijsheid is in
kwestie?

In het DNA-laboratorium van
worden dierlijke procesversne
(katalysatoren) ontwikkeld- j,

gaat dan om processen in de J-j
dings- en farmaceutische in-^jLjï
Er zal vooral voor eigen £e Jd
DNA-materiaal worden gepr^
ceerd, en later voor anderen. V^onderzoek hoort bij de nog niel v1
geleden in het leven geroepen j

sic fijntechniek. De omzet van
devisie zal moeten groeien va. ;^
miljard naar een miljard in hetJ

2000. J

DSM trachtte de opvatting van de
Advies Beroepen Milieubeheer te
weerleggen. Deze door de Raad van
State ingeschakelde adviseur vindt
dat de provincie DSM ten onrechte
een vergunning heeft verleend voor
het DNA-laboratorium. Er zou on-
voldoende bekend zijn wat voor ri-
sicos de omgeving loopt als het
laboratorium door bij voorbeeld
een explosiewordt verwoest. Bij de
Raad van State pleegt men veel
waarde te hechten aan het oordeel
van de adviseur beroepen milieube-
heer. Drie december wordt bekend
of de Raad van State de voor het la-

nieuwsanalyse



" Migranten in destraten van Maasmechelen. Foto: frits widdershoven

Rigoureuze reorganisatieplannen op komst
Nieuwe golf van uittreders
teistert Campina Melkunie

Het leek afgelopen zondag een verkiezingsdag
als alle vorige te worden in België. Zonder
ongeregeldheden en wapengekletter. Toch

vonden er de grootstepolitieke verschuivingen ,
sinds jarenplaats. Wat begon als een fenomeen
in Antwerpen is nu over heel België uitgewaaid.
Het Vlaams Blok beleefde de grootste doorbraak

in Vlaanderen, van stad tot platteland. In
Antwerpen was de winst van de extreem-rechtse

partij het grootst. De partij haalde daar een
kwart van alle stemmen. Maarniet alleen in de

grote steden kwamen de racistische en
nationalistische gevoelens van dekiezers aan het

licht. Dichter bij huis, in het
Belgisch-Limburgse Maasmechelen, bloeit de
vreemdelingenhaatals nooit tevoren en groeit

het migrantenprobleem uit zijn jas. „De
criminaliteit loopt de spuigaten uit," zegt een

inwoonster. „Het Vlaams Blok is de enige partij
die zegt het probleem aan te pakken*.

Maasmechelen, een dag na de verkiezingsstrijd.

DOOR GRAZIELLA RUNCHINA wand; het Vlaams Blok grijpt als
een virus om zich heen" zegt Ha-
mers. „Ik denk dat het vooral de
jongekiezers zrjn die op de partij
stemmen. Er zijn de laatste tijd
nogal wat rellen geweest tussen
Belgische en buitenlandse jonge-
ren. Meestal liep het op vecht-
partijen uit. Het enige voordeel
dat deze uitslag kan opleveren is
dat de traditionele politieke par-
tijen misschien wakker worden
geschud en zien dat ze daadwer-
kelijk iets moeten doen aan be-
strijding van de criminaliteit en
aan het migrantenprobleem",
zegt hij.

gezicht trekt. De Marokkaan die
twee wasmachines verder zijn
natte wasgoed uit de machine
haalt, gaat onverstoorbaar ver-
der. Hem lijkt het niet te deren.

bioscopen
HEERLEN

Royal: A kiss before dying, di ij"
t/m do 18.30 en 20.30 uur. Jung- *lebook, wo 14.30 uur. Rivoli: I
Thelma and Louise, di t/m do |i20.15 uur. Maxim: Out for justi- j
cc, di t/m do 18.15 uur. Eline f
Vere, di t/m do 20 uur. H5: Doe *Hollywood, dag. 14.30 19 en f
21.30 uur. The Fisher King, dag. I
14 18 en 21 uur. Terminator 2, 1
dag. 14.15 18.15 en 21.15 uur. The fnaked gun 2 1/2, dag. 19 en 21 |
uur, di do ook 14 uur. Assepoes- |
jter, wo 14 en 15.30 uur. Robin f
Hood; prince of thieves, dag. 18 |

ien 21 uur, di do ook 14 uur. |
IBeertje Sebastiaan, wo 14 en 1
| 15.30 uur.

KERKRADE
t Wijngrachttheater: Green Card, J

wo 20 uur. II
MAASTRICHT

I Mabi: Thelma and Louise, dag. |
i 18.30 en 21.15 uur. Taran en de'[
| Toverketel, wo 14.30 uur. Opera- iI cyclus: Macbeth, wo 14.30 uur.-.1IBen Hur, di 13.30 en 19.30 uur. I
| Gejaagd door de wind, wo 13.30 k
I en 19.30 uur. Out of Africa, do 14 j*
jen 20.30 uur. Stanno tutti bene, ï
jdi do 14.30 uur, do ook 18 uur. j
| Doe Hollywood, dag. 14 16.15 \I 18.30 en 21.15 uur.A kiss before 't dying, dag. 18.45 en 21.15 uur. I

' Dances with wolves, dag. beh. I| wo 14.15 uur. Ciné-K: Prospero's |
ibooks, dag. 21 uur. Cinema- |
f Palace: Terminator 2, dag. 20.45 \
juur. The King Fisher, dag. 20.45 ||uur, wo ook 14 uur. Robin Hood; 'jprince of thieves, dag. 20.30 uur, \wo ook 14 uur. Assepoester, wo ■>,
1.14 uur. Lumière: Milou en Mai, I
i dag. 20 uur. On the waterfront, jj' dag. 21 uur. The cook, the thief, |
jhis wife and her lover, dag. 22 ]
juur.
i . ï

GELEEN
jRoxy: Robin Hood; prince of I[ thieves, dag. 20.30 uur. Studio j;Anders: Dying young, dag. 20.30 ïluur.

SITTARD
|Forum: Terminator 2, dag. 20.30 I
|uur. Not without my daughter, l\ dag. 20.30 uur. Filmhuis Sit- '! tard: Nikita, wo 20.30 uur.
i

ECHT
| Royal-Microßoyal: Robin j
I Hood; prince of thieves, dag. 'i[ beh. Wo 20.30 uur. Not withoutf] my daughter, dag. beh. Wo 20.30 1| uur.

ROERMOND
IRoyal: The hard way, dag. 20.30 j

uur. Royaline: Not without my j
| daughter, di t/m do 20.30 uur. j
ï Turtles 2, wo 14.30 uur. Film- jI huis Roermond: Nikita, do 20.30i
Iuur' 1

VENLO
IFilmhuis Venlo: Nikita, di 20.30 j' uur.
I I
I f

in de theaters
HEERLEN:
- di. 26/11: theatergroep Het Vervolg
brengt 'De Overwinnaars' van Frans
Strijards.- wo. 27/11: Limburgs Jeugdtoneel
(14.30 uur).

MAASTRICHT:
- di. 26/11: kamermuziek door Rei-
zend muziekgezelschap. Programma:
Schubert, Mozart en Prokofieff.

SITTARD:
- di. 26/11: Het Zwanenmeer, door
Roemeens Staatsballet Fantasie
- wo. 27/11: concert met Benny Ney-
man.

ROERMOND:
- di. 26/11: 'We Liegen' door de Ver-
eniging voor hetReële en Universele.

WEERT:
- di. 26/11: Speculaasconcert door het
Maastrichts salon Orkest onder lei-
ding van André Rieu (20.15 uur).- wo. 27/11: 'De knecht van twee
meesters', een komedie van Carlo Gol-
doni door het Noord Nederlands To-
neel (20.15 uur).
Tenzij anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20 uur.

hier in de straat tientallen auto-
banden kapotgestoken." De con-
clusie is snel getrokken. Ook
hier worden de buitenlanders als
de schuldigen bestempeld. Een
paar huizen verderop spelen drie
Turken een potje kaart in café
Majestic. De uitslag van de ver-
kiezingscampagne, met gevaar
voor eigen leven, lijkt hen nau-
welijks bezig te houden. „Bel-
gisch probleem, niet ons pro-
bleem," is het enige commentaar
dat ze geven. De spectaculaire

geroorlog," drukt een Belg het
uit.
Feit is in ieder geval dat het mi-
grantenprobleem en daarmee
samenhangend de toename van
criminaliteit om een bevredigen-
de oplossing schreeuwen.
Het experiment met electronisch
stemmen verliep perfect in Bel-
gië. De computer is dan ook,
samen met het Vlaams Blok, als
de grootste winnaar van de ver-
kiezingen uit de (stem)bus geko-
men.

Acceptatie
De bevolkingvan Maasmechelen
is angstig- „Het laatste jaar is het
hier helemaal uit de hand gelo-
pen", zegt de eigenaar van een
dierenwinkel in dezelfde straat.
„Vorige week dinsdag hebben ze

De moord op twee meisjes uit
Echt, afgelopen jaar, gepleegd
door twee uit Maasmechelen af-
komstige Marokkanen, ligt nog
vers in het geheugen van veel
Belgen. Het draagt niet bij aan
de vreemdelingacceptatie in de
gemeente. „Het wordt een bur-

verschuiving van de politieke
opinie in de gemeente waarin ze
leven, lijkt aan hen voorbij te
gaan. Toch bepaalt de buitenlan-
der het straatbeeld in Maasme-
chelen.

Verloedering
De autochtone bevolking in
Maasmechelen is verbitterd. Niet
door de verkiezingsresultaten,
maar door de verloedering van
de stad de laatste jaren. Volgens
veel inwoners is dat te wijtenaan
de buitenlanders. Ze kunnen
zich de winst van het Vlaams
Blok goed voorstellen.
Wassalon (in de volksmond
droogkuisshop genoemd) Si-
mons aan de Pauwengraaf in de
drukste winkelstraat in Maasme-
chelen draait op volle toeren.
Belgen en niet-Belgen graaien in
wasmanden en strijken bedde-
goed. „Ik heb geen last van mi-
granten," zegt de eigenares.
„Mijn zaak moet het voorname-
lijk hebben van buitenlanders".
Een andere vrouw mengt zich in
het gesprek: „Dr is helemaal
geen beleid," zegt ze. „Dat nes-
telt zich maar allemaal met scha-
pen en geiten in onze bovenhui-
zen", zegt ze terwijl ze een vies

Maasmechelen - De smerige
'üboards zitten nog onder de

van de verkie-
zingscampagne. Politici van de
aditionale partijen die ons aan-een vanaf het gekleurde pa-

p®r> hebben massaal verlies
gleden. Een man in een witte
Veral staat met een pot lijm en
®tt kwast voor een van de enor-?e borden. Het hoofd van de
slsttrekker van de CVP verwijnt
"der een taaie laag lijm en een

voor waspoeder.
van de gemeente,"eSt hij. „Het kwaad is nu toch

geschied. De verkiezingen zijn
v°orbij".
j.® nasleep is echter nog duide-
jjjk voelbaar. In de gemeente
Maasmechelen is ruim vijfen-

procent van de 34.000
."Woners van buitenlandse af-

In het gemeentehuis is de
J Voor de balie waarboven het
urdje 'Vreemdelingendienst'

-pigt opvallend lang. Veel Tur-
j-.etl. Marokkanen en Italianen.,e een komt voor zijn paspoort,
.^ ander voor verlenging van

5"1 rijbewijs. Echt ongerustovere verkiezingsuitslag lnken ze?°g niet.
Hamers van de Vreemdelin-

?endienst van Maasmechelen
6eft tot nu toe nog geen veront-

j^fte buitenlanders aan de balie
sehad. Toch schat hij het pro-

zelf heel ernstig in. „Het
Jaams Blok haalde hier meeran tweeduizend stemmen, bijna
6ri procent. Een teken aan de

CVP niet meer
in GS van

B.-Limburg
j^SSELT - De CVP (de
geestelijke Volkspartij) maakt
je cri deel meer uit van het col-
'«T& Van Gedeputeerde Staten

b^SP (Socialistische Partij),
y" (Partij voor Vrijheid en
sü°oruitgang) en de VU (Volk-

-6^ sloten afgelopen week-
nde een regeerakkoord. Het

houdt in dat de zes
uit de rangen

telw SP' PVV en VU komen'rjp n.s twee van iedere partij.
telt Limburgse provincieraad
y,'- na de intrede van het

laams Blok, zes partijen.

v^ zetelverdeling is nu als
,°*gt: CVP 24 (was 25), SP 18

21), pw, de grote win-.
,*ar, 12 (was 8), VU 10 (was
v ' Agalev (Anders gaan le-
-3 ,n) 3 (was 2) en Vlaams Blok

0).

DOOR FRITS SCHILS

Van onze verslaggever
HEERLEN - Dertig leden van de
nieuwe zuivelcoöperatie Campina
Melkunie hebben nu al hun lid-
maatschap opgezegd. Tot 1 januari
1992 bestaat daartoe de gelegen-
heid. Bij een opzegtermijn van drie
maanden moet een uittreedpremie
van vier procent van de omzet van
het afgelopen boekjaar worden be-

ten worden gewerkt, licht de voor-
zitter van de hoofddirectie, mr Wim
Overmars, in een interview toe.
Ter rechtvaardiging van de zoge-
noemde reallocatieplannen wordt
gerefereerd aan de afslankingsplan-
nen die andere zuivelgigantenreeds
ontvouwden. Zo zal Friesland Frico
Domo in de kaassector circa 550 ar-
beidsplaatsen afstoten en Coberco
de melkproductie in Almelo en Hei-
no beëindigen.

’Wachten politie
rijkelijk beloond’

Al anderhalf jaar overlast in Litscherveld

Jean Duysens (VU) dag na overwinning:

’Voeren is altijd apart’

" CVP'er Huub Broers (links) en Jean Duysens, lid van de
Vlaamse oppositie in de plaatselijke gemeenteraad

Archieffoto: FRITS WIDDERSHOVEN

Vervolg van pagina 1
HEERLEN - Voor de buurtbe-
woners van de Litscherveldweg
in Heerlerheide was de inval gis-
termiddag in de loods geen ver-
rassing. Zij hadden"' de politie
reeds in februari van het vorig
jaar ingeseind over duistere, na-
re praktijken in de grote opsla-
gruimte.

„Overlast is er al anderhalfjaar",
zegt een buurtbewoonster, die
hoopt dat er nu snel een einde
komt aan alle ellende. „Auto's
met piepende banden. Herrie tot
diep in de nacht. Vernielingen,
provocaties, inbraken. Mensen
die 's nachts over de stoep krui-
pen en door iemand in zijn wo-
ning worden getrokken. Hoogste
tijd voor een shotje..."

De politie hield zich volgens de
omwonenden al die tijd op de
achtergrond. De omgeving werd
weliswaar regelmatig geobser-
veerd, maar de ingreep bleef
voor veel buurtbewoners (te)
lang uit.
„Het heeft inderdaad anderhalf
jaar geduurd. Maar het wachten
van de politie is rijkelijk be-
loond. Ik heb vernomen dat er
zon drieduizend kilo hasj is ge-
vonden. En dat is een giganti-
sche hoeveelheid," merkt een
buurtbewoner op.

taald. Bij een opzegtermijn van
twee jaar is uittreding kosteloos.
Eerder zegden vierhonderd leden
van Melkunie en 25 leden van Cam-
pina'per 1 januari 1992 hun lidmaat-
schap op. Zij konden zich niet ver-
enigen met de fusie van beide
zuivelcoöperaties en de wijze van
eigen vermogensvorming. De leden
waren verplicht om daartoe leden-
bewijzen aan te kopen. Het kostte
hun een tientje per 100 kilogram
melk. Geschrokken van de golfvan
opzeggingen deden bestuur en di-
rectie ijlings water bij de wijn. Le-
denbewijzen zouden op basis van
vrijwilligheid kunnen worden aan-
gekocht. Er zou een meerprijs van
f 1.60 per honderd kilogram tegen-
over staan.
Mede door deze tegemoetkoming
kwamen dertig leden van Melkunie
op hun beslissing terug. De spijtop-
tanten hebben een melkquotum
van plusminus tien miljoen kilo-
gram. Dat betekent dat ongeveer
vierhonderd veehouders Campina
Melkunie per 1 januari 1992 de rug
toekeren. Zij zijn goed voor zon 135
miljoen kilogram melk.
Om de overcapaciteit in de produc-
tiebedrijven van Campina Melkunie
op te heffen, wordt achter de scher-
men koortsachtig gewerkt aan de
reorganisatieplannen die op 11 de-
cember aan de Centrale Onderne-
mingsraad en vakbonden zullen
worden voorgelegd.
Om de leden een behoorlijke melk-
prijs te kunnen uitbetalen en de
continuïteit van de onderneming
veilig te stellen zal efficiënter moe-

De laatste zes weken nam de be-
drijvigheid in de loods toe. „Er-, "was een grote lading op komst", '.
zegt een omwonende. „De poort
van de loods was al van ruime
omvang, maar kennelijk niet
groot genoeg voor hetgeen in- ■aantocht was. Onlangs is de
poort door middel van een kla- 'pluik nog hoger gemaakt. Nu ik
die kolossale vrachtwagen hier
zie staan, begrijp ik ook waarom.
Die auto kon eerst niet naar bin-
nen".

Begrip is er voor de 'wachtka-
mer-houding' van politie en
douane, onbegrip tonen de
buurtbewoners echter over de 'knullige manier waarop de
(Spaanse) transporteur tegen de
lamp liep. Een buurtbewoonster:
„Zelfs de allerdomste mensen .
hebben in de gaten gehad dat
iets niet pluis was. Wie zet er nu
een bijna spiksplinternieuwe
Spaanse vrachtwagen van bijna
vier ton in een loods waar al ja-
ren geen bedrijfsactiviteiten
meer plaatsvinden. Nog geen
kwartier later gevolgd door een
gehuurd bestelbusje uit Sit-
tard..."

Wat de uiteindelijke bestemming
van de grote party hasj was, kon
de politie gisteravond laat nog
niet meedelen.

PvdA: bij nieuwe
feiten onderzoek
Glasmij gewenst

HEERLEN - PvdA-fractievoorzit-
ter in de Heerlense gemeenteraad,
Arie Kuijper, vindt dat er een on-
derzoek ingesteld moet worden, als
uit het faillissement van de Glasmij
zaken naar voren komen die te ma-
ken hebben met de gemeente Heer-
len. De Glasmij heeft indertijd bij
de verhuizing van de Schaesberger-
weg naar het industrieterrein De
Beitel, overheidssubsidie ontvan-
gen. In die tijd vroeg de PvdA-frac-
tie in de Heerlense gemeenteraad
zich af of er geen sprake was van
een verkapte investeringspremie
die de Glasmij kreeg. Kuijper vindt
nu dat als de gemeente uit het fail-
lissement nieuwe feiten bekend
worden, er een onderzoek moet ko-
men. „Al was het maar om de schijn
tegen wethouder Hub Savelsbergh
weg te nemen", aldus de PvdA-
man.’Onderwaardering’

De CVP-Limburg had Broers als
derde op de lijst van het kanton
Tongeren-Riemst-Voeren willen
plaatsen, maar gekrenkt door deze
'onderwaardering' had de Vlaams-
Voerenaar voor deze, naar zijn zeg-
gen onverkiesbare plaats bedankt.
Daarentegen had deVolksunie voor
haar plaatselijke troef een tweede
plaats ingeruimd en Duysens daar-
mee kansrijk geposteerd.
Jean Duysens somt twee argumen-
ten op voor de stelling dat Broers
zich wèl op de lijst had moeten la-
ten zetten. „Hij was dit tegenover
zijn mensen in Voeren verplicht.
Bovendien is bekend - Broers heeft
het zelf ook nog eens met zoveel
woorden gezegd - dat Voerenaren
uitsluitend op Voerenaren stem-
men. Dat is altijd zo geweest en dat
zal in de toekomst ook wel zo blij-
ven."

Een aspect dat volgens Jean Duy-
sens ook ten nadele van de CVP (en
Broers) kan hebben uitgepakt, zijn
bepaalde irritaties rond de zogehe-
ten pacificatie-overeenkomst voor
Voeren. Het behelst een in 1988
door toedoen van de toenmalige for-
mateur Dehaene in elkaar gezet
akkoord dat onder meer voorziet in
meer steun voor en uitbreiding
(nieuwbouw) van het Franstalige
onderwijs in Voeren. Broers, aldus
Duysens, heeft zich destijds achter
dit akkoord geschaard, waarvan
Duysens - en naar hij beweert, ook
de andere lokale Vlaamse politici -vinden dat het een slechte overeen-
komst is. „Bovendien heeft hij dit
gedaan zonder zijn fractiegenoten
in de raad vooraf behoorlijk in te
lichten. Dit heeft kwaad bloed ge-
zet. Ook bij de bevolking." Duysens
merkt in dit verband op dat Broers
in zijn hoedanigheid van schepen
van cultuur er tot dusver nog niet in
is geslaagd subsidies voor Vlaamse
verenigingen in de (officieel) Neder-
landstalige Voerstreek af te dwin-
gen.

procent, de Christelijke Volkspartij,
in 1987 nog goed voor 54,1 procent,
kelderde 29,6 procent en kwam uit
op 24,5.4^ J^EN - „De Volksunie zou on-

sterilorrnale omstandigheden zeker
t>aa hebben geboekt,
Var. Natuurlijk niet in deze om-
;kr6p We hebben 54,9 procent ge-
>ht tegen 23'4 in 1987' Dat is
iVQe

uniek. Zo zie je maar weer;
1 ren is altijd apart."
iJean n■Opp VUvsens, lid van de Vlaamse
,'tei-g in de plaatselijke gemeen-

' ■'■
blijft kalm onder het succes

Kttj j2^ll' Vlaamse taaipartij zondag
? verkiezingen voor een nieuw

VriJ;Ch Parlement in de Neder-
n

hge enclave heeft behaald,
de conclusie dat

;iir,jgXorbitante groei van de Volks-
d§ej .er plekke voor een belangrijk

vs toe te scnriJven aan het feit
\th oerens enige Nederlandstalige
j^nouder, CVP'er Huub Broers,
'bUv

ln het strijdperk is getreden.
ivan hns geeft ook toe dat de uitslaS
sWee r Verkiezingen geen reële af~
ho,,feung van de bestaande ver-engen is. De VU groeide 31,5
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’Vlaams Blok grijpt als een virus om zich heen’

Maasmechelen in de ban
van migrantenprobleem

Limburgs dagblad i

in hetnieuws

Limburg
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Heerlen-Noord
sceptisch

over Geleendal- Van onze verslaggeefster

J^ERKELBEEK - Als Neder-
bij de verkiezingen in 1994

Je balans opmaakt van de ge-
ëerde politiek in de vier voor-Baande jaren, dan zal die gunstig

voor het huidige kabi-Jet- Het politieke programma
**?! de CDA/PvdA-regering is
wirna en als het goed wordt uit-
Sevoerd, is dat een gigantische
Prestatie waar iedereen profijtVan heeft.
Pat zei de PvdA-fractievoorzitter*de TweedeKamer Thijs Wölt-ptis gisteren tijdens een lezing
!? ontmoetingscentrum De

in Merkelbeek.

"$ uitnodiging van de PvdA-«deling Onderbanken hield
J'óTtgens een kritisch gehoor
[joor dat de 'pijnlijke' offers van'ü nodig zijn om straks een zon-

Ook de aanpak van de veelbe-
sproken WAO-problematiek is
volgens de fractievoorzitter een
noodzakelijk kwaad. "Het kan
niet zo zijn dat een grote groep
mensen buiten het arbeidspro-
ces staat," meende Wöltgens. "Er
moet iets gebeuren. Als we niks
doen, is het straks onmogelijk
om de financiële veiligheid te ga-
randeren voor mensen die nood-
gedwongen van de WAO ge-
bruikmaken. Daarom moeten we
er nu voor zorgen dat het aantal
WAO'ers niet meer toeneemt."

nige blik op de toekomst te kun-
nen richten. De PvdA'er prees
partijgenoot Wim Kok voor
diens beleid. "Kok is de beste
minister van Financiën sinds ja-
ren. Door het financieringstekort
en de daaraan verbonden
bezuinigingen terug te brengen,
maakt hij de weg vrij voor nieu-
we plannen," aldus Thijs Wölt-
gens.

Kerkrade wil turncentrum
bij Antonius Doctor College

Wethouder Bogman maakt voornemen bekend
# Thijs Wöltgens
praat met een
oude bekende aan
de bar van
ontmoetingscen-
trum De Henkhof.

Foto: CHRISTA
HALBESMA

,v- Van onze verslaggever

I^KRADE - De gemeente
jo6rkrade staat positief tegen-
Igj, 61, de plannen voor één
!i |J.pt turncentrum bij het An-[JJJüs Doctor College (ADC).
!C blijkt uit uitlatingen van'

Hub Bogman tij-
de begrotingsbehande-

■i § in de Kerkraadse gemeen-
Paad.
M% Bleijerheide, KGV Ona,
tgy.v Eendracht, RKGV Rap en]|ju VK. Kaalheide willen gezamen-
Iw eeri turncentrum realiseren in
Dj gymzalencomplex bij het Anto-
Vq s Doctor College.
jj^rlopigbehouden de vijf vereni-gen hun eigen identiteit. „Ik stel

4g v°or dat de beste sporters van|jg verenigingen geselecteerd wor-
0^ ." üienieuw gevormde ploeg, die

'^6d -e naam van Kerkrade aan
gaat deelnemen, krijgt

!ijL vaste trainer", aldus Rap-voor-i
*rTheunissen.

Marathon

HEERLEN - De Groepering Heer-
len-Noord heeft nog geen definitief
standpunt ingenomen over de
kwestie Geleendal. Maar fractie-
voorzitter Thei Vrolings van de
grootste oppositiepartij toont zich
sceptisch.

„Ik kan de PvdA niet helemaal on-
gelijk geven als zij zich afvraagt
waarom Heerlen per se een BV met
Jongen en Stienstra zou moeten
vormen voor de aankoop van het
Geleendal. Bovendien is het vol-
strekt onduidelijk wat er straks
gebouwd wordt. We vragen ons ook
af hoe groot de dreiging is van de
juridischeclaim van Muermans, die
ook aanspraak maakt op het ter-
rein."

Doordat de PvdA de grondaankoop
in het Geleendal afwijst, geeft de
mening van deGroepering Heerlen-
Noord op 3 december tijdens de
raadsvergadering waarschijnijk de
doorslag. Het CDA zal het voorstel
naar verwachting steunen, en de
kleinere oppositiepartijen niet.

„De kritische uitspraken van PvdA-
fractievoorzitter Arie Kuijper kwa-
menvoor mij als een verrassing. We
zijn ons ervan bewust dat we de be-
slissende rol spelen. We zouden de
coalitiepartijen dus tegen elkaar
kunnen uitspelen. Maar daarzijn de
belangen in dit geval te groot voor."

Parkeeroverlast
Julianusstraat

wordt aangepakt
HEERLEN - De gemeente Heerlen
pakt de ernstige parkeerproblemen
in de Julianusstraat aan. Er komen
parkeerverboden en -vakken.

De gemeente komt hiermee tege-
moet aan de bezwarenvan de bewo-
ners. Deze klaagden over het bum-
per aan bumper parkeren van
vooral ABP'ers in hun straat.
Sinds de invoering van het aanwo-
nenden-parkeren in het centrum
van de stad weken de ABP'ers uit
naar het Aarveld. Met name in de
Julianusstraat was het daardoor
voor elkaar tegemoet komende
auto's vrijwel onmogelijk om elkaar
te passeren.

Binnenkort wordt een parkeerver-
bod ingevoerd aan de noordzijde
van de Julianusstraat tussen de
Plautis- en Enniusstraat en tussen
de Ovidiusstraat en Welterlaan 19.

Aan de zuidzijde van de Julianus-
straat is parkeren voortaan verbo-
den tussen de Ovidiusstraat en de
Enniussstraat. Daar waar parkeren
wèl is toegstaan, komen parkeer-
vakken.

Leslokaal
vernield van
Streekgewest

Eikske wacht op antwoord
Bewoners vragen duidelijkheid over vuile grond

" Bovengronds herinnert het schachtwiel van de voormalige Oranje Nassau nog aan het mijnverleden. In de bodem van
'} Eiksjce bevinden zich minder aangename herinneringen:pekresten. Foto: CHRISTA HALBESMA

Fusie
Viijds de fusie met Mavo Heyendal
K\ r net ADC gebruik van sport-
g. «olduc. Daardoor zijn de twee
iwj^en van het ADC vrrjgeko-

fen " ezalen tegen elkaar aan lig-
scl 'Js er - via enkele bouwtechni-
sch? aanpassingen - voldoende
t°h °°Pruimte voor de sporters. De
$c^P°rters' kunnen straks be-

en over een valkuiï- Daar-
hw Worden de trainingsmogeüjk-
tyetLn geoptimaliseerd.
ook"ouder Bogman wees erop dat
\w; het schoolbestuur, de onder-
tonstelling St.-Bemardinus, be-
,tw ls om medewerking te verle-

L®s hangt nu af van de goedkeu-rs Van net rainisterie van Onder-
Wip Gi? Wetenschappen. Het minis-
frop .eft tot °P heden nog geen
W n hcht gegeven aan de verkoop

de gebouwen.

Geprikt

%De PvdA-afdeling Simpel-
veldlßocholtz, al vele jaren on-
tevreden over de gemeentelijke
voorlichting, verspreidt deze
week een eigen huis-aan-huis
informatiebulletin. De PvdA,
in de Simpelveldse raad verte-
genwoordigd door Ludo Stra-
ling, is een beetje ongeduldig en
vindt het plan van de gemeente
Simpelveld om regelmatig
voorlichting te geven via de
twee plaatselijke weekbladen,
al bij voorbaat onvoldoende.
Drie maal per jaarwil de oppo-
sitiepartij in de raad zon info-
blad uitgeven. Strating spreekt
van een 'prikkelende actie', om-
dat er volgens hem in de toe-
komst weinig zal veranderen.

"De Bekkerweg in Heerlen
krijgt een nieuwe ruggegraat.
Zo zou je de werkzaamheden
aan de riolering wel kunnen
noemen. In ieder geval ligt de
straat voor een groot gedeelte
open en wordt er een nieuw
stamriool aangebracht. Dat be-
tekent dat het verkeer er niet
meer overheen kan (de Bekker-
weg bedoelen we dan). Maar de
lieden die aan de weg werken
hebben verzuimd goed aan te
geven dat de weg echt afgeslo-
ten is. Aan de ingang van de
Annalaan bijvoorbeeld staat
niet deBekkerweg niet meer be-
rijdbaar is. Gevolg is dat mas-
sa's auto's tot aan het grote gat
in de weg rijden en daarna
moeten omdraaien. Een duide-
lijk afzettingsbord aan het be-
gin van de Annalaan zou alle
problemen oplossen. Of zijn de
verkeersborden op?

Prikkelend

" Een ballonnetje oplaten en
daarna zelf de lucht in gaan.
Dat overkomt binnenkort enke-
le kinderen uitBrunssum. In de
eerste toeek van oktober lieten
zij in het kader van de landelij-
ke actie 'Wij gaan weer naar
school' ballonnen op. Mara
Buikstra, Mandy Jeurissen,
Adrie Theunissen, Ron Godde-
ry, J. Meerts en Carolien
Reijntjens mogen nu in een he-
teluchtballon hun woonplaats
'van boven' bekijken. Mits ze
niet aan hoogtevrees lijden zul-
len de scholieren binnenkort let-
terlijk en figuurlijk in de wol-
ken zijn.

Keren

" Een gesponsorde 24-uurs
marathon hadden zestig Afcen-
ters er voor over om de Lim-
burgse gezondheidszorg van
een aardig zakcentje te voor-
zien. Het St-Gregorius Zieken-
huis en Huize iLouise uit Bruns-
sum en dagverblijf De Koffie-
honk in Maastricht kregen elk
3150 gulden uit de 'marathon-
kas'. Commandant R. Biriles
van de Britse Delegatie en on-
dersteunende administratieve
eenheid UKDSU overhandigde
de bedragen op het hoofdkwar-
tier in Brunssum. Verdeeld
over vijf teams liepen de Af-
cent-mannen en -vrouwen een
totale afstand van 1479kilome-
ter, wat neerkomt op 24,65 kilo-
meter per persoon.

Ballon

LANDGRAAF - Vandalen hebben
in het afgelopen weekeinde vernie-
lingen aangericht in een leslokaal
van de Taakopdracht Recreatie van
het Streekgewest in het Landgraaf-
se Mentenbosje. De daders kwamen
binnen door het slot van de toe-
gangsdeur te forceren. Van de da-
ders ontbreek elk spoor.
Ze spoten een grote poederblusser
leeg, leegden twee flessen met een
natriumoplossing in een aquarium
en gooiden verscheidene ruiten in.
Bovendien werden een loep, een
opgezette wezel en enkele gasbran-
ders ontvreemd.
De politie is nog op zoek naar men-
sen die gedurende het weekeinde
iets vreemds rond het Mentenbosje
hebben opgemerkt.

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Ernstig is de
bodemverontreiniging in de
Landgraafse wijk 't Eikske niet.
Maar waar in de wijk nou precies
is de grond is vervuild met pek,
willen de bewoners weleens we-
ten. Het duurt hen allemaal wat
te lang. Ze stuurden minister
Hans Alders daarom een brief,
met een simpele vraag: hoe lang
moeten we nog wachten?

Het liefst heft de vereniging
Schoon Eikske zichzelf zo snel
mogelijk op, want dat zou bete-
kenen dat het probleem uit de
wereld is. De kans daarop is ech-
ter klein: Nederland ligt vol met
verontreinigde grond en 't Eiks-
ke op Schaesberg staat niet bo-
venaan de lijst.
VoorzitterLeo Voorpijl raakt er

Kleikoel krijgt
andere

bestemming

niet yan in paniek. „Het heeft
weinig zin te gaan roepen dat we
nu binnen drie maanden gesa-
neerd moeten worden. We willen
alleen weten wanneer we duide-
lijkheid krijgen. Het moet ook
weer niet al te lang gaan duren."
Begin jaren tachtig werden zon
zeshonderd woningen neergezet
op het voormalige terrein van de
staatsmijn Oranje Nassau 11.
Tien jaar later, mci 1990, kwam
aan het licht dat er PAX's in de
bodem zaten.
De op 't Eikske aangetroffen
PAK's zijn 'zwaar. „Het is pek,
in vaste vorm. Daardoor is het
gevaar ervan relatief klein. Je
moet het bij wijze van spreken
eten om er ziek van te worden",
licht Voorpijl toe.
„Gelukkig bleek het niet om de
veel gevaarlijker 'lichte PAK's'

te gaan", vervolgt hij. „Die zijn
erg vluchtig waardoor ze gemak-
kelijk ingeademd kunnen wor-
den. Ze lossen bovendien op in
water, waardoor ze zich via het
grondwater verspreiden."

Aanvankelijk verliepen dezaken
spoedig. Al in december vorig
jaar kregen de bewoners de re-
sultaten te horen van een twee-
de, inventariserend onderzoek
naar de verontreiniging. Dit jaar
kwam de klad erin. De provincie
en het ministerie van Milieu kon-
den het maar niet eens worden
over de manier waarop de ver-
vuiling in 't Eikske moest wor-
den aangepakt.
„Op zichzelf is het prima dat bij
dit soort zaken heel zorgvuldig
alle mogelijkheden worden afge-
wogen", vindt Voorpijl, „maar de
consequentie is dat het veel lan-

ger gaat duren dat we weten
waar we precies aan toe zijn."

Ook de provincie is niet blij met
het uitblijven van duidelijkheid.
„Samen met u betreuren wij het
dat vervolgaanpak van de mijn-
terreinen weer wordt uitgesteld",
aldus een brief van Gedeputeer-
de Staten aan de vereniging
Schoon Eikske.

„Nogmaals: we hebben er begrip
voor dat rijk en provincie niet
morgen al duidelijkheid kunnen
verschaffen", stelt Voorpijl.
„Voor de vereniging is het wel
erg vervelend. Aan de ene kant
zeggen we tegen onze achterban:
jullie horen weer van ons wan-
neer er iets te melden valt. Maar
als het vervolgens drie maanden
stil blijft, krijgen we het verwijt
dat we niets doen."

Verzet school tegen
sluiting bibliotheek

Hoensbroek
In het Limburgs Dagblad lazen wij
een brief van Hartje Hoensbroek
waarin de problemen die daar zijn
nog eens werden toegelicht. Prach-
tig, maar wij, de ondernemers van
de Akerstraat-Noord, hebben daar
alle begrip voor en zien uiteraard
ook graag dat devernieuwingen c.g.
verbeteringen aldaar met spoed uit-
gevoerd worden, tot heil en zegen
van héél Hoensbroek.
Wat ons wel ontzettend stoort, is de
slotregel van de brief van Hartje
Hoensbroek, waarin verwezen
wordt naar de Akerstraat. De nog
actieve ondernemers op deze Aker-
straat zijn al jaren druk doende
puin te ruimen daar waar mogelijk,
en ook al jaren in gesprek met de
gemeentelijke overheid om verbete-
ringen aan te brengen om zo het
aanzicht van de 'Entreevan Hoens-
broek en Heerlen' te verfraaien.
Ook wij wachten tot we een ons we-
gen. Ook wij worden mismoedig
van de antwoorden die ons gegeven
worden wanneer het om geld gaat.
Waarom moet steeds verwezen wor-
den naar de toestand op de Aker-
straat? Wij weten zelf heel goed
waar we aan toe zijn en wensen niet
als voorbeeld gesteld te worden als
het ergens anders niet zo gaat zoals
men zou willen.

Bestuur Ondernemersvereniging
Akerstraat-Noord

W. van Straten
Th. Beckers

P. Brenth

in gesprek

" Tot slot. De voorzitter van
fanfare St.-Cecilia uit Bocholtz
aan de telefoon. Hij was niet
helemaal tevreden over de 'kof-
fieslok' waarin de Phil Harmo-
nie en defanfare elkaar de loef
zouden afsteken door op een
avond in twee naast elkaar ge-
legen zalen een receptie/Cecilia-
feest en een gala-avond te
houden. „Wij jutten elkaar wel
op, maar wij zijn zeker geen
felle concurrenten van elkaar.
Maar de contacten tussen Phil
en Ceciliaworden nu nog beter
zodat zoiets niet meer voor-
komt." Waarvan acte.

0Het uitgeven van een info-
blad door de PvdA is zeker lo-
venswaardig. Geef echter eerst
het college de kans om hun
plannen te ontvouwen. Als de
nieuwe opzet inderdaad ontoe-
reikend blijkt te zijn, is de actie
wellicht meer dan prikkelend
en kunnen er vaste data voor
het info-blad worden geprikt.

Bijzonder
" Gehoord van een buurtbe-
woonster in de Heerlense- wijk
Heerlerheide nadat in een loods
aan de Litscherveldweg een
grote vrachtwagen uit Barcelo-
na was gesignaleerd in ver-
band met een enorme hasj-
vangst: "Sinterklaas brengt dit
jaar voor deze buurt wel heel
bijzondere kadootjes mee uit
Spanje".

Contact
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Jj^pGRAAF - Wijkcentrum de
Staaf 61 aan de 1213-laan in Land-
ntijT krijgt een andere bestem-en £" De Stichting Welzijnswerk
wjfgraaf (SWL) wil het gebouw'
jhü]^oPen. Peuterspeelzaal Ukke--
| w en- de fitness voor jongerenbhj-
j gehuisvest in de Kleikoel, de

*enere gebruikers moeten verhui-
■

zegt voor een aantal ge-
| den. t sal elders onderdak gevon-

WiJ6 hebben. De raadsfractie vanrwllgraaf '81 is daar echter niet ge-
Vgj. ,°P- In een brief aan het college
Wn

en W vraagt de fractie het col-se om opheldering.

v^n h wil e Kleikoelin de I°°P
tjat i*et volgend jaarverkopen, om-
rne e Kleikoel als wijkgebouw niet
Wo^r ftaar wens functioneert. SWL-

Jo Dautzenberg:
geb^oor stonden dekosten en het
Utet k van het gebouw niet meer
JClpii,elkaar in verhouding." Het
gr^°el-gebouw is van de SWL, de
t6 n°- is eigendom van de gemeen-

! itj is volgens Dautzenberg al
lter

gesprek met een nieuwe gebrui-
ken dat is' wil hij nog niet zeg-
rrjQ" "Het belangrijkste op dit

I iriHmen
N

t is> dat alle gebruikers zijn
die ■ en dat we voor iedereen
rU,,, 1*106* verhuizen een nieuw on-tkomen zoeken."

journaal
Gouden Narrekap
Het illustere Hoensbroekse Duo
Oetgesjloape (Boonstra/Vellinga)
ontvangt zaterdag de Gouden
Narrekap.
De Gouden Narrekap is een be-
langrijke onderscheiding van de
Federatie van Samenwerkende
Limburgse Carnavalsverenigin-i
gen. |

HEERLEN

" De Horecabond FNV houdt
vandaag, dinsdag, van 10 tot 21
uur 'inloopdag' in het Baron Ho-
tel, Wilhelminaplein 17. Mensen
die werkzaam zijn in de horeca,
kunnen er informatie vragen
over het functiewaarderingssis-
teem, dat op 1 januari in werking
treedt.

9_Qnder het motto 'Afrika zwart

op wit' worden in het Missionair
Centrum vier bijeenkomsten ge-
houden rond literatuur uit Afri-
ka. Vandaag wordt 'Oorsprong
van de Afrikaanse literatuur' in-
geleid door Emma Crebolder.

" De Thuiszorg Heerlen is van
maandag tot en met vrijdag van
10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
bereikbaar via ®045-714251. Zie-
ken kunnen er ook.terecht met
verzoeken om medicijnen op te
halen, boodschappen te doen,
begeleiding naar de dokter of om
een praatje te maken.

KLIMMEN

" De Philatelistenvereniging 't
Fakteurke houdt vanavond van-
af 19 uur een ruilbeurs met klei-
ne veiling in gemeeschapshuis
Op dr Plats, Houtstraat 25.

HOENSBROEK - Oudervereni-
ging en medezeggenschapsraad van
basisschool de Regenboog in
Hoensbroek willen met spoed een
gesprek met de raadscommissie
voor Onderwijs en Cultuur. Ze zijn
verontwaardigd over de manier
waarop de Openbare Bibliotheek af
wil van het in de school gevestigde
'filiaal' van de bibliotheek.
Sinds de sluitingvan debibliotheek
in de wijkMariarade in 1989 runnen
vrijwilligers een 'bibliotheekfiliaal'
in de school. Elk halfjaar werd de
collectie geruild met de centrale bi-
bliotheek.
Totdat de Regenboog op 5 novem-
ber een brief ontving, waarin de
Openbare Bibliotheek de school
voorstelt de collectie over te nemen

voor een bedrag van f11.366, twee
gulden per boek. Als de school niet
voor 1 januari betaalt, dreigt de bi-
bliotheek de gehele collectie weg te
halen.
„We zijn vooral kwaad over de ma-
nier waarop dit gebeurt. Het is echt
absurd", vindt de voorzitster van de
oudervereniging, Karin Curvers.
Voor directeur L. Maen van de
Openbare Bibliotheek viel er wei-
nig te overleggen. „We hebben in
1989 met de Regenboog een rege-
ling getroffen en die zeggen we nu
op."
Maen zegt geen mogelijkheden te
zien om de zaak nog terug te
draaien. „We moeten de komende
drie jaar telkens 270.000 gulden be-
zuinigen."
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Wöltgens vol vertrouwen
over beleid van kabinet

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek



SITTARD - ledereen vindt het doodzonde dat het talent
wegkwijnt in een tweede elftal.of op dereservebank. En toch,
op de een of andere manier is het Danny Muller niet gelukt
zijn onmiskenbaaraanwezige voetbalvermogen ophet hoogste
plan te etaleren. Niet bij Ajax en niet bij Barcelona of Stan-
dard. Gisterochtend maakte de Amsterdammer zijn opwach-
ting bij Fortuna Sittard. Daar werkt, in de persoon van Georg
Kessler, iemand die wel alle vertrouwen heeft in de 22-jarige
middenvelder. Een week lang heeft Muller de kans dat ver-
trouwen bij de rest van Fortuna Sittard af te dwingen. Lukt
dat, dan ligt een huurovereenkomst voor de rest van dit sei-
zoen in het verschiet.

Djurovski wint
kort geding
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Fortuna-coach Georg Kessler heeft alle vertrouwen in ex-Ajacied

Danny Muller wil als
huurling aan de bak

GRONINGEN - Milko Djurovs-
ki van FC Groningen heeft het
kort geding tegen het Nieuws-
blad van het Noorden gewon-
nen. Mr. P.P. Lampe, president
van de arrondissementsrecht-
bank te Groningen, heeft de re-
gionale krant gisteren veroor-
deeld tot een rectificatie op de
voorpagina van een op 30 okto-
ber gepubliceerd artikel op straf-
fe van een dwangsom van 50.000
gulden. De kop van het verhaal
op 30 oktober luidde: „Djurovski
onder criminele druk?" De presi-
dent vond het artikel beledigend

en onrechtmatig voor de voetbal-
ler uit Macedonië.

Volgens mr. Lampe heeft de re-
gionale krant niet aannemelijk
gemaakt dat Djurovski wordt af-
geperst en gebruik maakt van
een schijnconstructie om trans-
fergelden te innen, die op een
rekening van Partizan Belgrado

in Zwitserland staan. Ook werd
niet aannemelijk gemaakt dat
Djurovski 25.000 D-Mark heeft
meegegeven aan landgenoten
om speelschulden af te lossen.

Alleen de bewering in het artikel
dat Djurovski in Joegoslavië in
het verleden veroordeeld is tot
een gevangenisstraf van zes
maanden voor het gebruik van
een vervalst rijbewijs is volgens
de president overgebleven. De
juistheid van deze bewering lS
door Djurovski ook niet ont-
kend.

Willy van der Kuylen
abrupt weg bij Roda

"Danny Muller omspeelt Huub Driessen en Randy Samuel. , Foto: PETER ROOZEN

TILBURG - Trainer Jan Reker
van Willem II zou Michel Haan
van Roda JC graag aan de Til-
burgse selectie toevoegen.
Willem II heeft dringend behoef-
te aan een scorende centrums-
pits, zoals afgelopen zaterdag
tegen Roda JC duidelijk aan het
licht kwam.
Legio kansen bracht de Brabant-
se ploeg toen om zeep. Michel
Haan is op dit moment bij Roda
JC niet meer dan bankzitter. Dat
het daadwerkelijk tot een trans-
actiekomt, is nietwaarschijnlijk.
Willem II heeft op dit moment
geen geld om een transfer te fi-
nancieren.

Reker polst
Michel Haan

met uitnodigde voor een proefwed-
strijd met Standard tegen Borussia
Mönchengladbach. Daarna kreeg ik
een contract aangeboden en liet
Ajax mij vertrekken." Het eind van
een produktief jaar, want Muller
had voor de Amsterdamse reserves
achtendertig treffers gescoord. Als
middenvelder. Een kans evenwel
om in het eerste in actie te komen
werd het talent niet gegund. Omdat
Beenhakker en Cruijff water en
vuur is en Muller bevriend was met
de dochter van Cruijff, heette het
intern. Muller gaat er niet op in.
„Bij Standard brak ik een midden-
voetsbeentje. Het begin van een
lange periode van tegenslag. Twee
weken was ik weer in actie toen dat-
zelfde botje weer brak. Operatie,
gipsetcetera. Toen ik eindelijk weer
met de groep mocht trainen was de
voorbereiding voor het huidige sei-
zoen al achter de rug. Bovendien
had Standard in Arie Haan een
nieuwetrainer. De ploeg presteerde
goed en werd niet veranderd." Dan-
nyMullerkwam in het tweede elftal
terecht en heeft op Sclessin geen
uitzicht op positieverbetering.

De tweede teleurstelling in een pril-
le voetballoopbaan. Eerder eindig-
de een uitstapje naar Barcelona in
een kater. 'Schoonvader' Johan had
een plaatsje ingeruimd in het be-
lofte-elftal Barcelona Athletic. „Ik
was echter nog te jong voor zon
avontuur. Achttien jaar en nog
nooit van huis geweest. Ik was er
gewoonnog niet klaar voor en maar
wat blij dat ik inBarcelona op huur-
basis was en zo weer terugkon naar
Ajax."

Voetballer Muller stak echter een
hoop op van zijn omzwervingen.
Vooral fysiek werd hij sterker. Met
name in Spanje leerde hij zich te
beschermen tegen zijn belagers en
deelde hij na verloop van tijd meer
uit dan hij had te incasseren. In De
Baandert wil de 22-jarige zich in de
kijker spelen als hij de kans krijgt.
„Ik verlang ernaar om weer in Ne-
derland te voetballen. Ik ben ge-
zond en fit. Van die voetblessure
merk ik niets meer. Ik weet wat er
van mij verwacht wordt in Sittard."

Met nummer vier op zijn rug en ge-
koppeld aan Henk Duut werkte hij
de pittige partij af. „Een typische
Kessler-training," vond hij. „Zo kre-
gen wij ze ook bij Standard." Klein
van stuk maar fysiek zelfs door
Henk Duut niet van zijn stuk te
brengen, werkte de zoon van ex-
international Bennie Muller de trai-
ning af. Balvaardig en doelgericht.
Na de stevige Kessler-aanpak legt
hij uit waarom hij zijn opwachting
maakt in Sittard.
„Kessler kent me en haalde me ver-
leden jaar ook van Ajax naar Stan-
dard. Met dereserves hadden we in
Luik gespeeld, waarna de trainer

KERKRADE - Ajah Wilson
Ogechukwu hield aan een bot-
sing tijdens de ochtendtraining
gisteren een gebroken neusbeen
over. Roda's pinch-hitter uit Ni-
geria zal de komende periode de
trainingen afwerken met een be-
schermkap op zijn neus. Michel
Boerebach kampt met een voet-
blessure en zal deze week moe-
ten volstaan met lichte looptrai-
ningen.

Gebroken neus
Ogechukwu

Payne naar
Nederland
ATLANTA - Op uitnodig^
van Anton Geesink komt vo
gend voorjaar Billy Payne na
Nederland. Payne is de voor»
ter van het organisatieconU
van de Olympische Spelen
1996 in Atlanta. Hij komt in &*
derland voor de Nationale Oly"
pische Academie een lezine
houden met als onderweg
„Olympische Beweging en C 0

mercialisering van de Sport'

TOKYO - De Royal & Ancie»*
Golf Club te St Andrews, rege'
gever voor de gehele golfwerei
met uitzondering van de »e»
enigde Staten en Mexico, hee
de revolutionaire nieuwe ë°^°j.
verboden voor alle soort vireo
strijden. Het betreft de Ma*sSuper 432 en de Maxfli D^"*Special. Deze ballen zoud^
snellervliegen dan de toegesta^
snelheid van 77,7 meter per s
conde.

Snelle golfbal
verboden

Schuldig IOC-lid
blijft bestuurslid
DALLAS - Robert Helmi*
oud-voorzitter van het Am^kaanse Olympisch Comité en Jfvan het Internationaal Olj*"
pisch Comité, heeft herhaal^lijk financieel geprofiteerd val
zn'n functies. Een onafhankeW
onderzoek heeft zijn schuld aan,
getoond in „conflict of interes^maar er konden geen bewij2^
worden gevonden voor misbrul
van zijn invloed. Helmick ma»
derhalveaanblijven alsbestuur
lid van USOC.
R&A verb

MANILA - De eindronden va»
het wereldkampioenschap v0?
bal in 2002 worden in een Azl^tisch land gehouden. Dit hee
Joao Havelange, de voorzitt
van de wereldvoetbalbond ('.
FA) in Mariila gezegd. Vijf Azia£sche landen hebben interess
getoond voor de organisatie n
WK: Japan, Zuid-Korea, Chin*
Malaysia en Saudi-Arabië.

WK voetbal
in Azië

ZEIST - De tuchtcommissl^van de KNVB heeft de speler*Douwes (FC Groningen) en \f
den Bosch (Haarlem) voor &
duel geschorst. Ajacied Lan?
vreugd werd voor drie wedstw
denuitgesloten.

KNVB schorst
drie spelers

meer eens met de werkwijze alhier.
Het boek Roda JC is voor mij geslo-
ten. Er is nu een regeling getroffen
en daarmee is voor mij de kous af.
Gisteravond stond Van der Kuylen
voor het laatst voor de spelersgroep
van het tweede elftal. „Voor die jon-
gens vind ik het jammer. We waren
heel goed bezig. Het plezier in het

werk werd echter door andere za-
ken bedorven. Daarom heb ik be-
sloten met onmiddellijke ingang te
stoppen". Bekend is dat Van der
Kuylen niet goed overweg kon met
het trainersduo Koster/Versluys. De
verantwoordelijkheden van de Bra-
bander, die onder Reker regelmatig
de veldtraining van de hoofdselec-

tic verzorgde, werden steeds verder
ingekrimpt. Met als gevolg dat Van
der Kuylen zich steeds ongelukki-
ger in Kerkrade voelde.
Roda JC zal geen opvolger aantrek-
ken voor de vacante positie. Vie
Hermans, tot nu toe assistent van
Van derKuylen, neemt nu de hon-
neurs waar.

Vergissing
FC Gracht
HEERLEN - In de rubriek Ball»
de stond gisteren te lezen, ü
scheidsrechter A. Berg zich W,
dens de wedstrijd Kolonia 4-ï
Gracht 3 bedreigd voelde &°°[
de gastenspelers. Ten onrecht
zo bleek later, want het ware'
niet de FCG'ers, die een dreige^
de houding aannamen, maar <*
Kolonianen, waarna Berg
wedstrijd staakte.

(ADVERTENTIE)
\ " ' ' 1

Aanvraagformulieren
kinderbijslag 1992 niet
meer bij postkantoor
Wilt u over het lekwartaal van 1992 voor het
eerst kinderbijslag aanvragen, danhoeft uniet
meernaar hetpostkantoor voor een
aanvraagformulier. Vanaf 1 december 1991
verzorgen de gemeenten de uitgiftevan
aanvraagformulierenvoor 1992.

Ontvangt u alkinderbijslag, dan is deze advertentie voor
u nietvan belang. De Sociale Verzekeringsbank heeft u
rechtstreeks geïnformeerd.

Eerste kind geboren in 4e kwartaal 1991
Doet una 1 december 1991 aangiftevan de geboorte,
danreikt de gemeente u een aanvraagformulier
kinderbijslag uit. Hebt u vóór 1 december 1991 aan-
gifte gedaan, dan kunt u alsnog een aanvraag-
formulier ophalen bij de afdelingBevolking/
Burgerzaken van uw gemeente.

Vestigingvanuit hetbuitenland
Hebt u kinderen die nog geen 25 jaarzijn en schrijft
u zich na 1 december 1991 in bij een gemeente, dan
krijgt u een aanvraagformulier uitgereikt. Heeft u
zich vóór 1 december 1991 ingeschreven, dankunt u
alsnogeen aanvraagformulier ophalen bij de afdeling
Bevolking/Burgerzaken van uw gemeente.

De aanvraagformulieren voor 1992 zijn vanaf
1 november ook verkrijgbaar bij alle districtskantoren
van de Sociale Verzekeringsbank.

I

Van onze sportredactie

KERKRADE - Willy van der Kuy-
len heeft Roda JC met onmiddellij-
ke ingang verlaten. Gisteren bereik-
te de trainer van het tweede team
een akkoord met het bestuur van
Roda JC over een afkoopregeling
van het nog drie jaar doorlopende
contract. Gisteravond nam Van der
Kuylen voor het laatst de spelers
van het reserveteam van Roda JC
onder handen. De trainer voelde
zich niet meer gelukkig bij deKerk-
raadse club. Hij heeft geen alterna-
tief achter de hand en wacht de
ontwikkelingenrustig af.

Van der Kuylen, nog altijd 'eeuwig'
topscorer van het betaalde voetbal
in Nederland, was tot een halfjaar
geleden nog assistent van hoofdtrai-
ner JanReker. Tegelijkmet het ver-
trek van Reker en het aantrekken
van Adrie Koster en Ad Versluys
als eerste en tweede verantwoorde-
lijke voor de hoofdselectie, wilde de
Kerkraadse club ook afscheid ne-
men van de oud-PSV-speler. Omdat
Roda echter verzuimd had tijdig het
contract op te zeggen en de Braban-
der nog geen andere club had ge-
vonden, bleef Van der Kuylen op
Kaalheide.
„Maar voor mij ging het plezier er
steeds meer vanaf', gaf Van der
Kuylen een toelichting op zijn be-
slissing. „Het heeft niets te maken
met een ander club, want ik heb op
dit moment niets anders achter de
hand. Interne problemen, waarover
ik verder niet wil uitweiden, maak-
ten het de laatste weken van kwaad
tot erger. Ik was het helemaal niet " Willy van der Kuylen: Jk heb niets anders achter de hand". Foto: CHRISTA halbesma

Winst Haantjes en Brikske
Finland krijgt
EK volleybal
ATHENE - Het bestuur v Euro
pese volleybalfederatie (CU'*
heeft tijdens zijn vergadering J

Athene de organisatie van n
EK 1993 voor mannen toegew*
zen aan Finland.

Minjon boos
op organisatie
IGLS - De Nederlandse boV'
sleeër Han Minjon, die met rein
mer John Drost de Olympisc'J
Spelen in Albertville probeert 1

halen, heeft uitgehaald naar»
organisatoren van de wereld v
kerwedstrrjd in Igls. Bij aa
komst in de Oostenrijkse win^etsportplaats bleek alles in n
werk gesteld de lokalefavoriete
te bevoordelen. Het wekte o
woede op van Minjon, die z1
ernstig benadeeld voelt.

Van onze correspondent
TJEU STEMKENS

HEERLEN - In de eerste divisie C
van de zaalvoetbalcompetitie heb-
ben ZW Wierts/de Haantjes en 't
Brikske tegen hun Brabantse oppo-
nenten gewonnen. Wierts/Haantjes
zette Rudy van der Zande met 3-1
opzij en 't Brikske deed dat met de-
zelfde cijfers tegen Tongelreep. De
Brunssemers grepen die zege overi-
gens pas drie minuten voor tijd
door een benutte strafschop en een
overtalsituatie goed uit te buiten.

In Brabant liet Bouwfonds voor de
zoveelste keer de winst in de twee-
de helft glippen. Nu werd verloren
van Molier met 4-3. In de tweede di-
visie F kwam Hans Anders voorlo-
pig weer op gelijke hoogte met
koploper FCD Roermond door de

toto/lotto
DEN HAAG - Lotto 47: Eerste Pr« s-.3,
winnaar f. 263.978,90, tweede prUb g7
winnaars f. 50.000,00, derde Pr«sj= 6B
winnaars f. 1360,70, vierde prijs-■'£.winnaars f. 28,80, vijfde prijs: 6844Uw

naars f. 5,00. Cijferspel 47: Zes crjie.,
goed: 2 winnaars vaste prijzen, v'Jl

drjefers: geen winnaar, vier cijfers: 2y,

cijfers: 223, twee cijfers: 2289. Toto * .
Eerste prijs: geen winnaar, tweede P «5
18 winnaars f. 930,40, derde prijs: ">
winnaars f. 137,20. Toto-gelijk 47: ee^
prijs: geen winnaar, tweede prijs: 1 w f
naar f. 345,30, derdeprijs: 16 winnaai
107,90, vierde prijs: 355 winnaars f- '■

topper tegen Bouwkompas te win-
nen met 5-2.
ZW Wierts/Haantjes moest het
thuisduel tegen Van der Zande win-
nen om in derace om een promotie-
plaats te blijven. In een straftijdvan
Wiertsspits Verhoeven kwam de
thuisclub zelfs op voorsprong, die
nog direct uitgebreid kon worden,
toen de thuisclub weer kompleet
was. Wierts maakte de beslissende
derde treffer.
Eerste divisie C:
ZW Wierts/de Haantjes-Rudy van der Zan-
de 3-1 (2-0).
S. Ihalauw 1-0, P. Lenferink 2-0, F. Verhoe-
ven 3-0, Mulders 3-1.
't Brikske-Tongelreep 3-1 (1-0)
R. Offergeld 1-0, Schoonderwalt 1-1, R. Ba-
chaus 2-1, S. Winkens 3-1
Molier Intra.-Bouwfonds 4-3 (2-2)
G Goulding 0-1, J. Sangers 0-2, v.d. Wiel 1-2,
T. Traats 2-2, R. Schwidder 2-3, Maas 3-3 en
4-3.
De stand: 1. Bunga Melati 8-13 (37-13) 2.
Hooghuis Sport 8-12 (24-16) 3. Molier Intra

9-12 (30-24) 4. Wierts/Haantjes 9-11 (26-22) 5.
H. Meyers 8-10 (26-14) 6. Schoenenreus 8-10
(30-25) 7. R.v.d. Zande 9-8 (26-32) 8. Bouw-
fonds 9-7 (28-26) 9. 't Brikske 9-7 (20-28) 10.
Dousberg Pare 8-6 (16-21) 11. Tongelreep
9-6 (13-32) 12.FC Brunssum 8-0 (8-31)
Tweede divisie F:
DC H. Anders-Bouwkompas 5-2 (2-1)
P. Keuven 1-0,R. Meulenbeek 1-1, P. Keu-
ven 2-1 en 3-1, R. Breikers 3-2, M. Ritzen 4-2,
R. Rapati 5-2.
Bastings-Cosmos 6-2 (2-1)
J. Massot 1-0, M. Dizzy 2-0, T. Labayed 2-4,
J. Massot 3-1, Frinz 4-1, R. Hanegres 4-2, M.
Dizzy 5-2, J. Massot 6-2.
Perey-Amicitia 1-1 (0-0)
M. Dohmen 1-0, H. Joosten 1-1.
EJA-VTV Vaals 3-5 (1-3)
Winkens 0-1, R. Delnoye 0-2, J. Keltjens 1-2,
e.d. T. Gubbels 1-3, L. v. Weersch 1-4, J.
Mccx 1-5, T. Gubbels 2-5, J. Keltjens 3-5.
't Haofke-Fermonia B. 1-10 (0-5)
M. Jejanan 0-1, E. Fermont 0-2, M. Bongers
0-3 en 0-4, A. Houri 0-5, M. Jejanan 0-6, M.
Bongers 0-7, J. de Brouwer 1-7, T. Fermont
1-8, E. Fermont 1-9, S.v. Sinderen 1-10.
De stand: 1. FCD Roermond 8-15 (37-10) 2.
DC H. Anders 9-15 (43-19) 3. Fermonia B.
8-11 (40-19) 4. SZV 8-10 (29-25) 5. Bouwkom-

pas 9-10 (30-32) 6. EJA 9-9 (38-38) 7. Cosmos
9-8 (31-33) 8. VTV Vaals 9-8 (24-23) 9. Bas-
tings 9-7 (22-24) 10. Perey 8-5 (23-33) 11.
Amicitia 9-4 (13-37) 12. 't Haofke 9-2 (16-50)
Hoofdklasse Zuid: ODV Yerna-B. Stap in
4-1, Eysden-Sport M. 0-8, Filmclub-Bouw-
fonds 2 7-4, Laumen/Stampede-FC Bruns-
sum 2 6-0, Bastings 2-Keelkampers 2-7.
De stand: 1.BW Filmclub 9-14 (26-15) 2. Re-
neman Keelk. 9-13 (30-16) 3. Laumen/Stam-pede 9-13 (26-13) 4. Egor '8-12 (25-13) 5.
Bouwfonds 2 9-12 (33-23) 6. Sport M. 9-9
(27-17) 7. ODV Yerna 9-8 (22-23) 8. Sport-
club 8-6 (14-19) 9. B. Stap in 9-6 (33-33) 10.FC Brunssum 2 9-6 (17-27) 11. Bastings 2 9-4
(19-42) 12. Eysden 9-3 (18-37).
Hoofdklasse Noord: Roermond 2-Witten-
horst 5-0, Neeritter-Heel 3-3, H.Meyers 2-A-
-pollo 2-2, Heel-Postert 6-4, ZW Spee-
H.Meyers 2 1-2, Peters Gel.-Nederweert 7-3,
Wittenhorst-'t Huukske 2-2.
De stand: 1. H. Meyers 2 9-13 (38-22) 2. Pe-
ters gel. 9-13 (30-24) 3. Heel 9-12 (37-29) 4.
Neeritter 8-11 (15-9) 5. ZW Postert 9-'lO
(38-27) 6. 't Huukske 9-10 (35-24) 7. Altweer-
terheide 8-9 (28-33) 8. ZW Spee 9-8 (32-34)
9. 9-7 (21-29) 10. FCD Roermond 8-5 (20-30)
11. Nederweert 9-3 (19-31) 12. Apollo 8-3

(16-35).
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Dopingstraffen paardenbezitters
DEN HAAG - In een zitting van het Tuchtcollege van de Neder-
landse Draf- en Rensport (NDR) zijn geldboetes van 2500 gulden
en zes maanden voorwaardelijke uitsluiting als actief deelnemer
geëist tegen de paardenbezitters Theo Oudendijk en JaapBekker.

Zij werden als eigenaar van respectievelijk Dream Highland en
Nikpay beschuldigd van nalatigheid en onzorgvuldigheid. Hun
paarden bleken bij de controle op ongeoorloofde middelen posi-
tief. Eerder waren al straffen tegen de trainers van deze paarden
geëist.

Tegen de dierenarts dr. J. Goosen eiste de aanklager, mr. A.J.
Dek, eenjaar onvoorwaardelijke uitsluiting als deelnemer. De ve-
terinair wordt ervan beschuldigd in twee gevallen ongeoorloofde
middelen te hebben toegediend of te hebben laten toedienen.

Sören Lerby veroordeeld tot boete van kwart miljoen

Geen celstraffen
in fraudezaak Ajax

Boskovs lot
onzeker

- Het lot van Vujadinskov, de Joegoslavischeach van Sampdoria, hangt vol-.Ns de Italiaanse pers in eersteJpntie af van het succes van
(, landskampioen in het Europa
L~P-duel van morgen tegen be-houder Rode Ster Belgrado.,to toekomst blijft echter onze-J< zolang Sampdoria onder-
"*ats blijft presteren in de

J dub uit Genua verloor zon-
jS voor de zesde keer en ver-

met acht punten uit elf
j in de onderste regio-

ZüRICH - De Zwitserse wielren-
ner Urs Freuler, die wegens her-
haald anabolicagebruik voor een
halfjaar door de UCI is uitgesloten,
heeft in het proces dat hij daartegen
is begonnen gelijk gekregen van de
rechtbank in het kanton Glarus. De'
rechter oordeelde, dat Freuler met
onmiddellijke ingang zijn licentie
terug moet krijgen en wedstrijden
mag gaan rijden.

Rechter stelt
Urs Freuler
in het gelijk

De 33-jarige professional, dit jaar
actief bij de Duitse Telekom-ploeg,
wil op 8 januari, een maand voordat
zijn schorsing officieel zou aflopen,
van start gaan in de zesdaagse van
Bremen. Of het zover komt is overi-
gens nog maar de vraag. De rechter
heeft de Zwitserse wieier- en motor-
sportbond (SRB) weliswaar opge-
dragen Freuler zijn licentie terug te
geven, maar de bond kan hiertegen
beroep aantekenen.

Maar ook als de SRB zich bij het
oordeel neerlegt, is Freuler alleen
startgerechtigd in Zwitserland, ten-
zij hij met succes vergelijkbare pro-
cessen aanspant bij rechtbanken in
landen waar hij wil rijden. De UCI,
die deze week in Berlijn vergadert,
behoudt in alle gevallen het recht
sancties te treffen tegen organisato-
ren, die de Zwitserse spierbunde.l
contracteren voordat zijn straf voor-
bij is.

Freuler werd bij een onbeduidende
koers in Reutlingen (Dvi) betrapt
op het gebruik van het spierverster-
kende hormoon testosteron en met
ingang van 5 augustus voor zes
maanden geschorst.

Bartels en Harmsen kunnen even-
eens in cassatie gaan. Voor aan-
vraag tot cassatie geldt een termijn
van veertien dagen. Volgens mr. J.
Italianer, de raadsman van Ajax,
kan de zaak zich daarna nog gerui-
me tijd voortslepen. „Nog wel één a
twee jaar".

door zijn raadsman in het gerechts-
gebouw vertegenwoordigd, kreeg
een voorwaardelijke gevangenis-
straf opgelegd van vier maanden en
een geldboete van 60.000 gulden.

Ajax kreeg een geldboete van twee
miljoen gulden op het bord. De
helft daarvan is voorwaardelijk. Het
gerechtshof achtte valsheid in ge-
schrifte en belastingfraude bewezen
bij de transfers van de Deen Hen-
ning Jensen van Real Madrid in
1979, van de Deen Frank Arnesen
naar Valencia in 1981, van de Oos-
tenrijker Felix Gasselich van Au-
stria Wien in 1983 en van Sören
Lerby naar Bayern München in
1983.

AMSTERDAM - Direct nadat mr. J. Willems van het Amster-
damse gerechtshofvonnis had gewezen in de fraudezaak Ajax,
nam mr. Orie telefonisch contact op met Sören Lerby. „Me-
neer Lerby was, met mij, teleurgesteld dat hij niet is vrijge-
sproken", liet de raadsman van deDeen even later op dikteer-
snelheid weten. De huidige teamchef van Bayern München
werd in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke vrij-
heidsstraf van zes maanden en een geldboete van 250.000 gul-
den. Of zijn cliënt tegen het vonnis in cassatie gaat, kon mr.
Orie nog niet zeggen. „Ik moet me eerst over het arrest bui-
gen".

Sören Lerby, vorig jaar juli vrijge-
sproken, had zich over de uitkomst
van het hoger beroep het meest te
beklagen. In tegenstelling tot mr.
Poelmann achtte mr. Willems bewe-
zen dat de Deen zich schuldig heeft
gemaakt aan onjuiste belastingaan-
gifte en valsheid in geschrifte. „Hij
heeft gepoogd zich een aanmerke-
lijk geldelijk voordeel te verwer-
ven", legde mr. Willems in zijn
vonnis vast.

KNVB steunt bouw
nieuw stadion

Naast de boete van 250.000 gulden
die Lerby kreeg opgelegd, moet hij
ook nog een fiscale naheffing van
ruim 1.250.000 gulden ophoesten.
Om in 1983 aan zijn overgang van
Ajax naar Bayern München, des-
tijds als speler, ongeveer een mil-
joen gulden netto over te houden,
had de Deen naar het oordeel van
het gerechtshof belastingfraude ge-
pleegd. Samen met zijn adviseur
Maarten de Vos en Ton Harmsen
had Lerby een ingewikkelde, maar
daarom niet minder illegale con-
structie bedacht met een Zwitserse
bankrekening en een lege BV in
Londen. Maarten de Vos werd me-
dio juli vorig jaar bij gebrek aan
bewijs vrijgesproken.

Arie van Eijden had geen tijd nodig
zich nader te beraden. Hij besloot
onmiddellijk in cassatie te gaan te-
gen de straf (een voorwaardelijke
gevangenisstraf van vier maanden
en een geldboete van 60.000 gulden)
die mr. Willems hem oplegde. Pro-
cureur-generaal mr. A. Van der
Perk had op 7 november tegen Van
Eijden nog een gevangenisstraf ge-
ëist van acht maanden, waarvan
vier maanden voorwaardelijk.
„Maar ik heb er nooit rekening mee
gehouden achter de tralies te moe-
ten". Van Eijden zei nog te zeer
geëmotioneerd te zijn om dieper op
het vonnis in te kunnen gaan. Hij
haastte zich vervolgens het ge-
rechtsgebouw uit om een frisse
neus te halen. Tegen Van Os: „Ik ga
even een luchtje scheppen".
Alle verdachten in de fraudezaak
Ajax bleven celstraffen bespaard.
Voormalig voorzitter Ton Harmsen,
door het gerechtshof als de kwade
genius beschouwd achter de belas-
tingfraude en valsheid in geschrifte
in de periode van 1979 tot 1985,
werd veroordeeld tot een voorwaar-
delijke gevangenisstraf van zes
maanden en een geldboete van
175.000 gulden. Ex-penningmeester
Bartels, evenals Harmsen en Lerby

Van ’t Schip reist niet mee naar Pamplona

Van Gaal mist Wouters

" Sören Lerby in de tijd dat hij nog actiefwas voor Ajax. De huidigetrainer van Bayern Mün-
chen werd gisteren vanwege de al lange tijd slepende fraudezaak veroordeeld tot een voorwaar-
delijke gevangenisstrafen geldboete.

MüNCHEN - Sportief gezien
gaat het de Münchense werkgever
van Jan Wouters niet naar den viel
ze, maar financieel boert Bayern
best. Penningmeester Kurt Hege-
rich had bij de jaarvergadering geen
enkele reden tot klagen. De schat-
bewaarder maakte bekend, dat het
seizoen '90/'9l een recordwinst
heeft opgeleverd van 1,599 miljoen
mark (1,8 miljoen gulden). Het jaar
daarvoor hield Bayern anderhalf
miljoen gulden over.

Afgelopen seizoen was, hoewel er
geen kampioenschap te vieren viel,
de omzet met 38,9 miljoen mark
(43,5 miljoen gulden) hoger dan
ooit. De stijging in vergelijking met
het jaarervoor was 1,65 miljoen gul-
den. Hegerich zei dat het eigen ka-
pitaal van Bayern München is toe-
genomen tot boven de negen mil-
joen gulden.

Tijdens de jaarvergadering werden
Franz Beckenbauer en Karl-Heinz
Rummenigge officieel benoemd tot
vice-voorzitter. De verandering van
de statuten, die voorzien in de uit-
breiding van het dagelijks bestuur
met twee personen, kreeg de beno-
digdesteun van meer dan driekwart
van de stemgerechtigde leden.
Voorzitter Scherer, penningmeester
Hegerich en vice-voorzitter Schiefe-
le werden voor een nieuwe ambts-
periode van drie jaar herkozen.

Bayern München
boert opperbest

geen tegenstander van de reorgani-
satie, maar heeft op bepaalde pun-
ten bezwaren. „Het is denkbaar dat
de OR zijn bezwaren voorlegt aan
de Ondernemingskamer, waarna de
rechter een uitspraak doet. Dat zal
ons er overigens niet van weerhou-
den de noodzakelijke werkzaamhe-
den te verrichten."

B-junioren

ZEIST - De sectie betaald
voetbal van de KNVB is be-
reid, door middel van een le-
ning, middelen beschikbaar te
stellen voor de bouw van het
nieuwe stadion dat in Amster-
dam Zuid-Oost moet komen.
De KNVB zou dan als het wa-
re vooruit de huur betalen van
interlandwedstrijden die in de
loop van een aantal jaren in
Amsterdam kunnen worden
gespeeld. Het gaat om een be-
drag van plus minus vijf mil-
joen gulden.

heeft dat twee dagen voor de Uefa-
ontmoeting -derde ronde - tegen
Osasuna in Pamplona voor de eer-
ste keer toegegeven. Zelf ziet Van
Gaal geen enkele reden tot twijfel.
„Het probleem is echter dat ik niet
alleen moet geloven in onze speel-
stijl, maar dat de complete selectie
dat moet doen. Daaraan ontbreekt
het. Ik mis scherpte. Zowel in het
veld als daarbuiten."

„Het resultaat gaat tegen ons wer-
ken", verklaarde Van Gaal maan-
dag in de Meer. „We moeten het
geloof in onszelf behouden en ons
eigen systeem blijven uitvoeren.
Het wordt een kunststukje om dat
te volbrengen. De druk die ons van
buitenaf wordt opgelegd, wordt
steeds groter."

Van Gaal: „Tegen FC Twente heb-
ben we laten zien in elk geval defen-
sief heel goed georganiseerd te
kunnen spelen. Dat zullen we in
Spanje opnieuw doen. Alleen zal
daarnaast meer voor de diepte wor-
den gekozen. Daarvoor hebben we
ook weer de spelers beschikbaar."

AMSTERDAM - Louis van Gaal
mist Jan Wouters nu al. De tech-
nisch directeur van Ajax vindt dat
het zonder zijn naar Bayern Mün-
chen vertrokken spelleider wel erg
rustig is geworden in het veld. „Wie
nu de leider moet worden?", vroeg
Van Gaal zich gisteren af. „Ik weet
het niet. Blind heeft het in zich,
Jonk wellicht ook. Beiden zien het
spel, weten wat er collectief moet
gebeuren. Om dat vervolgens over
te brengen op de rest is erg moei-
lijk. Er lopen maar weinig leiders in
het betaalde voetbal."

Het is de bedoeling dat de groep in
zijn geheel het vertrek van de inter-
national opvangt. „Als we allemaal
een beetje meer gaan praten, krijgt
het vertrek van Wouters wellicht
nog een positieve uitwerking. Het is
ten dele aan te leren. Wouters is ook
niet zon geboren leider. Het sprak
meer uit drift over water in het veld
misging."
De tegenvallende resultaten hebben
het vertrouwen binnen de spelers-
groep van Ajax danig aangetast.
Technisch directeurLouis van Gaal

De vergadering ging akkoord met
het instellen van een " landelijke
competitie voor de B-junioren, die
na twee seizoen moet leiden tot
twee afdelingenvan twaalf clubs in
de top. Besloten werd de eredivisie
voor de A-junioren uit veertien
clubs te laten bestaan in het nieuwe
seizoen.

Het verlangen van de Centrale Spe-
lersraad de „nieuwe" rode kaart
voor een doelpunt voorkomende
handsbal met een schorsing van één
wedstrijd te bestraffen, werd niet
gehonoreerd.

De KNVB heeft in het komende
voorjaar drie landenwedstrijden na-
genoeg definitief vastgelegd. Op 26
maart een thuiswedstrijd tegen Joe-
goslavië, op 29 mei, ook in eigen
land, tegen de Zuidamerikaanse
kampioen Argentinië en op 5 juni
een uitwedstrijd in Frankrijk.

Steunvoor
Konijnenburg

- De Nederland-
s Ski Vereniging (NSV) wil

Gerrit JanKonij-
Iburg 0p (j e deelnemerslijst

v n de Olympische Winterspelenn Albertville 1992 hebben. Dat
jJ directeur Van Schaveren op
4 Jaarlijkse perspresentatie in

1, n Schaveren meldde ver-
üSd dat het aantal deelnemers

left de winterspelen in Albertvil-
is verdubbeld in vergelijking, et vier jaar geleden in Calgary.

i de Franse Alpen behoren
l^stylers Jeannette Witte (bal-

> en Michiel de Ruiter (sprin-
t^J tot de deelnemers. Beidej/tken zijn demonstratjespor-

Zweedsebond
verkoopt kaarten
J°CKHOLM - De Zweedse
j(oetbalbond houdt de kaartver-
j °P voor de eindronde van de
l^opese titelstrijd in eigen
'an^' "^e nebDen Seen behoefte
lan er^ei agentschappen", be-rukte Lennart Johansson, de
j^edse voorzitter van de UE-
£■ Het organisatiecomité
L,eeft naar een zo eerlijk moge-
C . verdeling van de toegangs-
prijzen voor de vijftien wed-
s Uden, komende zomer in
Weden Na de loting op 17 ja-

in Göteborg krijgen de
k filriemende landen de beschik-
|JJ6 over twintig procent van
jj!j aantal beschikbare plaatsbe-

per wedstrijd.

Versterking voor
Zuid-Limburg

jOERENDAAL - De Zuidhol-
j,^dse amateurs Arthur en]u^ard Farenhout en Ad van de
j^aden hebben wielervereniging
vol oekse renners verlaten om(jagend jaarde kleuren te verde-, sen van wielerclub Zuid-Lim-
jj,rS uit Heerlen. „Mijn broer
£ heeft als gastrenner bij

verschillende
dj Strijden gereden. De begelei-
bev en s^eer binnen de ploeg
ty.Vlelen hem goed. Daarom ver-

sselen we van clubshirt", al-
Sen Arthur Farenhout, die als
Li. van Nederlands grootste

geldt.

Nijssen in
kwartfinale
j^ANNESBURG - Na het we-
l),^kampioenschap voor dub-
j^.!s in Johannesburg, waar Torn
jjssen met Cyril Suk met de
(jj?.l sterkste combinaties in het
jj. Jjdperk trad, trad hij gisteren
(j. Johannesburg in het
Cbbelspel van het 100.000 dol-
(j Challenger toernooi aan. Na
,j drie nederlagen tegen de top-
£° s waren twee onbekende
ciivafrikanen' clinton Marsch

Kevin Ollyett, hun tegenstan-
t^rs- Met twee maal 6-4, dus

e servicebreaks, plaatsten, Jssen en Suk zich voor de

De regering heeft zich bereid ver-
klaard een subsidievan zes miljoen
beschikbaar te stellen voor het
nieuwe stadion indien de NOS de
rechten krijgt van alle belangrijke
wedstrijden (Europacup en inter-
lands) die daar worden gespeeld.

sportkort
v IJSHOCKEY - Falcon Girls
lerft gen hun Geleense oppo-
(0 Meetpoint/Eaters met 4-9
b u^> 3-4, 1-2). Van de Valken-
(j p

gSe ijshockey dames scoor-j£n Silvia Gibbels (4), Irene
j.Pels (2) en Jacqueline Felex,
4 f}eke Timmermann en Sigrid

*ders ieder een maal.

Verder wil Van Gaal vooral dat
Ajax zichzelf blijft. „Juist in de ver-
loren wedstrijden hebben we heel
goed gevoetbald. Verdedigend wei-
nig weggegeven, voorin veel ge-
creëerd. In feite is er niets aan de
hand. Ik hoop de spelers daarvan te
kunnen overtuigen."
Ajax vertrekt vandaag met zeven-
tien spelers naar Pamplona. Van 't
Schip, Hansen en Willems zijn ge-
blesseerd en blijven thuis. Van
Loen is een twijfelgeval, vandaar de
extra man boven het gebruikelijk
aantalvan zestien. Door het vertrek
van Wouters is Davids aan de selec-
tie toegevoegd.

Van 't Schip trainde gisteren. Hij
bleek te veel last te hebben van een
spierblessure in de rug om morgen
in actie te kunnen komen. Van
Loen heeft pijn in de knie en kan
daardoor zijn been niet strekken. Er
bestaat echter een gerede kans dat
dit euvel op tijd is verholpen. Pet-
tersson, Kreek en Groenendijk, die
eveneens aangeslagen uit het duel
met FC Twente kwamen, zijn nage-
noeg fit.VOETBAL - Het Limburgs da-<*steam onder 18 jaar komt

om 19.30 uur uit tegen
v vertegenwoordigend teams^?. Noord-Brabant. De wed-
feiÜ d Wordt gespeeld op het ter-
ty n van FC ODA in Boshoven-

De KNVB, of de sectie betaald voet-
bal, heeft over eventuele media-
rechten, laat staan over debedragen
die daarmee gemoeid zijn, nog geen
standpunt bepaald. „Omdat er meer
dan één gegadigde is", stelde Mar-
tin van Rooijen. De voorzitter acht-
te het onmogelijk dat die uitspraak
er, zoals de regering wenste, voor 1
december zal zijn. De eventuele „le-
ning" van de KNVB kan worden
gezien als compensatie voor het ge-
mis van de regeringssubsidie, wan-
neer met een andere gegadigde dan
de NOS overeenstemming zou wor-
den bereikt over uitzendrechten. sport in cijfersVOETBAL

Dallas, vriendschappelijke interland:
Verenigde Staten-Costa Rica 1-1 (1-0). 6.
Kinnear 1-0, 59. Montero 1-1. Scheids-
rechter: Castellanos. Toeschouwers:
23.000. Rode kaart: 33. Murray en Que-
sada (CRi).

hez Vicario 153, 6. Capriati 142, 7. No-
votna 108, 8. Mary Joe Fernandez 100, 9.
Martinez 95, 10. Manuela Maleeva 87, 11.
Katerina Maleeva 74, 12. Garrison 66, 13.
Tauziat 64, 14. Huber 62, 15. Mesjki 61,
16.Wiesner 58, 17. Sukova 56, 18. Appel-
mans , 19. McNeil 45, 20. Halard 44,93.
Nederlandsen: 30. Schultz 29,65,49. Bol-
legraf 22,75, 66. Jagerman 18,025.

Johannesburg. Open Zuidafrikaans
kampioenschap, mannen, 200.000 gul-
den, eerste ronde: Connell - Goellner 6-1
7-5, Woodforde - Geyer 6-1 7-6, Witsken- Kriek 6-3 6-2, Curren (VSt/6) - Marco
6-4 6-4.
Dubbelspel, eerste ronde: Nijssen/Suk -Marsh/Ullyett 6-4 6-4, Cash/Pate - On-
druska/Stafford 6-3 6-3.

De reorganisatie van het secreta-
riaat betaald voetbal werd tijdens
de ruim vier uur durende vergade-
ring opnieuw besproken. De sectie
twijfelt tussen vier of vijfmanagers
en over devraag of de te benoemen
directeur betaald voetbal één van
de specifieke taken onder zijn be-
heer moet nemen. Het sectiebe-
stuur is daar voorstander van.

GRONINGEN - Galatasaray hoopt
op korte termijn Hennie Meijer van
FC Groningen in te lijven. Henk
van Ginkel, de Nederlandse ma-
nager van de Turkse club, heeft en
bod op de 29-jarige aanvaller ge-
daan. Het bestuur van Groningen
wees het eerste voorstel af, maar is
bereid deze week verder te praten
over een tussentijdse transfer.
Meijer tekende deze zomer een
nieuw, lucratief driejarig contract in
het Oosterpark. Hij heeft echter
nooit een geheim van zijn wens ge-
maakt ooit nog bij een buitenlandse
topclub te spelen. Galatasaray, de
huidige nummer drie in de Turkse
competitie, heeft met Meijer nog
niet sproken. De club wil eerst de
onderhandelingen met FC Gronin-
gen afronden.

Galatasaray wil
Hennie Meijer

vermans 498, 85. Schapers 426, 110. El-tingh 346, 241. Nijssen 116, 255. Groen
106, 291. Wibier 84, 304. Van Duyn 80,
331. Kernpers 65.

Dubbels eindklassering: 1. Fitzgerald/
Jarryd 3366, 2. Flach/Seguso 2407, 3.
Davis/Pate 2275, 4. Connell/Mitchibata
1950, 5. Woodbridge/Woodforde 1769, 8.
Nijssen/Suk 1319.

Vrouwen: 1. Seles 277, 2. Graf 219, 3.
Sabatini 200, 4. Navratilova 191, 5. Sanc-De ondernemingsraad van de

KNVB is, volgens Van Rooijen,

- TonKlerx van de
Hon Weert heeft de halve marat-
§:■ van Swartbroek gewonnen.
l^ de vrouwen won Tilly van de
j*zr, eveneens van A.V.Weert.
12 ? de diverse lopen over 7 -
tton en 21>1 km. namen meer dan°u Personen deel.

AUTOSPORT
Chester. RAC-rally, stand na tweede
etappe (21 van 37 klassementsproeven):
1. Sainz/Moya Toyota 2.36.04, 2. Auriol/
Oceelli Lancia. 0.12, 3. Kankkunen/Piiro-
nen Lancia 0.32, 4. Mcßae/Ringer Suba-
ru 1.13, 5. Eriksson/Parmander Mitsu-
bishi 1.55,6. Alen/Kivimaki Subaru 1.58,
7. Vatanen/Berglund Subaru 2.29, 8. Sa-
lonen/Silander Mitsubishi 3.48.

TENNIS
Wereldranglijsten: per 25 november:
Mannen 1. Edberg 3515, 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, 11. Bruguera 1504, 12. Gustafsson
1462, 13. Rostagno 1392, 14. Emilio
Sanchez 1388, 15. Chang 1363, 16. Ivani-
sevic 1352, 17. Wheaton 1289, 18. Prpic
1178, 19. Gilbert 1129, 20. Hlasek 1109;
Nederlanders: 26. Siemerink 885, 37.
Haarhuis 773, 40. Krajicek 744, 70. Koe-
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Jeugd Hoofdklasse B
FC Zwolle-NAC 2- 1
Feyenoord -Fortuna S 4-1
Vitesse-Excelsior 8- 1
PSV-GoAhead E 4- 0
SVV-Twente 3- 2
Elinkwijk -Willem II 3- 4
Stand:
Feyenoord 10-19
PSV 10-18
Twente 10-16
FC Zwolle 9-12
Go Ahead E 9-9
Willem II 9- 8
SVV 9- 7
Excelsior 10- 6
Vitesse 7- 5
Elinkwijk 10- 4
NAC 8- 3
Fortuna S 9- 3
Landelijk le klasse D
NEC-Quick 1- 1
Volharding-MW 2- 2
VWO3-PSV2 2- 2
Helmond Sp.-DCS 4- 0
Treffers-Eindhoven 2- 2
Stand:
Helmond Sp. 10-16

' NEC 10-15
Roda JC 9-13
PSV 2 10-13
Eindhoven 10-11
Treffers 10-11
Quick 10-11
MW 10-10
FCVW 9- 8
PCS 10- 5
Volharding 11-3
VVV'O3 9- 2
Jeugd Hoofdkl. A
RKVVL-Panningen 2- 1
Gr. Ster-Blerick 1- 1
Almania -Haelen 5- 1
Sittard-Merefeld. 3- 5
Venray -Heer 9- 0
Sportcl.'2s-EHC 3- 5
Stand:
Venray 7-14
RKWL 9-12
Blerick 8-12
EHC 8-11
Merefeld. 8-11
Heer 8- 8
Gr. Ster 9- 7
Parmingen 8- 7
Almania 7- 6
Sittard 8- 6
Sportcl.'2s 8- 2
Haelen 8- 0
Jeugd IA Noord
PSV'3S-SSS'IB 1- 3
Helden-RKSVN 3- 1
HBSV-FCV 3- 3
Reuver -Venl. B. 1- 3
W'mina'oB-Sparta'lB 2- 3
Wittenh. -Rios 3- 1
Stand:
Helden 8-14
SSS'IB 8-13
Venl. B. 8-12
Sparta'lB 8-10
RKSVN 8-10
Wittenh. 8- 8
PSV'3S 7- 6
W'mina'oB 7- 5
HBSV 8- 5
Rios 8- 5
Reuver 8- 4
FCV 8- 2
Jeugd IA Zuid
MW'O2-Scharn 6- 2
Bekkerv.-Quick'oB 5- 0
RKBSV-Limburgia 5- 0
L'heuvel -Haslou 2- 1
De Ster-SVM 1- 3
Voerend. -KVC Oranje 4- 1
Stand:
RKBSV 8-14
SVM 8-14
Voerend. 7-12
L'heuvel 7-11
Bekkerv. 8- 8
PeSter 8- 7
Haslou 7- 6
MW'O2 7- 6
KVC Oranje 8- 6
Quick '08 7- 3
Scharn 8- 3
Limburgia 7- 0

Hoofdklasse Dames
Woenselse B. -Oliveo 0- 1
Braakhuizen-KFC 3- 1
Celeritas-NEC 1- 4
SET-Bavel 1- 1
GDA-VOW 5- 0
Stand:
Den Dungen 9-18
NEC 10-12
Oliveo 10-12
KFC 9-11
Celeritas 9-11
CDA 10-11
Ba vel 10-10
SET 10- 9
Braakhuizen 9- 8
Woenselse B. 9- 7
Leveroy 9- 4
VOW 10- 1
DAMES INTERREGIONAAL
ODC-NOAD 0- 0
gSS'IB-Pr. Irene 1- 2
Herptseß.-WW'2B 7- 1
Herpinia -Hurwenen 3- 1
Nooit Gedacht-BSC 0- 1
Hulsel-TwinkleSt. 4- 1
Stand:
ODC 9-14
BSC 9-14
Pr. Irene 9-13
Herpinia 9-11
NOAD 8-10
Herptse B. 8- 9
SSS'IB 8- 9hurwenen 9- 7
Hulsel 8- 6
Nooit Gedacht 9- 5
WW'2B 9- 5
Twinkle St. 9- 1
Dames le Klasse Zuid
Nyswiller-Rapid 3- 2
Sportclub-SVH 1- 1
Heksenberg-Heilust 0- 0
Leveroy 2 -Keer 1- 1
Linne -De Leeuw 0- 1
Stand:
Heksenberg 7-13
Keer 8-10
Rapid 8-10
Sportclub 8- 9pc Leeuw 7- 9
Heilust 7- 9
Nyswiller 8- 9
Leveroy 2 9- 6
Susteren 8- 4
Linne 9- 4
$VH 7- 3
Dames le Klasse Noord
RKDEV-Bevo 12- 0
Wittenh.-RKMSV 0- 3
Merefeldia-Brevendia 1- 4
America -QuickB. 1- 3
Venray-MVC '5- 1
RKHVC-Reuver 1- 0
Stand:
Venray 9-16
QuickB. 9-16
RKDEV 9-13
RKHVC 9-13
Brevendia 9-11
RKMSV 9- 9
America 9- 9
Reuver 9- 7
Merefeldia 9- 7
Wittenh. 9- 4
MVC 9- 3
Bevo 9- Q
Dames 2e Klasse Zuid
Leonidas-Treebeek 0- 0
WDZ-GeulscheB. 4- 1
RKVCL-Egge 3- 4
Coriovallum-Weltania 0- 1
Haanrade-DBSV 0- 5
Stand:
RKVCL 8-14
DBSV 8-12
Klimmania 7-12
ïgge 8- 9
WDZ 7- 7
Coriovallum 7- 5
Weltania 7- 5
Leonidas 7- 5
Treebeek 6- 4
Geulsche B. 7- 4

Haanrade 6- 1
Dames 2e Klasse Midden
Vesta-Helden 2- 0
Slekker 8.-Sittard 4- 0
De Ster-OVCS 5- 0
RKVB-Mariarade 6- 1
Stand:
RKVB 9-12
De Ster 6-10
KOC 7-10
Sittard 7- 8
OVCS 7- 7
Vesta 6- 6
Almania 6- 4
Helden 7- 4
SlekkerB. 6- 3
Mariarade 5- 2
Dames 2e Klasse Noord
Helden 2 -Melderslo 3- 0
SSS2-HRC 1- 1
Blerick-Roggel 3- 2
Sparta-KVC 4- 0
Resia -Swolgense B. 2- 1
Stand:
HRC 9-13
Sparta 10-13
Steyl 7-11
SSS 2 9-11
Resia 9-11
Helden 2 9-10
Blerick 7- 9
Roggel 10- 8
Swolgense B. 9- 8
Egchel 7- 3
Melderslo 8- 3
KVC 8- 2
Dames 3e Klasse A
Vaesrade-MKC 2- 1
EHC-Hulsberg 5- 0
Rapid 2-WW 2 1- 1
Schimmert-Eijsden 0- 7
Lemirsia-RKIW 0- 5
Daalhof-Willem I 3- 4
Stand:
EHC 9-17
Vaesrade 7-14
Eijsden 9-14
RKIW 9-13
MXC 8- 8
Willem I 9- 8
Hulsberg 8- 8
WW 2 8- 7
Rapid 2 9- 7
Lemirsia 8- 3
Daalhof 9- 3
Schimmert 9- 0
Dames 3e Klasse B
Sportcl.'2s 2-Kolonia 0- 7
Passart-Langeberg 3- 2
FC Gracht-Nieuw Ein- 2- 7
de
Stand:
Kolonia 5-10
VKC 5-10
Sportcl.'2s 2 , 5- 8
Langeberg 4- 6
Passart 6- 6
Nieuw Einde 4- 2
Rimburg 4- 2
Waubach 5- 0
FC Gracht 6- 0
Dames 3e Klasse C
De Ster 2-Armada 2- 0
Haslou -Haelen 4- 0
Born-RKSNA 2- 0
OVCS 2 -Boekoel 0-13
SHH-GSV 0- 4
Stand:
Haslou 7-14
GSV 7-12
Bom 9-10
DeSter 2 7-10
Haelen 8- 9
RKSNA 8- 8
Boekoel 7- 7
LHB/MC 8- 7
SHH 8- 5
Armada 8- 4
OVCS 2 9- 0
Dames 3e klasse D
RKDEV 2-RKMSV 2 2- 2
MVC'I92-Venray2 0- 2
RKSVN-Brevendia 2 5- 1
Someren 2-Bevo 2 11-0
RKHVC 2-DESM 3- 0
Stand:
Someren 2 9-17
RKHVC 2 9-16
Venray 2 9-15
RKDEV 2 9-10
MVC'I92 9- 9
DESM 9- 8
RKMSV 2 9- 8
Brevendia 2 9- 7
RKSVN 9- 7
Hegelsom 8- 5
FC Oda 8- 4
Bevo 2 9- 0

Dames
Prov. klasse
Blerick-Born 8- 7
Kerkrade-Loreal 2 4-26
lason 2-Maasbracht 11-10
Gemini-Polaris 11-9
Vesta-GHC 6-14
IA
HVN/DES-GHC 2 27- 3
Bevo 2-Br. Sport 8-13
Eksplosion-Ospel 12- 8
Loreal 3-SVM 2 8-18
1B
Caesar 2-ESC 9-11
Vilt-Olympia 16- 7
Minor-Gulpen 18-15
BDC-Sibbe 14-14
lason 3-Marsna 10-10
2A
HBS 2-Hercules 2 31-11
Gr. Ster-Posterholt 2 12-18
Br. Sport 2-Swift 2 4-13
SWH-Wittenhorst 2 3- 3
HVN/DES 2-Blerick 2 3- 8
Rapiditas 2-Bevo 3 0- 5
2B
Maasbracht2-Stramproy 14- 8
Merefeldia 2-Linne 14-12
Posterholt 3-IVS 2 20-11
Sittard 4-Noav 2 12- 9
Rapiditas 3-Swift 3 5- 7
2C
Brunssum-Caesar 3 19-11
Blauw Wit 2-Gemini 2 5-10
Wijnandia 2-Born 2 13-12
Zwart Wit-Wilskracht 3- 5
2D
IVS-Heerlen2 7- 9
Olympia 2-Adio 10-16
Heerlen-MVC 6- 6
Polaris 2-Vebios 5-12
Margraten 2-Juliana 21-7
BDC 2-Esia 10-10
JPK
Margraten-Polaris 13-18
Minor-Loreal 18-16
Gemini-Rapiditas 10- 7

Heren
Prov. klasse
Polaris-Vesta 24-16
Ospel-Eksplosion 14-25
Bevo 2-Zwart Wit 24-19
Loreal 2-ATSV 27-17
IA
Blerick 2-Kerkrade 9-16
Noav 2-Merefeldia 11-14
Des's9-Swift 2 19-10
1B
Caesar 3-Olympia 22-20
Brunssum-Heerlen 11-25
Wilskracht-BDC 12-28
Minor-Kerkrade 2 18-26n
Zwart Wit 2-Filarskis 16-27
2A
GHC-Blerick3 20- 8
Stramproy-Rapiditas 3 6-26
Popeye-HBS 2 19-13
Manual-Vios 2 17-15
2B
Born-Sittardia 3 lfr-11
Vesta-GHC 2 13-13
Manual-Vios 3 16-33
2C
Blauw Wit 3-Gemini 2 15-19
SVM 2-Wrjnandia 20-20
Posterholt-ESC 15-20
2D
Be Quick-Gulpen 14-16
MVC-BDC 3 14-22
Heerlen 2-ATSV 2 20-22
Kerkrade 3-lason 15-22
ESC 2-Marsna 27-12
JPK
Blerick 2-Leudal 15-17
V. en L. 2-Caesar 14-20
Herten-Noav 7-22
Loreal-Br. Sport 13-15

Heren
2e klasse C
Flevo-Arethusa 14-8
UZSC-Meeuwen 11-8
Amer-Donk Diana 9-10
Vuursche-Meer 10-8
MZPC-Waranda 9-14
TZV-NZC 12-9

Reserve 2e klasse C
VZV 2-Rotterd.2 6-18

.Koudijs 3-PSV 3 12-5
UZSC 3-Meer 2 10-7
BZPC-Merwede 2 3-12
MZPC 2-Waranda 2 12-10
SVH 2-Zijl 4 6-8
3e klasse F
Merlet-BZV 13-12
Nayade-Zegenwerp 7-9
KZPC-Zon 10-4
Njord-Argo 9-7
Dokkelaers-Zeus 7-4
Zeester-Rheden 11-12
Districts competitie
Dames le klasse
Krabben-Heygrave 13-4
Stormvog.-DZT 11-5
Vennen-TRB 5-7
WZV-Treffers 5-6
Njord 2-Hellas 5-9
Waranda-Dokkelaers 7-9

2eklasse A
Zon-Zegenwerp 4-7
Merlet-PSV 2 13-1
Nayade-RZL 7-4
HZPC-Argo 2 4-1

leklasse Heren
Ganze-TRB , 9-8
BZPC-Schelde 10-8
Aegir-Hellas 6-8
HZPC-Mosa 6-11
DEZV-Treffers 5-6
RZ-DZT 12-7

2e klasse A
Hieronymus 2-Dio 5-6
Krabben-Heygrave 15-12
Gorgo-Eszet 7-9
Stormvog.2-Nautilus 4-10
WZV-Treffers 2 13-9
MarcoP.-Nuenen 6-14
Stormvog.2.-Treffers 13-6

2e klasse B
Rog-Eszet 2 13-9
PSV4-Merlet2 8-1
Lutra-Zeps 14-7
PlateUa-ZVH 7-5
Tempo-Spio 15-7
Glana-Thalassa 11-6
Jeugd B
Treffers-PSV 10-6
Gorgo-Zegenwerp 7-11
TRB-Schelde 7-4
HZPC-Arethusa 6-11
Zeester-Tempo 11-4
Treffers-TRB 10-7

Dames
Promotieklasse
Volharding-Jokers 3-0
Dovoc-Fiscus 0-3
Furos-BSV 3-0
Elsloo-Dynamic 2 3-0
Geevers 2-VCH4 3-1
Avoc-Muvoc 0-3

le klasse A
Sittardia 2-Jokers 3 3-0
Furos 2-BSV 2 3-2
Voerend. 2-Vluco 0-3
Sjoahn-Spartak 2-3

le klasse B
Sitt.3-Jokers 4 3-1
Avanti-Rapid3 3-1
NAC-Grovoc 2-3
Geevers 4-Dynamic 3 3-0
Fiscus 2-Helpoort 1-3

Ze klasse A
Dovoc2-Elan2 1-3
AMVJ-Grovoc 3 3-0
Sport/Spel-Avoc 3 1-3

Ze klasse B
Nivoc-Grovoc 2 3-0
SEC 2-Nac 2 3-1
Heeg3-Rapid4 0-3
Avoc 2-Jokers 5 3-1

Heren
Promotieklasse
Heipoort-VCH 3 1-3
Sitt.2-Jokers 3-1
Avanti-Geevers 2 1-3
Furos-Helpoort 3-0
voerend.-Vluco 1-3
SEC-VCH 2 1-3
SEC 2-Muvoc 3-0

le klasse A
Dovoc-Geevers 3 1-3
Fiscus 3-Vluco 2 1-3
Fiscus 2-VCH 4 3-1

le klasse B
Heeg-Jokers 2 2-3
Avanti 2-Geevers 4 3-1
AMVJ 2-Rapid 2 2-3
SEC 3-Avoc 1-3
Fiscus-Elsloo 3-0

2e klasse A
Volharding-Sp/Sp 2 nos
Dovoc 2-Geevers 5 1-3
Furos 2-BSV 3-0
Spartak-Vluco 3 3-1
Sjoahn 2-Elsloo 2 1-3

Ze klasse B
Sitt.3-Jokers 3 3-0
Avanti 3-Geevers 6 0-3
Nivoc-WS 1-3
Spartak 2-Mavoc 0-3
2e klasse C
Volharding 2-Jokers 3 3-0
Bastion-Elan 3-0
SEC 4-VCH 6 1-3
Avoc 2-Helpoort 3 0-3
3e klasse A
Sitt.4-PPT 0-3
Sport/Spel 3-WS 2 1-3
SEC 5-VCH 7 2-3

3e klasse B
Heeg 2-Jokers 5 3-0
NAC-Rapid 4 0-3
Avoc 4-VCH 8 0-3
Avoc 3-Phoenix 2 3-1
Jeugdcompetitie
Meisjes A
VCV-Blok 1-3
Sittardia-Sitt.2 3-0
Avanti-BSV 3-1
Rapid-Dynamic 3-0
Geevers-VCH 3-1
SEC-Heeg 0-3
Meisjes B
Furos-Jokers 3-0
Geevers-VCH 2 2-3
Sitt.4-Sitt.3 0-3
Jongens A
Heeg-AMVJ 1-3
VCV-Sitt. 0-3
Jongens B
Avanti-Geevers 0-3
Rapid-Furos 3-0
SEC-Elsloo " 3-0
Jeugd C
Sitt.-Jokers 3-0
Elan-Furos 1-3
VCV m-Geevers 3-0
VCVj-Dovoc 0-3

Dames Hoofdklasse
Or.Zwart-A'dam 0-5
Zwolle-Mop 3-0
HGC-HDM 3-1
D.Bosch-Laren 0-3
H'sum-Kampong 0-2
Bl.daal-Groningen 1-2

Dames Overg.klasse B
Hurley-Tilb. 0-1
Upward-Rosmalen 1-0

Dames le klasse C
Huac-Best 0-1
G.Zwart-Zow 0-2

Dames 2e klasse E
HMHC-Nuenen 0-3

Dames 3e klasse F
Venray-Boxmeer 3-0

Dames 4e klasse F
Kerkrade-Helden 1-1

Heren Hoofdklasse
Tilburg-A'dam 3-2
Victoria-Mep 4-2
HGC-Kl.Zw'land 3-1
Bloemend.-Hattem 1-2
HDM-SCHC 0-1
Kampong-O.Zwart 3-2

Heren Overg.klasse A
Geel Zw.-Pinoke 1-1

Heren le klasse C
Hod-Rapidity 2-4
EMHC-Were Di 2-0
Uden-Huac 0-4

Heren 3e klasse F
Horst-Eersel 1-2

Heren 4e klasse F
Helden-Cranendonck 0-1
Mierlo-Meerssen 0-2

Heren
Eredivisie
Weert-Den Helder 64-90
Akrides-Canadians 65-57
Meppel-Donar 97-93
DAS-Eindhoven 79-79
Rotterd.-Basketiers 82-68

Promotiedivisie
Virtus-Lokomotief 65-91
Goba-Kimbria 115-70
Wyba-Beverwijk 80-83
Bl.Herons-Tonego 85-71
Celeritas-Weert 2 74-84
Voorburg-E.bird 83-62
OSG-Leiden 82-63

Rayon Hoofdklasse
Tantalus-Black E. 80-69
Eindhov.2-Den Bosch 2 89-111
Heerbaan-Flash 58-85
Ardito-SVH 93-87
Springf.-Bragg. 69-70
Jump.Crabs-Rush 86-63

Overgangsklasse B
Springf.-Bladel 65-84
Attacus-Jasper sp. 78-80
Springf.2-Bragg.2 67-59
Kepu St.-Dunatos 56-72
Hoppers-Quo Vadis 59-81

le klasse A
Bumpers-Bragg.3 61-51

74-70
Jump.Giants-Dunatos 2 82-50

2c klüsst* A
Aeternit.2-Jump.G.2 133-59
Patrick-Landgr. 71-58
Archers-Olympic 78-50
Weert 5-Bumpers 2 2-0
Boemerang-Hoppers 2 86-51

3e klasse A
Springf.3-Bragg.s 51-39
Springf.2-Kepu St.3 63-50
3e klasse B
Venlo Sp.-Patrick 2 104-57
Aetemitas 4-Aetern.3 49-54
Weert 6-Jump.Giant3 63-59
Dames
le divisie B
Black E.-Agon 59-00
Deca E.-WSC 64-48
Flash-Braggarts 64-44
Voorb.2-Dragons 55-74
Rayon Hoofdklasse
Virtus-Schijndel 46-40
High Five-Agon 2 52-30
PSV-Weert 57-53
Overgangsklasse B
OBC-Lieshout 42-55
Tantalus-Erp 50-52
Yellow Sox-Attacus 66-48
Bumpers-Kimbria 60-59
Kepu st.-Aeternitas 71-49

leklasse A
Springf.2-Landgr. 5-23
Springf.-Dunatos 2 51-39
Boemerang-Venlo Sp. 74-33

Eredivisie
HHW-DropShot 8-3
BCH-Arnhem 6-5
Velo-Zijderveld 9-2
Bali-Duinwijck 1-10
Overg.klasse Afd.B
BCH 3-Schijndel 6-5
Sio-Duinwijck 2 4.7
Boonen-Nuenen afg. 5.5
Victoria-Drop Sot 2 8-3
le klasse Afd.4
Un.Venlo-Schijndel 2 7-4
Geldrop-Zijderv.3 6-5
Oss-Veghel 10-1
Bali 2-Bavel 4-7
2e klasse Afd.B
Un.Venlo 2-Weert 2-6
Roat-Boxtelse 4.4
Nuenen 2-Whippet 2-6
Victoria 2-Sittard 8-0

3e klasse Afd.ls
Veghel 2-Schijndel 4 8-0
Geldrop 3-Alouette 2-6
Heerlen-Whippet 2 6-2
Weert 2-Kerkr.2 3.5

3e klasse Afd.l6
BCH 4-Bocholtze 5.3
Geldrop 5-Geleen 6-2
Victoria 3-Kerkr. 3.5
4e klasse Afd.23
Un.Venlo 4-Good L. 4.4
Maasbree-Heel 3:5
Bocholtze 2-Terwaerden 8-0
4e klasse Afd.24
Un.Venlo 3-Someren 5-3Olympia-Challengers 6-2
Roostgerse-Whippet 3 6-2
Victoria 4-Sittard 2 1.7

Hoofdklasse
Hercules-SSS Alkm. 23-10
Stand
Hercules 6-10
Simson 4-8
Interm/BodyFit 4-4
Simson KDO 4-4
Halter 5-4
Olympia 3-2
SSS 5-0

Afdeling pluim
Hoofdklasse
Lamb.-Missers 2 847-835
Centrum-Juliana ' 842-832
L.Raak-Willem T. 832-832
Missers-Nova 836-825
Revanche-Sjeet 834-830
SVH-Höfke 842-840

le klasse A
L.Enfield-SVT 835-828
SVK-Hubert. 841-826
Robin H.-Limburg 816-814
Boekaniers-Hattrick 826-836
Zon-Reunie 813-825
Diana-SVH 2 840-827

le klasse B
Trepke-Prins 810-820
Leeuw-L.Raak 2 822-813

Heros-SVK 2 818-828
Missers 3-Lamb.2 799-800
Sparta-Keulsteeg 816-821
Sjeet 2-Schutters 821-817

Palet-RKWBCM 824-808
Ouwe Mert-Diana 2 814-809
Juliana 2-Kamp 815-814
SVT 2-Vizier 805-768
Höfke 2-Stadion 805-814
Reunie 2-Sportsch. 808-811
2eklasse A
Merkelbeek-Missers 4 804-813
Fortuna-Heros 2 807-818
Hiltonn.-RWB 809-814
O.Römpe-GlückA. 798-792
SVH 3-Hubert.2 813-811
Sjeet 3-Brigid 781-813
2e klasse B
SVE-Treffers 809-808
Wapen-L.Raak3 805-800
Tjoba-Centrum 2 808-798
Prins 2-Winchest. 816-812
Brunssum-Rheingold 806-791
Emma b.-Sparta 2 812-810

2e klasse C
J.Wayne-R.Hood 2 792-801
Heros 3-Fransiscus 790-791
Emma b.2-Roos 801-803
Juliana 3-Treffers 788-789
Boekaniers 2-Zon 2 813-785

3e klasse A
Hoensbr.-Missers 5 802-803
Trianon-Brigid 2 806-795
Hubert.3-Valk 784-776
RKWBCM 2-StarClub 783-807
Schutters 2-Phoenix 802-812
Tjoba 2-Stadion 2 795-793

3e klasse B
L.Raak 4-Leeuw 2 802-782
SVT4-Palet2 775-788
Höfke 3-Reunie 3 804-802
Rheingold 2-SVK 3 801-799
3e klasse C
RWB 2-Schachtwiel 798-774
Diana 3-Trianon 2 773-796
Prins 3-L.Enfield 2 784-793
Sportsch.2-R.Hood 3 785-773
Keulsteeg 2-Centrum 3 808-773
4e klasse A
Glück A.2-O.Römpe3 736-749
Brigid 3-Fortuna 2 762-764
Treffers 2-SVE 2 758-777
Zon 3-Leeuw 3 788-784
Hunter-Revanche 2 777-803
4e klasse B
Kamp-2-Tjoba 3 793-772
W.v.Nuth-Merkelb.2 770-787
RKWBCM 3-Merkelb.2 770-787
Stadion 3-Schutters 3 777-789

4e klasse C
Vizier 2-Emmab.3 775-763
Valk 2-StarC 1.2 560-791
Daltons-J.Wayne 2 775-783
SVT 5-Hoensbroek 2 728-762
Rheingold 3-Höfke 4 779-765

5e klasse A
Star C1.3-RKWBCM 4 754-761
Sportsch.3-Daltons 2 742-754
O.Römpe 4-Keulsteeg 3

729-742
Afdeling Kogel
Hoofdklasse
Lambert.-Trefpunt 846-840

Nationale Dames Trio League
KI.IA
H.de Aar-Erica M. 1-2
H.de Aar-Ket.Proj. 3-0
H.de Aar-Softw.Eng. 2-1

Nationale Heren Trio-League
KUB
H.de Aar-Valkensw. 1-2
H.de Aar-Strike IJ.S. 2-1
H.de Aar-Staalb.Hendr. 2-1

Nationale Dames Trio-Lea-
gue KI.2E
H.de Aar-WorpDev. 3-0
H.de Aar-Wik V. 1-2
H.de Aar-YNCTTilb. 3-0
Uitslagen BC Hoeve de Aar
Heerlen.
BVH/United Bears trio-lea-
gue.
YD 1-Uitsrijkers 3-1
UD 2-Am.Cars 2-2
Kodiaks-Pol.Bears 0-4
Ice Bears-Koala's 1-3;
Bedrijyen-league.
Webibo-Voll dr Op 4-0
ABP 2-Un.Bears 0-4
Ultras.-SSOVH 2-2
Transov.-Genadel. 2-2
ABP-Geleen 3-1
Diana T.-SSOVH 2 1-3

Hoeve de Aar trio-league.
Serv.sterren-Üb-tjes 0-4
Beach 8.-Roco 2-2
Woodh.-Ummer G. 4-0
Klavertjes 4-Sjelme 4-0
Wiellies-UD 0-4
Kwartetten-league.
Marastima-KlimBim 3-1
Chip 11-Roda 4-0
Obies-SOS 0-4
Ladies-S'92 3V2-V2
Wigrut-Spoilers 1-3
Rav.Pl.-Three p.one 3-1

BVH dubbel-league
Hejo-Rest.Stap In 2-2
Term.-Brugm.Ass. 1-3
Cajo-No Spare 3-1
Octopussy-Teamw. 3-1
Vog-Strike F. 4-0

Hoeve de Aar dubbel-league
BZN-Tik 0-4
Kapelh.-Riefie 4-0
Ladies-Trekv. 0-4
Bellefl.-WC 3-1
Volh.-Blind 4-0
Anco-Lablo's 2-2
Optim.-Fantasie 1-3
Missers-Pinhunt. 0-4

United Bears Mediatoernooi
1991
Media dames
S.Nethercott 353
M.Slegers 297
S.Vlierman 283
Media Heren
H.Rooyackers 439
K.Tummers 437
H.Langenberg 410
Bowlers dames
B.Debets 594
L.Szlanina 540
M.J.Brugmans 537
Bowlers heren
J.Creemers 650
R.Kuiten 586
E.Driessen 583
Wisselbeker
deLimburger II 1768

le klas A
Gulpen-Pottebr. 7-5
Comp.St.-Tunnel 4-4
Up Quelle-Delta 3-0
Kanaries-Flaterke 1-5
Erka-Wiegert 7-6
Dousberg 2-Br.wapen 7-3
le klas B
Bouskompas 2-Soleil 7-5
Quelle-Theunissen 4-6
Marathon-Egor 2 2-0
Meetp.-Joffer 10-1
Viss.Aut.-Kolonia 3-4
Hadow-Cosmos 2 1-2

le klas C
Bouwkomp.3-Soleil 2 3-3
Postert 2-Wagt.Weg. 2-9
Tukcon-SZV 2 2-0
Roermond 3-Sitt.B.. 1-4
Phoenix-Keigel 1-1
Meetp.2-PSM 0-5

2e klas A
Filmcl.2-Gulpen 2 4-4
Vici-Delta 2 9-7
Flaterke 2-Kaanen 1-3
Pottem.-Sjork 5-3
T1874-Bastings 3 3-4

2e klas B
Diekske-H.Anders 2 2-5
Up Quelle 2-B.BiDy's 2 3,5
Circ.S.-Kilo 2-15
Yerna 2-Bastings 4 9-1
Boheme-Maasvog.2 2-1

2e klas C
Filmcl.3-Rood wit 2 3-5
Sportcl.2-Brikske 2 > 6-2
Brunss.3-Theunissen 2 2-3
Postwag.-Marebos 2-3
Vissers 2-Hadow 2 2-0
Laumen 2-Vaals 2 0-6

2e klas D
Vaals 3-Rood wit 3-3
DWS Boys-Brikske 3 4-3
Brunssum 4-Reneman 2 0-2
Hadow 3-Eendr. 4-3
Soleil 3-Laumen 3 - 2-2
Egor 2-Cosmos 3 4-4 2eklasE
Makassar-Zwaluw 5-4
Born-Maximiliaan 8-2
AEV Intern.-Geleen 2 3-8
Jabeek 2-Zw.Schaap 1-3
Phoenix 2-Fam.Boys 3-4
Lacroix Ass.-8.k0mp.4 3-1

2e klas F
Adveo-Sitt.B.2 0-1
Oberije-Jabeek 3-7
SZV 3-Geleen 4-3
Neerbeek-Laumen 4 2-5
Sante-Groen w. 0-4
Hanckm.-Puth 6-3

3e klas A
Delta 3-Sjefke 2 13-1
Vrecan-Pottebr.3 6-1
AVS-Sjotter 11-0
H.Anders 3-Eijsden 2 2-10
Br.wapen 2-Wiegert 2 4-4
Sport 2-B.Stap In 4 3-4
3e klas B
Delta 4-Filmcl.4 1-7
Eijsden 3-Sjotter 2 4-10
Dousberg 3-Bovens 3-3
Pottebr.4-H.Anders 4 2-7
Sport3-Keer 7-8
3e klas C
Sjotter 3-MW 0-3
Colson-Willem I 2 1-8
Up QueUe 3-Pottebr.s 2-3
Eijsden 4-Comp.S.2 2-3
Yerna 3-DBSV 2-5
Sport4-Keer2 . 4-13
3e klas D
Eijsden 5-Tunnel2 0-12
Up Quelle4-Flaterke 3 4-1
Sjotter4-Vrcan 2 1-6
DBSV 2-Willem I 2-11
3e klas E
Maasb.-Tunnel 3 11-1
Colson 2-Sjotter 5 2-8
Kanaries 2-Volière 3-8
Bohème 2-Hermsen 2 2-2
Erka 2-Tornado B. 3-1
B.Stap In2-Eijsden 6 2-2
3e klas F
Boemerang-Sjotter 6 7-6
Volière 2-Kaanen 2 4-3
Pottem.2-Vici 2 3-2
B Stap In 3-Sunsh.Z. 6-6

3e klas G
Quelle 2-Hadow4 22-0
Varanbeuk-Reneman 3 ' 3-3
H'heide-Diekske 2 2-2
Fortuna-Centraal 2-1
Kolonia 2-Eendr.2 5-2
3e klas H
Filmcl.s-Varenb.2 5-2
Fortuna 2-Kolonia 3 7-1
Holz-Sportcl.3 8-1
Soleil 4-Laumen 5 5-5
WDZ 2-Goasewey 3-10

3e klas I
Theunissen 3-Soleil 5 0-1
Paco-JessicaB. 3-2
Cosmos 4-Varwnb.3 1-6
Holz 2-Joffer 2 2-3
Driess.B.-Kolonia 4 6-10
Laumen 6-Fortuna 3 1-9

3e klas J
Laumen 7-Holz 3 5-4
Kolonia 6-Reneman 4 3-0
Kolonia 5-Driess.B.2 3-2

3e klas K
Makassar 2-Adveo 2 10-2
Sitt.B.3-Wierts 4 5-1
Bom 2-Tukcon 2 4-2
Likopa 2-Aztecs 4-4
Puth 2-Oberije 2 12-0
Geleen 3-PSM 2 3-4
Wierts 4-Makassar 2 1-10

3e klas L
Bom 3-Brunssum 5 1-5
DWC-Egor 4 6-6
Sitt.B.4-Groen w.2 4-6
Zwaluw 2-Keigel 2 1-2
Adveo 3-Bouwk.s 4-12

3e klas M
Makassar 3-Tukcon 3 2-2
SZV 4-AEVIntern.2 8-0
Postwag.2-Zw.schaap 2 0-0
Phoenix 3-Puth 3 5-2
Likopa-Adveo 4 12-1

3e klas N
Puth 4-SZV 5 7-6
Marebos 2-Beek 4-2
Postwag.3-zw.schaap 3 4-4
Meetp.3-Keigel 3 1-6
Groenw.3-Bouwk.6 6-1

3e klas O
Bouwkomp.7-Jabeek 3 1-11
Novus-Puth 5 3-7
Wagter 2-w.schaap4 9-2
Likopa 3-Hanckm.2 3-3

Dames Zuid
SZV-Geleen 7-0
Hadow-Meetp.2 4-6
Geleen-Jabeek 1-0
Filmcl.-SZV 0-3
Pottebr.2-Zw.schaap 3-3
Pottebr.-PSM 5-1

le klas groep A
Sitt.4-Coriov.3 23-7
Sitt.6-Milj.l. .23-7
Sitt.B-VMS 14-16
Coriov.-Geleen 4 17-13
Mijnstr.6-Geleen 22-8

le klas groep B
Geleen-Sittard 5 19-11
Geleen 3-Mijnstr.s 20-10
Geleen 5-ODS 15-15
Sittard 7-VM 6 25-4
Coriov.2-VM 4 4-25

Ze klas groep A
VMB-TAM2 15-15
VM 11-Sittard9 9-21
VMIS-Geleen9 11-19
ODS2-Brök4 15-15

2e klas groep B
Sittard 14-TAM 3 12-18
Sitt.lO-VM 14 20-10
VM 9-Coriov.4 25-5
Margraten-Brok 5 9-21
Eijsden-Geleen 6 7-23

2e klas groep C
Mijnstr.7-Molenbron 15-15
Coriov.s-Brök 7 13-17
Geleen 7-VM 13 25-2

2e klas groep D
VM 7-Burght 16-14
VM 12-Geleen8 10-20
VM 16-Brök 6 7-23
Sitt.l2-Coriov.6 22-8

3e klas groep A
Bronsb.-Sitt.22 15-15
Mi1j.1.3-Coriov.lo 6-24
Mijnstr.l4-Geleenl7 8-22
Sittard 18-Coriov.l6 24-6

Geleen 11-VM 17 7-23

3e klas groep B
Bronsb.2-Geleen 16 16-14
Coriov.ll-Sittard 19 10-20
Molenbr.2-VM 25 14-16
Geleen 12-Mijnstr.9 6-24
VM 18-Meerssen 9-21

3e klas groep C
Coriov.l2-Molenbr.3 7-23
Geleen 13-ODS 3 25-3
Sittard 20-VM24 25-3
Mijnstr.lo-TAM4 6-24
VM 19-Meerssen2 25-5

3eklas groepD
Sitt.2l-VM23 17-13
ODS4-Mijnstr.ll 20-10
Geleen 14-Kroon 20-10
VM2O-Coriov.ls 14-16
TAM 5-Coriov.7 5-25

3e klas groep E
Burght2-Mijnstr.l2 10-20
Geleen 15-TAM6 15-15
VM2I-Coriov.l4 15-15
Coriov.B-Sittard 16 10-20

3e klas groep F
VM22-Coriov.l3 11-19
Mijnstr.l3-Geleen 10 8-22
TAM 7-Sitt.23 25-0
Coriov.9-Brök 8 13-17
Sitt.l7-Geleen 18 21-9

Dames Paren competitie
Hoofdklasse
l.Mw.Hamers-Mw.Hendriks

67.01%
2.Mevr.Go-Mw.Suhanto67.ol%
3.Mw.Beckers-Mw.Witvliet

62.50%
Stand na 2 wedstr.
l.Mw.Beckers-Mw.Witvliet

124.58%
2.Mw.Hamers-Mw.Hendriks

119.51%
3.Mw.Brands-Mw.Janss

112.72%
le klasse
] .Mw.Coenen-Mw.Kockelkorn

64.24%
2.Mw.Alfers-Mw.Curfs 63.54%
3.Mw.Gremmen-Mw.Heins

62.80%
Stand na 2 wedstrijden
1.Mw.Gremmen-Mw.Heins

119.74%
2.Mw.Alfers-Mw.Curfs 115.62%
3.Mw.Coenen-Mw.Kokkel-
korn 113.64%

2e klasse C
Venlo-Vianen 4-4
Grooth.-Volmac 5-3
Pion-HWP 4-3
Ooievaar-SMB 1.5-6.5
DD 2-Eindhoven 3.5-4.5
3e klasse F
Brunss.-Europ. 6.5-1.5
DJC-VSM 4.5-3.5
Schaesberg-HWP 3 7,5-0.5
Wolstad-Gess 2.5-5.5
Stukkenj.-Eindhov.3 4-4

LiSB Promotieklasse
DJC 2-Venlo 2 4-4
Schaesberg-Hoensbr. 3-5
Juiste Z.-Voerend. 4.5-3.5
Reuver-Pionneke 0.5-7.5
le klasse A
Kerkrade-Hoensbr.2 2-6
Attaque-VSM 2 1.5-6.5
Caissa-Heerlen 6-2

le klasse B
Venray-Gess 2 5-3
Arx-EWS 3.5-4.5
Pionneke-Bergen 3-5
Venlo 3-BI.SV 5.5-2.5
2e klasse A
DJC 4-Fortuna 4-4
MSV-Kasteel 2.5-5.5
Kerkrade 2-Landgr. 3-5
Juiste Z.2-Brunss.2 0.5-7.5

2eklasse B
DJC 3-Gess 3 4.5-3.5
Pionneke 3-EWS 2 1-7
Schador-Voerend.2 2-6
Leudal-Brunss.3 2.5-5.5
2e klasse C
Venlo-Tegelen 1.5-6.5
Leudal 2-Tegelen 2 3.5-4.5
Arx 2-Witte D. 2-6
Venlo 4-Horst 2.5-5.5

3e klasse A
Schaesberg 5-Hoensbr.6 4-4
Voerend.3-VSM 3 2.5-5.5
Cayer-Heerlen 2 6-2
3e klasse B
Schaesb.4-Hoensbr.4 4-4
EVDEZ-VSM 4 4-4
Juiste Z.3-Brunss.4 0.5-7.5

3e klasse C
Blerickse 2-Hoensbr.s 3-5
Fortuna 2-Landgr.2 2-6
Caissa 2-Leudal 3 8-0
3e klasse D
Bergen 2-Helden 4-4
Venray 2-Reuver 2 7-1
Stokp.-Witte D.2 7-1
Venlo 6-Tegelen 3 4-4

Heren D
l.Rudy Cloud 0.42.824. 2.Ben
Nieuwenhuizen 0.45.763.
3.Wim Buysen 0.48.838. 4.Rob
Goessen 0.52.746. s.Jos Gou-
ders 0.52.911. 6.Bert in de
Braekt 0.54.661. 7. Pierre Stey-
vers 0.56.908. B.John de Pauw
1.05.461. 9.Henk Horst
1.55.984.

Dames C
l.Wilma Martinussen 0.44.953.
2.Anita Akkermans 0.48.390.
3.Tine Jacobsen 0.49.675.
4.Marianne v.d.Kraats
0.50.997.
Heren C
l.Sander Walta 0.41.317. 2.Jan
Jorissen 0.41.571. 3.Mark
Weyts 0.41.886. 4.Jeroen Walta
0.44.317. S.Frans Bakker
0.45.467. 6.Adri Thijssen
0.46.933. 7.Rob v.d.Kraats
0.51.650. B.Frans Walta
0.56.706. 9.Bert van Oorsouw
0.57.849.

Heren B
1. Marcel Misere 0.35.196.
2.Marco Lahaye 0.38.864.
3.SandroPitzanti 0.39.662.

Dames A
l.Jolande Duchateau 0.34.724.
2.Paula Janssen 0.39.298.
3.Corrie Duchateau 0.40.585.

Heren A 2
l.Sascha Gottschalk 0.34.327.
2.Luc Knebel 0.34.353. 3.Wim
Meyer 0.36.682. 4.Johny Rad-
stake 0.36.980. 5.J0 Ramakers
0.37.390. 6.Piet Knubben
0.40.830. 7.Jos Nacken
0.59.422. B.Rowan Rossen
1.24.976. 9.Jack Engels
1.48.255.

Heren Al
l.Jeu Smeets 0.31.603. 2.Rob
v.d.Leek 0.32.014. 3.Frank van
Engelen 1.07.832.

Ere-afdeling
Karrewiel-Victoria 8-0
Hakkers 2-Boskab. 3-5
Liewke-Hakkers 0-8
Star Cl.-Scory b. 4-4

Smidter b.-Waardhofb. 8-0
Wien-Zw.Ridders 2-6
Overgangsklasse A
Heer-Angelina b. 4-4
Beat b.-Verdw.Viss.2 3-5
Loontjens-Miranda 7-1
Heister-Gogh 4-4
Blauw Wit-Smidter b.2 6-2
Overgangsklasse B
Keulen-Hoeskamer 7-1
Verdw.Viss.-Hubetsy b. 5-3
Millener b.-DAT b. 4-4
Hook-Ouwe Mert 7-1
Heide-Cramignon 4-4

le klasse A
Camontagne b.-Barney b. 6-2
Jokers-Koningsw. 4-4
Pitsers-Bissjop 4-4
Cramingnon 2-Tunnel 8-0
Maarland-Singel 4-4

leklasse B
Waardh.b.2-Survivors 3-5
Koningsw.2-Sjteiweg 5-3
Sjork-O.Eysden 5-3
A.Aelse-Dolomiet 8-0
Heukske-Borgharen 6-2
le klasse C
Ouwe Mert 2-Eagles 2-6
Hakkers 3-Mariaveld 4-4
Eck-Heukske 2 8-0
Drop Inn-Leeuwenh. 2-6
Hoekje-Schachtwiel 4-4
2e klasse A
Smeed-Gigig. 6-2
Sjteiweg 2-Uiver 4-4
Duuker-Old Inn 5-3
Cramignon 3-O.Genoegen 3-5
O.Eysden 2-Star c 1.3 0-8
2eklasse B
Dolomiet 2-Herli 4-4
.DAT b.2-Liewke 2 7-1
Smid-Bl.Wit 2 4-4
Crazy Pie-Heer 2 8-0
Bissjop 2-Cramignon 4 4-4

2e klasse D
Leeuwenh.2-Jojo b. 3-5
Cosy Corner-Suestra 6-2
Angelina b.2-Wien 3 1-7
Baekske-Karrewiel 3 8-0
Meetpoint-Pr.Hendrik 8-0

2e klasse E >
Karrewiel 4-Muecherv. 2-6
Suestra 2-Hoeve Vos 8-0
C.Corner 2-Oranjeb. 6-2
Fun b.-Keulen 2 3-5
Wien 4-Koom Erin 6-2

Ereklasse
BVO-Hollandia 2-4
Pint-Heukske 5-1
Brand Tav.-Chevrem. 4-2
Maasgolf-BVE 4-2
Maasvallei-SNA 3-3

Stand
Maasgolf 7-12
Brand Taveerne 7-10
GB Chevremont 7-9
SNA 7-9
Pint 7-9
Maasvallei 7-6
Hollandia 7-5
BVO 7-5
BYE 7-3
Heukske 7-2

District Oude Mijnstreek
Hoofdklasse
BGK-Chevrem.2 2-6
Pint 2-Stern 1-7
Hanneman-B.Balke 2-6
Eikske-OBK 6-2
Olympia-Pumpje 3-5

le klasse
Sjörk-B.Balke 2 4-4
Olympia 2-A gen Kirk 4-4
Chevrem.3-Hanneman 2 4-4
G.Leeuw-Pint 3 5-3
Gr.Dal-Tolhoes 4-4

2e klasse
P'umpje 2-Gr.Dal 2 2-6
OBK 2-G.Leeuw 2 6-2
Bocholtz-Eikske 2 7-1
Kirk 2-Pint 4 5-3
Monument-Trefpunt 2-6

3e klasse
Gaat-Gr.Dal 3 4-4
Pumpje 3-Voelender 4-4
OBK 3-Cosy C. 2-6
Sjutt-Sjörk 2 4-4
4e klasse
Döpgere-Singel 5-3
Höfke-Eikske 3 0-8
B.Balke 3-G.Leeuw 3 3-5
Stern 2-Hanneman3 6-2
Pint 5-C.Corner 2 4-4

5e klasse
C.Corner 3-Pin-t 6 0-8
O.Schaesberg-OBK 4 6-2
Voelender 2-A.Maat 5-3
Gr.Dal 4-Höfke 2 6-2
Singel 2-Döpgere 2 3-5
District Weert
Hoofdklasse
Stamgasten-BCB 2 8-4
Schuttersh.-Anker 6-6
Royal-Graswink. 4-8
le klasse
BCB 3-Spijk 6-6
Spijk 2-Laar 6-6
Vriendenb.-Anker 2 7-5
Royal 2-Hook 7-5
Hoppers-Stamg.2 7-5

2e klasse
Royal 3-Bach.Cl. 9-3
Hoppers 2-Hook 2 7-5
Leike 2-Laar 2 6-6
Umbelderke-Anker 3 7-5
District Echt
Hoofdklasse
Zuul 2-Centrum 3-9
Greuske-Slek 8-4
Village-Kerkzicht 6-6
Putbr.b.-Deelgaard 9-3
Montfort-Zuul 7-5

leklasse
Centrum 2-O.Gen. 7-5
Slek 2-Greuske 2 7-5
Heukske 2-Spee 5-7
Deelgaard 2-B.Aolders 6-6
Donck-Montfort 2 9-3
2eklasse
Montfort 3-Paerdstal 4-8
Zuul3-Donck2 10-2
Hingen-Village2 9-3
Spee 3-Stoba 3-9

3e klasse
Spee 2-Village 3 5-7
Stoba 2-Kerkzicht 2 7-5

District M.-Limburg
Hoofdklasse
Hukske-Jagerslust 8-4
Dennenoord-BVO 2 3-9
Kwartel-Inrit 5-7
OBKK-Maasgolf2 5-7

le klasse
BCW-Heytse 4-8
Berg-Breer

< 7-5
Riva-O.Hael 4-8
SNA 2-BCW 2 6-6

2e klasse
BCW 3-Hoove 7-5
BVO 3-Hukske 2 7-5
Eikske-BVE 3 7-5
Klöss-Hook 7-5
Meijel-Berg 2 5-7
3e klasse
BYE 4-Dennenoord 2 ' 8-4
Tup-Pimpernel 7-5
Leste Bal-OBKK 2 5-7
Inrit 2-Kwartel 2 1-11
Zwaan-Eikske2 9-3

District Urmond
Hoofdklasse
Bayern-Maasvallei 2 5-1

Pappegay-Br.Tav.2 2-4
Fortuna-Pappegay 6-0
Almania-Krietje 2-4
Vöske-Papp.Val Aan 5-1
le klasse
Brandpunt-Almania 2 3-3
Krietje 2-A.Einekoeze 3-3
Sitt.2-Fortuna 2 2-4
'Brand Tav.3-Sitt. 3-3
O.Zitterd-Mert 4-2

2e klasse
Papp.V.A.-O.Zitterd 2 0-6
Krietje 3-Vöske 2 4-2
Br.Tav.s-Schopke 5-1
Hollandia 2-Pappeg.3 2-4
Meule 2-Bayem 2 3-3

Ere klasse
Schachtw.-Tunnelb. 8-8
Brunss.N.-Boeresl. 8-8
Spoorz.-Huizinga 10-6
Koetsjh.-Duc 3-.13
Coriov.-Picasso 9-7
Ziejsp.-Keizer 10-6
Hoofdklasse A
W.Tel8.-Le Duc 9-7
Brandw.-v.Susteren 14-2
Vogelz.-Hermans 9-7
Eykenb.-Spoorz. 7-9
Huizinga-Landgr. 9-7
Hoofdklasse B
Sport-Sjtoet 10-6
O.Herbergh-Witte B. 12-4
Vink-Boeresl. 8-8
St.Kruis-Rolduc 8-8
Landgr.-Heukske 2-14
Hermans-A.Pastorie 12-4
leklasse A
Stoufpot-Poat 2-14
Gebr.Hofke-Brunss.N. 3-13
v.Susteren-Koetsjh. 8-8
Holturn-Sport 8-8
Spoorz.-Vink 8-8
Eykenb.-A.Dorp 15-1

le klas B
Gebr.Hofke-Mijnzicht 14-2
Ruif-Spoorz. 7-9
Keizer-Landgr. 9-7
Edelw.-W.Tel B. 13-3
Gildem.-Hofland 6-10
Brunss.N.-Coriovallum 9-7

le klas C
Rolduc-Draver 5-11
Landgr.-Bokker. 6-10
Voske-Br.wapen 7-9
Amstel-Schachtw. 10-6
Pallet-Hermans 12-4
St.Kruis-Boereslot 9-7

2e klas A
A.Dorp-Roadhoes 8-8
Treffers-Koetsjhoes 10-6
Eykenb.-Spoorz. 15-1
Barbou-Stoufpot 13-3
Korte Keu-Kr.o.Tyd 14-2
Vaetje-Witte Bal 10-6

2e klas B
Rolduc-Kr.o.Tijd 9-7
Coriov.-Draver 12-4
Lout.Kab.-Pub . 13-3
Romana-Neighbours 11-5
Karrerad-Fox 6-10
Spoorz.-Picasso 14-2

2e klas C
Heukske-Paddock 7-9
Br.wapen-Ruif 11-5
Stalletje-Leeuw 13-3
Lout.Kab.-Korte Keu 13-3
Picasso-Voske 6-10
Hofland-Hulsveld 5-11

2e klas D
Hulsveld-Fl.Duchtm. 9-7
Romana-Duikers 11-5
O.Schaesb.-Vink 13-3
Vogelz.-Pub 12-4
Candl.l.-Paddock 13-3
Gildem.-Smeets 7-9

2e klas E
Bokker.-Poat 7-9
Spoorz.-Lout.Kab. 2-14
Hulsv.-W.Tel B. 13-3
O.Herbergh-Schachtw. 10-6
Hofl.-Ziejsp. 5-11
Moeil.Hoek-Palettie B. 9-7

2e klas F
Karrerad-Moeil.H. 13-3
Duikers-Brandw. 11-5
A.Vrung-Amstel 6-10
Sjtoet-Stoufp. 9-7
Mijnz.-Bongerd 2-14
Le Duc-Sport 13-3

3e klas A
B.Beuk.-Br.huis 14-2
Koetsjh.-Wilhelmina 9-7
Fl.Duchtm.-O.Herbergh 7-9
Sport-Holtum 3-13
Heik.-Sjteeb. 12-4
3e klas B
Sjloes-Vogelz. 7-9
Smeets-Stamp 7-9
Lout.Kab.-O.Herbergh 15-1
Bastille-Rolduc 14-2
Gorissen-Heik. 10-6
3e klas C
Bastille-Stalletje 14-2
A.Pastorie-Duikers 8-8
Sjtoet-Barbou 12-4
Pimpelaer-Vr.teken 10-6
Br.huis-B.Beuk. 7-9

3e klas D
Wilhelmina-Candl.l. 7-9
Stamp-Edelw. 6-10
Trepke-Gorissen 14-2
Wolfje-Br.huis 14-2
Vr.teken-Fox 8-8

3e klas E
Overbr.-Heukske 8-8
W.Tel 8.-Sjteeb. 11-5
Wolfje-Wilhelmina 12-4
Veldh.-Bennelly 6-10
Joy-Orchidee 7-9

3e klas F
G.Leeuw-All Stars 8-8
Leeuwenh.-Le Duc 2-14
St.Berb-W.v.Simpelv. 6-10
Overbr.-Trepke 4-12

Distr.Z.Limburg
Drieb.A
Matchp.-Volksh. 7.0
Modern 2-Keizer 5-2Volksh.-Luip 6-1
Societ.-Maasb. 5.2
Wolfrath-Modern 5-2Tjoba-Schinnen 5-2
Drieb.B
N.Kloss.-Apollo 5-2Z.B.Bock-Vink 5-2
Kantje-Waubach 0-7
OHVZ-Eikhagen 2-5Catenaccio-DJB 7-0Caramb.-Matchp.3 4-3

Drieb.C 'Hofke-Academie 3-4
OHVZ-VKC 5-2
Brunss.-Br.wapen 2-5
Volksh.-Academie 5-2
Vink-BCV 4-3
DJB-Carambool 2-5
St.Heerlen-BBC 2-5

Drieb.D
Kantje-Apollo 5-2
Virik-Treffers 2-5
Cebusta-OHVZ 2-5
Caramb.-Union 2-5
Brunss.-Touche 0-7
Br.wapen-t Ven 7-0
IA
Volksh.3-Quick 3-4
Benelux-Societ. 5-2
Gona-Born 5-2
Societ.2-Volksh.2 2-5
Holtum-Wolfrath 7-0

1B
Keizer-St.Heerlen 5-2

Bavo-Caramb.
Juliana-N.Kloss.
Sibbe-Schaesb.
N.Kloss.2-BBC
Bavo-BBC

2A
Eikenb.-Wolfrath
Stein-Statie
Tip-Kempke
Tjoba-Sanderb.
Quick-HGK
2B
Societ.-BVG
Tip-Benelux
Holtum-HGK
Tjoba-Wilza
Born-Wolfrath

C
Br.wapen-Sibbe
BCH-VKC
Beatrix-BCV
Volksh.-Ransdaal
Klosje-Schaesb.

2E
'tVen-Juliana
Keizer-Hoefijzer
Z.B.Bock-Schaesberg
N.Kloss.-Los Band
Matchp.-Hofke

2F
Waubach-OHVZ
Kantje-ABC
Hoefij zer-Keizer
Schaesb.-StHoger
N.Kloss.-Z.B.Bock
3A
Holtum-Maasb.
Heukske-Wolfrath
Oase-Kempke
Jachthoes-Benelux
Yjoba-Meers

3B
Modern-Volksh.
Schinnen-Tjoba
Statie-TIP
St.Hoger-Sanderb.
Oase-HGK

3C
Sibbe-ABP
Weustenr.-DJB
St.Hoger-Academie
ABC-St.Heerlen
Juliana-Klosje

4D
Eendr.-Hoefijzer
DJB-Keizer
Eikhagen-BCH
Schaesb.-Waubach
Academie-Beatrix
4E
N.Kloss.-Eikhagen
Butting-Matchp.
Vr.kring-'t Ven
Treffers-Maria Gew.
Caramb.-FJB
Vr.kring-Eikhagen

SA
Kempke-Volksh.
TIP-Stein
Oase-Sanderb.
Stadion-Tjoba
Holtum-Modern
Heukske-Gona

5B
Caramb.-Bavo
Lindenh.-Eikenb.
Bt.wapen-Klosje
Kempke-Modern
Oase-Volksh.
Heukske-Tjoba

5C
Eikhagen-Brunssum
Maria Gew.-DJB
Hoefijzer-N.Kloss.9
Caramb.-Beatrix
N.Kloss.lO-Sibbe

District Maastricht
Cl-A
Heer-Berceuse
BCM-Sjaan
Klos-Kot
Ulestr.-Noorbeek
Cl-B
Vr.kring-Ulestr.2
OO Heer-Klos 3
Keizer-Klos 2
C2-A
Banholt-Klos 5
Bunde-Geertr.2
Das-Kot 2
MBV-Keer
Haverp.-Ridder
C2-B
A.Raak-Vilt
Kot 3-Noorbeek 2
Geertr.-Eijsden
Klos 4-Gerlach
Diekske-Banholt 2

C2-C
Heer4-00 Heer 2
Bam-MBV 3
Keizer 2-Das 2
Ketsers-OO Itteren
Ulestr.4-Heukske

C2-D
Heugem-Wolder
OO Itteren 2-MBV 2
Berceuse 2-Keizer 3
Nazareth-Vr.kring 2
Rheing.2-Sjaan 2

C2-E
Keer 2-Victorie
Bam 2-Ketsers 2
AWolder-Berceuse 3
Voliere-Bunde 2
Dot-Sabena
C3-A
Bookv.-B'home J.
Oost-00 Itteren3
Wolder 2-Ejjsden 2
Borgharen-A.Wolder 2
Eijsden-Duuker

C3-B
A.Wolder 3-Bam 3
Berceuse 4-Das 3
Nazareth 2-Eendr.2
MBV4-Bookv.2
Rheing.4-Dot 2
Geulle-Voliere 2

C3-C
Kl.Vier 2-Sjaan 3
Eendr.-Kot 4
OO Heer 3-Mergell.
Banholt 3-Concordia
C4-A
KLVier 3-Diekske 2
Kot 5-Concordia 2
Heugem 2-A.Raak 2
Geertr.3-Haverput 2
Noorb.4-Rheing.5
W.v.Berg-Oost 2

C4-B
Haverp.3-Bookv.3
Duuker 2-00 heer4
Bam 5-Vr.kring 3
Heukske 2-Das 4
Sabena 2-Victorie 2
Rheing.ö-Nazareth 3

Driebanden-A
BCM-Oost
Heukske-W.v.Berg 2
OO Heer-Vr.kring
Noorbeek-Eijsden 2

Driebanden-B
Rheing.-Voliere
Keizer-Sjaan
Nazareth-MBV 2
Kot-BCM2

Driebanden-C
Vr.kring 2-00 heer 2
B'home J.-Keizer2
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Heerlense volleybalheren aan de ketting bij PolarisVan onze.. volleybalcorrespondent

leiderdorp - Tegen
«ekkesluiter Leython had
Geevers/VCL een uitgele-
2en kans om af te rekenen
i^et de tot nu toe schrale
°°gst buiten de eigen, ver-
bouwde speellocatie. In een

[uitermate zwakke partij
kon. de Landgraafse volley-
balcombinatie opnieuw de

verwachtingen nietpossen: 3-2 (15-13, 8-15,
16-14, 10-15, 17-15).

Het winnenvan een uitwedstrijd
langzamerhand een obses-

Sle voor Geevers/VCL. Een bizar-
fe ontwikkeling omdat de ploeg
f^eer dan voldoende kwaliteit
herbergt om een solide partij
"tee te blazen in de eerste divi-
Sle- „We moeten de oorzaak uit-

des, waarin weinig bruikbare
ballen in de handen Felix Petit
arriveerden en de service even-
veel venijn met zich meedroeg
als een vlokje sneeuw. Een
roemloze inmaakpartij doemde
op toenPolaris in de derde door-
gang oprukte naar 10-1. Coach
Peter Arets activeerde drie wis-
selspelers en punt voor punt
sloop VCH weer naderbij. Het
droogleggen van de Helmondse
moker Hans van Steenis gaf ex-
tra voeding aan de stormloop:
15-17. De kruitvoorraad bleef
droog tot 2-5. Vanaf die fase lag
de Heerlense brigade weer op de
pn'nbank: 10-15. Keuzeheer Peter
Arets kondigde voor de komen-
de weken meer kritische coa-
ching aan: „De reeks tegen zwa-
re opponenten ligt achter ons.
Vanaf nu accepteer ik geen inge-
calculeerde nederlagen meer. Er
dient meer agressie te komen in
ons spel, desnoods geprovoceerd
vanaf de bank."

Reinaerts verwees met zijn con-
clusie vooral naar de eindstadia
van de drie verloren sets. Daarin
haalde de zuidelijke debutant
zelf de strop aan door zowel
stoppend als aanvallend begin-
nersfouten te produceren. In zijn

sluitend bij onzelf zoeken," kiep-
te tweede coach Wim Reinaerts
een lege emmer om, „want voor
de zoveelste keer wordt de winst
knullig uit handen gegeven door
eigen falen."

jacht op afdwalende passes ver-
sleet spelverdeler Martin Enge-
len een paar extra zolen. Daar-
naast hadden de hoekaanvallers
van Geevers/VCL in deze weinig
verheffende ontmoeting het vi-
zier blijkbaar op oneindig inge-
steld. De ploeg functioneerde
grotendeels als een wapen zon-
der munitie. En dat had logi-
scherwijze tot gevolg dat het, tot
deze speeldag, nog puntloze
Leython enigszins verbouwe-

reerd de zege als een vervroegd
Sinterklaaskadootje in de schoot
kreeg geworpen.
De herenhoofdmacht van VCH
lag aan de ketting bij Polaris.
Het feit dat men de Helmonde-'
naren in eigen huis de eerste set
tijdens de lopende competitierit
ontfutselde, vormde slechts een
schrale troost: 3-1 (15-6, 15-3,
15-17, 15-10).
De Heerlense equipe zat muur-
vast tijdens de eerste twee perio-

VCH kan er niet
genoeg van krijgen

Heerlense volleybaldames blinken uit in vijfsetters

Van onze correspondent
MARCEL JOOSTEN

BERLICUM - Eindelijk gin-
gen de handen weer eens de
lucht in. Hertel/Braggarts
overblufte koploper Spring-
field in eigen huis (69-70) en
pakte twee belangrijke punten
die vooral voor een mentale
opkikker moeten zorgen. Ke-
pu Stars moest in eigen huis
diep buigen in de derby tegen
Dunatos uit Meerssen. De
Kerkradenaren verloren met
72-56 en blijven daardoor in de
gevarenzone.

tra tandje bij te zetten. Met een aan-
tal driepunters waarvan twee, van
de hand van Kers- verse vader' Ti-
bertLagarde, waren de Heerlenaren
weer snel op gelijke hoogte. In de
laatste minuut liet center Rögèr
Consten de laatste Heerlense scores
bijschrijven en had Springfield met
nog 35 seconden op de klok nog alle
kans de wedstrijd te beslissen. Dooi-
de Heerlense pressie verloren de
Brabanders echter de bal en mocht
Braggarts de wedstrijd definitief na
zich toetrekken. Kersjes: "Eén
mooie overwinning die na de ellen-
de van de laatste weken precies op
tijd kwam. Hier bouwen we op ver-
der en dan ben ik ervan overtuigd
dat we nog hoog gaan eindigen".

Kepu Stars werd in de eigen sport-
hal te Kerkrade West fors onderuit
gehaald door Dunatos. De ploeg
van coach Ronald Wolfs sprong
daarbij nog erg kwistig met de ge-
boden kansen om, want anders was
het in Kerkrade uitgelopen op een
monsterscore. Door het veel te indi-
vidualistische spel van enkele
"stars" werd het de collectief sterk
spelende gasten vrij gemakkelijk
gemaakt.

# In de volleybalderby
tussen Voerendaal en
Dynamic waren de
dames uit de
Oostelijke Mijnstreek
duidelijk sterker.

Foto: KLAUS TUMMERS

"Als we de eerste minuten goed
doorkomen dan hebben we winst-
kansen", waren de woorden van
Braggartscoach Kersjes aan de
vooravond van de hoofdklasse-ont-
moeting in Berlicum. Braggarts
kwam de beginfase van de wed-
strijd goed door. De onge- slagen
koploper werd verrast met een
agressieve dekking. Daardoor
kwam de druk bij de thuisploeg te
liggen.

Van onze correspondent
PAUL DEMELINNE

’" ANTHONIS - Dominant in eigen huis en behoedzaam la-
i^6nd tijdens uitwedstrijden. Aan die prestatiebalans voegde
rH dit weekeinde opnieuw een hoofdstuk toe. In St.Athonis
,^ttien de Heerlense volleybalsters goed weg tegen Somas/
pivia: 2-3 (9-15, 15-9, 15-11, 10-15, 14-16). De derde vijfsetter
c verplaatsing die VCH dit seizoen winnend wist af te slui-

Beker

k JAMMEN- De Dammers van
s

e Vaste Zet hebben een verras-
Cad6 nederlaag geleden tegen
le Hierdoor verliezen de Ge-

eriers de aansluiting bij de top
yT 1 de eerste klasse. Voor De

Zet kwamen alleen Maar-
-11 de Heer en Danny Verschu-
-1 tot winst. In de tweede klas-

Dios met 14-6 van Asten,
«gevierde De Ridder met 12-8o®r Dordrecht en verloor

vfhaesberg met 13-7 van 's Gra-e,*Polder.

Uitslagen, Beginners: 1. M. Corneth met
Viskro 2. N. Janssen met Erona 3. E. Bou-
wens metRosa. Licht: 1. C. Mohr met Balti-
more 2. J. Mulleners met Illuster 3. S. Wil-
lems met Wilkes Prins. Midden: 1: L. v.
Kessel met Chungels Marco 2. P. Fahner
met Sirella 3. K. Franssen met Bleu Star.
Zwaar: 1. Susanne Doem met Little Dream
2. Verena Hepp met Emilio 3. Minou Ver-
meer met Mitras.

Poloërs weer boven water

? TAEKWANDO - Tijdens de
gariexamens Taekwon-do in DenU° Sch> slaagden Humpry Ferdi-
katldus, Rene Moonen en Dunja

°st van Sportschool Silvertand
r ' Landgraaf en Jo Kockelko-en van Yl-Kok uit Brunssum
liiwr vn eerste dan. Opmerke-

Was de 100 procent score van
deelnemers ter-sj"' het landeüjk gemiddeldeecnts 45 procent was.

De eerste jaars BIK-student laat
al enkele weken een uitstekende
indruk achter. Victoria-trainer
Breuer denkt erover Polman
aanstaande donderdag in de bc:'kerwedstrijd tegen Heerhugó-
waard opte stellen in deenigete
spelen herensingle. Breuer:'
„Dion is een betrouwbare speler.
Al enkele weken achter elkaar
presteert hij uitstekend. Zijn
sterkste punt is de mentaliteit.
Tot het einde blijft hij doorvech-
ten. Hij moet het vooral van die
instelling hebben en dat kunnen
we donderdag tegen eredivisio-
nist Heerhugowaard goed ge-
bruiken".

Victoria moet bovendien ko-
mend weekeinde tegen de koplo-
per van de overgangsklasse,
Nuenen. .Een belangrijke wed-
strijd. Met vier punten achter-
stand op de tweede plaats kan de
Hoensbroekse club de marge
verkleinen.

trichtenaren nog steeds zonder
punten onderaan in de 2e klasse
C. het tweede team van MZPC
uitkomend in de reserve tweede
klasse C deed het beter. Zij won-
nen thuis met 12-10 van het
tweede team van De Warande en
behaalde zo zijn tweede sei-

wedstrijd tegen Tempo te Val-
kenswaard verloor de ploeg uit
Venray met 15-7. Het damesteam
van HZPC won wederom in de
2e klasse A. Ditmaal won het
team uit Horst thuis tegen Argo
2 uit St. Oedenrode met 4-1. De
dames van HZPC zijn momen-
teel nog de enige Limburgse
ploeg die nog geen nederlaag
heeft geleden. Het herenteam
van RZ nam na de eerste neder-
laag van vorige week revanche
en won nu met 12-7 van DZT.

zoenszege met de broodnodige
twee punten.
De zevende wedstrijd in de dis-
trictscompetitie waterpolo zorg-
de er dit weekeinde voor dat het
herenteam van Spio in de twee-
de klasse B zijn eerste nederlaag
van dit seizoen leed. In de uit-

* FLIPPEREN - De beste flip-
Ij aar van Nederland heet Dont,eeris en komt uit Schiedam.
ke er'S won zaterdaS de landelij-
a finale die gehouden werd in

taj Mahal in

toe ook nog geen punten verza-
meld heeft. De Kerkradenaren
profiteren hiervan hetgeen zich
uitte in een overwinning. Het
eerste herenteam van MZPC uit
Maastricht verloor thuis tegen
De Warande met 9-14. Na acht
wedstrijden bengelen de Maas-

HEERLEN - In de bondscom-
petitie waterpolo werd er dit
weekeinde eindelijk gewonnen
door Limburgse ploegen. Voor
twee van de vier uitkomende
ploegen was er een overwinning
weggelegd. KZPC uit Kerkrade
won de derby tegen ZON Sport
en Spel uit Heerlen in de 3e klas-
se F met 10-4. Voor deKerkrade-
naren zijn dit de eerste twee
kostbare punten in acht wed-
strijden. Belangrijk feit is echter
dat ZON/S&S uit Heerlen tot nu

Reserves
" 1^ 'ndhovenmoest VCH 2 naruim

Vaj6e uur strhd Moonen/VVK op de
(jt.reep voor laten voorgaan: 3-2
j(lT 1!, 4-15,15-12,10-15,15-13). Door
iC(/| administratief misverstand was
I tty Cft Henk Pastoor gedwongen
iLee sets lang een fantasie-opstel-
tv6 bussen de lijnen te sturen. De,tjijeen°eg niet af te stoppen uit-; iw^ster Saskia De Jong bracht na
;$} openingsverlies (15-11) haar
i \rr,?g knap terug in de race: 4-15.
I s>j* 2 behield het beste van het'
H^ 1- dwong een beslissende set af,
e ar liep daarin, moegestreden,
Wstant achter de feiten aan. Trai-
fy Henk Pastoor, die overigens
I^Sens protesteren een rode kaart
V eg voorgehouden in de eindfase
D 0 .het vierde bedrijf, plaatste een
Ij s^ieve voetnoot bij het nipte ver-

S: ..Er stond vandaag een einde-

en spannend. Zo kan
Ij Krachtmeting in het Peeldorp
iJ^en aangemerkt. Superieure
W van tecnniscn kunnen had-
j' evenwel zeldzaamheidswaarde.

werd het spelbeeld te zeerlJ^heerst door puur werkvolley-
£' Waarbij VCH enige handicaps
k.^de te overwinnen. Door een

bleef de actieradius
«rj Miriam Muermans beperkt tot(3 aantal opslagbeurten. Daar-
j ŝt acteerde spelverdeelsterGaby

Ie uSens als Sevolg van SriePi^hts 0p halve kracht. Zuinig
fr°kkelend haalde VCH weliswaar
knerste ronde (9-15) binnen, maar

bijna steriele speel-de stelde Activia in de wedstrijd
u groeien en de messen te slijpen:
£?. en 15-11. VCH hoofdcoach Ger
zekers over die fase: „Er lag sim-
j'*eg te weinig overtuiging in
iw 6 acties aan het net. Bovendien
,* de coördinatie achterin te wen-
JJ over." Met Gaby Kaszmarek invl Veld vanaf de vierde doorgang
£n VCH aan stootkracht: 10-15., 'nerveus snelletjewaarmee in de
j^geover winst en verlies wordte ?J'st, beheerste de mentaal stabie-

le VYeerlense equipe net even beter:

lijkeen sterk, strijdbaarcollectiefin
het veld."

Geevers/VCL komt de primeur toe
voor de eerste seizoensnederlaag
van meervoudig kampioen VCH 3:
3-2 (15-12, 10-15, 17-15, 5-15, 15-13).
De Heerlense veteranenploeg is al
enigeweken matig op dreef. Ageren
tegen arbitrale beslissingen resul-
teerde tijdens de vierde set in een
veldverwijdering voor Margret
Schlangen. De fel verdedigende
thuisploeg wist zelfs bij 4-11 in de
slotacte niet van wijken en kreeg
loon naar werken: 15-13. VC Voe-
rendaal heeft zich nadrukkelijk
gemeld in de kopgroep op de rang-
lijst. Met JacquelineMuyris als aan-
geefster vormden een homogeen
teamverband een een messcherpe
service de wapens waarmee VC Dy-
namic onder de duim werd gehou-
den: 3-1 (15-5, 7-15, 15-10, 15-13).

sport kort

Van onze correspondent
TOINE RAMAEKERS

BEEK - Na het wegvallenvan
amazone Bianca Westerhof in
de hoogste dressuurklasse
voor pony's, is het niveauver-
schil tussen de Nederlandse
en Duitse combinaties nog het
best te beschrijven met een
gapende kloof. Tijdens het
Grenslandtreffen voor pony's
in het ruitersportcentrum van
het Edele Ros in Beek werd
dat nog eens nadrukkelijk on-
derstreept in de finale D-E
Zwaar. Deze rubriek werd ge-
wonnen door Susanne Doem
voor Verena Hepp, beiden uit
Duitsland, Minou Vermeer uit
Hoofddorp en Bettina Hinne-
man, eveneens uitDuitsland.

De nationale top was gewoon niet
in staat om de jeugdige Duitsers
van de ereplaatsen af te houden tij-
dens de drie internationale proeven
die in Beek op het programma ston-
den. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat de Grenslandwisseltrofee
91, vorig jaar nog gewonnen door
Suzanne Scheevaas, naar een Duit-
se combinatie ging, te weten Verena
Hepp met Emilio. Deze combinatie
werd tijdens het EK in Wierden
weliswaar eerste met de Duitse
equipe, maar individueel werd
Bianca Westerhof op schitterende
wijze kampioen, terwijl Hepp met
een vijfde plaats genoegen moest
nemen.

Nationale topruiters niet in staat om aan te klampen

Dressuurbeker weer naar Duitsland

Boy Ruyters, die in die fase de
Heerlenaren met zijn scores nog
enigszins in de race hield, moest na
een ongelukkige botsing met een
bloedneus het veld ruimen. Voor
Braggarts was dit het teken een ex-

Onverwachte
hulp voor

BC Victoria

Fuego, de EK-pony van Westerhof,
voor één nacht weer eens in zijn
vertrouwde Klimmense stal, kon
met zijn Belgische berijdster Vero-
nique de Baecker nog geen potten
breken. De twaalfjarige amazone
mist nog de ervaring om Fuego op
de juistewijze terijden.
Bianca Westerhof: „Ik heb haar ge-
zegd dat ze hem niet zo kort moet
houden. Ze moet hem zelf laten
dansen. Daarna ging het al een stuk
beter."

HOENSBROEK - De badmin-
tonners van het Hoensbroeksë
Victoria hebben dit weekeinde
drie belangrijke punten gepakt.
Door een 8-3 zege tegen het
tweede team van Drop Shot wis-
ten de Hoensbroekenaren hun
zes-punten achterstand op ko-
ploper Nuenen met minimaal
één punt te verkleinen. Nuenen
krijgt er voorlopig maar een
wedstrijdpunt bij. De Braban-
ders kwamen namelijk in huh
wedstrijd tegen Boonen/BC üit
Roermond niet verder dan 5-5 en
mogen die laatste partij alleen
nog na afloop van de competitie;
spelen als die van belang blijkt
te zijn.

Net als in de uitwedstrijd des-
tijds kenden de Victoria-herérC
een moeizanie start. Wiel HahsV
sen en Torn Regterschot moes-,
ten beiden in drie sets het onder-;
spit delven. Dion Polman Was
daarentegen wederom goed 6pV
dreef. Zijn single tegen Van Dyk,
wist de Victoriaan in drie sets te
beslissen. Ook in het dubbel met,
Maurice Breuer gaf Polman die-
zelfde Van Dijk het nakijken.
„Sinds ik geen last meer heb van'
mijn schouder, kan ik gelukkig!
weer vrijuit spelen. In de single
had ik wat meer moeite met Van-
Dijk. In het begin ging het welis-
waar vrij gemakkelijk, maar in;
de tweede set kwam hij met
18-14 goed terug. In de beslissen,
de set liep het daarna gelukkig
weer op rolletjes", aldusPolman.

Erwin Kluskens uit Weert is al heel
lang de enige jongen in de hoogste
nationale dressuurklasse. Daar is
hij echter inmiddels wel aan ge-
wend. Ook in Beek kon hij zich niet
in het dressuurgeweld om de eerste
plaatsen mengen. Die rol was weg-
gelegd voor de Duitse en Neder-
landse topamazones. Met een vijfde,
een zevende en een tiende plaats
hield hij de Limburgse eer hoog in
dit sterke deelnemersveld en alles
wijst erop dat de veertienjarige
Kluskens met zijn pony Edwin de
rol van Bianca Westerhof over moet
gaan nemen. Aan hem eti zijn vader
zal het niet liggen. „De pony gaat
steeds beter lopen en met de ere-
plaatsen hier, in dit sterke veld, ben
ik dik tevreden."

Kluskens

Kersjes: "Agressieve rebounding en
pressie na een score, daarmee wil-
den wij het tempo van de wedstrijd
zelf bepalen, iets wat in die belang-
rijke beginfase goed lukte. Spring-
field is een vrij compleet team met
goede lange mensen en gevaarlijke
schutters en in dit soort wed- strij-
den is het gewoon zaak zo weinig
mogelijk fouten te maken en zo ge-
controleerd mogelijk te spelen".

Dames
De euforie na de goede competitie^
start maakt nu plaats voor de kei-
harde realiteit. De dames van Brag-
garts gingen in Den Bosch met
64-44 onderuit nadat de eerste 11
minuten van de wedstrijd nog door
de Heerlense basketbalsters werd
gedominineerd. De driepunter van
"Benjamin" Hoogenberg waren de
laatse veld- doelpunten van Brag>-
garts in de eerste helft. Van 14-17
werd het 18-32 en moesten de Heer-
lensen met het lood in de schoenen
gaan rusten. Flash was van een man
to man verdediging overge- gaan op
een zonedekking en daar wist men
bij Braggarts totaal geen raad meé.

Agressief
Door het agressieve verdedigen aan
beide kanten was er van vloeiend
aanvalsspel geen sprake en verdien-
de de ontmoeting geen schoon-
heidsprijs. De spanning en de wer-
klust vergoedde echter veel en het
tal- rijke publiek kreeg dan geen
moment de tijd om tot rust te ko-
men. Even dreigde de Heerlenaren
de greep op de wedstrijd te verlie-
zen. Springfield maakte gebruik
van de wanorde binnen het Heer-
lense team en liep uit naar de groot-
ste margevan dé wedstrijd (48-41).

In de tweede helft maakte de angst
plaats voor brutaliteit en bewezerfde Heerlensen wel degelijk tegen
een 'zone' te kunnen spelen. Het ge-
routineerde Flash, waarvan nog een
aantal speelsters in de eredivisie
hebben gespeeld, raakte niet geïnv
poneerd door de Heerlense daden-*
drang en liet zich de punten nief
meer afpakken.
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Koploper buigt
voor Braggarts

Basketbalheren Kepu Stars
verliezen derby tegen Dunatos

Uitduels winnen wordt
obsessie voor VCL

W^~mmmmmmmmmmmmmwt^^^' Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek

" Limburgs dressuurhoop in bange dagen, Erwin Kluskens uit Weert. Hij moet Bianca wester
hofdoen vergeten. Foto: PETER ROOZEIS
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06-lijnen

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)

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Griekse porno

Bel Marcha snel, 50 cpm
06-9618

*Sexlijn 10 *
Mixjes... 06-320.320.50
Sexbox... 06-320.325.30

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.

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
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)

Partnerruil
Direkt apart met mannen en
vrouwen die zin hebben in

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

Homo-jongens
hoor ze lekker tekeer gaan
06-320330*88 - 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 et. p/m)
Gewillige meisjes en hete

vrouwen zijn op zoek naar 'n
spannend slippertje. 50 cpm

06-9661
Sex voor twee

Direkt kontakt met meiden,
vrouwtjes en stoeren

hete knullen.
06-320.330.90 (50 Ct.p/m)

**Bi-Sex Privé**
Zoek je 'n heet meisje of een

lekkere boy??? Direkt
afspreken, ook voor trio

06-320.330.46 - 50 et p/m

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)

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)

Triosex-kontakt
06-320.320.92 - 50 et p/m

Ook voor partnerruil.

Versier
een afspraakje? De flirtbox,

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

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 (50 et. p/m)

Sex kontaktlijn
Luister naar hete meisjes

die een lekkere jongen zoe-
ken voor het vervullen van

hun hete sexwensen.
06-320.329.88 (50 et. p/m)

***S.M. Privé***
De direkt apart kontaktlijn

Strenge afspraken
06-320.322.17-50 et p/m

bisex voor twee
direct apart met een

heet meisje of met een
lekkere jongen:

06-320.330.87 - 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

Beleef jouw
Fantasie

in een live sexgesprek, één
meisje voor jou alleen op de

aparte lijn. 06-320.370.50
(50 cpm)

Monique
Ze trilt van sexgenot

06-320.330.97 - 50 Ct p/m

Ja, ik wil
Telefoonsex met jou!!

Of een hete latrelatie...
06-320.324.96 - 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.

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 (50 cpm)
Nieuw in Nederland, het

Telebordeel
Zoek je een vrouw of meisje
om alles te doen wat thuis

niet kan of man, bel dan
06-320.320.85 - 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

310 vrouwen
vertellen eerst op deze lijn

wie ze zijn en wat ze in bed
allemaal lekker en opwin-

dend vinden. Als ze dat ver-
teld hebben geven ze je 'n

eigen geheime telefoon-
nummer aan je door.

06-340.310.10 (50 cpm)

Kontakten,Klubs

St. Nicolaas

Aanbieding
Deze maand iets extra's. Bel v. info. 8 sexy meisjes verw. U

in romantische sfeer, 7 dgn. geopend,Kapelweg 4,
Kerkrade. 045-425100. Tevens 4 niewe meisjes aanwezig.

Porky's Pretpark!!
12 leuke dames aanwezig.

Nieuw met 4 leuke jonge meisjes
S 045-228481 / 229680

nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur.

Villa Liberta Susteren
Open Sex, orgies en party's in nudistische salon.

Onbep. genieten van allevormen van sex en ontsp. plezier.
Goed en ongehaast met jonge sexy dames in pikante
kleding of bloot. Moeder en dochter voor trio. Wij vrijen

zonder taboes. Ervaar het zelf. Discreet parkeren.
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.
Sweet dreamsü!

** Riversideclub **
A2afslag Echt, Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak,

100 mtr. voorbij camping De Maasterp. Ópen van maandag
t/m vrijdag van 14.00-02.00 uur. Creditcards accepted.

Tevens vragen wij assistentes. Tel. 04755-1854.
Totale

Ontspanningsmassage
Door leuke jonge meisjes. Tel. 045-353489.

Bij ons zijn dromen geen bedrog
Club Amorosso

Rijksweg Z. 105, Geleen. 046-756335.
Geopend, ma. t/m vrijd. 12.00-24.00 u. za. 13.00-20.00 uur

Club Maison D'Amour Simpelveld
Vanaf 14.00 uur. Ook voor thaise massages.
Paren en alleenst. party's
op vrijdagen met shows vanaf 21.00 uur.

Zat. uitsluitend paren en trio's, met shows door Patricia
Dr. Poelsplein 33, Info.: 045-445120

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is deroe.
Privéhuis Brigitte

ook lesbisch, trio, SM, Massage.
Tel. 045-23 20 69 / 21 25 70.

’ 50,- all-in
En wat we beloven doen we ook!!! Tel. 045-423608.

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

Paradiso
Europaweg Nrd.

158
Landgraaf, 045-317032

G.G.D.
Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

Buro Venus
voor al uw privé-adres. tev.

dames gevr. 043-257229
Sauna-Club
Rustica

V.d. Weyerstr. 9 Kerkrade.
Tel. 045-412762.

Open: ma. t/m vr. 11-24 uur.
Nu ook sauna met dames.

Sans Soucis
Club, Roermondseweg 9-11
Tegelen, 20 km va. Roer-
mond, zoekt meisje. Zeer
goede verdiensten. Inl. 077-
-736086 va. 15.00 uur.

Love Escort
Tel. 045-320905

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, l(

Spekholzerheide v.a. 18 t/m
3 uur. Tel. 045-413887

**045-326191** .
* Escort all-in *
Apart, apart!!!

Heren hier een tip
bij Chantal de beste...
Alleen op afspraak.

Tel. 045-213457 -Sacha's Escort
V.a. ’ 100,- all-in

Tel. 06-52980255. -Dave
Voor Heren!! 045-423608. "Escort

All night service v.a.
22.00-6.00 u 045-462257

BIJ LYDIA
is het ALTIJD feest"

Bel 046-749662 11-23 u.
Óók zaterdag 11-18 u.

Tilly-Lola
vanaf 10 uur ook zat. en
zond. Tel. 045-721759

Buro Geleen
Bern, in adr. 046-748768.

Privé
Heerlen-Centrum
Tel. 045-714707.

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

Q 045-428849
Peggy/Privé en

Escort
Ma-vr. 11.00-22.30 uur wo.
tot 19.00 uur. 046-374393.

Tevens meisje gevr.

Buro Yvonne
met een superadresje

046-523203.

Nieuw!
SM huis Rachel, volledig
ingerichte SM studio's,
tevens studio's te huur.

Tel. 045-274810. Pr. Hen-
driklaan 312, Brunssum.

Privé en escort
Tel. 045-720916, ook zon-

en feestdagen

Privé Daisy
Deze week: iedere dag

mooie lingerie.
Vz uur all-in ’ 85,-.
Tel. 045-229091.

2 films tegelijk zien?
Videoclub

045-718067, meisje aanw.
Frans mog. Nieuwefilms

Andreas Escort
ma.-vr. 14.-24. uur. Tev.

meisjes gevr. 043-612717.

Katja's privé
Ook Escort!! 045-423608.

Kevin
Boys voor heren.

Tevens boys en dames
gezocht. Tel. 045-419384

- ■

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 21 no-
vember 1991 zijn de volgende faillisementen:
A. UITGESPROKEN
1.EUROPEAN COMPUTER SCHOOL E.C.S. BV,

Passage 4, 6411 JT Heerlen.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen.
Curator: mr. J.M.H. Römkens, Euterpelaan 10, 6411
BH Heerlen, tel. 045-718829 (flnr. 13959).

2. FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSMAAT-
SCHAPPIJ VALKENBURG BV, v/h Plenkertstraat
90, 6301 GN Valkenburg a/d Geul, thans St. Monul-
phusweg 19, 6212 BG Maastricht.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen.
Curator: mr. M. de Waardt, Alex. Battalaan 40, 6221
CE Maastricht, tel. 043-250441 (flnr. 13960).

3. GLASMY BV, Sourethweg 1, 6422 PC Heerlen.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen.
Curator: mr. F.W. Udo, Akerstraat 67, 6411 GX
Heerlen, tel. 045-718220(flnr. 13961).
De aan voormelde vennootschapvoorlopig verleen-
de surséance van betaling is ingetrokken.

SURSÉANCES
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d. 21
november 1991 is VOORLOPIG surséancevan beta-
ling verleend aan debesloten vennootschappen: Glas-
my Holding BV, Glasmy Onroerend Goed BV, Delta
Supplies BV, Delta Glas BV en Delta Plastics BV,
alle gevestigd te 6422 PC Heerlen, Sourethweg 1 en
aan
Glashandel van Sint Fiet BV, gevestigd te 6231 EX
Meerssen, Oranje Nassaustraat 4.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen.
Bewindvoerder: mr. F.W. Udo, Akerstraat 67, 6411 GX
Heerlen, tel. 045-718220.
De crediteurenvergadering wordt gehouden op 16 ja-
nuari 1992te 9.30 uur in voornoemderechtbank. Bij de
verzoekschriften zijn geen onjwerp-akkoorden gevoegd
(rep.nrs. 91/8184 t/m 91/8189).

i , ~~n

I 10 tot 70% KORTING^
op de gehele WINTERKOLLEKTIEjFi

1 rO) ' _*L
Maastricht: Wycker Brugstraat 57,043-251504. Scharnerweg 79,043-625706. ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■

Roermond: Ch. Ruysstraat3l, 04750-15683. \ [MrnfTrT^TTTTTf-f f-li,ltlN'nïïT?jWl ■
Sittard Sitty Point: Paradijsstraat 3, 046-526933. Heerlen't Loon: Homerusplein 6, 045-711676. ÉÉMMMmËM I ■

Geleen naast Albert Heijn: Rijksweg Zuid 76,046-753343. j| [■ *""M^^ ■] "

I Wat zetten we \
dezeweek op tafel?

(HM Ch Halfvolle boter,
kuipje 250 gram 2?& 1.79V 'Ch Schouderham,
dik of dun gesneden,

I verpakt, 100 gram im 1.59
I

Uit de bedieningsafdeling: |
Gebraden frikandeau,
100 gram @@@@^9§ 2.39

Rundertartaar, j
100 gram 1.39 s

Varkenslever, I100 gram ®®@© £9 49 i j

Chlco Spaanse Navelina
handsinaasappelen,
net 2 kilo 2.99
Spruiten, ■'„
net 750 gram 1.25

é

11 1 1 Ch Chocolademelk,
iül vol [209]
l of halfvol [I£9),
\ pak 1 liter 1.49

Ch Roomboter
amandelletter, *|| doos 500 gram Nü 6.95

Ch Boerenlandmelk
of-karnemelk
pak 1 liter Nü 1.25

' S .■:-:■'

Uit de diepvries:
Ch 20% rundvlees kroketten, ö3ajj|K£ 4 stuks a7O gram *"7^p-*

[iË§ËÉK of bitterballen, 1 -70 Mi01 1.../H "^1 Nieuw:IMHHflEL2stuksa2og24§l,/:7 ffl wc rejnjger .
ÉSÉ ' tw , TOL flacon 750 ml 1.9"
atL Calve Yofresh i^# ___
H& pof 035 liter 1.69 SIS mft

e
dec

U
0

S
rtOiletPaPier'@@^

pL^ : J^P^qppak 12 rollen J^B 5.99

i»i ■ HEn nOlirhP<;rhllim AH-Servicelljn: bel gratis 06-0305. _ A —*.
SótSm l/vuwigociiunii, @®@© Artikelen waarkleine cijfertjes bijstaan kunt u alléén
sarowi diverse SOOrten „ -.-. kopen mAH-winkels waareen van die cijfers op de
■ÖTiri fhrnn QOH ml 'or» IQQ deurstaat. Prijzengelden van dinsdag 26 t/m zater-JJ§l TIdLUII oUU 111 l J>JO A-.JU dag 30 november a.s. * Zolang de voorraad strekt.

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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