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PvdA wil 1.000
extra agenten

encontroleurs
PN HAAG - De PvdA wil dui-
fid extra controleurs en agenten
|l de veiligheid in het openbaar
*voer te verbeteren. Deze extra
fïisen zouden vooral ten gunste
reten komen van de vier grote
'den: Amsterdam, Utrecht, Rot-
'dam en Den Haag.

.PvdA beoogt met dit plan de cri-
in trams en bussen terug

.dringen, evenals het zwartrijden,
füster Maij-Weggen (Verkeer en
'terstaat) heeft zich echter altijd
*zet tegen de extra controleurs*t het argument dat zij er geen
!1d voor heeft.
*PvdA wil voor financiering vanjf plan de tabaksaccijns aanwen-
"fi- Die levert dit jaar een meerop-

van circa 85 miljoen gulden
*■ Dit geld moet volgens de fractie'komende twee jaar structureel

ingezet voor de verbetering
JJJ de veiligheid in het openbaar
*Voer. PvdA en CDA zullen daar-
*Vandaag tijdens de behandeling

de tabaksaccijns een amende-
indienen.

EG-rapport:
federaal leger
doodt burgers

°E_GRADO - Waarnemers van
*je Europese Gemeenschap in
i °egoslavië hebben het federale
leger beschuldigd van het plat-
jyalsen van hele dorpen in Kroa-tië en het opzettelijk doden vanburgers. Dit blijkt uit een uitge-
*kt EG-rapport, dat journalisten
6isteren in handen kregen.

het voor het federale leger
document, dat ge-

dateerd is op 26 november, stel-enen de EG-waarnemers ook datftUn rol door het vele geweld als
van het staakt-het-

"Uren vrijwel zinloos is gewor-den.
e verder pagina 3

" Hoop op hervatting
Van vredesoverleg

het weer

\Vg|TIG MAAR SOMBER

«Dj hogedrukgebied, dat al
Ülii.e dagen ne* weer bepaalt,
Vai ! zorgen voor de aanvoer
Hj.n koude vochtige lucht. Op
tyeeebreide schaal komt er
l_i er mist voor en lage bewol-
"Jiof' waaruit af en toe wat
_,et " _en valt. Overdag wordt
's i_n' et warmer dan 2 graden.
BrarfChts daalt het kwik tot 2
ö0

öen onder het vriespunt.
.la°r aanvriezing kan het
is atselijk glad zijn. De wind
Un*wak uit oostelijke rich-
vo«;
'fefr Verdere informatie be-
küh,ende het weer in Limburg
V. l « bellen 06-91122346.J&pAAG:H,'°P: 08.28 onder: 16.30H.*anop: 05.44 onder: 14.33

*oXGEN:
C°P: 08.29 onder: 16.30a»>op: 06.57 onder: 15.02

Bejaarde met
mes bedreigd

HOENSBROEK - Een 84-jarige
vrouw in Hoensbroek heeft gis-
termiddag haar portemonnee
moeten afgeven aan een 19-jarige
jongen. De hevig geschrokken
dame, die met een mes was be-
dreigd, wist de politie wel aan
een treffend signalement te hel-
pen. De daderkon even later dan
ook op de Akerstraat-Noord in
de kraag worden gevat. In de
portemonnee zat welgeteld
f 112,70.
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'Inacceptabel'
Biesheuvel meent echter dat een
aanzienlijk bedrag kan worden be-
spaard als de maatregel al per 1 ja-
nuari wordt ingevoerd. In de meeste
cao's is immers een aanvulling bij
ziekte tot honderd procent van het
salaris geregeld. De mogelijkheid om
vakantiedagen in te leveren bij ziekte
ligt nog nergens vast. De CDAer be-
rekent de besparingen, bij invoering
per 1 januari in plaats van 1 juli, op
125 miljoen gulden. Bij minder zie-
kengeld zal het ziekteverzuim im-
mers lager zyn, aldus Biesheuvel.
Coalitiegenoot PvdA vindt het naar
voren halen van de maatregel 'inac-
ceptabel.

Een meerderheid in deKamer vindt
de boete die werkgevers moeten be-
talen als een werknemer in de wao
verdwijnt, te fors. Maximaal kan die
boete oplopen tot twaalf maanden
bruto salaris. Het CDA wil dat be-
drag lager vaststellen, de WD gaat
het verst door een maximale boete
van vier maanden bruto salaris voor
te stellen. De PvdA is het eens met
de kabinetsvoornemens.

Algemene wens in de Kamer is ook
om tot een verplichte bedrijfsge-
zondheidszorg voor alle bedrijven en
alle werknemers te komen. Op het
moment heeft veertig procent van de
werknemers in Nederland met be-
drijfsgezondheidszorg te maken. Dat
percentage moet hoger. De PvdA
wenst dat alle werknemers op 1 ja-
nuari 1993 onder de bedrijfsgezond-
heidszorg vallen.

Russische Federatie erkent onafhankelijkheid

Oekraïne: gedeelde
controle kernwapens

KIEV - Direct nadat de bevolking
van deOekraïne zich voor onafhan-
kelijkheid van de republiek had uit-
gesproken, heeft de president in spe
Leonid Kravtsjoek, die als duidelij-
ke overwinnaar uit de bus kwam,
gisteren verklaard dat hij voorstan-
der is van gezamenlijke controle
over de kernwapens met de driean-
dere Sovj et-republieken die over
deze massa-vernietigingswapens
beschikken.
In een gesprek met westerse waar-
nemers bij de verkiezingen zei
Kravtsjoek dat de gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid voor het Sovjet-
kernwapenarsenaal berust bij de
vier republieken - de Oekraïne,
Rusland, Witrusland en Kazachstan- waar ze nu liggen opgeslagen. „Er
dient een collectief orgaan te ko-

men van de vier (Sovjet-)staten die
kernwapens hebben, met collectie-
ve functies en collectieve verant-
woordelijkheid voor de nucleaire
wapens", zei Kravtsjoek.

De controle op het Sovjet-kernarse-
naal is een grote zorg voor de bui-
tenwereld nu de centrale Sovjet-
staat praktisch met de dag meer uit-
eenvalt. Westerse landen eisen
strikte waarborgen dat de nieuwe
onafhankelijke republieken de
voorheen gesloten internationale
wapenakkoorden naleven.
De kiezers in deOekraïne - na Rus-
land de grootste en economisch
sterkste republiek - bekrachtigden
zondag met een stemverhouding
van bijna negen tegen één het be-
sluit van hun parlement de repu-
bliek onafhankelijk te verklaren.
Die ontwikkeling is desastreus voor
de pogingen van Sovjet-president
Michail Gorbatsjov om de twaalf
overgebleven Sovj et-republieken
bijeen te houden.
Kravtsjoek behaalde bij de presi-
dentsverkiezingen volgens de secre-
taris van het Oekraïnse parlement,
Nikolaj Tsjomenko, rond 60 procent
van de stemmen. De opkomst lag
op het hoge percentage van 83,7.

De onafhankelijkheid van de Oe-
kraïne is tot nu toe alleen officieel
erkend door Canada, buurland Po-
len en de grootste republiek van de
Sovjetunie, de Russische Federatie.
Het late avondjournaal van de Rus-
sische televisie zei dat 'de president
van Rusland de erkenning van de
Oekraïnse onafhankelijkheid heeft
aangekondigd.'

Zie verder pagina 4

" Oekraïnesleept mogelijk
ookRusland metzich mee

Christen-democraten lijnrecht tegenover PvdA en minister De Vries

CDA wil alsnog paraplu-wet
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De CDA-
fractie in de Tweede Kamer
wil dat minister De Vries
(Sociale Zaken) het alsnog
per 1 januari mogelijk moet
maken dat werknemers bij
ziekte slechts 70 procentvan
hun salaris krijgen uitbe-
taald. Ook het inleveren van
vakantiedagen voor de eer-
ste twee dagen ziekte moet
al vanaf 1 januari 1992 moge-
lijk worden.

CDA-woordvoerder Biesheuvel
kwam gisteren met deze voorstellen
tijdens een debat over de terugdrin-
ging van de arbeidsongeschiktheid.
Met de maatregelen wil het CDA be-
reiken dat het ziekteverzuim in Ne-
derland wordt teruggedrongen.
Met het plan gaat Biesheuvel in te-
gen de opvatting van minister De
Vries. Die heeft juist afgezien van
een wettelijke regeling (het zoge-
naamde paraplu-wet), omdat werk-
gevers en werknemers het erover
eens zijn dat alles in het werk moet
worden gesteld om het ziektever-
zuim terug te dringen.

Op basis van die afspraak besloot De
Vries zijn paraplu-wet voorlopig niet
door te zetten. De bewindsman toon-
dezich bereid om halverwege 1992te
bekijken of de maatregelen die de
sociale partners zelf nemen effect
sorteren. Blijft succes uit, dan kan de
betreffende wet op 1 juli 1992 alsnog
worden ingevoerd.

Opvolger huidige vice-president F. Sevenstern

Topman Volvo Car
A. Deleye vertrekt

Van onze verslaggever

BORN/HEERLEN - Topman
André Deleye (53) vertrekt al
op 1 januari 1992 bij Volvo Car
BV. Hij zou nog geen nieuwe

functie op het oog hebben. Ir
Deleye wordt na elf jaar ajs
voorzitter van de raad van be-
stuur en president van het
auto-concern opgevolgd door
de huidige vice-president,
Frans Sevenstern (50).

Deze voor de buitenwereld verras-
sende mededeling komt nadat afge-
lopenvrijdag de verkoop van staats-
aandelen Volvo Car aan Volvo
Zweden en het Japanse autocon-
cern Mitsubishi definitief werd be-
zegeld.

Daarmee ontstaat op 6 januari van
het volgend jaar een geheel nieuwe
onderneming, NedCar BV, waarin
de staat, Zweden en Japanners elk
voor eenderde deelnemen.

In een gisteren uitgegeven schrifte-
lijke verklaring laat Deleye weten
dit als het moment te beschouwen
waarop zijn opdracht is volbracht.
„Aan het begin van zon nieuwe pe-
riode heeft de onderneming een
nieuw bestuursteam met een nieu-
we voorzitter nodig."

De woordvoerder van Volvo Car
BV, J.W. Buij, spreektvan een 'zeer
persoonlijke beslissing' bij het aan-
breken van een geheel nieuwe si-
tuatie. „Ikkan me zo voorstellen dat
Deleye na elf jaar iets anders wilde
doen."

Zie verder pagina 13

" COR voorzichtig

Eositief over
enoeming

" Ir F. Sevenstern

Brug door tractor ontzet

(ADVERTENTIE)

ELKE MAANDAG BIJ RTL 4

Diner-idee:
MGOÜTSCHMTZELS __.. BROCCOLI

Kip champignonragoütschnitzels M Q»
4 stuks a 100 gramTt«

Spaanse broccoli ffc QQ
per stronkca. 250 gram U"

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

hoge brug werd nóg net ge-
haald, maar in het tweede
gedeelte haakte de vork zich
vast. Gelukkig kwam de trac-
tor tijdig tot stilstand en bleef
de brug, zij het ontzet, nog half
op zijn plaats liggen. Het twee-
de gedeelte van de brug wordt
slechts sporadisch door werk-
mensen van de NS gebruikt als
voetbrug. De weinige treinen
van Maastricht naar Aken v.v.
die er op dit baanvak lopen,
konden zonder oponthoud ver-
der rijden. Ook het verkeer op
de weg onder de brug liep geen
noemenswaardige vertraging
op.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

# Een deel van de spoorbrug
tussen Wittem en Eys werd gis-
termiddag omstreeks half drie
zodanig beschadigd dat het
moest worden afgebroken en
verwijderd. De schade ont-
stond toen een tractor, be-
stuurd door een boer uit Eys,
met omhooggeheven vork on-
der de brug doorreed. Het eer-
ste gedeelte van de 3,80 meter

Stress kinderen
door sinterklaas

(ADVERTENTIE)

£_"___^l
Juwelier

Stationstraat 39-41 Wyck/Maastricht
Telefoon 043-21 45 23

Gedurende de maand
december zijn wij alle
maandagmiddagen en

koopavonden geopend!

Rolex - Carrier - Blancpain - Omega
Chopard - Ebel - Corum - Tabbah- Gucci - Maurice Lacroix i

Chanel - Breitling - Sector

ROLEX

(ADVERTENTIE)

Limburgs Dagblad
de duidelijkekrant

Nü twee wekengratis _^^_
Ja, die duidelijkekrant wil ikhebben! f?NjF^"
Noteer mij als abonnee. w^j**-^****^!, 1 WwT p

| Naam: I fc|. 1

| Postcode/woonplaats: L \é- f | |

| Telefoon: (voor controle bezorging) I
| giroA>anknummer: |
I De eerste twee weken ontvang ik dekrant gratis.
I Daarna betaal ik O per kwartaal ’ 79,20 O per maand ’ 26,40
I Stuur mij O de machtiging voor automatisch betalen, ___F7_W

Ik ontvang dan de handige, fraaie memo-kubus. I
O een acceptgirokaart __P-_nm!_|

I De afgelopen drie maanden heb ik geen L.D. (proef-)abonnement gehad. my^^^^^mj
| Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar:, Limburgs Dagblad, lIIU IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIj Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen

ofbelgratis 064229911
1 8 71040W000171

(ADVERTENTIE)

Aan derandweg tussen Hoensbroek en Nuth
Tel.: 045-244724

GRANDIOOS VOORDEELPAKKET!
1 kilo tam konijn + 1 kilo kal-
koenebouten + 1 kilo kuiken-
bouten voor slechts 10,-

-* Verse kuikenfilet z. been
p. kg 11.98

STUNT
* Verse hazevoorbouten

2 kg 7.98

Ribjes p .kg 2.48
Schouderkarbonade p.kg 6.98

SINT-NICOLAAS OP NAANHOF
Woensdag 4 december komt
Sint-Nicolaas bij ons op bezoek.
Tussen 14.00 en 16.00 uur zijn
alle kinderen met ouders wel-
kom. Ze ontvangen dan een
leuke surprise!!!

Aanbiedingen geldig heden,
3 december, en

woensdag 4 december.



Ere-voorzitter LBM tegen
afschaffen ledencontrole

DOOR JOS FRUSCH

HEERLEN - „Het is toch te gek dat wij ons zouden moe-
ten onderwerpen aan regeltjes die elders worden uitge-
dacht. Zonder rekening te houden met de Limburgse
traditie. De situatie in onze provincie is nu eenmaal an-
ders, de blaasorkesten zitten hier vlak bij elkaar." Aan
het woord is drs Leo Pierey, ere-voorzitter van de Lim-
burgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM). Komen-
de zaterdag moet de algemene ledenvergadering van de
bond in het kader van landelijke uniformiteit beslissen
over de afschaffing van het Reglement van Toezicht,
waarmee controle wordt uitgeoefend op het ledenbe-
stand van de harmonieën en fanfares die op concours
gaan. En dat stuit de ere-voorzitter tegen de borst.

De vier landelijke federaties op het
gebied van de blaasmuziek moeten
meer gaan samenwerken. Dat is de
uitdrukkelijke wens van het minis-
terie van WVC. Daaraan moet ook
de Limburgse Muziekbond, die is
aangesloten by de katholieke fede-
ratie FKM, gaan meewerken. Lim-
burg kent als enige bond in Neder-
land een reglement waarmee toe-
zicht wordt gehouden op de gerech-
tigdheid van muzikanten bij
concoursdeelname. Bijstelling van
dit reglement is volgens de Lim-
burgse, 'muziekbond noodzakelijk
oh; tot samenwerking te komen. In-
di^n de LBM de landelijke regle-
mentering niet overneemt, dan zul-
len'wij ons buitenspel zetten, is de
opvatting van het bestuur.
„Onzin," vindt Leo Pierey. „Het
gaat niet om overnemen van andere
reglementen. Het gaat om het hand-
haven van ons eigen Reglement van
Toezicht voor de Limburgse bonds-
concoursen. Andere bonden en fe-
deraties hoeven dat reglement toch
niet over te nemen. Waarom zou de
samenwerking dan op de tocht ko-
men te staan? Overigens ben ik al
jaren voorstander van landelijke
eenheid."

Garantie
Waar het volgens de ere-voorzitter
om draait, is het onderzoeken of het
huidige reglement deugt of niet.
„Het reglement geeft de garantie
dat het gros van de verenigingen op
eerlyke wijze, dat wil zeggen met
eigen mensen, op concours gaat.
Het voorkomt dat verenigingen bij
andere verenigingen muzikanten
weghalen. En dat naar willekeur te-
gen betaling muzikanten van elders
worden ingezet. Wij zijn een bond
van amateurs, het inzetten van be-
taalde krachten mag niet bevorderd
worden."

Dat voor de topkorpsen in Limburg
andere normen gelden, is ook de
ere-voorzitter duidelijk. „Maar die
korpsen, die voor het merendeel in
de concertafdeling spelen, zijn niet

representatief voor de 260 andere
verenigingen."

„Het reglement, dat nu al is versoe-
peld, zal door de bijstelling hele-
maal geen waarde meer hebben,"
voorspelt Pierey. „Het is niet meer
dan een farce als verenigingen al-
leen maar per 1 januari van het jaar
van concoursdeelname hun leden-
lijst moeten insturen. Dat betekent
dat in de praktijk alles mogelijk is,
dat de zaak wordt opgefokt en dat
dirigenten nog meer eisen gaan stel-
len met alle financiële consequen-
ties van dien. Dat is niet in het be-
lang van de sportieve concurrentie
en van de verenigingen zelf."

Veel kenners binnen de blaasmu-
ziekwereld beweren dat het Regle-
ment van Toezicht de muzikale
ontwikkeling van de blaasmuziek
alleen maar stagneert. „Je moetver-
enigingen mogelijkheden geven,
anders hou je inderdaad ontwikke-
lingen tegen. Maar wel binnen be-
paalde perken. Laatje de zaak hele-
maal vrij dan dupeer je andere
korpsen. Je moet excessen probe-
ren te voorkomen." Maar het ver-
antwoordelyksgevoel van de ver-
enigingsbesturen zal die excessen
tegengaan, vindt het LBM-bestuur.
„Je kunt dat niet aan de besturen
van de verenigingen overlaten,"
vindt Leo Pierey. „Ze willen alle-
maal zoveel mogelijk punten beha-
len. Maar ze staan te weinig stil by
wat er na het concours gaat gebeu-
ren."

Tegengas
Leo Pierey verwacht dat het voor-
stel dat afschaffing van het regle-
ment van toezicht betekent, komen-
de zaterdag zal worden aangeno-
men. „Maar ik acht het niet uitge-
sloten dater tegengas komt, dan zal
er een grotere reactie op gang ko-
men. Ik heb het idee dat een grote
groep het er niet mee eens is. Maar
het beroerde is dat ze niet voor hun
belangen opkomen. Maar als ere-
voorzitter voel ik mij niet geroepen
een actie op touw te zetten."

Vlotte 'Mikado' van
Opéra Comique

DOOR PETER P. GRAVEN
MAASTRICHT - Met
een vlotte en attractieve
voorstelling van The
Mikado, de populairste
light-opera van Gilbert
& Sullivan, trekt Opéra
Comique Maastricht de
lijn door, die men twee
jaar geleden inzette met
een succesvolle pro-
duktie van The Pirates
of Penzance, eveneens
afkomstig van het be-
faamde Engelse koppel
uit het Victoriaanse
tijdperk.
De eerste opvoering, af-
gelopen vrijdagavond
gegeven in een volge-
pakte Bonbonnièrezaal
van de Maastrichtse
Stadsschouwburg,

maakte schijnwerper-
klaar dat de Opéra Co-
mique een avondje
geestig amusement wil
bieden, zonder hierbij
af te zakken naar het
vaak bedenkelijke lol-
broeken- en grapjur-
ken-niveau, waarop
vele amateurverenigin-
gen menen te moeten
werken. Niet dat alles
even perfect verliep,
dat zeker (nog) niet. Zo
het de synchronisatie
van toneel en orkestbak
op diverse plaatsen,
vooral in sommige
koorscènes, te wensen
over. Alhoewel, een
koor dat stilstaat en
toch holt, is een feno-
meen dat zelfs voor-
komt bij professionele
gezelschappen.

Als geheel is deze
Mikado een voorstel-
ling die van begin tot
eind blijft boeien, mede
omdat regisseur Mauri-
ce de Bruyn wederom
voor een actieve ensce-
nering heeft gekozen,
waarbij de kleurrijke
costuums vorm gaven
aan het Japanse leefkli-
maat, gezien door de
ogen van de preutse
landgenoten van konin-
gin Victoria. De solis-
tenpartijen werden op
professionele wyze in-
gevuld door pas afge-
studeerde of nog stude-
rende vocalisten.

Jan-Willem de Graaf als
Pish-Tush en Arme-
Marie Krijgsman als
Katisha maakten qua I

stemmateriaal de mees-
te indruk, alhoewel de
uitvoering in feite ge-
dragen werd door Ri-
chard Meijer (Pooh-
Bah) en Peter Hendriks
(Ko-Ko), geassisteerd
door het paar Nanki-
Poo (Curt Jung) en
Yum-Yum (Carla
Schroyen). Dan mogen
verder de zusters van
Yum-Yum (Margriet
Akkermans en Evelyn
Cratsborn) en de pas de
tweede akte ingedragen
Mikado (Jo Jussen) niet
onvermeld blijven.

Het koor en orkest van
de Opéra Comique le-
verde meer dan ver-
dienstelijk werk en
wanneer dirigent Mau-
rice Wiche de muzikale
touwtjes wat strakker
weet aan te halen in en-
sembles en massascè-
nes, is dit een produk-
tie, waarmee men zich
gerust tot ver buiten de
grenzen van Maastricht
(het Geuldal?) kan laten
zien en horen.

" Scène uit The Mikado, gebracht door Opéra Comique Maastricht.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

kunst
DOOR MYA AAAAS 'Examenstuk' van M'46

ELSLOO - Wat toneelgroep
M'46 ook bewogen mag hebben
een toneelstuk als 'De Gijzelaar'
op het programma te nemen -
wij kunnen het geen gelukkige
keuze noemen. Het stuk, met
zyn problematiek rond het lerse
Republikeinse leger, vergt (te)
veel van de doorsnee amateur-
speler. Bovendien heeft de au-|
teur, Brendan Behan, die tragiek
in een komedie ondergebracht.
Een stuk met een dubbele bo-
dem dus, dat in de voorstelling
van M'46, zaterdag tijdens het to-
neeltoernooi van Elsloo, onvol-
doende tot zijn recht kwam.
Noch dehumor, noch het sarcasj
me, noch de tragiek die de au-

teur erin heeft willen verwerken
kwamen aan de oppervlakte.

Vul maar eens zeventien rollen
adequaat in! Mogelijk dat de op-
voering, eerder in het eigen Vest-
zaktheater Pesthuys, een klein
podium, gunstiger heeft uitge-
pakt, maar in de accommodatie
van het Maaslandcentrum ont-
brak er wel een en ander aan.
Gedeelten van de tekst waren
nauwelijks verstaanbaar, aan de
dictie was kennelijk te weinig
aandacht besteed.

Het stuk speelt in een lerse club,
waar zich een gemêleerd gezel-

schapvan minder allooi ophoudt
en waar zich bovendien een gij-
zelaarsdrama afspeelt. Het lang-
dradige eerste bedrijf was rond-
uit saai, het verhaal kwam niet
tot leven. Na de pauze werd de
actie opgevoerd, maar echt
boeien kon het niet. Er lag een
matte sfeer over de voorstelling,
die de indruk wekte dat ze erg
moeizaam tot stand is gekomen.
Alsof het een examenstuk be-
trof. Allemaal erg je best doen,
maar vooral geen uitschieters,
dat zouden 'uitglijders' kunnen
worden!

De regie kon ons in menig op-

zicht maar matig bekoren^ Een
hoofdfiguur die gedurende het
hele eerste bedrijf achter een
stryktafel wasgoed staat te strij-
ken, is een eentonig gezicht.

Daarbij kent ze slechts één
(snauwerige) gesprekstoon. Het
groepsgewijze zingen van lerse
(vertaalde) volksliedjes stond
volledig op zichzelf, ze waren
niet op een logische manier met
de scènes verweven. De trend
om de costuums met blinkende
versierselen op te tuigen, die in
de belichting extra gaan glinste-
ren, kan men beter laten voor
wat hij is: een modeverschijnsel,

waar te pas en te onpas gebruik
van wordt gemaakt. Datzelfde
goedkope effect werd gezocht in
een tangobol, die bij belichting
de hele zaal van wervelende
lichteffecten voorziet.
Uiteraard waren er ook positieve
elementen, geen enkele toneel-
voorstelling is 'zwart-wit', maar
ze werden door de negatieve
overschaduwd.

Nadat M'46 verleden jaar in het
Toernooi met de erepalm ging
strijken, waren de verwachtin-
gen hoog gespannen. We moeten
nu constateren dat de moeilijk-
heidsgraad van het stuk en de
daarmee samenhangende uitge-
breide bezetting, met alle daar-
aan verbonden gevaren, M'46
parten heeft gespeeld. Luikse Carmen

glanzend maar
zonder vonken

DOOR PETER P. GRAVEN

HEERLEN - In het kader van de
Stichting Bijzondere CultureleActi-
viteiten vond de achtste, tevens
laatste voorstelling van de Carmen-
produktie van de Opéra Royal de
Wallonië zaterdagavond plaats in de
Stadsschouwburg van Heerlen.

Het zou mogelijk aan 'de zoveelste'
uitvoering hebben kunnen liggen.
Ondanks de glanzende, vrijwel per-
fecte voorstelling sprong de be-
faamde vonk zelden of nooit over
op de volle schouwburgzaal. Het
publiek zat erbij enkeek ernaar; het
applaus was veelal karig en plicht-
matig. Alleen Rima Tawil als Micaë-
la dwong met haar grote aria in het
derde bedrijf een ovatie en zelfs
bravogeroep af.

Desalniettemin was het een muzi-
kaal hoogstaande uitvoering, die
het aanzien en aanhoren alleszins
waard was. Tegen de achtergrond
van een sprekend, onmiskenbaar
Zuideuropees decor speelde het
verhaal van de dramatische passie
van Carmen zich af — een Carmen,
die in de persoon van de fraai, maar
poeslief zingende Hélène Perraguin
geen moment deed denken aan de
kattige, vurig liefhebbende vrouw,
die meestal als temperamentvolle
canaille ten tonele wordt gevoerd.
De brave Don José van Ginès Sirera
paste uitstekend bij deze lieve Car-
men en aan de hand van de vrij

bloedeloze vertolking van Jea
Mare Ivaldi zou je kunnen afleidi
dat torero Escamillo nog nooit »
stiervol getroffen heeft...

Tegenover deze weinig uitgesprl
ken hoofdrol-interpretaties ston
het niet alleen muzikaal, maar oo
qua regie en aankleding goed vfl
zorgde en kleurrijke schouwsp
dat de grote koorbezetting booi
naast de geëigend ingevulde nevel
rollen, waar de Micaëla van Ril*
Tawil dus duidelijk uitsprong.

Overigens, de in Maastricht geve
tigde Nederlandse Volksopei
komt over zes weken met een eig«
Carmenproduktie op de proppe
Luik en Maastricht liggen bly'kba
veel verder uiteen, dan je zou del
ken.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. ambtsgewaad; 5. ondes-
kundige; 8. echtgenoot; 10. krijgsmacht;
12. nieuw (in samenst.); 14. reus; 15.
spoedig; 17. smakelijk; 19. vogel; 21.
grondsoort; 23. vertering; 25. mannelijk
dier; 27. mannelijk dier; 30. lichte klap;
32. ongekunsteld; 33. kluis; 36. tegen; 38.
orkeststukje/inleiding v.e. toneelvoorstel-
ling e.d.; 42. plaats in Spanje; 44. viskorf;
45. ogenblik; 46. jongen; 47. slaapplaats;
49. vreemd; 53. sterk extract; 55. vlakte-
maat; 57. deel van het lichaam; 58. plaats
in Gelderland; 60. schreeuw; 61. kever;
62. deel van het oog; 63. gast.

Verticaal: 1. deel van de voet; 2. voldofl
de gekookt; 3. woonschip; 4. geloftej
voedsel; 7. snor; 8. gebak; 9. wreed rrtfl
ser; 11. jaartelling; 13. maanstand; j:
watergeest; 18. naar het punt van uitg3jj
20. hemellichaam; 22. mannelijk dier; *"venijn; 26. onderhoudswerker (v. weg^
28. rimpel, plooi; 29. smart onderving
31. wig, spie; 34. bloeiwijze; 35. kunS'
naar; 37. groei; 39. familielid; 40. geboft
been; 41. telwoord; 43. leren halsjuk; *kampeergerei; 50. etenbereider; 51. n
voermiddel; 52. bewijsstuk; 54. Chris|J
monogram; 56. grond om boerderij; *|
schel; 59. de onbekende.

Gorecki centraal
in KRO-Klassiek
HEERLEN - Composities van
Henryk Mikolay Gorecki staan
centraal in het programma KRO-
Klassiek van 21 december. Het
betreft opnamen die de KRO op
25 april van dit jaar maakte op
het Intro Podium in Maastricht
in het kader van het project rond
werk van deze Poolse compo-
nist.
Tijdens de uitzending zijn tussen
21.00 en 22.00 uur via Radio 4
onder anderen de volgende mu-
sici en ensembles te horen: vio-
liste Alinalin Mommersteeg,
pianist Ando Gouders, fluitiste
Charlotte Stelder, een slagwer-
kensemble van het ConservatoH
rivm Maastricht onder leidinjS
van Pieter Jansen en Studium
Chorale onder leiding van Eric
Hermans.

recept door huub meijer

Nambanzuke van kip,
kippelevertjes en prei
Een heerlijke Japanse snack, koud
geserveerd. Lekker als borrelhapje.
Benodigheden voor 8 personen: 250
g kipfilet, 250 g kippelevertjes, zout
en peper, 2 smalle preien, 3 el slao-
lie, satéstokjes, 2 rode Spaanse pe-
pers, 6 el visboüillon, 3 el suiker, 8
el azijn, 5 el zoete rystwijn even-
tueel te vervangen door sherry, 4 el
sojasaus.

Snijd kipfilet en -levertjes in stuk-
ken. Bestrooi licht met zout en pe-
per. Snijd preien in 8 gelijke stuk-
ken. Verhit olie en bak hierinkip en
kippelever in ca. 10 minuten om-
scheppend gaar. Neem vlees uit de
pan en laat afkoelen. Bak prei in 10
minuten op middelmatig vuur en
laat afkoelen. Prik kip en lever om
en om aan satéstokjes.

Halveer Spaanse pepers, verwijder
zaadjes en snijd vruchtvlees in
smalle reepjes. Breng visbouillon
met suiker, azijn,rijstwijn, sojasaus,
reepjes peper en '/_ tl zout aan de
kook en roer tot suiker is opgelost.
Leg satés in marinade en laat een
paar uur trekken. Laat nambanzuke
uitlekken en leg op schaal. Gameer
met een echt^ bloem of een bloem
gemaakt van radijs of prei.
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de tootootjes panda en de weidader



Besparing
_.r»'gr n'euwe systeem maaktvoor een

liet groeP bejaarden in inkomen
ftip uit- Zodra de partner echter
on.er gaat verdienen dan f. 1156,49
e_n er door de nieuwe opzet
f>aM

na deel. By een inkomen van dem^ner dat op 2.000 gulden per
tt.J!nd ügt, is de teruggang in inko-
sjtü

,en opzichte van de huidige
öe v byna 5000 gulden per jaar.
"Ueu les stelt nu dat het kabinet het
Seva_ e systeem alleen voor nieuwe
t-m n wil laten gelden. Desalniet-
leriUn zal het om circa 38.000 geval-
r.a(jP.er Jaar gaan. Gemiddeld zal de
het^'ge situatie ten opzichte van
retl systeem, drie jaar du-
'eeft- at *s statistisch ongeveer het
de IJdsverschil tussen een bejaar-
den.1 een Jongere partner die ver-

V _faande van de cijfers die De
t_ern Verstrekt kan bet nieuwe sys-
cifca oen besparing opleveren van

200 miljoen gulden per jaar.

Weerarrestatie in
Moordzaak Hoorn

/ ~ Het recherchebijstands-
Op g (RBT) dat de dubbele moord
Onjj en Vietnamees paar uit Hoorn
t\vee^2°ekt heeft gisteravond een
de ty arrestatie verricht. Volgens
t.eft oordvoerder van het team be-
Hoof^et een 21-jarige inwoner van

H_t
°°k h" **" neeft aanwijzingen dat
Voiidi1J op de avond van de twee-
s^eht8e moord in de woning van de

boffers is geweest.

het ft5arige jongen die vrijdag door
tf-nu T werd aangehouden op ver-

rf S Van roofmoord is gisteren
sarjs ac Alkmaarse rechter-commis-
-Bestelv°orestelv°or zes dagen in bewaring

i_n "isterdamse politie heeft giste-
*angeun 37.arige Amsterdammer
h chtKUden' die ervan wordt ver-
ft 6 .h .-rokken te zyn ëeweest by'
sOp aelyke steekpartij in tramlijn

waterdag 23 november.*iet : ~%. h
ncident kostte een 53-jarige

sW"et leven. De dader sloeg na de
Partij op de vlucht.

EG heft sancties tegen Kroatië en Slovenië op

Hoop op hervatting
van vredesoverleg

BRUSSEL - De Europese Ge-
meenschap hoopt dat volgende
week de Haagse vredesconferentie
over Joegoslavië kan worden her-
vat, nu de wil om te praten in zowel
Servië als Kroatië lijkt toe te ne-
men. De EG hief gisteren de econo-
mische strafmaatregelen op tegen
de Joegoslavische deelrepublieken
Slovenië, Kroatië, Bosnië en Mace-
donië, maar handhaafde de sancties
tegen Servië en Montenegro.

Een besluit over diplomatieke er-
kenning van de twee afgescheiden
republieken neemt de Gemeen-
schap pas na de Maastrichtse Euro-
top. Minister Van den Broek zal zijn
Europese collega's daarvoor waar-
schijnlijk pal vóór de kerst speciaal
bijeenroepen.
Dat is gisteren besloten tydens een
vergadering van de EG-ministers
van Buitenlandse Zaken in Brussel.
Servië heeft bij monde van onder-
minister van Buitenlandse Zaken
Veizovic verbaasd gereageerd op
het besluit de sancties tegen haar
tegenstanders op te heffen, maar
Belgrado te blijven straffen.

De EG besloot begin november de
handelsakkoorden met Joegoslavië
op te schorten en de handelsvoorde-
len die het land genoot voor de uit-
voer van onder andere textiel naar
de Gemeenschap op te heffen. Ook
werd Joegoslavië uitgesloten van
het hulpprogramma van rijke wes-
terse landen aan Oosteuropese sta-
ten.

Het Joegoslavische leger heeft gis-
teren een nieuwe aanval gelanceerd
op de Kroatische stad Osijek. Met
zwaar artillerievuur werd Osijek
door eenheden van het leger be-
schoten.
Ondertussen is VN-bemiddelaar
Cyrus Vance in Joegoslavië gearri-
veerd, waar hij gesprekken zal voe-
ren met de Servische leider Slobo-
dan Milosevic en de Joegoslavische
minister van Defensie, VeljkoKadi-
jevic.Vance zal met beiden de even-
tuele inzet van VN-vredestroepen
bespreken.

Politie vindt
tien ton hasj

UTRECHT - De rijkspolitie in
het district Utrecht heeft giste-
ren in een loods in Vleuten-De
Meern tien ton hasj aangetroffen.
In verband met de zaak zijn ze-
ven mannen, in leeftijd varië-
rend van 20 tot 35 jaar, aange-
houden, zo deelde een politie-
woordvoerder mee. De politie
schat de straatwaarde van de
hasj op ongeveer honderd mil-
joen gulden.
De soft-drugs, vermoedelijk af-
komstig uit Marokko, zaten ver-
stopt in dubbele ruimten van
twee vrachtwagens en vyf be-
stelauto's die in de loods waren
gestald. Twee van de gearres-
teerde mannen hadden een
vuistvuurwapen bij zich.
Aan devondst is geen uitgebreid
politie-onderzoek voorafgegaan.
„Wij kregen vóór het weekeinde
informatie dat in de wijk Strijk-
viertel in Vleuten-De Meern hasj
aanwezig zou zijn", aldus de
woordvoerder.

Kabinetsplan treft vooral bejaarden met jongere, werkendepartner

Fors inkomensverlies
door nieuw aow-stelsel

Van onze parlementaire redactie
°EN HAAG - Aow'ers met
*!eri partner jonger dan 65 jaar
öle een eigen inkomen heeft,
2ullen er in de toekomst fors
°P achteruit gaan. Het nadeel
*an oplopen tot zon 5.000 gul-
?eri per jaar, al naar gelang de*jo(>gte van het inkomen vanac Partner.

J^nister De Vries (Sociale Zaken)
dit de Kamer gisteren laten

eten in antwoorden op vragen
r*er zijn begroting 1992. Het inko-
J*ensnadeel treedt op door de in-
" P^ing van een nieuw aow-sys-
?ern. Op Sociale Zaken wordt
J^toe een wetsvoorstel voorbe-reid.

p dit moment krijgt een bejaarde
Liifi onderen een 100 procent aow-

(nu 1.902 gulden per, aand). Een alleenstaande bejaarde
JTAlgt 70 procent aow (nu 1.364 gul-
d

n per maand). Gehuwde bejaar-
v

n °f bejaarden met een partners
p*n boven de 65 jaar krijgen elk 50
9g°Cent van de aow-uitkering (nu
d gulden per maand). Tezamen
Us ook 100 procent.

g^n bejaarde met een partner jon-
de^ an Jaarkrijgt 70 procent van
u a°w-uitkering. Afhankelijk van
j ' inkomen van de partner komt
st j^ nog een toeslag van ten hoog-
ste» Procent bovenop. Die toeslag
f Pt echter als departner meer dan
Ca 156,49 per maand verdient (uit-
bande van 1 juli 1991).

__t ka°metinet wil nu bet uitkerings-
Jon voor bejaarden met een
<je

§ere partner wijzigen. De bejaar-
de nog maar 50 procent van
h a°w-uitkering. Afhankehjk van
(ja 'nkomen van de partner komt
1^: r niaximaal nog eens 50 procent
,j.J- De toeslag stopt als de partner
v.-jF dan 20uu gulden per maandrdient.

binnen/buitenland

'Buitenschool'
oplossing voor
'afvallers' in

het onderwijs

DEN HAAG - Het instellen van een zoge-
naamde 'Buitenschool' moet laaggeschoolde
volwassenen en kinderen die dreigen vroeg-
tijdig af te haken, helpen. Goed opgeleiden
zonder vast werk dienen op basis van vrijwil-ligheid les te gaan geven aan diekansarmen.

Dat stelt de Interbestuurlijke Projectgroep
Sociale Vernieuwing (IPSV) in haar gisteren
gepubliceerde achtste, en tevens laatste,
Werkvoorstel. De projectgroep, onder voor-
zitterschap van oud-minister Jan Schaefer,
wordt op 1 januari 1992 opgeheven.

De IPSV richt het werkvoorstel speciaal op
vier groepen in de samenleving: elk jaar ver-laten zon 25.000 jongeren de school zonder
een diploma te hebben behaald; tussen de 15en 20 procent van de leerlingen in basis- en
voortgezet onderwijs (zon 350.000) heeft

moeilijkheden met de opleiding; tienduizen-
den langdurig werklozen zijn zo laag ge-
schoold dat zij geen serieuze kans op werk
hebben. De laatste groep waar de project-
groep succesvol voor denkt te kunnen zijn,

betreft de buitenlanders die zich nauwelijks
in het Nederlands kunnen uiten, mondeling
noch schriftelijk.
Volgens de projectgroep gaat het hier om
een 'Buitenschool' omdat het geen echte
school betreft. De scholing zal voor een deel
hetkarakter krijgen van bijlessen. De cursis-
ten mogen maximaal drie lessen volgen in
een vak waarmee zij problemen hebben. Dat
kan ook gebeuren bij de mentor thuis. Maar
in principe dient de 'Buitenschool' plaats te
vinden in verenigingsgebouwen, buurthui-
zen ofop scholen, buiten de reguliere tijden.

De mentoren, denkt de projectgroep, hoeven
geen actieve leraren te zijn. Ook werklozen
en afgekeurde docenten kunnen aan de bui-
tenschool lesgeven. De lespakketten dienen
daarvoor te worden voorzien van een uitge-
breide, speciale handleiding voor de leraren.

HBO-raad
dreigt met
boycot wet

ZOETERMEER - De HBO-raad, de
vereniging van Nederlandse hoge-
scholen, wil met minister Ritzen en
de universiteiten een 'stelseldiscus-
sie' over het Nederlandse hoger
onderwijs. Weigert Ritzen aan zon
discussie mee te werken, dan werkt
de HBO-raad niet mee aan de invoe-
ring van de Wet op het Hoger on-
derwijs en het Wetenschappelijk
onderzoek, de WHW.
De voorzitter van de HBO-raad, H.
Kemner, uitte dit dreigement giste-
ren tijdens een overleg met minister
Ritzen en de universiteiten op het
ministerie van Onderwijs in Zoeter-
meer.
De Hbo-raad wil een discussie over
het stelsel van hoger onderwijs in
ons land omdat de scheiding tussen
het hoger beroepsonderwijs en het
wetenschappelijk onderwijs steeds
meer begint te vervagen. De HBO-
raad pleit op dit moment niet voor
het afschaffen van de bestaande
tweedeling. Wel wil de HBO-raad
een meer gelijkwaardige positie
voor de hogescholen ten opzichte
van de universiteiten, aldus Kem-
ner. Volgens de raad worden de
hogescholen op dit moment achter-
gesteld.

Assenaar mogelijk
ook betrokken bij
verdwijning van
Cheryl Morriën

HOORN - De 49-jarige Assenaar
M.S., die heeft bekend drie kinde-
ren te hebben vermoord, was ten
tijde van de verdwijningvan Cheryl
Morriën (7) voortvluchtig. Dit wordt
bevestigd door de Van Mesdagkli-
niek in Groningen, waar S. van 1981
tot 1987 verbleef wegens ontucht
met minderjarige kinderen. Cheryl
Morriën uit IJmuiden wordt sinds 5
augustus 1986 vermist.

S. oritsnapte eind mei van dat jaar
uit de Groningse kliniek en kwam
daar eind augustus weer terug. Zijn

signalement vertoont overeenkom-
sten met de beschrijving van een
man die voor het laatst met Cheryl
Morriën werd gezien.

De Assenaar werd eind augustus
1986 aangehouden en naar de tbs-
kliniek teruggebracht. De Hoornse
recherche wil niet kwijt of S. in
1986 werd verhoord in verband met
de zaak Cheryl Morriën.
De vrachtwagenchauffeur uitAssen
zit sinds 20 oktober vast, omdat hij
ervan wordt verdacht JessicaLaven
(11) uit Blokker en twee Duitse jon-
getjes om het leven te hebben ge-
bracht.

Oekraïne
Euforie in Kiev, diepe be-
zorgdheid binnen de muren
van het Kremlin en een voor-
alsnog afwachtende opstel-
ling van het buitenland. De
beslissing van de Oekraïnse
meerderheid voor een zelf-
standige, nationale staat,
kan niemand verrassen.
Gorbatsjov ziet de bui al
hangen, en deelt overal

waarschuwingen uit. Hij ziet zijn pogingen tot het bijeenhouden
van de twaalf overgebleven republieken nog meer bemoeilijkt.
Men moet vrezen dat Gorbatsjovs woorden die van een roepende
in de woestijn zijn. De Oekraïners hebben er in elk geval geen
boodschap aan. Ook lijken zij niet onder de indruk van Jeltsins
vermaning dat, indien de Oekraïne afvalt, de Russische Federatie
het nieuwe Unieverdrag niet zal ondertekenen. Voor hen is de be-
krachtiging van hun onafhankelijkheidsstreven ook de bekroning
van een onophoudelijke speurtocht naar hun oorspronkelijke iden-
titeit, waarvan de wortels aanmerkelijk verder reiken dan de era
onder Lenin.

Nauwelijks negen maanden geleden sprak de Oekraïnse bevol-
king zich eveneens door middel van een volksstemming uit voor
een verder verblijf van derepubliek in de Unie van de Socialistische
Sovjetrepublieken. De uitslag van nu geeft aan welke enorme ver-
andering intussen in het denkpatroon van de kiezersmassa is
opgetreden. De solistische actie van de Oekraïne is uiteraard niet
van gevaren ontbloot. Weliswaar vormt de republiek ter grootte
van Frankrijk in industrieel en in agrarisch opzicht een belangrijk
gebied, maar dat neemt niet weg dat de economie er momenteel
in een zorgelijke toestand verkeert.

Ook internationaal gezien kan de beslissing van de Oekraïners
vérstrekkende gevolgen hebben. Gorbatsjov hééft president Bush
van de VS gewaarschuwd dat afscheiding van de Oekraïne ramp-
zalig zal zijn voor de Sovjetunie en de wereld. Daar staat tegen-
over dat het buitenland niet zonder meer voorbij kan gaan aan het
feit dat miljoenen mensen voor vrijheid en onafhankelijkheid heb-
ben gestemd. De Verenigde Staten en de EG erkennen in principe
het recht en de wil van de Oekraïners zelfstandig verder te gaan,
maar hebben tegelijkertijd oog voor de enorme problemen, waar-
mee Gorbatsjov aanhoudend wordt geconfronteerd. De gisteren'
opnieuw door de Amerikanen geuite bereidheid om de Sovjetunie
met royale economische hulp bij te staan, getuigt van dat inzicht
en die bezorgdheid. De VS lijken de ontwikkelingen daarom niet
te willen forceren. De EG wil dat om een aantal redenen ook niet.
Europa kijkt in dit verband ook met begrijpelijke zorg naar het
omvangrijke kernwapenarsenaal dat in de Oekraïne is opgesla-
gen en over de bestemming waarvan duidelijke afspraken zullen
moeten worden gemaakt.
Toch zal het moment aanbreken dat Amerikanen en Europeanen
een definitieve keuze moeten doen. Die zal in het Kremlin waar-
schijnlijk geen vreugde veroorzaken. „Het resultaat van de volks-
uitspraak is een grote historische gebeurtenis", verklaarde gisteren
de gekozen president, Leonid K_avtsjoek. 'Een nieuwe Oekraïne is
geboren. Deze formulering zegt genoeg. Het ziet er naar uit dat
de landkaart van Europa weldra opnieuw een verandering zal
ondergaan.

F.S.

Verdachte kan zonodig gedwongen worden

DNA-onderzoek bij
ernstige misdrijven

DEN HAAG - Verdachten van ern-
stige misdrijven kunnen in de toe-
komst verplicht worden mee te
werken aan een zogeheten DNA-
onderzoek. Zon onderzoek, waarbij
de erfelijke gegevens van lichaams-
cellen worden vastgesteld, kan het
bewijs leveren bij onder meer ver-kracbtingen of andere geweldmis-
drijven waarbij bloed- of andere
lichaamscellen van de dader bij het
slachtoffer zijn aangetroffen.

Tot nu toe is zon onderzoek slechts
op vrijwillige basis mogelijk. Ver-
dachten kunnen zich nu nog op de
grondwet beroepen, waarin de on-
aantastbaarheid van het lichaam is
vastgelegd. Als het wetsontwerp
dat gisteren bij de TweedeKamer is
ingediend aangenomen wordt, kan
een zelfs met geweld

worden gedwongen bloed af té
staan voor een DNA-onderzoek.
Overigens kan niet zomaar iedere
verdachte worden gedwongen een
DNA-onderzoek te ondergaan. Hij
of zij moet in elk geval worden ver-dacht van een misdrijf, waarop een
gevangenisstraf staat van ten min-
ste acht jaar, of enkele met name
genoemde zeden- of geweldmisdrij.
ven. Daarbij worden onder meer
aanranding van de koningin, on-
tucht met minderjarigen en incest
genoemd. Bovendien heeft de ver-
dachte recht op een tegenonder-
zoek.

Als het om medische redenen niet
gewenst is dat er bloed bij de ver-
dachte wordt afgenomen, wordt heit
DNA-onderzoek op een andere ma-
nier uitgevoerd. Dat kan door de
haarwortels of het wangslijmvlies te
onderzoeken. Een arts kan beoorde-
len of bloedafname wel of niet ge-
wenst is.

De verdachte kan overigens in be-
roep gaan bij de rechter tegen hei
bevel tot bloedafgifte. Hangende
het beroep kan het onderzoek niet
worden uitgevoerd. Overigens ver;
wacht het ministerie niet dat van
die beroepsprocedure veel vei
ging zal uitgaan, omdat de verd:
te in voorarrest blijft en de rest var-
het gerechtelijk vooronderzoek ge-
woon kan doorgaan.

Cicippio wil snel vergeten

rend was verhuisd, zon
twintig keer, en geen van de
andere vier gijzelaars had
gezien. Maar zijn ontvoer-
ders hadden hem wel ver-
teld dat alle Westerlingen
vóór het einde van het jaar
zouden worden vrijgelaten.

" Joseph Cicippio (op de
foto vergezeld door zijn
echtgenote), die gisteren na
meer dan vijf jaar gevan-
genschap werd vrijgelaten,
wil 'zo snel mogelijk' zijn
gijzeling achter zich laten.
„Ik zal de morgen begroeten
als de eerste dag in mijn
nieuwe leven", zei de 61-ja-
rige Amerikaan gister-
avond. Hij zag er duidelijk
vermoeid uit en ademde
moeilijk. Vóór zijn vertrek
uit de Syrische hoofdstad
Damascus - waar hij werd
overgedragen aan de Ame-
rikaanse ambassadeur
Christopher Ross - naar
het Amerikaanse militaire
hospitaal in Wiesbaden,
verklaarde Cicippio gister-
avond dat zijn ontvoerders
hem twee maanden geleden
nog ijlings naar het zieken-
huis hadden gebracht voor
een maagoperatie. Hij ver-
telde ook dat hij tijdens zijn
gevangenschap voortdu-
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opinie

Uitslag referendum bittere nederlaag voor Gorbatsjov

Oekraïne sleept mogelijk
ook Rusland met zich mee
Van onze correspondente

MOSKOU - De massale ja-stem
van de Oekraïners voor de onaf-
hankelijkheid van hun republiek
drijft het machtscentrumvan het
Kremlin, of wat daar nog van
overgebleven is, verder naar het
oosten. President Michail Gor-
batsjov en zijn centrale regering
lijken wederom een deel van
hun zeggenschap te moeten inle-
veren. De ogen zijn nu gericht op
de Russische Federatie, die heeft
gezegd de Unie niet zonder de
Oekraïne voort te willen zetten.

De vruchtbare Oekraïne, lange
tijd de 'broodmand' van de Sov-
jetunie, is de eerste Slavische
republiek die zich tegen de unie
keert. Eerder scheidden de Balti-
sche staten Estland, Letland en
Litouwen zich af. De Oekraïnse
regering had al aangekondigd
het nieuwe Unieverdrag van
Gorbatsjov niet te zullen teke-
nen en heeft het volk nu in een
referendum laten spreken. Ook
Moldavië, de westelijke repu-
bliek tegen de grens met Roeme-
nië, staat afwijzend tegenover de
nieuwe Unie.

Ramp
Gorbatsjov heeft herhaaldelijk
gezegd dat onafhankelijkheid
van de Oekraïne een ramp kan
inluiden. Een soortgelijke waar-

schuwing uitte hij toen Litou-
wen zich onafhankelijk verklaar-
de, maar ondanks het optreden
van het Sovjet-leger in de kleine
republiek kon hij de afscheiding,
uiteindelijk niet tegenhouden.

Gorbatsjov is zelfs zover gegaan
zijn politieke lot aan de Oekraïne
te verbinden. De president heeft
geprobeerd de op een na dichtst
bevolkte Sovj et-republiek warm
te krijgen voor een confederatie
van soevereine staten, waarbij
het Kremlin de zeggenschap zou
houden over onder meer de stra-
tegische kernbewapening, ver-
keer en buitenlandse politiek.
De republieken zouden een ei-
gen munt krijgen en aanzienlijk
meer zeggenschap, over hun eco-
nomisch beleid. Door met op-
stappen te dreigen hoopte Gor-
batsjov datzijn politieke gewicht
in de schaal de doorslag zou ge-
ven, maar de Oekraïne denkt
beter af te zijn zonder macht af
te staan aan decentraleregering.

Betekent de uitslag van het refe-
rendum in de Oekraïne een ne-
derlaag voor Gorbatsjov, een nog
grotere tegenvaller wacht hem
mogelijk in Rusland. President
Boris Jeltsin heeft laten weten
dat de grootste Sovjet-republiek
niet veel ziet in de voortzetting
van de Unie zonder de econo-
misch welvarende Oekraïne.
Voor Rusland zou in zon geval
alleen samenwerking overschie-

ten met Kazachstan, Wit-Rus-
land, Azerbajdzjan en de Cen-
traalaziatische republieken
Toerkmenistan, Oezbekistan,
Kirgizië en Tadzjikistan. Het is
maar de vraag of Jeltsin daar
brood in ziet. De Russische Fe-
deratie zou de economisch min-
der krachtige Centraalaziatische
republieken min of meer op
sleeptouw moeten nemen en hoe
zou Jeltsin dat moeten verkopen
'aan de Russen die zelf de broe-
kriem moeten aanhalen?

Het vertrek van de Oekraïne be-
rooft het Kremlin van een be-
langrijke inkomstenbron, omdat
de belastingen voortaan naar de
regering in Kiev zullen vloeien.
De centrale regering komt daar-
door nog meer in de tang bij
Rusland, dat als grootste Unie-
republiek nagenoeg vetorecht
over de Sovj et-begroting heeft
verworven. In het geval van Rus-
sischeuittreding zou de vreemde
situatie ontstaan waarbij het
Kremlin op het grondgebied van
een republiek ligt waarover het
centrum geen macht meer heeft.

Machtsblok
Indien ook Rusland de Unie laat
vallen, staan de overige republie-
ken voor een zware opgave. Eco-
nomisch zijn zij altyd afhanke-
lijk geweest van Rusland en de
Oekraïne. De voortzetting van
een afgeslankte Sovjetunie zou

uit handelsoogpunt een overwe-
ging kunnen zijn, maar een poli-
tiek machtsblok lijkt dat niet te
kunnen opleveren. De leiders
van de Centraalaziatische repu-
blieken en Kazachstan zijn allen
oud-communisten die hun posi-
tie aan Gorbatsjov te danken
hebben. Zij zijn voorzichtig met
de roep om onafhankelijkheid
uit vrees dat er een golf van isla-
mitisch nationalisme wordt ont-
ketend die het einde van hun
leiderschap kan inluiden.

Jeltsin werd vorige maand met
de eer van een staatshoofd ont-
vangen in Duitsland, terwijl Gor-
batsjov steun zocht in Siberië en
Kirgizië. Ook de Oekraïne zal
zich als onafhankelijk land op
het Westen gaanrichten, zoals de
voormalige Sovj et-satellieten
Polen, Tsjechoslowakije, Honga-
rije, Roemenië en Bulgarije dat
doen. De middeleeuwse stad
Lvov in het westen van de Oe-
kraïne ligt dichter bij Berlijn dan
bij Moskou, de Zwarte-Zeehaven
Odessa dichterbij Wenen dan bij
het Kremlin. Het Westen is be-
zorgd om de kernwapens in de
Oekraïne en de onveilige atoom-
centrales - de ramp in Tsjerno-

byl is nog maar goed vijf jaar
geleden - en de vorming van
een eigen leger. In ruil voor
steun zal de Oekraïne er aan
moeten werken om die bronnen
van zorg weg te nemen

Washington heeft berichten over
een snelle diplomatieke erken-
ning van de Oekraïne afgezwakt,
terwijl de EG de uitslag van het
referendum gisteren verwelkom-
de, maar de republiek erop ge-
wezen heeft dat internationale
overeenkomsten die in het verle-
den op gezag van het Kremlin
zijn aangegaan nagekomen moe-
ten worden. Canada was snel
met de erkenning van de Oekraï-
ne en Zweden lijkt ook spoedig
diplomaten te willenuitwisselen.

De onafhankelijkheid van de Oe-
kraïne en erkenning door het
Westen zorgen mogelijk voor een
stroomversnelling waarbij de po-
litieke kaarten definitief worden
geschud en duidelijk wordt wat
er van de Sovjetunie overblijft
zoals de wereld die voor de mis-
lukte staatsgreep van augustus
kende.

y / achtergrond l
DOOR HENK DAM Joe Cicippio: een ten dode

opgeschrevene overleeft
WASHINGTON - Toen de Re-
volutionaire Gerechtigheids Or-
ganisatie in augustus bekend- ,
maakte een gijzelaar te zullen
vrijlaten, hoopte iedereen, zelfs
de familie van de overige gijze-
laars, dat het de 61-jarjge Joe
Cicippio zou zijn. Want diens zus
Helen had kanker en lag op ster-
ven, en het was haar grootste
wens om nog voor haar dood
haar broer te kunnen zien, die
vijfjaar eerder, op 12 september
1986, in Beiroet was ontvoerd.

De dokter van Helen had zelfs
een open brief aan kranten in Li-
banon geschreven, waarin hij de
wens van de stervende had over-
gebracht. Hij had er daarbij ook
op gewezen dat tijdens Cicip-
pio's gijzeling al een andere zus,
een zwager en zn oudste zoon
waren overleden.
Het zag er in augustus aanvanke-
lijk goed voor Cicippio uit. Want
zijn bewakers hadden bij de
brief waarin zij hun voornemen
bekendmaakten, ook een foto
van hem gedaan. Maar het was
een wreed soort grap. Want de
man die door de Revolutionaire
Gerechtigheids Organisatie op
vrije voeten werd gelaten, was
niet Joe Cicippio, maar zyn
mede-gevangene Edward Tracy.

Helen houdt met zeer breekbare

draden nog altijd aan het leven
vast, en ze zal dus nu haar grote
wens in vervulling zien gaan. Joe
Cicippio is, na een gevangen-
schap die meer dan 1900 dagen
duurde, vrijgelaten.
In de tuinvan zijn broer Thomas
kan nu het bord weg, dat er
sinds 1986 heeft gestaan. Daarop
hieldThomas by, hoe lang Joe al
gevangen had gezeten teneinde,
zoals hij ooit zei, 'Amerika's ge-
weten wakker te houden.

Waarom was het Joe Cicippio
die vijf jaar geleden werd gegij-
zeld? Het eenvoudige antwoord
is: omdat hij op de verkeerde tijd
op de verkeerde plaats was. Hij
liep op de bewuste ochtend van
zijn huis naar zijn werk, als ad-
ministrateur van de Amerikaan-
se Universiteit in Beiroet, toen
hij werd gegrepen.
Dat hij, als Amerikaan, uitgere-
kend op de voor Amerikanen
gevaarlijkste plek ter wereld
werkte, had zn achtergronden.
Wie ver terug wil gaan, komt uit

op 1974, toen zijn huwelijk met
Theresa Cicippiona 20 jaarop de
klippen liep. Tot die tijd was Ci-
cippio een brave bankdirecteur
in Pennsylvania geweest. Maar
daarna raakte hij op drift. Een
tweede huwelijk ging enkele ja-
ren later fout, en Cicippio ging
aan het zwerven. Hij werkte kort
in Californië, in Saoedi-Arabië
en in Londen.

Pion
In 1984 nam hij de baan bij de
Amerikaanse Universiteit in Bei-
roet aan. Daar ontmoette hij een
Libanese vrouw, Elham Ghan-
dout, met wie hij in 1986 trouw-
de. In datzelfde jaar ging hij ook
over tot de islam.

Het kwam, zo vertelde zijn
vrouw later, niet in Cicippio op
dat hij gegijzeld zou kunnen
worden. „Mijn man beschouwde
zichzelf niet als een doelwit. Hij
zei altijd dat hij van het land en
van de mensen hier hield."

Maar daar hadden de leden van
de Revolutionaire Gerechtig-
heids Organisatie niets mee te
maken. Als Amerikaan was Ci-
cippio voor hen een menselijke
pion, en als menselijke pion was
hy waardevol.
Dat laatste bleek op een gruwe-
lijke manier in 1989. De terroris-
ten zeiden toen dat zij Cicippio
op een nauwkeurig aangegeven
tijdstip zouden doden als Israël
niet de op 28 julivan dat jaar ge-
kidnapte sjeik Adbul-Karim
Obeid zouden vrijlaten. Het von-
nis ging vergezeld van een video-
tape waarop te zien was hoe de
eveneens ontvoerde Amerikaan
luitenant-kolonel William Hig-
gins aan een galg hing.

Twee keer werd' het tijdstip
waarop Cicippio zou worden ver-
moord, uitgesteld. Vóór het laat-
ste uitstel gaven de terroristen
een videotape vrij waarop Joe
Cicippio emotioneel afscheid
nam van zijn vrouw.
Maar het was allemaal weer een

sinister spel. Cicippio werd hele-
maal niet gedood, zoals het plan
was vanwege het pleidooi dat
zijn vrouw voor de Libanese tv
had gedaan, zoals zijn gijzelaars
later verklaarden.

De werkelijke reden was, dat Ci-
cippio's dood van geen waarde
voor zijn gijzelaars was. Nu de
hele situatie in het Midden-Oos-
ten zo fundamenteel gewijzigd
is, is Cicippio voor hen helemaal
van geen waarde meer. Het is al-
leen daarom dat Helens harte-
wens nu alsnog zal worden ver-
vuld.

" JOE CICIPPIO
..vrij na vijfjaar gijzeling...

Steeds meer zorgen voor Bush
DOOR HENK DAM

WASHINGTON - Examenvraag
voor Amerika-deskundigen: wat
betekent het als op één dag pre-
sident Bush op een kleuter-
school in Columbus, Ohio, een
computerspelletje doet?
Antwoord: het betekent dat de
regering-Bush diep in de proble-
men zit. Het betekent dat Bush
en de zijnen hun toevlucht ne-
men tot public relations stunljes
in een wanhopige poging een
eind te maken aan hun afkalven-
de geloofwaardigheid.

De diepere oorzaken zijn duide-
lijk. Om te beginnen is deAmeri-
kaanse economie een jaar gele-
den in een recessie terechtgeko-
men, met al zn nare symptomen
zoals toenemende werkloosheid,
terughoudendheid by de consu-
menten en een gevoel van onze-
kerheid en malaise bij praktisch
iedereen.
De meeste economen zeggen dat
derecessie nu weer voorby is, en
dat er sprake is van een heel
voorzichtig herstel. Maar het gro-
te publiek gelooft er niets van,
en blijft bang voor de toekomst -banger zelfs dan sinds de reces-
sie van 1982 ooit het geval is
geweest.

In een onzekere tijd kyken men-
sen vol verwachting naar hun
leiders, en daar zit het tweede
probleem. Want dezelfde presi-
dent die met zoveel flair en in-
zicht de Iraakse president Sad-
dam Hoessein een lesje leerde,
staat met zijn mond vol tanden
als het om binnenlandse proble-
men gaat.
Eerlijkheidshalve moet daarbij
direct worden gezegd dat de
speelruimte die Bush heeft, ge-

ring is. Amerika zit, door het
feest-vandaag-betaal-morgen be-
leid van zijn voorganger Reagan,
diep in de schulden.
Na eindeloos geharrewar sloten
Witte Huis en Congres eind vorig
jaar een deal, waarbij beide par-
tijen zich verplichtten het gat op
de federale begroting met een
nauwkeurig bepaald bedrag te
dichten.

Offer
Beide partijen moesten daarbij
"water bij de wijn doen. Het Con-
gres werd de mogelijkheid ont-
nomen de kiezers een plezier te
doen door allerlei overheidsgeld
opslokkende projecten erdoor te
drukken.
En de president moest een nog
groter offer brengen: hy moest
genoegen nemen met een verho-
ging van de belastingen. Daar-
mee ging hij regelrecht tegen
zyn beroemde verkiezingsbelof-
te van 1988 - 'Read my lips: no
new taxes' - in.

Bovendien bond hij zijn eigen
handen. Want de begrotingsover-
eenkomst betekent dat Bush in
deze tijd van recessie niet over
de wapens kan beschikken waar-
mee traditioneel een periode van
economische neergang kan wor-
den bestreden.
Hy kan niet door middel van
grote overheidsprojecten de be-
stedingen aanwakkeren, want
daarvoor is geen geld. Hij kan
ook niet de belastingen verlagen
en zo de consument tot consu-
meren aanzetten, want dan
wordt het begrotingstekort gro-
ter dan was afgesproken.

Veel kan de president dus niet
doen, maar het probleem voor

hem is, dat steeds meer kiezers
denken dat hij helemaal niets
doet omdat hij geen idee heeft
wat hij zou moeten doen.

Het beeld dat van de regering-
Bush de afgelopen weken is op-
gerezen lykt het meest op een
mierennest dat door een tuinier
onbedoeld wordt opengeschept:
alles en iedereen rent door el-
kaar, er is alleen maar chaos en
paniek.
Drie voorbeelden om dit te illu-
streren:

" Medio november zegde Bush
haastig een voor december ge-
plande reis naar het Verre

Oosten af, op het moment dat
binnenkomende stembusuit-
slagen duidelijk maakten dat
zijn partij een dramatische ne-
derlaag in de staat Pennsylva-
nia aan het lijden was. leder-
een zei gelijk - en terecht - dat
het uitstel een paniekmaatre-
gel was, niet meer dan een
stuntje om de kiezers duide-
lijk te maken dat de president
hen echt belangrijker vindt
dan welk buitenland dan ook.
Dat pleitte niet voor Bushs
leiderschap en zelfvertrou-
wen.
Vorige week tekende Bush
een wet die vrouwen en etni-
sche minderheden zekere ga-
ranties biedt op een represen-
tatief deel van de beschikbare
arbeidsplaatsen in de particu-
liere sector. Maar de avond
daarvoor lekte een memo van
het Witte Huis aan alle over-
heidsinstanties uit, waarin
ervoor werd gepleit bestaande
garanties aan minderheden
juist in te trekken. Met andere
wooiden: wat de president
met zn ene hand schonk, pak-
te hij met zn andere af. Ook
dat memo moest ijlings wor-
den ingetrokken.
Vorige week maandag maakte
het Witte Huis duidelijk grote
reserves te hebben over een
plan van Republikeinse Con-
gresleden om de middenklas-
se een belastingvoordeeltje te
geven. Dinsdag zei de presi-
dent tegen verslaggevers dat
hij dat plan 'enthousiast'
steunt.

PRESIDENT GEORGE BUSH
...steeds minderpopulair...

Schuld
Quo vadis, Witte Huis? Waar-
heen gaat gij? Niemand die er
nog chocolavan kan maken. Aan

de sfeer van chaos is verder niet
weinig bijgedragen door de ma-
nier waarop verschillende func-
tionarissen elkaar de schuld
hebben gegeven van boven-
staande blunders.

Het memo waarmee minderhe-
den hun rechten werd ontno-
men, zou een eenmansactie zijn
geweest van Bushs juridische
raadgever Boyden Gray. Maar
als dat zo is, moet je je gelijk af-
vragen: hoekan het dat dieraad-
gever buiten de president om
zon belangrijk besluit bekend
maakt? Weet de president niet
wat er in zijn naam gebeurt?

Publit- Kolalions
Pure public relations was het,
diereis die de president naar 'ge-
wone mensen' in Columbus
maakte. De president wil vóór
het einde van het jaar nog min-
stens drie van dergelijke reizen
door het land maken, daarmee
zyn belangstelling voor het lot
van de heer en mevrouw Kiezer
onderstrepend.

Want tenslotte zijn er volgend
jaar verkiezingen, en Bush wil
heel graag nog eens vier jaar in
het Witte Huis zitten. Lukt hem
dat? Op het moment heeft hij
geen reden om overdreven opti-
mistisch te zijn.

Uit een peiling die vorige week
in de New Vork Times stond,
blijkt dat 51 procent van de
Amerikanen Bush een goede
president vindt, een daling met
16 punten sinds midden oktober.
Geringer nog is de waardering
die de Amerikanen voor Bushs
economische leiderschap heb-
ben: slechts 25 procent vindt dat
de economie bij hem in goede
handen is.
En de meest omineuze cijfers:
als er morgen verkiezingen zou-
den worden gehouden, zou 39
procent van de kiezers op Bush
stemmen tegen 37 procent voor
een Democraat, wie dan ook.

lezers schrijven
Wantoestanden

Moord in Amsterdam, meisje
(11) beroofd van opbrengst kin-
derzegels, 61-jarige vrouw in
Roermond moet haar leven lang
van een minimale uitkering een
ten 'onrechte' genoten bijstands-
uitkering terugbetalen, ouderen
bij Philips en DSM worden door
reorganisaties overbodig! Wij ge-
ven asiel aan vluchtelingen,
maar hebben voor het eigenvolk
geen werk. Ik mag dit niet zeg-
gen, want dan ben je in Neder-
land een racist. En toch doe ik
het! Ik ben een gespecialiseerde
wetenschapper, die de oorzaken
onderzoekt, maar signaleer
slechts misstanden in deze maat-
schappij. Als je geluk hebt dan
kun jejekinderen door studie op
het rechte spoor houden. Lukt
dit niet, dan belanden ze in de
criminele sfeer, waarvoor je als
ouder niet hebt gekozen. Het
proletarisch winkelen neemt
steeds meer toe. Vandaag stond
ik naast een dief of was het een
goochelaar die tot mijn stomme
verbazing twee flessen wijn on-
der zijn cape verstopte en zonder
betalen het warenhuis verliet.
Misschien had een reorganisatie
bij hetzelfde warenhuis de man
'brodeloos' gemaakt en ging hij
zijn verdriet verdrinken! Laatst
vertelde een vriend, dat zijn
buurman zelfmoord had ge-
pleegd door zich voor de trein te
werpen. Een reorganisatie had
hem overbodig gemaakt. Zon
zelfmoord vind ik zinloos, omdat
de onschuldige machinist er een
trauma aan overhoudt. Euthana-
sie door vergif is veel beter. Zelf
heb ik een verklaring getekend
bij ongeneeslijke ziekte zelfdo-
ding op prijs te stellen. In mijn
kast heb ik vergiften, die binnen
enkele seconden de dood tot ge-
volg hebben. Wat men in James
Bond-fïlms spelenderwijs doet
kan ik ook doen. Ik ben er (nog)
niet aan toe, want mijn gezin
draait harmonieus. Er kunnen
echter tijden komen dat de moei-
lijkheden boven je hoofd
groeien.
MELICK F. Bongers

Synode
De Europese bisschoppensyno-
de staat in het teken van de zo-
veelste herevangelisatie. Waar-
om behoeft de kerk na 1500 jaren
nog herevangelisatie? Alles ter
ere van haar God en tot altijd
groter 'aanzien' van hem; vaders
en moeders, kinderen en grij-
saards, zieken en kreupelen,
armen van geeest en genieën,
miljoenen heidenen, miljoenen
joden, miljoenen heksen, miljoe-
nen Indianen, miljoenen Afrika-
nen, miljoenen Albigenzers en
andere christenen, allen verdui-
veld, gedood en verteerd: en dit
allemaal niet zonder vele pause-
lijke zegens en goedkeuringen!
Als men dit alles in de herevan-
gelisatie mede overweegt en
naar buiten zou brengen, dan
zou dekerk het herevangeliseren
compleet maken, dan hoefden
de theologen hun verhaal niet in
te slikken en de kudde zou zich
een betere mening kunnen vor-
men. En, misschien is dit dan de
laatste herevangelisatie en is Eu-
ropa af van het imago christelijk
te zijn! Als het Vaticaan denkt
dat de omwenteling in Oost-
Europa moet worden gezien als
een ingrijpen van de Voorzienig-
heid, dan wijs ik hen erop, dat in
1869 God nog als de inspirator
van de H. Schrift werd ver-
klaard, notabene de meest om-
streden en gemanipuleerde
boeken dieer bestaan en waarop
meer dan honderd christelijke
sekten zich 'de ware godsdienst'
weten; met andere woorden:
men verklaart God tot de meest
onkundige schrijver die de ge-
schiedenis heeft gekend! Als dat
geen blasfemie is! Met zulke uit-
spraken plaatst het Vaticaan zich
terug in de oertijd waarin al het
'onverklaarbare' op Gods schou-
ders werd gelegd.
HEERLEN H. Bost

Fascisme
Hoe kan het in godsnaam? Heb-
ben de mensen, die op het
Vlaams Blok stemmen, oogklep-
pen op of zijn ze gek geworden?
Volgens mij zou het helpen als er
een flink aantal documentaires
over de schanddaden Uit de
Tweede Wereldoorlog op tv zou-
den worden uitgezonden. Het is
wel een schande, dat deze gru-
welijkheden als geheugenopfris-
sers moeten dienen, maar mis-
schien gaan dan welbij bepaalde
mensen de ogen open. Het is
toch belachelijk dat in België
een fascistische partij er 10 zetels
bij krijgt, terwijl in Duitsland
een Klu-Klux-Klan-achtige ben-
de het land onveilig maakt. In
Duitsland zijn het de koelbloedi-
ge neo-nazi's die bewust bezig
zijn met het uitroeien van bui-
tenlanders, in België is het een
politieke partij. Het komt echter
allebei op hetzelfde neer; buiten-
landers, mensen dus, het leven
zuur maken omdat ze ergens vol-
gens een stel idioten niet thuis-
horen! Wie zijn zij dan wel om
daarover te oordelen? ledereen
dieeen beetje geschiedenis heeft
gehad, hoe oud hij of zij ook is,
kan wel zien dat dit de verkeerde
kant uitgaat. Het is triest dat
zoiets vandaag de dag nog kan.
BOCHOLTZ S. Pelzer

Kindermoord
Graag wilde ik iets kwijt aan-
gaande het artikel over de Asse-
naar die drie kinderen heeft
vermoord. De Van Mesdagkli-
niek wast haar handen in on-
schuld. Eerst 'rommelde' de
Assenaar met kinderen, en na
vijf jaar onder 'behandeling' te
zijn geweest ging hij over tot het
vermoorden van kinderen! Di-
recteur C. Hesse van bovenge-
noemde kliniek praat zich er
mooi onderuit en schuift alle
verantwoordelijkheid van zich
af, door het op de rechterlijke
beslissingte gooien.
Oud-directeur H. van Marie van
deze kliniek verwijst als oplos-
sing van deze problematiek naar
porno en masturbatie. Hieruit
blijkt wel weer, dat als men
daadwerkelijk wil genezen men
niet bij de psychiatrie moet zijn.
AMSTERDAM

Yvonne v. Gerwen

Queen
Hier mijn reactie naar aanleiding
van het artikel 'Dood Freddy
Mercury is meteen einde van
Queen' van de hand van Louis
du Moulin. Wat heeft Queen hem
aangedaan dat hij zon artikel
schrijft? Waarschijnlijk is hij een
van de verslaggevers die bij het
laatste optreden het einde van de
rockgroep voorspelden. Hoe kan
hij anders beweren dat het optre-
den van Freddy Mercury (hij was
trouwens biseksueel en niet ho-
moseksueel) als besnorde huis-
vrouw absurd was. Klaarblijke-
lijk heeft hij niet goed naar de
tekst geluisterd, anders zou hij
dit optreden wel begrijpen.
Queen opereerde ook zeer zeker
niet tussen kitsch en klassiek.
Eerder hebben ze op fantasti-
sche wijze bij een enkele song
klassiek en rock met elkaar sa-
men laten smelten. Wat probeer-
de de schrijver met dit artikel te
bereiken? De rockgroep af te
schilderen als een nepband? Het
moge wel duidelijk zijn dat een
groep die meer dan twintig jaar
bestaan heeft en daarbij steeds
weer opnieuw in staat was fan-
tastische albums en hits te pro-
duceren, alles behalve een nep-
band was die tussen kitsch en
klassiek opereerde.
HOENSBROEK R. MevisseD

Natuurfonds
Regelmatig verschijnen in uW
krant posters van het Wereldna-
tuurfonds met het bekende oli-
fantje en de tekst: „Mama be-
staan er nog echte olifanten?" Ik
snap niet dat we zo ver van huis
moeten gaan. Kijk maar eens in
onze eigen bossen en velden, je
ziet bijna geen fazanten en patrij-
zen nog minder. Het zou beter
zijn als u het olifantje eens zoU
vervangen door een patrijs met
,;Mama bestaan er nog wel echte
patrijzen?"
De jacht is weer open en vooral
op zaterdagen zie je horden ja-
gers in onze velden en bossen op
zoek naar de laatste patrijzen en
fazanten. Dat wordt jacht op
schadelijk wild genoemd. IK
vraag me in onze welvaartsstaat
wel eens af wat voor schade deze
mooie zeldzame vogels aanrich-
ten. Is dat het pikken van wat
korreltjes graan? Ik denk dat on-
ze natuurbeschermers te veel
jagers in hun midden hebben en
dat is een zeer slechte zaak. Zij
zijn er nu eenmaal om wild te
doden en het niet in stand te
houden. Er wordt gejaagd tot er
geen patrijs of fazant meer over
is. Natuurbeschermers doe et
wat aan. Mijn kinderen kennen
wel olifanten, al is het van de
dierentuin, maar een patrijs krij-
gen ze niet gauw meer te zien; o'
over enkele jaren, óók in de die-
rentuin!
SITTARD Nic WilmS

Toon Hermans
Woensdag 27 november heb #
ook in de rij gestaan voor een
kaartje van Toon Hermans. Bui-
ten in de kou waren we allemaal
één, ondanks onze koude voeten
was het zelfs gezellig. Eenmaal
binnen met een nummertje in de
hand werd het cultureel centrun1

een varkensstal, met beesten die
elkaar in de staart bijten. Nee, &
was helemaal niet onder de in'
druk van zon oneerlijke,ongeUj'
ke vertoning van deverkoop van
kaarten in dat Cultureel Cen-
trum van Sittard. Walgelijk! Ër
zal nog heel wat moeten gebeu-
ren in dat centrum van cultuUr
voordat ik nog eens in die rij é3
staan. En alleen u mijnheer &e
directeur bent er verantwoorde-
lijk voor. Van mezelf zelf kan ij*
zeggen dat ik er geen winst heP
uitgehaald. Ik had A nr 50 en heP
heel consequent mijn twee kaaT'
ten gekocht.
BUCHTEN

M. Bongers-Verhoeven
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Iran krijgt
half miljard
van de VS

§t
EN HAAG -De Verenigde

ha?. en neDDen Iran gisteren een

'' miljard gulden betaald alsleasevergoeding voor niet aan
tui geleverde militaire appara-
Va heeft een woordvoerder
r "} de Amerikaanse ambassade

Uen Haag meegedeeld.

sia_er net bewind van wijlen de
\£ix had Iran omvangryke mili-
j re bestellingen in de VS ge--- ar>, die Washington niet na-
re. atn nadat de islamitische
gev°lutie in 1979 een einde had
slaakt aan het bewind van de
half Pver de kwestie is ander-
ty 1' jaar onderhandeld tussenashington en Teheran.
k Iraans-Amerikaanse ak-
y ord beschouwen waarnemers
fj een belangrijke stap op weg
ler. r et °Plossen van de geschil-
_t_ tussen Teheran en Washing-

k kan het de bilaterale betrek-
bet 6n tussen Iran en de VS ver-
sla eren op een moment dat de
gij^nde kwestie van westerse
y elaars in Libanon - die veel-
pr Vastgehouden worden door
r_^j raanse groepen - haar defi-
.^^ve ontknoping nadert.

beurs

I
*>» ,n RDAM ~°e zwakke stem-
»ister op de beurs van Tokio zette
-K,. r 1 de toon voor Beursplein 5.

Nar ted kregen de aandelen het
?e *._? verduren. Uitschieters in
"&H t_^atieve zin van het woord wa-'.r^'^Ui en Medicopharma. De
i_Ht lngsindex moest een vol
f°e _i_!_llaaS tot 87>6> terwijl de
89.6o ex 24 Punten toegaf op

mocht voor het
Ve_f wlnds vorige week maandag
i'e-aan_rden gehandeld. Het farma-,e «Tiet el kreeS de volle laag. In
*. s/"°fficiële handel, het zogehe-
){> f .^afbankje, opende het fonds
)ori_e gen°ver een slot van f 14,50
4tAJ3_. eek maandag. Het bericht

?°edeiiV Amro de onderneming een
6 gez edict heeft verstrekt, zodat

0^6 delen voorlopig kunnen
.n en. unctioneren, verzachtte de'bf^gszins. Medicopharma sloot
_

!_"Jjhg val van Pirelli Tyre Hol-
Sen_ gde °P het afketsen van de
Nal Njrking met de Duitse Conti-, visie u de fusie van de banden-
JatrtjgY 311 nét Italiaanse conglome-

p Conti niet door gaat, staat
**i Vann financiële strop te wach-

f 525 miljoen. De groep
v°fd u„v"ende aandeelhouders be-, corn n koersverliezen op Conti
h^f 2._enseren- De koersdaling
(Nelf- f 21'30 (7*4 Procent) viel
_* tor. _? nog mee- De koers van
2.^' rno maatschappij> Pirelli

1s 23 est °P de beurs van Milaan
ul^).' Procent terug tot 1.309 lire

_Nt __\Was over de volle breedte
r5Ui° estemd. Tokio sloot 3,1 pro-
to*6 o^,l ' Londen en Parijs gingen
Ka. l W. g en ook de anderhalve
fa ef eff

6 dollarkoers had een ne-
_. b ._T$t- Met een totale omvang

t_ i. a 600 miljoen was de han-j^l. indelen middelmatig. De
v°e6fl iet °P Beursplein 5 be-

miljard.

Hoofdfondsen v._ s.k.
ABN Amro 42,40 41,70
ABNAmroA.inF. 79,10 78,90
AEGON 120,00 119,30
Ahold 80,30 78,70
Akzo 126,40 124,20
Alrenta 189,10 189,10
Amev eert. 50,00 49,10
Bols eert. 42,80 42,30
Borsumij W.eert. 59,80 59,30
Buhrm.Tet.c. 38,50 38,60
DAF 22,60 22,50
Dordtsche Petr. 132,50 131,00
DSM 98,20 97,10
Elseviercert. 94,00 94,10
Fokker eert. 26,20 26,80
Gist-Broc. eert. 30,60 29,80
HCSTechnology 1,60 b 1,70 a
Heineken 155,50 154,00
Hoogovens nrc 46,70 46,20
Hunter Douglas 62,10 60,50
IntMuller 63,00 e 60,50
lnt.Ned.Gr.c. 46,70 46,00
KLM 37,80 37,20
Kon.Ned.Papier 44,90 44,20
Kon. Olie 143,30 141,50
NedUoyd 53,90 53,20
Océ-v.d.Gr. 62,00 60,50
Pakhoed eert. 43,00 42,60
Philips 32,90 32,30 f
Polygram 41,10 41,00

Robeco 94,60 93,30
Rodamco 57,50 57,10
Rolineo 94,60 93,40
Rorento 69,10 69,00
Stork VMF 42,40 41,40Unilever eert. 167,70 166,20
Ver.Bezit VNU 73,00 72,60
Volmac Softw. 20,70 20,60VOC nrc 40,90 41,20Wessanen eert. 80,40 79,90
Wolters-Kluwer 59,20 59,20

Avondkoersen Amsterdam f
Ahold 78,70-78.90 (78,70)
Akzo 124,00-125,30(124 20)
AMEV 49,20 (49,10)

Binnen!, aandelen
Aalberts Ind 50,00 49,50
ABNAmroHld.prf. 5,90 5,90
ACF-Holdingc. 34,00 33,00
Ahrend Groep c. 131,00 127,00
AsdOptionsTr. 9,20 9,10 1
Asd.Rubber 3,40 3,45
Ant. Verff. 430,00
Atag Hold. eert 113,00 112,50
Athlon Groep 41,30 41,30
AthlonGroep nrc 41,00 39,00 aAut.lnd.R'dam 86,00 85,60
BAM Groep 83,00 83,00
Batenburg 116,00 116,00
Beers 110,50 110,00
Begemann 129,50 128,50 'Belindo 346,00 346,00
Berkei's Patent 1,02 1,00
Blydenst.-Wül. 33,00 33,00 I '

BoerDe, Kon. 203,50 203,50
Boer De Winkelb. 80,30 78,60
Boskalis Westm. 21,50 21,00
Boskalis pref. 23,90 23,10
Braat Beheer 33,00 32,50
Breevast 9,10 8,90
Burgman-Heybroek 2900,00 2800,00aCalvé-Delftpref 800,00 800,00
Ca.ve-Delf.eert 1068,00 1057,00
CinduIntern. 143,00 a 135,00aClaimindo 327,00 327,00
ContentBeheer 22,20 22,20
CreditLBN 34,00 33,50
Crown v.G. eert. 140,50 140,50
CSM 84,30 82,60
CSMnre 85,10 83,50
DAF eert. 19,80 19,40
Delft Instrum. 23,30 22.80
Desseaux 39,00 38_fl
Dorp-Groep 41,50 41,50
Draka Holding 23,50 23,50a
Econosto 24,80 24,30
EMBA 220,00
Eriks Holding 68,50 68,50
Flexovitlnt 65,00 65,00
Frans Maas eert. 77,50 77,50
Gamma Holding 95,00 94,60
Gamma pref. 5,60 5,60
Getronics 30,00 28,70
Geveke 38,50 38,00
Giessen-deN. 110,00 a 106,00 aGoudsmit 37,50 37,50
Grasso's Kon. 77,50 76,50
Grolsch 179,70 180,50
GTI-Holding 174,00 174,00
Hagemeyer 131,20 130,00
idem div'9l 128,50
HALTrust B 13,40 13,30
HALTrust Unit 13,40 13,30
HBG 189,50 188,50
Heineken Hold. 140,00 137,70
Hoek's Mach. 225,50 225,00
Holl.SeaS. 0,46 0,45
Holl.Kloos 418,00 421,00
HoopEff.bank 7,30 7,10
Hunter D.pref. 2,25 2,25
IHCCaland 57,50 56,60
Kas-Associatie 33,70 33,00
Kempenk Co 9,10 9,10
Kondor Wessels 33,00 32,00
KBB 72,50 71,20
Kon. Sphinx 49,80 49,10
Koppelpoort 398,00
Krasnapolsky 205,00 200,00 aLandré&Gl. 47,50 47,50
Macintosh 39,50 39,00
Maxwell Petr. 112,70 11:1,50
Medicopharma 14,50 1,90
MoearaEnim 1185,00 1180,00MEnimOB-eert. 15000,00 15100,00
Moolen Holding 37,40 37,00MulderBoskoop 55,00Multihouse 4,30 4,20Mynbouwk.Werk. 363,00 363,00
Naeff 47500
NAGRON 48,00 47,50
MB 575,00 575,00
VBM-Amstelland 9,40 9,40

NEDAP 375,00 374,00
NKFHolding 206,50 206,50
Ned.Part.Mij 50,20 50,20
Ned.Springst. 7050,00
Norit 28,50 28,20
Nutricia GB 141,00 139,50
Nutricia VB 149,00 147,20
Nijv.-Ten Cate 89,30 88,50
Omnium Europe 9,00 a 8,50 a
Orco Bank eert. 72,60 72,30
OTRA 315,00 313,80
Palthe 59,00a 55,00 a
Philips div.'92 33,30 32,30
PirelliTyn; 23,00 21,30
Polynorm 125,00 124,50
Porcel.Fles 148,00 148,00 ,
Randstad 37,00 e 37,00
Ravast 31,50 31,30
Reesink 66,00 66,00
Samas Groep 35,30 35,20
Sarakreek 14,60 14,60
Schuitema 1750,00 1700,00a
Schuttersveld 50,20 50,40
Smit Intern. 44,50 43,00
St.Bankiers c. 17,00 16,90
Stad Rotterdam c 40,00 39,80
TelegraafDe 84,30 84,00
Textielgr.Twente 86,50 86,50
Tulip Computers 19,10 19,40
Tw.Kabel Holding 122,00 121,00
Übbink 67,10 67,10
Union 65,00 65,20
Un.Dutch Group 4,00 3,90
VereenigdeGlas 426,00 426,00
Verto eert. 34,00 32,00
VolkerStevin 60,80 60,20
Vredestein 14,40 14,20
VRG-Groep 40,00 39,90
WegenerT.l 234,80 234,80
West InvestF. 18,00 19,00
Westlnv.F.wb 115,00 e 115,00
Wolters Kluwer 235,00 234,00
Wyers 31,70 31,70

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 78,00 77,70
ABNAmro Amer.F. 66,50 65,30
ABN Amro Eur.F. 69,70 68,90
ABNAmro FarEF. 54,70 53,50
ABN Amro Uq.Gf. 159,80 159,80
ABN Amro Neth.F. 78,90 77,50
ABNAmro Obl.Gf. 170,60 170,60
Aegon Aandelen..' 31,90 31,70
Aegon Spaarplus 5,10 5,00
ABNBeleg.fonds 58,70 58,50
ALBEFO 50,40 50,40
AldoUarßFs 26,10 26,00
Alg.Fondsenbez. 224,00 221,00
AllianceFund 10,50 10,50
Amba 43,90 43,90
AmroNorthAmi. 62,80 62,40
Amvabel 75,30 75,10
AsianTigersF. 58,20 57,30
Asian Select.F. 51,00 50,50
Austro Hung. F. 4,00
Bemco RentSel. 54,50 54,50
BeverBelegg. 3,30 3,30
CLN Obl. Div.F. 105,40 105,40 I

CLNObLWaardef. 110,20 110,20
Delta Lloyd Inv. 40,00 40,50
DPAmencaGri. 32,50 31,50
DpEnergy.Res. 43,00
EGF Investm. 143,00 143,00
EMFRentefonds 64,80 64,80
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.Growth F. 48,00 48,00
Esmeraldapart. 34,10 33,80
Eur.Ass. Trust 6,60 6,60
EMS GrowthFund 101,50 101,50
EMS Income Fund 101,60 101,60
EMS Offsh. Fund 99,60 99,70
EOE Dutch SUF 294,00 290,00
Eur.Growth Fund 53,00 51,50
Euro Spain Fund 7,00 5,80
FarEastSel.F. 54,50 54,50
Gim Global 50,50 50,60
Groeigarant 1,57 " 1,58
HollandFund 70,30 693
Holl. Eur. Fund 46,00 45,10
Holl. Obl.Fonds 125,60 129,00
Holl. Pac. Fund 100,50 100,00
Innovest 83,50 83,00
Interbonds 527,00 527,00
Intereffekt 500 32,00 30,50
Intereffektwt 121,80 111,50
Investa part. 67,50 67,20
ISHimal.Fundt 7,40
JadeFonds 150,00 146,00
JapanFund 17,80 17,80
Jap._nd.AlphaF. 8200,00
Jap.Sect.Rat.Yen 7000,00
Korea Pac.Tr.J 9,00
Mal.CapitalF.S 5,20 e 5,60
MeesObl.Div.F 113,00 112,90
Mexico IncomeF. 21,50
MX Int.Ventures B,ooe 8.001;
Mondibel 75,10 74,80
Nat.Res.Fund 1210,00 1190,00
NedufoA 116,00 116,00
Nedufoß 115,00 115,00
NMB Dutch Fund 41,80 41,30
NMB GeldmarktF. 53,57 53,58
NMBGlobal Fund 443 44,30
NMBObüg.Fonds 34,90 34,90
NMBSpaard.F 100,00 100,03
NMBRentegr.F. 114,60 114,70
NMB VastGoed F. 383 38,20
New Asia Fund 6,00
NomuraWarr.F. 1,10 0,60
Obam, Belegg. 232,50 230,00
OAMFRentefonds 12,95 12,95
OrangeFund 19,90 19,70
Pac.Dimensions 81,00 80,00
Pac.Prop.Sec.F. . 31,00 29,30
PiersonRente 110,60 110,60
Postb.Belegg.f 55,50 55,50
Postb.Verm.gr.f. 53,00 53,00
Prosp.lnU_lPs 3,90
Rentalentßel. 144,20 144,00
RentotaalNV 34,50 34,50f
RGDivirentF. 48,00 48,00
RGFlorente 111,80 111,80
RG SP Groen 53,40 53,40
RG SP Blauw 49,90 49,80
RG SP Geel 46,80 46,50
Rodin Prop.s 90,00 90,00

Rolineo cum.p 70,00 b
Schrod.lnt.Pr.F 29,30 29,30
Sci/TechJ 14,00 14,00
Technology Fund 19,20 193TokyoPac.Hold. . 208,00 200,00
TransEur.Fund 75,90 75,30
Transpac.F.Yen 315,00 305,00
Uni-Invest 20,50 20,00
Unicolnv.Fund 75,30 76,00
UmfondsDM 31,00 30,00
Vaste Waard.Ned 65,10 65,10
Vast Ned 108,50 106,50
Venture F. Ned. 10,00 10,00
VIBNV 63,20 62,50
VSB Mix Fund 50,60 50,70
VSBRente Fonds 107,40 107,40
WBO Intern. 66,80 66,80
Wereldhave NV 127,00 124,50
YenValue Fund 83,00 81,80
ZOMFlondaF.s 46,50 46,30

Parallelmarkt
Alanheri 30,30 30,30
ABF 106,20 106,20
Berghuizer Papier 47,00 47,00
BesouwVan eert. 60,00 603
Biogrond Belegg. 10,90 10,90
Comm.Obl.F.l 95,50
Comm.Obl.F.2 95,30
Comm.Obl.F.3 95,70
De DrieElectr. 12,00 12,00
Delta Ll.Dollarf. 63,60 64,00
Delta Lloyd ECU 59,40 593
Delta Uoyd Mix 58,00 58,10
Delta LloydRent 56,00 56,00
DeltaLloyd Vast 54,90 55,00
Dico Intern. 84,00 84,00
DOCdata 6,60 6,10
Dutch TakeOv.T. 45,00 45,00
Ehco-KLM Kleding 40,30 40,00
E&LBelegg.l 65,40 653
E&LBelegg.2 71,60 71,50
E&LBelegg.3 104,90 105,00
E_.LBelegg.4 75,60 75,50
E&LKap.RenteF. 101,50 101,50
Free Record Shop 28,40 28,40
GaiaHedgel 105,50
Geld.Papier c. 70,50 69.00
German City Est. 48,70 48,70
Gouda Vuurvast 78,50 78,50
Groenendijk 46,30 46,30
Grontmü 51,00 50,50
HCA Holding 47,00 47,00
Heivoet Holding 36,00 36,00
HesBeheer 39,00 39,00
HighlightDev. 17,00 17,00
Homburg eert. 1,25 1,25
Inter/View Eur. 3,50 3,50
Kühne+Heitz 42,30 41,80
LCI Comput.Gr. 6,00 5,90
MelleVannrc 523,00 517,00 a
Nedcon Groep 38,10 38,00
Nedschroef 89,00 89,00
Neways Elec. 6,50 6,90
NewEur.HtlsDM 20,50
Newtron Hold. 2,40 2,30
Pan Pac. Winkel 10,60 10,60

PieMedical 5,00 4,80
Simac Techniek 12,00 12,00
S ugroBeheer 463 46,10
Suez Gr.Fund 50,00 50,00
VHS Onr. Goed 2,90 2,90
Vilenzo Int. 38,00 38,00
Welna 238,00 238,00
Wereldhave 4,50
Weweler 38,00 37,50

«Wall Street
t allied signal 387/a 39

1 amer.brands 38% 40
amer.tel.tel 36'/i' 36'A'amoco corp 47% 47V»
asarcoinc. 21% 21'/b
bethl. steel 11'/, 11V4
boeing co 44% 44%can.pacific 17%
chevron 66% 67%
chiquita 40>/_ 41 _
chrysler n% n%
ciücorp 10% 10%
cons.edison 26 26%
digitequipm. 63 61' A
dupont nemours 44% 45%
eastman kodak 46% 46%
exxon corp 58% 59v_
ford motor 24'/_ 24%
gen. electric 64% 65%
gen. motors 30% 31
goodyear 47% 49hewlett-pack. 48Vg 48V.
uitbus.mach. 92' A 92V.
intteLtel. 51% 52V_
kun airlines 20% 20%mcdonnell 70V 4 69%
merckeo. 146 _ 148'/.
mobil oil 64% 65%
penncentral 24V. 24
Philips 17% 18V«
primerica 32% 33
royal dutch 77% 79V.
sears roebuck 35% 36
sfe-south.pac. 10. . 10%
texaco mc. 58V4 59%
united teehn. 47% 46'/_
westinghouse 15% 15%
whitman corp I2V, 13
woolworth 25% 25%
Advieskoersen
amerik.dollar 1,745 1,865
austr.dollar 1,35 1,47
belg.frank(lOO) 5,30 5,60
canad.dollar 1,540 1,660
deensekroon (100) 27,45 29,95
duitsemark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,08 3,33
finse mark(100) 40,00 42,50
franse frank (100) 31,35 34,10
grieksedr-dOO. 0,86 1,06
iersepond 2,85 3,10
ital.lire(10.000) 13,75 15,45
jap.yen (10.000) 135,00 141,00
joeg.din.t'm 100 -noorse kroon (100) 27,15 29,65

oostschill.(lOO) 15,70 163
portescudoüOO) 1,17 1,35
spaanse pes.(100) 1,66 1,82
turksepond (100) 0,0290 0,0435
zweedse kr. (100) 293 31,80
zwrts.fr. (100) 124,50 129,00

Wisselmarkt
amenk.doll_ 1,81055-1.81305
antill.gulden 0,9970-1,0270
austr.dollar 1,4145-1,4245
belg.frank(lOO) 5,4685-5,4735
canad.dollar 1.59775-1,60025
deensekroon (100) 28,955-29,005
duitse mark(100) 112,6850-112,7350
engelse pond 3,2170-3.2220
franse frank (100) 32.960-33,010
grieksedr.(lOO) 0,9390-_,0390
hongk.dollar(100l 23,0750-23.3250
ïerse pond 2,9985-3,0085
itallire (10.000) 14,905-14,955
jap.yen (10.000) 139,425-139,525
nwzeel.dollar 1,0150-1,0250
noorse kroon (100) 28,595-28,645
oostenr.sch.(lOO) 16,0060-16.0160
.audi ar.ryal (100) 48,175048,4250
spaanse pes.(100) 1,7625-1,7725
surm.gulden 0,9950-1,7725
zweedse kr. (100) 30,735-30,785
zwits.ftank(loo) 127.255-127,305
ecu. 2.2930.2.2980
Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 191.90 189,60
idexcl.kon.ohe 183,20 181,20
internationals 197,00 194,60
lokale ondernem. 187,90 185,80
id financieel 135.00 132,70
idniet-financ. 239,20 237,30
CBS-herbeleggingsindex (1983 .00
algemeen 273,20 270,10
idexcl.kon.olie 246.30 243,30
internationals 292,30 288,80
lokale ondernem. 252,10 249,30
idfinancieel 198,90 195,30
id niet-financ. 303,50 301,00

CBS-stemmingsindex (1987=100)
algemeen 88,60 87,60
internaüon 83,50 82.3 C
lokaal 893 8830
fin.instell 90,40 89,10
niet-financ 893. 88,30
industrie 98,40 97,40
transp/opsl 97.60 96.80

Goud en zilver
Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur:
Goud onbewerkt 21,150-21,750,vorige
21,380-21,980,bewerkt 2330 laten,
vorige 23,580 laten.
Zilver onbewerkt 200-270, vonge 205-275,
bewerkt 310 laten, vorige 320 laten.

Dow Jones
Industrie 2935,38

+ 40,70

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn amro p jan 40.00 416 0,20 0,30
aegn c j93 110,00 270 14,50 133
akzo c apr 130,00 225 53 4,70
akzo papr 120,00 215 2,80 33
dsm pjan 100,00 431 2,70 3,90
els papr 90,00 455 1,50 23a
coc c dcc 270,00 386 7,20 5,50
coc cdec 275,00 633 3,80 2,40
coc c dcc 280,00 749 1,70 0,90
coc c dcc 285,00 872 0,70 0.40
coc cjan 260,00 688 19,00a 15,50 b
coc cjan 280,00 1278 43 3,00
coc c apr 280,00 2115 9,90 7,80
coc c n93 230,00 365 51.00 47,00
coc pdec 265,00 339 0,80 1,10
coc pdec 270,00 1297 1,50 2,10
coc pdec 275,00 1869 3,00 4.30
coc pdec 280.00 '507 5,90 7,80
coc pjan 270,00 436 3,00 3,80 a
coc pjan 275,00 719 4,60 5,80
coc pjan 280,00 2279 6,90 8.80
coc papr 280,00 1319 8,90 a 103
fokker cjan 27,50 240 0,80 1,00
hoog pjan 50,00 347 4,10 4,40
ing cj93 60,90 268 0,70 0,60
ing Cj94 47,80 756 5,70 5,10
phil cjan 35,00 1111 0,60 0,40
phil c apr 35,00 385 1,70 1,40
phil cjul 35,00 330 23 2,00
phil c 093 30.00 345 7,90 b 7,30
phil c095 20,00 207 15,10 14,40 b
phil pjan 30,00 726 0,40 a 0,40
phil pjan 323 878 0,90 13
phil pjan 35,00 1750 2,30 2,90
phil papr 35,00 490 2,90 3,30
phil pjul 32,50 208 2,00 a 2,10
ohe cjan 150,00 484 1.50 13
olie c apr 145,00 378 6,70 5,40
ohe c 096 160,00 216 17,50 16,80
olie pjan 140,00 266 1,40 2,10
ohe pjan 145,00 421 33 4,50 a
ohe pjan 150,00 215 6,70 8,70 a
tops pdec 520,00 373 1,00 2,50
tops pdec 530,00 350 2,80' 5,60
tops pdec 540,00 408 6,00 11,50
unil cjan 175,00 238 1,60 13a
unil capr 170,00 238 7,10 5,90 b
unü pjan 160,00 243 I,ooa 13
unil pjan 165,00 207 2,00 2,SP
umi |,ipr 165,00 321 3,40 4,00

Pa=_ten |=biodon+oi-di».
_=_(_den _=l»t-n+ei-di¥.
c=el-clan» k gedaan * h

j' d ti-duidend I gedaan- _
e gedaan«beden «k-slotkoers vonge dat)
I =gedaan + laten sk» slotkoers gisteren

Uitslag opiniepeiling van EG-commissie

Kleine meerderheid
voor Europese munt
BUSSEL - Lang niet alle Nederlanders vinden het een goed
!e om straks de gulden te vervangen door één enkele Euro-pe munt. Slechts een bescheiden meerderheid van 58 pro-

*tt staat daar positief tegenover. Dat blijkt uit de uitslagen
een opiniepeiling die de EG-commissie aan de vooravondde Europese topconferentie in Maastricht heeft laten uit-eren. De uitslag van die peiling maakte ze maandag bekend.

i_t1 minder dan 31 procent van der^nanders is tegen het invoeren
loefen Eur°Pese munt diebeheerd
>__ Worden door een Centrale Eu-
£ese Bank (ECB). Die ECB lijktPopulairder te zyn. 67 Procent

van de in ons land ondervraagden is
namelyk van mening dat de ECB
moet worden opgericht en 19 pro-
cent is tegen.

Een flinke meerderheidvan het Ne-
derlandse volk (70 procent) is van
mening dat het Europees Parle-
ment een mede-wetgevende be-
voegdheid moet krijgen. 18 Procent
vindt van niet. In de gehele EG
spreekt 65 procent zich uit voor
meer bevoegdheden voor het Euro-
pees Parlement. Tegen is 15 pro-
cent.
Dat de Europese Gemeenschap ver-
antwoordelijk moet zijn voor de
buitenlandse politiek vindt 60 pro-
cent van de Nederlanders een goed
idee; 27 procent is daartegen. Ver-
der is 76 procent van de Nederlan-
ders van mening dat de EG verant-
woordelijk moet worden voor vei-
ligheid en verdediging. Tegen is 15
procent. In de geheleEG spreekt 55
procent zich uit voor hetvoeren van
een gemeenschappelijke buiten-
landse politiek en 23 procent is te-
gen. 65 procent van alle Europea-
nen verklaart voor een gemeen-
schappelijk veiligheids- en defen-
siebeleidte zijn. 17 procent is tegen.
De meeste voorstanders van een
Europese munt vindt men in Italië
(69 procent). Het grootste aantal te-
genstanders is niet in het Groot-
Brittannië te vinden (42 procent),,
maar in Denemarken (54 procent).
In de gehele Europese Gemeen-
schap is 54 procent voor en 25 pro-
cent tegen de invoering van éénEuropese munt.
Volgens de peiling vindt 88 procent
van de Nederlanders dat het EG-
lidmaatschap voor ons land een
goede zaak is. Slechts 1 procent
vindt van niet. De Nederlanders
staan het positiefst tegenover het
EG-lidmaatschap. In Groot-Brittan-
nië vindt slechts 57 procent dit lid-
maatschap een positieve zaak.

economie

Hoger resultaat
grootgrutter Ahold

ZAANDAM - De grootgrutter
'Ahold uit Zaandam heeft in het
derde kwartaal de nettoresulta-ten verder zien stijgen. Vooral de
Amerikaanse supermarkten
[draaiden ondanks de recessie in
[de VS beter, terwijl in Nederland'|jet bedrijfsresultaat omlaag ging
idoor sterke prijsconcurrentie.
i*Jit heeft'Ahold gisteren bekend-
gemaakt.

jln het derde kwartaal steeg het.resultaat na belasting met 10,8
[Procent van f 56,7 miljoen tot\" 62,9 miljoen. Ongeveer eender-
jdevan dewinststijging is afkom-
,Btig van de stijgingvan de dollar.
£*e hogere koers van de „green-
back" had een positief effect van
I* 2,1 miljoen op het resultaat na

belastingen. Ook hogere baten
uit deelnemingen (Schuitema)
stimuleerden het resultaat. Daar-
naast stegen de rentelasten sterk
van f 14,9 miljoen in het derde
kwartaal van 1990 naar f 36,6
miljoen. In het tweede kwartaal
steeg de nettowinst met 10,2 pro-
cent.

Het bedrijfsresultaat van Ahold
over het derde kwartaal ging met
27,8 procent tot f 112 miljoen
omhoog. De omzet in het derde
kwartaal trok met 25,4 procent
aan tot f 4995 miljoen. De hoge-
re dollar was verantwoordelijk
voor een stijging van 5,4 procent.
De groei in het derde kwartaal

werd veroorzaakt door de sterke
stijging van het bedrijfsresultaat
van de Amerikaanse super-
marktketens 81-LO, Giant Food
Stores en First National Super-
market. Het bedrijfsresultaat in
de VS steeg met 56,6 procent tot
36 miljoen dollar.

In Nederland bleef het bedrijfs-
resultaat achter door een scher-
pe prijsconcurrentie. Het be-
dryfsresultaat daalde met 10
procent tot f 42 miljoen. De ho-
gere loonkosten konden niet
worden gecompenseerd door het
optrekken van de prijzen. De re-
sultaten bij Grootverbruik Ahold
vielen tegen. Een reorganisatie
van grootverbruik is aangekon-
digd.

Procedures

Mr. Tromp bestreed namens de
banken het spoedeisende van de
zaak en verwees naar de nog lopen-
de procedures in Nederland en in
de Verenigde Staten. Mr. J. Vrak-

king, fungerend president van de
Amsterdamse rechtbank, doet op 12
december uitspraak.

27 Fokker-50's
verkocht

AMSTERDAM - In de eerst elf
maanden van dit jaar zijn 27 Fok-
ker-50 propjet-vliegtuigen verkocht.
Daarmee is een ordervoorraad voor
dit type vliegtuig ontstaan voor een
jaarproduktie. Naast de 27 vaste or-
ders ter waarde van ongeveer 600
miljoen gulden zijn 8 opties op dit
type genomen. Bovendien worden
nog deze maand een aantal nieuwe
orders voor de Fokker-50 verwacht.

Dit heeft Fokker gisteren bekend-
gemaakt.
Door deze orders is het marktaan-
deel van de Fokker-50 aanzienlijk
gestegen. In oktober had Fokker
nog maar 13 toestellen verkocht en
8 opties verleend.
Daardoor dreigde Fokker volgend
jaar met een onverkochte voorraad
aan Fokker-50 toestellen te komen
zitten omdat de produktie volgend
jaarop 33 toestellen zal uitkomen.

„Er is dus de afgelopen maand flink
aan de verkoop getrokken", aldus
een woordvoerder van Fokker.

Arabisch zakenlieden willen
f 13 miljoen van ABN Amro
AMSTERDAM - Drie Arabische
zakenlieden hebben gisteren in kort
geding f 13 miljoen geëist van het
ABN Amro-concern. Het gaat om
een voorschot op een vordering van
in totaal f 38 miljoen wegens wan-
prestatie in 1981 bij de verkoop van
de in de problemen geraakte Re-
mington-schrijfmachinefabriek in
Den Bosch aan de Arabieren. Over
de totale som sleept zich al jaren
een gewonerechtszaak voort.

De heren El-Ajou uit Riyad, Khatib
en Al-Khalid uit Koeweit kochten
Remington in 1981 van decuratoren
en de banken voor f 22 miljoen. De
bedoeling was de schrijfmachine-
produktie in Den Bosch onder de
naam BSI op beperkte schaal voort
te zetten. Direct na de koop bleek
dat kennis en octrooien eigendom
waren van de Amerikaanse moeder-
maatschappij. In de Verenigde Sta-
ten kwamen de Arabieren meteen
voor gigantische schadeclaims te
staan. Over de octrooien lopen in
Amerika ook nog steeds rechtsza-
ken. In 1985 ging BSI failliet.
De eisers verwijten ABN Amro dat

deze niet heeft gewezen op de oc-
trooienzaak, waardoor zijn cliëmten
„een café zonder bier" hebben ge-
kocht. De banken wijzen iedere
aansprakelijkeid af en zeggen als
„fiduciair" eigenaar ook niet erg in-
tensief te zyn betrokken bij de ver-
koop van Remington. Aangezien de
eisers voortdurend grote kosten
moeten maken in deze slepende
zaak („een Kafkaiaans drama" vol-
gens hun advocaat mr. H.J. Smit)
willen zij nu een voorschot van f 13
miljoen. Bovendien vond mr. Smit
het nodig dat er een signaal wordt
afgegeven over de aansprakelijkeid
van de banken.

Rusland wil
bezuinigen op
begroting SU

MOSKOU - De Russische Federa
tic, de grootste' republiek van d€
Sovjetunie, wil 15 procent bezuini
gen op de begroting van de Sovjet
unie. Dat is de voorwaarde die de
republiek heeft gesteld voor het op
zich nemen van de verantwoorde
lijkheid voor de begroting van de
hele Sovjetunie.De Russische presi
dent Jeltsin had zaterdag met Sov
jet-president Gorbatsjov afgespro
ken dat Rusland zich garant steil
voor de Sovjet-begroting van hel
laatste kwartaal.

Sovjetunie schaft
toeristenkoers
van roebel af

MOSKOU - De centrale bank van
de Sovjetunie, de Gosbank, heeft
gisteren de zogenoemde toeristen-
koers van de roebel afgeschaft. Dat
heeft een medewerker van de devie-
zenafdeling van de bank bevestigd.
Vanaf heden kunnen Sovjetbur-
gers, toeristen en buitenlanders die
in Moskou wonen, hun roebels in-
wisselen bij die bankinstelling die
de gunstigste koers biedt.

De tot de deviezenhandel toegela-

ten banken bepalen nu hun in- en
verkoop van harde valuta's zelf
waarbij de koers wel onder een
vastgesteld plafond moet blijven.
Het is de financiële instellingen ver-
boden deviezen meer dan tien pro-
cent duurder te verkopen. Of de
maatregel samenhangt met de beta-
lingsstopvan deviezenvan de Vnes-
jekonombank aan Sovjetburgers tot
dinsdag wilde de zegsman niet
kwijt. De Vnesjekonombank houdt
zich bezig met de buitenlandse eco-
nomische betrekkingen van de Sov-
jetunie.

Afgelopen vrijdag verklaarde de
topman van de Gosbank, Viktor
Gerasjtsjenko, dat zijn bank is ge-
stopt met betalingen omdat eenvou-
digweg het geld zo goed als op is.
Dat leidde zowel op de internationa-
le effectenbeurzen als op de valuta-
markten tot de nodige onrust. Bin-
nen de Sovjetunie ontstond beroe-
ring omdat de uitlatingen van
Gerasjtsjenko konden betekenen
dat veel Sovjetburgers geen loon
over de maand december zouden
ontvangen. De Gosbank is onder
meer belast met het doorsluizen van
gelden naar het ministerie van fi-
nanciën die op haar beurt daarvan
de lonen betaald van artsen, onder-
wijzers, militairen, politie-agenten
en parlementsleden.

Weer banen
op tocht
bij HSA

HENGELO - Bij HollandseSignaal
Apparaten (HSA) verdwijnen de ko-
mende jaren waarschijnlijk meer
dan duizend arbeidsplaatsen als ge-
volg van een nieuwe reorganisatie.
Het bedrijf heeft te kampen met een
forse terugloop in het aantal militai-
re orders.

HSA maakt onder meer radarelec-
tronica voor de marine, zoals de
goalkeeper (een rakettenafweersys-
teem voor fregatten), en communi-
catiesystemen voor land- en lucht-
macht. Zowel vakbonden als de
directie willen niets zeggen over het
reorganisatieplan.

Vandaag wordt het personeel inge-
licht. Vakbondsbestuurder T. Ver-
deysseldonk (Industriebond FNV)
verklaarde gisteravond na overleg
met de concernleiding dat het plan
wat hem betreft 'fors is tegengeval-
len.

Salarissen
De Russische president Jeltsin het
evenwel dit weekeinde weten dat
de salarisbetalingen niet in gevaar
zullen komen. De Russische Fede-
ratie heeft zich voor het laatste
kwartaal van dit jaar garant gesteld
voor de Sovjetbegroting en is per 1
december de feitelijke beheerder
van de uitgaven van de gehele Sov-
jetunie.

Tentoonstelling borden

# In een café in Parijs
hangt deze week voor
een kapitaal aan por-
seleinen borden aan de
muur. Het is dan ook
niet vreemd dat het
pand dag en nacht
wordt bewaakt. De 260
borden zijn afkomstig
van Limoges, hetgeen
de stad duidelijk via
de kerstwens laat we-
ten.
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DE NIEUWE OPEL CAMP O. :

STIMULERENDE
MIDDELEN VOORDE

ONDERNEMER
DIE NOG MEERWIL.
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Afgebeeld: de Opel Campo Crewcab 4x4.

De ondernemer die er vandaag de dag met volle kracht tegenaan wil laadruimte van 3,5 m 3en het laadvermogen van meer dan 1000 kg. Het

gaan, kan op zn minst wel een flinke dosis extra energie gebruiken om het maximale aanhanggewicht bedraagt maar liefst 2000 kg (geremd). En om

rendement van zijn bedrijf te verhogen. nu bij extra zware belasting hoog rijkomfort te behouden, is de hele serie

Anders gezegd, de nieuwe Opel Campo. Een krachtig werkpaard, voorzien van onafhankelijke voorwielophanging.
leverbaar in 3 uitvoeringen: een Single-cab (enkele kabine), Sportscab of de De nieuwe Opel Campo zou tenslotte geen Opel zijn, als hij niet

extra ruime Crewcab (dubbele kabine). inclusief Transport Support zou worden geleverd. De Opel-dealer geeft u

De Opel Campo is standaard uitgerust met een 2.3-liter-benzine- namelijk niet alleen objektief advies, maar ook perfekte service en 100%

motor (66 kW/89 DIN-pk), maar is ook leverbaar met een direkt inge- after sales-ondersteuning.

I 1 1 spoten 2.5-liter-dieselmotor Ondernemers die dan ook een extra dimensie aan hun gezonde on-
*»"* 2255 *i __g~ ._. ..i"* 1850 m

-| J^-^"irfr. Éf^S_L_____^^^_i_23ïï* (56 kW/76 DIN-pk). dernemersgeest willen toevoegen, begrijpen dat hen nog maar één ding te

\|| '^y_r P _^i_r "7 -m%^' Ipi Daarnaast heeft de nieuwe doen staat. Juist, naar deshowroom van de Opel-dealer om kennis te maken
»7_o»-|-" 3025 ".-«—"75 »■ "«._»+« 3025 ►]-"—ll7s——f» 4920 ■ ". -. 4920 »-I I Opel Campo standaard ook met de nieuwe Opel Campo. De nieuwe Opel Campo, vanaf: ’ 21.595,-.

stuurbekrachtiging, getint glas, in hoogte verstelbare koplampen en een y , AVi|Ar fKj&VÜ'
c __"!_._ i __"" 1 J .f Opel-financierine. Zó geregeld. Prijzen exclusief B.T.W. en I_yV#\**V V^ f
5-versnellingsbak en kan hij naar keuze worden uitgerust met 2- or v 6 6 & ; «_" ______

*~~kosten rijklaar maken. Af General Motors Nederland 8.V., m^m\ tF"m^MT'mm I _____/\
4-wielaandrijving. Maar goed, het gaat u natuurlijk voornamelijk om zijn Süedrecht, Prijs- en spedfikatiewijzigingen voorbehouden. lébJPI ____■ _____ \^_y

TRANSPORT (■) SUPPORT ,
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'Onbehoorlijk'
De ondernemingsraad (OR) heeft
intussen een brief op poten ge-
stuurd naar algemeen directeur

Cees Wolzak (voorzitter Minde-
rop is geen gesprekspartnervoor
de OR). In deze brief noemt de
OR 'deze mededeling van Minde-
rop, achteloos op een namiddag
gedaan, een daad van onbehoor-
lijk bestuur.
De TROS is inmiddels in verre-
gaande onderhandeling met bui-
tenlandse partners. Verder
maakte hij bekend dat de TROS
streeft naar uitzending van com-
merciële televisie via dekabel en
commerciële radio via de ether.

TROS-radioprogrammaleider
Ton Daalhuisen vreest dat een

groot aantal radiomedewerkers
de komende periode zal probe-
ren elders een baan te vinden.

Algemeen directeur Cees Wolzak
van de TROS deed de gewraakte
uitspraak van Minderop zaterdag
tijdens een uitzending van het
politieke radioprogramma Ka-
merbreed nog eens dunnetjes
over. Volgens hem moet er, om
het voortbestaan van het hele be-
drijf veilig te stellen, prioriteit
worden gegeven aan commercië-
le televisie via de kabel. „Als we
straks even geen radio kunnen
maken, vind ik dat heel jammer.

Maar de continuïteit van het to-
tale bedrijf gaat voor."

De 180 vaste medewerkers van
de TROS, van wie er 35 voor de
radio werken, hoeven volgens
Wolzak niet bang te zijn hun
baan te verliezen als de omroep
commercieel wordt. Na afloop
van de radio-uitzending zei Wol-
zak dat dit wat hem betreft een
'breekpunt' in de onderhandelin-
gen met derden is. De vaste ra-
diomedewerkers kunnen over-
stappen naar het nieuwe televi-
siestation. Bij de TROS-radio
werkt echter ook een flink aantal

free-lancers. Voor hen geldt de
garantie niet.
De nieuwe Mediawet, die naar
verwachting op 17 december
door de Tweede Kamer wordt
aangenomen, biedt de mogelijk-
heid voor commerciële omroep
via de kabel. De TROS wil wat
televisie betreft zo snel mogelijk
in dat gat stappen om daarmee
eventuele andere kapers op de
kust te vlug af te zijn. Wolzak
verwacht dat er naast RTL4
slechts plaats zal zijn voor één
ander binnenlands commercieel
kabelstation. De TROS heeft
echter weinig trek in commercië-
le radio via de kabel en wil alleen
commerciële radio via de ether
bedrijven.

Wolzak noemt de kans dat de
TROS inderdaad voor een com-
merciële toekomst kiest 'groter
dan vijftig procent. In februari
of maart valt de definitieve be-
slissing. Wolzak sprak berichten
tegen als zou CLT, het moeder-
bedrijf van RTL4, één van de fi-
nanciers van de TROS zijn. Het
nieuwe station gaat TROS heten.

Toptheater
..Twee jaar geleden met 'Bosje
Bloemen' voelde ik dat de keuze

foch theater zou worden. Mijn
deaal is 150 keer per jaar top-

theater neerzetten. Ik zou het
ook heel leuk vinden om een
goede comedyshow te doen
maar een quiz presenteren moet

je mij niet laten doen. Ja, Twee
voor Twaalf wel. Worden er ten-
minste nog een beetje moeilijke
vragen gesteld. Maar zó eentje
van 'Hallo, dames en heren, hier
ben ik weer....Nee, dank je."

„Theater is zon verschrikkelijk
mooi vak," vervolgt Bloemen.
„Ik was het even kwijt door al
dat televisiewerk. Het is zo te
gek om voor achthonderd man
in de zaal een feestje te bouwen.

Ik heb al vaker gezegd 'ik hou
van mensen. Oh God, dat klinkt
weer als de EO maar ik bedoel
dat ik ervan hou om een beetje te
emotioneren."
Zij wordt inmiddels 'de Neder-
landse Bette Midler' genoemd na
jaren geleden al eens te zijn ge-
kwalificeerd als 'de roomblanke
Tina Turner. Bloemen: „Het is
niet verkeerd om in één adem
met Turner en Midler te worden
genoemd. Het is geen idool, het
voedt me. Het zijn mensen die
me stimuleren. En als ze me de
Nederlandse Bette Midler noe-
men, prima. Liever dan een
tweede Corrie Konings of een
tweede Hannie. Dat is een ander
genre, dat ambieer ik niet."

'Petje
Pitamientje'

leukste
commercial

HILVERSUM - De Ne-derlandse televisiekij-
ker vindt de commer-
Clal 'Petje Pitamientje*

Calvé pindakaas
het leukste Nederland-se tv-spotje aller tijden.
yat blijkt uit een telefo-
nische enquête die on-
derzoeksbureau Inter-view donderdagavond
Weid na het vertonenyan een speciaal STER-blok.Ter gelegenheid van het
~5-jarig jubileum van
<*e Art Directers Club
Nederland (ADCN)

in één STER-
öl°k legendarische

uitgezon-
den. Onder de kansheb-bers voor 'leukste

zaten on-Qer meer de spot 'Pits-
f*°P' voor Centraal
"eheer en een commer-cial met 'mijnheer Ja-
-s*ln* alias Ton van
f-'uinhoven. Interview
??eft zon driehonderd
"ijkers telefonisch ge-
ragd de leukste te
J'ezen. Bijna de helft, de ondervraagden
£ieek daarbij de voor-
beur te geven aan het

DOOR JOS HAAGAAANS 'Meer dan genoeg leden voor A -status

VPRO niet bang
voor steekproef

HILVERSUM - VPRO-
campagneleider Frans de
Smit is niet bang dat bij de
steekproef door het Com-
missariaat voor de Media
wel eens zou kunnen blij-
ken dat de VPRO, ondanks
de ruime marge, toch niet
aan de 450.000 leden komt
die nodig zijn voor de A-sta-
tus.
„De gedachte daarachter is dat
ook veel bestaande leden een
tientje zouden hebben gestort
om de video-band met hoogte-
punten uit de VPRO-program-
ma's te krijgen. Die band was het
welkomstgeschenk voor nieuwe
leden. Natuurlijk gaan wij ervan
uit dat veel leden dat wel eens
gedaan zouden kunnen hebben.
Maar als we de verwachte

600.000 leden krijgen, dan is er al
een uitvalspercentage van zon
dertig procent nodig om ons van
de A-status af te houden. Bij on-
ze campagne om van de status
van C-omroep naar B-omroep te
gaan hadden we een uitvalsper-
centage van vier a vijf procent.
Dus halen we het wel, naar mijn

bescheiden mening. Ruim-
schoots zelfs," aldus De Smit.

Met 600.000 leden zou de VPRO
na Veronica, AVRO, TROS en
KRO de vijfde in grootte wor-
den. De VPRO is gisteren met
570.000 leden naar het Commis-
sariaatvoor de Media gestaptom

de A-status aan te vrager.
Volgens De Smit zijn met name
de 'allerlaatste dagen' de nieuwe
leden 'met bakken' binnengeko-
men. Vóór het weekeinde was er
nog sprake van 'een dikke
520.000 leden. „Dat heeft nog al-
les te maken met de 24-uurs
marathonuitzending van twee

weken geleden op de radio," al-
dus de campagneleider. „De er-
varing is dat het effect van zon
specifieke actie altijd pas later
optreedt. Daarbij komt dan ook
nog het vertragende effect van
de giro-overschrijvingen," zegt
hij.

Daarnaast is volgens hem ook de
'beste wervers-actie', de actie die
inhoudt dat mensen die honderd
leden werven zendtijd op de tele-
visie krijgen, verantwoordelijk
voor het feit dat er op het laatste
moment zoveel nieuwe leden te-
gelijk binnenkomen. „Voeg daar-
bij nog het de algemeen gelden-
de omstandigheid dat heel veel
mensen altijd op het laatste mo-
ment dus vlak vóór de datum
van 1 december, de sluitingsda-
tum voor het aanvragen van de
A-status, reageren en dan heb je
zo ongeveer de reden dat er plot-
seling zoveel leden zijn bijgeko-
men," aldus De Smit.

Karin Bloemen heeft nieuw theaterprogramma

'Ze geloven me nog niet altijd'
DOOR EVELIEN BAKS

ROTTERDAM - „Het is
wel wat serieuzer dan 'Bos-
je Bloemen' maar serieus is
meteen zon beladen woord.
Zo van 'oh God, ze gaat het
over de wereldproblema-
tiek hebben. Niet dus. Ik
heb wat meer
ballads, mooi van tekst en
mooi van muziek maar on-
deugende dingen ontbre-
ken niet."
In haar nieuwe programma 'Ka-
rin in concert- speelt en zingt de
31-jarige' Karin Bloemen be-
roemde vrouwen als Aretha
Fr^nklin, Barbra Streisand, Bet-
te Midler, Nina Hagen en Liza
Minelli. De meeste liedjes van
dit internationale star- en musi-
calrepertoire heeft ze zelf uitge-
zocht en sommige ook zelf ver-
taald. „Dit is een echt tussenpro-
gramma. Allemaal nummers die
ik zelf mooi vind en die iets los-
maken. Maar het is theater, dus
komt er ook een flinke portie hu-
mor bij. Aan de ene kant is 'Ka-
rin in concert' een concertpro-
gramma, aan de andere kant
theater."
Karin Bloemen heeft in acht jaar
tijd een bliksemcarrière neerge-
zet. Het jaar van het grote de-
buut was 1983, toen de Acade-
mie voor Kleinkunst in Amster-
dam haar onderscheidde met de
Pisuisse Prijs en ze meteen een
rol kreeg in de Nederlandse mu-
sical 'De Zoon van Louis Da-
vids'. Sindsdien is het eigenlijk
niet meer gestopt. Bloemen ont-
popte zich als cabaretière, zange-
res, presentatrice en musicalar-
tieste.

" Karin
Bloemen:
„Ik hou
ervan om
een beetje
te
emotione-
ren."

Programmamakers voeren actie voor stereogeluid

Abominabele ontvangst
radiozenders 1 en 5

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Het is te gek dat
twee van de vijf Hilversumse ra-
dioprogramma's nog van 'voor-
oorlogse' kwaliteit zijn. Dit is de
mening van de makers van het
technisch/wetenschappelijk
NOS-radioprogramma Scoop die
een actie begonnen zijn om Ra-
dio 1 en 5 in stereo op de kabel
te krijgen.

De zenders van beide program-
ma's in de Flevopolder voldoen
goed zolang men in de auto ofop
een klein transistorradiootje luis-
tert. Ze geven echter geen lande-
lijke dekking. Vooral in Zeeuws-
Vlaanderen en Oost-Groningen
klagen luisteraars over de abo-
minabele ontvangst.

Op dit moment is er geen geld
voor nieuwe zenders. Radio 1 zal
op den duur over een eigen, mo-dern stereo-FM-net kunnen be-
schikken, maar dat gebeurt pasmedio 1993. Voor Radio 5 is geen
oplossing voorzien.

Uit een onderzoek van Scoop
blijkt dat er veel belangstelling
voor de actie is bij luisteraars en
kabelexploitanten. Met name de
kabelnet-beheerdersklagen al ja-
ren; ze zijn wettelijk verplicht
Radio 1 en 5 door te geven. Bei-
de stations krijgen een plaats op
de FM-band waar ze ongunstig
opvallen door de 'telefoon-kwal-
iteit die daar geboden wordt.

Volgens Scoop-eindredacteur

Hans G. Janssen zijn er twee
mogelijkheden de kwaliteit van
de twee zenders voor een niet al
te hoog bedrag te verbeteren. Of-
wel PTT-Telecom neemt de dis-
tributie voor haar rekening -maar dat vergt vermoedelijk nog
zeker een jaar- óf men maakt ge-
bruik van een satelliet en alle
kabelnetten schaffen een specia-
le tuner voor de ontvangst aan.
In het laatste geval kunnen alle
Hilversumse programma's in cd-
kwaliteit door de kabelnetten
worden doorgegeven.

Enkele kabelnetten dringen op
spoed aan: het aantal commer-
ciële zenders groeit met de dag
en allemaal willen ze een plaats
op de kabel. Daardoor loopt de
FM-band vol en zal er straks
geen plaats meer zijn voor Radio
1 en 5 in 'full-stereo'. Bovendien
is een aantal vooraanstaande net-
ten bezig Digitale Satelliet Radio
(DSR) voor te bereiden. Dit ge-
beurt in navolging van Duits-
land, waar 16 programma's op
die manier over het hele land
worden verspreid.

Supersnel
'Karin in concert' vertelt het ver-
haal van een vrouw wier leven
heel anders uitpakt dan ze had
gepland. In liefde, carrière en
vriendschap. Bloemen zingt go-
spel, soul, blues en Nederlandse
musicalhits. Ze wordt bijgestaan
door een vierkoppig orkest on-
der leiding van Willem Ennes,
door een zanger en een zangeres,
die ten tijde van 'Bosje Bloemen'
in het koortje zongen.
„Die twee zijn echt te gek," zegt
Bloemen. „Beiden zijn absolute
talentjes."
Hoewel het voor Karin Bloemen
allemaal supersnel is gegaan, is
ze nog lang niet klaar met wat ze
nu doet. „Het gaat zoals het gaat.
Op mijn 29ste had ik al mijn ei-
gen show. Ik heb er allemaalniet
voor hoeven knokken. Na 'De
Zoon van Louis Davids' is het
supersnel gegaan. De rijpheid en
warmte van vrouwen als Jenny
Arean, Adèle Bloemendaal en
Martine Bijl heb ik nog niet. Als
je Adèle ziet, dan komt er echt
een leven voorbij. Ik moet het
meer hebben van een beetje bru-
taal zijn. Maar ik wil toe naar een
soort waarheid. Dat is wat het
publiek ook wil. Ze geloven me
nog niet altijd."

show

Grote onrust onderpersoneel na uitspraak voorzitter

TROS stopt mogelijk
met radioprogramma's

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De TROS heft
haar radio-poot tijdelijk op als de
nieuwe Mediawet niet toestaat
dat een omroep commerciële te-
levisie per kabel en tegelijkertijd
commerciële radio via de ether
brengt. Dat heeft TROS-voorzit-
ter mr H. Minderop verklaard
ten overstaan van het voltallige
personeel. De forse uitspraak
van Minderop heeft geleid tot
grote onrust onder de medewer-
kers van de TROS.

Volgens ondernemingsraad-
voorzitter Gerrit van derKooij is
'de vlam in de pan geslagen. „De
uitspraak van Minderop heeft
geleid tot woedende reacties in
het bedrijf. De demotivatie on-
der het radiopersoneel is zeer
groot."

Martine als
'Mevrouw Bijl'

HEERLEN - Onderwerpen als incest en overspel, die pro-
bleemloos worden afgewisseld met zang, brengt Martine
Bijl vanavond in haar vierde soloprogramma 'Mevrouw
Bijl', dat om 20.08 uur op Nederland 2 wordt uitgezonden.
Bijna alle teksten voor deze tv-theaterregistratie heeft Mar-
tine zelf geschreven.

„De naam 'Mevrouw Bijl' is gekozen, omdat die grappig klinkt en
omdat het zo leuk op de affiches staat," zegt Martine. De voorstelling
heeft haar 25-jarig artiestenjubileum als thema. Door een bejaarde
vrouw wordt Bijl schriftelijk gefeliciteerd: „Lieve Martine, ik zit al
jaren in een rolstoel, maar jouwliedjes houden mij op de been."

Martine zingt niet alleen liedjes als 'De dood zegt', 'Op is op', 'Binnen
zonder kloppen' en 'Janmaat en zijn rap' - waarin sympathisanten
van de Centrumpartij ervan langs krijgen -, zij brengt ook een aantal
sketches zonder dat ze daarbij een blad voor de mond neemt. Zo
heeft zij een telefoongesprek met een andere vrouw die dezelfdeman
bemint als zijzelf en probeert ze haar cd aan het publiekte verkopen.
En door middel van een zogenaamde video-opname geeft ze na haar
dood alle nabestaanden een trap na. Over een buurvrouw, die haar
vroeger zelfgemaakte poppetjes cadeau gaf, zegt Bijl in haar pro-
gramma: „Zij woonde eerst drie hoog in de Dapperstraat en nu
woont ze naast mij. Ik heb een bril, maar zij heeft de hele voorruit
van haar auto mm-drie laten slijpen."
Het programma werd in mei van dit jaar in de Stadsschouwburg van
Groningen opgenomen. Berend Boudewijn deed de theater- en tele-
visieregie.

# Martine
Bijl:
geen blad
'voor de
mond.

(ADVERTENTIE)

LIMBURGS SYMPHONIE ORKEST
Openingsconcert Limburgse /^~~*^È^Componisten Dagen, Heerlen 1991 /
dirigent David Robertson m
solisten: Nilla Pierrou, viool \

Arno Bornkamp, saxofoon \
Peter Steyvers, hobo \ Sm^

Suykerbuyk - Choreograffiti * T _r_ "Debie - Sinfonia concertante per hoboïcd I \ f^ i k
orchestra * f / I f 1Sars - Concertino voor altsaxofoon en I _J I I Ë
strijkers* j|__J [(/ \M

Lambrechts - Meridionales /
Kersters - Vioolconcerto * /
* wereldpremière
Heerlen Stadsschouwburg vr. 6 december20.00 m

uurres. 045-716607
toegangsprijzen: rang 1:’ 22,-;rang 2: ’ 19.50; *rang 3:’ 17.50; Pasp: ’ 16.50;

viK* f 10 — * Passé—Dart* f 6 -
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~, L imburgsDagblad«gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een 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 een 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

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 ie post daags voor plaatsing
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vri|dag
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 oniuist plaatsen van advertenties

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Sc»

Mededelingen

OPROEP aan de personen
die getuige waren op 9 aug.
'91 om 14.20 uur voor de
dierentuin Hochwildfreige-
hege in Gangelt. Betreft:
woordenwisseling met een
jongere groep. Tel. 045-
-213832

Personeel aanbod
Koeriersdienst "SONAR".
Bezorging: Ned., België,
Duitsland tot 2 ton. Tel.
04750-2t719.
Serieuze ervaren DAN-
SERS m/v gezocht voor een
Revue show, stijl Lido Paris.
Tel. 045-211514.

Personeel gevraagd

Tempo-team Uitzendbureau
zoekt:

Postbesteller
voor het monteren en bezorgen van poststukken en pak-
ketten in de omgeving van Brunssum. De werkzaamheden
vinden plaats in de periode van 10 december tot en met
medio januari. Bent U in het bezit van een fiets en houdt u
van werken in de buitenlucht? Kom dan langs of bel ons.

Informatie: 045-253232, Wilma Smaling
BRUNSSUM, LINDEPLEIN 15

Delmach Bouw Nederland b.v.
zoekt met spoed

Handlangers
(in te zetten bij metselwerkzaamheden)

Ervaring is een vereiste.
Zonder ervaring is het overbodig te solliciteren.
Gelieve telefonisch een afspraak te maken met

Dhr. H.G.J. van der Werf.
Horselstraat 1, 6361 HC Nuth. Tel. 045-242282.

Limburgs Dagblad in Brunssum vraagt voor
NUTH EN VAESRADE
BEZORG(ST)ERS

De werktijden zijn van 5.30 uur tot 7.00 uur 's morgens.
Interesse? Bel voor meer info: 045-256363.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Heerlen en Voerendaal

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

Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.
Met spoed gevr. part-time
TAXICHAUFFEURS dag-,
nacht- en weekenddienst,
evt. WAO-er. Julianastr. 6,
Brunssum. 045-252444
BARMEISJES gevraagd.
Club Elite in Kerkrade,
garantieloon en vervoer gra-
tis. Tel. 045-217407. Na
20.00 uur 045-458916.
Seneuze KRACHTEN ge-
zocht voor Pizzeria in Kerk-
rade o.a chauffeur, serveer-
ster/telefoniste. Voor fritures
in Kerkrade en Vaals frituur-
hulpen, enige ervaring ver-
eist. Heeft U interessen?
Dan kunt u bellen voor Kerk-
rade 045-353735 en voor
Vaals 04454-2203.
Tovak gebouwenservice
vraagt INTERIEURVER-
ZORGSTERS voor project
in Valkenburg, ervaring ver-
eist, goede bijverdienste,
ma. t/m vr. van 17.30-19.30
uur. Inl. 04406-42304.
Club Rustica vraagt meisjes
en/of DAMES voor overdag
van 11.00-17.30 uur, vooral
voor de decembermaand,
kerstmis, nieuwjaar en
weekend vrij. Aanm. V.d
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West. Tel. 045-412762.
MEISJES gevraagd voor
club. Tel. 045-274810.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
BEZORGERS gevraagd
voor ons weekblad. Tel.
046-743055.

Gevr. spontaan en vrolijk
MEISJE, of vrouw die bij ons
wil inwonen, en op 2 kind.
van 2 en 3 jr. oppassen.
Kost en mooie kamer, veel
vrije tijd en leuke verd. Tel.
046-747714 na 17.00 u.
WINKEUUFFROUW ge-
vraagd voor slagerij, liefst
met enige ervaring. L. Hu-
ben, Kerkstr. 79, Brunssum.
Tel. 045-252733.
Gevraagd internat.
VRACHTWAGENCHAUF-
FEURS voor vrachtwagen
met aanhanger. Frans Bei-
ten Transport BV, Galjoen-
weg 68, Maastricht. Tel.
043-631888.
Part-time VERKOOPSTER
gevr. Bekendh. met de ver-
koop van textielprod. strekt
tot aanbeveling. De Zaluw,
Promenade 137, Heerlen.

Te huur gevraagd
Gez. nette Flat v. werk. 22 jr.
net pers. tot max ’ 900,- all-
in, omg. Heerlen, Hoens-
broek. Niet beg. grond of 1e
verd. De aanbieder, bezor-
ger krijgt van mij 15 jr. lang
’5O,- p.mnd. BELONING!!!
Echt waar! Reageer dus.
Schrijf een briefje naar Br.o.
nr. B-9896 L.D., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
DRINGEND gez. v. werken-
de vrouw appartement m. 1
slpkmr, omg. Sittard, Heer-
len, Hoensbroek, Brunssum.
Br.o.nr. B-9929, LD., Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Te huur gevr. GARAGE of
stalling in Oost. Mijnstreek.
045-312427, na 18.00 uur.

Onroerend goed te huur aangeboden

6241 CL, huisnr. 7.
WOONHUIS met 4 slpks., 1-pers. APPARTEMENT
badk., garage en tuin voor md.; balkon, hal, grote zit-
periode van 1 jr., hr. ’ 800,- slpkm, keukenhoek, badk.
per mnd. Tel. 046-743654. met douche/toilet, pr.
APPARTEMENT in Terwin- / &5?,- alM^/1^' le1

er,
/l .wer_ iselen. Ind. woonkamer, keu- kende pers. 04404-1343.

ken, 1 slpkmr., badkamer en Wat VERKOPEN? Adver- ,
toilet. Inl. 045-311413. teer via: 045-719966. i

Onr. goed te koop aangebVgevr.

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

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

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

Stienstra Hypotheek-Service
Uw huis verkopen Door de enorme verkopen,
met behulp van de dringend woonh. te koop

P»rhtP makpla^r 9evr' <alle Prijsklassen!).fcJUIlt. 11IdHtNcieU n.M.W. QUADEN & ZN,
Bel de onroerend goed lijn Makelaardij onr. goed, Gel-
nAfi - 7<_. nC\n I restr- 4> Munstergeleen, lidUtD '3U UUU ! nvM Tel 046-519644
Peters & Partners Geleen HEERLEN, Thorbeckestraat
Geen VerkOOP - 36< 9°ecl onderhouden wo-

-^ . ning met 3 slaapk., cv., vas-Ueen kOSten te trap naar zolder,
=r— ’96.000,- k.k. Bij 100% fi-Te koop nanc. is de netto maandlast

aevraaad ca- f625r- w'iman & Part-M. ««y*-' ners. Tel. 045-728671.woonhuizen in de prijs- _;.-.-,,...■ i_ h„. . :„u. .
klasse tot ’150.000-. E"*? 0,? " het ,Limbu_9 s

Directe aankoop mogelijk!! gffl"*' X,9"l '" Rf"Geen verkoop, geen kosten! SULTAAT! Bel. 045-719966.

LIVAC B.V. Kamers
Akerstraat Nrd. 11, Te h. kamer met gebruik van

Brunssum. Tel. 045-220550 keuken te HEERLEN, tel.
WOONHUIS met spoed te 045-221832 na 18 uur.
koop gevraagd. Evt. achter- Te h. gevr. in Brunssum,
stallig onderhoud geen be- KAMER evt. gemeub. Tel.
zwaar. Tel. 040-520558. 045-256219 v. 16 tot 2.30 u.

Bouwmaterialen & Machines

6129 EX, huisnr. 52.
KUNSTSTOF-ramen-deu- ~ ~
ren-serres, van fabrikant Reparaties
naar klant, nergens goedko- ~
per. Tel. 045-327962; fax. TV/VJdeO defectnr. 045-327963. Bjmen 24 Q
Te k. AFRASTERINGSBUI- en garantie. 045-231340
ZEN nieuw, rond, roestvrij. ■Zeer voordelig! 043-252677 TV/VIDEO reparatie. Zonder
Te k. KOKERPROFIELEN "£Ken'nieuwe vierkante buizen. P^t^err t_i n_? % ._.!_■
Zeer voordelig! 043-252677 Landgraaf. Tel. 045-314122
MASTER en Remko hete- Diepvries en KOELKAST-
luchtkachels. Verkoop en REPARATIE zonder voorrij-
Service. Collé, Nusterweg kosten. Bel Geleen, 046-
-90, Sittard. Tel. 046-519980 745230 service binnen 24 u.

Hobby/Doe hetzelf

6235 BH, huisnr. 116.
BEHANGTAFEL 3 mtr. Te koop TEKENTAFEL AO,
’65,-. M. Botterweck, Aker- prijs ’600,-. Tel na 18.00
str. 106, Spekholzerheide. uur 046-529637.

Winkel & Kantoor

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit. Nieuwe bureaus in diverse kleuren en
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu-
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-
ten v.a. ’ 255,'-. Gebruikte bureaus v.a. ’ 95,-. Diverse
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’ 150,-. Laden-
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4
laden v.a. ’ 150,-. Tekening ladenkasten A 1en A 0v.a.

’ 595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ’ 75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
Burostoelen v.a. ’ 50,- per st. Nieuwe burostoelen met
zeer hoge korting, tekentafels A 1en A0van ’ 675,-. Flip-
overs-Wipeborden-Rolblokken. Pallet hefwagens 2000 kg
’825,-. Steekwagens luchtbanden ’109,-. Industrie boor-
machines 16mm 220 Volt ’425,-. Verder nog 1001 artikel
teveel om op te noemen. 1000m2 showroom 1200 m2
magazijn. Alles uit voorraad leverbaar. Ook verhuur be-
drijfsinventaris.

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

6181 EX, huisnr. 11.
Speciale Sinterklaas aan-
bieding. Nieuwe en gebruik-
te burostoelen 5 poots met
zwenkwielen. Nieuw: Roek-
type 295 van ’345,- voor
’190,-. Gebruikt: Ahrend
en Aspa stoelen vanaf

’ 50,- per stuk. Verder nog
diverse soorten stoelen met
hoge korting. Geldig tot
7-12-'9l. ROCKMART, Kis-
sel 46 A, Heerlen. Tel.
045-723142
Nieuwe buro en directie
stoelen Rocktype 295 adv.
pr. ’345,- nu ’195,-;
Rocktype 4050 adv.pr.
’495,- nu ’295,-. Partij
zeer mooie directie stoelen
met hoge korting, tekentafel
stoelen adv.pr. ’ 395,- nu
’255,-. Conferentie stoelen
Rock 240 adv.pr. ’ 375,- nu
’245,-. Alles uit voorraad
leverbaar, bij grote afname
extra korting. ROCKMART,
Kissel 46 A, Heerlen, 045-
-723142
VISITEKAARTJES ’ 49,95.
Bel voor drukwerk catalogus
PostPrint: 010-413.29.88
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Te koop partij tafels en stoe-
len. Tafels 1.60x80 en 1.20 x
80 met kras- en brandvrij
blad va. ’ 95,-. In prima
staat: stoelen met en zonder
armleuning, bruin gestof-
feerd, va. ’ 15,- p.st. Voor
grote aantallen speciale prijs
ROCKMART, Kissel 46a,
Heerlen. Tel. 045-723142.

Transacties
OVERNAME AMokatie
zaak tabak, lektuur en cards
etc. Zonder contanten on-
nodige te reageren. Br.o.nr.
B-9905 LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
VOORLICHTINGSMIDDAG
Hardi sproeimachines 4
december a.s. van 13.30-
-17.00 uur. Tevens demon-
streren wij 't paradepaardje
van Hardi, de Hardi-Twin.
Tot ziens op 4 december bij
Collé, Prinsenbaan 155,
Koningsbosch 04743-1205
MASTER en Remko hete-
luchtkachels. Verkoop en
Service. Collé, Nusterweg
90, Sittard. Tel. 046-519980

Auto's

RENAULT KERRES
M&^ Kerkrade 045-452424////^8». Dom. Mijnstraat 25

ykjW Heerlen 045-724200
\_!fc7 Beersdalweg 97

Topoccasions
Diverse merken met 1 jaar garantie.
Donderdag koopavond tot 20.00 uur.

RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MIJNSTREEK
Ford Siërra 1.8 CL aut. '88
Ford Escort KR 3i 1600 '88

Ford Escort 1.3 CL '87
Fiat Tipo 1.4 IE blauw '90

Fiat Uno 45 S IE
15.000 km '90

VWPolo 1.3i1e eig. '89
Lancia VlO IE nw.st. '89
Opel Corsa grijs kent. '85
Daih. Cuore 850 rood '88

Seat Ibiza '87
Ford Fiësta 1.1 blauw '84

Peugeot 305 Break GR, 86
BMW 316 spee. uitvoering

rood '84
Opel Kadet 1.3iantr.met. '89
Allen i.z.g.st. Div. inruilers,
reparatie, onderhoud, APK-
keuringen, 100% financ, in-
ruil mogelijk, bovag-garantie

Autobedrijf
J. Osojnik & Zn

Eygelshovergracht 65,
Kerkrade. Tel. 045-460734

b.g.g. 464980.
Met spoed te koop gevr.:
Jeeps, bestel-, personen-
wagens. TOPPRIJZEN !
045-456963.

ESCORT type 13 L Bravo,
'83, z. mooi, pr./ 4.950,-.
Kerkraderweg 166 Heerlen.

SUZUKI Swift 1,0 GLS "88;
Suzuki Swift 1,3 GL '87; Su-
zuki Alto '88; Suzuki Alto '84
Suzuki Alto '82; Suzuki Car
ry bus '86; Nissan Micra GL
'87; Fiat Panda 1000S5 bak
'87; Fiat Panda '82; Fiat Uno
60S 5 drs. '89; Renault 9D
'83; BMW 315 '83; BMW
323 i '83; BMW 316 '84;
BMW 318i'85; Nissan Sun-
ny Coupé '89; Honda Ac-
cord '88; Opel Record 2.0 S
'85; Porsche 924 '78; Toyota
Tercel '82; Ford Fiësta 1100
'85; Ford Fiësta '85; VW Po-
lo '86; VW Golf Memphis
'88; Ford Taunus '80. Auto-
bedrijf Reubsaet, Op de Vey
47-49, Geleen. Tel. 046-
-744944. Uw adres voor APK
en alle autorep.

GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, met RDW vrijwaring.
Tel. 045-423199 of 231840.

_____W____TW__F__. ______
___—«—_____Eï________r

creuser) heerlen
Fiat Panda 34, 27.000 km

’ 6.700,-
Panda4s 1984 ’ 4.500,-

Panda 1000 CL 1986

’ 6.900,-
Panda 1000 CL 1988

f 9 900 -
Panda IE 1990 ’ 11.850,-

Panda Dance 1990
’10.900,-

PandaCL IE 1990

’ 11.900,-
Panda Super 1987 ’ 8.900,-
Uno 45 38.000 km ’ 9.900,-

Uno 45 20.000 km

’ 12.900,-
-,Uno6OS 1988 ’ 12.900,-
Uno diesel 1986 ’ 7.900,-

Ritmo 60 v.a. ’ 4.900,-
Croma Turbo diesel 1987

’16.900,-
Daihatsu Charade 1.3 TXi

1990/17.900,-
Honda Civic autom. 1987

’ 11.900,-
Lada 1200 S LPG 1987

’ 3.900,-
Mazda 323 LX 5-drs. 1986

f 9 900 -
Mazda 323 LTD 5-drs. 1987

’ 13.900,-
Opel Ascona 1.6 S 1985

f 8 900 -Skoda 105 S 1988 ’ 7.900,-
Triumph Acclaim HL

’ 3.900,-
Renault 21 GT diesel 1986

’12.900,-
Bovaggarantie Financiering

Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34.

Tel. 045-742121.
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.
Seat TOLEDO uit voorraad
leverbaar, nu nog voor oude
prijs. Seat Dealer Autosport
Brouns bv, Schelsberg 175,
Heerlen. 045-725507.
BMW 520i, nw. model, 5 bak
Ipg, nw. radio/cass., bwj. '83,
nw. APK, bl.met., in st.v. nw.
’6.250,-. Tel. 045-323178.
Ford ESCORT 1600 Ghia, 4
drs., bwj. '82, LPG, zilvermet
APK 5-7-92, in nw. st. Pr.

’ 4.250,-. Tel. 045-323178.
Fiat PANDA White, bwj. '85,
als nieuw. Prijs ’ 4.750,-.
Lavendelstr.4, Geleen.
Te koop MAZDA 626 GLX
diesel, nieuwe motor, pim.
50.000 km, alles electrisch,
vr.pr. ’5.950,-. Tel. 045-
-272998 na 18.00 uur.
Te k. HONDA Civic, bwj '79,
met nieuwe cilinder pakking,
TUV 04-92, pr ’900,-. Tel.
09-32-287556694.
Met spoed te k. gevr. perso-
nenwagens en bedrijfswa-
gens, tegen TOPPRIJZEN.
Tel. 045-425858.
In nw. staat Opel ASCONA,
bwj. '79, APK 28-11- '92, pr.

’ 1.250,-. 045-226773.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
('S). Gratis afh. 045-422217
Te k. CITROEN BK 1400, s-
drs., kl. rood, i.z.g.st., bwj.
'86, APK 1-93, ’7.250,-.
Tel. 04498-52956.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Zuinige Fiat PANDA 34, bwj.
11-'B4, roest en schadevrij,

’ 3.450,-. 045-316940.
Ford ESCORT 1.3 bwj. '82,
LPG, APK, i.z.g.st.,

’ 3.400,-. 045-232321.
Ford ESCORT 1.3 m. Laser,
'83, APK, extra's, z. mooi,

’ 3.950,-. 045-454087.
Te k. Ford ESCORT 1.3 L
Bravo, 4-drs., bwj.'B2,
goudmet. APK 11-92, vr.pr.

’ 4.250,-. Tel. 045-226704
Te k. Ford FIESTA, 1978,
APK 8-92, ’1.300,-. Tel.
045-457242.
Honda PRELUDE, bwj.'B3,
kl. zilvergrijs, nw. mod., km.
98.000, vr.pr. ’ 10.000,-.
Tel. 045-752933.
Te k. HONDA Jazz 1.2, bwj.
11-'B4, 67.000 km, als nw.,

’ 5.950,-. 045-453572.
Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572.
Te k. Mitsubishi TREDIA
1600 GLS, bwj. '83, excl.
uitv., als nw., Unescoplant-
soen 9, Heerlen.
Te k. Opel SENATOR 2800
S, 1981, geen 2e zo mooi,
pr.n.o.tk. Tel. 045-225454.
KADETT 13 Club '89; Kadett
12 LS en 13 LS '87 en '85;
Kadett Sedan 1.3 LS '86;
Kadett Caravan 1.3 LS '87;
Corsa 1.2 S '87 '84; 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 Den-
neman Raadhuisstraat 107,
Hulsberg.
Te k. opel MANTA 2.0 GTE,
bwj. '83, pas APK gek.,
vaste prijs ’7.250,-. Tel.
045-322565.
Toyota TERCEL coupé, 3-
drs., '82, apart mooi,
’2.750,-. Tel. 045-218925.
VW GOLF 16 CL 5-drs, bwj.
'89. Manhattan uitv., kl. rood
plus stereo, niet van nw. te
ondersch., km.st. 40.000,

’ 18.750,-. 045-423660.
Tek. VWGOLF 1.3 CL, bwj.
'87, mcl. ATS-vlgn. schuifd.
kl. beigemet. Inl. Dorpstr. 25
Brunssum. 045-252815.
GOLF GTi, model '82, bwj.
'79, APK, schuifdak, sp.vel-
gen, mcl. gr.beurt, ’ 3.750,-.
045-312427, na 18.00 uur.
VOLVO 240 DL, 1985, met
LPG, 139.000 km. kl. wit,
’8.750,- mcl. BTW. i.z.g.st.
Kissel 46a, Heerlen. 045-
-723142.

ITe koop BMW 525i'89; Ford
Escort 1.6 L '85; Ford Escort
M.6 D '85; Ford Escort 1.1
!Bravo '84; Ford Escort 1.3
;GL 4-drs. '81; VW Polo 1.1
!'B5; 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; Opel Kadett 1.3 aut. '82;
Ford Escort 1.3 bestel '81.
Autohandel VERSPAGET,
Locht 85, Kerkrade-West.
Tel. 045-425858.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
FORD Siërra 2.3 Laser die-
sel '86 ’6.900,-; Kadett '82
’3.500,-; Peugeot 205 '85
’5.900,-; Pontiac Sunbird 4
cyl. ’5.500,-. Inr. mog. 045-
-211071. Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.
Audi 80 1.9E met veel ex-
tra's kl. zwartmet. '88; Ford
Siërra Stationcar CLD Die-
sel '88; Nissan Bluebird 2.0
SLX '88, als nw.; Ford Es-
cort XR3i Cabriolet '87;
BMW 316 '82 ’3.500,-;
Opel Kadett Club Sedan
1300 '87; Lada 2107 '87

’ 4.900,-; Nissan Sunny
1300 '88; Ford Scorpio GL
automaat '86 ’ 14.750,-;
Golf GTi '82; Citroen Visa
1400 GL '85 ’5.500,-;
’4.500,-; Ford Siërra sedan
2.0 CL '88; BMW 316 81 en
'82 v.a ’ 1.500,-; Seat 127
'85 ’ 5.800,-. WEBER Auto-
bedrijf, inruil, financiering.
Bovag-garantie Baanstraat
38 Schaesberg. Tel. 045-
-314175.

Ford Escort 5-drs. 1.3 '83;
Opel Corsa TR '86; Opel
Kadett 14i '90; Opel Ascona
aut. '88; Opel Kadett GSi;
Toyota Camry 2.0 Gü '84.
Autobedrijf TERHARK,
Sportstraat 26, Kerkrade-W.
(Rodaterrein). 045-424890.
Autocentrum VEENSTRA:
Honda Accord 20 EX '87,
’17.900,-; Nissan Micra
Trend '87 als nw. ’11.500,-
Golf GTI '86 ’ 17.900,-; Golf
LX '84 ’7.200,-; Opel Ka-
dett 12 S '83 ’ 3.900,-; Opel
Ascona 16 S '84 ’6.250,-;
Opel Kadett 3-drs. '88
’16.900,-; Opel Kadett s-
drs. '85 ’ 10.500,-; Toyota
Corolla 1300 XL sportwln. s-
drs. '88 ’ 16.900,-; Ford Es-
cort 1600 i 3-drs '87

’ 15.250,-; Ford Siërra 4-
drs. spee. '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,-
Mazda 626 GLX coupé '88

’ 19.500,-; Peugeot 405 GL
'89 ’20.500,-; Volvo 360
GLT 5-drs. '87 ’14.900,-;
Opel Ascona 1600 4-drs.
'87 ’12.700,-; Lada 2105
'87 ’4.900,-; Bovag-garan-
tie, inruil, financiering. Auto-
centrum P. Veenstra, Val-
kenburgerweg 13 Voeren-
daal, 045-752999
Te k. Ford ESCORT 13CL,
3-drs, nw. model, bwj. '86,

’ 8.900,-. Tel. 043-639265.
Ford ESCORT 1.3 Bravo,
bwj. '82, weinig km, i.g.st., pr

’ 4.500,- Tel. 046-522689.
Te k. Opel KADETT Cara-
van, bwj. '80 D-model 1200.
APK, ’1.400,-. Tel. 04450-
-4289.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Sloopauto's

6286 BH, huisnr. 7.
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.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Bedrijfswagens
Bovag-autobedrijf Loek
SCHAEPKENS biedt te
koop aan VW Transporter
diesel, gesloten, bwj. '86, i.
g.st, ’13.500,-; Daf 400
(Freightrover) diesel 50.000
km, '88, grote alu. laadbak,
kl. rijbewijs, ’ 16.900,-; VW
Transporter pick-up 70.000
km, '80 ’3.950,-; grote
Peugeot-bus, grijs kent.,
benzine, ’ 2.500,-. Prijzen
excl. BTW. Klimmenderstr.
110, Klimmen. 04405-2896.
AUTOTRANSPORTER te k.
Ford Cargo, bwj. '83 met lift-
back voor 2 auto's. Tel.
045-425858.

Aanhangwagens
Aanh.wagen DUBBELAS-
SER, mrk. Hapert, achterw.
kipper, l.v. 1500 kg., afm.
399 x 170, bak boven wielen
bwj. '86, pr.n.o.tk., met reg.
bewijs. Te1.045-323178.

Motoren
Uitzoeken! VERBOUW-
INGSOPRUIMING. Onder-
delen, accessoires en kle-
ding. Ook voor Off The Road
en Cross. Nieuw en gebruikt
Moto-Shop Gulpen, Rijkswg
59. 04450-2451/2429 wpl.

(Brom)fietsen
DAYTONA-SHOP Kerkrade
vraagt bromfietsen en on-
derdelen; Puch Maxi, Vespa
Honda, Yamaha, Z ündapp.
Maria Gorettistr. 1. Tel. 045-
-459555.
Te k. YAMAHA DT, bwj. '89
met verz. Tel. 045-464403.
Te k. Puch MAXI speciaal,
als nieuw, V_ jaar oud, 300
km. gereden met verz en
helm. Tel. 045-231120.

Auto onderdelen en accessoires

Draagkrachtige
Bedrijfsimperiaals

* Voor elk type combi-, bestel en personenwagen
* onwrikbare bevestiging op de auto

* voorzien van anti-slip kunststofbekleding
* Perfecte bevestigingsmogelijkheden

* gratis twee spanbanden bij elke imperiaal

Y^gP B.V.

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

:!-::::-:::::--::ilMJl I"nrll ■ ! ! Mll i! '6136 XE,
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Te k. gevr. KLEUREN-TV,
VHS-video, cd.-speler,
bankstel, slaapk., eeth., an-
tiek, barok enz. 045-725595
SATELIETSCHOTEL ge-
vraagd. 04406-12875.
Te koop gevraagd FAX. Tel.
045-222652.

Kunst en Antiek
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,
Riemst (B). 09-3212261156

(Huis)dieren

6466 LA, huisnr. 29.
HONDE-, kippen- en konij- | ""777 ~_j
nenhokken vanaf ’195,- Vakantie

SINT NICOLAAS Cadeaus,SraSSozH' voor caravan-vouwwagen^
iei. u^k. iou__. camper en tent campeer-
Te k. jonge LEG-KIPPEN, ders, o.a. Lafuma relax
Henk Ploemen, Broekhui- stoelen en campingmeubel,
zenstr. 538, Rimburg. Tel. caravan inbouwkluis v.
045-320229. ’56,- nu v. ’39,-; TV-an-
-r i ■_ a__cdw/_ ie tenne 220-12Vvoeding metTe k. mooie KAMERVOLIE- versterker v. ’159,- nu v.RE met 10 parkieten ’ 150- /89,.; Porta-f^tty camping
,c; «ail?)arkleten- Te " M5" toilets nu 2°% voordeel; gtè
255665. en ko |en koffergrills va.
Weg. tijdgebrek gratis af te ’105,-; slaapzakken nu
halen jonge kleine lieve 20% voordeel; caravan op-
HOND, 1 jr. oud. Tel. 045- zetspiegel v. ’47,50 nu v.
232015 na 18.00 uur. ’19,50. Verder nog cam-

ping serviezen-pannen-
Te k. YORKSHIRES, oranje koelboxen-voortenten-dak,dwergkeesjes en gekr. schuif en terras luifels-win-schipperkes. Tel. tertenten-raamluifels etc.
09-32.11863809. i etc y kunt altijd slagen bij
Te koop zeer mooie VORK- De olde Caravan b.v. Dr.
SHIRE-TERRIËRPUPS Nolenslaan 141, Sittard. Ind.
Tel. 045-222413. park nrd. Tel. 046-513634.
.—— ■ ——. :■.:,,.. ■. te X\u\xt vrijstaande VILLA

Computers 100 mtr. van zee, in zuid-— Spanje met garage, rondom
COMPUTER gevraagd, niet terras. Tel. 045-311442.

.2875.dan 3 'V' Tel' °4406" Opleidingen
COMMODORE 64 comp. en Welke HEAO-er kan mij hei-
printer, floppy disc-joysticks pen met STATISTIEK en
en discs als nw. van bedrijfseconomie tegen een

’ 1.427,- voor ’ 500,-. Tel. redelijke vergoeding. Tel.
045-215943. 045-275103.

Rijles

6432 BH, huisnr. 49.
Uw RIJBEWIJS op Saba in In/om de tuin8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428. KETTINGZAGEN huur of
Niet geslaagd geld terug, koop je bij Brouwers/BBIS!
Vraag naar onze voorwaar- Maastricht 043-684444,
den. Ook rijlessen voor be- Heerlen 045-411930, Wijlre
ginners. 04450-2220.

J ■ * 'Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Nu halen, volgend jaar betalen!!!!

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

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

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

Muziek

Orla Orgelshow !!!
Op woensdag 4 dcc. van 18.00 - 21.00 uur, demonstreert

MICHEL VONCKEN, de nieuwste Orla Orgelkollektie.

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

Maand, t/m Zat, open, ma 2, di 3, wo 4 dcc. koopavond.

6361 BH, huisnr. 200., _,__.,,__ Te koop TENORHORN en
Te k. B-TUBA 4 cyl. nieuw. Flügelhorn. Tel. 045-Tel. 045-314202. 451553 na 18.00 uur.

Te koop gevraagd
'l" ' I I ■ "■

huisnr. 4.
IWat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Opa en Omai
Van harte gefeliciteerd E
Uw 50-jarig huwelijksfef
Dinie en Frans, Linda iP
John, Ruud, Christien iK

John, Inge. 'ir
.te

Bel de Vakman '1_
_—_ i,O

NEW LOOK BV Schfc
berg. Gevelreiniging, ,g
kappen, voegen, steigö nhuur. Tel. 045-31215ir
045-312709. "
STOELMATTERIJ vern. e,
ten en biezen stoelen u'gar. Bel. 045-418820.
Diepvries en KOELK. Fe
REPARATIE zonder vo ,(j
kosten. Bel Geleen,
745230 service binnen 2 _

"Ir.Wonen Totaal. .1
—i . - BlTe k. gevr. antiek en DL
MEUBELS. P. Cortenr*
Riemst (B). 09-32122611"
Zoekt U 2e hands f.^
BELS, ook antiek, veel I jeKouvenderstr. 208, H'bro j
KWALITEITSKEUKENS, ta
topkwaliteit voor een nd ■(

le prijs. R/J HandelsoHtij
neming, Stationstr jj
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. ruime 3-2 zits B/ïi
kleur beige. Inl. tel. "■!
214785. H

Huish. artlketerj
IJSKAST ’ 95,-; die -V
’150,-; wasaut. ’1!.
wasdr. ’ 175,-. 045-7259'S
Te k. eiken BANKSTEL [";
1, met kelim bekl«_ "
’300,-. Tel. 045-251358. °<: _ hTe k. Miele wasaut., droj,
AEG-comb., voll. gerev. Q'garantie. 045-325819. _"

Diversen; ..?Te koop stalen LEGBO..
STELLING 30, 40 en 70 P,
diep met 5 legborden, 5,
’75,- p.mtr. Palletstellir. j
staat van nieuw, 80 en
cm diep, zeer interesS "prijs. Rockmart, Kissel] I
Heerlen. 045-723142. J 1
Gebit gebroken? Tand I
nische praktijk Hoon *voor nieuwe gebitprotfB,
en reparaties. Ak' j
Nrd 328, Hoensbroc H
228211. Kom eens j|
voor een GRATIS cod F
aan uw gebitprothese. J j'
SINTERKLAAS en 2 P* t
komen op bezoek en é \
ien dan wat lekkers... fj
045-222700. JB
Te k. partij KERSTBO' \
Omoricas met wortel. ï
045-212080. _. 3
SINT en Piet hebben *een plaatsje vrij voor »
bezoek. Bel snel: *428397. . '*\

Voor Piccolo's 4
zie verder pagina 16 t

~ SERVICE RUBRIEK \
I : >le

Winter-, doorwerk- en regenkleding
o.a. ook voor thermoboven- en -onderkleding, J iPU-doorwerkkleding, bodywarmers + warm.-up-jacW["

chauffeursvesten + origin. parka's i,

HYDRAFLEX NUTH
Kathagen 4, tel. 045-243131 I(

Denk je net: goh, ik ben klaa l)
voor 't heerlijk avondje. Ben je i°c j

v\aj nog wat vergeten. Voor al die lat' i
JiygrT^ Pieten en Sinten heeft Primafoo» 1k,

w_i_fV^ mi volop originele cadeau-ideeën.
r V Zoals ons nieuwe model, «■J

f £ Monza Speaker, met o.a. meeluiste''?
K: W&ik _____.' ___F __i___P*^^ WrtrJmm mogelijkheid: nu f 195,-. Of de

Wk.''mwÊmm\ Montreux, ook een prachtig toeste"
y -LjÊjMZjmi voor de interessante prijs van f 110/

__**m3|^ '||?^(BBf^SJ jojÊW&£*^ Dus iedereen die origineel v"
___■_. -____ > '~ ___! uitpakken op pakjesavond, _<_&' "'______ _____ll__"_ „__# _/ "HCW_.Sj mLmmy H haast zich vandaag nog 1106-040>,

fl HLI l' Jp naar Primafoon. _>, I
_■ ■"*IL^H P*_r *^_M

H Monza Speaker. i__ __Hl_l : ;PB Geheugen voor 14
A%mÊk 3 _____■ nummers. Meeluistei

■^ ÉMugtth^,^ luidspreker. Volume- £Hb

" '"^B en klankregeling. /JHÉJ
\ WA 'nwlt en zwart. ■

---H '" li

' " ** .il en wandmodel-

____(_____ " il 1 OOS : bI3UW' J4A/SI I UI E3aa I Ivf j

y^BBBEÉS. DE WINKEL VAN PTT TELECOM y

PRIMAFOON. DE WINKEL VAN PTT TELECOM. IS O.A GEVESTIGD IN HEERLEN, WINKELCENTRUM HET LOON. HOMERUSPASSAGE 11A- MAASTRICHT, MUNTSTRAAT 13-ROERMON 'MUNSTERPLÉIN 8A - SITTARD,LIMBRICHTERSTRAAT 20. .



Duitsland 1
g'jjO Tagesschau.
j'°3 Der Denver-Clan. Serie.
45 "" Tele-Gym.

.00 Tagesschau.
„'"3 ARD-Ratgeber. Herh.

Tagesschau.|fi'u 3 ■ Sic waren 13. Engelse speel-s uit 1955. Met: Michael Redgrave,L^eiia Sim, Alexander Knox e.a.hs. Urnschau.|ï__ Persoverzicht-
h'n? Tagesschau.
h .e ARD-Mittagsmagazln.
MOn Wirtschafts-Telegramm.
Mo_ tagesschau.
[lq« Floris Bildergeschichten.
M3nterrna9azine'[rt'^O Insel der letzten Piraten. Kin-
-50n e. ie' Afl.4. (slot).
IS Q" Tagesschau.
Ir J Spass am Dienstag. Geva-
!j ,®rd kindermagazine.
o'v ° Das verlorene Paradies? Serie

'6ö_ k'nciert'icl en °Pvoec|ing. Afl.l.
'6 o, Tagesschau.

Kleine Welt am Waldesrand.
($ a 'UUrdocumentaire.S^° Vale Tudo - Urn jeden Preis.Ijïje- Deel 16.
I/"" punkt 5 - Landerreport.
!?__ Tagesschau.
17*5 WWF-Studio.tL& "" Baywatch - Die Ret-
rje 9Sschwimmer von Malibu. Se-
lß 3n Alte LieDe rostet nicnt-
'M* Hier und Heute.
k * Der Fahnder. Serie. Afl.: Altel&eraden.~ pp"ogramma-overzicht.
iÖ I_. (TT) Tagesschau.

"" Die Goldene 1 - ARD-Fem-
t erie- Spelprogramma.

ï1.00 Tagesthemen-Telegramm.
ï1.42 _.eport- Reportages.
h.4S Pl"o & Contra - Themenwahl.
Klei* mi Vice- Politieserie. Afl.:
Ï2.3Q®. Bullen, grosse Bullen.
ï3.0q Tagesthemen.
$önn ) i-and der Vater, Land der
Met. £' Duitse speelfilm uit 1988.
Mei

_ Karl-Heinz Liebezeit, Katharina
>cke' i-ieselotte Rau e.a.

>0.30 Tagesschau.
i 6335 Z.E.N. Au/ dem Schwar-wald: Am Totnauberg.

FILMS TV VIDEO
Duitsland 1/2

Up g. 'He night my number came
'er v l2arre, maar spannende thril-
'Win Leslie Norman uit 1955.
''ikt '-fv|ucht met militair toestel

te !open op een drama,
_n_. een voorspellende droom"8» uitkomst.

BBC 2
105. passag.e home. TvDerend

melodrama uit de Britse studios
van Rank, in 1955 geregisseerd
door Ward Baker. Peter Finch is
kapitein op een koopvaardijschip.
Hij drinkt te veel en krijgt dan ook
nog de prachtige Diane Cilento aan
boord.

_es *er Angeli en Paul Newman in 'Somebody up there li-
s*^*. (BRT 2 - 22.00 uur).

BBC 2
19.00 The spy in the green hat.
Robert Vaughn en David McCallum
als UNCLE-agenten tegen een
nazi-geleerde die de Golfstroom wil
afbuigen. In 1966 geregisseerd
door Joseph Sargent.

BRT 2
22.00 Somebody up there likes me.
Geromantiseerde biografie van
Rocky Graziano, die het van straat-

boefje bracht tot bokskampioen.
Ambachtelijk verfilmd door Robert
Wise in 1956. Mooie rol van Paul
Newman.

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.06 Bobobobs. Tekenfilmserie.
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.: Getekend
voor het leven. Soldaat Godfrey dient
zijn ontslag in omdat hij niet denkt dat
hij ooit iemand zal kunnen doden.
Sergeant Wilson lijkt de enige die be-
grip op kan brengen voor Godfrey's
gevoelens, (herh.).

18.49 Lingo. Woordspel gepresen-
teerd'door Robert ten Brink.

19.19 "" Geef nooit op. Programma
waarin kinderen hun hartewens zien
uitkomen. Presentatie: Peter Jan
Rens.

20.08 Martine Bijl. Opnames van het
theaterprogramma Mevrouw Bijl van
Martine Bijl, dat zij in juni van dit jaar
in de stadsschouwburg in Groningen
gaf. Begeleiding door een ensemble
0.1.v. Pierre Biersma.

21.31 (TT) In voor- en tegenspoed.
Nederlandse comedyserie. Afl.:
Draadloos. Fred maakt ruzie in een
winkel en overbuurman Ton en
vriend Arie worden draadloos lastig-
gevallen. De melkboer komt met een
boodschap van Dora van gene zijde.

22.01 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek met achtergronden van het
nieuws, gepresenteerd door Paul
Witteman.

22.35 Wings. Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: De aanhouder wint. Helen
wordt hysterisch als ze de beroemde
dirigent Edward Tinsdale in de aan-
komsthal ziet. De kennismaking ver-
loopt echter heel anders dan Helen
had gehoopt.

23.04 Met Witteman. Praatprogram-
ma met Paul Witteman.

23.52 Museumschatten. Prof. Henk
van Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea. Van-
daag: Genrestukken. Aansl.: Ten-
toonstellingsagenda.

00.01-00.06 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma van

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

Afl.: Kra and die Macht!
14.10 Geschichten von nebenan.

Serie. Vandaag het verhaal van de
joodse Salomon Perel die de oorlog
overleefde door als JuppPerjell bij de
Hitlerjeugd onder te duiken.

14.40 Ganz persönlich: Christian
Graf von Krockow in Pommern. Por-
tret van deze schrijver.

15.10 Wiedersehen macht Freude.
Serie. Vandaag: 1974.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 "" Nonni und Manni. Serie.

Afl.2.
16.50 Logo. Jeugdjournaal.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.45 Wie gut, dass es Maria gibt.

Serie. Afl.: Ein Nonne mit Kreuzer.
Aansl.: Programma-overzicht. (VPS
18.50).

19.00 Heute.
19.30 Die Reportage: Schiffbruch

zwischen Feuer und Eis. Reportage
over de zeiltocht die Erich Wilst en
Heide von Leer met hun zeiljacht
Freydis maakten naar Kaap Hoorn en
het eeuwige ijs van Antarctica.

20.15 (TT) Heisse Colts in harten
Fausten. Amerikaanse speelfilm uit
1966 van James Neilson. Met: Ro-
bert Taylor, Ana Martin, Chad Everett
e.a.

21.45 Heute-journal.
22.10 Apropos Film. Filmmagazine

met Helmuth Dimko en Peter Hajek.
22.40 Die aktuelle Inszenierung: Der

Held des Tages. Komedie van Alan
Ayckbourn. Regie: Dieter Giesing.
Met: Susanne Lothar, Hermann Lau-
se, Hans Michael Rehberg e.a. De
tv-journaliste Jill Rillington wil de ge-
schiedenis van Vie Parks en Douglas
Beechey reconstrueren. Zeventien
jaar geleden overviel Vie de bank
waar Douglas werkte. Deze werd een. held toen hij zich op Vies geweer
wierp, waarbij collega Nerys verminkt
raakte. Nu lijken de rollen omge-
draaid, en Jill hoopt op een confron-
tatie.

00.40 Heute.

RTL 4
22.10 Rumble Fish. 'Camus for
kids' zei regisseur Francis Ford
Coppola er zelf van. De film flopte
in de V.S., maar enkele Europese
critici vinden dit Coppola's beste.
Straatvechter Matt Dillon veraf-
goodt broer Mickey Rourke en
wordt verliefd op Diane Lane in dit
overweldigende vormexperiment
uit 1983. Prachtige bijrollen van Ni-
cholas Cage en Dennis Hopper,
dito muziek van Stuart Copeland.

Super Channel
22.45 Harlequin. Matig melodrama
uit 1980 van Australische regisseur
Simon Wincer, met Robert Powell,
Carmen Duncan. Gebedsgenezer

helpt zoon van politicus. Echtgeno-
te wordt verliefd op hem.

Nederland 3

21.44 100 Meesterwerken. Serie
kunstbeschouwingen. Vandaag:
Kunst van de binnenzee, van Victor
F_smore.

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

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

23.15 Sprekend over de Middeleeu-
wen. Les1.

23.45-23.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

20.25 Suite 215. Dramaserie. Afl.10:
Ben stout, mijn lieve kleine slet. De
goede naam van Hotel Mauritz komt
in gevaar door het gedragvan de be-
woonster van Suite 215.

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

20.00 "" Journaal

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

10.00 Warreltaal. Afl. 17.
10.30-11.00 Duitsland. Afl. 3.
11.30-12.00 (TT) Nieuws uit de na-

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

slechthorenden.
16.25 Japan na 1945: Een nieuwe

wereldmacht. Afl. 3.
17.25 Grieks voor beginners. Afl. 4.
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 Welkom in Nederland. Docu-

mentaire over asielzoekers die in
Nederland een nieuw bestaan willen
opbouwen. Sinds asielzoekers in
Duitsland de oorzaak zijn van rellen,
besteedt ook de Nederlandse televi-
sie veel aandacht aan dit onderwerp.
'Welkom in Nederland' is een vervolg
op 'Vergeten Vluchtelingen.

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

19.45 Vogels kijken. Vandaag: Ac-
kerdijkse plassen, (herh.).

RTL 4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful: top-

models. Amerikaanse soap. (herh).
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Prijzenslag. Spelprogramma.
09.35 Goede tijden, slechte tijden.
10.05 As the world turns. Serie.
10.50 De betere sexe. Spelprogram-

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

ma.
12.00 Classique.
12.30 Teletext.
13.20 Survival. Engelse natuurserie.
14.15 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
15.05 Sons and daughters. Serie.
15.35 The bold & the beautiful: top-

models. Amerikaanse soap.
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.
21.35 De dageraad. Dramaserie.
22.10 Rumble fish. Amerikaanse film

uit 1983, geregisseerd door Francis
Ford Coppola. Met: Matt Dillon, Mic-
key Rourke e.a.

23.50 Nieuws.
00.05 Trial by jury. Serie fictieve

rechtszaken, gebaseerd op waar ge-
beurde processen.

00.30 M.A.S.H. Comdyserie. (herh.).
00.55 Act of vengeance. Amerikaan-

se speelfilm uit 1986, geregisseerd
door Robert Kellchian. Rolverdeling:
Linda: Jo Arm Harris. Jack: Peter
Brown. Nancy: JenniferLee e.a.

02.25 The Oprah Winfrey Show.
03.10 Teletext.

Duitsland 3 West
08.50 Michael's Klingender Adventska-
lender. Afl.3. 08.55 Tele-Gym. 09.10
School-tv. 09.40 Cursus geschiedenis,
(herh.). 10.10 School-tv. 11.40 Tele-
tekst-overzicht. 11.50 Das Recht zu lie-
ben, serie. Af 1.37. 12.15 Blickpunkt
Gesundheit. (herh.). 13.00 Rinder-
wahnsinn - der Appetitverderber.
(herh.). 13.45 Six-Teen. (herh.). 14.15
West 3 aktuell. 14.20 FensterPlatz.
15.30 Landesspiegel: Milliarden-Anna-
herung: Die Bilanz. (herh.). 16.00 West
3 aktuell. 16.05 Wie das Leben so
spielt, serie. Af1.25. 16.30 School-tv.
17.30 Cursus wiskunde. 18.00 Aktuelle
Minute. 18.01 Tiere suchen ein Zuhau-
se. (herh.). 18.30 Die rote Zora und
ihre Bande, serie. Afl.6. 18.57 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde (19.45 Raamprogramma's).
20.00 15 Minuten international: Kanada- Einst gab es Gold in Barkerville.
20.15 Weltweit Umweltspiegel. 20.45
Hoppala, missers. 21.30 West 3 ak-
tuell. 21.45 plus 3-Reisebüro. 22.15
Landesspiegel: Kunststücke: Interface.
22.45 Sport-Platz. 23.15 Deutsche Ris-
se: Kinder, Küche, Karriere. 00.00
Laatste nieuws. Aansl.: Zur Nacht.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastik im Alltag. 08.30 Cur-
sus wiskunde. 09.00 School-tv. 10.40
Non-Stop-Femsehen. 15.25 Michael's
Klingender Adventskalender. Afl.3.
15.30 Tips für Arbeitssuchende. 16.00
School-tv. 16.30 Cursus Engels. 17.00
Cursus wiskunde, (herh.). 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Kinder-Verkehrss-
pot. (herh.). 17.59 Abenteuer überle-
ben, serie. 18.23 Philipp. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Das Südwest-
Journal. 19.00 Solo für 12, quiz. 19.30
Schlaglicht. 20.00 ■ Die Munsters, se-
rie. 20.25 Auszeit. 20.30 Transparent,
magazine. 21.00 Nieuws. 21.15 MuM.
22.00 Harry & Sohn, Amerikaanse
speelfilm uit 1983. Met: Paul Newman,
Robby Benson, Joanne Woodward e.a.
23.50 Radio, Radio, serie. Afl.6. 00.20
Tips für Arbeitssuchenden. (herh.).
00.50 Laatste nieuws. 00.55 Non-Stop-
Fernsehen.

RTL Plus
05.30 CBS News. Actualiteiten uit de

VS.
06.00 RTL Früh-Magazin.
08.25 RTL aktuell.
08.30 Show-Laden. Gevarieerd pro-

gramma, (herh.).
09.00 Der Engel kehrt zurück. Serie.

Afl.: Verliebt in einen Geist. (herh.).
09.45 Reich und Schön. Serie.
10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie.

Afl.: Auf der Flucht.
11.00 Show-Laden. Muziek en amu-

sement met Walter Freiwald.
11.25 Die wilde Rosé. Serie. Af1.83.
12.10 Delvecchio. Misdaadserie. Afl.:

Der rote Faden. (herh.).
12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. Serie. Af1.29.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield story. Serie.
15.05 Der Clan der Wölfe. Serie. Afl.:

Die Waffen einer Frau.
15.47 RTL aktuell.
15.50 Chips. Misdaadserie. Afl.: Car-

los & Co.
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.: Shat-

ners Komplott. (herh.).
20.15 Kojak: Dunkle Beziehungen.

Amerikaanse misdaadfilm uit 1989
van Richard Compton. Met: Telly Sa-
valas, Andre Braugher, Angie Dickin-
son e.a.

22.00 Explosiv - der heisse Stuhl.
Met Ulrich Meyer.

22.55 L.A. Law - Staranwalte, Tricks,
Prozesse. Serie. Afl.: Verkauf' mir
Deine Niere.

23.50 RTL aktuell.
00.00 Die Satansbrut des Colonel

Blake. Italiaanse speelfilm uit 1967
van E.G. Rowland. Met: Edd Byrnes,
Guy Madison, Louise Barrett e.a.
(herh.).

01.30-01.55 Alfred Hitchcock zeigt.
Serie. Afl.: Karriere nach dem Tod.
(herh.).

# Telly Savalas als Kojak.
(RTL Plus -20.15 uur).

Duitsland 1
23.00 Land der Vater, Land der
Söhne. Zoon ontdekt dat zijn over-
leden vader nationaalsocialist was.
Regie in 1989 van Nico Hoffmann,
met Karl-Heinz von Liebezeit, Kat-
herina Meinecke.

RTL plus
24.00 Sette Winchester per vn
massacro. Harde spaghettiwestern
van Enzo Girolami uit 1967, met Ed
Byrnes, Guy Madison.

RTL4
0.55 Rapé Squad. Vrouwen, die
hetzelfde lot hebben ondergaan,
nemen het gezamenlijk op tegen
verkrachter. Met JoArm Harris, Pe-
ter Brown. In 1974 gemaakt door
Bob Kelljan.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
11 '00 (TT) Vrouw zijn. Gevarieerd
ï(fouwenmagazine. Presentatie: Henk

binnendijk en Tonneke Bijker.
:I *0 TV-Frultmand. Geestelijke lie-_ leren op verzoek.
f -15-11.45 A new song for Albania.
--'00-13.12 Nieuws voor doven enn 'echthorenden.

■Oo "" Journaal.ei «,4'oB Het kleine huis op de prairie.
"Aerikaanse serie. Afl.: De zaak ont--sPen. Als dr. Baker een patiënt ver-

'e st, besluit hij boer te worden. De
jjeuwe dokter is echter wel heel an-- ters. een kwakzalver die liever gaatJ _en.

0 00 Ik ben Benjamin Ben. Kinder-
2, "-"ogramma.
""30 Tijdsein 1. Actualiteitenrubriek.j'10 De kleine erfgenaam. 6-delige
£ Afl.4. Gerald en zijn moe-
,r J6l" maken sir Nicholas flink hét leven
1 :uur en plagen hem met zijn angst
jj 'Oor de zee.
1j35 Blackout. Quiz. Presentatie:

0 'ert van Leeuwen.- 04 Op weg naar Avonlea. Ameri-
[aanse serie. Afl. 10: De uitdaging.y :dward Ray zit Felicity steeds dwars,
'Jaar eigenlijk vindt hij haar best leuk.Jiteindelijk wordt de hele familie be-rokken bij deze haat-liefde verhou-ding.

' ,50 Even voor achten.
-00 (""+TT) Journaal.i -25 Overleven in de natuur. Na-
> serie. Afl.9: Vrien-
T 6" en rivalen. Voor dieren die inpoepen leven is een goede sociale_ïa"gorde absolute noodzaak.
Jl»0 Tijdsein 2. Actualiteitenrubriek._j"-54 Verbetering in zicht. Engelse
M?°cumentaire over een blind meisje
jijl Nicaragua op zoek naar genezing..r'S Een wereld van verschil.
Praatprogramma vanuit Haamsteede.''4s Antenne: Een land dat wacht,
r^umentaire over Irak na de Golf-: Jorlog.3p3O In beeld ... Margreet Scholten.,ortret van deze textielschilderes.

<_ n Tenslotte. Kort slotwoord."00-00.05 ""Journaal.

België/TV 1
14.30 Aardrijkskunde: Europa

Noord-Amerika. Afl.s.
15.00-15.30 Technologie: Hout. Afl.s.
17.30 Mooi en meedogenloos. Serie.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.337.
18.05 Liegebeest. Kleutermagazine

Af 1.14.
18.20 Het station. Kindermagazine
Afl. 14: Sinterklaasuitzending.

18.35 De kampioen. Jeugdserie
Afl.3: Gala day.

19.03 Buren. Serie. Af1.732.
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? Praatprogram-

ma.
22.00 Het ei van Christoffels. Repor-

tages 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.
Af 1.12: De kwadratuur van de cirkel.

23.30-23.35 Coda: Semplice, van Au-
gust Verbesselt, uitgevoerd door Jan
Guns, basklarinet en Robert Groslot,
piano.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Paris et ses environs. Afl.l.
19.30 Grensstad. Westernserie

Af1.67: Bostonian.
19.55 Now. Serie over de Rechten

van de Mens. Afl.7.
20.00 Programma CDO.
20.30 National Geographic. Docu-

mentaire serie. Afl.: De grote meren.
21.30 Journaal/Sport.
22.00 ■ Somebody up there likes

me. Amerikaanse speelfilm uit 1956.
Met: Paul Newman, Pier Angeli, Ste-
ve McQueen e.a.

23.35-23.55 Sport extra: Tennis
ECC-toernooi Antwerpen, samenvat-
ting.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
SAT 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche serie. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05
General Hospital. Amerikaanse serie.
09.50 SAT.I Teleshop. 10.05 SAT 1
Bliek. 10.10 Glühender Himmel, rv-film
uit 1991. Herh. Tussendoor: beurstele-
gram. 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 Verflucht,
verdammt und Halleluja, westernparo-
die uit 1972. 23.25 Spiegel TV Repor-
tage. 23.55 SAT 1 Bliek. 00.05 ■ Auf
der Flucht, Misdaadserie. Herh. 00.55
Bonanza. Westernserie. Herh. 01.45
Programma-overzicht/Videotext.

Radio 1 radio7.07 Echo-magazine (7.30 Nws.
7.53-7.58 Woord onderweg). 9.05
Andere koffie. 10.05 M/V-magazi-
ne. 11.05 KRO's schone kunsten.
12.05 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 Leeuw wordt wakker. 2.02
Geen tijd. 4.02 Roekin' Roel.
5.02-7.00 VARA's ochtendhumeur.

Radio 2
7.04 Sugar in the morning
(7.04-7.10 en 8.04-8.20 AVRO Ra-
diojournaal). 9.04 De muzikale
fruitmand. 10.04 Ik zou wel eens
willen weten. 10.30 Vrouw zijn.
12.04 Lunchtime. 13.04 Tijdsein.
13.30 Als mensen veranderen.
13.54 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 14.04 De Plantage, met om
14.10 'T nut van het algemeen;
14.43 De jazz van Pete Felleman;
15.04 Hetspoor terug; 16.04Ischa;
16.53 Vrije geluiden; 17.04 Het na-
bije westen; 18.04 Boeken; 19.04
Passages, passanten; 20 04 Tim-
boektoe. 21.00-07.00 Zie Radio 1.

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

in. 16.04 Voorheen VARA's Jack-
pot. 18.04 De avondspits. 19.04
Dubbellisjes. 20.04 VARA's vuur-
werk 21.04 Popkrant. 22.04-24.00
VARA's poppodium.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Louis van Dijk. (8.00 Nws.)
9.00 Continu klassiek. 10.50 TROS
concertzaal: Radio Filharm. Ork.
met piano. 12.30Nieuwe klassieke
cd's. 13.00 Nws. 13.02 De klassie-
ke top 10. 13.30 Belcantorium. De
opera's van Mozart: Don Giovan-
nai. 16.00 Het grote werk. 17.00
Leger des Heilskwartier. 17.15 Mu-
ziek in vrije tijd. 18.00 Nws. 18.02
Muziekjournaal. 19.00 Orgelcon-
cert. 19 35 Barokmuziek. Neder-
lands Kamerork. 20.00 Nws. 20.02
Het concert, met om 20.02 Grieg
Trio; 21.30 Muz. voor accordeon.
22.30-24.00 Ander podium.

Radio 5
6.30-6 50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 IKON vroeg. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief 9.25 Waters-
tanden. 9.30 De wereld in Neder-
land. 10.00 De wereld zingt Gods
lof. 10.50 Tekst en uitleg. 11.00
Studio 55. 12.00 Nws. 12.05Rond-
om het woord. 12.30 Middagpau-
zedienst. 12.50 Lied van de week.
13.00 Nws. 13.10 De verdieping.
14.10 Dagvaardig. 14.30 Trojaan-

se oorlog. 15.00 Radio Vrijplaats
16.00 NOS recht. 17.35 Postbus
51 radio-magazine. 17.55 Medede-
lingen en schippersberichten.
18.00 Nws. 18.10 Relevant. 18.20
Uitzending van de RPF. 18.30 Ver-
tel me wat. 18.40 Taal en teken
19.00 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Turks. 19.30Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Marok-
kaans en het Berbers. 20.15
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Chinees. 20.30 Britse- en Ame-
rikaanse literatuur. 21.00 Kennis-
systemen. 21.30 Russisch, taal en
volk. 22.00 Effectief vergaderen.
22.30-23.00 Integraal manage-
ment.

BBC 2
09.00 News. 09.15 Westminster. 10.00
■ The marriage symphony, speelfilm
uit 1934. 11.05 ■ Passage home,
speelfilm uit 1955. 12.45 Growing pla-
ces, serie. 12.50 Mosaic Trainers'
week: Rights of passage, (herh.). 13.20
Here to stay, programma waarin het
systeem van 'after-entery' onder de
loep wordt genomen, (herh.). 13.50
Black and 92, programma over gastar-
beiders, (herh.). 14.20 Bertha. (herh.).
14.35 Playing golf, cursus, (herh.).
15.00 News. Aansl.: Look stranger.
(herh.). 15.30 Sec hear. (herh.). 16.00
News. AansL: Westminster live. 16.50
News. 17.00 Catchword, quiz. 17.30
Our house, serie. (herh.). 18.00 Behind
the headlines, discussie. 18.30 (TT)
The Victorian Flower Garden, (herh.).
19.00Spy in the green haf, Amerikaan-
se speelfilm uit 1966. 20.30 Animation
now: Boy and the snowgoose. (herh.).
20.40 Prisoners of conscience, serie.
20.45 Assignment. 21.30 Food and
drink. 22.00 (TT) Quantum leap, serie.
22.50 Class Rule, serie. 23.30 New-
snight. 00.15 The late show. 00.55 Pri-
soners of conscience, serie. (herh.).
01.00 Behind the headlines, discussie,
(herh.). 01.30-01.40 Weerbericht.

België/RTBF 1
12.30 Vacaturebank. 12.40 Gourman-
dises. 13.00 Nieuws. 13.35 Chronique
des événements amoureux, Poolse
speelfilm uit 1986. 15.30 Le jardin ex-
traordinaire, (herh.). 16.00 Génies en
herbe. (herh.). 16.35 Clips a la une.
16.40 Nouba nouba. 17.35 21 Jump
Street. 18.30 Le jeu des dictionnaires.
19.00 Ce soir. 19.22 Joker en lotto.
19.30 Journaal. 20.05 Doublé 7. 21.25
Histoires d'amour. 22.30 Musique:
Concert pour le centenaire de Carne-
gie Hall. 23.30 Laatste nieuws.
23.50-23.55 Bourse.

België/Télé 21
14.50 Document: Synthese nonante et
un. (herh'.). 15.50 Musique: Ccci nest
pas Mozart. (herh.). 17.10 Radio 21.
17.40 Nouba nouba. 18.30 Hitchcock
présente: La maison ideale. 19.00
Clips. 19.10 Le jeu des dictionnaires.
19.30 Journaal. 20.00 ■ Cet homme
est dangereux, Franse speelfilm uit
1953. 21.30 Laatste nieuws. 22.05
Carré noir: Une histoire du cinéma de
België, (herh.). 23.20-23.45 Ce soir.

TV 5
07.00 Nws. 07.40 Bienvenue en
France. 08.00 Clin d'oeil. 08.05 Cana-
dees Nws. 08.20 Amnesty. 08.30 Sé-
lection One world. 09.00 Continentales- Eurojournal. 10.00 Bouillon de cultu-
re, (herh). 11.15 Alice. 11.55-12.00
Nws. 16.05 TVS infos. 16.15 Redac-
teurs en chef. (herh). 16.30 Enjeux le
point. (herh). 17.15 Bonjour bon appé-
tit. 17.40Kim et Clip en Casimir. 17.55
Bienvenue en France. 18.10Lejeu des
dictionnaires. 18.30 Nws. 18.50 Clin
d'oeil. 19.00 Voyage en Nunavik. 19.30
Nws. 20.00 Envoyé spécial. 21.00
Nws. 21.30 Aveugle que veux-tu?, tv-
film. 23.00 Nws. 23.20-01.20 Ciel mon
mardi.

RAI UNO
05.50 Ochtend- en middagprogramma.
18.00 TGI flash. 18.05 Fantastico bis.
18.25 Carartere e fisarmonica. 18.55 II
mondo di Quark. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.40 TG sette.
21.45 International Emmy Awards.
22.45 TGI linea notte. 23.00 Holly-
wood in vetrina. 00.00 TGI notte - Che
tempo fa. 00.30 Oggi al parlamento.
00.40 Mezzanotte c dintorni. 01.00
DSE - regioni allo specchio.

BBCI
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news (7.30-7.55 Business Breakfast).
10.05 Kilroy. 10.50 Hot chef. 11.00
News. 11.05 Playdays: The playground
stop. (herh.). 11.25 Pinny's house, se-
rie, (herh.). 11.35 The clothes show.
(herh.). 12.00 News. 12.05 No kidding
with Mike Smith, quiz. 12.30 People to-
day. (13.00 News). 13.20 Pebble Mill,
talkshow. 14.00 News. 14.30 (TT)
Neighbours, serie. 14.50 Going for
gold, quiz. 15.15 Kate's secret, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1986. 16.50 Bod-
ger and Badger, serie. 17.05 The new
adventures of Mighty Mouse, serie,
(herh.). 17.20 Watt on earth, serie.
17.35 Ipso facto. 16.00 Newsround.
18.10 (TT) Grange Hill, serie. (herh.).
18.35 (TT) Neighbours, serie. (herh.).
19.00 News. 20.00 Every second
counts, quiz. 20.30 (TT) EastEnders,
serie. 21.00 (TT) Fall and rise of Regi-
nald Perrin, serie. (herh.). 21.30 (TT) A
question of sport, quiz. 22.00 (TT)
News. 22.30 Fear stalk, Amerikaanse

tv-film uit 1989. 00.05 Film 91 with Bar-
ry Norman. Watch what happens ...
Tony Bennett, concert. 01.25-01.30
Weerbericht.

Eurosport
14.00 Eurofun. (herh). 14.30 Tennis, li-
ve. 18.00 Voetbal, (herh). 19.00 Road
to Albertville. 19.30 Eurosport news.
20.00 Tennis, live. 23.00 Worstelen.
00.00 Road to Albertville. (herh).
00.30-01 .00 Eurosport news.

CNN
09.45 Newsroom. 12.30 Business Mor-
ning. 13.30 Business day. 15.00 Larry
King. 16.00 World day. 17.30 Crier and
Co. 20.00 World business tonight.
21 .00 The int. hour. 23.00 World busi-
ness tonight. 23.30 Showbiz today.
00.00 The world today. 01.00 Moneyli-
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news.
03.00 Larry King. 05.00 Showbiz today.

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 Het koekoeksnest. 12.00Ra-
dio 2 Regionaal. 13.00 Nieuws.
13.10 Kjokoesen. 1400 De gewa-
pende man. 17.00 Radio 2 Regio-
naal. 18.00 Nieuws. 18.10 De
Kaskrakers. 20.00 Lukraak. 22.00
Nieuws 22.05 Haverklap: voor jon-
geren. 23.30-06.00 Nachtradio.

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

richten. 14.05 Sachwort Wirtschaft.
14 07 Auf der Promenade. 15.00
Café-Konzert. 16.05 Heimatmelo-
die. 17.00 Der Tag urn Fünf. 17.07
Musik-Express. 20 00 Nachrichten.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.05 Musik zum traurnen.
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Ritmische gym-
nastiek. 09.30 Rugby. 10.30 Eurobics.
11.00 American College Football.
12.00 NBA Basketball. 13.30 Britse
motorsport. 14.00 Powersports int.
15.00 Eurobics. 15.30 F 1GP films:
best of the best 1972. 16.00 Paarde-
sport. 16.30 Boksen. 18.00 American
College Football. 19.00 Spaans voet-
bal. 19.30 Watersport. 20.00 Bowlen.
21.00 Europees basketball. 22.00 Bok-
sen. 00.00-02.00 World snooker clas-
sics.

Super Channel
06.00 CNBC. 07.00 Daybreak. 09.00
News. 09.10 The mix. 09.30 Super
shop. 10.00 Victory. 10.30 The mix.
11.50 Music news. 12.00 Super shop.
12.30 Hang loose. 13.00 Japan busi-
ness 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 Wyatt Earp. 18.30 Drama.
19.00 Comedy. 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, up. 22.45 The Tuesday movie. 00.35
Europalia. 00.45 Music news. 01.00
Blue night. 01.30 Wanted. 02.30 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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'DEN HAAG/HULSBERG - De Sociaal-
economische Raad hoeft aan een assuran-
itiebemiddelingsbedrijfuit Hulsberg geen
schadevergoeding van een half miljoen
gulden te betalen. Het Hulsbergse bedrijf
heeft een daar over bij het College vanBeroep voor het bedrijfsleven aangespan-
nen rechtszaak verloren.

Voor bedrieglijke bankbreuk is de eige-
naar van het bedrijf in februari 1989 door
het hof in s-Hertogenbosch veroordeeld
tot een voorwaardelijke gevangenisstraf
Van 3 maanden. Van beschuldigingen van
onder meer valsheid in geschrifte en op-
zettelijke foutieve aangifte bij de belas-
tingdienst werd de man door het hofvrij-,
gesproken. Eerder had de rechtbank in
Maastricht hem daar wel voor vejroor-

Beeld.

Assurantiebedrijf loopt
claim van vijf ton mis

De strafrechtelijke dwalingen van de manhebben ertoe geleid dat de Sociaal-Ec_no-
mische Raad het assurantiebedrijf tijde-
lijk uit het daartoe wettelijk ingestelde
register heeft geschrapt. Die beslissing,
werd na de uitspraak van het hof weer
herzien. De man heeft daardoor echter
wel meer dan drie jaar zijn bedrijf niet

kunnen uitoefenen. Na de uitspraak van
het hofen de herinschrijving in het regis-
ter diende de Hulsbergenaar bij de So-
ciaal-Economische Raad daarom een
schadevergoeding in van een half miljoen
gulden.

Toen die claim werd afgewezen ging de

man bij het College van Beroep voor het
bedrijfsleven vervolgens in beroep. Het
beroepscollege heeft onlangs dat beroep
verworpen. In de uitspraak zegt het colle-
ge dat deSociaal-Economische Raad er in
allé redelijkheid toe heeft kunnen beslui-

! ten om het Hulsbergse assurantiebedrijf
tijdelijk uit het register te schrappen. Een

schadeclaim is in dit geval dan ook niet
gegrond, aldus het college.

Fractieleider Wil Lamers van de Lokaal-
Democraten in Meerssen is hoogstveront-
waardigd over de uiterst gebrekkige wijze
waarop gemeenteraad en burgers over de
afloop van de kwestie geïnformeerd wor-
den. „Ik heb de indruk dat wevoor de gek
gehouden worden", zegt Lamers. Het eni-
ge concrete dat hij van burgemeester Ka-
rel M_goor te horen kreeg was dat er een
schadevergoeding komt in de materiële
sfeer. Niet eens of het in de vorm van
geld, dan welvan dienstverlening gebeurt
laat staan dat er bedragen zijn genoemd.
DeLokaal-Democraten willen toch de on-
derste steen boven krijgen. Zij beraden
zich over de manier waarop dit moet ge-
beuren.

Brandweer komt
gas uitzetten
HEERLEN - Een bewoonster van
een flatwoning aan deKarmelstraat in
Heerlerbaan moest gisteravond door
de brandweer worden gewaarschuwd
dat zij had verzuimd haar gasfornuis
dicht te draaien. Omwonenden roken
een gaslucht, maar kregen op aanbel-
len en -kloppen geen gehoor. De
gewaarschuwde brandweer bonsde
kennelijk harder, want tot grote verba-
zing van de buren deed de bejaarde,
licht hardhorende bewoonster nu wel
open. Ze had in alle rust kerststukjes
zitten maken.

Drugsleveranciers
van bed gelicht
KERKRADE - De politie van Kerkra-
de heeft gisteren een 41-jarige Kerk-
radenaar en zijn echtgenote aange-
houden, die vanuit hun woning drugs
leverden aan diverse handelaren in
hun woonplaats.

In de woning werden ongeveer 150
gram harddrugs en daarbij behorende
handelaarsattributen, zoals een
weegschaal en verpakkingsmateriaal,
aangetroffen. Ook ontdekte de politie
een geladen pistool en een geluid-
demper. De inval, gisterochtend om
zeven uur, vond plaats in het bijzijn
van de rechter-commisaris en de offi-
cier van justitie uit Maastricht.

Verkrachting
in Maastricht
MAASTRICHT - Twee Maastrichts
dialect sprekende mannen van onge-
veer 30 jaar hebben zaterdag tussen
22.00 en 22.30 uur in Wyck een 36-ja-
rige vrouw verkracht. De vrouw werd
door hen in een auto getrokken die
geparkeerd stond aan de ventweg
van de Wilhelminasingel aan de zijde
van de Wycker Brugstraat. Even tevo-
ren had een van de inzittenden van
de wagen de vrouw een lift aangebo-
den.
De Maastrichtse politie vraagt getui-
gen contact op te nemen met tele-
foonnummer 043-293505.

P.Frolichs
naar Venlo
GELEEN - De plaatsvervangend
korpschef P. Frolichs in Geleen heeft
een nieuwe baan. Hij is per 1 decem-
ber benoemd tot plaatsvervangend
politiecommissaris in Venlo. De 36-ja-
rige hoofdinspecteur is vanaf 1985 in
dienstbij de gemeentepolitie Geleen.
Vrijdag 6 december neemt Frolichs
officieel afscheid met een receptie om
16 uur in het gemeentehuis.

Viëtnamezen in
Spaubeek staken
SPAUBEEK - Ook in het Asielzoe-
kersopvangcentrum Moorheide in
Spaubeek is een. groep van Viëtna-
mezen eind vorige week in hongersta-
king gegaan uit protest tegen het uit-
zettingsbeleid van het ministerie van
Justitie. Het gaat hier om zeven per-
sonen.
Zij volgen daarmee het voorbeeld van
hun landgenoten in het asielzoekers-
centrum van Echt en zestien andere
centra in Nederland.
De actie in Echt duurde gisteren nog
voort. Wel hebben conform de af-
spraak met de directie van het op-
vangcentrum drie zwangere vrouwen
na twee dagen de hongerstaking be-
ëindigd. Door achttien Viëtnamezen in
Echt wordt de actie voortgezet. In te-
genstelling tot de opvatting van Justi-
tie zijn zij van mening dat hun leven
nog steeds gevaar loopt als zij zou-
den terugkeren naar Vietnam.

Man uit Fiemalle
aangehouden
MAASTRICHT - De gemeentepolitie
van Maastricht heeft een 20-jarige in-
woner van het Belgische Fiemalle
aangehouden en ingesloten. De man
werd in een geparkeerde personen-
wagen aan de Akerstraat betrapt op
het moment dat hij probeerde met de
auto weg te rijden.

Van Deenen
hoogleraar
MAASTRICHT - Prof. dr L. van Dee-
nen is benoemd tot hoogleraar patho-
taochemie aan de Rijksuniversiteit
Limburg.
De 63-jarige Van Deenen is geboren
in Maastricht en sinds 1961 hoogle-
raar biochemie aan de Rijksuniversi-
teit Utrecht. In Canadaen de Verenig-
de Staten was hij verschillende'keren
gastdocent. Van 1972 tot 1975 was hij
vetrokken bij de oprichting van de RL.
*/an Deenen doet vooral onderzoek
laar de verbanden tussen de chemi-
sche structuur van stoffen en hun
unctie in de celwand.

Geen maatschappelijk draagvlak voor afgraving 't Rooth'

Verontruste bewoners
willen massaal verzet

Drie jaar
en tbs voor

Landgravenaar
DEN BOSCH - Het gerechtshof in
Den Bosch heeft de 21-jarige R.H.
uit Landgraaf, wegens doodslag
veroordeeld tot drie jaar onvoor-
waardelijke gevangenisstraf met af-
trek van voorarrest en ter beschik-
kingstelling van de staat om een
psychiatrische behandeling te on-
dergaan.
Twee weken geleden had de procu-
reur-generaal, mevrouw mrA. Fran-
ken, tegen de verdachte vier jaar

onvoorwaardelijk en tbs geëist.
De verdachte, die in februari van dit
jaar in Heerlen een flat van een ho-
mosexuele man was binnengedron-
gen, samen met een ander, had op
zijn slachtoffer ingestoken. Er wa-
ren minstens twintig steken uitge-
deeld waaraan het slachtoffer was
overleden. Volgens een gedragsdes-
kundige, bij het gerechtshof in Den
Bosch, had de jonge man destijds
gehandeld onder invloed van een
zeer grote hoeveelheid hasj.
De officiervan justitiein Maastricht
had in juli van dit jaar zes jaar en
tbs geëist, maar de rechtbank had
de verdachte eveneens drie jaar en
tbs opgelegd. Zowel de verdachte
als de officier van justitie waren
destijds in hoger beroep gegaan.

Il "De eerste bezoekers kunnen pas in hetvoorjaar van 1992 in Gulpen terecht. Foto: frits widdershoven

Hoogste punt van
'Primosa & Mosaqua'

Van onze verslaggever

GULPEN - Het hoogste punt
van het futuristisch project 'Pri-
mosa & Mosaqua' aan de Lands-
raderweg in Gulpen, voorheen
bekend als het bezoekers- en
vrijetijdscentrum, is gisteren be-
reikt. De bouwkosten van de pi-
ramide en bijbehorende panden,
alsmede de verbouwing van het'
zwembad tot een water- en
sportparadijs, bedragen samen
twintig miljoen gulden.

Primosa is een modern informa-
tiecentrum dat op initiatief van
de acht gemeenten in het Heu-

velland is gerealiseerd. Pri staat
voor primeur, het eerste in de to-
tale keten van bemande en onbe-
mande informatiepunten. Mo'sa
legt een link naar het gemaen-
deerd gebied Heuvelland. Een
vrolijke uil siert het nieuwe logo.
Het centrum nieuwe stijl heeft
als hart een dynamische exposi-
tie, ingericht met de modernste
technieken. Het doel is het pro-
moten van het Mergelland. De
bezoeker wordt in Primosa op
inter-actieve wijze op de hoogte
gebracht van wetenswaardighe-
den over de Limburgse cultuur,
sages, legendes, geologie, flora
en fauna en geschiedenis. „Een
soort katalysator voor toerisme

en recreatie," aldus directeur Wil
Faber.

De expositie heeft een opper-
vlakte van duizend vierkante
meter. Voor het Primosa-
gebouw ligt een groot evene-
mentenplein waar in de toe-
komst grote en kleine activitei-
ten plaatsvinden. Het plein zal
dienen als etalage voor activitei-
ten van anderen, een soort voor-
show op hetgeen elders in het
Mergelland te aanschouwen is.

Twee andere belangrijke ele-
menten in het complex zijn het
restaurant, met een Limburgse
keuken en, op de bovenste ver-

dieping; de winkel met produk-
ten uit de regio.
Volgend jaar, het centrum gaat
16 april 1992 open, worden in
Primosa 200.000 bezoekers ver-
wacht. De verwachting is dat het
aantal over vijfjaar het plafond
zal bereiken van 300.000. De en-
treeprijs bedraagt 7,50 gulden.
Er worden echter diverse kor-
tingssystemen gehanteerd. De
bezoekers zullen voornamelijk
uit de Euregio komen.
Gelijktijdig met het informatie-
centrum opent het zwembad-
complex 'Mosaqua' zijn poorten.
Faber: „De zus van Primosa
biedt een uitgebreid pakket aan
glij- en wildwaterbanen, kreek,
squash- en fitnessruimten, bui-
tenbad, diverse baden en een
binnenbad van 25 meter. Met
licht- en geluidseffecten wordt er
een speciale sfeer gekweekt. In
de avonduren wordt het een ro-
mantisch bad. Het geheel wordt
gecompleteerd met een cafeta-
ria." Ook in dit complex worden
250.000 bezoekers verwacht.

**ARGRATEN - De stichting Verontruste Plateaubewoners
1Margraten wil een massaal protest tegen het ontwerp-deel-
.?n. 'kalksteen' van de provincie. Daarin wordt voorgesteld
J 1! 't Rooth dertig hectare van het plateau van Margraten af te
Ü^ven, Volgens de stichting mist dit plan ieder maatschappe-
jJk draagvlak. Het plan is, zo menen de bewoners, slechts
,estoeld op economische motieven waarbij alleen rekening
J"ordt gehouden met de bedrijfsbelangen van Ankersmit in

Als het plan door gaat zal de buurtschap 't Rooth
*eheel van de kaart verdwijnen.

jjsteren is dit plan door de provin-
fe ter inzage gelegd. Als argumen-
jj* vóór afgraving worden in het**} onder andere aangedragen het
tbreken van alternatieven voor

en de afwerking van de.P<_Ve na afgraving.

C^e argumenten wijst de stich-
lela's volstrekt ontoereikend van
l hand. De provincie was tot voor
«Jt van mening dat een reserve-
j^Bvan tien miljoen kalksteen voor
L Maalindustrie onaanvaardbaar
JJ^g was. Het huidig plan komtJ;t meer dan negen miljoen voor-
f^a 'wel aardig in de buurt.

b£ ?ie manier is van enig zuinig ge-
mr1* van grondstoffen, een van de
K_. angspunten van e nota' vol_

fe. S e stichting dan ook helemaal
'j?*l sprake. De redenering dat de
V^erking van de groeve na afgra-
-5j■ 8' een argument zou zijn vóór
«raving vindt de stichting 'een

omkering van argumenten' en acht
zij kenmerkend voor de tendentieu-
ze stijl van het fel bekritiseerd deel-
plan kalksteen. Een afwerking van
het gebiedna de ontgronding is bij-
voorbeeld in de rijksnota Gegrond
Ontgronden opgenomen om de ne-
gatieve gevolgen enigszins op te
vangen en zeker niet als argument
om het landschap te verfraaien.

De stichting verwijt de provincie,
vooral een overvaltactiek. Het be-
sluit van GS om het ontwerp-plan
nu ter inzage te leggen vertoont, al-
dus de stichting, 'opportunistische
trekjes. Vlak voor het vertrek van
Henk Riem als gedeputeerde wordt
een beslissing doorgedrukt die nu
door een niet ingewerkte nieuwe
gedeputeerde Jan Tindemans ver-
dedigd moet worden, aldus de
stichting.

„Aan deze gang van zaken kan de
term zeer dubieus niet onthouden
worden," zeggen de stichtingsleden.

Lage energieprijs nekt
Project in moutfabriek
tjj.ALMEN - Een energiebespa-
t^sproject van (j e Novem bij
trj i*tfabriek Jos Hendrickx-Crijns

is totaal mislukt.
,p°r het installeren van een warm-

tig mP-installatie begin jaren tach-
gei^j °or het drogen van mout (natte
tf>ili_ mdc Serst) dacht de Novemoenen kubieke meter aardgas

sParen- In werkelijkheid
v*1 de gasbesparing veel gerin-

(ADVERTENTIE)

Wij starten met
°nze voorverkoop! 120%KORTING
°P onze dames- en
e*enmodeschoenen.j^vang Clarks

Hammersmith\_J^oux Mishima

Maakt mode kom?i_et

ger; iets meer dan een kwart mil-
joen gulden per jaar. Vanwege de
extra investering van ruim 2,5 mil-
joen gulden die de installatie ten
opzichte van een conventionele in-
stallatie heeft gekost en door de
huidige energieprijs is het systeem
niet rendabel.
De moutfabriek heeft om dezerede-
nen de warmtepompinstallatie in
het najaar van 1990 buiten gebruik
gesteld en is weer overgegaan op
een conventionele installatie. De di-
recte redenen hiervoor waren de
hoge onderhoudskosten en de
noodzakelijke investeringen van
ongeveer acht ton voor de vervan-
ging van de warmtewisselaar.
De investering voor de ombouw
naar een conventionele installatie
heeft anderhalf miljoen gulden be-
dragen.

(ADVERTENTIE)

HEADGROUP^
Emmaplein/hoek Geleenstraat Heerlen

FaT Vandaag \fe||Vm. KOOPAVOND \~mï:
tot 21.00 uur

In Limburg vorig jaaral actie tegen eenzijdige verhogingen

Woonwagenbewoners zijn
uit op huurbescherming
Van onze verslaggever

SITTARD - Steeds meer woonwa-
genbewoners in Limburg komen in
verweer tegen de stijging van de
huren voor de standplaatsen. Nadat
vorig jaar in Heerlen al meer dan
vyftig woonwagenbewoners het
huurcontract opzegden, zijn dit jaar
ook bewoners van-andere kampjes
in Limburg gevolgd.

Nu zijn landelijk 4000 huurcontrac-
ten opgezegd. In Limburg is er
waarschijnlijk sprake van enkele
honderden bewoners die hun be-
zwaren kenbaar maakten.

Net zoals vorig jaar in Heerlen - en
ook in Kerkrade - bedoeld was, pro-
testeren de woonwagenbewoners
nu eveneens tegen de eenzijdigheid
van de forse huurverhogingen voor
de komende jaren. Mr J.vanBerkel

van de rechtswinkel in Heerlen:
„Woonwagenbewoners ' genieten
geen huurbescherming, zoals de
huurders van een woning."
Een woonwagenbewoner heeft dus
niet de juridische mogelijkheden
om bezwaar te maken tegen een
huurverhoging, zoals de bewoner
van een woning.
Door het opzeggen van het huur-
contract proberen de bewoners die
ongelijkheid ongedaan te maken. In

plaats van huur voor de standplaats
moet de gemeente dan een soort be-
lasting gaan heffen. Tegen die aan-
slag kunnen woonwagenbewoners
dan wel bezwaar maken.

Het ministerie van Volkshuisves-
ting liet gisteren in een reactie op
de massale opzeggingen van huur-
contracten weten, dat de (netto)
huren lang niet zo fors stijgen als
gesuggereerd is. De woonwagenbe-
woners krijgen tien jaar lang een
toeslag, zodat de stijging minder
groot is.
Volgens mr Van Berkel, die al en-
kele jaren de belangen van veel
Limburgse woonwagenbewoners
behartigt, geldt die toeslag echter
lang niet voor iedereen. Een van de
voorwaarden is dat het om een offi-
cieel goedgekeurde woonwagen
gaat. ;,Je ziet echter steeds meer an-
dere toepassingen, zoals chalets en
toerwagens. Die vallen daar niet on-
,der," aldus de raadsman.



Bedroefd maar met bewondering voor de wijze
waarop zij haar slopende ziekte heeft ondergaan,
geven wij u kennis dat van ons is weggenomen

Agnes Pahlplatz
op de leeftijd van 49 jaar.

Riek
mevr. Pahlplatz
familie W. Pahlplatz en kinderen
familie M.Pahlplatz en kind
familie P. Pahlplatz en kinderen
familie F. Delhey-Pahlplatz en kinderen

' 's-Gravenhage, 30 november 1991; Corr.adres: Marius Godwaldtstraat 59
■ 2552 CM 's-Gravenhage

Geen bezoek aan huis.
i Agnes is opgebaard in een derrouwkamers van het

rouwcentrum Waldeck, Oude Haagweg 28 te 's-
Gravenhage, alwaar gelegenheid tot afscheid ne-

| men heden, dinsdag, en woensdag van 19.00 tot
19.45 uur en donderdagvan 11.45 tot 12.15 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donder^
dag 5 december as. om 12.30 uur in de grote aula
van het crematorium Ockenburgh, Ockenburgh-. straat 21 te 's-Gravenhage.

■Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de, ontvangkamer van het crematorium.

t
Nog hoopvol staren wij,
met tranen die niet willen vloeien,
vergeefs, helaas zul jij
niet verder openbloeien.

Zeer bedroefd en verslagen delen wij u mede dat,
na een noodlottig ongeval thuis, door de Heer tot
Zich is geroepen, onze jongste zoon, mijn broer,
ons kleinkind en neef

Roland Hensgens
Hij overleed, voorzien van het h. oliesel, op de leef-
tijd van 12 jaar.

Kunrade: Alphons en Maria
Hensgens-Knubben
Harrie

Wijlre: grootouders Hensgens-Curvers
Schin op Geul: grootmoederKnubben-Blom

Familie Hensgens
Familie Knubben

Valkenburgerweg 23, 6367 GS Kunrade
30 november 1991
Pc plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
donderdag 5 december om 11.00 uur in de paro-
chiekerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
te Kunrade, waarna aansluitend begrafenis op de
algemene begraafplaats te Voerendaal.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in
de kerk vanaf 10.30 uur.
Roland zal bijzonder worden herdacht in de avond-
mis van woensdag as. om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Roland is opgebaard in een der rouwkamers van
de begrafenis- eji_c_ef_t__evereniging Voerendaal,
Kerkplein 43tévoerendaal, alwaar gelegenheid tot
afscheid nerhen dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Mochten/wij iemand zijn vergeten een kennisge-
ving te/sturen, wilt u het ons dan niet kwalijk
nemen en deze annonce als zodanig beschouwen.

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

Roland Hensgens
leerling van klas 25C van de Technische School
Heerlen.
Wij wensen ouders en broer Harrie ve_-l sterkte toe.

OuderraadL.T.S. Heerlen

Diepgeschokt hebben wij vernomen dat

Roland Hensgens
leerling van klas 25Cvan ons is heengegaan.
Woorden schieten op zon moment te kort om aan
te geven wat jevoelt.
Een jong leven dat plotseling wordt beëindigd.
Roland was klassevertegenwoordiger van klas 25C,
altijd opgewekt en spontaan naar iedereen.
Hij laat een groot leegte achter, op de eerste plaats
bij zijn ouders en broer, maar ook als school zullen
wij Roland missen.
Op school zal hij echter in de gedachte bij perso-
neel en leerüngen voortleven als iemand die voor
iedereen een voorbeeld was.
Wij wensen oudersen broer Han-ie veel sterkte toe
in deze moeilijke dagen.

Leerlingen van de Technische School Heerlen
Bestuur, directie, personeel van de
Technische School Heerlen

t
Waarheen, waarvoor.

Dankbaar voor het vele goede dat hij tijdens zijn
leven heeft gegeven, hebben wij plotseling af-
scheid moeten nemen van mijn lieve man, onze
vader, schoonvader, lieve opa en schoonzoon

Max van der Meer
echtgenootvan

Tiny Hendriks
Zij was 60 jaar.

De bedroefde familie:
Kerkrade: Tiny van derMeer-Hendriks

Theo
Wiel en Martine
Jo enRonny
Ernie en Jo
en zijn kleinkinderen
Familie Van der Meer
Familie Hendriks

6461 HP Kerkrade, 1 december 1991
Holzstraat 42
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 5 december as. om 11.30 uur in de paro-
chiekerk H. Catharina te Holz-Kerkrade. Aanslui-
tend zal de crematie plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 11.00 uur.
Tijdens de avondmis van woensdag as. om 19.00
uur zal de overledene bijzonder worden herdacht
in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerheide-
kliniek, St.-Pieterstraat 145 te Chevremont-Kerkra-
de.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

f
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk

Tot ons onuitsprekelijk verdriet, moesten wij, ge-
heel onverwacht, voorgoed afscheid nemen van
onze inniggeliefde zoon, kleinzoon, broer, zwager
en neef

Ivo Bours
Hij werd 20 jaar.

Heerlen: Theo en Leny Bours-van de Weijer
Nicolle en Jouke
Frank
Familie Bours
Familie Van deWeijer
Familie Ramakers

30 november 1991
ToUenstraat 23, 6416 VG Heerlen
GEEN bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
donderdag 5 december as. om 11.00 uur in de O.L.
Vrouwkerk, G. Bruningstraat te Molenberg-Heer-
len, waarna aansluitend begrafenis op de algemene
begraafplaats te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, woensdag 4
december om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

t
Met veel verdriet nemen wij afscheid van een goe-
de vriend

Ivo Bours
Wij zullen jemissen. Wij zullen altijd aan je denken
en wij zullen altijd van je houden.

Jebroer Frank en jeneef Maurice
en jevrienden: Patrick, Eric, Sandra,
Robin, Ron, Bianca, Mat en Maurice

Vaarwel goede vriend.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
plotseling overlijden van onze medewerker

Ivo Bours
Ivo, jezult altijd als een goede collega in onze her-
innering blijven.

Luxe Bakkerij Peter Broekmans
medewerksters en al je collega's

t
Vanochtend is in alle rust ingeslapen

Wilhelmus Gerardus
(Wiel) Ruijling

echtgenoot van

Elisabeth Hubertina Smeets
Na een leven van eenvoud, warmte en vechtlust
werd hij zo licht, dat hij zelfs geen schaduwachter-
liet.
Hij werd 73 jaar.

Landgraaf: E.H. Ruijling-Smeets
Kerkrade: Tiny Smeets-Ruijling

Michel Smeets
Evelyn

Landgraaf: t Leo Ruijling
Landgraaf: Ria Bogman-Ruijling

JohnBosman
Marco en Bianca

Heerlen: JokeLeurs-Ruijling
S jefLeurs
Sally

Heerlen: Tonia Ruijling
Landgraaf: Anita Raaijmakers-Ruijling

ArnoudRaaijmakers
FamilieRuijling
Familie Smeets

6374 VG Landgraaf, 2 december 1991
Karel Doormanstraat 8
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 5 december as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Theresia en Don Bosco te
Waubach-Lauradorp.
Ingevolge de wens van de overledene zal de crema-
tie in alle stilte plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne woensdag 4 december om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemenekennisgeving
„Waarom al dat vechten.
Waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg.
Je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en
geheel niet terecht.
Je wilde graag nog verder,
maar verloor dit gevecht.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons ge-
weest is, is heden in haar vertrouwde omgeving,
thuis temidden van haar kinderen, overleden in de
leeftijd van 94 jaar, mevrouw

J. Eizema-Slootstra
sinds 1957 weduwevan

Feije Eizema
Australië: t Meine en t Annie

Eizema-Snoeys
Musselkanaal: Vroukje en Bé

de Boer-Eizema
Heerlen: Fokke Eizema
Heerlen: Hennie en Janny

Eizema-Hendriks
Oosterbeek: Zus en Henk

van deBorn-Eizema
Kerkrade: Henkie en Hens

Heekman-Eizema
Kerkrade: Jeltjeen Ernst

Howahl-Eizema
haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen

6415 SZ Heerlen, 1 december 1991
Govert Flinckstraat 249
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op don-
derdag 5 december a.s. om 11.30 uur in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamervan het cremato-
rium om 11.15 uur, alwaar gelegenheid is tot schrif-
telijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.

I ï"
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, mijn lieve man, onze broer,
zwager, oom en neef, de heer

Pieter Hubert Joseph. Piet Odekerken
ridder in de ordevan St.-Sylvester

echtgenootvan

Anna Maria Christina Hawinkels
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar, voorzien van de sacramenten der
zieken.
Wij bevelen deziel van de overledene in uw gebeden aan.

Heerlen: mevr. A.M.C. Odekerken-Hawinkels
Familie Odekerken
Familie Hawinkels

Heerlen, 1 december 1991
Corr.adres: W. Odekerken, Heuvelweg 14, 6415 XX Heerlen
De uitvaartmis zal plaatshebben op vrijdag 6 december as. om 11.00 uur
in de St.-Corneliuskerk te Heerlerheide, waarna aansluitend crematie te
Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor aanvang van de uitvaartmis.
Donderdag om 18.45 uur rozenkransgebed, met aansluitend avondwake,
in voornoemde kerk.
Gaarne geen bezoek aan huis.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebbenontvangen, gehe-
ven deze annonce als zodanig te beschouwen. «

... -.

Miserior super turbam mede lijdenmet de massa
Met veel leedwezen moet deStichting Opalakennis gevenvan het overlij-
den van haar oprichter (1973) en voorzitter, de heer

Pieter Hubert Joseph
Odekerken

Wie hem heeft gekend, weet wat wij in hem verliezen: een man met een
warm hart voor iedervan zijn medemensen, die in het bijzonder welzijn
van missie en missionarissen zeer ter harte ging.
Wij willen in zijn geest verder gaan op de door hem uitgezetteweg.

Bestuur Stichting Opala
J.G.J. Burgers, 2e voorz.-secr.-penn.
G.A.M. Vonhögen-Oosterbaan, secr.-penn.
M. Somers
H.M.L. van Dieten-Peeters

Heerlen, 1 december 1991
Corr.adres: Grasbroekerweg 123, 6412 BD Heerlen

Met leedwezen hebben wij afscheid moeten nemen van onze mede-
oprichter

Piet Odekerken
Zijn naam zal steeds in onze herinnering blijven voortleven.

Ass.kantoor Tresor b.v.
Heerlen

Na een kortstondige ziekte, voorzienvan de h. sacramen-
ten, overleed heden in de leeftijd van 75 jaar, onze lieve—— moeder, schoonmoeder en oma

Paula Cremers
*29 juni 1916 t 1 december 1991
weduwe van

Theo Peters
Maarsbergen: Wies Paumen-Peters

JefPaumen
Sittard: Rob Peters

Marly Peters-Strous
Monique, Marly, Maud,
Maartje, Mijntje

Tilburg: Paul Peters
Corry Peters-Crijns
Nikè, Mare

Maastricht, 1 december 1991
Churchilllaan 25
Corr.adres: Jan van Beverwijckstraat 98, 5017 JATilburg
Eucharistieviering in de parochiekerk van St. Antonius
van Padua te Scharn-Maastricht op donderdag 5 decem-
ber a.s. om 11.00 uur, waarna bijzetting in het familiegraf
op der.k. begraafplaats Oostermaas.
Bijeenkomst in de kerk om 10.30 uur, waar gelegenheid
is tot condoleren.
Avondmis woensdag a.s. om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Bezoek uitvaartcentrum Sassen, St. Maartenslaan 44-48
te Wyck-Maastricht, dagelijks van 17.00 tot 18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, geheven
deze annonce als zodanig te beschouwen.

4- I if fTot ons groot verdriet moesten wij, geheel onverwacht, voorgoed af- rË
scheid nemen van mijn inniggehefde man, onze zorgzame vader, schoon- Ë
vader en onze lieve opa, onze schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Hennes Swinkels r
echtgenootvan rH

Marietje van de Berg ■-
Hij overleed, gesterkt door de h.h. sacramenten, op de leeftijd van 44 jaar.

Marietje Swinkels-van deBerg
Koosje, Dennis en Hennes
Marietje,Karel en Nellis
Familie Swinkels
Familie Van de Berg

1 december 1991
Tulpstraat 2, 6414RD Heerlen

Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehoudenop woensdag 4 december
as. om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Cornelius te Heerlerheide, a *waarna aansluitend begrafenis op de algemene begraafplaats aan de ■"■
Kampstraat aldaar. .t ]
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk vanaf 10.40 uur. -_.

Rozenkransgebed, waarna avondmis, hedenavond om 18.45 uur in voor-
noemdekerk. 10l
Pap is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum v/h Crom- -^bach, Oiemolenstraat 30, Heerlen; gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, ,
van 19.30 tot 20.00 uur. lei
Zij dieonverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie- 'lsl
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen. «c,1 ier

Enige en algemene kennisgeving f;
1 e

4* 8 i
| ten

)gr
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij ons «r?
gedurende haar leven heeft omringd, geven wij u kennis dat heden plot- _.
seling van ons is heengegaan, in deleeftijd van 79 jaar, onze lieveen zorg- u
zame moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster en tante , .1 IE

Lenie Clemens Br
weduwe van a

Willem Schmeitz is.

In dankbare herinnering:
Nieuwstadt: Chel en Corrie Schmeitz-Hamakers Hl

Edwin 'n
Sittard: Bert en Mariet Schmeitz-Schmeitz ke

Petra enRob ge
Winand rei

Broeksittard: Nic en Marion Schmeitz-Nolten on
Kenny he

Broeksittard: Hans en Elly Schmeitz-Maas 0r
Eric cjet Marcel
Familie Clemens D,
Familie Schmeitz vv,

2 december 1991 r 9Corr.adres: Aan het Broek 81, 6137 TK Broeksittard ,e
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben ge
op donderdag 5 december as. om 10.30 uur in de parochiekerk van
O.L.V. Geboorte te Broeksittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren y.
vanaf 10.00 uur. 2^De dierbare overledene zal bijzonder worden herdacht tijdens de avond- £iwake van woensdag 4 december as. om 19.00 uur in bovengenoemde s.
kerk. *
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maaslandmortuarium Wauben, «*Heinseweg te Sittard, dagelijks»van 17.30 tot 18.15 uur.I 'D
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tJo Wilms, 47 jaar,
echtgenoot van

Nelly Valkenburg,
Hertestraat 20, 6067
ER Linne. De plechti-
ge uitvaartdienst zal
worden gehouden
woensdag 4 december
om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H.
Martinus te Linne.

tGuus Spee, 41 jaar,
Houthemerweg 6,

6097 EN Heel. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden donderdag 5
december om 11.00
uur in de Kapel van
Huize St.-Joseph te
Heel.

I t
Met grote droefheid, doch ook met grote dankbaar-
heid jegens O.L. Heer hem als lieve man, goede en
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neefte hebben gehad, geven wij kennis dat
heden van ons is heengegaan

Paul Joosten
echtgenoot van

Coba Crol
op de leeftijd van 66 jaar.

In dankbare herinnering:
Coba Joosten-Crol
Hannie en Natale
Paolo, Giovanni
Joze en Bert
Leon, Roy
Riet en Ger
Willy en Remie
Tanja
Hein en Marion
Danny, Davie
Familie Joosten
Familie Crol

1 december 1991
Bernhardstraat 10, 6433 HL Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 5 december om 10.30 uur in de Christus
Koningkerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgd door de
crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Woensdag as. om 18.30 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t Harie Duchateau, 75 jaar, echtgenoot van Liza
Bovens. 6231 GV Meerssen, Burgemeester

Binckhorststraat 1. De uitvaartdienst zal plaats-
hebben op woensdag 4 december om 10.00 uur in
deparochiekerk van St.-Joseph Arbeider te Meers-
sen-West. Er is geen condoleren.

ï~ IVerdrietig geven wij u kennis van het plotselinge
heengaan van onze heve moeder, schoonmoeder
en oma

Aleida Nelissen
* 14-5-1916 t 1-12-1991

weduwevan

Jan de Wit
Familie Zühlke-de Wit
Familie deWit-van den Anker
Familie Janssen-deWit
FamilieKisters-de Wit

Brunssum, 1 december 1991
Corr.adres: P.C. Hooftstraat 25, 6445 CJ Brunssum
De plechtige uitvaartmis zal worden gehoudenop
donderdag5 december 1991 om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van St.-Barbara, Schildstraat, Tree-
beek-Brunssum.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in
dekerk vanaf 10.00 uur.
In deKolbe-kapel van de Barbarakerk zal op 4 de-
cember 1991 om 19.00 uur te harer intentie een
avondmisworden opgedragen.
Zij dieonverhoopt geen kennisgeving hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Bij het overlijden van mijn heve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader en opa

Pietro Avellino
mochten wij vele blijken van deelneming ontvan-
gen.
Zij zijn ons tot troost geweest en wij betuigen aan
alle betrokkenen onze hartelijke dank daarvoor.

Anna Avellino-Edens
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 7 december as. om 18.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H.H. Jozef en Nprbertus te
Kerkrade.

_
+ Ti

Bedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor ons be _)
tekend heeft, geven wij u kennis dat na een kort'
stondige ziekte toch nog vrij plotseling, voorzie^van de h. sacramenten der zieken, op de leeftij'' »
van 58 jaar is overleden, mijn dierbare echtgenoot[y
zorgzame vader, broer, schoonbroer, oom en neef

Paulus Hubertus
Simon i
echtgenootvan

Philomena Maria Hubertina.
Vluggen \

De bedroefde familie:
Houthem: Ph.M.H. Simon-Vluggen
Houthem: Karin Simon en BartDörenberg

Familie Simon
Familie Vluggen

6301 JT Houthem-Valkenburg a/d Geul,
1 december 1991 g
v. Peltstraat 6 ;
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de b^ %
grafenis, zal plaatshebben donderdag 5 decembe1 at
a.s. om 11.00uur in de parochiekerk van _e H. Ger
lachus te Houthem-St. Gerlach. .
Overtuigd van uw medeleven zal er geen cond"' H<
léance zijn. la
Voor de zielerust van de overledene zal woensdal li
4 december om 19.00 uur de avondwake gehoudei1 6]
worden in voornoemde kerk. '*i
De dierbare overledene is opgebaard in mortua- ,
rivm Smeets, Spoorlaan 29 te Valkenburg a.d *Geul. Bezoek dagelijks van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ée }
lieven deze annonce als zodanig te willen besrwen- A

<\. **iü
4. .f ,

Diep bedroefd delenwij u mede dat heden plotSp .
hng van ons is heengegaan j.

Victoire Hautvast
* 11 december 1945 t 1 december 1991

echtgenotevan

Evert Demacker
moedervan IV

Guy en Kirsten
Ulestraten: Evert Demacker

Guy, Kirsten L
Schinnen: V. Hautvast-Kallen

Familie Hautvast Ui
Familie Demacker U

6235 NR Ulestraten
Vhek 34
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de &f
grafenis, zal plaatsvinden op donderdag 5 decefl'
ber om 11.00 uur in de H. Catharinakerk te Ulesti* j
ten. y,Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter " ,
de kerk. « I
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avondn^
gehouden in voornoemde kerk. + .
De overledene is opgebaard in de rouwkamer v*
uitvaartcentrum Daemen, Prins Mauritslaan 5j
Beek. Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur. \
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hoP*l j
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt P

schouwd. . '
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Totale communicatie is volstrekte onzin'

Faculteiten kraken
computernet af

Van onze verslaggever

Limburg

rYASTRICHT - De faculteiten van de Rijksuniversi-
it Limburg hebben geen behoefte aan het centrale
mputernetwerk voor hele universiteit dat de dienst
formatie, Communicatie en Automatisering (ICA)
Hds vorig jaar aan het aanleggen is. „Het idee dat
liereen met iedereen moet kunnen communiceren is
'lstrekte onzin," schrijft de faculteit Gezondheidswe-
tischappen in een reactie op de aanleg van het zoge-
lemde 'Maasnet'. Volgens het faculteitsbestuur is de

ICA-dienst er alleen maar op uit
meer werk te krijgen.

Een paar honderd gulden, een stek-
kertje, een programmaatje en com-
municeert u maar," wordt er spot-
tend een veel goedkoper alternatief
geschetst.

woordingen van Gezondheidswe-
tenschappen zijn het felst: „De tijd
van centrale molochs is voorbij.
Waarom zou iemand met willekeu-
rige medewerkers van willekeurige
faculteiten willen communiceren?
Als men een belangrijke collegaeen
boodschap wil sturen, kan dat wel
per modem.

IHEI'SRLEN - Zondag is
p I- leerlen Piet Odeker-
ken overleden. Vanwe-
ge ;.;ijn apostolisch ijve-
ren voor missie- en
J>ntwikkelingswerk viel
herri reeds in 1978 de
Orde van Sylvester ten
"fee.pl.

Oe missieprocurator
op 20 december

19] 2 in Heerlen gebo-rer,., studeerde op Rol-
en begon zijn bur-

Serljjke loopbaan in het
vei-zekeringswezen.

" Piet Odekerken

1933 was hij werk-
bij het Algemeen

Mijn-
streek (AZM), waar hij
°Pidom tot chef van de

dische Dienst en de
i t^i deling Uitkeringen.Paarnaast ontwikkelde
<pi _t Odekerken vele

J. Matschappelijke func-

' 'toist zilverzandexploi-

tant Lei Quaedvlieg
richtte Piet Odekerken
in 1959 de missieclub
Blantyre op. Blantyre

" De speciale wegenmatten liggen klaar voor hun 'gastrol'
als parkeerplaats bij de Eurotop

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN'

Meerssen akkoord
met aannemers

Vaar genoegen regeling getroffen over opzetgeldenGenie bouwt 500
parkeerplaatsen

voor Eurotop

I faculteiten vrezen bovendien
f enorme kostenexplosie. „Het
'g ni et meer voorkomen dat we
leningen moeten betalen voor
&grai_ma's waaraan we totaal
m behoefte hebben," aldus het
Stuur van derechtenfaculteit, datpp v. ijst dat zoiets in het verleden
ü is voorgekomen.

errnoedens
f al deels uitgevoerde plannen
Jj IC A zijn vastgelegd in het Be-
Pspl an Automatisering RL

1991-1994. Het wordt volledig afge-
kraakt door de vijf RL-faculteiten.
Het bestuur van geneeskunde con-
stateert dat de nota 'slechts voorne-
mens, vermoedens en wensen'
bevat, de faculteit der algemene we-
tenschappenricht haar kritiek voor-
al op de gebruikersonvriendelijk-
heid van het voorgestelde systeem.
Het plan zou alleen maar over tech-
niek gaan.

Molochs
Alle faculteiten betwijfelen het nut
van een centraal systeem. De be-

„Ze zijn geschrokken van de kos-
ten, maar de aanleg van het systeem
gaat gewoon door. Wij verwachten
veel van dit netwerk, maar als we
over twee jaar nog steeds deze ge-
luiden horen, is er natuurlijk wel
iets fout gegaan."

Karl Dittrich, lid van het College
van bestuur, wijdt de commotie aan
het feit dat de faculteiten nu pas de
rekeningen hebben gezien van de
plannen die vorig jaar juli al zijn
goedgekeurd, door de Universiteits-
raad. rolde toestand werden aange-

voerd en tijdelijk opgeslagen op
het parkeerterrein van het
MECC, zal het aangrenzend ter-
rein worden verhard, nadat dat
eerst met zand is geëgaliseerd.
Donderdag moet de klus gereed
zijn.

Missieprocurator
Piet Odekerken overleden

Met wegenmatten, die in opge-

MAASTRICHT - Een genie-een-
heid van het Eerste Legerkorps,
de 102 BMC (Bouwmachine
compagnie), uit Wezep is giste-
ren begonnen aan de aanleg van
500 extra parkeerplaatsen bij het
MECC. Die zijn nodig om de tal-
rijke journalisten die tijdens de
Eurotop naar Maastricht komen,
zoveel als mogelijk aan een par-
keerplaats te helpen.

Het is niet alleen een vorm van
dienstbetoon aan de provinciale
en gemeentelijke overheid die
hierom hadden gevraagd, maar
tevens een genie-oefening. Ook
het Explosieven Opruimings
Commando van de Koninklijke
Landmacht is deze dagen in het
geweer met het nemen van pre-
ventieve veiligheidsmaatregelen.

mige bronnen spreken zelfs van een
veel hoger bedrag.

De kwestie van de opzetgelden
speelde in 1986 voorafgaande aan
de aanbesteding van het nieuwe ge-
meentehuis. De aannemers Smeets
uit Maastricht, Laudy en Schreurs
uit Sittard, Schols uit Geulle en Ho-
bru uit Hoensbroek spraken met
elkaar af de aanneemsom met ëën
bepaald percentage te verhogeri-éh
dit opzetgeld onderhng te verdelen.
Daarbij zouden zij gebruik hebben
gemaakt van voorwetenschap van
de door de gemeente Meerssen Aje-r
maakte kostenbegroting. De aanne-*
mers wezen achteraf met een be-
schuldigende vinger naar de ge-
meente zelf aangezien daar het lek
zou zitten wat betreft de voorweten-
schap. Vooral deze beschuldiging
was de oorzaak van een vertrou-
wensbreuk tussen de gemeente en
de aannemers.
Namens de aannemers is nu ver-
klaard dat zij geen hd van het ge-
meentebestuur noch een of meer
ambtenaren hebben willen beschul-
digen van voorwetenschap.

Daarnaast stelde Piet
Odekerken journalisten
in de gelegenheid om
missionarissen te be-
zoeken. Met de reporta-
ges hoopte hij meer
zielen missie-minded te
maken.

Vanaf zijn sterfbed re-
gelde hij de laatste reis
naar de Yukon, in het
noordwesten van Cana-
da, waar pater Henk
Huijbers uit Schinnen
het beste van zijn leven
gaf. Die reportage zal
hij niet meer kunnen le-
zen.

Na de eucharistievie-
ring, vrijdag in de St.-
Corneliuskerk te Heer-
lerheide, zal Piet Ode-
kerken, die meer dan
vrjftig jaar met Annie
Hawinkels was ge-
trouwd, worden gecre-
meerd.

ligt in Malawi en was
toen de missiestatie van
pater Hochstenbach uit
Heerlerheide.

BORN/HEERLEN - Deleye's op-
volger Sevenstern geeft momenteel
leiding aan de commerciële poot
van Volvo Car BV, die volgend jaar
in Zweedese handen overgaat. De
Raad van Commissarissen en de
nieuwe aandeelhouders van het
autoconcern hebben al ingestemd
met de benoeming van de uit Maas-
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COR voorzichtig
positief over
benoeming

tricht afkomstige Sevenstern. De
Centrale Ondernemingsraad (COR)
en vakbonden reageren voorzichtig
positief op de benoeming van de
nieuwe topman.

De Raad van Bestuur van NedCar
BV zal gaan bestaan uit vier perso-
nen, twee Nederlanders, een Zweed
en een Japanner. De tweede Neder-
lander wordt naar alle waarschijn-
lijkheid Willem Vlasblom, nu al lid
van deRaad van Bestuur van Volvo
Car. De namen van het Zweedse en
Japanse lid van de Raad van be-
stuur van NedCar zijn nog niet be-
kend. Aandeelhouders en Raad van
Commissarisen moeten voor 1 ja-
nuari met hun benoeming instem-
men, terwijl ook de COR nog advies
moet uitbrengen.

Justitie verlangde in juni van elke
aannemer nog een schadevergoe-
ding voor de gemeente van 25.000
gulden. Naar verluidt zou de schade
die de gemeente heeft geleden ze-
ker 200.000 gulden bedragen. Som-

MEERSSEN - Het gemeentebe-
stuur van Meerssen heeft overeen-
stemming bereikt met de vijfaanne-
mers die door het berekenen van
opzetgelden de bouw van het nieu-
we gemeentehuis aanzienlijk duur-
der hebben gemaakt dannodig was.
„Partijen hebben de schade in on-
derling overleg geregeld," zo heet
het in een bekendmaking van de
gemeente Meerssen. Welk bedrag
de aannemers aan de gemeente be-
talen wordt verzwegen. Gemeente
noch justitie doen er mededelingen
over.
Voor de officier van justitie mr
Smalburg is de overeengekomen re-
geling zodanig dat kan worden afge-
zien van verdere strafvervolging
tegen de aannemers. „In het alge-
meen is er verder geen aanleiding
meer tot strafvervolging, als er een
regeling wordt getroffen die tot ge-
noegen is van de benadeelde," zo
laat hij weten.

DOOR THEO SNIEKERS datgene wat zich in het bedrijf af-
speelde wat uit het oog verloor. Dit
mondde uit in een groot sociaal
conflict twee jaar geleden.

Vndré Deleye sleepte
Car BV erdoor

Wieuwe toptnan 'meer uitvoerder dan beleidsmaker 7

°,'RN/HEERLEN - André Deleye
>9g,'aarin geslaagd waarvoor hij in
(5,, door de toenmalige minister

' h Conorr'ische Zaken G. van
.! nne werd ingehuurd: het vrh-

Ci 'ailliete Volvo Car BV van de
n^,ergang redden en levensvatbaar
»i(.i n- Lang niet iedere top-
l_i eri}emer zal bij zijn vertrek een
_*?e^jk vleiend 'grafschrift' ten!4 vallen.

" André Deleye

(ADVERTENTIE)

-

Wordt het u teveel als u meer
gaatverdienen?

....
-________p*

<__ _J|l

_______________________ _______
■'■ _______P' I

Vreemd maar waar: veel liere verzekeraar en een aantal particuliere verzekering. Maar, Dat vertaalt zich voor vin een
mensen hebben moeite met grote ziekenfondsen. dankzij onze kennis en contac- gunstige premie. Waarvan ude
het overschrijden van de loon- Daardoor kunnen wij u niet ten, ook van een perfekte hoogte ook nog eens kunt
grens. Niet met het feit dat ze alleen verzekeren van een soe- medische zorg. beïnvloeden doordat u de
meer salaris krijgen. pele overschakeling naar de VGZ streeft geen winst na. keuze heeft uit 8 eigen risico-

Maar wel met de stap uit r—
, bedragen. Elk jaar opnieuw

het ziekenfonds en het vinden Jaarsalarisf 54.400,- ofmeer? Benut debon. ongeacht uw leeftijd en ge-
van de juisteparticuliere ziekte- &aag lk -^ „formatie g^, offerte zondheid.
kostenverzekermg. I Naam __ . _______m/v ' Voor nadere inf°rmatie en

Voor u kan die overgang ■ Adres . f_ „Postcode 1 I een geheelvrijblijvende offerte,
soepel verlopen Wanneer uw I — —Tel I benut ude bon. Of u belt gratis
bruto jaarinkomen stijgt tot I — — I onze informatielijn: 06-0199.
boven de loonarens van I Geboo,teda,um man Vrouw —■ I Op werkdagen van 8 uurfll4OO. \unt°°uTzen Z I 0-^' '. ,-7 | gewenst agen nsco. Ulaag Dgem_de_ O hoog en Q

-. tot 5 uur z(jn WIJV_Z. | (^wenste klasse I a
VGZ, dè Zorgverzekeraar I H_dK.eve._ek.., | u van dienst.
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" "

ö' 1 „ -to,:* grafschrift dat bovendien af-
s*jg is van vakbonden en Cen-
9ndernemingsraad (COR), die
Jaar geleden nog stevig over-

-4 1q■'i'd gen met de naar onbekendeen vertrekkende Deleye. Bon-
/ >i;i etl COR reageren teleurgesteld,

.y.v°l begrip op het afscheid van
'\ y 'aming Deleye op een moment. iai V°?r de onderneming een ge-

Hi>. tijdperk ingaat. Volvo
e- W.?rdt NedCar' een Nederlands-
\ n __ds-Japanse onderneming die
V<y 1995 Jaarlijks 180.000-200.000
~0 t

s (Volvo's en Mitsubishi's)
Jrdt

gaan produceren. Daarvoor
fei^r? een geheel nieuwe fabriek
, 0r Uwd in Bom. Een al lopende
..llj^isatie (1460 arbeidsplaatsen..nd

n moet nog worden afge-

weten ook. Hij heeft de afgelopen
elf jaar in grote zelfstandigheid kun-
nen werken en voelde zich daarbij
als een vis in het water. In de nieu-
we situatie moet hij rekening hou-
den met de belangen van drie aan-
deelhouders en wordt zijn speel-
ruimte om zelfstandig te opereren
een stuk kleiner. Ik denk dat daarin
ook voor een deel de reden van zijn
vertrek ligt."

Van Rees zegt dat Sevenstern het in
zich heeft een goede opvolger te
worden van Deleye, maar dat zal
moeten bewijzen nu hij uit de scha-
duw van de Belg treedt.

Waar Deleye een man van de grote
lijnen, een beleidsbepaler was, is
Sevenstern meer een uitvoerder,
zegt de COR-voorzitter. Dat is wat
de onderneming de komende jaren
nodig heeft ook, oordeelt Kortenoe-
ven: iemand die de NedCAr-con-
tracten loyaal uitvoert. Volgens Van
Os is voor Sevenstern daarbij de
taak weggelegd te zorgen dat Ned-
Car een eigen ontwikkelingsafde-
ling behoudt en dus niet tot assem-
blagefabriek verwordt.

Opvolger

Aan Deleye's opvolger Sevenstern
de taak de twee jaar geleden uitge-
zette beleidslijnen voor een sociaal
beleid uit te voeren, zegt COR-voor-
zitter Kortenoeven. Bonden en
COR zijn voorzichtig positief over
de benoeming nieuwe topman, die,
zo wordt uit de commentaren dui-
delijk, een heel ander 'type' onder-
nemer is dan zijn voorganger. Kor-
tenoeven: „Geen halleluja, geen
gouden greep, maar we weten wat
we aan hem hebben. Hij kent de
onderneming door en door en dat is
zeer belangrijk, bijvoorbeeld om te
voorkomen dat de Zweed en Japan-
ner die in de Raad van Bestuur
komen onrealistische eisen stellen."

firnA ncl ster van Economische Zaken
V: n rj 1(:s.Sen liet eind augustus we-
4'im in ziJn °Sen alleen Deleye in
■eti. £King kwam NedCar te lei-
__N-f_ k voor mij was Deleye de
__Jtuat_Vezen Persoon in de nieuwe
Bl_nu leiding te geven, oordeelt

nd tp)? n Rees van de Industrie-
8-Oj. *.^V. „Maar als hij zich daar-
f: nC*er gemotiveerd voelt, dan

I . ter, er 'emand te nemen die er
M:n coï>naan saat" °ok Unie BLHP
Jat jv? tonen begrip voor het feit
v. hi.j ena elf jaar aan een meu-

kt. agingtoeis.

Niet verrast
an g an Rees, maar ook voor Ger

I or2it.Van de Unie BLHP en COR-
,toH_t ver Gerard Kortenoeven
ii cc* 1 vertrek van Deleye niet"'*ye £ verrassing. Van Rees: „De-, as eerste man en wilde dat

Volgens Volvo Car heeft Deleye zeil
nog geen nieuwe baan op het oog.
Vorig jaar nog wees hij het aanbod
af de touwtjes in handen te nemen
bij de Belgische luchtvaartmaat-
schappij Sabena. Ook andere top-
functies (waaronder naar verluidt
een ministerschap in België) wees
hij af omdat de 'klus' bij Volvo Car
nog niet was geklaard. Van Os
houdtnu rekening met een topfunc-
tie bij Volvo Zweden of Renault.
Lang werkloos zal Deleye in elk ge-
val niet zyn, zo luidt de verwach-
ting.

Naast alle positieve geluiden ook
kritiek. Het sociaal beleid binnen
Volvo Car, waarvoor Deleye direct
verantwoordelijk was, werd ver-
waarloosd. De topman koos voor
een verblijf in een 'ivoren toren',
voor een nogal autoritair 'eenhoof-
dig' beleid waardoor hij het zicht op

Kritiek

Zowel bonden als COR oordelen
dat de deal met Japanners en Zwe-
den zonder de inbreng van Deleye
niet tot stand zou zijn gekomen. Dat
zou naar alle waarschijnlijkheid tot
de ondergang van Volvo Car heb-
ben geleid. Het was Deleye per-
soonlijk die, toen eind vorig jaar de
gesprekken volledig vastliepen, de
Japanners weer aan de onderhande-
lingstafel kreeg en hen er zelfs toe
wist te bewegen een groot belang in
Volvo Car te nemen, merkt Van Os
op. „Hij bracht het schier onmoge-
lijke weer tot stand."
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Verkeer gestremd
door opruiming
oorloffsbommen

VENLO - Op het voormaüge I
Duitse oorlogsvliegveld 'Grote I
Heide' in Venlo zijn opnieuw en-
kele zware bommen bij oprui-
mingswerkzaamheden door de. !
EOD gevonden.

Het gaat nu om drie 1.000-pori-;
ders en een bom van 500 pond
van Britse en Amerikaanse ma-
kelij. De bommen zullen dins-
dagmorgen door de EOD tbt.
ontploffing worden gebracht. In
verband hiermede is een groot
gedeelte van de Grote Heide
dinsdagmorgen vanaf acht uur
voor alle verkeer afgesloten.
Dit betekent dat ook de drukke
Klagenfurtlaan, die een verbyi. I
ding vormt tussen de Duitse |
A-61 en de E-34 om acht uur. 1
dicht gaat en pas open zal gaan I
als de bommen onschadelijk zijn I
gemaakt.
Het verkeer moet'rijden via een
omleiding, die op de borden
staat aangegeven. Hoe lang de
omleiding gaat duren is volgens
de politie niet te zeggen omdat
dit heel afhankelijk is van de
duur van het onschadelijk ma-
ken van de bommen.



Van onze correspondent
FONS VAN OPHUIZEN

Doel van dit alles: kwalitel^verbetering door concentra
van de opleidingen.

DEN HAAG - De Academie
voor Bouwkunst in Maastricht
blijft naar alle waarschijnlijk-
heid behouden. Onduidelijk is
echter nog of de opleiding in
Maastricht nevenvestiging
('lesplaats') wordt van de Alge-
mene Hogeschool Amsterdam
of van» de Hogeschool Katho-
liekeLeergangen Tilburg.
De Tweede Kamer spreekt
zich op woensdag 18 december
definitief uit over de plannen
van onderwijsminister Jo Rit-
zen voor het bouwkunstonder-
wijs, maar de regeringsfracties

zijn niet van plan het voorn j

men van Ritzen voor behoVj,
van een nevenvestiging
Maastricht te torpederen.
De minister wil de bouwk^j,
stopleidingen concentreren gl
Amsterdam en Rotterdam fl.,
nevenvestigingen in Ma?
tricht en Arnhem. De opleid'■.
gen in Tilburg en Groniné'l,
zouden hun poorten mo«'
sluiten.

HEERLEN - De beide Limburgse
duivenbonden kunnen terugblik-
ken op geslaagde wintershows. In
het sportpaleis Hendriks te Hoens-
broek werd de Phoenix-junioren-
show met groot succes georgani-
seerd door de vereniging Weerzien.
De mooiste junioren had de Roer-
mondse vereniging De Strijders.
Bom werd tweede voor Reuver. De
prijs voor de mooiste doffer van de
show kregen Schoutens en zoon uit
Roermond. Haida uit Tegelen had
de mooiste duivin van alle inzendin-
gen.

De gebroeders Stelten wonni^
alle andere categorieën. Tijde\v
show in Overhoven werden oo'
kampioenen van de G.L.8.v.1l
huldigd. Brouwers en zoon uil:'
venbicht behaalden met het j?
raal kampioenschap de hoogst-'
van 1991. Door loting werd de <j
nisatie van de C.L.B.v. P.-3
1992 toegewezen aan de Vereiij
Liefhebbers uit Geleen. De é
verenigingsshow van het Satj
spelHeerlen in Weiten werd ge^j
nen door Wilhelmina Schaesfl
diehet evenement volgend jaar(
organiseren.

In Overhoven hielden De Snel
gers de show van de CLBvP-
Wiedersehn uit Tuddern werc! s<
terend winnaar. Deze club was
tegenwoordigd door de duivt.fl
de gebroeders Stelten. Eend'
Montfort werd tweede voor 1-V
bloem Obbicht. De mooiste oud'
jonge doffer was voor P. Ke-Ü'
uit Sanderbout.

De duivenclub Hom mag volgend
jaar de Phoenix-juniorenshow orga-
niseren. Stramproy werd door lo-
ting als reserve aangewezen.
De Phoenix gaat haar kampioenen
1991 huldigen op vrijdagavond 20
december in Homerhof te Hom.

lijk wel te voelen' in de Russi
sche hoofdstad.BERLIJN - „Natuurlijk heb ik

de wens nog eens naar Duitsland
terug te keren. Maar na de hek-
senjacht die de Duitse regering
tegen mij voert en de wraaktocht
die in de Duitse Democratische
Republiek is ontketend, is een
eerste voorwaarde dat het arres-
tatiebevel wordt ingetrokken."

Honecker verdedigde opnieu^
de grenssoldaten die vluehteliij
gen doodschoten. Zij dedefniets dan hun plicht te.'enovd
het vaderland. Ook hijzelf hal
als staatshoofd van een oriafhaU
keiijk land enkel zijn plicht gi
daan en zich aan de wet gehoi
den. „En daarom val ik ook ni<
onder de Westduitse wetjjjevini
Dit arrestatiebevel is slechts g<
baseerd op typisch Duit» sup<
rioriteitsgevoel", zei hij.

Wereldoorlog
De verdreven communistische
leider, die sinds maart in balling-
schap in de Sovjetunie leeft, stel-
de West-Duitsland verantwoor-
delijk voor het 'leed waarin
honderdduizenden, ja miljoenen
Oostduitsers' zijn gestort na de
hereniging. Opnieuw prees hij
de 'sociale verworvenheden van
40 jaar socialisme.' Net als in vorige interview .5 tooi

de hij geen enkel spoor van b*
rouw. Integendeel, Erich Mone<
ker blijft ervan overtuigd dat d
ondergang van zijn regime ol
derdeel is van een veel grott
complot tegen het commuiriism*

Volgens Honecker, die nog con-
sequent over de Duitse Demo-
cratische Republiek sprak, was
de 'ondergangvan de DDR inge-
bed in de ondergang van het so-

De Duitse regering dringt al
maanden aan op de uitlevering
van de 79-jarige, die is aange-
klaagd wegens de dodelijke
schoten aan de Muur. De Russi-
schepresident Jeltsinverklaarde
tien dagen geleden bij zijn be-
zoek aan Duitsland dat Honec-
ker zich illegaal op het Russi-
sche grondgebied bevindt en dat
hij alles zal doen om hem het
land uit te krijgen. Het echtpaar
Honecker kan zich, zo werd in
het door twee Russische journa-
listen gemaakte interview duide-
lijk, echter ongestoord in Mos-
kou bewegen. Honecker zei zich
'gezien de omstandigheden rede-

geen asiel verlenen omdat de
Duitse bondskanselierKohl daar
fel tegen is.

Dat zei de vroegere Oostduitse
staats- en partijleider Erich Ho-
necker in een gisteravond door
de Duitse tv uitgezonden inter-
view vanuit Moskou. Op de
vraag of hij naar Chili wil ver-
trekken, waar zijn dochter
woont, antwoordde Honecker
dat 'het natuurlijk de wens is van
een grootvader zijn kleinkinde-
ren te zien.' Chili wil hem echter

Ziekenfondskaart
voor geheel Europa

verzekerde.
Gekozen is voor het zogeheten
bankpas-model, uniform in opmaak
en kleurstelling. Het EG-logo, de
kring met de 12 sterren en daarbin-
nen het esculaapteken (de staf met
de slang), maakt de kaart straks
overal herkenbaar. Op de kaart wor-
den naam en voorletters van de ver-
zekerde vermeld, een landcode, een
code voor de verzekeraar, de geco-
deerde status van de verzekerde
(werknemer, gezinslid of gepensio-
neerde), geboortedatum en (even-
tueel) adres en geldigheidsduur.
Wanneer de kaart wordt ingevoerd
is nog niet bekend.

Japan weiger
excuses voor
Pearl Harbo
TOKIO - Japan is nk
plan de Verenigde Staten t
cuses aan te bieden voor ■verrassingsaanval op de Art
rikaanse vloot in Pearl Harb
op 7 december 1941. Evenm
zal Japan de Verenigde Stat]
vragen hun spijt te betuig!
over de atoomaanvallen I
1945 op Hiroshima en Naga!
ki. Dit heeft de woordvoere
van de Japanse regering , K1
chiKato, gisteren verklaard-

DEN HAAG - Voor ziekenfonds-
verzekerden is een Europese verze-
keringskaart in ontwikkeling. Die
komt voor denegen miljoen Neder-
landseverzekerden dan in de plaats
van het formulier El 11, dat zij no-
dig hebben als ze in het buitenland
medische hulp inroepen. De Euro-
pese kaart zal binnen de EG recht
geven op dringende geneeskundige
verzorging en geldt ook als natio-
naal inschrijvingsbewijs.

Het formulier El 11 blijkt in de
praktijk problemen te geven. Het
invullen en uitreiken ervan bij de
ziekenfondsen is een tijdrovende

zaak. Bovendien wordt het formu-
lier niet altijd juist gebruikt en blij-
ken niet alle zorgverleners het te
accepteren.
De Europese Commissie liet een
onderzoek instellen naar andere
mogelijkheden voor internationale
hulpverlening. Aanvankelijk werd
daarbij gedacht aan wederzijdse er-
kenning van de 'ziekenfondskaar-
ten'. Maar die kaarten - soms niet
meer dan inschrijvingsbewijzen -
bleken in een geweldig bonte ver-
scheidenheid te bestaan. Ook zijn ze
slechts in de eigen (lands)taal ge-
steld en verstrekt men ze in sommi-
ge landen per gezin en niet per

Nu de aanval op Pearl H.arl
bijna 50 jaar geleden he
plaatsgevonden, is in zowel
pan als in de Verenigde £>ta
een nieuwe discussie op gi
gekomen over een spijtbei
ging van Japanse zijde.

Geen verlaging
reiskostenforfait
DEN HAAG - Het reiskosten-
forfait, het fiscaal aftrekbare
bedrag dat afhankelijk is van de
woon-werk afstand, zal volgend
jaar niet verlaagd worden. Het
wordt bevroren bij de kortste
reisafstand en zal bij grotere af-
standen zelfs iets stijgen.
Bovendien wordt de belasting-

vrije vergoeding voor zakelijk
autoverkeer verhoogd van 44
naar 47 cent per kilometer.

Dit is het gevolg van een tege-
moetkoming van staatssecretaris
Van Amelsvoort (Financiën) aan
de Tweede Kamer aan de voor-
avond van de behandeling van
een wetsontwerp waarin wordt
vastgelegd op welke datum
steeds wordt vastgesteld hoe
hoog het reiskostenforfait in het
nieuwe jaar moet worden.

bezoek brengt aan Japan

De Amerikaanse presdd*
George Bush sloot het a:fgo
pen weekeinde uit dat de? V1
enigde Staten hun vtiro'
schuldigingen zou aanbied
voor de atoomaanvallen. 'aanvallen hebben het le^
van vele Amerikanen gereed,
dus Bush, die in januari d

In Alma Ata, de hoofdstad van Ka-
zachstan, zei Nazarbajev dat hij de
uitslag opvat als een mandaat voor
verdergaande resolute economische
hervormingen. De officiële uitslag
wordt pas donderdag bekend. Het
onafhankelijke persbureau Asia-
Press meldde dat een kleine 89 pro-
cent van de stemgerechtigden was
opgekomen.

Nazarbajev krijgt
alle vertrouwen
van Kazachstan

MOSKOU - Noersoeltan Nazarba-
jev, de zittende president van Ka-
zachstan en één van de machtigste
leiders in de Sovjetunie, heeft zon-
dag als enige kandidaat bij de eerste
presidentsverkiezingen bijna 99
procent van de stemmen in de
wacht gesleept.

Duivenshows slaan aan

Kinderopvang voor
werknemers horeca

DEN HAAG
Werknemers in de
horeca kunnen per 1
januari 1992 gebruik
maken van kinde-
ropvang. De opvang,
bestemd voor kinde-
ren van 0 tot 4 jaar, is
zeven dagen per
week, 24 uur per dag
mogelijk. In de hore-
ca zijn 125.000 men-
sen werkzaam, van
wie 54 procent
vrouw is. Dit heeft
het Fonds Bevorde-
ring Intreding in het
Horceabedrijf (FBI)
gisteren bekendge-
maakt.

Het bereikte ak-
koord tussen werk-
gevers en werkne-
mers over de nieuwe
cao, die loopt van 1
april 1992 tot 1 april
1993, voorziet in een
opvang gedurende
de gehele week. Het
karakter van de be-
drijfstak met veel
onregelmatige werk-
tijden ligt daaraan
ten grondslag. Om
hieraan te kunnen
voldoen is gekozen
voor kinderopvang
door een netwerk
van gastouderbu-
reaus.

Horecapersoneel c
van de regeling I
bruik wil mak
moet zich red
streeks tot een ga
ouderbureau we
den dat de bemidc
ling op zich neen
De kosten hierv;
worden betaald l
het FBI. Dit fon'
wordt gevoed m
bijdragen, op fift
fifty-basis, van wet
nemers en wer
gevers. Verder &'
taalt de werknerrt'
die van kindere
yang gebruik ma» 1

een vaste vergoede
per uur aan de ga.
ouder. AfhankeW
van zijn inkort^
kan de werknerfl'
een dccl van de*]
kosten vergoed W^l
gen.

Behoud Academie
Bouwkunst vrij zeker
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Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het
overüjden van mevrouw

Angeline
: Knibbeler-Cordewener
Zij was de oprichtster en een toegewijd lid van ons
koor. Zij zal steeds in onze herinnering blijven
voortleven.

Dameskoor St. Jan Hoensbroek

"4- Joannes Pulmans, 74 jaar, weduwnaarvanAnna
f Lebens, Maastraat 5, Maasbracht. Corr. adres:

Boegstraat 7, 6051 LD Maasbracht. De plechtige
uitvaartdienst zal worden gehouden heden 3 de-
cember om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-
Gertudis te Maasbracht.

tChristina Lowis, 63 jaar, echtgenote van Jan
Thevissen, St. Augustinusstr. 1, 6075 AZ Her.

kenbosch. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden heden 3 december om 10.30 uur in de
parochiekerkvan St.-Sebastianus te Herkenbosch.

t Marcel Beckers, oud 35 jaar. Maastricht, Mus-
ketruwe 83.a. Corr.adres: Wijsdomruwe 37, 6218

VK Maastricht. De uitvaartdienst zal plaatshebben
op woensdag 4 december om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van deVierEvangelisten te Malberg-Maa-

\ stricht. Er is geen condoleren.

tHenny van Sonsbeek, oud 29 jaar. Maastricht,
Bourgognestraat 11. Corr.adres: Doubletstraat

30, 6219 BB Maastricht. De uitvaartdienst zal
plaatshebben op woensdag 4 december om 11.00
uur in de parochiekerk van St.-Hubertus te Bos-. scherveld-Maastricht. Er is geen condoleren.

Executieverkoop
Op woensdag 4 december 1991, om

11.00 uur, vindt een openbare verkoop plaats.
De verkoop komt voor rekening van J.G.

Heine te Hulsberg.
Te koop wordt aangeboden:

-.

Een complete café-inventaris
o.a. twee Nefit turbo

HR-verwarmingsketels, twee luchtheatersthermoair,

- type 8002, twee complete tapinstallaties, twee- frisdrankautomaten met koeling, een friture-oven. driepans met afzuigkap, diverse tafels, stoelen en een
partij porselein met glaswerk.

De plaats van de verkoop is. Raadhuisstraat 118, Hulsberg. De goederen zijn een uur- voor de verkoop te bezichtigen. Alleen contante
betaling. Geen opgeld.

De verkoop vindt plaats in opdrachtvan
de ontvanger van de belastingdienst ondernemingen,

i . Terra Nigrastraat 10, Maastricht, tel. 043-468492.

De deurwaarder
belast met de executie.

° Belastingdienst

tMargareta Muller, 67 jaar,Keulsebaan 43, 6045
GC Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal

worden gehouden donderdag 5 december om 14.00
uur in de Kapel van Onze Lieve Vrouw in 't Zand
te Roermond.

t Harrie Louwarts, 84 jaar, weduwnaar van Dina
Minkenberg, Stationsweg 16, 6075 CC Herken-

bosch. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden woensdag 4 december om 10.30 uur in de
parochiekerk van St.-Sebastianus te Herkenbosch.

t Antoon Lutgens, 63 jaar, echtgenoot van Huber-
tina van de Ven. Sch. Kellenerstr. 130, 6042 XJ

Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden woensdag 4 december om 14.00 uur in
de H. Laurentiuskerk te Maasniel.

t Graad van Thoor, 87 jaar, weduwnaar van Ma-
rieke Kurvers, Endepoelsdijk 2, 6101 PB Aaster-

berg-Echt. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden woensdag 4 december om 11.30 uur in
de parochiekerk van de H. Landricus te Echt.

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 28 no-
vember 1991, zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN

1. P.H.M.G. Pisters, Diependaalstraat 22, 6171 JE
Stem, h.o.d.n. Internationale Transporten Pis-
ters, Nijverheidsweg 5, 6171 AZ Stem.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen.
Curator: mr. A.L.W.G. Houtakkers, Wilhelmina-
straat 49, 6131 KM Sittard, tel. 046-524100 (flnr.
13962);

2. Welters Verffabriek Maastricht BV, Heerder-
dwarsstraat 44-46, 6224 LT Maastricht.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen.
Curator: mr. P.H. Scholtes, Bouillonstraat 8-10,
6211 LH Maastricht, tel. 043-254585 (flnr. 13963);

3. M.J.H. Lacroix, Labourestraat 20, 6191 CE Beek
L, h.o.d.n. Voor vers vlees cash and carry,
Hoofdstraat 330, 6432 GN Hoensbroek.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen.
Curator: mr. W.J. Dols, Dr. Nolenslaan 35, 6162
EX Geleen, tel. 046-754638 (flnr. 13964);

4. J.E.W. Slijpen, Langen Akker 96, 6325 CN Berg
en Terblijt.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen.
Curator: mr. A.J.J. Kreutzkamp, Het Bat 8, 6211
EX Mastricht, tel. 043-219158 (flnr. 13965);

5. J.C.C.J. Ramaekers, Muzenlaan 112, 6411 AH
Heerlen, voorheen h.o.d.n. Hotel Sales Bureau
International te Maastricht en voorheen h.o.d.n.
Hotel-restaurant De Vier Jaargetijden te Epen.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen.
Curator: mr. J.F.E. Kikken, Amstenraderweg 9,
6431 EH Hoensbroek, tel. 045-212254 (flnr.
13966);

B. OPGEHEVEN
6. W.B.H. Rings, v/h Den Olieberg 84, Meerssen,

thans Past. D. Hexstraat 48, Meerssen, v/h
h.o.d.n. Montagebedrijf W. Ringhs (flnr. 13771);

7. Partsupport International BV, tevens h.o.d.n.
Partsbank International, Horsterweg 24, Beek L.
(flnr. 13815);

8 M.S.I. Trading Company Limited, v/h Kamp-
straat 170, Heerlen, en Ganzeweide 58, Heerlen
(flnr. 13868);

9. M. Tuender w/v Scheppers, v/h Sperwerweg 17,
Landgraaf, thans Stationsplein 7, Landgraaf, v/h
h.o.d.n. Scheppers Kunststoffen (flnr. 13869);

10. L. Molnar, Marienwaard 7, Maastricht (flnr.
13930).

. 1 ■

Rl_mloii_3mc De ,aatste 3 weken voor de Kerst,
JDiemeverc» op de he|e Conectie damesmode

hoge kortingen: 20%-5Q%
smfpévdd Maten 38 t/m 52

Panneslagerstraat 15, Simpelveld, tel. 045-442496

Enkele voorbeelden van min. en max. tarieven voor persoonlijke leningen en doorlopende
kredieten. Andere bedragen en looptijden (l 2 t/m l 20 maanden) zijn ook mogelijk.

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

6.000,- 160 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% |

DOORLOPENDE KREDIETEN
KREDIET | U BETAALT I RENTE VOLGENS MIN. TARIEF THEOR. I RENTE VOLGENS MAK. TARIEF THEOR.
UMIET I PER MAAND per moand eff. joarrente LOOPTIJD per moond eff. joorrenle LCOPTUD

6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd
11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd
50.100,- 1002,- [1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% |81 mnd |

Leningen vanaf ’. 1000,- tot ’. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER
onderpand of borg. Desgewenst met lange looptijd , DUS LAGE
LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding.
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.

Jmnk Modehuis Baks
MI H E Ë|A Uw adres voor exclusieve damesmode

10-20-30% KORTING
Ook uw adres voor grote maten (36-60), korte maten,

tussenmaten en rouwkleding.
Donderdag koopavond tot 21.00 uur.

SITTARD, Walstraat 37, tel. 046-580314.
HEERLEN, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806.

REMBRANDT,
de meester en zijn werkplaats
Unieke tentoonstelling van etsen,
tekeningen en schilderijen van Rembrandt
van Rijn en zijn leerlingen, waaronder
schilderijen die lang niet in Nederland te
zien waren.
SPECIALE VRIENDENPRIJS ’ 45,00
Busreis inclusief entreebewijs

RIJKSMUSEUM 53^1^0
AMSTERDAM

U kunt op de zondag van uw keuze tussen 13.00 en
14.00 uur naar binnen en voor onbepaaldetijd de
tentoonstelling bezoeken.

Boeken: op vertoonvan uw vriendenpas bij alle
LD-kantoren, deVW Vaals en deVW Simpelveld. U
krijgt daar ook alle informatie over de opstapplaatsen
en de opstaptijden.

Vrienden van het^n
Wilt u lid worden van de vereniging .Vriendenvan het Limburgs Dagblad"? Neem
dan contact op met onze Service-afdeling: tel. 045-739881 (tijdens kantooruren).
Voor lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis. —— ' ■

Honecker: 'Bonn voert
heksenjacht tegen mij'

cialistische kamp.' En claardod
is de wereld er niet stabiel^
door geworden, zei hij. ~_ntegeK
deel, wij zijn dichter bij een De!
de Wereldoorlog dan ooit."
De golf vreemdelingen. 1aat di
Duitsland overspoelt, heeft hen
niet verrast, omdat 'me:ri in dl
Bondsrepubliek Duitsland blijll
baar niets uit het verleden heej
geleerd.'



DOOR MONIQUE PARREN de wintermaanden. Wat vooral
ontbreekt is goede verlichting.
De lantaarnpalen die er staan
hebben onvoldoende capaciteit
of worden overwoekerd door uit
de kluiten gewassen bomen en
struiken.

MAASTRICHT - Een blonde
vrouw wandelt zaterdagavond
omstreeks half tien met een slak-
kegangetje langs de vogelkooi
aan de rand van het Henri Her-
manspark. Bij het hertenkamp
blijft ze even staan. „Och ja, er is
hier de vorige week iemand ver-
moord", zijn haar laconieke
woorden. Onbekommerd haalt
ze haar schouders een paar keer
op.

Tegen de klok van half twaalf
wordt het merkbaar drukker. In
het donker zijn vaag de omtrek-
ken te zien van een aantal mans-
personen. Het is een komen en
gaan. De mannen blijven niet
lang op één plek staan, maar ijs-
beren heen en weer. Soms ver-
dwijnen ze achter bomen of
struiken, om even later weer te-
rug te komen.

De 31-jarige buurtbewoonster is
niet bang in de omgeving vanhet stadspark. De Maastrichtse
kan hier best nog gewoon over
straat meent ze. „Vrouwen heb-ben niets te vrezen van homofie-
len of potenrammers. Als er éénbevolkingsgroep niet agressief
is, dan zijn het flikkers. En alshet moet kan ik heel hard ren-
nen", relativeert ze.

Een witte Opel blijft staan op de
Van Heylerhofflaan bij het park.
De bestuurder blikt nieuwsgie-
rig in de richting van het
Mgr Nolenspark, zijn wagen
draait stationair. Een paar minu-
ten later rijdt hij weer weg. Zijn
plaats wordt ingenomen door
een klein Japannertje. Ook de
bestuurder van deze auto houdt
het al snel voor gezien.

Een ouder echtpaar nadert enke-le minuten later over de stoep
aan de 'bewoonde' kant van het
Park. Ook dit Maastrichts paar
Voelt zich niet echt onveilig in debuurt. „We hebben nog nooit iets
gemerkt en zijn ook nimmer las-
tig gevallen." " Niet iedereen vindt het Mgr Nolenspark in Maastricht even eng. Foto: FRITS widdershoven

dien hangen veel figuren in het
park rond die er niet thuis ho-
ren."

per vijfa zes weken kom ik hier,
uit nieuwsgierigheid en om nieu-
we mensen te leren kennen."

Bij bevolking bekend als ontmoetingsplaats homo 's

Stadspark is griezelig
door geheimzinnigheid

MAASTRICHT
Mabi: Doe Hollywood, dag.
1ü.30 en 21.15 uur, za zo wo ook
14.30 uur. De reddertjes in Kan-
geroeland, za 13.30 en 16 uur.
Hot shots, za 19.15 uur. A kiss
before dying. dag. 18.45 en 21.15
uur, za ook 14.30 uur. Taran en
de Toverketel, zo wo 14.30 uur,
zo 13.30 en 15.30 uur. Dances
with wolves, vr t/m zo 18 uur, di
20.30 uur, za zo wo ook 14.15uur.
Stanno tutti bene, dag. beh. di
21.20 uur, di 18 uur, ma wo do
ook 18.30 uur. Thelma and Loui-
se, dag. beh. za 18.30 en 21.15
uur, za 21.15 uur,zo wo ook 14.30
uur. Ciné-K: Prospero's books.
dag. 21 uur. Cinema-Palace: Ter-'
minator 2, dag. 20.45 uur, vr t/m
zo en do ook 17.15 uur. The fis-
her king, dag. 20.45 uur, vr t/m
zo en do ook 17.15 uur, za zo wo
ook 14 uur. Robin Hood; prince
of thieves, dag. 20.30 uur, vr t/m
zo en do ook 17 uur, za zo wo
ook 14 uur. Assepoester, za zo
wo 14 uur, za zo ook 16 uur. Lu-|
mière: Milou en Mai, dag. beh.
di 20 uur, di 21 uur. News from
home, dag. beh. di 21 uur, di 22
uur. The cook, the thief, his wi-
fe and her lover, dag. beh. di 22
uur. Lezing semiothiek, di 20
uur.

GELEEN
Roxy: Out for justice, dag. 20.30uur, zo ook 15 uur. Studio An-
ders: Dying young, dag. 20.30
uur, zo ook 15 uur.

SITTARD
Forum: Thelma and Louise, dag.
20.30 uur, zo ook 14 uur. Not wit-
hout my daughter, dag. 20.30uur. De kleine zeemeermin, za
zo 14 uur. Filmhuis Sittard:Henri V, wo 20.30 uur.

ECHT
Koya.-Microßoyal: Robin
Hood; prince of thieves, dag.
beh. Wo 20.30 uur, zo ook 17.30uur. Not withoput my daughter,
dag. beh. Wo 20.30 uur, zo ook
17.30 uur.

ROERMOND
Royal: Point Break, vr t/m zo
20.30 uur, zo ook 14.30 en 16.30
uur. Royaline: King Ralph, vr
t/m zo 20.30 uur. zo ook 14.30 en
16.30 uur. Filmhuis Roermond:Henri V, do 20.30 uur.

KERKRADE
.Vijngrachttheat.er: The shelte-
ring sky, wo 20 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Dying Young, vr za
20 uur, zo 18.45 uur. Terminator
2, vr za 22.15 uur, zo 21 uur.

Royal: What about Bob?, dag.
18.45 en 21 uur, za zo ook 14.30
en 16.30 uur. Rivoli: A kiss befo-
re dying, dag. 18.30 en 20.3/1 uur,
za zo ook 16.30 uur. Junglebook,
za zo wo 14.30 uur. Maxim: Life
stinks, dag. 18.30 en 20.30 uur, za
zo ook 14.30 en 16.30 uur. H5:
Doe Hollywood, dag. 14.30 19 en
21.30 uur, za zo ook 16.30 uur.
The fisher king, dag. 14 18en 21
uur. Terminator _, dag. 14.15
18.15 en 21.15 uur. The naked
gun 2 1/2, dag. 19 en 21 uur, vr
ma di do ook 14 uur. Assepoes-
ter, za zo wo 14 en 15.30 uur.
Robin Hood; prince of thieves,
dag. 18 en 21 uur, vr ma di do
ook 14 uur. Beertje Sebastiaan,
za zo wo 14 en 15.30 uur.

HEERLEN

bioscopen

VENLO
Filmhuis Venlo: Henri V, di
20.30 uur.

de tijd met roken en rijdt wat
rond als hij het koud krijgt. De
Gulpenaar blijft in zijn auto zit-
ten. Het park vindt hij te grieze-
lig. Vooral na de moord. „Ver-
schrikkelijk", vindt Jo.

Het stadspark zélf is niemands-land. Slechts een enkeling waagt
zich na zonsondergang in hetMgr Nolenspark. Vooral onder
de omwonenden, zoals de bejaar-
den in verzorgingstehuis Molen-hof, heerst veel onrust na de
JWoord op de 30-jarige Marok-kaan Mohamed Berdsbah, in de
nacht van 22 november.

Na een paar rondjes rond het
park komen ze weer terug. De
Japanse personenwagen blijft
ditmaal staan in de buurt van de
verslaggeefster. Vooral haar be-
geleider wordt onderzoekend
bekeken. De 35-jarige bestuur-
der is openhartig over zijn motie-
ven. Jo komt hier om een man
op te pikken. „Ongeveer één
keer per maand rij ik met mijn
auto naar het park. Alleen als het
me in de kroeg tot hier zit", ge-
baart hij.

Pierre en Jo begrijpen dat de
omwonendenbezwaar maken te-
gen homo's die met hun auto
'posten'in de omgeving van het
park. „Voor de mensen hier is
het wel irritant ja, je zult hier
maar wonen", verzucht Jo.

Sinds de dode man gevonden
werd in het park is het er rustig
volgens hem. „Vroeger was het
hier gezellig. Stonden we in
groepjes te kletsen, maar hiervan
is iedereen geschrokken. Boven-

Begrijpelijk. De sfeer in het park
's niet erg aangenaam, zeker in

Jo blijft ongeveer een uurtje in
de nabijheid van het park. Doodt

voor 1992 40.000 gulden beschik-
baar voor de aanpak van 'enge
plekken. Beide stadsparken
staan niet op de lijst. „Het me-
rendeel van de bevolking heeft
deze niet als 'eng' aangemerkt",
zegt een woordvoerder van
Openbare Werken. Toch kan een
flink aantal lantaarnpalen het
stadspark in een ander licht zet-
ten. Of zoals Pierre zegt: „Alles is
minder griezeüg zonder de waas
van geheimzinnigheid."

De bestuurder van dewitte Opel
beaamt dit. Ook de 39-jarige
Pierre uit Maastricht verlaat zijn
auto niet. „Ik ga het gevaar niet
opzoeken", verklaart hij. Net als
Jo zoekt ook Pierre contact met
andere homoseksuelen. „Eens

Contact

De gemeente Maastricht stelt

Milieucommissie wil
opheldering over
brief 'Griefahn'

Jf^ASTRICHT - De bloed-
bank van hetRode Kruis Zuid-
Jlmburg verhuist woensdag 11
gember naar het nieuwe
.f'e-X-gebouw aan de noord-
.de van het Academisch Zie-

Maastricht in Rand-■ yck. Samen met de bloed-
j*nkzullen ook de Stichtingen

Genetica Limburg
tr i?e Trombosedienst hun in-
K ek nemen in dit nieuwe ge-

Bloedbank
verhuist

e bloedbank was voorheen
tü°visorisch gevestigd in de
St _ Van het oude ziekenhuis
Va Annadal. Het nieuwe adres
t> de bloedbank is Joseph
jj*chlaan 113, 6229 GR in

tel. nr. 043-877778.

ijjADrie-X-gebouw is per auto
inr> end te Dereiken via de
ge j vanaf de Universiteitssin-
Un pdetoegangswegen rich-
ge's AZM staat het Drie-X-
-ve_i°UW op Dorden aangege-

MEERSSEN - Ook de Milieucom-
missie Luchthaven Maastricht gaat
minister May-Weggen van Verkeer
en Waterstaat vragen wat ze denkt
van de brief die de Gezondheids-
raad onlangs gekregen heeft van
haar collega's van Milieu en van
Volksgezondheid over de norme-
ring van nachtelijk vliegtuiglawaai.

in de theaters
HEERLEN:
- di. 3/12: 'Mevrouw Melanie Klein',
thriller van Nicolas Wright.
- wo. 4/12: Maastrichts Salon Orkest
0.1.v. André Rieu, brengt speculaas-
concert.

MAASTRICHT:
- di. 3/12: an audience with Evita Be-
zuidenhout, cabaret met Pieter Dirk-
Uys en Lizz Meiring.
- wo. 4/12: lunchconcert met het gi-
taarduo Symbios (12.30 uur).
- wo. 4/12: 'Mevrouw Melanie Klein',
thriller met Annet Nieuwenhuijzen,
Marjón Brandsma en Nettie Blanken.
SITTARD:
- di. 3/12: Maastrichts Salon Orkest
0.1.v. André Rieu brengt speculaas-
concert (19 uur).

AKEN:
- di. 3/12 en wo. 4/12: 'Die Sonne
Stirbt', Michel de Ghelderode.
Tenzij anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20.00 uur.

nachtvluchten. De dienst wil eerst
alle consequenties van het arrest
van het Haags gerechtshof over
nachtvluchten op een rij zetten. In
dit arrest van 21 september jl. wor-
den de nachtvluchten op Luchtha-
ven Maastricht onrechtmatig ver-
klaard, omdat de bestaande Noord-
zuidbaan nog steeds niet gezoneerd
is. Voorsteegh wees nogmaals op de
tweeslachtigheid van dit vonnis.
„We zitten met dit arrest nogal in
onze maag. Het Hof zegt twee din-
gen: dat we snel de Noord-zuidbaan
moeten zoneren en dat de nacht-
vluchten mogen doorgaan. We we-
ten nog niet welke kant het opgaat.
Deze week zal de minister de Twee-
de Kamer hierover rapporteren."

Omdat Alders en Simons zich kon-
den vinden in de visie van de Ge-
zondheidsraad (dat de Griefahn-
norm omwonenden van vliegvelden
onvoldoende bescherming biedt),
opteerden zij dus een strengere ge-
luidnorm voor bijvoorbeeld de na-
tionale luchthaven Schiphol.

Staatssecretaris Simons van Volks-
gezondheid en minister Alders van
Milieu lieten de Gezondheidsraad
begin oktober weten dat ze de con-
clusies van het rapport over de rela-
tie tussen vlieglawaai en gezond-
heid in grote lijnen onderschreven.
Tegelijk trokken beide bewindslie-
den daaruit de conclusie dat de zo-
genoemde Griefahn-norm die voor
'Beek' (na aanleg van de Oost-west-
baan) zou gaan gelden, niet geschikt
was om standaard te gebruiken op
andere Nederlandse luchthaven.

De Milieucommissie wil weten of
voor Luchthaven Maastricht straks
een lichtere norm zal gelden dan
voor bijvoorbeeld Schiphol. Dit ter-
wijl steeds beweerd is dat voor de
Limburgse luchthaven juist een
strengere norm zal gaan gelden

'Europese' aandacht
voor het onderwijs

Bijeenkomst van
Eenstap vooruit'
ND ~ De verenigmg voor

bur prothese-gebruikers in Lim-
Zater_ Stap Vooruit"> houdt op
% ~ag 7 december een vergade-
lan„jfo°r haar leden en andere be-
houdenden. 'Hoe ga je met je
*_ m^Se °m ?' is het thema van de-
Ws v ag- Gastspreker is Jos Dec-
**<__. ?n net revalidatiecentrum in«nsbroek.
in dee,^adering begint om 14.00 uur

u u°nderie, Donderbergweg 47ue_rnond.

" Bij een inhaalmanoeuvre
op de A76 bij Voerendaal
raakte een 65-jarige man
uit Duren (Duitsland) de
controle over het stuur
kwijt. Zijn auto draaide en-
kele malen om zijn as en
kwam uiteindelijk in de
berm tot stilstand. De wa-
gen raakte zwaar bescha-
digd, maar de bestuurder
kwam er met lichte verwon-
dingen vanaf.

Foto: DRIESLINSSEN

Deze uitspraak deed Carla van Cau-
wenberghe gisteren in de Oranjerie
in Roermond.

ROERMOND - „Wanneer jevia het
onderwijs meer kennis en begrip
over 'Verenigd Europa' wilt aanle-
ren, moet je onderdelen van deze
materie verplicht stellen in het exa-
men. Dat is de enige manier om te
zorgen dat docenten aandacht aan
het onderwerp geven."

'Europa in het onderwijs' en 'grens-
overschrijdend onderwijs in Neder-
land. Twee mannen en zon tachtig
vrouwen hielden zich gisteren bezig
met dit thema tijdens een studie-
dag, georganiseerd door de Lim-
burgse Vrouwen Raad.

Enkele commissieleden zeiden dat
ze door de brief van Alders en Si-
mons in verwarring geraakt waren,
mede doordat berichten in de pers
daarover elkaar tegenspraken. G.
Voorsteegh, hoofd milieuzaken van
de Rijksluchtvaardienst, vond dat
de milieucommissie zich niet met
Schiphol moesten bezighouden. Hij
zei verder dat de minister in haar
uitbreidingsplannen voor 'Beek'
precies had aangegeven welke
norm daar gehanteerd zou worden,
in een poging de commissie ervan
te weerhouden de minister over de
brief aan de tand te voelen.

Verwarring

Beschikking
Overigens is de Rijksluchtvaart-
dienst gestopt met de voorberei-
ding van een nieuwe, aangescherp-
te ministeriële beschikking voor

Zowel in onderwij skringen als op
politiek niveau zijn er tal van orga-
nisaties die zich al jaren met 'Euro-
pa en het onderijs' bezig houden.

Begrip

Internationale uitwisseling is een
goedemanier om zelf te ervaren hoe
het een en ander in een ander land
gaat. Om dit te bevorderen is in de
conceptnota 'Grenzen verleggen',
een nota over de internationalise-
ring van het onderwijs, voor 1992
een bedrag van twee miljoen gulden
vrijgemaakt.

Maar er moet nog heel wat gebeu-
ren voordat de Europese dimensie
volledig in het onderwijs is geïnte-
greerd. 'Europa'- onderwijs moet
niet alleen gericht zijn op het ver-
werven van inzicht en kennis in
andere landen. Het onderwijs moet
zich volgens Van Cauwenberghe,
onderwijskundig medewerkster
van het Katholiek Pedagogisch
Centrum te 's Hertogenbosch, voor-
al richten op begrip en waardering
voor eikaars cultuur.

Zij verzorgen onder andere uitwis-
selingsprogramma's en ontwikke-
len leermiddelen en docentenhand-
leidingen.
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(ADVERTENTIE)

Langetuniekblouse
in vier kleurencombinaties.

(ADVERTENTIE)w—_^Q_l _________________
Klein m _- I —I___^'^ Tl'"eters ,^r P^ r^,. y|

in A ■_____________te______rL
Bootste Jf _________ WffHCo|lect, e I
'«meter 1 De beste IKÉJji"
jn de % bescherming # I
Cb

as,raat 001" uw ogen^^ |

Het Mgr Nolenspark gaat gebukt onder een witte
deken. De mist sluiert zich langzaam tussen de
bomen en bedekt de takken met een laagje rijp.

Een indrukwekkend schouwspel in het vage
schijnsel van een enkele lantaarnpaal. Afgezien

van de zachtkabbelende Jeker is het stil, muisstil.
Wie 's avonds het stadspark doorkruist, heeft

voortdurend de neiging om over de schouderte
kijken. In de spookachtige duisternis klinken zelfs

de eigen voetstappen 'verdacht. Zeker nu er
geluiden opgaan over de onveiligheid van het

'homofielenpark', na de geweldadige dood van een
Marokkaanse man anderhalve week geleden. Het

onderzoek naar de moord door een Recherche
Bijstandsteam van 30 mensen heeft nog niets

opgeleverd. Politiewoordvoerder Bert Peters: „Wij
zoeken met man en macht naar de dader."

Total loss op A76

Limburgs dagblad Limburg

in het nieuws
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Sex Trek?
Tanja helpt. 06-320.326.56

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

Ja, ik wil
Telefoonsex met jou!!

Of een hete latrelatie...
06-320.324.96 - 50 et p/m

privé sexkontakt
Maak een sexafspraakje
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
Hete meiden zijn op zoek
Porno Dating

06-320.321.44 - 50 et p/m

bisex kontaktlijn
Ook trio sexkontakt

06-320.325.01 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontakt!!
Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 et p/m
Gewillige meisjes en hete

vrouwen zijn op zoek!
Tippellijn

06-320.326.33 - 50 et p/m

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,

vrouwtjes en stoere hete
knullen.

06-320.330.90 - 50 et pm

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

jouwkeuze: Partnerruil
06-320.326.11; Triokontakt

06-320.322.16; Bi-sex
06-9570; Homo 06-9614 -, 50 et p/m
100 hete meisjes zoeken

Sexkontakt
06-320.326.66 - 50 et pm

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320.327.77 - 50 et p/m

Sexadressenlijn
Elke dag nieuwe adressen
van hete dames/meisjes

06-320.328.00 - 50 et p/m
Tessa is zon

lekker meisje
06-320.328.88 - 50 et p/m

Hete meisjes willen een
Sexafspraak

06-320.320.44 (50 cpm)
Direkt snel Sexkontakt

sex-afspreeklijn
06-320.320.55 (50 cpm)

Gezocht: onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu

en je hebt direkt kontakt
SM voor twee

06-320.329.99 (50 cpm)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.330.18 (50 cpm)

Sex Kontaktlijn
Luister naar hete meisjes

die een lekkere jongen
zoeken voor het vervullen
van hun hete sexwensen.
06-320.330.66 (50 cpm)

Homo-jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan,

06-320.330.88 (50 cpm)

Partnerruil
Direkt apart met mannen en
vrouwen die zin hebben in

een spannende sexruil!
06-320.330.91 (50 cpm)

Plezier voor 2
de manier om een vriend of
vriedin aan de lijn te krijgen.

Altijd succes.
06-9.500 (50 cpm)

Gratis
real live gesprek

0,50 p.m. 06-

-320.330.62
Met beeldtelefoon kunt u
onze meiden ook zien!

VAN CLUB 06, DUS GOED.
Hete meisjes willen
Sexkontakt

06-320.330.42 (50 cpm)

* Bi-sex privé *
Zoek je 'n heet meisje of een
lekker boy? Direkt afspreken
ook voor frio 06-320.330.46

(50 cpm)
Zoek jij snel sexkontakt?

Tippellijn
06-320.330.79 (50 cpm)

Zoek jij een lekkere boy?
Homo Dating

06-320.330.95 (50 cpm)
Nieuw in Nederland, het
Tele-bordeel.

Zoek je een vrouw of meisje
om alles te doen wat thuis
niet kan of mag. Bel dan
06-320.320.87 50ct pm.

TV/Video

6465 BG, huisnr. 37.
KLEUREN-TV'S, zeer grote
sortering v.a. ’ 125,-. Ook
recente tv's met teletekst en
stereo. Reeds 25 jr. tv-oc-
casioncentrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
045-724760.
KLEURENTV. te koop, pri-
ma toestel. Tel. 04406-
-12875.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kapper Cosm.

HAIRWAEVING
en vlechten van haren.

Tel. 04459-2852.
Kachels/Verwarming

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

06-lijnen

Triosex-kontakt
06-320.320.92 (50 cpm)

ook voor partnerruil

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

** SM-privé **
De direkt apart kontaktlijn.

Strenge afspraken
06-320.322.17 (50 cpm)

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

jongen06-320.330.87
(50 cpm)

bel me, tussen 13.00-18.00
Kus op je

LATOYA
06-320.332.99 (50cpm)

Haar mooie benen beven
als ze den boeien voelt

SM Life...
06-320.340.22 (50 cpm)

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)

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten 50 cpm

06-320.320.14
Lady B

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

een P-koker
Donkere vrouw 06-9640

Zapp Sex 06-9692
Harde praat 06-9691
Live met mij 06-9506

Volle vrouwen 06-9694
Kort en lekker

50 et p/m

Sexlijn 10
Mixjes 06-320.320.50
Sexbox 06-320.325.30
Call-me 06-9639 ??

TopSex
2 handen vol 50 et p/m

06-320.325.25
Ik ben een sexy donkere

vrouw al wat ouder 50 et p/m
06-320.320.91
Sexbezoekje

Bij wulpse Annet. Trio!
06-320.320.95 (50 cpm). Stoute sexafspraakjes

Meisjes
Kontaktlijn

06-320.330.16 (50 cpm)

Wulpse Loesje
Hoor haar tekeer gaan

06-320.330.96 (50 cpm)

Monique
Ze trilt van sex-genot.

06-320.330.97 (50 cpm)

Sex hot Sex.
Wij bemiddelen nog steeds
gratis in sex. Ook escort en

privé, live sexgesprekken
06-320.330.71 - 50 et p/m
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L kans als 1| n r tussen de i
f uuw PICCOLO'S.

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

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

Dagblad en een hoofdprijs van PTT Post.

Lees elke dag de Piccolo-rubrieken en kijk of uw
|yt 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: §M

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

uitsluitend tussen 10.00 en 12.00 uur.

f 045 - 739384 %
~. 2. antwoord weet op een simpele vraag over de ijl

rubriek waarin uw postcode werd geplaatst.

Een gezamenlijke aktie van:
f Limburgs Dagblad QyßS____________,

De duidelijkekrant |

Reglement en voorwaarden liggen ter in_age op het hoofdkantoorvan het Limburgs Dagblad te Heerlen. #

Echt Lesbisch
of maar zon 50%. Voel je
behoefte aan contact met

vrouwen? De Box van vrouw
tot vrouw 06-320.327.78

(50 cpm)

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)
Wie wil mij eens lekker

100% live
bellen? Ik ben Lisa (18 jaar)!

Ik wacht op je via
06-320.320.83 (50 cpm).

** Gay Privé **
Jij wilt voor vanavond snel

en discreet een opwindend
afspraakje regelens? Bel

dan Gay Privé, want daar zit
je direkt apart, en als je met
een andere boy wilt spreken
druk je op de nul. Succes!!

06-320.322.75 (50 cpm)

Scheur de kleren van mijn
lijf, ik heb

een hete bui!!
06-9665 (50 cpm)

Val jevoor dominante
vrouwen 50 et p/m

06-320.332.32
Bel je meesteres

Griekse Porno
Marcha v. achter 50 cpm

06-9618
Haar mond stond wagenwijd

open. Ze zakte door haar
knieën. 50 et p/m 06-96.46

Op zn Frans
""RIJPE DAME 38 jr."*

live geraffineerd. 50 et p/m
06-320.320.38

"Grieks Pornosex Grieks"
Meisjes en vrouwen die je
van achteren kunt pakken!!

50 et p/m
06-320.320.62

Kontakten/Klubs

Paradiso __■ 045-317032
Europaweg Noord 158, Landgraaf v.a. 14.00 uur.

15 JONGE MEISJES VANAF 18 JAAR, VERWACHTEN U!

Porky's Pretpark!!
12 leuke dames aanwezig.

Nieuw hiet 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 alle vormen 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, 300 m. va. A2richt. Susteren.
Leuke meisjes altijd welkom. P.s. Lees over onze paren-

club woensdag-vrijdag-zaterdag.
Bij ons zijn dromen geen bedrog.

Club Amorosso
Rijksweg Z. 105, Geleen. 046-756335.

Geop. ma. t/m vrijd. 12.00-24.00 u. za. 13.00-20.00 uur.

’ 50,- all-in
En wat we beloven, doen we ook!! Tel. 045-423608.

Exclusieve club met bubbelbaden, spiegelkamers,
liefdesschommel, video, gezellige bar.

[ ** 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.

Maison d'amour Simpelveld
ook Thaise massage. Dr. Poelsplein 33, tel. 045-445120
Vrijdag, zaterdag en Sylvesteravond, paren en alleenst.

parties met erotische shows.
Zaterdag speciaal voor de dames STRIPPER Maikel.

Totale
Ontspanningsmassage

I Door leuke jonge meisjes. Tel. 045-353489.

Privéhuis Brigitte
| g 045 - 232069 en 212570

Buro Limburg
Bemidd.adr. 04499-3003.

**045-326191**
| * Escort all-in *

Peggy/Privé en
Escort

Ma-vr. 11.00-22.30 uur wo.
tot 19.00 uur. 046-374393.

Tevens meisje gevr.

Love Escort
S 045-320905

\ Nieuw Salmanita.

Apart, apart!!!
Pepernoten, marsepein

Bij Chantal alles even fijn...
Alleen op afspraak.

I Tel. 045-213457

'n fijne weet"

LYDIA
Goed en discreet

| 046-749662.

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

I thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.
j Tel. 045-422685

Nieuw Melany
I Af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.

SM Rachel
| 045-274810

Vera
i Privé. Tel. 04754-85818.

Buro Geleen
Bern. in adr. 046-748768.

Buro Yvonne
__■ 046-523203.

2 films tegelijk zien?
Videoclub

045-718067, meisje aanw.
Frans mog. Nieuwe films

Kevin
boy. v. Heren-privé-escort

045- 41 93 84.

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257

Privé Daisy
terug Nathalie, 29 jr.

Tel. 045-229091,
5 december open tot 18 uur,

6 december Surprise-dag

Contactburo
Maastricht. Bemidd. v. privé/
relaxadressen. 043-635264.

Privé Anita
Tel. 045-352543

Boy Dave
voor heren!! 045-423608.

Katja's Privé
Ook escort!! 045-423608.

Nieuwe
Super Escort
Moniek

vanaf 20.00 uut t0t...?
Zeer discreet

Tel. 045-725778.

Sacha's Escort
V.a. ’ 100,-all-in

Tel. 06-52980255.

Club Denise
ontvangt u in een aangena-
me sfeer, er zijn meerdere

leuke meisjes. Tevens
escort. Industriestr. 13,

Spekholzerheide v.a. 18 t/m
3 uur. Tel. 045-413887

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

g 045-428849
Privé

Heerlen-Centrum.
Tel. 045-71407.

v_
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RED -N KIND VOOR MAAR
VIJF TIENTJES

Ëis>y.'.y_j
Neowlandse Stichting
VOOR UWlA_ffST.ut.r__

LEPRA BONZE ZORG!-

t ~"___^^___Welke van deze talen zou lm
u graag willen spreken? F^J
Mff^m Kruis detaal aan, IP___fl
_6BLy ■"* '"'.£_! die u binnen drie I ■■JJF^&AmWmmr*^A/**mmmto _"■_?' _____J-^^^^^____«| 4& maanden wilt spreken... IWI
"■mik <_^ Wij zijn vanavond tot HflÉ

■N%*_^^ 21:00uur telefonisch

Hoe vaak heeft u zich al gewenst een andere taal te spreken?Nu kunt u hier iets aan I B
doen. Met Linguaphone zult u makkelijk, plezierig en natuurlijk leren. De
Linguaphone-methode geeft u de vrijheid om op uw eigen manierte studeren. U stu-B^deert waar en wanneer u maar wilt. En het werkt! Voor het leren van een andere taal
heeft u maar een half uurtje per dag nodig. Na 12 weken zult u met onze Linguaphone

_ I
cursus zelfverzekerd en correct spreken. Probeer het vandaag nog. Stuur de bon in I
voor uw gratis informatiepakket metcassette.Of belons direct even: 046-754455. |

-_-_r__^_F__--^H ____rS-^-F!___T___l __^^^^^__

Deze Talkman is voor u gereserveerd lP^^ Cassette en I
als u een Linguaphone cursus bestelt. Informatiepakket M mmr- J

Bon invullen en opsluren naar: Linguaphone Instituut, Heiweg 8, 616.1 DA Geleen

¥ stuur mij vrijblijvend een gratis informatiepakket van de taal die ikheb aangekruist.
UCI j 'MeiNederlandstalig cursusmateriaal "Mei Engelstalig cursusmateriaal ____T^i'
DAlnkaans"* DFins" DlJslands" DNedetlands" DSpaans' |^"B
OArabisch" OFrans' □ Indonesisch' □ Noors" UThais"
D Chinees (Mand)"" □Grieks" Cl Italiaans" □Pools" DTurks" ________________□Deens" DHebreeuws" □ Japans" □Portugees" DWels"
□Duits" DHindi" DKoreaans" □Russisch" □Zweeds" VfHfSjCpffl□Engels' Diers" □ Maleis" □Servo-Kroatisch" _______M_i__l
D Dhr. D Mevr. 1^ HIJIIIQVoorletters en naam: Straat: ____r_R___9_l
Postcode: I I I I I I I I Plaats: g l
Telefoon: Geb.datum: _H_r"_^__i[Een taal leer jebij Linguaphone! 1

__r_____T_n___i _____^^T_r__s^r__f^f____T. *h| H I 11 Ta irfKilui^lfl i| *^ * il p ,___i__!___r _r_--__ ___^r__r^___. '
Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve

in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarrente

5 000 48 mnd. 138,77 .4~_ 150.95 18.7
10 000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15 000 60 mnd. 344,69 14.3 366.84 16.1
30 000 72 mnd 609.22 14.2 622.29 15.2 J

Krediet U betaalt Rente volgens min. tarief Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per maand eff. jaarrente looptijd max. tarief looptijd

11 000 220 1 145 14,6% 75 mnd 17,6 85
18 000 360 1145 14,6% 75 mnd 17.3 83
25 000 500 111 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35 000 700 1 09 13.9% 72 mnd 16.5 80

■■Mn.
______
_S_l Provincie«Sfêffö iviniwre Bureau BibliotheekW_. Limhlirn Postbus 5700
\J92te) l-lIIIUUiy 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken
m 317/49-91 bekend, dat zij voornemens zijn aan ENCI

Nederland B.V. onder een aantal voorschriften
een revisievergunning ingevolge de Hinder-
wet, de wet inzake de luchtverontreiniging en
de Wet geluidhinderte verlenen voor haar
cémentfabriek gelegenLage Kanaaldijk 115 te
Maastricht. Het ontwerp van deze beschikking,
alsmede de aanvraag en andere ter zake zijn-
de stukken liggen ter inzage van 4 december
1991 tot 19 december 1991 en wel: - in het
Provinciehuis te Maastricht (bureau Biblio-
theek) tijdens de werkuren; - in het gemeen-
tehuis van Maastricht, Stadskantoor I, begane
grond, Stadhuisstraat 5, Maastricht, maandag
tot en met vrijdag van 09.00. uur tot 16.00 uur,
alsmede op donderdagtot 19.00uur, alsmede
tijdens de werkuren na laatstgenoemde datum
op deze plaatsen tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld te-
gen de beschikking op de aanvraag. De aan-
vrager, alsmede degenen, diebezwaren heb-
ben ingebracht naar aanleiding van de aan-
vraag en een ieder die aantoont, dat hij daar-
toe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kun-
nen tot bovengenoemde datum gemotiveerde
schriftelijke bezwaren inbrengentegen het ont-
werp van de beschikking. Degene die een be-
zwaarschrift indient, kan verzoeken zijn per-
soonlijke gegevens niet bekend te maken. Een
bezwaarschrift moet worden ingediend bij Ge-
deputeerde Staten, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht. Alleen degenen, die bezwaren
hebben ingebracht op de wijze als bovenom-
schreven en een ieder die aantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest,
zijn later tot het instellen van beroep gerech-

| tigd.

Berben's Effectenkantoor BV
commissionairs in effecten

BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN IN BELGIË,
NEDERLAND EN ZWITSERLAND MET EEN

MINIMAALRENDEMENT VAN 12%
Al meer dan 20 jaar gegarandeerd

vertrouwd beleggingsadvies.
Bel voor informatie of afspraak

043-213871
Rechtstraat 89, 6221 EH Maastricht meu

Haarprobleme?

Für Damen und Herren
lichte. Haar oder Glatzenbildung smd PJSeriöse Experten .eigen Ihnen wie es 9
Auch besonders interessant tür un.ulnef ,^Toupettr.ger. 'XI
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ONDERWIJS
GEEFT WERK
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O
ten-e deshommes

TEL. 070-363 79 40
Doe ookmee!

GIRO 64690Ö
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De handige, vertrouwde Limburgs
Dagblad-kalender is er weer. Ook in 1992 weet u
markten, kermissen,feestdagen en naamfeesten
precies te vinden, terwijl de kalender bovendien
de nodige ruimte biedt voor aantekeningen.

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de meeste zaken waar u
losse nummers kunt kopen. De prijs ’ 5 50

LimburgsDagblad J



Van onze verslaggever

fRUNSSUM - Drie marktkooplieden mogen de komende
l^ee weken niet meer verschijnen op de zaterdagmarkt in
ffrunssum. Het college van die plaats heeft dit gisteren aan de
Re kooplui geschreven, nadat die afgelopen zaterdag te vroeg
7*et hun kraam de markt verlieten.

Gigantisch riool

DOOR WIM DRAGSTRA leendal te kopen. „De prys is
heel redelijk en het terrein staat
in allerhande studies te boek als
een prima bedrijfsterrein. Maar
wjj willen ook de ecologische en
landschappelijke waarden in de
gaten houden en een geïnte-
greerd plan maken voor Ter-
worm en het Geleendal. Het
stadspark-idee dat we voor dat
gebied hebben, spreekt me wel
aan."

Gemeente pakt veroorzakers lege plekken aan

Brunssum weert drie
kooplui van markt

HEERLEN - De term 'Land
voor vrede' is in de internationa-
le politiek momenteel veelge-
hoord, in Heerlen hoor je de
term 'kopen om te verkopen.
Het gaat over het Geleendal.
Burgemeester en wethouders
van Heerlen vinden namelijk dat
ze dat terrein moeten kopen, om
zodoende tegen te gaan dat pro-
jectontwikkelaars er de hand op
leggen en er kantoren gaan bou-
wen. Volgens het bestemmings-
plan mag dat, want dat was al
aangepastvoor het ABP, dat ooit
van plan was er een nieuw kan-
toor te bouwen.

Dat doet het trouwens bij wel
meer gemeenteraadsleden. Men
ziet er wel wat in het Geleendal
en Terworm (het gebied tussen;
huize Douvenrade en het Motel
langs de autoweg) in één plan
aan te pakken. LIOF, Economi-
sche Zaken, de Kamer van
Koophandel, GS vinden het alle-
maal wel een goed plan. Zelfs
Rein Hummel van de Groepe-
ring Heerlen-Noord zei vrijdag
dat de redenering hem wel aan-
staat. Maar er zit een addertje
onder het inmiddels vrij dure
gras van het Geleendal. En dat
addertje heet Muermans.

Deze belegger beweert namelijk
rechten op het Geleendal te kun-
nen doen gelden. Hij heeft het
eerste kooprecht, zo zegt hij. Zou
de gemeente het Geleendal ko-
pen van het ABP, dan begaat de
gemeente een onrechtmatige
daad want dan kan het ABP niet
meer aan hem leveren. Muer-
mans is zo zeker van zijn zaak (of
vindt de belangen dermate
groot) dat hij naar de rechtbank
in Maastricht is gegaan en ge-
vraagd heeft om een gerechtelijk
onderzoek.

marktkooplui vinden dat de markt
door de lege plekken onaantrekke-
lijk wordt. Bovendien zeggen zij
last te hebben van de auto's van de
vroege vertrekkers. Zij hebben zich
hierover beklaagd bij de gemeente.

j^nssum waarschuwde vorige
.^k al de marktkramers die vóór
ft uur hun koopwaar inpakken,

een verordening uit 1988*>Urt de markt in Brunssum tot■00 uur en z jjn (j e marktkooplie-
£* verplicht tot dat tijdstip aanwe-

? te zijn. Om niet te laat op de, in Geleen te komen,gassen enkele marktlui met hun
gullen echter al ruim vóór die tijd.

tieleen mogen zij nog tussen één
kwart voor twee hun stand op-Ouwen.

Afgelopen zaterdag heeft de Bruns-
sumse marktmeester gecontroleerd
wie voor één uur de markt verliet.
Het grootste deel van de betrokken
marktlui heeft de waarschuwing
van de gemeente opgevolgd. De
drie anderen zyn pas weer welkom
op de markt van 21 december.
Breken zij hun kraam dan weer te
vroeg af, dan zal de gemeente hen
de toegang tot de markt definitief
ontzeggen.

.0r het vroegtijdige vertrek uit
blijft de markt daar het

lelf_e gedeelte met enkele lege
*ken zitten. De achterblijvende

Toneelspel MenS
erg onnatuurlijk

recensie

Een deel van de Heerlense ge-
meenteraad vreest dit gerechte-
lijk onderzoek. De raadsleden
zhn bang voor langslepende pro-
cedures. Het college vreest dit
onderzoek niet. Het accepteert
zelfs van het ABP dat de pen-
sioengigant geen vrijwaringsver-
klaring afgeeft voor het Geleen-
dal.

„want dat is bij ons niet gebrui-
kelijk. Wü willen verder geen ri-
sico's lopen die onvoorzien en
onnodig zijn." Het ABP ver-
koopt en daarmee is de kous af.
Komen er daarna nog gerechte-
lijke procedures, dan moet de
gemeente maar wachten met de
ontwikkeling van het Geleendal,
zo lijkt de gedachte te zijn.

„Nee dat doen we niet", zegt een
woordvoerder van het ABP,

Het college (PvdA-CDA) heeft
gekozen voor aankoop. „Omdat
we niet willen dat in het Geleen-
dal kantoren gebouwd worden.
Als beleggers het terrein kopen
kunnen ze gaan bouwen en dat
willen we daar niet. De kantoren
moeten in het centrum van Heer-
len komen, dat staat in het cen-
trumplan en daarop willen we
ons richten", aldus wethouder
van Stadsontwikkeling Hub Sa-
velsbergh.

De gemeente Heerlen is nu als
de dood voor 'ongewenste ont-
wikkelingen' in dit gebied. Met
één excentrisch liggend winkel-
centrum, 't Loon, heeft Heerlen
al genoeg te stellen. Een nog ex-
centrischer gelegen kantoren-
centrum wil Heerlen er niet bij
hebben. Vandaar dat de gemeen-
te er alles aan doet het Geleendal
te kopen. Eerst zelf, toen weer
met projectontwikkelaars, daar-
na weer zelf.
Het probleem is dat Heerlen
geen geld heeft. Maar daar heb-
ben ze wat op gevonden. De 7,5
miljoen kan uit het budget voor
de ontwikkeling van het cen-
trumplan gehaald worden. „We
kopen het Geleendal om de ont-
wikkeling van het centrum veilig
te stellen. Daarvoor kunnen dan
ook geld dat voor het centrum
bedoeld is, gebruiken", verklaar-
de wethouder Zuidgeest vorige
week. De private partners van de
gemeente in het centrumplan
hebben hun toestemming gege-
ven voor het gebruik van de 7,5
miljoen.
De gemeenteraad van Heerlen
beslist vanavond over de aan-
koop. Volgens politieke peilin-
gen heeft alleen het CDA en
klein links een uitgesproken me-
ning. Het CDA is voor de koop
en klein links tegen. Binnen de
PvdA is men verdeeld. Groepe-
ring Heerlen-Noord kijkt eerst
de kat uit de boom en wacht het
debat af, een methode die men
van de VVD heeft afgekeken.

Hij vindt het geen risisco het Ge

En vindt de gemeente Heerlen
dat erg? Nee, helemaal niet.
Want hoe langer de ontwikkelin-
gen in het Geleendal geblok-
keerd worden, des te langer kan
het centrum van Heerlen daar de
vruchten van plukken. En was
dat niet precies de bedoeling?

DOOR JEF BONTEN

Dmark
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- De comeback van
?? Heerlense toneelvereniging

met het blijspel 'Morgen
Saan we lijnen' is vooralsnog
*>een succes. Na de verhuizing
**n MenS van de Heksenberg«aar gemeenschapshuis de Cau-

in Heerlerbaan was de
Publieke belangstelling zondag-

"Yon-d groter dan ooit tevoren,
kwam het wel daar-

°°r dat de spelers zo overdre-ven goeo< nur_ best deden, waar-
°or het net misging. Gedenkboek doet historie herleven

Woningvereniging
Simpelveld viert
75-jarig bestaan

Momenteel staan 430 personen
als woningzoekenden ingeschre-
ven. Penningmeester Michel
Dreuw: „De doodsklokken heb-
ben nog niet geluid of ons be-
reikt soms al telefonisch een
verzoek om de open gevallen
ruimte te bezetten."

ring zorgen tegenwoordig voor
het reilen en zeilen van de 75-ja-
rige Woningvereniging Simpel-
veld.de twee-acter 'Morgen gaan

Zw nen' bespreken de drie
waarlijvigg vriendinnen Elly

Ritzen), José (Hilde Gie-
onn en Ttuus (Truus Coumans)

de i
r net ëenot van een gebakje

laatste nieuwtjes. Daarbij ko-
j£en ze tot de ontdekking dat
v ark, de aanstaande schoonzoon__^ Elly, volgens hen nog een
lii_.enc^n heeft en dus een huwe-
"JKszwendelaar is.

Nieuvjp projekten staan gepland
in het Marktplan te Simpelveld
en bij de derde fase in het Kerke-
veld te Bocholtz. Aan de Markt
in Simpelveld zal een modern ei-
gen kantoor verrijzen (kosten 1,5
mihoen).

" Waar ooit de Heerler-
weg in Hoensbroek te vin-
den was, bevindt zich nu
een grote zandvlakte met
in het midden ervan een
gigantisch riolering stel-
sel. De afbraak van flats
op dit punt wordt aange-
grepen om maar meteen
de hele omgeving, inclu-
sief de riolering te veran-
deren. Er komen nieuwe
woningen, een nieuwe
weg en een gigantisch
riool met een enorm over-
stortbekken. Momenteel
wordt hard gewerkt aan
derealisering daarvan.

Foto: KLAUS TUMMERS

Ij tot een aan*al verwikke-
g gen waarbij Mark (René
\v,olJns^ tenslotte, gekneveld en
y^1' aan agent De Vries (Louis
g-^teeg) overgeleverd wordt,

een ■ ontknoPin_ blijkt dat erjttmisverstand in het spel is en
en Diane (Gertie Zinsen)

ten6'611 a^sn°g trouwen. Als Mark
v «slotte meldt dat hij nog een
he JfezeH_ oom in de aanbieding
I^3**' besluiten de dames tochar te gaan lijnen.

Na zijn aantreden in 1961 wist de
nieuwe voorzitter A.H. Got-
schalk de gemeente te bewegen
een 260- tal gemeentewoningen
aan de woningvereniging af te
staan. In 1985-1986kwam daarbij
ook het gemeentelijk woningbe-
zit van Bocholtz (330 woningen).

een tweede projekt van twintig
huizen aan de Bouwerweg, Ro-
deput en de Stampstraat van de
grond kwam.

ewel simpel en erg voorspel

De spelers hadden plezier had-
den in wat ze deden. Maar als ze
willen dat het publiek dat de vol-
gende keer ook heeft, zullen ze
echt beter moeten spelen.

Het onnatuurlijke werd nog eens
versterkt door het stijve schrrjf-
taal-Nederlands, waarin het stuk
gespeeldwerd. HetLimburgs ac-'
cent was niet storend, maar wie'
spreekt er nou van 'verleden
maand' en 'kennis hebben aan
iemand'? Daarbij improviseer-
den de spelers regelmatig zinne-
tjes die meestal niet leuk waren
en soms zelfs niet klopten met
het verhaal.

Moeder Elly (geen debutant)
spande wat dit betreft de kroon.
Ze raffelde haar tekst achter el-
kaar af, zonder zelfs de meest
natuurlijke pauzes aan te bren-
gen. Verder keek ze voortdurend
naar het plafond en riep ze zo
vaak 'oooh' dat het eerst ver-
keerd komisch en later zelfs hin-
derlijk werd. Ook de andere
spelers waren erg druk en hun
mimiek en gebaren waren onna-
tuurlijk. Het lag er allemaal te
dik op, waardoor ook leuke
vondsten, zoals een slow-motion
vechtscène de mist ingingen.

baar, had dit verhaal best een
aantal komische momenten kun-
nen opleveren. De zes spelers
van MenS kwamen echter niet
verder dan het niveau van een
schoolcabaret. Op zich was het
heel moedig van MenS om vier
debutanten te durven inzetten.
Regisseuze Jacqueline Kerkhof
was echter schromelijk in gebre-
ke gebleven door de acteurs niet
te wijzen op hun overdreven
spel.

Plamuur
" Wat zal het tochten in het
huis van familie De Haas in
Landgraaf. In het kozijn van
de slaapkamer van zijn 19-jari-
ge dochter zit volgens vader De
Haas een gat van 70 centimeter
lang en drie tot vier centimeter
hoog. De oorzaak is rotting. De.
heer des huizes laat weten al zes
jaar in de weer te zijn voor een
sluitend kozijn. Het huis is na-
melijk eigendom van een wo-
ningvereniging. Gisterochtend
arriveerde een schilder met een
potje plamuur en plamuurmes.
Volgens De Haas viel deze
bijna om van verbazing bij het
zien van de ruim uitgevallen
natuurlijke ventilatie, .fiier
héb ik zeker vijfentwintig kilo
plamuur voor nodig", stamelde
de schilder, waarna hij zich uit'
de voeten maakte. De heer De
Haas blijft met het gat en een
zieke dochter zitten. Hij blijft
wachten op een oplossing van
de woningvereniging. Inmid-,
dels heeft hij ook hulp gezocht]
bij een advocaat en de verzeke-
ring.

Portoroz
% In deSloveense stad Portoroz
is een kinderopvangcentrum
ingericht met een capaciteit
van 100 kinderen. Door de Joe-
goslavische burgeroorlog ver-
blijven er nu echter ruim 600
kinderen. Veel van hen zijn
wees, of zijn hun ouders een-
voudig kwijtgeraakt in het
strijdgewoel. Wat heeft dat te
maken met de Oostelijke Mijn-
streek? Veel, want Sloveense
organisaties uit onder meer
Heerlerheide, Meezenbroek en
Schaesberg proberen dg slacht-
offers van de oorlog te helpen
met bijvoorbeeld* kleding en
voedsel.

Portoroz (2)
" Winkeliers in Schaesberg
hebben nu besloten de kinderen
van het opvangcentrum in Por-
toroz te 'adopteren. Ze gaan
geld inzamelen voor de aan-
koop van kindervoeding, fabri-
kanten van luiers en kinderver-
zorgingsprodukten worden
benaderd om hulpgoederen ter
beschikking te stellen en e_
komt een december-wijnactie
waarvan de baten ten goede
komen aan de actie. Op 18 of 19
decembervertrekken volgens de
plannen een of meer vrachtwa-
gens naar Portoroz.

Kort en ver
" Op 5 oktober gingen vanuit
zwembad Dr Pool in Kerkrade
vijfhonderd ballonnen van het
Astma Fonds de lucht in. Aan
de ballonnen was een kaartje
bevestigd, waarop de ontvan-
ger van de ballon verzocht
werd de vangst te melden aan
het Astma Fonds Oostelijke
Mijnstreek in Kerkrade. Afgelo-
pen zaterdag werden de reac-
ties geïnventariseerd en wer-
den de prijzen uitgereikt. 52
kaartjes heeft men in Kerkrade
ontvangen, het gros afkomstig
uit Duitsland. Drie balonnen
zijn neergestreken in Denemar-
ken en een in Retry in Zweden.
De hoofdprijs ging echter naar
Lars de Kort, een opvallende
naam.

Kort en ver (2)

" Een ballon die 'Lars' heet
vliegt natuurlijk linea recta
richting Scandinavië. Maar
voor een ballon met de naam
'De Kort' geef je geen stuiver.
Die haalt Herzogenrath niet
eens, zou jezeggen. Waarschijn-
lijk stond alleen de voornaam
van de jongen op de ballon.
Want de heliumzak van de
jeugdigeLars is neergestort op
het Finse Curu. Zaterdag is hij
beloond met een fraaie speel-
goedtruck. Hopelijk blijft die
dichter bij huis.

SIMPELVELD - Burgemeester
Fons Teheux mag in zijn voor-
woord dan stellen dat de 75-jari-
ge Woningvereniging Simpel-
veld inhoud geeft aan het huis-
vestingsbeleid, lange tijd liet het
functioneren van deze coöpera-
tie veel te wensen over. Dat
blijkt uit de jubileumuitgaveBe-
ter leven begint met goed wonen'
van de Geleense auteur Sjef
Maas.

Het jubileumwordt gevierd met
twee missen op 8 december, in
Simpelveld om 9.30 uur en in
Bocholtz om 11.30 uur. Vrijdag
13 december is er een jubileum-
receptie in zaal Maxime (Vroen-
hofstraat 1 te Simpelveld), van
18.00-20.00 uur.

Op 4 december wordt het jubi-
leumboek aan leden, bestuur, B
en W, NCIV en de Huurdersbe-
langenvereniging gepresenteerd
in kasteel Vaalsbroek.

en een 18-koppige ledenvergade

Vijf professionele krachten, een
algemeen bestuur - nog altijd
onder leiding van Gotschalk -

In 1921 realiseerde de vereniging
haar eerste complex van tien woj

ningen aan de rand van Simpel-
veld. De stichtingskosten be-
droegen A6143- per woning en
de maandhuur f120,75. Vijf mijn-
werkers, vier spoorlieden en een
postbode waren de koning te
rijk.

Lerschen de Woningvereniging
Simpelveld op. Het startkapitaal
bestaat uit tien aandelen van
fllO,- die maximaal vier procent
rente mogen opbrengen.

Simpelvelds eerste huisarts, G.J
Buijsrogge, richtte samen met

onder meer Piet Lerschen en J.
Th. Maessen, E.J. Tax en L.

De start in 1916 was allesbehalve
veelbelovend. Simpelveld telde
anno 1916 2968 inwoners. Het
drankmisbruik liep tijdens de
mobilisatie weleens uit de hand.
Vijftien gevallen van rood vonk
noopten dat jaar tot hygiënische
maatregelen. De veldwachter
droeg onder meer de zorg voor
zestien elektrische straatlampen.
Maas beschrijft op vermakelijke
wyze de lokale situatie, die ech-
ter ook door sociale woningnood
gekenmerkt werd.

Het duurde tot 1949 (28 jaar na
de eerste oplevering) voordat

" Poseren bij de eerste tien woningen-in-aanbouw van
Woningvereniging Simpelveld. In het midden (met stro-
hoed) de voorzitter Buijsrogge.

"Je zult het maar meemaken
dat je als nietsvermoedende
klant met alleen maar guldens
op zak, een winkel binnenloopt
en ziet dat alle prijzen in DM-
mark geprijsd zijn. Dat over-
kwam een man uit Kerkrade
dieeen bezoekje bracht aan een
nieuw geopende sportzaak in
Kerkrade. ,JZou onze Neder-
landse gulden dan niet meer
geldigzijn?", vroeg de man zich
kwaad af. ,£aten we dan ook
een Duitse burgemeester ne-
men", stelde hij voor. Het bord-
jewaarop stond dat binnen wet
Nederlands wordt gesproken
bood de Kerkradenaar geen
soelaas. Zo te zien past deze
winkel zich nu al aan aan Eu-
ropa '92.De angst dat burgers na invoering

van de betaalcontainer hun huisvuil
liever illegaal gaan storten dan ge-
bruikt te maken van de container, is
volgens Oosteroom ongegrond.

A2OOO wil zo de burgers stimuleren
zo weinig mogelijkafval te produce-
ren. Volgens raadslid Van Ooste-
room is het ook een manier om de
kosten van het ophalen van huisvuil
rechtvaardig te verdelen over de
burgers.

Elk huishouden zou dan een spe-
ciaal nummer krijgen die door de
computer opgeslagen wordt. Van
Oosteroom stelt dit voor in een brief
aan B en W. Volgens hem zou een
soortgelijkig project dat begin sep-
tember in de Duitse stad Baesweiler
van start is gegaan, positief resul-
taat geboekt hebben.

LANDGRAAF - Als het aan
de Landgraafse Abissenbosch
2000-raadslid W. van Ooste-
room ligt, moeten burgers die
het meeste huisvuil aan de
straat zetten ook meer gaan
betalen. Door middel van een
ingebouwde chip in de afval-
container, kan geregistreerd
worden hoe vaak de afvalcon-
tainer en door wie, gebruikt
wordt.

A2000pleit voor
betaalcontainer
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Heerlen wil kopen
om te verkopen...

Vanavond ontknoping van Geleendalkwestie

Goudvoor duo
Oetgesjloape

EN - Piet Boonstra en
d-r- d

VeJlinga, beter bekend on-
«aterri naam Oetgesjloape, zijn
Qourj ag onderscheiden met deoHdeien, NarrekaP> de hoogste
ca _>_, eidin<§ in deLimburgse

'avalswereld. Het duo zet

" Duo Oetgesjloape met de.
Gouden Narrekap.

Foto: KLAUS TUMMERS

zich al meer dan zeventien jaar
in voor het carnaval in Limburg.,
Tijdens de receptie in Kasteel
Hoensbroek tracteerde Oetgesj-
loape de honderden bezoekers
op onvervalsteLimburgse carna-
valshumor.

Herinrichting
zweefvliegveld

theoretisch rond

De omgeving van het zweefvliegveld is vol-
gens het streekgewest één van de meest
waardevolle gebieden in de Schinveldse
Bossen. Omdat de baan slechts tweekeer per
jaar wordt gemaaid, verschraalde de grond
en werd het gebied een paradijs voor zeldza-
me planten en insekten. Om deze ontwikke-
ling te stimuleren wordt de beek die door het
gebied loopt uit het beton gehaald (gedeka-
naliseerd).

De beek krijgt zo haar natuurlijke loop terug.
Omdat daar de noodzakelijkeruimte voor te
creëren, wordt het beginpunt van het zweef-
vliegveld verlegd richting bos.

het Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg.
Daarin moeten de Schinveldse Bossen zoda-
nig worden ingericht, dat de recreatie niet
ten koste gaat van de natuur. Binnenkort
worden daarom de wegen in het gebied afge-
sloten voor gemotoriseerd verkeer.

Het verleggen van het zweefvliegveld maakt
deel uit van het deelplan Schinveld-Oost van

ONDERBANKEN - De herinrichting van
het zweefvliegveld in Schinveld is theore-
tisch rond. De gemeente Onderbanken is
met de pachter van het terrein naast het
vliegveld, J. Jacobs, overeengekomen dat
het pachtcontract wordt ontbonden. Daar-
door is het pad geëffend voor het verleggen
van de baan. In ruil voor de contractontbin-
ding wordt Jacobs eigenaar van boerderij
Leiffenderhof en krijgt hij een bedrag van
70.000 gulden uitgekeerd. Op 12 december
buigt de raad zich over het voorstel.

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek

nieuwsanalyse



Paard van Haaze
'vastgelegd'

HEERLEN/ZOETERMEER - „Wij zouden dolgraag in Lim-
burg een etappefinish hebben van Olympia's Ronde van Ne-
derland. Echter, wij zochten tevergeefs naar een vereniging of
plaats, die iets dergelijks in 1992 wil organiseren."

Geloof mij, er komt enorm veel bij
kijken om een wielerkaravaan er-
gens te laten finishen. Wij, als TWC
Maastricht, verlenen bij menige or-
ganisatie technische medewerking,
zoals in de Amstel Gold Race of bij
de Profronde van Maastricht. Om er
ook nog Olympia's Ronde bij te ne-
men wordt te veel v.an het goeie.
Andere clubs denken er precies
eender over."

Een paar vooroorlogse edities niet
meegerekend, staat Olympia's Ron-
de sinds 1955 ieder seizoen op de
amateurkalender, met dien verstan-

de dat het evenement aanvankelijk
onder de naam Olympia's Toer
plaatsvond. Tot de winnaars heeft
onder meer Harry Steeyens uit Els-
loo behoord. Hij glorieerde in 1965.
Volgend jaarklinkt het startschot in
Zoetermeer. De finish wordt negen
dagen later bereikt in Uitgeest, na-
dat onder andere het Belgische Zot-
tegem (op de derde wedstrijddag)
de karavaan heeft ontvangen. Van-
uit Zottegem wordt trouwens eerst
een verplaatsing per auto gemaakt,
alvorens het peloton in Den Bosch
weer van start gaat voor de reste-
rende zes ritten.

etappeplaats had begeleid, zat als
gast in mijn auto toen wij naar Val-
kenburg reden. 'Ongelofelijk, deze
interesse. Het lijktwel de finish van
een topkoers voor profs', zei hij. Ik
besef heus, dat er ook veel wieler-
fans uit andere streken van het land
present waren, maar het doet niets
af aan de interesse. Mogelijkvinden
wij via de heer Janssen van de Val-
kenburgse brouwerij De Leeuw, die
tot onze sponsors behoort, na het
volgend jaar weer een etappeplaats
in het zuiden."

. Kooyman, PR-officer van de
.ting Olympia's Tour, bena-
_t hoe jammer men het in de top
's lands grootste wielerevene-

ment voor amateurs vindt, dat de
karavaan voor het tweede achter-
eenvolgende jaar geen pleister-
plaats heeft in Limburg. Het is

i\ opvallend, omdat deze pro-
1e gedurende tientallen jaren
belangrijke rol speelde in de
pekoers, die volgend jaarverre-

Hen wordt in de periode 16-24 mei.

In de voorbije decennia was met
)_H_e Hulsberg velekeren eindpunt
<var( een rit. Ook Geleen deed een
Jdüit in het zakje en zowel op de
Caüberg als Adsteeg zetten de ren-
«nérs nog niet zó lang geleden voet

de grond na een slopende tocht
de heuvels.

I
©e kosten van een etappe-aan-
.tomst in de amateurkoers zijn voor
Limburgse organisatoren (clubs of
comités) gewoon te hoog gewor-
den. „Bovendien", klinkt hier en
daar, „heeft de provincie misschien
al;te veel andere grote wielerevene-
menten om ook nog warm te lopen
voor een koers als Olympia's Ron-
der Immers, nog voordat bekend
weid dat Valkenburg als etappe-

its fungeert in de Tour de
.ce 1992, kwam men beslist aan
rekken."

iit alles denkt men niet eens al-
aan Amstel Gold Race, Natio-

■ kampioenschappen, Profronde
van Nederland of een doortocht van
EG-Ronde c.g. Vrouwentour, maar
ook aan menige amateurklassieker
yan eigen bodem.

geloof ik niet, dat men in
Limburg uitgekeken is op Olym-
pia's Ronde", zegt Wim Kooyman.
,Jk herinner mij onder andere de
enorme belangstelling toen wij an-
derhalf jaar geleden op de Valken-
burgse Cauberg arriveerden. Daags

waren wij in Zottegem ge-
"weest. De commandant van het Bel-
gisch politiedetachement, dat de
karavaan op weg naar de Vlaamse

" De route van het evenement in 1992

BAARN - De Stichting het N
derlands Olympiade Paal
(NOP) heeft het dressuurpaal
Windsor JH van Jeannette Ha
zen 'vastgelegd. Dat beteken
dat de elfjarige ruin van de am
zone uit Abdissenbosch tot f
met de Olympische Spelen ni
verkocht mag worden en b
schikbaar moet blijven voor <i
Nederlandse dressuursport. Oo
Corado, die in handen is va
Hans Bernoski, is door het NO
vastgelegd.

BSW Weert stuur
Cooper weg
WEERT - De Amerikaans,
ketballer Eric Cooper heeft fl
de eredivisieclub Selex BS1'Weert de bons gekregen. Het bi
stuur van declub heeft de besti V
sing genomen, omdat 'de plo<i
uit balans was geraakt'. Als v^vanger is de 23-jarigeAmerika!
Andy Kennedy gecontracteer
Kennedy is een 2,01 meter lanP
blanke speler. Hij is afkomst
van de universiteit van Alabai* t
Birmingham. Afgelopen seizcA
scoorde hij gemiddeld 23 punt*.
per wedstrijd. Kennedy zal zateti
dag tegen Prospects in E^o
Bosch zijn Nederlands debu'li
maken. i
i
ti

Vrouwenvoetbal
Oiympiseh
GUANGZHOU - De Fifa «
vrouwenvoetbal introduceren'f
de Olympische Spelen. Volg*'
de wereldvoetbalbond vold"»
het aan alle lOC-eisen. Het is'
bedoeling dat het vrouwenvC
bal tijdens de Spelen van 1996
Atlanta als demonstratiesport'
het programma wordt geplaa*
Vanaf het jaar 2000 moet het V
gens de Fifa een permanef
Olympische status krijgen.

Bobsleeër
mist remmer
DEN HAAG - Han Minjon he<t
zich teruggetrokken voor ' (
vierde en laatste bobsleeW*)
strijd voor de wereldbeker, d°]
derdag in Altenberg. Hij kan "" .
beschikken over zijn remi'1 s
John Drost, die te veel last " j
dervindt van een rugbless^ j
Het is een lelijke streep doof1 <rekening van het duo, dat net' i
Geurts/Langeveld verwoede f |
gingen doet zich voor de OlJj 1pische Winterspelen in Albert 1

le te plaatsen.

„Bovendien telt mee of er alleen een
aankomst is of dat ook nog een indi-
viduele tijdrit danwel een ploegen-
tijdrit wordt verreden."

„Een en ander heeft te maken met
de dag waarop wij neerstrijken in
een bepaalde plaats, bijvoorbeeld
een doordeweekse dag of in een
weekend", zegt Wim Kooijman.

Het bedrag, dat aan het bestuur van
de stichting Olympia's Toer overge-
maakt moet worden om een etappe-
finish te organiseren varieert tussen
de tien- en twintigduizend gulden.

Kortom, het bedrag van tien- a
twintig mille is een basisbedrag,
plaatselijke organisatiekosten
(dranghekken, vergunningen, sein-
gevers voor het tijdelijk afsluiten
van wegen, etcetera) niet inbegre-
pen. Hotelkosten van ploegen en
officials zijn daarentegen weer voor
rekening van de stichting Olym-
pia's Tour.

Pie Quadvlieg van de Toer- en Wie-
lerclub Maastricht voegt hier nog
aan toe: „Vergeet vooral ook niet de
bijkomende kosten, om over devele
uren nog maar niet eens te spreken.

Sjeng Duijckers, districtssportcom-
missielid oftewel consul van de
KNWU in Limburg, zegt: „Ik heb
op verzoek van de organisatoren
van Olympia's Ronde eens gepolst
of er hier wellicht toch nog een
etappefinish te realiseren zou zijn.
Er was niemand warm voor te krij-
gen. Het heeft toch wel te maken
met het financiële plaatje."

" Op de Adsteeg in Beek hebben de amateurs uit Olympia's Ronde van Nederland menige keer strijd geleverd, ook in de
laatstefase van een etappe zoals op dezefoto uit het evenement in 1990.

Botsing in Beek
Caesar underdog tegen Blauw Wit

Limburgs trio in
raily- interland

Raas nam Robeet alsnog weer in
de ploeg op, nadat de Belg een
medische test had ondergaan.
Daaruit bleek, dat hij weer vol-
doende fit is. In het voorbije sei-

De samenstelling van de Buc-
klerploeg voor 1992: Maassen,
Rooks, Nijdam, Solleveld, Poels,
De Vries, Veenstra, Eyk, Goense,
Mulders, Kokkelkoren, Zuijder-
wijk (allen Nederland), Rayner
(Groot-Brittannië), Vanderaer-
den, De Clercq, De Keulenaer,
Segers, Robeet en gebroeders
Van Hooydonck (allen België).

zoen kende Robeet veel tegen-
slag. Onder andere in de Ronde
van Spanje maakte hij een zware
val.

Raas met ploeg
van twintig man
met wielrennen), Marco van der
Hulst en Patrick Tolhoek moe-
ten naar een nieuwe werkgever
uitkijken.

HEERLEN - Evenals Twan
Poels en Martin Kokkelkoren,
die alsnog contractverlenging bij
Buckler kregen nadat zij eerst
buiten de ploeg voor 1992 waren
komen te staan, blijft de Belg
Patrick Robeet onder de hoede
van chef d'equipe Jan Raas. In
het team van laatstgenoemde
zijn voor het nieuwe seizoen
twintig renners opgenomen. Zij
reden allemaal ook in de voor-
bije maanden al voor Buckler.
Alleen Peter Winnen (die wegens
rugklachten vrijwel zeker stopt

Loting WK-voetbal
live op televisie

JciEERLEN - De loting voor de
voorronden van het WK-voetbal,
■waarvan de eindronden in 1994 in
"de Verenigde Staten worden ge-
speeld, wordt komende zondag van-
"^f 19.00 uur (Nederlandse tijd) ver-
richt in Madison Square Garden in
■New Vork. De gebeurtenis zal
"rechtstreeks op de televisie worden
.uitgezonden door België 2. Neder-
.tand 3 (Studio Sport) schakelt rond
.19.30 uur over naar New Vork om
het Europese gedeelte rechtstreeks
op het beeldscherm te brengen.

Van onze correspondent

BEEK - In sporthal De Haamen te
Beek is vanavond de onvervalste
handbalderby tussen de heren van
Delmach/Caesar en Blauw Wit. Het
duel, dat wordt gespeeld voor de
vierde ronde van het bekertoernooi,
is beladen met sentimenten.

In het verleden dreigden de belan-
gen van beide clubs nogal eens te
botsen. Spelers ruilden regelmatig
het rode shirt voor een blauw of
omgekeerd. Pogingen om een fusie
tussen de twee plaatselijke vereni-
gingen tot stand te brengen, zijn al-
tijd mislukt.

Arthur Huntjens is een handballer
dievoor beide clubs heeft gespeeld.
Na een opmerkelijke opmars van
Caesar naar de eerste divisie koos
hij destijds toch voor Blauw Wit.
Die overstap nam Caesar hem niet
in dank af.

„Natuurlijk ontstaan er bepaalde
gevoelens bij zon overgang. In het
verleden speelde dat eigenlijk nog
meer dan nu het geval is," aldus de
fysiek sterke opbouwer, die twee
seizoenen geleden weer terugkeer-
de naar zijn oude liefde Caesar.

„Verleden jaarwerd ons de toegang
naar de kwartfinales versperd door
eerste divisieclub Saturnus. Daar-
voor hadden wij ploegen als SVM
en Swift Roermond al in het zand
laten bijten. Voor het duel tegen
Blauw Wit moeten we nuchter blij-
ven. Normaal gesproken is het een
maatje te groot voor ons," aldus
Huntjens. „Maar wij zijn als under-
dog tot heel wat in staat."

Bekerprogramma handbal; vandaag: Del-
mach/Caesar-Blauw Wit (20.15 De Haamen
Beek), Stauder Smeets/Sittard-Bevo (20.15
Sportcentrum Sittard); 4 december: Vios-
Hirschmann/V&L (19.30 Heythuysen); Lo-
real-SVM (19.30 Venlo); Zephyr-Auto
Caubo/lason (20.15 Schijndel); 6 december:
Stauder Smeets/Sittard .2-ADB/V&L 2
(20.15 Sportcentrum Sittard).

" BELONING - Het succesvol-
le optreden in het toernooi om
de Daviscup heeft de Franse ten-
nisploeg, die in de finale met 3-1
won van de Verenigde Staten,
een bedrag van 3,5 miljoen gul-
den opgeleverd. Het geld zal vol-
gens een speciale sleutel worden
verdeeld over de spelers en
coach Yannick Noah.

" VECHTSPORT - Tydens de
Nederlandse wu shu-kampioen-
schappen in Nieuwegein werd
Hoensbroekenaar Sonil Djasai
eerste bij de senioren tot 65 kilo-
gram free fight. Brunssummer
John van Nispen werd free fight-
kampioen bij de junioren tot 55
kilogram.

Rob Jacobs: 'Ik ben sprakeloos'

Boete niet betaald,
twee duels geschorst

Piet van der Sande weg bijRKDFC

Trainer mocht elftal
niet meer samenstellen

Tijdens deze rechtstreekse kracht-
;-meting starten telkens twee gelijk-
waardige rally-wagens op een spe-
ciale klassementsproef. Een specta-

culaire waterbak en springheuvel

" ___ n in het parkoers opgenomen. De
■twee rallywagens starten naast el-

■kaar en rijden op gescheide banen,
hetzelfde systeem als "Formula Ral-

.J_t_e".

Prominente deelnemers zijn voorts
John Bosch met de'nieuwe Nissan
Sunny, Chiel Bos met deLancia en
Jén van der Marel met de Ford Sier-

)p de Belgische lijst staan rij-
"idèrs als Guy Colsoul met Mitsubis-
hi," Mare Soulet met Ford Sierra,
Renaud Verreydt met Toyota en Pa-
mek jamar met een Nissan Sunny.
_Blk land brengt 16 équipes op de
baan.

'VALKENSWAARD - Op het Euro-
.ircuit in Valkenswaard vindt zon-

"dag voor de eerste keer een inter-
land plaats tussen Belgische en
■Nederlandse rallyrijders. Drie Lim-
burgse équipes staan aan de start.

-Henk Vossen start met de BMW M3,
\Maurice Bergsteyn is van de partij
biet de Opel Kadett GSI 16V en
Theo Knoop en Paul Boesten ver-
trekken met hun Peugeot 309 GTI
16V.

" VOETBAL - Het Limburgs
meisjesvoetbalteam speelt van-
avond in Helden tegen de ploeg
van het district Arnhem (19.00
uur).

" SCHORSINGEN - De tucht-
commissie van de KNVB heeft
voor een wedstrijd onder meer
geschorst: Schreuder (Feye-
noord), Schuurhuizen (Sparta),
Tebbenhof (SW/Dordrecht),
Nijhof (Twente) en Wijnands
(Utrecht).

Van der Sande wilde enkele spelers
passeren die allang in de basis ston-
den. „Dat viel in verkeerde aarde.
Als ik met hen praatte, waren er
geen problemen, maar achter mijn
rug om deden de vreemdste verha-
len de ronde. Ik moest spelers uit
het tweede team opstellen die ik
nog nooit op de training had gezien.
Ik kon mijn eigen beslissingen inza-
ke de opstelling niet meer doorvoe-
ren. Dan houdt het voor mij natuur-
lijk op."

hij 'geen heil meer zag in zijn werk'
bij de vierdeklasser. Van der Sande
had de indruk dat hij het elftal niet
meer mocht samenstellen zoals hij
dat zelf graag wilde. Het bestuur
heeft het ontslag geaccepteerd met
de mededeling 'dat het onder die
omstandigheden inderdaad beter is
dat beide partijen uit elkaar gaan.
Volgens woordvoerder Wijnen van
RKDFC 'klikte het niet meer tussen
trainer en spelers.

MERKELBEEK - Trainer Piet van
der Sande van RKDFC is met on-
middellijke ingang opgestapt bij de
Merkelbeekse voetbalclub, omdat

heeft me nog gevraagd de beslissing
uit te stellen, maar er was al genoeg
gepraat."

Sparta's trainer werd beboet als
gevolg van de rode kaart die hij
kreeg van scheidsrechter Uilen-
berg in de rust van de wedstrijd
tegen FC Utrecht op 22 septem-
ber, nadat hij de arbiter opmerk-
zaam had gemaakt op de brute
speelwijze van Utrechter Marcel
Liesdek.

„Ik sta perplex, maar misschien
kunnen we het bedrag telefo-
nisch overmaken. Dat gaat 't
snelst en dan kan ik misschien
nog onder die schorsing uitko-
men. Ik zal het in elk geval met
het bestuur opnemen. Maar ik
blijf achter mijn standpunt
staan."

ROTTERDAM - De tucht-
commissie van de KNVB
heeft Rob Jacobs alsnog
voor twee wedstrijden (te-
gen Volendam en Feye-
noord) geschorst omdat de
hem eerder opgelegde boe-
te van driehonderd gulden
nog niet is voldaan.

Jacobs weigerde de boete te be-
talen, omdat hij in zijn ogen was
vrijgesproken. „En dan is het
toch belachelijk dat ik een boete
moet betalen? Ik vind het schan-
dalig. Dit maak je nog niet in
Griekenland mee. Dit is echt on-
gelooflijk. Ik ben sprakeloos,"
aldus Sparta's trainer, die juist
een sponsor bereid had gevon-
den de boete voor hem te beta-
len.

" VOETBAL - In de voorron-
den om het kampioenschap van
Nederland voor jongens onder
zestien jaar won het Limburgs
elftal in Roermond met 2-1 (rust
0-1) van de afdeling Arnhem.
Voor Limburg scoorden Sten
Vries (Swalmen) en Michael van
den Essen (MW).

'GELEEN - Trainer/coach Cliff Ste-
wart van de yshockeyclub Meet-
point Eaters heeft vandaag een
'speciale training op de ijsvloer van
Glanerbrook op het programma
staan. De Canadese oefenmeester
heeft zijn team een 'surprisetrai-
mng' beloofd omdat het landskam-

n Utrecht afgelopen weekeinde
'tweemaal versloeg. Sinds de komst
van Stewart verloor het Geleense
team geen enkele wedstrijd.

Surprisetraining
Meetpoint/Eaters

Piet van der Sande over zijn besluit
„De situatie was al geruime tijd on- Gedurende de rest van het seizoen
bevredigend. De 0-3 nederlaag te- worden de taken van Piet van der
gen RKSNE was de druppel die de Sande waargenomen door Zef
emmer deed overlopen. Het bestuur Blommaert.

" BOWLING - Tijdens het Val-
kenierstoernooi in Valkens-
waard voor damesdubbels be-
haalde het Maastrichtse team,
bestaande uit Liesbeth Rama-
kers en Janine Bartholet, een
dertiende plaats tussen ruim
honderdveertig deelnemende
duo's.
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HEERLEN - Winnende bedragen Spl
prijsvragen.

Lotto 48, eerste prijs: geen winnaar; t**
prijs: 1 winnaar ’ 300.000; derde prifr
winnaars ’ 5.162; vierde prijs: 2.364 *naars ’ 87,30; vijfde prijs: 49.450 winHj

’ 5. Cijferspel 48, 6 cijfers goed: geen?
naar; 5 cijfers: 4 winnaars; 4 cijfers: 'cijfers: 250; 2 cijfers: 2.370.

Toto 48, eerste prijs: geen winnaar; tw*l
prijs: -34 winnaars ’ 540,70; derdepr _*" ]
winnaars ’ 106,60.

Toto-gelijk 48, eerste prijs: geen wifljjj
tweede prijs: 1 winnaar ’ 328,90; "ffprijs: 14 winnaars ’ 117,40; vierde prüsl
winnaars ’ 10. A

(ADVERTENTIE) J

/^

U wilt wel eens het complet
programma zien en horen-

Daarvoor is er
in uw omgeving

een
Bang&Olufsen

Center
met het volledige B&O

programma en heel
veel kennis van zaken:

# i

Wijnbergen
Bang&Olufsen Center

HEERLEN Limburgiastraat 41,
Tel. 045-720560 1

# John Bosch voor de eerste keer in aktie met Nissan op Neder-
landse bodem

Olympia's Ronde te
duur voor Limburg

Etappekoers amateurs mist opnieuw finish in het zuiden

DOOR WIEL VERHEESEN

Volleybalteams
in zware poules
TOKIO - De Nederlandse vo
leybalploegen zijnvoor de Olyif
pische Spelen in zware poule
geplaatst. De vrouwen ontmofj
ten in Barcelona China, Cuba H
Brazilië. De Oranje-mannen sp"
len - als ze het kwalificatietoel
nooi in Amsterdam in mei wip
nen - tegen Zuid-Korea, AlgerijT
Sovjetunie, Cuba en Brazilië.

Limburgs dagblad sport

sportprijsvrage

sport kort



Marco van Basten:
'Poespas begint
mij te vervelen5

Van onze sportredactie

Michels het doorschemeren zo
weinig mogelijk te willen veran-
deren. Het elftal ziet er dan als
volgt uit: Van Breukelen, Blind,
Ronald Koeman, Van Tiggelen,
Erwin Koeman, Gullit, Rijkaard,
Wouters, Witschge, Van Basten
en Bergkamp.

Bondscoach Michels wilde
maandag nog geen opstelling be-
kend maken. Nederland, dat aan
een punt genoeg heeft om zich
voor de eindronde van het toer-
nooi om het Europees kam-
pioenschap te plaatsen, speelt
zeer waarschijnlijk in dezelfde
opstelling als enkeleweken gele-
den tegen Portugal.

THESSALONIKI - Ruud Gullit
heeft in Thessaloniki, waar het
Nederlands elftal morgen de
kwalificatie-interland tegen
Griekenland speelt, slechts een
kwartier van de ruim een uur
durende training meegemaakt.
De aanvoerder van Oranje wilde
geen risico lopen. Zondag liep
hij in de wedstrijd van AC Milan
tegen Inter een spierblessure in
de rug op. Gullit voelde zich
maandag nog niet geheel fit. De
verwachting is dat hij woensdag
zonder problemen in actie zal
komen.

niet aangeven. „Het ligt er aan hoe-
lang ik mij fit blijf voelen en of ik
voldoende gemotiveerd ben. Het
laatste telt net zo zwaar als het eer-
ste". Een titel met AC Milan is voor
hem een motief om door te gaan.
Net als kwalificatie voor het EK dat
de Europees kampioen morgen-
avond in Thessaloniki middels een
gelijkspel kan afdwingen. Over wat
er daarna gaat gebeuren wil hij geen
woord vuilmaken. „Laten we ons
nou eerst maar eens beperken tot
die wedstrijd tegen de Grieken".

■THESSALONIKI - Een Griekse verslaggever wil van hem
eten hoe Marco van Basten denkt over het voetbal in Grie-1

r.enland. „Good", zegt de spits van Oranje met een stalen ge-
rlcht. Zonder een spier te vertrekken volgt een zelfde ant-
woord op de vraag wat-ievindt van het Nederland elftal. Einde
Rterview. „Alle poespas er omheen begint mij een beetje te
gervelen", zegt Van Basten met een ietwat verveelde blik in
pijn ogen. „Het wordt allemaal te veel opgeklopt, te overdre-ren- bij de mensen gebracht".

Hoe Oranje dat varkentje moet was-
sen, is voor Van Basten geen vraag,
maar een weet. „De kwalificatie
komt op de eerste plaats, daarna
een overwinning en als alles mee
zit, kunnen we er een leuke wed-
strijd van maken. In die volgorde."

et mag duidelijk zijn dat Marco
Basten, alweer bezig aan zijn'""de seizoen bij AC Milan, nieter staat te popelen van ongeduid

£} de pers te woord te staan. Als
*atste van de opgetrommelde inter-.
j~ll°nals komt hij opdraven en vol-

et-ie aan het voor hem verplichte
Ek-0161 aan e vooravond van de
-/.'kwalificatie-interland tegen
jj le*en_and. „Stel jevragen maar".*, klinkt als een bevel. Van harte
wat het niet, zo lijkt het.

gaat het over koetjes
kalfjes. Over een spierverrek-

king, waardoor hij in september de
vriendschappelijke interland tegen
Polen miste, de geheelde enkelbles-
sure en het exzeem tussen zijn te-
nen dat hem tegen'Portugal parten
speelde. Van zijn enkels, zegt-ie,
heeft hij geen noemenswaardige
last meer. Na een wedstrijd is hij
„een beetje stijf', maar van slijtage
is volgens hem nog geen sprake.
„Hoewel ik toch al een jaarof tien
aan de top speel", grijpt hij terug
naar zijn debuut in Ajax-1, ruim ne-
genjaar geleden tegen NEC.
Hoelang hij het nog aan de top vol
zal houden, kan Van Basten (27)

Te vroeg gekraaid
Zaalvoetbalduelfataal voor ZVV Wierts/de Haantjes

" Voor Marco van Basten
(links) telt alleen kwalificatie.
Ruud Gullit hoopt hieraan te.
kunnen meewerken, maar hij
is nog steeds niet topfit.

Dat rijmt slechts ten dele met de
opvatting die Rinus Michels er op
na houdt. De bondscoach meent dat
Oranje het als Europees kampioen
min of meer aan zijn stand verplicht
is de reeks van acht kwalificatie-
duels met een overwinning af te
sluiten. Van Basten daarentegen
neemt al op voorhand genoegen
met kwalificatie. De rest, zegt-ie, is
mooi meegenomen.

Belg Mertens nieuwe ploegarts PDM
'Voornaamste laak is het brengen van rust aan medischefront'

Van onze sportredactie

Van onze correspondent
ARNO ROMGENS

" Sören Lerby, onder vuur.

ANTWERPEN - Toen hij nog maar
een ventje was, zat Jan Siemerink
voor de tv om Boris Becker aan te
moedigen. „Ik wilde altijd dat hij
zou winnen. Becker sprak me aan.
Er gebeurde wat als hij op de baan
stond."
Dat was zes jaar geleden, toen Bec-
ker voor het eerst Wimbledon op
zijn naam schreef. De tijden zijn
veranderd. Deze week wenst Sie-
merink de Duitser alle sportieve
tegenspoed toe. Immers, van zijn
supporter is hij zijn tegenstander
geworden, in het ECC-toernooi van
Antwerpen. De 21-jarige Rijnsbur-
ger schaarde zich gisteren bij de
laatste zestien door een overwin-
ning op Alexander Volkov (6-2, 4-6,
6-1). Woensdag of donderdag treft
hij Boris Becker, die nog nooit zijn
pad kruiste.

Siemerink
voor het eerst
tegen Becker

zoveel duidelijk geworden dat
het bij de renners ingebrachte
Intralipid (een emulsie uit soja-
bonenolie en lecithine) besmet
was.

werkt dat niet, dat is toch ver-
keerd overgekomen", aldus
Neerlands beste etapperenner.
„Ik heb het in zon zaak niet al-
leen voor het zeggen. Dat kan
ook niet, want je hebt met een
team te maken. ledereen moet
zich kunnen vinden in zon man.
De ploegleiding heeft ons geïnfo-
meerd over wie ze op het oog
hadden als dokter. Dat was dus
dokter Mertens en niemand
bleek bezwaren tegen hem te
hebben. Ja, ik ken hem inder-
daad en hebpositieve ervaringen
met hem".

Dokter Mertens mag het bevlek-
te medische blazoen van PDM
proberen op te poetsen. Hij is er
zich van bewust dat de ploeg on-
der zwaar vuur ligt. Dokter Mer-
tens: „We zullen een beetje voor-
zichtig moeten zijn, geen avon-
tuurtjes. Mijn voornaamste taak
is het brengen van rust en kalm-
te aan het medische front".

Van onze correspondent
TJEU STEMKENS

*tohr "*n de openingsrondevan de1en^vgauga uit het zaalvoetbal werd de
8Wipe Limburgse deelnemer ZW.ög^^e Haantjes door Brezan uit
Jde f.. elder verslagen. Dat gebeur-

' s_. Ns de slotminuten van een

'HetCtaculair duel: 5-6.
1bal. Was een ouderwets zaalvoet-

'dUe
,Pektakel. ZVV Wierts leek het

' b__ni_0nder aanvoering van de uit-
] Sidric Ihalauw (die drie

_e .Sc°°rde) de punten naar zich
Spr e trekken. De ruime voor-
holJd

ng biJ rust, 3-0, kon niet vastge-
ter>-j.en worden. Brezan kroop dich-
Ha t;.B'J de stand 5-3 voor Wierts,. 'fcan-, rs van Vic en Richard Her-

|sPele gingen de gasten met een| t-u-fP^6 keeper opereren en dat ge-

lOp *? e 20 vakkundig dat de winst
tyer( j T

valreep nog gerealiseerd
land '■ ln net tweede duel won
ll.6 pampioen Rex Volendam metcegen Royal Rent uit Nijmegen.

FCq JWeede divisie F verstevigde
I . ♦

oermond de koppositie door
n_oni

te winnen van SZV, 3-2. Fer-
i

ys ze Sevierde in het in-
Perey verzekeringen en

Het _, nu op naar de derde plaats.
t_s jv.Uel Hastings tegen Bouwkom-
h_t v est overgespeeld worden. In
_as.e°rige duel dwong Bastings defeeer u, een remise af. maar deze
t werd kansloos verloren, 0-4.
"Cd te divisieF:
?«hs i °ermond-SZV 3-2 (2-0) J. Lamhe-
id \J ", en 2-0, R. Ehlen 2-1, L. Hamacher
h*(o-l) _? Ssen 3"2 Bastings-Bouwkompas
Jl' Meui ; Hu-veneers 0-1, R. Breikers 0-2,
_°«ia R nbeek °-3 en 0-4- Perey Verz.-Fer-

] ,oys !"3 (1-0) A: Linssen 1-0, F. Fer-
t.,tM' 1-2 en 1-3.

_■ *n_!-= FCD Roerm°nd 9-17 (40-12); DC.3-20) ns 915 <4319>; Fermonia Boys 9-13
Ü_2BV 5°uwkompas 9-11 (31-29); SZV 9-10
_ÏV v_Ef A 9-9 (38-38); Cosmos 9-8 (31-33);

.ef«y v_" S 9'B (25-27>. Bastings 9-6 (19-25);
llaon. er_ 9-5 (24-36); Amicitia 9-4 (13-37);tiCe 9-2 (16-50).
-0*..,

SC Zuid: Egor-sPortcllJb 1-3.
'>lo,ld2=?SSe Noord: Apollo-FCD Roer-
ö( a"9, Neeritter- Altweerterheide 2-0
_"'3 (vï*: H. Meyers 9-13 (38-22); Neeritterk' 2 (37 __: Peters Gel. 9-13 (30-24); Heel,%ksl_ _; ZVV Postert 9-10 (38-27); 't
«2-35). 1,, 0 (35-24); Altweerterheide 9-9
i (21 _~ V SPee 9-8 (32-34); Wittenhorst

p°Üo . ,); FCD Roermond 2 9-7 (29-35);a-J (21-44); Nederweert 9-3 (19-31).

HEERLEN - Bij PDM is weer
een ploegarts in dienst. Het is de
Jules Mertens, een 55-jarige
huisarts uit het Belgische dorp
Wezemaal. Dokter Mertens is de
opvolger van Wim Sanders,
wiens hoofd rolde na de gerucht-
makende Intralipid-affaire tij-
dens de Tour de France. De
toediening van dit middel leidde
ertoe dat de hele PDM-ploeg
ziek werd en binnen 24 uur van
het Tourtoneel verdween. Een
mysterie dat nog altijd door ne-
velen wordt omhuld, al is wel In het métier is Mertens geen on-

bekende. Hij loopt al een jaar of
twaalf mee, voornamelijk aan de
zijde van Walter Godefroot. Dok-
ter Mertens: „Met hem heb ik
gewerkt bij onder meer IJsboer-
ke, Capri Sonne, Domex en
Weinmann". Normaal gesproken
zou Mertens met Godefroot mee
zijn gegaan naar diens nieuwe
ploeg (Telekom), maar daar
bleek geen plaats voor Gode-
groots vertrouwde rechterhand.

Was het tot dusver zo dat ploeg-
leider Jan Gisbers de eindver-
antwoordelijke was aangaande
medische zaken, het komend sei-
zoen zal dat wellicht veranderen
en krijgt dokter Mertens het
voor het zeggen. De Belgische
arts: „Daar gaan we donderdag
over praten".

Breukink ontkent dat hij dokter
Mertens heeft aangeprezen. „Zo

hij door manager Krikke is aan-
gesteld op voorspraak van Erik
Breukink. De kopman had dat
voorrecht afgedwongen na het
Intralipid-incident. Dokter Mer-
tens: „Ik ben in elk geval niet
benaderd door Breukink. Maar
ik ken hem wel, heb ook wel
eens tijdelijk met hem gewerkt.
Ik heb hem een keer begeleid in
de aanloop naar de Ronde van
Italië. Wanneer dat was weet ik
niet precies meer, wel werd hij
dat jaar tweede. Dus is het niet
onmogelijk "dat hij mijn naam
heeft laten vallen".

„De Duitsers hebben een eigen
medische staf en daar had men
mij niet meer bij nodig. Zodoen-
de was ik vrij voor PDM".
Mertens heeft er geen idee van of

'Nog slechts lakei van Beckenbauer'

Lerby op schopstoel

In het peperdure demonstratietoer-
nooi bivakkeert Siemerink nu tus-
sen vedetten als Becker, Edberg,
Forget, Sampras, Leconte, Chang
en Cash. In tegenstelling tot Sieme-
rink strijken deze heren, naar ver-
luidt, tonnen aan startgelden op.
Maar ze komen pas uit de kleedka-
mer als in het deelnemersveld het
kaf van het koren is gescheiden in
de eerste ronde. Dan begint ook het
publiek een beetje warm te lopen.
Siemerink moest gistermiddag in
een vrijwel leeg Sportpaleis het
spits afbijten. Daar is de bescheiden
Hollander niet te beroerd voor. Hij
vindt het al mooi dat hij gast is op
het poenerige Belgische tennis-
feestje, waar twee miljoen gulden is
te verdienen. „Een eer? Dat is veel
gezegd, maar ik vind het wel aar-
dig," aldus Siemerink, die wars is
van glitter en glamour, de twee pij-
lers van het ECC-toernooi.
De tennisser aanvaardde de wild-
card in dank en beschaamde het
vertrouwen niet. Dat bewees hij in
de eerste ronde tegen de lange 24-ja-
rige Volkov, die op de wereldrang-
lijst een plaatsje hoger staat danzijn
bedwinger (25 tegen 26).

KERKRADE/MÜNCHEN - De
Beierse dagen van Sören Lerby lij-
ken geteld. De Deen die zeven we-
ken geleden als redder van Bayern
München werd binnengehaald,
wordt bestookt met een spervuur
van kritiek. Zeven punten uit acht
wedstrijden is de schrale oogst in
de competitie onder Lerby's lei-
ding. De ploeg is afgezakt naar de
twaalfde plaats. De uitschakeling in
de Europacup kwam daar nog eens
bovenop. De 4-3 thuisnederlaag te-
gen Werder Bremen was de druppel
die de emmer deed overlopen.

Wageningen wil
Stefan Jansen

KERKRADE - Stefan Jansen staat
in de belangstelling van FC Wage-
ningen. De eerstedivisieclub over-
weegt om de aanvaller, die bij Roda
JC geen basisplaats weet te verove-
ren, tot het einde van het seizoen te
huren van deKerkraadse club.
Jan Reker heeft gisteren andermaal
bij Roda JC geïnformeerd naar Mi-
chel Haan. Willem II is nog altijd in
gesprek met een sponsor, die de
huurprijs en het salaris van de spits
wil bekostigen.

De Duitse kranten halen genade-
loos uit. 'Lerby na 51 dagen uit zijn
macht ontheven', luidde gisteren de
kop in het blad Bild, dat vervolgde
met: 'Nu moet Franz Beckenbauer
alles zelf doen. Vanaf dit moment is
Lerby nog slechts de lakei van Bec-
kenbauer. Voor rond 40.000 mark
per maand mag hij voortaan de hes-
jesuitdelen tijdens de training.

Piet helemaal richting Lerby te
schuiven. „Voor de opstelling van
het elftal en voor detactiek is louter
en alleen de trainer verantwoorde-
lijk," aldus Rummenigge. „Onzin,"
verklaart een Bayernspeler, die niet
met naam wil worden genoemd.
„Lerby heeft helemaal niets meer te
zeggen...".

Nonsens
De in Keulen verschijnende Ex-
press hakt er ook behoorlijk op in.
„Steeds meer ontpopt de trainer
zonder licentie zich als een klassie-
ke foutieve keuze. Met zijn voortdu-
rend door elkaar husselen van het
team maakt hij het hele elftal onze-
ker". Express neemt het Lerby
vooralkwalijk dat de Braziliaan Ma-
zinho tegen Werder aanvankelijk op
de bank zat. „De trainer verklaarde
dat het te koud was voor Mazinho.
Nonsens. Toen Mazinho eenmaal op
het veld stond, was hij met afstand
de beste Bayernspeler."

opnieuw doorelkaar gehaald en het
systeem opnieuw veranderd. Het
resultaat: totale desorganisatie".

Catastrofe
Het ziet er naar uit dat de Neder-
landse Deen, die in België woont en
in Duitsland zijn brood verdient,
het niet lang meer maakt in Mün-
chen. Of Lerby het zelf het erg
vindt, valt te betwijfelen. Strijdbaar
oogt hij in elk geval nauwelijks.
„Een catastrofe," was het enige dat
hij na afloop van het debacle tegen
Werder te melden had.

Bayernvoorzitter Frits Scherer, on-
langs herkozen nadat hij het duo
Beckenbauer/Rummenigge had
binnengelaveerd, gaf inmiddels het
eerste schot voor de boeg: „Het elf-
tal speelt net zo ongedisciplineerd
als enkele weken geleden onder
Jupp Heynckes".

Het duel Roda JC-FC Groningen in
de achtste finales van het KNVB-
bekertoernooi wordt definitief ge-
speeld op vrijdag 3 januari aan-
staande om 20.00 uur.

Express spaart echter ook Becken-
bauer niet. „Steeds meer wordt dui-
delijk, dat Der Kaiser, op krasse
uitspraken na, niets te bieden heeft.
Beckenbauer overtroefde het toch
al foutieve aankoopbeleid nog eens
door de bij Bayer Leverkusen uitge-
rangeerde Alois Reinhardt in te lij-
ven en met de bij Ajax reeds om-
streden Jan Wouters een vijfde
buitenlander binnen te loodsen".

Verwijt
Der Kicker, Duitslands grootste
voetbalmagazine, verwijt Lerby ge-
brek aan standvastigheid. „Bayern
is het grootste proefstation van
Duitsland," schrijft het blad. „Elke
week gooit Lerby een nieuwe mix-
ture in de reageerbuis en vaak bor-
relt een foutieve mengeling naar
boven."

sport incijfers
TENNIS
Antwerpen, mannen, ECC-toernooi, 2,2
miljoen gulden; eerste ronde: Sieme-rink-Volkov 6-2, 4-6, 6-1.

Bussurn, Bosheim A-toernooi: eerste
ronde Janou Savelkoul-Ellen Kannegie-
ter 6-1, 6-2; Martijn John Voorbraak-Richard van Steenwijk 3-6, 1-6

HANDBOOG
Stem, derde B-districtswedstrijd. Ere-
klasse: 1.St. Hubert Elsloo 1386 punten
2. Willem Teil Hoensbroek 1375; 3. De
Volgelingen Eijsden 1372. A-klasse: 1.
De Batavieren Heerlen 1331; 2. Robind
Hood Brunssum 1325; 3. Willem Teil
Hoensbroek 1314. B-klasse: 1. I'Union
Beek 1313; De Alpenjagers Sittard 1287;
3. Berg en Dal Geulle 1264. C-klasse: 1.
Willem Teil Kerkrade 1286; 2. VZOD
Geleen 1197; 3. De Alpenjagers Sittard
1158 punten. Hoogste aantal punten in-

dividueel: Winteracken (St. Hubert Els-
loo) 236.
GOLF
La Quinta (Californië), Skinsgame 4
spelers; eindstand: 1. Stewart 500.000
gulden, 2. Daly 300.000, 3. Strange
200.000. Skinsgame 4 spelers: 1. Couples
330.000 gulden, 2. Langer 180.000,3. Cal-
cavecchia 100.000.

DAMMEN
Tallinn. Tweekamp om wereldtitel,
achtste van maximaal 20 partijen: Tsjis-
jov-Valneris 2 0. Stand: 11-5 in het voor-
deel van titelverdediger Tsjisjov.

SCHANSSPRINGEN
Thunder Bay, 90 meter: 1. Nieminen253,3 punten; 2. Nikkola 224,8; 3. Horn-
gacher 217,2;|120-meterschans: 1. Vetto-ri 239 punten, 2. Holland 231,4 p, 3.
Zund 228,4 p. Stand wereldbeker na 2
wedstrijden: 1. Nieminen 35 p, 2. Nikko-
la 28 p, 3. Vettori 25 p, 4. Horngacher 24
P, 5. Holland 20 p.

Weer bokser
overleden na
hersenletsel

n'eUw ~ De bokssport heeft op-
etl is i_e_. slachtoffer geëist. Giste-KatT Nag°ya de Japanner Mino-*. tl cla_Umata overleden, nadat hij

K^ ron Herder na een gevecht over!re 20 i
en in coma was geraakt,

trige üchtvedergewicht liep
j. UIJ hersenletsel op.

r*Ben*? ta, kwam uit in een partij'
_?*«. wJ. n.landgenoot Takashi Mv-Sd r̂b« geen titel op het spel
v bok<_!J 1S de negentiende Japan-

>*n de Tl"' le sinds de oprichting
2!n vP^ apanse bokser in 1952 aann Bar^Vondlngen' opgelopen bijIIU. overleed.

Co Adriaanse
mag blijven

DEN HAAG - Co Adriaanse blijft
tot 1 juli 1992 bij FC Den Haag.
Maandagavond spraken het bestuur
en de trainer van de nummer vijf-
tien van de eredivisie het weder-
zijds vertrouwen in eikaars kwali-
teiten uit. „We hebben alle gerezen
problemen recht voor zn raap uit-

gepraat", aldus voorzitter Henk
Werkhoven na het ruim twee uur
vergende gesprek. „We maken sa-
men deze competitie af en hopen
het eredivisieschap te kunnen be-
houden".
,De afgelopen weken werd de posi-
tie van Adriaanse, die begin novem-
ber wereldkundig maakte zijn con-
tract aan het einde van zijn vierde
seizoen in het Zuiderpark niet te
willen verlengen, wankel door de
tegenvallende resultaten en openlij-
ke kritiek van zowel bestuursleden
als supporters.

Zelfs een doorgaans mild oordelen-
de krant als de Aachener Volkszei-
tung roert zich danig. „Lerby is
geen trainer. Niet alleen omdat hij
geen licentie heeft. Zonder enige
noodzaak heeft de Deen het elftal

Karl-Heinz Rummenigge, naast
Franz Beckenbauer gebombardeerd
tot vice-voorzitter, poogt de Zwarte

Ruud Gullit
voorzichtig
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f / basketbal j
Heren
Eredivisie
Akrides-Donar 69-75
Rotterdam-Orca's 100-96

.ns-Meppel 97-96
Basketiers-Den Helder 73-102
Eindhoven-Den Bosch 100-103
DAS-Weert 84-87
Canadians-DAS 65-79
Bpsketiers-Meppel 68-100

.Veert 87-114
Dep Helder-Rotterdam 117-89
E_nd hoven-Akndes 71-84
Do_ar-Den Bosch 83-80

Promotieklasse
Weert 2-OSG 72-61
Virtus-Beverwijk 60-89
Tonego-Voorburg 49-67

<.oba 72-76
Lokomotief-Wyba 103-89
Kvnbna-Celeritas 89-85
Early B-Bl.Herons 71-69

Rayon Hoofdklasse
BLE.-Jump.Crabs 78-90
Flash-Eindhov.2 111-84
Rush-Ardito 66-86
SVH-Heerbaan 67-64
Braggarts-Tantalus 66-70
Overgangsklasse B
Bladel-Attacus 59-71
Weert 3-Spnngf.2 95-73
Dunatos-Hoppers 72-79
Quo Vadis-Kimbria 2 130-64
Bragg.2-Springf. 75-58

le klasse A
Aetermtas-Jump.Giants 57-66
Kimbna 4-Bumpers 54-64
Kimbna 3-BSM 69-62
Képu St.2-Weert 4 43-52
Bragg.3-Bragg.4 42-63

ieklasse A
Ol'ympic-Weert 5 60-56
LAndgr.-Archers 43-86
Hi>ppers 2-Patnck 41-60

3eklasse A
_;f.2-Kimbna6 69-42

Aflfcy Oop-BSM 2 84-98
KepSu St.3-Bragg.s 87-44
Dynatos 3-Giants 48-59

3e _la__e B
Aetermtas 3-Patnck 2 61-67
Weert 7-Aetern.4 69-65
JÜmp.G.3-Venlo 53-57

Dames
le divisie B

s-Black E. 56-74
Agon-Deca E. 68-67
W$C-Flash 50-70
BVa^g.-Voorburg 2 54-64

Rayon Hoofdklasse
Sohjjndel-WSC 2 55-57
Agon 2-PSV 2 40-57
ELBC-Vlissingen 49-66
Aalst-High Five 31-73
Weert-Dunatos 54-74

Overgangsklasse B
Attacus-Bumpers 55-38
Aeternit.-Jump.G 38-53

KepuSt. 64-70
jBC 74-58

IQmbria-Tantalus 76-40
Que Vadis-Yellow Sox 87 _8

16 klasse A
Venlo Sp-Springf.2 37-47
Aréhers-Boemerang 50-44
Landgr.-Bragg.2 33-50
Alley 0.-Springf. 27-87
Dunatos 2-Fanatics 43-51

’ worstelen]
Hoofdklasse
Olympia Utr.-SimsonL. 5-35

Stand
Simson 4-8
Hercules 5-8
Halter 4-4
Simson KDO 4-4
Olympia 4-2
SSS 4-0
Intermedia/Body Fit terugge-
trokken

Reserve klasse
Olympia Utr.-Simson L.
Grieks romeins 20-20

tyl 20-20

Stand
Simson 3-5
Hercules 3-4
Olympia 4-4

3-2
on KDO 3-1

"diaBody Fit terugge-
trokken

’ badminton ]
Overgangsklasse Afdeling B

Sehtjndel-Boonen 8-3
_.ck2-BCH3 8-3
-.hot2-SIO 9-2

Nuenen-Victoria 4-7

le klasse Afdeling 4
Schijndel 2-Oss 5-6

.v.3-Un.Venlo 6-5
Bavel-Geldrop 10-1
Veghel-Bali 2 7-4

isse Afdeling 8
Nluenen 2 2-6
ise-Un.Venlo 2 7-1

Sittard-Roat 4-4
Whippet-Victona 2 2-6

3e klasse Afdeling 15
.del4-Heerlen 1-7
'f-Veghel 2 2-6: Geldrop 3 1-7

Wh_ppet 2-Weert 2 5-3

3e kIMM Afdeling 16
ve-Boonen 3-5

Geleen-BCH4 3-5
Kerkraadse-Geldrop 5 6-2
Drunen 2-Victoria 3 1-7

4e klasse Afdeling 23
G.Luck-Boonen 3 7-1

n.Venlo 4 5-3
Terw_H_en-Maasbree 0-8
Scarabee-Bocholtze 2 6-1

le klasse Afdeling 24
■ren-Roosterse 6-2

4ers-Un.Venlo 3 4-4
Sittard 2-Olympia 5-3
Whippet 3-Victoria 4 6-2

’ schieten J
Afdeling pluim
Hoofdklasse

Kevanche 828-830
ii Missers 838-840
a-L.Raak 828-840

i-Centrum 821-839
Hofke-Lambertus 842-852

841-835

le klasse A
_T-Boekaniers 825-829

Hub»rtus-Robin Hood 819-827
sVK 832-824

L.Enfield 826-825
■i-Reunie 838-823

le klasse B
_ambert.2-Sparta 820-822
SVK2-Missers3 825-817
L Haak 2-Heros 817-813

824-814
epke 812-804

Keulsteeg 813-811

le klasse C
mp-SVT2 820-815
: Juliana 2 815-827

RKWBCM-O.Mert 811-809
Sportsch.-Palet 807-831
Renmie 2-Stadion 817-812

& klasse A
G_Auf-SVH 3 798-820
RWB-O.Rompe 815-804
Heros 2-Hiltonneke 823-802

Missers 4-Fortuna 797-812
Brigid-Merkelbeek 804-809
Sjeet 3-Hubertus 2 781-792

2e klasse B
Centrum 2-Prins 2 798-800
L.Raak 3-Tjoba 792-801
Treffers-Wapen 789-802
Sparta 2-SVE 807-813
Emma 8.-Rheing. 801-798

2e klasse C
Roos-Juliana 3 813-794
Franciscus-Emma 8.2 809-806
R.Hood 2-Heros 3 799-786
SVT3-J.Wayne 799-798
Zon 2-Nova 2 795-8-4
Boekan.2-Treffers 793-801

3e klasse A
Star cl.-Schutters 2 811-814
Valk-RKWBCM 2 799-804
Brigid 2-Hubertus 3 787-791
Missers 5-Trianon 795-795
Stadion 2-Hoensbroek 799-794
Tjoba 2-Phoenix 794-778

3e klasse B
Palet 2-Hofke 3 784-783
Leeuw2-SVT4 789-769
Hiltonneke 2-L.Raak 4 756-781
O.Rompe 2-Raadhuis 780-780
SVK 3-Hattrick 2 794-787
Rheing.2-Reunie 3 799-784

3c klasse C
LEnfield 2-Sportsch.2 795-806
Trianon 2-Prins 3 772-790
Schachtw.-Diana3 764-772
Watert.-RWB 2 779-779
Keulsteeg 2-R.Hood 3 796-764

4e klasse A
SVE 2-Zon 3 803-778
Fortuna 2-Treffers 2 759-739
O.Rompe3-Franciscus 2

788-780
Revanche 2-Gl.Auf 2 794-757
Hunter-Leeuw 3 774-788
le klasse B
Merkelb.2-Stadion 3 774-762
Wapen 2-RKWBCM 3 785-762
Tjoba 3-W.v.Nuth 766-768
Boekaniers 3-O.d.Kamp 2

785-787
Sparta 3-Winchester 2 771-759

lp __!__[ssp v*
Hoensbr.2-Sonja B. 772-785
John W.2-SVT 5 777-733
Star c1.2 Daltons 765-786
Emma b.3-Valk 2 743-736
Hofke 4-Vizier 2 768-576

.th __I___.

_
_e __l

O.Mert 2-O.Rompe 4 753-744
RKWBCM 4-Sportsch.3

770-761
Sonja 8.2-Star c1.3 763-776

Afdeling kogel
Hoofdklasse
Trefpunt-Diana 2 840-829
Lambert.-Lambert.2 869-841
Diana-Wapeng. 848-809

Xe klasse
SVH-Limburg 805-792
Diana 4-Roda 766-814
Roda 2-Diana 3 815-792

/ waterpolo J
Bondscompetitie
Heren 2e klasse C
D.Diana-Waranda 8-8
Meer-Flevo 9-6
NZC-Vuursche 9-12
Arethusa-UZSC 7-12
MZPC-TZV 5-8
Meeuwen-Amer 15-8

Reserve 2e klasse C
Meer 2-Koudijs 3 3-5
Zijl 4-BZPC 3 9-2
Merwede 2-Waranda 2 7-7
PSV 3-SVH 2 9-6
Rotterdam 2-UZSC 3 15-7
MZPC 2-BZV 2 9-4

3e klasse F
Zon-Zeester 6-9
BZV-KZPC 10-5
Rheden-Njord 7-7
Merlet-Zegenwerp 8-4
Zeus-Nayade 9-5

Districts 5 competitie
Dames le klasse
Hellas-WZV 8-5
Treffers-Vennen 9-8
Dokkelaers-Stormvogel 6-7
DZT-Njord 2 9-6
TRB-Heygrave 11-3
Waranda-Krabben 9-2

2e klasse A
Zon-RZL 9-9
Argo2-Merlet 6-10
PSV 2-Nayade 2-9

Heren le klasse
Treffers-Ganze 13-7
Mosa-RZ 14-6
Hellas-DEZV 10-5
HZPC-BZPC 5-10
DZT-Aegir 5-10
TRB-Schelde 9-15

2e klasse A
Dio-Heygrave 8-9
Nuenen-Stormvog.2 9-6
Treffers 2-Hieronymus 2 8-8
M.Polo-Krabben 5-21
Eszet-WZV 4-6
Nautilus-Gorgo 16-2

2e klasse B
ZVH-Thalassa 6-11
Spio-Lutra 10-8
Zeps-Rog 4-6
Merlet2-Platella 3-14
Eszet2-PSV4 5-12
Tempo-Glana 8-7

Jeugd B
Gorgo-Schelde 2-11
Arethusa-Treffers 8-10
Tempo-HZPC 6-3
PSV-TRB 10-7
Zegenwerp-Zeester 2-6

f bowlen J
Nationale league klasse 4G
American c.-Stardust 1-2
American c.-Bowlide 0-3
American c.-BC Venlo 1-2

BC Hoeve de Aar Heerlen
BVH dubbel-league
CAJO-HEJO 2-2
Octopussy-Stap In 3-1
No Spare-Terminators 0-4
VOG-Brugm.Ass. 3-1
Strike F.-Teamw. 1-3

Kwartetten league
Khmßim-Chip 11 3-1
Obies-Raven Plum 4-0
Roda-Wigrut 3-1
3 en 1-Spoilers 0-4
Ladies-S'92 3-1
SOS-Marastima 0-4

BVH United Bears League
P.Bears-Am.Cars 3-1
UDI-Iceß. 3-1
UD 2-Koala's 4-0
Kodiaks-Uitstrijkers 2-2

Dille League
Caumer-Mager 1-3
Hodaar-Jamana 3-1
TZN-Hesi Hesi 0-4
Euro-Portjes 3-1
Chanel-Lablo's 3-1
Bescheiden-Aliens 4-0
Fantasie-Coma 0-4
Bundys-Dappere D. 3-1

Hoeve de Aar dubbelleague
Anco-Bellefleurs 2-2
Pinhunters-Trekvog. 2-2
Riefie-Fantasie 0-4
Volhouders-BZN 2-2
WC-Lablo's 2-2
Tik-Blind 4-0
Optimisten-Kapelhof 1-3
Lablo's-Missers 3-1

Finaleronde Heren
l.F.Dora 1464
2.R.v.d.Smitte 1450
3.G.Vluggen 1435
4.H.Boeren 1415
s.C.Lambertse 1409

Finaleronde Dames
l.B.Wong 1418
2.M.J.Onink 1408
3.J.80ck 1405
4.A.Benning 1352
5.W.Gerritsen 1349

Super Finale
l.F.Dora 456
2.8.W0ng 311

/ zaalkorfbal J
2e klasse H
Tilburg-GKV 9-9
OEC-Heerlen 15-8
Bermen-NKV 10-7
3e klasse P
Ready-Kanaries 10-12
Geldrop-Excelsior 8-19
Boemerang-Kido 11-11

Res.2e klasse P
PSV 2-R.Roest 3 6-8

Zuid 1
Eymerick-Mariarade 13-15
D.Bosch-Eindhoven 9-9
Dot-Fortuna 12-11
Deurne-J.Brabant 8-15

Zuid Red.lß
Top 3-Tilburg 2 3-11
OEC 2-R.Roest 5 12-12
Klimop 2-Excelsior 3 17-10
Mariarade 2-Sportlust4 15-11

2e klasse A
Sirene 3-Heerlen 2 9-5

3e klasse B
Top 5-Eindhoven3 9-10

4e klasse A
OEC 3-Heerlen 3 13-2
Klimop 3-R.Roest8 8-10
5e klasse A
Eymerick 2-SDO 7 5-14
Geldrop 2-Excelsior 5 5-5
Klimop 4-Sportlust 8 12-5

7e klasse B
Elsene-Excelsior 6 7-4
Eisene 2-Wertha2 2-19

I bridge
le klas groep A
Milj.L.2-Sitt.4 10-20
Geleen 2-Sitt.6 17-13
Coriov.3-Sitt.B 7-23
VMB-Coriov. 15-15
Geleen 4-Mijnstr.6 15-15
Sittard 8 kampioen

Groep B
Mijnstr.s-Geleen 15-15
VM4-Geleen3 15-15
Sitt.s-Geleen 5 22-8
ODS-Sitt.7 24-6
VM 6-Coriov.2 7-23
Geleen 3 kampioen

2e klas groep A
Sitt.9-VMB 17-13
Brok 4-VM 11 15-15
TAM 2-VM 15 17-13
Geleen 9-Sitt. 15 8-22
Sittard 9 kampioen

Groep B
VM 14-Sitt.l4 15-15
Geleen 6-Sitt. 10 10-20
TAM3-VM9 14-16
Coriov.4-Margr. 18-12
Brok 5-Eijsden 15-15
Sittard 10 kampioen

Groep C
Brok 7-Mijnstr. 3-25
VM 10-Coriov.s 4-25
Molenbron-Brok 2 14-16
Sitt.l3-Geleen7 23-7
VMI3-Sitt.ll 16-14
Brok 2 kampioen

GroepD
Geleen 8-VM 7 11-19
Coriov.6-VM 12 2-25
Burght-VM 16 7-23
Mijnstr.B-Sitt.l2 5-25
Brok 6 kampioen

3e klas groep A
Coriov.lo-Bronsb. 5-25
VM 17-Miljoenl.3 10-20
Sitt.22-Mijnstr.l4 25-2
Geleen 17-Sitt.18 14-16
Coriov. 16-Geleen 11 16-14
Bronsbeek kampioen

Groep B
Sitt.l9-Bronsb.2 11-19
Meerssen-Coriov.ll 24-6
Geleen 16-Molenbr.2 12-18
VM 25-Geleen 12 17-13
Mijnstr.9-VM 18 I 8-22
Meerssen kampioen

Groep C
ODS3-Coriov.l2 9-21
Meerssen 2-Geleen 13 12-18
Molenbr.3-Sitt.2o 15-15
TAM 4-VM 19 9-21
VM 19 kampioen

Groep D
Mi.nstr.ll-Sitt.2l 19-11
Coriov.7-ODD 4 21-9
VM 23-Geleen 14 21-9
Kroon-VM 20 4-25
Coriov. 15-TAM 5 1-25
Coriovallum 7 kampioen

Groep E
TAM 6-Burght 2 12-18
Sitt.l6-Geleen 15 11-19
Mijnstr.l2-VM2I 12-18
Sitt.24-Coriov.B 10-20,
Coriovallum 8 kampioen

Groep F
Geleen 10-VM22 25-2
Geleen 18-Mijnstr,l3 9-21
Coriov. 13-TAM 7 2-25
Sitt.23-Coriov.9 13-17
BrökB-Sitt.l7 11-19
Sittard 17 kampioen

/ veldhockey J
Heren Hoofdklasse
Tilburg-Kampong 2-3
A'dam-Victoria 1-1
Mep-HGC 1-3
Kl.Zwland-Bloemend. 1-2
Hattem-HDM 0-1
SCHC-Or.Zwart 0-0

Dames Hoofdklasse
Or.Zwart-Bloemendaal 0-0
A'dam-Zwolle 5-2
Mop-HGC 1-1
HDM-D.Bosch 0-0
Laren-Hilversum 0-2
Kampong-Groningen 0-1

I zaalhockey ]
Dames 3e klasse B
de Dommei-Cadetten 10-0

Heren Top Klasse
Concordia-D.Bosch 6-8

Heren le klasse
M'tricht-Keep Fit 9-10

Heren 2e klasse B
Rapidity-Oedenrode 9-3

f ’ golfbiljart j
Ereklasse
Heukske-BVO 2-4
Chevrem.-Pint 3-3
BVE-Br.Taveerne 2-4
SNA-Maasgolf 1-5
Maasv.-Hollandia 3-3
Stand
Maasgolf 8-14
Brand Taveerne 8-12
Chevremont 8-10
Pint 8-10

SNA 8-9
BVO 8-7
Maasvallei 8-7
Hollandia 8-6
BYE 8-3
Heukske 8-2

District Urmond
Hoofdklasse
Almania-Fortuna 1-5
Papp.v.Aan-Pappegey 2 4-2
Pappeg.-Bayern 3-3
Br.Tav.2-Maasv.2 4-2
Meule-Voske 3-3

Eerste klasse
O.Zitterd-Br.Tav.3 4-2
Sparta-Sittardia 2 3-3
Mert-Krietje 2 2-4
Sittardia-Brandp. 6-0
Fortuna 2-Almania 2 2-4
Tweede klasse
Hollandia 2-Br.Tav.s 1-5
Pappeg.3-Krietje 3 5-1
Schopke-P.V.Aan 2 4-2
Br.Tav.4-O.Zitterd 2 3-3
Voske 2-Meule 2 4-2
District M.Limburg
Hoofdklasse
BVO 2-Hukske 4-8
Jagerl.-Kwartel 7-5
Inrit-BVE2 6-6
Maasg.2-D'oord 5-7

Eerste klasse
Breer-BCW 5-7
Heytse-Riva 10-2
Oad Hael-J'lust 2 10-2
BCW 2-Berg 6-6

Tweede klasse
BYE 3-Kloss 10-2
Hoove-Eikske 9-3
Hook-Meijel 7-5
Hukske 2-BCW 3 4-8
Berg 2-BVO 3 6-6

Derde klasse
OBKK 2-D.Tup 7-5
Pimpern.-Inrit 2 12-0
Kwartel 2-BVE 4 9-3
Eikske 2-L.Bal 3-9
Denneno.2-Zwaan 4-8

District Weert
Hoofdklasse
Stamg.-Boshoven 5-7
Leike-Schuttersh. 8-4
Anker-Royal 5-7
Boshov.2-S.amg. 7-5

Eerste klasse
Royal 2-Vr.boom 8-4
Anker 2-Spijk 2 8-4
Laar-Boshov.3 6-6
Spijk-Hoppers 3-9

Tweede klasse
Hook 2-Royal 3 3-9
Bach.el.-Swing M. 8-4
Laar 2-Hoppers 2 9-3
Anker 3-Leike 2 3-9

District Echt
Hoofdklasse
Zuul 2-Montfort 3-9
Centr.-Greuske 8-4
Slek-Vullage 10-2
Kerkz.-Putbr.B. 4-8
Deelg.-Zuul 2-10

Eerste klasse
Montf.2-o.Gen. 8-4
Greuske 2-Centr.2 5-7
Spee-Slek 2 2-10
B.Aolders-Heukske 2 7-5
Donck-Deelg.2 4-8
Tweede klasse
Putbr.B.2-Hingen 3-9
Village 2-Spee 3 5-7
Stoba-Montf.3 9-3
Paerdst.-Donck 2 11-1
Derde klasse
Hingen 2-Spee 2 9-3
Village 3-Stoba 2 5-7
District Oude Mijnstreek
Hoofdklasse
Stem-BGK 8-0
B.Balke-Pint 2 5-3
OBK-Hanneman 2-6
Pumpje-Eikske 4-4
Olympia-Chevrem.2 7-1

Eerste klasse
A.g.Kirk-Sjork 2-6
Hannem.2-01ympia 2 4-4
Pint 3-Chevrem.3 3-5
Tolhoes-G.Leeuw 5-3
Gr.Dal-B.Balke 2 7-1

Tweede klasse
G.Leeuw 2-Pumpje 2 4-4
Eikske 2-OBk 2 2-6
Pint4-Bocholtz 7-1
Trefp.-A.g.Kirk 2 3-5
Monument-Gr.Dal 2 1-7

Derde klasse
Gr.Dal 3-Tolhoes 2 6-2
Voelender-O.'tGaat 8-0
C.Corner-Pumpje 3 7-1
Sjork2-OBK3 3-5
Vierde klasse
Eikske 3-Dopgere 2-6
G/Leeuw 3-Hofke 5-3
Hanneman 3-B.Balke 3 6-2
C.Corner 2-Stern 2 5-3
Pint 5-Singel 6-2

Vijfde klasse
OBK 4-C.Corner 3 8-0
A.Maat-O.Schaesb. 2-6
Hofke 2-Voelender 2 5-3
Dopgere 2-Gr.Dal 4 5-3
Singel 2-Pint 6 4-4

District Urmond
Bekerfinales
Hoofdklasse
Fortuna-Br.Tav.2 5-3

Eerste klasse
iBr.Tav.3-O.Zitterd 2-4

Tweede klasse
Pappeg.3-Voske 2 4-2

’ tafeltennis ]
Dames
le divisie groep 1
Tempo T.-Rijnsoever 1-9
Treffers-Zand 7-3
Ravensbos-NMB 8-2
Ze divisie groep 2
Bruns 2-Hotak 2 3-7
OKI-Maastricht 5-5
Blue Star-Litac Z 6-4
2e divisie groep 4
Torenst.-Luto 4-6
Kluis-Ravensb.2 6-4
Rhenus-Vitesse 6-4

3e divisie groep 4
Quick-Hotak 3 8-2
OKI 2-Blaewe W. 7-3
Toekomst-Never Desp 6-4

4e divisie groep 4
Akris-Budilia 0-10
Unicum-Blue Star 2 5-5
Ravensb.3-Quick 2 10-0

Heren
le divisie groep 1
Tempo T.2-Kluis 6-4
OKI-Mahdo 9-1
JCV-Spaarne 9-1

Ze divisie groep 1
Pecos 2-Megacles 8-2
Odion 2-Besbo I. 4-6
Swift 2-Combi 1-9

3e divisie groep 1
Spaarne 2-US 10-0
Renate-Sibbe 4-6
Toekomst-Maasmepp. 6-4
3e divisie groep 2
Tempo T.3-ATC Nijm. 3-7
OKI3-JCV2 9-1
Elsloo-ATC Almere 4-6

4e divisie groep 8
Spaarne 3-DOV 2 3-7
Bergeyk-Leoos 6-4

4e divisie groep 13
NMB 4-Groes 4-6
ATCNijm.2-Kluis2 5-5
Rhenus-Falco 6-4

4e divisie groep 14
Veldhov.3-OKI 7 3-7
Velp-Ravensb. 6-4
Mahdo4-Neter Desp.2 6-4

le klas
Swift-Maasmep.2 1-9
Bartok 2-Ravensbos 2 9-1
Heksenb.-Maastricht 3-7

2e klas A
Falco 2-Maasdal 7-3
Kluis 3-Megacles 2 7-3
Ravensb.3-Nieuwenh. 0-10

2e klas B
Kerkrade-TTCN 1-9
Maasmepp.3-Vijlen 7-3
Succes-Kolleberg 6-4
3e klas A
Kolleberg 2-Espede 6-4
Coriov.-Elsloo 2 5-5
Friendship-Heksenb.3 0-10

3e klas B
Brunssum-Linne 7-3
Bartok 3-Destatec 5-5
Kolleb.3-Falco 3 10-0

3e klas C
Sempre A-Meppers 5-5
Maastr.2-Ravensbos 4 8-2
Heksenb.2-Nieuwenh.2 4-6

3e klas D
Megacles 3-Quick 8-2
Kluis 4-Sempre 2 4-6
Minor-Matatec 5-5
4e klas A
Megacles 5-Maasmep.4 0-10
Kluis 5-Destatec 2 7-3
Heksenb.4-Matatec 2 8-2

4e klas B
Nieuwenh.7-KEV 1-9
Kerkrade 3-Elsloo 4 8-2
Ravensb.6-Brunss.2 0-10

4e klas C
Bartok 4-Maastr.4 3-7
TTCD-Kolleb.4 6-4
Ravensb.s-Weert 9-1

4e klas D
Smash-Bruno 3-7
TTCN 2-Kolleb.s 5-5
Limburgia-Megacl.4 6-4
4e klas E
Nieuwenh.4-Ready 6-4
Heksenb.s-Sibbe 3 8-2
Elsloo 3-Sport 2 10-0

4e klas F
Nieuwenh.3-Brunss.3 8-2

4e klas G
Maastr.3-Espede 2 4-6
Ulestr.-Minor 2 6-4
VTV 2-Nieuwenh.s 0-10

4e klas H
Nieuwenh.6-Kerkrade 2 4-6
VTV-Vijlen 2 2-8
KEV 2-Sport 3-7

5e klas A
Maasmep.s-Linne 2 4-6
Berg op-TTCD 2 3-7

5e klas B
Swift 2-Linne 3 10-0
Topspin-Destatec 3 7-3

5e klas C
Dracula-Meppers 2 6-4
Vijlen 4-Nieuwenh.lo 6-4

5e klas D
Heksenb.6-SVS 2 1-9
Succes 4-Vijlen 3 4-6
Nieuwenh.B-Kerkrade4 4-6

5e klas E
Succes 3-Coriov.4 9-1
Heksenb.7-Nieuwenh. 9 3-7
Friendship 2-Heerlen 5-5

5e klas F
Brunss.s-Bruno 2 4-6
Coriov.2-Sport 3 9-1

5e klas G
Sempre 4-Brunss.4 6-4
Coriov.3-Merkelb.2 5-5

5e klas H
Limbrichterv.-Bunde 2 4-6
Kluis 6-Minor 3 6-4

5e klas K
Bartok 5-Ready 2 2-8
Kluis 7-Bunde 0-10
Kolleb.6-Quick 3 8-2

5e klas L
Falco 4-Ready 3 9-1
Quick 2-Sempre 3 10-0

’ biljarten j
Distrikt Maastricht e.o.
KNBB
C2-A
Keer-Haverput 7-0
Kot 2-MBV 3-4
St.Geertr.2-DAS 2-5
O.d.Klos 5-Bunde 4-3
Ulestr.3-Banholt 5-2
C3-A
A.Wolder 2-Eijsden 0-9
Eijsden 2-Borgharen 4-5
OO Itteren 3-Wolder 2 0-9
B'homeJ.-Oost 7-2
Rheing.3-Bookv. 9-0
C3-B
Dot 2-Geulle 2-7
Bookvink 2-Rheing.4 2-7
Eendr.2-MBV 4 2-7
DAS 3-Nazareth 2 2-7
Bam 3-Berceuse 4 7-2
Volière 2-A.Wolder 3 5-4

C3-C
Mergell.-Banholt 3 5-4
Kot 4-00 Heer 3 2-7
Sjaan 3-Eendr. 2-7
Eijsden 2-Kl.Vier 2 7-2
C4-A
Rheing.s-Wv.Berg 0-9
Haverp.2-Noorbeek 4 0-9
A.Raak 2-St.Geertr.3 7-2
Concordia 2-Heugem 2 4-5
Diekske 2-Kot 5 6-3
Oost 2-Kl.Vier 3 2-7

C4-B
Victorie 2-Rheing.6 2-7
Das 4-Sabena 2 7-2
Vr.kring 3-Heukske 2 4-5
OO Heer 4-Bam 5 7-2
800kv.3-d.Duuker2 2-7
Nazareth 3-Haverp.3 9-0

C4-C
Ketsers 3-Wolder 3 0-9
A.Wolder4-Nazareth 4 6-3
BCM 2-Bookvink 4 7-2
Dot 3-Bam 4 7-2
Heukske 3-Borgharen 2 5-4
Ridder 2-Das 5 2-7

C4-D
Heer 5-Oost 3 5-4
d.Duuker 3-Berceuse5 0-9
Heugem 3-Dot 4 7-2
St.Geertr.4-o.d.Klos 7 5-4
Noorbeek 3-A.Wolder 5 4-5

C5-A
Ulestr.s-Volière 3 4-5
Oost 4-Eijsden 4 7-2
Nazareth 5-Kot 6 4-5
MBV5-Eijsden 4 5-4
Vilt 2-Diekske 3 4-5

/ poolbiljart ]
Ereklas
Le Duc-Coriov. 8-8
Huizinga-Koetsjhoes 6-10
Boeresl.-Spoorz. 3-13

Tunnelb.-Brunss.n. 12-4
Keizer-Schachtw. 4-12
Ziejsp.-Picasso 9-7
Hoofdklasse A
Hermans-Eykenb. 2-14
v.Susteren-Vogelz. 4-12
Le Duc-Brandw. 14-2
Landgr.-Schachtw. 11-5
Huizinga-Spoorz. 7-9

Hoofdklasse B
Rolduc-Landgr. 12-4
Boeresl.-St.Kruis 2-14
Witte 8.-Vink 12-4
Sjtoet-O.Herbergh 8-8
A.Pastorie-Sport 8-8
Hermans-Heukske 7-9

le klas A
Sport-Spoorz. 8-8
Koetsjh.-Holtum 8-8
Brunss.N.-v.Susteren 13-3
Poat-Gebr.Hofke 9-7
A.Dorp-Stoufpot 12-4
Eykenb.-Vink 6-10

le klas B
W.Tell B-Gildem. 9-7
Landgr.-Edelweisz 9-7
Spoorz.-Keizer 9-7
Mynz.-Ruif 4-12
Coriov.-Gebr.Hofke 10-6
Brunss.N.-Hofland 3-13

le klas C
Schachtw.-Pallet 8-8
Br.wapen-Amstel 9-7
Bokker.-Voske 11-5
Draver-Landgr. 12-4
Boeresl.-Rolduc 5-11
St.Kruis-Hermans 4-12

2e klas A
Stoufp-Korte Keu 6-10
Spoorz.-Barbou 3-13
Koetsjh.-Eykenb. 7-9
Roadh.-Treffers 5-11
Witte 8.-A.Dorp 8-8
Vaetje-Kr.o.Tijd 7-9

2e klas B
Neighb.-Karrerad 11-5
Pub-Romana 9-7
Draver-Lout.Kab. 9-7
Kr.o.Tijd-Coriov. 12-4
Picasso-Rolduc 11-5
Spoorz.-Fox 3-13

2e klas C
Korte Keu-Picasso 8-8
Leeuw-Lout.Kab. 2-14
Ruif-Stalletje 7-9
Paddock-Br.wapen 7-9
Hulsv.-Heukske 7-9
HoOand-Voske 11-5

2e klas D
Pub-Candl.l. 7-9
Vink-Vogelzank 13-3
Duikers-O.Schaesb. 9-7
Fl.Dutchm.-Romana 10-6
Smeets-Hulsv. 7-9
Gildem.-Paddock 11-5
2e klas E
Schachtw.-Hofland 10-6
W.Tell 8.-O.Herbergh 6-10
Lout.Kab.-Hulsveld 11-5
Poat-Spoorz. 14-2
Pa1.8.-Bokkerijder 10-6
Moeil.H.-Ziejsp. 10-6

2e klas F
Stoufpot-Mijnzicht 8-8
Amstel-Sjtoet 5-11
Brandw.-A.Vrung 6-10
Moeil.H.-Duikers 8-8
Sport-Karrerad 2-14
Duc-Bongerd 7-9

3e klas A
O.Herbergh-Sport 12-4
Duikers-Fl.Duchtm. 12-4
Br.huis-Koetsjh. 4-12
Sjteeb.-Birke Beuk. 7-9
Heikaatsje-Holtum 13-3

3e klas B
Rolduc-Gorissen 11-5
O.Herbergh-Bastille 16-0
O.d.Stamp-Lout.Kab. 9-7
Vogelz.-Smeets 9-7
Ophov.B.-Sjloes 9-7
3e klas C
Barbou-Pimpelaer 8-8
Duikers-Sjtoet 5-11
Lout.Kab.-A.Pastorie 10-6
B.Beukers-Bastille 5-11
Br.huis-Vraagtek. 9-7

3e klas D
Gorissen-Wolfje 7-9
Edelw.-Trepke 11-5
Candl.l.-O.d.Stamp 9-7
Pa1.8.-Wilhelmina 13-3
Vraagtek.-Br.huis 12-4

3e klas E
Wilhelmina-Veldhof 8-8
Sjteeberg-Wolfje 4-12
Heukske-W.Tell B. 4-12
Corner-Overbr. 4-12
Joy-Bennelly 5-11

3e klas F
v.Simpelv.-Overbr. 14-2
Le Duc-St.Berb. 13-3
All Stars-Leeuwenh. 16-0
Corner-Goud.Leeuw 11-5

/ J
le klas A
Gulpen-Doussberg 2 3-3
Pottebr.-Company 3-3
Tunnel-Up Quelle 4-3
Delta-Kanaries 4-4
Flaterke-Erka 7-3
Wiegert-Brouwersw. 8-2

le klas B
Bouwkompas 2-Hadow 4-3
Soleil-Quelle 2-1
Theunissen-Marathon 1-2
Egor 2-Meetp. 2-4
Joffer-VissersA. 0-3
Kolonia-Cosmos 2 5-4

leklas C
Bouwkomp.3-Meetp.2 0-4
Soleil 2-Postert 2 8-7
Wagter weg.-Tukcon 3-3
SZV 2-Roerm.3 7-7
Sitt.B.-Phoenix 3-6
Keigel-PSM 2-2

2e klas A
Gulpen 2-Vici 3-4
Delta 2-Flaterke 2 4-5
Kaanen-Pottem. 7-3
Sjork-T 1874 3-4
Bastings 3-Maasvog. 1-4

2e klas B
Pottebr.2-Boheme 2-1
Spv.Sjefke-Diekske 5-4
H.Anders 2-Up Quelle 2 3-1
B.Billy's-Circ.Sard. 6-3
Kilo-Yerna 2 6-4
Bastings 4-Maasvog.2 2-4

2eklas C
Filmcl.3-Laumen 2 3-3
R.Wit 2-Sportcl.2 5-4
Brikske2-Brunss.3 6-1
Theuniss.2-Pos.wag. 3-8
Marebos-Vissers 2 1-1
Hadow 2-Vaals 2 0-4
2e klas D
Vaals 3-Egor 3 3-3
R.Wit-DWS boys 2-1
Brikske 3-Brunss.4 7-4
Eendracht-Soleil 3 4-5
Laumen 3-Cosmos 3 4-3
2e klas E
Makassar-Lacroix 7-2
Zwaluw-Bom 3-7
Maximiliaan-AEV 4-6
Geleen 2-Jabeek 2 21-1
Zw.Schaap-Phoenix 2 6-1
Family b.-Bouwkomp.4 6-2
2e klas F
Adveo-Hanckmann 4-5
Sitt.b.2-Oberrje 7-2
Jabeek-SZV3 1-2
Geleen-Neerbeek 4-3
Laumen 4-Sante 2-2
Gr.Wit-Puth 4-1

3e klas A
Delta 3-Sport 2 4-3
Sjefke 2-Vrecan 5-5
Pottebr.3-AVS 7-4
Sjotter-H.Anders 3 1-5
Eijsden 2-Brouwersw.2 8-4
Wiegert 2-Stap In 4 5-4

3eklas B
Delta 4-Sport 3 7-3
Filmcl.4-Eijsden 3 9-2
Sjotter 2-Dousberg 3 2-0
Kilo 2-Pottebr.4 7-5
H.Anders 4-Keer 16-8

3e klas C
Sjotter3-Sport 4 3-4
Spv.MVV-Colson 7-1
Willem 1 2-UpQuelle 3 2-3
Pottebr.s-Eijsden 4 4-4
Company 2-Yerna 3 5-0
DBSV-Keer 2 7-6

3e klas D
Eijsden 5-DBSV 2 3-4
Tunnel 2-Hermsen 4-4
Mattinib.-Quelle 4 7-1
Flaterke 3-Sjotter 4 3-5
Vrecan 2-H.Anders 5 8-1

3e klas E
Maasb.-Stap In 2 3-3
Tunnel 3-Colson 2 3-7
Sjotter 5-Kanaries 2 7-4
Voliere-Boheme 2 6-0
Hermsen 2-Erka 2 2-12
Torn.b.-Eijsden 6 5-4

3e klas F
Maasb.2-Stap In 3 2-8
Sjotter 6-Volière 2 1-4
Kaanen 2-Pottem.2 5-1
Tornado b.2-Sunshine b. 3-4

3e klas G
Paco 2-Kolonia 2 2-1
Vissers 2-Quelle 2 2-6
Hadow 4-Varenbeuk 5-4
Diekske 2-Fortuna 1-1
Centraal-Eendr.2 3-0

3e klas H
Filmcl.s-WDZ 2 4-8
Heerlerh.2-Fortuna 2 4-4
Kolonia 3-Holz 4-5
Sportcl.3-Soleil 4 2-6
Laumen 5-Goasewey 5-3

3e klas I
Theuniss.3-Laumen 6 6-3
Soleil 5-Paco 4-2
Jessica b.-Cosmos 4 6-2
Varenb.3-Holz 2 12-2
Joffer 2-Driessen b. 4-2
Kolonia 4-Fortuna 3 2-6

3e klas J
R.Wit 3-Laumen 7 2-2
Holz 3-Kolonia 6 5-7
WDZ-Driessen b.2 11-1

3e klas K
Makassar2-Geleen 3 6-2
Adveo 2-Sitt.b.3 3-1
Wierts4-Born 2 1-6
Tukcon 2-Likopa 2 gest. 3-3
Aztecs-Puth 2 1-1
Oberije 2-PSM 2 3-8

3e klas L
Tukcon 4-Born 3 4-0
Brunss.s-DWC 4-3
Egor 4-Sitt.b.4 11-3
Gr.Wit 2-Zwaluw 2 3-0
Keigel 2-Bouwk.s 3-2

3e klas M
Makassar 3-Likopa 3-7
Tukcon 3-Bizzie B 0-3
AEV 2-Postwag.2 4-2
Zw.Schaap 2-Phoenix 3 3-0
Puth3-Adveo4 3-1

3e klas N
Puth 4-Gr.Wit 3 4-C
SZV 5-Marebos 2 1.
Beek-Egor 5 7-2
Zw.Schaap 3-Meetp.3 3-2
Keigel 3-Bouwk.6 8-.
3e klas O
Jabeek 3-Novus 4-f
Beek 2-Wagter 2 l-(
Zw.Schaap 4-Likopa 3 1-t
Hanckm.2-PSM 3 0-<

Dames Zuid
Sport-Meetpoint 0-11
Hadow-Sport 4-1
Meetp.2-Geleen 3-(
Jabeek-Filmclub 0-<
Zw.Schaap-Pottebr. 0-(
PSM-Meetp. 0-1'

Midden-Limburg

Hoofdklasse noord:
Apollo-Roermond 2 5-9
Neeritter-Altweerterhei-
de 2-0

1 D:MVC-Hornerhof 6-4
Kesjotje-De Baog 6-0
Lasco Weert-Gastronoom

5-2
Wierts/Haantjes 2-Roer-
mond 4 3-2
Perey 2-Inter 3-3

2G:
Heel 2-Spee 2 7-0
Altweerterheide 3-Perey
3
Bremboys-Riva 2 4-2
Kesjotje 2-Haofke 2 4-5
DESM 2-Roermond 5 7-3
Hercules-Lasco 2 1-1

2H:
Amicitia 2-v. Seggelen 1-4
Vesta-Kesjotje 3 8-2
Riva-Neeritter 2 6-1
Nederweert 2-Peters Gel.
3 4-0
Knipuigske-DESM 2-2
Altweerterheide 2-Torna-
do 2-2

3P:
Altw'heide 4-Hercules 2

9-1
Peters G. 4-Neeritter 3 4-3
St.O'berg-Vesta 2
Riva 4-Nederweert 3 3-3

3Q:
Nederweert 4-Brevendia

3-2
Gastronoom 3-Altw'hei-
de 5 4-7
Neeritter4-Hercules 3 3-5

3R:
Rockwool-Wierts/Haan-
tjes 3 1-24
WillieBar 3-Olympus 1-0
Spee 3-Altw'heide6 2-2
DESM 3-Knipuigske 22-2

3S:
Homerhof 2-Juliana 1-4
Heiputters-Hercules 4 2-0
Tornado 2-Heel 3 2-7

3T:
Brevndia 2-Lasco 3 6-5
Knipuigske 3-Heiputters
2 6-6
Altw'heide 7-SBC 15-4
Juliana 2-Riva 3 2-6

3U:
Haelen 2-Altw'heide8 9-5
ZVVD-Perey 4 3-3
Vesta 4-Brevendia 3 3-8
Hakkie-Amicitia 4 16-1

/ zaalhandbal i
Dames P.K.
Blerick-Loreal 2 5-!
GHC-Germini 3-1
Maasbr.-Vesta 13-1
lason 2-Born 9-i
Polaris-Kerkrade » 5-(

I.A.
GHC 2-Ospel 8!
Br.Sp.-HVN 10-<
SVM 2-Patrick 15-K
Bevo 2-Sittardia 3 10-i
Ekspl.-Loreal 3 13-.

1.8. .
Caesar 2-Sibbe 8-8 'Vilt-BDC 10-13 1
Gulpen-ESC 11-14 <Marsna-Minor 10-10
lason 3-Olympia 14-9"2.A.
HBS-HVN2 24-9 <
Blerick 2-Br.Sp.2 5-14
Wittenh.-Rapiditas 2 3-11 !
SVVH-Bevo3 16-10'Swift 2-Gr.Ster 26-13 \
2.8. 'Br.Sp.3-Swift 3 19-10
Linne-Sittardia 4 9-9
Maasbr.2-JVS 2 18-4
Strampr.-Leudal 2 5-9
NOAV 2-Posterh.3 6-14
Rapiditas 3-Merefeldia 2 10-3
2.C.
Born2-ESC2 8-15
Wilskr.-Sittardia 5 10-10
Heerlen 2-Brunss. 13-10
JVS-Bl.Wit 2 6-8
Gemin i 2-Wijnandia 2 10-11

2.D.
Olympia 2-Selpa 9-17
Adio-Vebios 7-12
Margr.2-Polaris 2 30-2
BDC 2-Juliana 12-8
Roda-Be Quick 7-6

J.P.K.
Minor-Margr. 13-12
ESC-Loreal 2 9-10
Rapiditas-Sittardia 4-8
Blerick-Polaris 10-13

Heren
Esca-Kerkrade 18-10
Bevo-DVC 14-12

P.K.
Caesar 2-Polaris 15-14
Vesta-Ekspl. 22-20
Ospel-Loreal 2 20-15
ATSV-Bevo 2 17-26
Gemini-Zw.Wit 24-25

LA.
Blerick 2-DES 21-11
Kerkrade-NOAV 2 22-16
Merefeldia-Br.Sp. 20-16
Swift 2-Wittenh. 27-22

1.8.
Caesar 3-Minor 33-18
Wilskr.-Zw.Wit 2 23-14

; Heerlen-BDC 16-28
| Filarskis-Olympia 26-24

"Kerkrade 2-Brunss. 26-15

2.A.
! VIOS 2-Strampr. 36-24: Merefeldia 2-Breet.Sp.2 17-17

Popeye-Bevo3 12-11
Manual-GHC 14-12
2.8.

! Born-Bevo4 17-10
GHC 2-Rapiditas 4 20-19

i Sittardia 3-Vesta 2 4-10
I Manual 2-Linne 14-24

t 2.C.
Bl.Wit 3-Rapiditas 2 5-10
Wijnandia-Posterh. 12-14

I Zw.Wit 3-Wilskr.2 21-14
| Gemini2-SVM2 10-35
i
) 2.D.
> Polaris 2-Be Quick 21-21

Gulpen-Heerlen 2-14
Marsna-Selpa 15-18r lason-BDC2 23-12

1 ATSV 2-Kerkrade 3 5-0
>
) J.P.K.
| Bl.Wit-Caesar 15-16

Blerick 2-NOAV 14-13
V+L2-Loreal 14-11

) Herten-Rapiditas 10-30
> Breet.Sp-Laudal 20-11
<

jf ’ volleybal j
Dames promotieklasse
Fiscus-Volharding 1-3. BSV-Dovoc 3-0

) Muvoc-Furos 0-3
) Jokers 2-Elsloo 3-0
J Dynamic 2-Geevers 2 3-0

VCH 4-Avoc 3-0

> Dames le klasse A
1 Elan-Sittardia 2 1-3
3 BSV 2-de Heeg 3-1
1 Spartak-Furos 2 0-3
5 Jokers3-Voerend.2 3-0
7 Vluco-Geevers 3 3-0

Dames le klasse B
Rapid 3-Sittardia 3 1-3
Grovoc-Avanti 3-1
Helpoort-NAC 1-3
Jokers 4-Geevers 4 1-3
Dynamic 3-SEC 1-3

Dames 2e klasse A
Elan 2-de Heeg 2 2-3
Grovoc 3-Dovoc 2 0-3
Muvoc 2-AMVJ 3-1
Mut.Mal.-Sp&Sp 3-0
Avoc 3-Geevers 5 3-1

Dames 2e klasse B
Jokers 5-deHeeg 3 3-0
Nac 2-Avoc 2 1-3
Rapid 4-Nivoc 3-0
Grovoc 2-SEC 2 0-3

Dames Beker
Muvoc-BSV 2-3

Heren Promotieklasse
VCH 2-Help. 3-1
Geevers 2-Sittardia 2 3-2
Help.-Avanti 0-3
Muvoc-Furos 1-3
Jokers-Voerend. 3-2
Vluco-SEC 3-0
VCH 3-SEC 2 1-3

Heren le klasse A
Sp&Sp-Fiscus 3 3-0
Vluco 2-Fiscus 2 0-3
VCH 4-Sjoahn 3-0

Heren le klasse B
Geevers 4-de Heeg 2-3
Rapid 2-Avanti 2 3-2
Elsloo-AMVJ 2 0-3

Heren 2e klasse A
Geevers 5-Volharding 3-0
BSV-Dovoc 2 3-1
Elsloo 2-Furos 2 3-1
VCH 5-Sjoahn 2 3-2

2e klasse B
Geevers 6-Sittardia 3 3-0
WS-Avanti 3 3-0
Muvoc 2-Nivoc 3-2
Jokers 3-Spartak 2 3-0
Furos 3-Fiscus 4 3-0

Heren 2e klasse C
Help.3-Grovoc 3-0
Elan-Volharding 2 1-3
Grovoc-Bastion 3-0
Phoenix-SEC 4 3-0
VCH 6-Avoc 2 3-0

3e klasse A
VCH 7-VVS 2 3-2
Geevers 7-Sittardia 4 3-0
Rapid 5-Sp&Sp 3 1-3
PPT-Spartak A 3 3-0

Heren 3e klasse B
Rapid 3-de Heeg 2 3-0
Phoenix 2-NAC 3-2
Jokers 5-Elsloo3 1-3
VCH 8-Avoc 3 3-0

Jeugdkompetitie
Meisjes A

9 Sittardia 2-Rapid 1-3
1 BSV-VCV 3-1

B de Heeg-Avanti 0-3
9 VCH-SEC 3-0
0 Blok-Sittardia 0-3

Meisjes B
8 Sittardia 3-Rapid 2 3-1
5 Jokers-Grovoc 3-0. Elan-Sittardia 4 0-3
9 Vluco-Geevers 2 0-3
3 VCH 2-Furos 0-3

Jongens B
Furos-Elan 3-0
Elsloo-Avanti 3-0
Geevers-de Heeg 2 3-0

Jeugd C
Dovoc-Elan 3-0
Furos-VCV 0-3
Geevers-Sittardia 0-3

Standenlijst Dames
Promotieklas
Furos 8-24 ;
VCH 4 8-18
Geevers 2 8-17
Muvoc 8-15
Dynamic 8-13 ,
Elsloo 8-13
BSV 8-11
Fiscus 8-10 ,
Volharding 8-10
Jokers2 8-7 ;
Avoc 8-5
Dovoc 8-1 ]

I.A.
Furos 2 7-19 ,
BSV 2 7-17 ,
Sittardia 2 7-16
Vluco 8-15 .
de Heeg 7-14
Spartak 8-10
Sjoahn 7-9
Jokers 3 8-7
Elan 7-6
Geevers 3 5-4
VCV 2 X 6-3

1.8
Heipoort 8-21
Sittardia 3 7-17
Grovoc 7-15
NAC 7-15
SEC 7-15
Avanti 7-14
Geevers 4 7-9
Rapid 3 7-8
Fiscus 2 7-3
Jokers 4 8-3
Dynamic 3 8-0

2.A
Mutiara Maluku 8-24
Avoc 3 8-19
Muvoc 2 7-18
Geevers 5 6-9
AMVJ 6-8
Dovoc 2 6-7
de Heeg 2 6-6
Elan 2 7-5
Grovoc 3 6-3
Sport en Spel 6-0

2.8 1 _ komp.
SEC 2 5-15
Avoc 2 6-15
Jokers 5 6-15
Rapid 4 6-14
NAC 2 6-8
Nivoc 7-3
de Heeg 3 5-2
Grovoc 2 7-0
X=3 punten in mindering.
Jeugdkompetitie
Meisjes A
Avanti 8-22
Sittardia 6-18
Rapid 8-18
BSV 7-13
Geevers 7-13
VCH 7-13
de Heeg 7-12
Sittardia 2 8-9
Blok 8-8
VCV 8-6
Dynamic 6-0
SEC 8-0

Meisjes B
Furos 721
Sittardia 3 7-21
VCH 2 7-17
Geevers 2 7-13
Jokers 7-12
Rapid 2 7-9
Grovoc 7-6
Sittardia4 8-6
Vluco 6-4
Avanti 2 5-1
Elan 6-1

Standenlijst Heren
Promotieklas
Furos 9-24
SEC 2 9-21
Vluco 9-17
VCH 2 8-16
Jokers 8-14
Avanti 8-13
Geevers 2 8-12
SEC 8-10
VCH 3 8-10
VCV 8-10
Muvoc 8-7
Sittardia 2 9-7
Heipoort 8-1

I.A
Sport en Spel 5-14
Fiscus 2 6-14
VCH 4 6-14
Sjoahn 4-9
Geevers 3 5-8
Dovoc 6-8
AMVJ 6-5
Vluco 2 6-3
Fiscus 3 6-0

1.8
Heipoort 2 6-18
Avoc 8-18
Fiscus 8-18
AMVJ 2 7-12
Avanti 2 7-10
Elsloo 8-9
Jokers 2 6-8
Geevers 4 7-8
Rapid 2 7-8
de Heeg 7-4
Sec 3 '7-4

2.A
Spartak 6-18
Elsloo 2 7-18
VCH 5 7-16
Furos 2 7-13
Geevers 5 8-11
Sporten Spel 2 6-10
Vluco 3 7-9
Sjoahn 2 7-8
BSV 8-7
Dovoc 2 7-4
Volharding 6-0

2 H
Geevers 6 8-24
VVS 8-21
Sittardia 3 7-12
Jokers 3 8-12
Nivoc 7-11
Spartak 2 7-11
Furos 3 7-9
Mavoc 7-8
Muvoc 2 6-6
Avanti 3 7-3
Fiscus 4 6-0

Z.C
Volharding 2 7-20
Bastion 7-15
Heipoort 3 6-13
VCH 6 6-13
Phoenix 6-9
Jokers 4 6-7
Avoc 2 6-5
Elan 7-5
Grovoc X 7-5
SEC 4 6-1

3.A
Geevers 7 6-18
Sport en Spel 3 6-11
PPT " 6-10
VCH 7 6-10
SEC 5 5-9
WS 2 5-8
Spartak 3 5-6
Rapid 5 7-5
Sittardia 4 6-1_ R
VCH 8 7-17
Rapid 3 6-15
Rapid 4 6-15
Phoenix 2 8-14
Avoc 3 7-13
de Heeg 2 7-9
Elsloo 3 6-7
NAC 7-6
Avoc 4 6-3
Jokers 5 6-0
X= 3 punten in mindering.

Jeugdcompetitie
Jongens A
AMVJ
Sittardia
de Heeg
Vluco ,
VCV
Volharding

Jongens B 1
Geevers j
Rapid
SEC
Furos
Elan 6-6
Elsloo
de Heeg 2
Avanti
Jeugd C
Dovoc i
Sittardia
VCV
Furos
Jokers
Elan
de Heeg (
Geevers
VCV
Avanti

tafelvoetb^
Ere-afdeling "*»
Waardh.B.-Wien
Scory 8.-Smidter B.
Hakkers-Star Cl.
Boskab.-Liewke
Victoria-Hakkers 2
Zw.Ridders-Karrewiel
Overg.klasse A
v.Gogh-Bl.Wit
Miranda-Heister
Verdw.Viss.2-Loontjens
Millen-Beat B.
Smidt.B.2-Heer
overg.klasse B
O.Mert-Heide

__
Wien 2-D'n Hook
Hubetsy 8.-Millen.B.
Hoeskamer-Verdw.Vi;
Cramignon-Keulen &

,
E]

le klasse A ig<
Tunnel-Maarland p,!.

4-4 Bissjop-Cramignon 2w
Koningsw.-Pitsers )_"
Barney B-Jokers „
Star c1.2-Camont.B.

le klasse B q„
Dolomiet-Heukske
O.Eijsden-A.Aelse £_";
Connection-Sjork rjj-
Survivors-Koningsw.2 ,
Borgharen-Waardh.B.2 öl'

ie
le klasse C , ,̂Leeuwenh.-Hoekje 'Heukske 2-Drop Inn 0]
Poart-D'r Eek r_rEagles-Hakkers 3
Schachtw.-O.Mert 2 aH

y'
2e klasse A ,
O.Gen.-O.Eijsden 2 '6
Old Inn-Cramign.3 il.
Uiver-Duuker p
Gigi G.-Sjteiweeg 2 r-
Capo-Smeed 'U

te2e klasse B
Heer 2-Bissjop 2 ,a!
Bl.Wit 2-Crazy Pie )1<
Smeed 2-Smid
Herli-DAT 8.2
Cramign.4-Dolomiet 2 g
2e klasse D an
Karrew.3-Meetp. ü|l
Wien 3-Baekske 1t
Suestra-Angelina 8.2 l_
Tamboer-Cosy C.
Pr.Hendrik-Leeuwenh.2 .'a
2e klasse E
Keulen 2-Wien 4 Pi
Heide 2-Fun Boys
H.de Vos-Cosy Corn.2
Muecherv.-Suestra 2
Koom Eri-Karrew.4

’ c/orngj
Dames 2e Klasse Noord . ji
HRC -Helden 2 *
Egchel -Resia
Swolgense B. -Sparta ' _
KVC -Blerick
Melderslo -Steyl s^
Stand:
HRC
Steyl
Sparta
Resia
SSS 2
Blerick
Swolgense B.
Helden 2
Roggel
KVC
Melderslo
Egchel

Dames 3e Klasse A
Hulsberg -Vaesrade |**
Willem I -Lemirsia .
RKIW -Schimmert ' tEijsden -Rapid 2 g
WVV 2-EHC „ .
MXC -Daalhof
Stand: J _
EHC IL
Vaesrade
RKIW : e
Eijsden ïj
MXC
Willem I Jd
Hulsberg J l(
Rapid 2 "k
WVV 2 k
Lemirsia c
Daalhof (
Schimmert
Dames 3e Klasse B v
Kolonia -VKC
Nieuw Einde -Rimburg Jp
Langeberg -Sportcl. '25
2 *
Stand:
Kolonia
VKC
Langeberg
Sportcl. '25 2
Passart
Nieuw Einde
Rimburg
Waubach
FC Gracht
Dames 3e Klasse C
Haelen -DeSter 2
Boekoel -LHB/MC
RKSNA -Haslou
Armada -SHH
Stand:
Haslou
GSV
De Ster 2
Haelen
Bom
LHB/MC
RKSNA
'Boekoel
SHH
Armada
OVCS 2

Dames 3e klasse D
RKMSV 2 -Hegelsom .
DESM -Someren 2
Bevo 2 -RKSVN
Brevendia 2-MVC'I9 2 |<
Venray 2 -RKDEV 2
FC Oda -RKHVC2
Stand: jC
Someren 2 \itRKHVC 2
Venray 2 j.
RKDEV 2 jIC
RKMSV 2 jlf
MVC'I9 2
Brevendia 2
RKSVN *DESM
Hegelsom
FC Oda
Bevo 2



Van onze correspondent

Geevers/VCL spreekt
zichzelf moed in

HerenhoofdmachtVCH heeft langste adem in maralhonduel
LANDGRAAF - Een praatsessie
had het coachduo Crombach/
Reinaerts van Geevers/VCL be-
gin vorige week ingelast om de
geestkracht te herstellen na de
onthutsende nederlaag bij hek-
kesluiter Leython. De verloren
gegane training werd zaterdag-
morgen, voorafgaand aan de ont-
moeting met BCS/DS, ingehaald.
Een nuttige tijdspassering zo zou
blijken. Met ververst elan en gre-
tige dadendrang haalde de Land-
graafcombinatie zijn gram: 3-0
(15-12, 15-9, 15-4).

NUENEN - De badmintonners van
het Hoensbroekse Victoria hebben
tegen koploper Nuenen een uitste-
kende 7-4 overwinning weten te
behalen. Door dit resultaat is de
achterstand op de Brabantse ploeg
tot nog slechts één punt geredu-
ceerd. Met de uitwedstrijd volgende
week tegen het onderaan de rang-
lijst vertoevende SIO, hebben de
Victorianen goede vooruitzichten
zich voorlopig in de top van de
overgangsklasse te handhaven.

duel al te beslissen. Door een over-
winning in drie sets (12-15, 15-11 en
15-8) van het koppel lan Sim/Ron
Leunissen en een twee-sets (15-10
en 15-12) zege van Marga Noter-
mans samen met Renate Nolten,
waren de Hoensbroekenaren voor
aanvang van de laatste twee ge-
mengddubbels zeker van de maxi-
male drie wedstrijdpunten. „Dat die
afsluitende partijen daarna verloren
gaan, beschouw ik als een schoon-
heidsfoutje. Bij een 7-2 voorsprong
is de buit toch al verdeeld en weet
je dat de concentratie wat vermin-
dert", aldus Breuer.

cel Bus slaagde VCH er voorals-
nog niet in om de Vughtenaren
in het gareel te krijgen. Pas in de
barrage kwam er, mede door in-
ventiviteit van aanvaller Gilbert
Heyenrath, eindelijk tekening in
de strijd: 15-11.
In de derde divisie zette NMS/
Rapid de opmars richting subtop
van de ranglijst onverdroten
voort. De Maastrichtenaren
schoven met overmacht de door
Rooyse VK opgeworpen hinder-
nis aan de kant: 3-1 (13-15, 15-7,
15-11, 15-6). Het nipte verlies van
de openingsset was voor Rapid-
coach Jean-Paul Lemmens aan-
leiding om zijn basisopstelling
een aantal plaatsen te laten door-
draaien. De ingreep resulteerde
in aanzienlijk meer defensief
rendement. Met name de meest
productieve Venrayse aanvaller,
Willy Arets, lag in het verdere
strijdverloop stevig aan de ket-
ting van de Maastrichtse routi-
nier Peter Willemsen.

Op een koude start (1-5) na, hield
Geevers/VCL zijn Brabantse op-
ponent in een stalen wurggreep.
De defensie van BCS/DS werd
tureluurs van de golf aan kruis-
en eerste tempo-combinaties
waarmee uitblinker Martin En-
gelen zijn aanvallers bediende.
Guido Goertzen liet tijdens de
ouverture liefs zeven treffers

vanuit het opslagvak aanteke-
nen: 15-12. De branie waarvan de
equipe uit Den Dungen zich in
deeerste set nog meende tekun-
nen bedienen, bleef na de her-
vatting achterwege. Geevers/
VCL zette een stevig blok tegen-
over de steriele aanvalspogingen
van de bezoekers over de hoe-
ken. Een tijdelijke terugslag van
9-3 naar 9-7 als gevolg van stop-
fouten, werd simpel opgevangen
met het inzetten van specialist

middenveld op de ranglijst
vormde de inzet van deze ont-
moeting. Met als logisch gevolg
dat beide teams weinig gelegen
was aan oogstrelende acties en
het pure werkvolleybal domi-
neerde. VCH diende alle zeilen
bij te zetten om, na langdurige
achterstand, op de valreep de
eerste periode (17-16) te kunnen
binnenhalen. Ondanks het goede
werk van de beide middenblok.
keerders Bart Bormans en Mar-

De herenhoofdmacht van VCH
bleef aan de positieve kant van
de score in het marathontreffen
tegen Gevamy/VVC 2: 3-2 (17-16,
8-15, 15-7, 9.15, 15-11). Aanslui-
ting verzekeren met het brede

Pierre Jonker: 15-9. Het laatste
bedrijf ontwikkelde zich tot een
eenzijdige wapenschouw van de
thuisploeg. BCS/DS sloeg zich
murw tegen de muur die Gee-
vers/VCL aan het net had opge-
metseld: 15-4.

Van onze correspondent.. . PAUL DEMELINNE

EERLEN - De streekduels
de volleybalsters vannJi-H en Henzo/Oikos uit het)rige seizoen staan geboekts meeslepende spektakel-

iels- Onversneden hoog-'anning was op voorhand
-rzekerd door de spreekw-)rdelijke rivaliteit en margi-iie krachtsverschillen. Vanle toegevoegde amusements-aarde bleek in de eerste con-

van de huidige
met de beide toon-

«jgevende, Limburgse vol-ybalteams, weinig meer
'er- Meedogenloos vloerde
p °P alle fronten superieur
Jr" de equipe uit Roermond:
J .15-11, 15-10, 15-2) en ver-
Vlgde en-passant de onge-ssen koppositie in de zuide-

IKe eerste divisie.

Maastrichtsebasketballers winnen wél van nummer twee

Kimbria ploeg van uitersten

De gehele Hoensbroekse ploeg ver-
keerde tegen de koploper in een
bloedvorm en gingvoortvarend van
start. Nog nooit eerder deze compe-
titie verscheen er na de singles een
5-1 voorsprong op het scorebord.

Beproeving
voor EMRCHeerlense koploper nu ongenaakbaar in volleybalduel

VCH-Oikos geen derby meer
„Zon prestatie neerzetten en nog
wel in een uitwedstrijd tegen de
nummer één. Het liep werkelijk uit-
stekend bij het gehele team. Die
tussenstand na de zes enkelpartijen
was voor Nuenen een enorme men-
tale opdoffer. Zelf had ik daarvan
ook niet durven dromen. We heb-
ben vandaag laten zien waartoe we.
in staat kunnen zijn als iedereen op-
timaal gemotiveerd is", meende een
zeer tevreden Victoria-trainer
Breuer.

Vroegtijdig wist Victoria het top

sels vergeefs de haperde Roer-
mondse machine weer een beetje
aan de praat te krijgen. Chantal
Dautzenberg, opnieuw de meest be-
stendige VCH aanvalster, had een
groot aandeel in de fraaie slotacte
waarmee Oikos hardhandig werd
afgeschminkt: 15-2. Ger Spijkers
constateerde in zijn nabeschou-
wing: „De doorzichtige spelopvat-
ting van Oikos speelde prettig in de
kaart van onze blokkering."

RIJSWIJCK - Ondanks alle
goede bedoelingen en on-
danks de prima instelling
vooraf, heeft de rugbyclub
Maastricht geen kans gehad
ook maar een punt uit Rijs-
wijck mee naar huis te nemen.
Te Werve bleek gaandeweg de
wedstrijd te sterk voor EMRC.
Twee foutjes in de defensie
werden prompt afgestraft:
10-0. Na rust knokte Maas-
tricht voor wat het waard was
en wist men een veld- over-
wicht te creëren.

Ondanks de nederlaag ziet trainer
Dereek Pocock nog niet meteen het
degradatiespook opdoemen: „We
hebben de zwaarste tegenstanders
gehad. De bedoeling is dat we nu
gaan oogsten tegen de mindere go-
den".

EMRC2 speelde in Venlo een leuke
partij tegen dereserves van De Wal-
laby's. Beide teams waren aan el-
kaar gewaagd en speelden mooi
open rugby. Na een 0-0 ruststand
was de 6-6 eindstand een terechte
weergave van de verhoudingen.

Roermond verloor van Breda 0-17
en Wallaby's was sterker dan Rel
46-0. Bom stevent af op een kam-
pioenschap. De 74-0 tegen The Ele-
phants was terecht.

Poloploegen
nog van slag

HEERLEN - In de bondscompeti-
tie waterpolo won het tweede team
van MZPC de derde seizoenswed-
strijd en tweede wedstrijd op rij.
Thuis tegen BZV uit Den Bosch
wonnen de Maastrichtenaren met
9-4. De andere drie teams in de
bondscompetitie, ZON/S&S, KZPC
en MZPC 1 verloren allen. Duidelijk
is dat de overwinning van KZPC
vorige week een meevaller was. Te-
gen BZV verloren de Kerkradena-
ren met maar liefst 10-5. Het team
van ZON/S&S is in dezelfde klasse
nog steeds zonder punten. Dit
weekeinde werd er verloren van
Zeester uit Uden met 6-9. Ook het
eerste herenteam van MZPC heeft
nog steeds geen punten. Na negen
wedstrijden bengelen zij uitzicht-
loos onderaan in de tweede klasse C
met 54 doelpunten en maar liefst 95
doelpunten tegen.

Puntje voor
Chevremont

In de districtscompetitie herstelde
het herenteam van Spio de neder-
laag van vorige week door met 10-8
van Lutra te winnen. Na acht wed-
strijden gaan zij aan kop in de twee-
de klasse B met 14 punten.

" In het volleybalduel tussen VCH en Oikos was er geen sprake van een gelijkopgaande strijd.
De Heerlense dames waren veel te sterk, 3-0. Foto: FRANS RADE

basis van een solide teamver-
,J. en pure, technische klasse
/"meerde het Heerlense zestal de

Hooguit tijdens de eer-
schermutselingen diende VCH

:_6r. e^enen met wat onderhuidse
■Jning en dulde men Oikos even

p-de buurt: 9-8. Routinier Erna
_h

rs *-,racnt m die ase met suc"
'r.' aar gevreesde, onberekenbare

'ce in stelling: 15-11. VCH
-ei er Spijkers herriep aan het

m _tn Van de tweede doorgang alle
3CS Che opdrachten. De thuis-

f6 6 genoot zichtbaar van de ver-
-1 i'kn VrUneid van handelen: 10-3.

.D. f.aanvalster Elise Kam Pnuis; j l̂eerde aan de matige strijdlustnaar teamgenoten met een serie

venijnige opslagen. De solo-actie
strandde bij 10-8. Met de slagkracht
van Miriam Muermans als verster-

king aan het net, demarreerde VCH
soepel naar 15-10. Daarmee bleek
het laatste restje aan weerstandver-

mogen bij de de gasten gesloopt.
Coach Jacques Metsemakers tracht-
te met snelle time-outs en vier wis-

„De ploeg mist nog steeds het ver-
mogen om zich collectief over een
dood punt heen te tillen."

In de tweede divisie stuntte NMS/
Rapid met een ongenaakbare veld-
tocht tegen Autodrop/VCG: 3-0
(15-9, 15-4, 15-4). De doorgaans wat
wisselvallig spelende formatie uit
Maastricht overtrof zichzelf met een
nagenoeg foutloos optreden. Zelfs
een flitsende start van VCG (0-5)
bracht het team van coach Theo Sil-
len niet uit balans. Met ondermeer
zes rechtstreekse opslagpunten
werd dat vlekje snel en afdoende
(15-9) weggepoetst. Pass en netver-
dediging vormden de stevige pijlers
waarmee NMS/Rapid daarna de
maat nam van het Brabantse zestal.
Theo Sillen sprak na afloop van de
beste pot die hij sedert zijn aanstel-
ling als coach had gezien: „Het
meest content ben ik met het feit
dat de ploeg in staat bleek om drie
sets lang heel consequent de takti-
sche afspraken uit te voeren." VCH
2 ging met 1-3 (12-15, 11-15, 15-12,
8-15) pijnlijk onderuit tegen de re-
serves van Henzo/Oikos. Het treffen
uit de kelder van het klassement
werd beheerst door faalangst, resul-
terend in zeer matig kijkspel. Illu-
stratief voor het ontbreken van
niveau waren de zeven gemiste op-
slagen van VCH 2 in het eerste be-
drijf. Gebrek aan teamcohesie lag
volgens trainer/coach Henk Pastoor
aan de basis van de anti-climax:

Ook de heren van Mosa-Regio de-
den weer goede zaken. In de eerste
klasse wonnen zij met 14-6 van RZ
uitRoermond in de directe confron-
tatie om de eerste en tweede plek in
deze klasse. Door hun overwinning
blijven zij op de eerste plaats staan
met 15 punten uit acht wedstrijden.

SITTARD/HEERLEN - In Chevre-
mont hielden BVC en het Heerlense
De Pint elkaar met 3-3 in even-
wicht. Golfbiljartclub Hollandia
sprokkelde weer een punt binnen
door gelijk te spelen bij Maasvallei
uit Urmond. In Echt kon rode lan-
taarndrager 't Heukske het tegen
BV Ospel ook niet klaren: 2-4. De
landskampioen golfbiljart,Maasgolf
uit Wessem, en het Sittardse Brand
Taveerne hebben in de ereklasse
hun leidende positie weten te ver-
stevigen. Maasgolf, dat met 5-1 van
SNA won, behield twee punten
vaorsprong op Brand Taveerne, dat
bij BV Eind met 2-4 aan het langste
eind trok.

sportkort
" BOKSEN - Sjeng Mommers,
Limburgs enige internationale
boksscheidsrechter, is door de
Duitse boksbond aangezocht
voor het leiden van twee inter-
lands tegen Roemenië. De eer-
ste ontmoeting vindt plaats op
6 december in Mönchenglad-
bach, terwijl twee dagen later
de tweede in Duisburg plaats-
vindt.

van de vereniging zijn. Louis
Godding, Math Jongen, Wam
Maes, Jos Sibels, Math Speet-
jens, Els Vineken werden door
het bestuur in de bloemen ge-
zet.

" BOWLEN - Tijdens het win-
tertoernooi van de Maastricht-
se bowlingclub huldigde de
club zes leden die 12,5 jaar lid

" SURFEN - Tijdens selectie-
wedstrijden in Oude Wetering;
voor het WK surfen dat hetvol-
gend jaar in april in Portugal
wordt gehouden, heeft de
Gronsveldse surfer Danny Wil-
lemseen eerste en twee tweede
plaatsen behaald. Na afloop
van de wedstrijden werd door
Willems een protest ingediend
vanwege het feit dat stan-
daardboards waren voorge-
schreven, terwijl enkele deel-
nemers met customboards
voeren. Omdat er op de tweede
dag geen wind stond zijn de
selectiewedstrijden afgebro-
ken en 14 dagen verplaatst.

"an onze correspondent
MARCEL JOOSTEN

Toen Roger de Lahaye, onze center,
met een zweepslag moest uitvallen,
zag ik het even duister in. Maar we
speelden een van onze beste helften
van dit seizoen."

(e^STRiCHT - Na twee for-:errfderlagen heeft Kimbria
i ium_r,send met 89~85 van de
1 el-r>er twee °P de ranglijst
ij e ttas gewonnen, waardoor'Iricjj^aargehavende Maas-
i'aar naren weer opklommen
i'°°fduf derde Pteats- In de
! . 6i

uKlasse verloor Braggarts. Wa.en huis met 66"70 van
il eoy Us> terwijl Dunatos in
e ij; r̂§angsklasse de stijgen-

"a*t 7oniet kon vasthouden en
j.rs verloor van Hop-

Kimbria blijft zowel positief als ne-
gatief verrassen. De laatste twee
wedstrijden verliepen desastreusen
werden de Maastrichtenaren met
duidelijke cijfers overklast. Zon-
dagmiddag verraste de equipe van
Jos Wolfs door de nummer twee,
Celeritas, met knap basketbal onde-
ruit te halen. Wolfs: „We hadden
ons tot doel gesteld uit de laatste
drie wedstrijden miniumaal twee
punten te halen. De afgelopen wed-
strijden verloren wij inderdaad,
maar ik wist dat we tegen de Gro-
ningers zeker niet kansloos waren.

Ook Olympia kan
Simson niet stoppen

In de hoofdklasse kruipen de da-
mes van Dunatos langzaam uit een
dal. In Weert met overtuigende cij-
fers (54-74) gewonnen van promo-
vendus Selex BSW. Vooral in de
eerste helft overklaste de ploeg uit
Meerssen de thuisploeg volledig en
kon men al met een voordelige mar-
ge van 21 punten gaanrusten.

Dames
De dames van Braggarts speelden
weer eens ouderwets, maar hadden
te veel kansen nodig om de wed-
strijd naar zich toe te trekken
(54-64). Te veel balverlies en het
missen van de opgelegde kansen
waren er debet aan dat de reserves
van de koploper in de eredivisie
Festo BV met twee belangrijke pun-
ten gingen strijken. In de tweede
helft werd er maar liefst elf keer
vanaf de vrijeworplijn gemist.

het verrassend sterk spelende Hop-
pers. Nadat de ploeg van coach
Ronald Wolfs vorige week nog in
Kerkrade fors uithaalde tegenKepu
Stars verloor het nu in de slotfase
de controle over de wedstrijd. Du-
natos was niet bij machte de volle40 minuten druk op de ketel te hou-
den en moest de punten aan het
geroutineerd spelende Hoppers la-
ten.

Dunatos

Braggarts
In Heerlen speelde Braggarts een
van zijn slechtste helften van dit
seizoen tegen Tantalus. Geforceerd
spelend in de aanval en met pap in
de benen in de verdediging, kwa-
men de Heerlenaren al in de eerste
helft in de problemen. De 25-35
ruststand is cijfermatig nog enigs-
zins acceptabel, het vertoonde spel
was ver beneden peil. Op het mo-
ment dat Jos Bams het speelveld
betrad (negende minuut tweede
helft) kregen de Heerlenaren een
forse injectie. Bams scoorde in kor-
te tijd 15 punten en was daarmee
topscorer van de Heerlenaren die
aanvallend geen schim waren van
het team dat vorige week nog de
ongeslagen koploper Springfield
onderuit haalde.

De boomlange Maastrichtenaar
moest vlak na rust het veld verlaten
en kwam inderdaad niet meer te-
rug. De spelverdelers van Kimbria
waren echter onhoudbaar en naar-
mate de wedstrijd vorderde, werd
het een eenzijdigepartij. Het drietal
spelverdelers scoorde maar liefst 60
punten.

In Meerssen verloor Dunatos van

le slaagde erin om Raymond
Burgemeester na vijf minuten
niet 1-3 op punten te kloppen.
De puntenstand bedroeg 10-17 in
het voordeel van Schoonewille.Silvio Meys opereerde in de 74
kilogram klasse en toucheerde
Utrechtenaar Nico Foreest via
een schouderworp en won dus
met 0-4. Eric Bos had slechts
twee minuten nodig om Fred
Bley te toucheren. De punten-
stand bedroeg op dat moment
11-0 voor Bos. Arno Postma was
in de 90 kilogramklasse weer in
zeer goede doen en klopte Ton
de Rijk. Postma boekte liefst
vijftien punten terwijl de toch
anders sterk worstelende De
Rijk geen enkele punt scoorde.
René Geelen toucheerde in de
100 kilogramklasse Harry Velis
met een onderarmrolling, 0-4.
Trainer-worstelaar Hubert Bin-
dels tenslotte gaf Iwan RaphaeJ
geen schijn van kans en won
eveneens op touche, 0-4.

Va n onze correspondent
j-^-_JjARRYSCHOLTES
1-3nÊCHT - Olympia, dat jaren-
Sir^„ Voor de worstelaars van
vor °n een moeilijk obstakel
1 .nge " Dleek zaterdagavond bij
de Sch^ niet °Pgewassen tegen
bete- vaesbergenaren die steedsmaar r _? lnnen te draaien. Met

35"5 werden de Ut-T^zeid"^" door Simson ver"

HaiDu 57;kilogram klasse klopte
u^k v N°rder Olympia-atleet.eUr_,, n R°oyen na een hoofd-K.ssp,Waai op touche 0-4. Huub
_.tvi_. WOn van Michel Henne-

e ui.
een brandweergreep, 0-4.

Jjan Q,lstekende Ron Nierkens
13 toucheerde MarcelS> 4nl reeds na 46 secon-

ee.(_r " rans SniJders impo-
_" bo. i,*n de 68 kil°gramklasse
r>e_\, e na 2 minuten op Bram

e i_, _. een fraaie touche,' 0-4.,^J;u_dige Daniël Schoonewil- " Vorige week wonnen de basketballers van Braggarts nog
van koploper Springfield, nu was Tantalus te sterk.

Foto: KLAUS TUMMERS

" TURNEN - Tijdens de natio-
nale finale van het groeps-
springen, gehouden bij Olym-
pia Landgraaf, wisten zich
onderstaande Limburgse
teams voor de finalestrijd op 22
februari te Enkhuizen te plaat-
sen. Het herenteam van Wilhel-
mina Bocholtz, de damesteams
van Olympia en Prins Hendrik
Landgraaf, evenals de jeugd-
turnsters van ONA Kerkrade
en Juventa Margraten.

Kung Fu van
hoog gehalte

in Hoensbroek
HOENSBROEK - In een uitver-
kocht Hadow-sportcentrum in
Hoensbroek werden afgelopen
weekeinde de Nggo-Mbie-Paei
Kung Fu-kampioenschappen ge-
houden. De gevechten stonden op
een hoog peil waarbij vooral in de
free-fight categorieënvele spectacu-
laire acties tijdens de wedstrijden te
bewonderen vielen. Opvallend was
het optreden van de vijftienjarige
Heerlenaar Marvin Fillet in de mid-
dengewichtklasse van de senioren.

Fillet vloerde in de finale zijn tegen-
stander Fred Willemse (Simpelveld)
dieeen 3-1 nederlaag moest incasse-
ren.
Het finaleduel in de klasse zwaar
tussen Carlo Bonnie (Heerlen) en
Rob Willemse (Simpelveld) was bij-
zonder fel. Beide finalisten kennen
elkaar door en door, maar het was
uiteindelijk Bonnie die de partij in
zijn voordeel besliste.

Uitslagen: free-fight, jeugd licht: 1. And.
Grave; 2. Barry Vos; 3. R. van Etten. Jeugd-
zwaar: 1. Randy Abele; 2. Ralf Hendrix; 3.
Dimitri Alecxeo. Free-fight senioren licht
gewicht: 1.Richard Smozag; 2. Hertz Nega-
patan; 3. Jerry Medelson. Middengewicht:
1.Marvin Fillet; 2. Fred Willemse; 3. Danny
Nunemete. Klasse zwaar: 1. Carlo Bonnie
2. Rob Willemse; 3. Wil Dols. Stijlloper
jeugd: 1.Rachael Schoukma; 2. Andy Gra
ve; 3. Danny Eijkenboom. Senioren: 1. Pet
ty de Vries; 2. Rob Willemse; 3. Chris Gij
zen. Stijllopen wapens: 1. Rob Willemse.
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Koploper ziet
Victoria naderen
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Il
Old Scottish favourites

Zachte wanne flanellen herenshirts in
beroemde Viyella ruiten.

De Blackwatch, de regiments-tartan der Schotse Hooglanders
uit 1729 of de nobele Hunting Stewart of Campbell Dress.
Kleurrijke ruiten gloedvol gevat in Clydella de moderne stof - |§||

van het ruim 200 jaaroude Viyella-House.

Opmerkelijk van kwaliteit, uitzonderlijk van stijl... and with a
real taste of Scotland. ||||

KERKRADE
Einderstraat 44 ___^^R__#____9

Tel. 045-452600
Voetgangersdomein [f WünGll

■ W!ÈÊÊÈËM :' _________

FTS_aas_Ïanbiedingen Jl
Grote partij bedrukte

L FLUWEEL M
100% polyester, 4m
115 cm breed, jê g*

mr 2e keus ■■ ___
Normale prijs 29,95 NU %M} P- mtr.

f UNI KEPER-KATOEN m
m __________]

150 cm breed ■% m 4
kleuren ALLEEN VANDAAG W J p.mtr.

VDeze aanbieding geldt alleen voor ons filiaal te Heerlen

t HEERLEN, van de Maesenstraat 3,
tel.: 045-74 07 35. M J' .. V I I W -^'MOok gevestigd in Maastricht, | ]_\ _[ \-^ AM

Roermond, Geleen, Sittard, Venlo,
Reuver en Kerkrade. I<^__| j AM

**&§§££ _______________________________>_> "&* ' _________________

'■ iÊÊk&^:B : '>_^_^l____9i________________H. '^__E__S_______ i

■ -y-'.: '- .^rlJ^^'w,^^F^ ____________J_^__l______________ !

"*PJ|F' ,<^ ..■?' I

_a -H-Bl ______P^^'j

In voor een nieuwe bril. Dan is dit een aanbod te zien bijvoorbeeld, of gewoon als reserve. l__^___
dat je niet aan je neus voorbij mag laten Overigens geldt voor beide brillen de | aÊLmmW I
gaan. Maak bij Pearle je keuze uit de enorme unieke snelle service, de onvoorwaardelijke I VQOR 'N TWEEDE !
collectie kwaliteitsmonturen, waaronder de garantie en het professionele advies van de I H _T_ I I f* l_. ATlf 'internationale topmerken, in vele prijsklassen. Pearle opticien. Want daar moet je zijn voor (jKI Vl \\f\ || J 'En zorg dat je deze bon bij je hebt develegratis extra's, bijvoorbeeld als je twee ] É bop k . jg je,_ aankoop yan een ]

Waarom? Nou, bij Pearle WJI^J-WJ^ maanden 'aPg COntactlenzen wilt | brileen tweede bnlgratis. Ditaanbod isgeldig |
krijg je met die bon een tweede W *J'Wj J *JTM'H proberen (niet goed, geld terug). ; in iedere Pear[e . of Pear|e Express winM> ..
bril gratis*. Compleet met J*jÊ*j l'*lJ\ Knip snel de bon Uit, want we | waarjetevens de exacte voorwaarden vindt. <^>
glazen. Om er eens heel anders uit Kfl_________________l zien je graag bij ons in de winkel. I °üi_J

VOORHEEN B R I L M I I

Beek, In de Makado (ingang Oost) " Maastricht, Vrijthof 16a " Sittard, Tempelplein 7b (naast EDAH)
Nieuwadres: Pearle Express Heerlen, Promenade 129

, . -I .
Wat zetten we j

dezeweek op tafel |

fmwm 0(130+ kaas 33% minder zout, ;{
V J vers van't mes \\l of vacuüm verpakt ®@© ~r\r\f\ *

kilo 153012.90 JJ
m

Ch Engelse theemelange,
doos 40 zakjes - - *■
a 4 gram _2£5 2.19
Turbana bananen,
kilo 1.69 I

'ar

sV\X de diepvries.
/ C(1 Pizza Bolognese, * \ j

doos 3 stuks a 300 g Mfï 6.95 \ |
Magere varkenslappen, \ ! &
500 gram J^ 5.25 \ e
kilo ®m®ïM9 y.4y \ j br
Varkensschnitzel ©__*_> \ \ g
gepaneerd, 100 gram 199 1.79 \~J r
Ch Hele kip, ®®@© S
2op schaal, ca. 1700 gram 10.-

Stf

Ch Panklare boerenkool, / SS
zak 300 gram 1.25 / *
Uit de bedieningsafdeling. J
Verse rookworst,
per stuk 250 gram m^2B9 2.59

r*" Dubbeldrank, v
\ aardbeien/kersen, .

A/ pak 1 liter ,2ffi 2.09 ;
ChWorste-of !
saucijzebroodjes, i
verpakt 4 stuks 2^9 1.99 !

1 i

Smiths Hamka's, !
zak 80 gram _U6§ 1.39 .

.
i

i

Sart?

tpn L'Oréal Studio Line,
Ch Albi afwas, EK gel of spray, 11 flj
appel of citroen, OCO «1 2 flacons _lë£o 11./
2 flacons a 500 ml 3r£r_ï __..UO __|^ Met gratis That's cassettebandje.

lifX-^/Gratismandarijntjes fjtWl ChKerst-|l 'fZS* voor de kleintjes.* 0 M
BM Op dinsdag, woensdag en donderdag -Mta^Bjji^ pak 2 rollen NÜ £-"",
m} l krijgen alle kinderen, die met hun " —-r-^ _
HS/ OUderS bOOdSChappen doen, ,J/| AH-Service lijn: bel gratis 06- 0305. A/tMW een gratis mandarijntje De artikelen waar kleine cijfertjes bi] staan kunt u
81 V _^wT re/o{c " alléén kopen inAH winkels waareenvan diecijfers op ■li fntffö^ \Apanta dedeur staat. Prijzen geldenvan dinsdag 3 t/mzater-BJB I
81/ | dag 7 decembera.s. * Zolang de voorraad strekt. %^P

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letféf1
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