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Gruwelmoord in Landgraaf/Kerkrade opgelost

Moeder en dochter
nthoofden 'huistiran'

DOOR ROB PETERS
EN FRANK SEUNTJENS

H - De
die zondag 13 november werd

°riden in recreatiegebied Strijt-
i en in Landgraaf, is van de
!|l J,ar'ge Kerkradenaar René Leu-

* Hoi blijkt te zyn vermoord,
ienvan de ledematen ont-

I i/J^001- ziJn 52-jarige vrouw Ire-
I j^yie daarbij hulp kreeg van haar

larige dochterBelinda.

! ac verdachten hebben een volle-
Je bekentenis afgelegd bij de po-
ij ?> die moeder en dochter aan-

f* na een tip van verontruste
*n genoten ie Leunissen al ruim

|r
te week hadden gemist.
"et uWas en^e^e maanden geleden

slachtoffer getrouwd. Het
«aar derde huwelijk.

y, fal even met hem was ondraaglijk
°rden. Hij ging als een tiran te

keer, vooral als hij gedronken had
en dat gebeurde dagelijks,' hebben
beide vrouwen volledig over hun
toeren aan de politie verteld.

[ Zieverder pagina 13- " 'Terwinselen was
decor horrorfilm'

Meergeld voor
bejaarden

'ti^HAAG - PvdA en WD willen
"ö; bedrag dat in 1995 voor koop-
il van 65-plussers
ii6ft aow beschikbaar komt verho-
,), van 55 tot 100 miljoen gulden.
il ivarßlee wordt voor een groot deel
'\ ue ouderen een lichte daling
(j het vrij besteedbare inkomen
i een half tot driekwart procent
i )J*ezet in een kwart procent ver-
tQrfrin g of handhaving van de, gracht.

'e j^'eek gisteren bij het debat van,vkamercommissie voor Financiën
t,^. de ouderenaftrek. Het kabinet

h treiTe °uderen komend jaar een af-
-1„

K Van 475 gulden geven. Dat zou

'W tot 800 gulden kunnen wor-

(iv staat sympathiek tegen-
-1 A ê Wensen van de coalitie. Met

'e Algemeen Ouderenverbond is er

!m^ Ve een brede kamermeerder-
JJ Voor de wens van de coalitie-
*^ers te vinden.

RUSTIGWEER
h^. nogedrukgebied boven

veroorzaal";t in Lim-
sta rustig en droog weer. Er
tyfiH een zwakke zuidelijke
h et *° de ochtend zijn er

i s"e .en der mistbanken, die
Ve(.V ts langzaam oplossen.
Voo komen er wolkenvelden
jwl, afgewisseld door zonnige
l°ot,t den- De temperatuur
kJj* °P tot circa 10 grj»den
OCnde nacht ligt de laagste
v ooPeratuur rond de 4 graden-
(eil ,r verdere informatie betref-
kuh,e het weer in Limburg
V

'*l ü bellen 06-9775.>ÖAAG:
i^ '°P: 08.11 onder: 16.36
fo **n *>p: 20.19 onder: 11.15

U,a °P= 08.13 onder: 16.35««op: 21.24 onder: 11.48

vandaag

Toekomst Eurovisie
Songfestival ongewis

PAGINA 7

Bomvolle schouwburg
joelt gedoogzone weg
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Helft huisartsen al
eens fysiek bedreigd
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Nederland
Voor het eerst sinds lange tijd
voerden ook Nederlandse ge-
vechtsvliegtuigen bombardemen-
ten uit. Twee van de zes Neder-
landse Fl6's wierpen vier bom-
men af, twee zorgden voor be-
scherming in de lucht en de
laatste twee controleerden of de
aanval slaagde. Volgens commo-
dore Vogelpoel, sous-chef opera-
tiën van de Nederlandse lucht-
macht, ziet het vliegveld eruit als
„gatenkaas."
„De actie is er doelbewust toe be-
perkt dat Udbina niet langer ope-
rationeel is," zei de speciale VN-
gezant voor ex-Joegoslavië Akas-
hi. Hij verwacht een toeneming
van gevechten, maar geen vergel-
dingsacties van de Serviërs tegen
VN-blauwhelmen. De Serviërs bij
het vliegveld namen toch twee
Tsjechische VN-waarnemers in
gijzeling. Zij zouden hebben ge-
dreigd hen bij een nieuwe aanval
te doden. Maar deTsjechische mi-
nister van defensie zei later datzij
zijn vrijgelaten.

De aanval was een antwoord op
bombardementen afgelopen week
op de moslim-enclave Bihac door
Servische toestellen die waren op-
gestegen vanuitUdbina. De Kroa-
tische Serviërs kwamen in de
afgelopen weken hun volksgeno-
ten in Bosnië te hulp tegen het
Bosnischeregeringsleger datvan-
uit Bihac in de aanval was ge-
gaan. Zij wierpen onder meer
napalm- en fragmentatiebommen
op Bihac.

Reacties
President Clinton noemde de aan-
val van gisteren „de juiste actie"
en „een krachtig en aangepast
antwoord."
Kort voor de Navo-actie tegen
Udbina had president Jeltsinver-
klaard „dat de Serviërs in Krajina
internationale verdragen en ak-
koorden hebben geschonden en de
internationale gemeenschap tar-
ten."

Ingreep in ziekenfondspakket gehandhaafd

Particuliere tarieven
tandarts flink omlaag

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Een eenvoudig
kunstgebit kost vanaf 1 januari
1995 ongeveer vijfhonderd gul-
den. Voor boren en vullen re-
kent de tandarts tussen de 30 en
65 gulden. Eén kies trekken
kost eveneens zon 30 piek, een
tweede wat minder. Dat blijkt
uit de nieuwe prijslijst voor
tandartskosten die het Centraal
Orgaan Tarieven Gezondheids-
zorg gisteren heeft vastgesteld.
Het gaat hier om particuliere
tarieven, die zorgverzekeraars
en onverzekerde tandartsklan-
ten straks moeten betalen.

De nieuwe tarieven zijn 13,5 pro-
cent lager dan nu. De zorgverzeke-
raars hadden de prijzen nog vijf
procent extra willen verminderen,
maar daarmee gingen de tandartsen
niet akkoord. Ze wilden niet alles
tegelijk overhoop halen. Het COTG
zal de prijzen voor particulieren en
ziekenfondsverzekerden (eigenlijk
alleen nog kinderen tot 19 jaar)
vanaf 1996 verder gelijk trekken.

De tandarts wordt vanaf volgend
jaar grotendeels uit het zieken-
fondspakket en de verplichte parti-
culiere polis voor ouderen genaaid.
Dat betekent dat ziekenfondspa-
tiënten - waarvoor de tandartsen
veel lagere vergoedingen krijgen -gedwongenoverstappen op een par-
ticuliere aanvullende verzekering.

Wie niet kiest voor een tandartspo-
lis (kosten tien a vijftien gulden per
maand), draait zelf voor de tand-
artsrekening op.

In het ziekenfondspakket zit voor
volwassenen nog wel één controle
per jaar, inclusief verwijzing en
tandsteenverwijdering. De zieken-
fondsen moeten daarvoor 50,50 gul-
den gaan betalen. Een controle kost
de particuliere patiënt overigens
nog geen twintig gulden, exclusief
tandsteenbehandeling.

DOOR THEO SNIEKERS
EN MAURICE UBACHS Schikkingsaanbod

voor 18 spelers en
medewerkers MVV

MAASTRICHT - Het
openbaar ministerie in
Maastricht heeft aan in
totaal achttien spelers
en enkele andere inède-
werkers van MVV
schikkingen aangebo-
den. Zij kunnen in de
affaire MW strafrech-
terlijke vervolging af-
kopen voor bedragen
dievariëren van 2<*Q*tot
800 gulden.
Volgens de persofficier
van justitiemr. J. Nab-
ben hebben de spelers

en medewerkers zich
schuldig gemaakt aan
valsheid in geschrifte.
Zij zouden ten onrechte
ziekengeld hebben
geïnd én yalse declara-
ties hebben ingediend.
Bovenop deze schik-
kingsbedragen komt
nog een aanslag van de
belastingdienst wegens

verzwegen inkomsten.
Daarbij gaat het om
veel hogere bedragen.
Als deze achttien ver-
dachten vervolging niet
willen afkopen, volgt
een rechtszaak.
De achttien spelers en
rtiedewerkers van MVV
hebben tijdens het jus-
titiële onderzoek in de

affaire niet in de cel ge-
zeten. Hoofdrolspelers
die wel kortere of lan-
gere tijd vastzaten,
hebben hogere schik-
kingsbedragen moeten
betalen. Onder hen de
directeur, vier be-
stuursleden en de oud-
voofzitter van de club.
MVV zelf moest nog
eens 160.000 guldenbe-
talen, zo maakte justitie
kort geleden bekend.

Aan de fiscus moet de
Maastrichtse profclub
een bedrag betalen dat
nog enkele malen hogef
ligt.

sport

Hasselt stuurt
Cantelberg weg
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Schrijvers stapt
op bij AZ
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EHC en Roermond
luiden noodklok
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" Guus Cantelberg

Nederlandse F16's betrokken bij aanval op Servisch vliegveld

Twijfels over effect
Navo-bombardement

Van onzeredactie buitenland

BRUSSEL - Het Servische
vliegveld Udbina in Kroa-
tië is binnen een paar da-
gen weer bruikbaar is.
Gaten zoals de Navo-bom-
men gisteren in de banen
sloegen zijn gemakkelijk te
repareren. Dat zegt de be-
velhebber voor de zuid-
flank van het bondgenoot-
schap, de Amerikaanse
admiraal Leighton Smith.

Opknappen kan binnen drie da-
gen, aldus de commandant van de
Kroatische luchtmacht. Er is vol-
gens hem echter ook een deel van
de twintig vliegtuigen op Udbina
geraakt. Reparatie daarvan kan
langer duren.

Volgens de jongste gegevens vie-
len, ondersteunende toestellen
meegerekend, in totaal vijftig
Amerikaanse, Britse, Nederlandse
en Franse vliegtuigen Udbina
aan. Het was de grootste ge-
vechtsactie in Europa van de al-
liantie sinds haar oprichting.

" De televisie van de Serviërs inKrajina liet een diepe krater in één van de startbanen zien.
Foto: REUTER

Kritiek
De FNV, de Consumentenbond, de
kleine linkse partijen en de Natio-
nale Ombudsman hebben de afgelo-
pen weken veel kritiek geuit op de
verwijderingvan detandarts uit het
verplichte pakket. Minister Borst
van Volksgezondheid trekt zich
daar weinig van aan, zo bleek giste-
ren bij de behandeling van het Fi-
nancieel Overzicht Zorg in de
Tweede Kamer. „De kosten zijn
overzienbaar, ook voor mensen met
lagere inkomens," aldus de minis-
ter. De regeringspartijen steunen
haar.

Voorzitter beaamt verziekte verhoudingen

Toch herberaad PvdA
Limburg over OW-baan

DOOR ERIC VAN DORST
GELEEN ... De Partij van de Ar-
beid in Limburg gaat alsnog een
intern debat voeren over de wense-
lijkheidvan de Oost-westbaan.
Dit gebeurt op voorspraak van de
afdelingen Nuth en Meerssen, die al
lang uitgesproken tegenstander van
de uitbreiding van vliegveld Beek
zijn. Op 6 december komen alle
Zuidlimburgse afdelingen bijeen
om de discussie aan te zetten. Ge-
westvoorzitter Ad Wijermars is te-
rughoudend maar wel bereid in het
kader van de discussie over het
PvdA-programma voor de komende
Statenverkiezingen dit heikelepunt
tijdens een speciale avond ter dis-
cussie te stellen.
Tot nu toe heeft zij steeds beweerd
dat haar bestuur en achterban on-
verkort voor uitbreiding van vlieg-
veld Beek kozen, wat de Kamer-
fractie van de PvdA vorige maand
deed besluiten met de aanleg van de
OW-baan in te stemmen.
In het nieuwe nummer van het lan-

delijk PvdA-partijblad Pro sluit
Weijermars herbezinning echter
niet uit. Ze doet dat in een artikel
over de rol die de Limburgse so-
ciaal-democraten in het debat over
vliegveld Beek hebben gespeeld en
nog spelen. In dé publicatie uiten
Limburgse kaderleden vernietigen-
de kritiek op het toenmalige PvdA-
gewestbestuur onder leiding van
Henk Riem.
Dit bestuur zou een discussie bin-
nen de PvdA-Limburg over dit on-
derwerp steeds onmogelijk hebben
gemaakt. Daarbij vallen termen als
'stalinisme', 'paternalisme' en 'ach-
terkamerpolitiek'. Ook Weijermars
geeft in Pro volmondig toe dat door
het optreden van vorige bestuursle-
den binnen de PvdA-Limburg spra-
ke is van verziekte verhoudingen,
die ze graag wil herstellen.

Zie verder pagina 11

" 'Stalinistisch' bestuur
smoorde debat binnen PvdA

Actie justitie
afvalbranche
nog onzeker

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het is nog ondui-
delijk of justitie een strafrechtelijk
onderzoek gaat instellen naar ver-
meende misstanden in de Limburg-
se afvalverwerkingsbranche. Giste-
ren hebben de Maastrichtse hoofd-
officier van justitie mr. J. Fransen
en politiechef H. Mostert overleg
gevoerd over de uitkomstenvan een
oriënterendonderzoek van de Zuid-
limburgse recherche. Dat moet een
eerste antwoord geven op de vraag
of er sprake is van bestuurlijke be-
langenverstrengeling en concurren-
tievervalsing binnen de provinciale
afvalsector. Persofficier van justitie
mr.J. Nabben kon gisteravond niet
aangeven of het openbaar ministe-
rie aanleidingziet tot een strafrech-
telijk onderzoek. „Ook ik ben in
afwachting van een beslissing daar-
omtrent," aldus Nabben.
Centraal in het onderzoek van de
Zuidlimburgse recherche, dat eind
vorige week uitlekte , staan de mo-
nopolistische activiteiten van de nv
AVL-Sturing. Dit door de provincie
en Limburgse gemeenten gezamen-
lijk opgerichte overheidsbedrijf,
regelt de verwerking en het trans-
port van afval in heel Limburg.

Zieverder pagina 13

"Forse kritiek AVL opwerkwijzerecherche

het weer

Gulpener wil
zuiver bier
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" Voorhoeve tevreden
over Navo-aanval



Podia
Het Residentie Orkest heeft in zijn
negentigjarige geschiedenis veel di-
rigenten gezien. En vooral veel po-
dia. Het speelde aanvankelijk in
Diligentia, later in het gebouw van
K & W, verzorgde vanaf 1915 bo-
vendien de zomerconcerten in de
Kurzaal en week voor bijzondere

evenementen af en toe uit naar de
Houtrusthallen. Toen het statige K
& W in 1964 in vlammen was opge-
gaan, was de vertrouwde, sfeervolle
Kurzaal het enige alternatief. Daar
optreden was overigens niet zonder
risico's. Toen een compleet glas-in-
lood-raam uit de koepel naar bene-
den was gestort, bevestigde men een
vangnet boven het podium.

" HetResidentie Orkest, van ruzieclub tot progressief beleid. Foto: GPD

Anders
Hoe anders zou alles worden in het
Nederlands Congresgebouw, dat in
1969 in gebruik werd genomen. Het
werd anders, maar niet zoals ge-
hoopt. Een welluidend cantabile is
er nooit gehoord.
Dat er aan de overkant van het Spui
in de jaren tachtig een zaal verrees,
is te danken aan Ben van der Meer,
de toenmalige algemeen directeur.
Er ontstond een monsterverbond
tussen hem en Carel Birnie, waar-
door Residentie Orkest en Neder-
lands Dans Theater broederlijk
naast elkaar kwamen te zitten.

Het is niet alleen 90 jaar geleden
dat het Residentie Orkest werd op-
gericht, het is ook 25 jaar geleden
dat een aantal leden uit het ensem-
ble een programmabeleid formu-
leerde, dat het uitgangspunt werd

voor wat er in dekomende jaren ge-
.beurde.
Het Residentie Orkest had welis-
waar in die tijd al de naam dat het
de nieuwe muziek serieus nam,
maar de daadkrachtige orkestmusi-
ci wilden de vernieuwing in de pro-
grammering duidelijker vorm ge-
ven. De moedigste daad was in 1973
'500 jaarNederlandse muziek', ont-
worpen door Ben van der Meer en
Piet Veenstra. Twee maanden lang
werden ongeveer 130 werken van 87
Nederlandse componisten uitge-
voerd.
Toen Bert van den Akker in 1990
naar Den Haag kwam, is hij zich
doodgeschrokken. Ondanks het feit
dat het orkest kort daarvoor zijn
nieuwe zaal had betrokken, waren
de bezoekcijfers flink gedaald. Wa-
ren de enigszins intellectualistische
programma's de oorzaak? Het was
de periode waarin buitenstaanders
de indruk kregen, dat ze bij het Re-
sidentie Orkest vechtend over de
trappen rolden. De dirigenten Hans
Vonk en Alain Lombard, zakelijk
directeur Ben van der Meer, de ar-
tistiek directeuren Jan Taat en Theo
Muller: kort na elkaar verdwenen
ze, in de meeste gevallen na stevige
conflicten.
Het heeft de reputatie van het Resi-
dentie Orkest geen goed gedaan.

Het had een negatieve invloedop de
bezoekcijfers en op de belangstel-
ling voor het orkest in het buiten-
land. Van den Akker: „Wanneer er
binnen een orkest ruzie is, weten de
impresariaten in Londen en New
Vork dat meteen. De laatste tijd ko-
men er weer wat uitnodigingen voor
interessante tournees. In 1996 gaan
we naar Japan. Met Svetlanov na-
tuurlijk." In Den Haag is de stoere
Rus als redder binnengehaald.

Mintz leidt LSO
in Vrijthoftheater

MAASTRICHT - 'Gaat u naar Maastricht
om het LSO te horen.' Met die woorden
sloot programmamaker Han Reiziger zon-
dagmiddag het tv-interview af met Shlomo
Mintz. De Russische violist en dirigent leidt
het LSO woensdag en donderdag in het
Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Het
is voor het eerst dit seizoen dat de nieuwe
vaste gastdirigent en artistiek adviseur van
het orkest een abonnementsconcert diri-
geert. Op het programma staan de ouvertu-
re Die Zauberflöte van Mozart, de Sinfonia
Concertante voor hobo, fagot, viool en cello
van Haydn en de Symfonische Dansen,
opus 45 van Rachmaninov. Beide concerten
beginnen om 20 uur.

In Reiziger in muziek herhaalde Shlomo
Mintz zijn ambitieuze plannen met het Or-
kest van Maastricht: het zo snel mogelijk
bereiken van de Europese top. De in 1957
in Moskou geboren musicus moet die klus
voorlopig klaren in vier weken per seizoen.
„Eén woord dat wordt opgepakt kan be-
langrijker zijn dan vijftien weken repete-

ren", aldus Mintz die met een razend knap
gespeeld Capriccio van Paganini zijn in-
drukwekkend technisch vermogen had
aangetoond. „De orkestmusici willen de
klank veranderen. Ze hebben ervoor geko-
zen, moeten er ook aan werken als ik niet in
Maastricht ben. Als ze meewerken, dan kan
het LSO een van de fijnste orkesten van
Europa worden."
Ook op tv bleek Mintz heel overtuigd van
zichzelf. „Maar dat is niet genoeg. De musi-
ci moeten overtuigd zijn van de haalbaar-
heid van het project. Dat is noodzakelijk.
Een orkest is een heel gecompliceerde ma-
chine, er kan van alles mis gaan."

Hoever Mintz met het LSO is gevorderd bij
wat hij noemt 'het springen van het ene
naar het andere niveau', kan morgen en
overmorgen in het Theater aan het Vrijthof
worden beluisterd. Vier LSO-musici zullen
aan dit concert als solist meewerken: violist
Gil Sharon, cellistRoeland Duijne, hoboïst
Peter Steyvers en fagottist Adrie Bisschop. # Dirigent Shlomo Mintz
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Haags Residentie Orkest viert 90-jarig bestaan

Met een stoere Rus
naar het eeuwfeest

DEN HAAG - Het Haags Resi-
dentie Orkest heeft afgelopen
zondag het negentigjarig be-
staan gevierd met een bijzon-
der concert in de Anton Phi-
lipszaal. Maar liefst drie we-
reldpremières op één avond.
Het Residentie Orkest heeft
dan ook een reputatie op te
houden op het gebied van de
moderne muziek. Zo zijn er
meer reputaties: die van ruzie-
club bijvoorbeeld, en van
voortdurend wisselend beleid,
en chronisch geldgebrek. Wat
dat laatste betreft zal de tradi-
tie gewoon worden voortgezet,
want in plaats van een ge-
schenk van de gemeente te
kunnen incasseren moet het or-
kest 230.000 gulden subsidie
inleveren. Dat brengt het offer
dat Bert van den Akker sinds
zijn aantreden in 1990 als alge-
meen directeur van het orkest
heeft moeten brengen op onge-
veer een miljoen gulden.

Hoe krachtig en zelfbewust was de
eerste fase in de geschiedenis van
het orkest. Het was de tijd waarin
Den Haag in muzikaal opzicht op
het Amsterdams Concertgebouwor-
kest teerde. Haagse supporters van
het nieuwe orkest stonden in die
tijd als kemphanen tegenover de
supporters van het Concertgebou-
workest, dat geregeld in Diligentia
optrad. Het Concertgebouworkest
mocht weliswaar in Den Haag blij-
ven optreden, maar sinds de komst
van het Residentie Orkest speelde
het voortaan de tweede viool.

Progressief
In de jaren zeventig, begin tachtig,
was het Residentie Orkest verreweg
het meest progressieve orkest van
ons land. Het trok de stad in, het
gaf 'Kussenconcerten' in deKurzaal- jongeren mochten op meege-
brachte kussens op de houten vloer
zitten - en het speelde wat vrijwel
geen ander orkest wilde aanpakken.
Vrijwel alle musici die toen mees-
peelden zijn bitter gestemd over die
periode. Vooral over het tempo
waarin toen pakken met nieuwe
muziek op de lessenaars werden ge-
smeten, De tijd om iets goed voor te
bereiden was er vaak niet. Zo nam
de reputatie van het orkest als pro-
gressieve muziekinstelling toe, ter-
wijl binnenshuis onvrede en frus-
traties gekweekt werden.

Haarlems
Toneel met
Hildebrand

HAARLEM - Het Haarlems To-
neel brengt volgend jaar vijf
produkties, die zijn gebaseerd op
de Camera Obscura van Hilde-
brand. ledere aflevering wordt
geschreven door een andere au-
teur. Ook zijn er vijf verschillen-
de regisseurs. Met het Hilde-
brand-feuilleton viert het Haar-
lems Toneel het 750-jarig be-
staan van de stad Haarlem.
Nicolaas Beets (1814-1903)
schreef de Camera Obscura on-
der de schuilnaam Hildebrand.
Het gaat over de 19e eeuwse bur-
gerij van de provinciestad Haar-
lem.
'Het Linnen dient keurig gevou-
wen' is de titel van deeerste pro-
duktie die Haye van der Heyden
schreef. In de bewerking die het
midden houdt tussen een toneel-
stuk en muziektheater wordt de
19e-eeuwse Hollandse kleinbur-
gelijkheid, hypocrisie en geza-
pigheid op de hak genomen. Op 1
januari vindt de première plaats
in de Stadsschouwburg in Haar-
lem. Acteurs zijn Jules Croiset,
Hein van Beem, Teuntje de
Klerk en Elsje Scherjon. Zij wor-
den begeleid door de zeventien
leden van het Haarlems Toneel
Koor. Regisseur is Pieter Loef.

'Lucia'
in Luik

LUIK - Lucia di Lammermoor
van Gaetano Donizetti is de ope-
ra die de Opéra Royal de Wallo-
nië op het repertoire heeft geno-
men. Vrijdag gaat deze produk-
tie in het Luikse operatheater in
première. Vervolgvoorstellingen
zijn er op 27 en 29 november en 1
en 3 december.
Roger Rossel is de muzikale lei-
der van deze produktie, de ensc-
enering en de kostuums zijn van
Antoine Selva. In de hoofdrollen
zingen en spelenDaniela Lojarro
(Lucia), Chantal Herbillon (Ali-
sa), Keith Ikaia-Purdy (Edgar-
do), Philip Zawisza (Enrico),
Jaime Arragal jr. (Arturo), Vla-
dimir De Kanel (Raimondo) en
Daniel Houbrechts (Normanno).
Verder werken aan deze produk-
tie meekoor, orkest en ballet van
de Luikse opera. Voor reserve-
ring 0032/41236765.

recept
Spaanse paprikasalade
500-600 gram rode en gele paprika's, 2 eetlepels
olijfolie, voor de dressing, 3 eetlepels olijfolie, pe-
per, zout, 1 teen knoflook, 1 theelepel gehakte ba-
silicum (diepvries), evt. enkele zwarte olijven.

Halveer de paprika's, verwijder zaadjes en zaadlij-
sten en leg ze op een bakplaat (bolle kant naar
boven). Bedruppel de paprika's met olijfolie en
schuif de bakplaat in een warme oven van
200-225C. Laat de paprika's in 30-40 minuten

zacht worden en het velletje donker tot zwart bla-
keren. Neem de bakplaat uit de oven, verwijderhet
velletjevan depaprika's en snijd het vruchtvlees in
repen. Knijp een teentje knoflook uit boven de
olijfolie, kruid naar smaak met peper en zout.
Sprenkel dit over de in reepjes gesneden paprika-
Snijd eventueel enkele zwarte olijvenklein en voeg
ze bij de paprika's. Laat dit afgedekt minstens en-
kele uren marineren. Laat de paprika's voor het
serveren op kamertemperatuur komen en bestrooi
ze met basilicum.

Id-cd

DOOR JOSFRUSCH

The Miraculous Mandarm,
Concerto for Orchestra - Béla
Bartók; City ofBirmingham
SymphonyOrchestra onder leiding
van Simon Rattle; EMI classics
7243 5 55094 2 0.

Energiek, vitaal, dynamisch. Simon
Rattle haalt het uiterste uit deze
intrigerende muziek. Hij kan be-
schikken over een werkelijk schitte-
rend orkest dat de wonderlijke
kleurrijkdom van Bartóks partituur
glansrijk verklankt. Je kunt horen
dat de Engelse musici zich ook
fysiek helemaal uitleven en in een
speelroes tot meeslepende resulta-
ten komen.

In de Mandarijn wordt de brutale
muziek meedogenloos aangepakt
en de enorme contrastwerking tot
in het extreme uitgebuit: soms sen-
sueel, soms monsterlijk; soms woest
en onstuimig, soms argwanend,
verlegen, terughoudend.

Die terughoudendheid zorgt in de
eerste vier delen van het Concert
voor Orkest voor een onheilspellen-
de spanning, met geraffineerd uitge-

werkte details en verrot-
vertragingen en versnelling®1
de zeggingskracht van deze w'
alleen maar vergroten. W ,{
langzaam begint de 'Maodm''U
flage, die uitmondt in een A
beweging die de ironievan het} t
ment treffend onderstreept. f
In de finale gaat Rattle mindiï -dan bijvoorbeeld Bernstein, 'het wervelende en bruisendekt
ter komt ook hier volledig
ontplooiing. Dat mag in het f
van een live-uitvoering een fr

verdienste worden genoemd-

oplossing gisteren

HORIZONTAAL: 1 bessensap; 8
stiel; 12 talaar; 13 klos; 14 al; 16
kaas; 17zool; 18 p.p.; 19 uil; 21 nr.;
22 solo; 23 aal; 24 wreed; 26 Din; 27
tetra; 29 Eem; 30 ratel; 32 baan; 34
kopij; 36 er; 38 pad; 39 AP; 41 eelt;
42 geel; 44 te; 45 rek; 47 Ne; 49
snip; 51 adel; 53 stoet; 56 eik; 58
barak; 60 ara; 61 tronk; 63 aas; 64
raak; 66 sr; 67 nel; 68 nl; 69 melk; 70
laat; 72 ui; 73 voet; 74 bokaal; 76
ernst; 77 regenboog.

VERTIKAAL: 1 blauw; 2 St.; 3 saK \eland; 5 naar; 6 sas; 7 ar; 8 si*-o!''" ltol; 10 is; 11 laplander; 13 kol; 15 "ILj t17 zone; 18 paraat; 20 leek; 22 s"Jj ,
23 atap; 25 emoe; 26 Da; 28 eb; .
rijles; 31 leest; 33 sarabande; t
pen; 37 ren; 40 pedaal; 43 Me^ ■<; \
kers; 48 vork; 50 pion; 52 la; 54 ta»
55 e.a.; 57 kneu; 59 kreet; 61 l
62 kling; 65 alt; 66 sake; 69 mos. (
log; 71 tab; 73 VN; 74 Be; 75 lO-

Winwoord: DRUKWERKZENDIN

puzzelvan de dag

HORIZONTAAL: 1 dapper; 8 poot; 12 zware golf; 13 wondkorst; I 4
sportevenement; 16 knel; 17 bouwhut; 18 plalina; 19 zwaardwalvis;
21 loolboom; 22 pekel; 23 gesloten; 24 stad in Frankrijk; 26 onwrik-
baar; 27 vet; 29 groente; 30 hoofddeksel; 32 leidsman; 34 beleid;
36 voorbeeld; 38 Europeaan; 39 voorz.; 41 vrl. hond; 42 akelig; 44
soort onderwijs; 45 stuk stof; 47 laatstleden; 49 rijstbrandewijn; 51
verfstof; 53 vloersteen; 56 snavel; 58 Zuidafrikaanse provincie; 60
scheepsvloer; 61 woonplaats; 63 lokspijs; 64 zoodier; 66 franco; 6»
goedzak; 68 pers. vnw.; 69 dorsvloer; 70 stad in Italië; 72 zang*
noot; 73 genodigde;74 ovaal; 76 oprechtheid; 77chocoladereepj6-

VERTIKAAL: 1 aandrijving; 2 nummer; 3 bergplaats; 4 niets uitg*3"
zonderd; 5 karaf; 6 tot en met; 7 titel; 8 rijtuig; 9 loterijbriefje; 1"
voltooid; 11 hydrogeen; 13 mnl. dier; 15 boordsel; 17 maalstroom!
18 hond; 20 kledingstuk; 22 vertrek; 23 metalen bak; 25 makker;
26 per jaar; 28 magnesium; 30 loopstok; 31 eivormig; 33 ronde*
dans; 35 klein vertrek; 37 café; 40 aap; 43 omtrek; 46 klap; 48
stekelhuidig dier; 50 steenvrucht; 52 radium; 54 nobel; 55 maafl'
stand; 57 scherprechter; 59 vorm; 61 behoefte; 62 kruipend die 1-;
65 duw; 66 vestingwerk; 69 sjaal; 70 tocht; 71 boomloot; 73 geluk-
kig nieuwjaar; 74 en andere; 75 zangnoot.

Welk winwoord komt er in het balkje?

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen
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DEN HAAG - Minister van Defen-
sie Voorhoeve bestempelde het
bombardement van Udbina als een
succes. Tijdens de aanval, die tegen
13.00 uur begon, zijn de luchtaf-
weerkanonnen op het vliegveld uit-
geschakeld en de landingsbaan en
de taxistroken zwaar beschadigd.

Volgens minister van Buitenlandse
Zaken Van Mierlo was de aanval
„werkelijk noodzakelijk." „Neder-
land kreeg steeds grotere zorgen
over de escalatierond Bihac, als ge-
volg van de samenwerking van de
Serviërs in Bosnië en Kroatië." Se-
cretaris-generaal Claesvan de Navo
had Van Mierlo zaterdag telefo-
nisch gevraagd een eventuele aan-
val te steunen.
De Nederlandse toestellen hadden
tijdens de aanval drie taken. Twee
Fl6's zorgden voor bescherming in
de lucht. Twee toestellen waren be-
trokken bij het bombardement. Zij
wierpen in totaal vier bommen af.
Twee vliegtuigen keken of het bom-
bardement was gelukt.
Vóór de operatie was de Navo nog
bezorgd over de luchtafweer van de
Serviërs. Bij Udbina staan SAM-
raketten opgesteld waarmee vlieg-
tuigen uit de lucht kunnen worden
gehaald. Bij de aanval kregen de
Serviërs geen kans de raketten af te

vuren, aldus Voorhoeve. Navo-toe-
stellen ontregelden met elektroni-
sche signalen het afweersysteem.
Een dergelijke strategie werd ook
gevolgd bij het begin van de Golf-
oorlog.
De Nederlandse VN-militairen ir
Bosnië zijn na de luchtaanval in d«
hoogste staat van paraatheid. Vooi
alle VN-manschappen geldt Alarm-
fase Rood. Dat houdt in dat alle
waarschuwings- en controleposter
zijn bemand. Alle militairen di<
geen dienst hebben verblijven ir
schuilonderkomens zoals bunkers
kelders en verstevigde containers.

Nederlaag van
Forza groter
dan verwacht

ROME - Forza Italia, de partij
van de Italiaanse premier Ber-
lusconi heeft bij tussentijdse
gemeenteraadsverkiezingen
haar eerste, en onverwacht gro-
te, nederlaag moeten incasse-
ren. Hier en daar verloor Forza
Italia zelfs meer dan 10 procent
van haar aanhang, in vergelij-
king met de Europese verkie-
zingen van juni dit jaar, zo
bleek uit de uitslagen, die giste-
ren pas bekend werden.

„Maar de uitslag zal op geen
enkele manier van invloed zijn
op de regering," aldus een
woordvoerder van Berlusconi.
De ex-communistische PDS en
de neo-fascistische Nationale
Alliantie (NA) boekten winst.
De NA werd in delen van het
zuiden de sterkste partij. Ver-
wacht wordt dat de neo-fascis-
ten meer invloedzullen eisen in
de centrum-rechtse regering,
waar zij samen met de partij
van Berlusconi en de Lega Nord
een wankele coalitie vormen.
Die laatste partij en de chris-
tendemocraten bleven vrijwel
overal op het peil van de vorige
verkiezingen.

TweedeKamer komt op voor middelgrote steden

Voorrang Randstad bij
extra banen afgewezen

j(ononze parlementaire redactie

jÈN HAAG - Steden buiten
Randstad moeten, meer dan
j"kabinet wil, profiteren van
J40.000 banen die geschapen
I °rden voor langdurig werk-en. Minister Melkert van
J^iale Zaken wil de komende
,jer jaar maximaal 28.000 van

banen gunnen aan de
J^r werkloosheid geteisterde> grote steden. VVD en D66
t^d-en 12.000 banen voor de
kS* echter te mager en eisen
,j motie een groter aan-
j el voor 15 middelgrote ste-

taster Melkert suste de zaak gis-
d^'1 tijdens overleg met de Kamer
vj !; erop te wijzen dat de 'grote
Vo

r eerst nog maar eens plannen
H o

r de maximaal 28.000 banen
0 ften zien te maken,
uj* bij experimenten met werkenSj.ll behoud van uitkering en het
ij ePpen van banen met uitke-
C?t geld kri^St de Randstad van
w, ert voorrang. Dat gebeurt op
ji *°ek van staatssecretaris Kohn-
dj^ van Binnenlandse Zaken,
U, Sïiel een totaalaanpak van de
\w, in devier grote steden
ty ' Experimenten uit de grote vier
j^den echter alleen éérder en niet
%n s behandeld dan derest, zo zei
eikert gisteren.

Ct!kert's Plan voor 40000 nieuwe
U^eii richt zich op banen van 32
Vy,.111 de zorgsector en de openbare
Ijii lgheid (stadswachten en derge-
Ce) voor de in totaal 188.000
t^ §durig werklozen. De kandida-
te ,kloeten langer dan een jaar
l>et os ziin en krijgen ongeveer
liet In totaal heeft
Seti- met 1,6 miljard gulden uit-
lokken. Volgend jaar ligt 200
V(J0en klaar, die goed moet zijn°r 5000 banen.

Soepel
twegeringspartijen PvdA, WD en
öa

D Willen dat er met de 'Melkert-
rfyj 11' soepel wordt omgegaan. Zo
\ s er banen van 20, maar ook
% uur geschapenkunnen wor-
Vj die manier wordt voorko-
",ls;~ dat met name kostwinners
t^c j 0g een aanvullende uitkering
v 0 *g hebben. Melkert voelt daar-r voorlopig weinig.

few ert werd van diverse kantenaar-schuwd voor een overvloed
armen om banen te scheppen.

ItH^en de 'Melkert-banen'kun-
tw.botsen met het jeugdwerkga-

lePlan of banenpools. De minis-
*Utï 00fde daarom alle banen-

-11611 en -experimenten nogr eens op een rijtje te zetten.

Gazastrook blijft onrustig
Van onze redactie binnenland

GAZA - Een massale pro-Arafat
demonstratie gisteren in de Gaza-
strook heeft de bezorgdheid over
een dreigende burgeroorlog in de
sinds mei door Palestijnen bestuur-
de kuststrook niet weg kunnen ne-
men. De PLO en de radicale Pales-
tijnse Hamas-beweging bereikten
geen overeenstemming over maat-
regelen om een eind te maken aan
het bloedvergieten.

PLO-leider Arafat wil niet ingaan
op de belangrijke voorwaarde van
Harnas dat het Palestijns bestuur
zich verantwoordelijk stelt voor het
ontketenen van het bloedbad vrij-
dag tussen haar aanhangers en de
Palestijnse politie. Het dodental
van die confrontatie is maandag op-
gelopen tot veertien. Bij de gevech-
ten vielen meer dan 200 gewonden.

Ruim 10.000 Palestijnen betuigden

gisteren steun aan de belaagde Ara-
fat. De voor een groot deel gewa-
pende aanhang trok door Gaza.
Jeugdige leden van Al Fatah, de
grootste PLO-groepering, waarvan
Arafat leider is, losten daarbij scho-
ten in de lucht.
Arafat beschouwde de demonstratie
als een steunbetuiging. Hij bena-
drukte de taak van de Palestijnse
politie de orde te bewaken, ondanks
de eis van Harnas de commandant
van de politie te ontslaan.

Arafat hield 'buitenlanders' verant-
woordelijkvoor het bloedige treffen
vrijdag- Volgens hem is er een sa-
menzwering om de Palestijnse een-
heid te verstoren. Veel van de
slachtoffers zijn volgens Arafat
door plastic kogels gedood. „Wie
heeft er plastic kogels, wie gebruikt
dumdum kogels?," vroeg de PLO-
leider. „De Israëli's," antwoordde
zijn gehoor in koor.
Arafat waarschuwde de Harnas en

de Islamitische Jihad, uitgesproken
tegenstanders van de akkoorden
met Israël, dat zij de strijd met de
Palestijnse Nationale Autoriteit
(PNA) zullen verliezen. Voor alles
moet volgens hem worden voorko-
men dat de uitvoering van de ak-
koorden in gevaar komt.

De Israëlische regering houdt zich
zo veel mogelijk afzijdig. Minister
van buitenlandse Zaken Peres zei
dat de situatie in de Gazastrook
dreigt te exploderen.
Een commissie onder leiding van Is-
raëlische Palestijnen is er nog niet
in geslaagd een akkoord tussen de
PLO en Harnas te bereiken. Eén van
de bemiddelaars maakte bekend
dat er een lijst met punten van
overeenstemming is. Maar Harnas
heeft Üie lijst nog niet ondertekend.

Arafat liet als teken van goede wil
gisterochtend weer tien extremisti-
sche Palestijnen vrij, die de afgelo-
pen week werden opgepakt.

binnen/buitenland
Hechter verklaart
inkijkoperaties
onrechtmatig

jjMSTERDAM - Een groot poli-
heeft vol-

onrechtmatige inkijkope-
taties uitgevoerd in loodsen en

garage. Zonder de vereiste
'°estemming van de officier van
Wstitie en zonder het vastleggen
I" processen-verbaal is zes keer

om informatie over
ccii mogelijk hasjsyndicaat te
Verzamelen. Door deze onrecht-
matigheid komen de jarenlange
§evangenisstraffen voor drie
Mensen op losse schroeven te

staan. Dit bleek gisteren bij het
gerechtshof in Amsterdam in het
proces rond inkijkoperaties. De
president van het hof conclu-
deerde dat de politie duidelijk
over de schreef is gegaan bij de
inkijkoperaties.
Afgelopen zomer verwees de Ho-
ge Raad de eerste zaak rond dit
omstreden opsporingsmiddel te-
rug naar het hof om nog eens
nauwkeurig vast te leggen aan
welke voorwaarden dergelijke
acties moeten voldoen. Was de
inkijkoperatie niet conform wet
en recht uitgevoerd dan zou dit,
volgens het hoogste rechtscolle-
ge, mogelijk gevolgen moeten
hebben voor de inmiddels ver-
oordeelde verdachten.

Proces tegen internationale kinderprostitutie
DOOR BOB KROON

GENEVE - De lang in Amsterdam
opererende, maar naar België uitge-
weken John D. Stamford, uitgever
van de reisgids Spartacus voor ho-
mofielen (oplage 60.000 in 65 lan-
den), staat vandaag in Turnhout
terecht wegens 'publiciteit voor
kinderprostitutie', waarvoor hij een
gevangenisstraf van een jaar kan
krijgen. De mensenrechtenorgani-
satie Terre des Hommes en drie
andere internationale organisaties
tegen kinderprostitutie hebben zich
in dit proces als civiele partij aan-
gemeld.
Tijdens een persconferentie in Ge-
nève zei een panel van juristen en

medici van deze actiegroepen in

Turnhout te willen aandringen op
vervolging wegens 'het aanzetten
tot sexuele exploitatie van kinde-
ren', waarvoor volgens het Belgi-
sche Wetboek van Strafrecht op-
sluiting staat of dwangarbeid tot
vijftien jaar als het gaat om kinde-
ren van veertien of jonger.
Edmond Kaiser, de Zwitserse op-
richter van Terre des Hommes, ver-
wees naar resoluties van de VN-
Commissie voor de Mensenrechten
waarin internationale verbreiding
van kinderporno en seksuele ex-
ploitatie van-minderjarigen als een
'moderne vorm van slavernij' wordt
gebrandmerkt. Volgens de Franse
Organisatie voor de Rechten van
het Kind dreigt het op minderjari-

gen gerichte sex-toerisme voor In-
terpol 'na terrorisme en drugshan-
del nu het grootste zorgenkind te
worden.
VolgensKaiser is Stamford in 1987
in Amsterdam gearresteerd op ver-
denking van organisatie van sex-
toerisme. De Nederlandse Justitie
had echter in de publikaties van
Spartacus geen aanleiding tot ver-
volgingkunnen vinden*
Op basis van verschillende adver-
tenties en oproepen in deze reisgids
menen de vier internationale actie-
groepen dat Stamfords betrokken-
heid bij pedofiel sextoerisme 'zon-
neklaar vaststaat. In Spartacus
wordt publiciteit gemaakt voor
'Holiday Help Portfolios', een sup-
plement voor pedofiele toeristen in

bijvoorbeeld de Filipijnen, Sri Lan-
ka en Noordafrikaanse landen dat
voorziet in 'happy boys' die 'een
bed voor de nachtzoeken.

Elders worden aan gegadigdenkin
deren 'van iedere leeftijd, ieder ge
slacht en iedere prijs' aangeboden.

Stamford, die al meer dan twintig
jaar internationaal actief is op dit
gebied, beroept zich steeds weer op
vrijheid van meningsuiting, en
daarop is ookzijn verweer in Turn-
hout gebaseerd. Maar Terre des
Hommes en de andere organisaties
stellen onomwonden, dat Stamford
onder die dekmantel al 27 jaar op-
treedt als een 'wereldwijde soute-
neur.

VVD niet van plan coalitiegenoot te steunen

D66-motie Borssele
maakt weinig kans

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG -Het staat vrijwel vast
dat de motie die D66 vorige week
heeft ingediend om de kerncentrale
Borssele niet in 2007 maar in 2004
te sluiten het vandaag in deTweede
Kamer niet zal halen. Behalve het
CDA, de drie kleine christelijke
fracties en de Centrumdemocraten
was ook de WD-fractie gisteren
van plan tegen de motie te stem-
men. Ook de motie waarin Groen-
Links aanstuurt op zo spoedig
mogelijke sluiting zal het niet ha-
len. Dat betekent dat een Kamer-
meerderheid minister Wijers van
Economische Zaken steunt in zijn
voornemen de levensduur van de
kerncentrale tot 2007 te verlengen.
Wijers' voornemen zorgde de afge-
lopen weken voor politieke span-
ning, omdat de regeringspartijen
PvdA, VVD en D66 verdeeld zijn
over de toekomst van Borssele. De
D66-minister wil de kerncentrale
drie jaarlanger openhouden dan tot
nu toe gepland. Anders kunnen de
investeringen van 473 miljoen gul-
den die nu nodigzijn om de centrale

optimaal te beveiligen niet worden
terugverdiend. De WD steunt Wi-
jers in tegenstelling tot de PvdA. De
sociaaldemocraten vinden dat die
investeringen beter achterwege
kunnen blijven. Zij willen de cen-
trale zo spoedig mogelijk sluiten.
D66, dat het in beginsel met de
PvdA eens is, zat in een lastig par-
ket omdat de Kamerfractie tegen-
over de eigen minister dreigde te
komen staan. Vorige week vroeg
D66-kamerlid Jorritsma dan ook
aan Wijers of hij bereid was nog
eens met de samenwerkendeelectri-
citeitsproducenten (SEP) te praten.
De bewindsman zou moeten onder-
zoeken of de noodzakelijke veilig-
heidsmaatregelen goedkoper kun-
nen worden uitgevoerd en de cen-
trale dustoch in 2004 kan sluiten.
Wijers is bereid dat gesprek aan te
gaan. Daarom verbaasde Jorritsma
de heleKamer door toch een motie
in te dienen waarin zij de bewinds-
man om zon gesprek vroeg.
D66 was gisteren nog vastbesloten
de motie te handhaven. Volgens de
democraten heeft het alleen zin
Wijers met de SEP te laten praten
als een Kamermeerderheid hem
daarin steunt. Die meerderheid leek
gisteren echter niet voorhanden,
omdat deWD-fractie 'hoogstwaar-
schijnlijk' zal tegenstemmen. Overi-
gens zullen alle fracties de motie
vandaag nog bespreken.

Water en storten
afval duurder

DEN HAAG - De Tweede Kamer
stemt met een aantal uitzonderin-
gen in met een heffing van 34 cent
op een kubieke meter grondwater
voor drinkwaterbedrijven en een
heffing van 28,50 guldenper ton ge-
stort afval. Dat gaat de doorsnee
burger volgend jaar ettelijke tien-
tjes of meer kosten, afhankelijk van
de vraag of het waterleidingbedrijf
oppervlaktewater benut of water in
de grond infiltreert. In totaal gaat
de heffing in 1995 435 miljoen aan
grondwater en 150 miljoen op af-
valstortingenopleveren. In de land-
bouwsector zijn de heffingen op
grondwater soepel, de meeste boe-
ren hoeven niets te betalen.

punt uit

Schijn
De rechtbanken in Den Haag
en Amsterdam hebben een
nieuwe justitiële regeling on-
deruit gehaald die bedoeld is
om het aantal schijnhuwelijken
terug te dringen. Het betreft de
sinds 1 april bestaande rege-
ling dat vreemdelingen alleen
nog een machtiging tot voorlo-
pig verblijf kunnen krijgen bij
de Nederlandse ambassade in
hun eigen vaderland. De recht-
bank heeft nu geoordeeld dat
Justitie met de regeling onre-
delijk heeft gehandeld.

Gratis
Het kabinet heeft besloten de
eigen bijdragevoor hulpmidde-
len per 1 januari voor iedereen
af te schaffen. Dat wil zeggen
dat gebruikers van bijvoor-
beeld steunkousen, protheses,
insulinepompen of -spuiten en
incontinentiemateriaal niet
langer zelf opdraaien voor een
deel van dekosten.

Kostwinners
Jonge gezinnen die er finan-
cieel op achteruit gaan door
afschaffing van de kostwin-
nersvoordelenkrijgen daarvoor
vooralsnog geen compensatie
in de vorm van kinderaftrek.
WD-Kamerlid de Korte heeft
dat onderdeel van zijn initia-
tief-wetsvoorstel tot afschaf-
fing van de overheveling van de
belastingvrije voet van de
vrouw naar de man op advies
van de landsadvocaat laten va-
ren. De Korte zoekt nu naar
een alternatief.

Hulp
De zeven gedetineerden die
zondag ontsnapten uit de ge-
vangenis De Krententuin in
Hoorn hebben wel hulp van
buitenaf gekregen. Handlan-
gers hebben een hek rond de
gevangenis van buitenaf door-
geknipt, daarna de tralies voor
het toiletraam weggezaagd en
vervolgens een gat gemaakt in
een stalen plaat voor het raam.

Steun voor PLO-leider

Voorhoeve tevreden
over Navo-aanval

Vervolgvan pagina 1

" Militante aanhangers van Arafat gingen gisteren in Gazastad de straat op om hun trouw

te bewijzen aan de steeds meer omstreden PLO-leider. _ Foto: reuter
(ADVERTENTIE)

Kies jevoor mode die jealtijd kunt
dragen. Sportief, modieus, sjiek, een
beetje gek, voor vrouwen en mannen.

Bij Lorenzo en Bob vind je dat.
Onze merken:

Turn-over Gapstar
s'Oliver Jonny Q
Chaloc Edwin
Rifle State of Art
Sonneti Brusqn
Hattric Ledub
Rudnick Sioggi

'Bij aankoop van
pantalon/hemd/trui,
colbert voor Y2 prijs

-JQ%nzo

«„.2 mode
Winkelcentrum Waubach
lel. 045-322409
Vrijdag koopavond
Maandag gesloten

(ADVERTENTIE)

UITSTEKENDE
KWALITEIT VOOL
EEN ZACHTE PRIJ>
HEEFT GEEN HELF
ADVERTENTIF
NODIG.

Ambachtelijk " JONGE

(ADVERTENTIE)

Onze Top 5
van dezeweek.

OCIISpaghetti- of macaroni, meergranen,
pak 500 gram of Macaroni i AQelleboogjes, zak 1kilo sxd®® JL99" JLiK/

©OhCountry- of Fruitcookies, 1 AQ
pak 300 gram V& L.L¥D

©Alle ChSnacksalades, per bakje 250 gram

’ 1- korting 0.a.: ChSelleriesalade, 1 CQ
bakje 250 gram ZST L.OV

OChEngelse theemelange, 1 QQdoosje 40 zakjes è 4 gram MS' X.*/Z/

oCflVloerkadetten, O QQ
zak 10 stuks é£,3ZJ
Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 26 november a.s..

's Lands grootste kruidenier r&\ *biijft op de kleintjes letten. W

i (ADVERTENTIE)

jm.GEEN KLUS ZONDER

H^^^^WjPi^B^k; '■_
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Hypernerveus
Dat blijkt. Heerma heeft dan nog
niet de beschikking over wat an-
dere cijfers. KRO's-Brandpunt
heeft de mening gepeild van de
CDA-kiezers, degenen dus die op
3 mei de partij wèl trouw geble-
ven zijn. Wat blijkt? 65 procent
van hen vindt dat het CDA nog
steeds geen duidelijk en herken-
baar gezicht heeft. En wat wel-
licht nog schokkender is: drie-
kwart van de CDA-kiezers weet
niet eens dat Heerma inmiddels
fractieleider is!
Vooral dat laatste geeft te den-
ken. De Friese Amsterdammer
heeft de eerste maanden veel tijd

en energie geïnvesteerd in een
reorganisatie van de fractie.
Spreekbeurten of opzienbarende
uitspraken heeft hij nauwelijks
gedaan. Zon vier maanden voor
de Provinciale-Statenverkiezin-
gen lijkt dat zich te wreken. Dan
kan hij zaterdag voor zijn eigen
partijkader wel schamperen dat
de coalitie er weinig van bakt,
maar met een voor de oppositie-

leider plichtmatige kreet als 're-
gering regeer!' zal de kiezer niet
opveren.
Heerma heeft het zichtbaar
moeilijk met zijn nieuwe rol. Zo
ontspannen en gevat hij opereer-
de als staatssecretaris en ook in
het allereerste begin als opvolger
van Elco Brinkman, zo ver-
krampt en hypernerveus was hij
tijdens de partijraad. Zijn bloe-

deloze speech was dan ook een
bittere tegenvaller voor het par-
tijkader, dat snakt naar een
leidsman die hen uit het dorre
dal van geschonden zelfvertrou-
wen leidt.

# Enneüs Heerma tijdens de CDA-partijraad in Utrecht. Driekwart van de CDA-kie-
zers weet niet dat hij defractieleider is. Foto: ANP

Op weg naarflexibeler ondernemerschap

Alerte overheid, een must!
DOOR DRS. R.F.W

VAN OORDT

De kosten van onze Neder-
landse verzorgingsstaat rij-
zen de pan uit, de loonkos-
ten zijn internationaal
bezien onaanvaardbaar
hoog en wij Nederlanders
moeten meer handel drij-
ven. Dat zijn kort samenge-
vat de problemen die mijn
voorgangers tot op heden in
deze rubriek schetsten. Zij
hebben daarin gelijk, omdat
het altijd nuttig is kritische
kanttekeningen te plaatsen
bij structureel zorgelijke
economische situaties of
ontwikkelingen. Goed kan
immers altijd beter.
Toch is het minstens zo zinvol
eens een blik te werpen op de za-
ken die in Nederland wel goed
gaan. De Nederlandse economie
is terug van weggeweest en het
ziet ernaar uit dat het bedrijfsle-
ven het afgelopen jaarbehoorlijk
orde op zaken heeft gesteld. De
spectaculaire resultaatverbete-
ringen en vooral ook de winst-
verwachtingen van de meeste
beursgenoteerde ondernemingen
spreken wat dat betreft boekde-
len.
Ook de export van de Neder-
landse industrie belooft in 1994
een recordhoogte te bereiken. In
de eerste helft van dit jaar nam
de uitvoer met maar liefst 8 pro-
cent toe tot 136 miljard gulden.
Verwacht wordt dat de export
over geheel 1994 ongeveer 260
miljard gulden zal bedragen.
Daarmee zal het oude record,
dat in 1991 werd gevestigd,
ruimschoots worden verbeterd.

Benchmarking
Zoals verwacht heeft de nieuwe
minister van Economische Za-
ken, de heer Wijers, inmiddels
duidelijk aangegeven dat hij een
aantal zaken voortvarend wil

aanpakken: meer innovatie en
dynamiek in de economie en ver-
dere bevordering van het onder-
nemersinitiatief. Ook pleit hij
voor de invoering van een con-
currentietoets met behulp waar-
van de Nederlandse economische
situatie kan worden vergeleken
met die in de diverse 'buitenlan-
den.

Dat laatste, essentieel om de
kracht van onze internationale
concurrentiepositie in de gaten
te houden, is in feite een vorm
van benchmarking in het groot:
met behulp van een aantal kei-
harde financiële en operationele
ratio's de prestaties van een or-
ganisatie meten. KNP BT maakt
al geruime tijd met succes ge-
bruik van dit onmisbare instru-
ment.
Hoewel het bedrijfsleven geens-
zins de wijsheid in pacht heeft,
zou de regering tevens haar
voordeel kunnen doen met een

analyse van de winstverbete-
ringsprogramma's die tot de hui-
dige fraaie resultaten hebben
geleid. Graag neem ik ons con-
cern, KNP BT, daarbij als voor-
beeld. Immers, wij hebben in
korte tijd kans gezien de zorge-
lijke situatie van het vorig jaar
om te buigen naar een netto-
winst over de eerste negen
maanden van 1994 van 210 mil-
joen gulden, een forse verbete-
ring ten opzichte van de situatie
in 1993.

Het spreekt voor zich dat deze
turnaround niet vanzelf tot
stand is gekomen. Direct na de
fusie tussen VRG, Bührmann-
Tetterode en KNP - in maart
1993 - zijn vele reorganisaties
doorgevoerd in alle geledingen
van ons concern. Dat was hard
nodig om de neergaande tendens
tot staan te brengen en de kosten
structureel te verlagen. Tegelij-
kertijd hebben wij onze niet-

kernactiviteiten in een hoog
tempo afgestoten, terwijl aan de
andere kant juist werd geïnves-
teerd in kansrijke segmenten die
tot onze core business behoren.

Zo fuseerden onze papier-pro-
duktiedivisies met de Oosten-
rijkse onderneming Leykam-
Mürztaler, breidde de Office
Products Divisie haar belangen
in de Verenigde Staten en Duits-
land substantieeluit en brachten
onze golfkarton- en information-
systemsdivisies strategische al-
lianties tot stand met toonaange-
vende branchegenoten; respec-
tievelijk Bowater in het Ver-
enigdKoninkrijk en Entex in de
Verenigde Staten. Allemaal
voorbeelden van strategische
schaalvergroting, gericht op effi-
ciëntere markbewerking en kos-
tenverlagingen.

De Nederlandse economie
trekt weer aan. De

donkere wolken boven
ons hoofd maken plaats
voor een lekker zonne-
tje. Is het hogedrukge-
bied van blijvende aard
of is een depressie in
aantocht? Veel zal af-
hangen van de resulta-
ten van de grote Neder-
landse ondernemingen.
Zij bepalen het verschil
tussen regen en zonne-

schijn. In de serie 'Kassa' laten top-ondememers
uit ons land weten hoe zij denken over de economi-
sche ontwikkelingen. Vandaag is het de beurt aan
Rob van Oordt, voorzitter van de Raad van Be-
stuur van KNP BT.

Zoektocht
Zo ver is het nog lang niet. De
partij blijft vooralsnog vooral

met zichzelf bezig. Terwijl de
fractie koortsachtig een effectie-
ve oppositiestrategie zoekt, gaat
de partij door met andere interne
kwesties. Een commissie heeft de
partij-organisatie doorgelicht en
een aantal ingrijpende en om-
streden voorstellen tot verbete-
ring van de structuur gedaan. Zo
moeten de CDA-Bestuurdersver-
eniging en het CDA-Vrouwenbe-
raad verdwijnen en wordt de
macht van de provinciale voor-
zitters vergroot.

„Het rapport verdeelt de partij,"
riep een afgevaardigde uit Zee-
land. Anderen zitten ook niet te
wachten op een rapport met in-
gewikkelde voorstellen over hoe
het allemaal anders moet. Voor
de afdelingenkost debespreking
immers veel kostbare tijd en
energie.

Daarnaast komt er een 'strategi-
sche beraadsgroep' die de poli-
tieke koers van de partij moet
bijstellen. Dat betekent weer een
paar maanden van afwachten. In
februari worden de eerste voor-
stellen verwacht, een paar
maanden later zal de discussie
pas worden afgerond. In die tijd
moeten de CDA'ers het dus doen
met een verkiezingsprogram dat
eigenlijk al als verouderd en
niet-bruikbaar wordt gezien.
Niet ieder lid is hier gelukkig
mee. De Rotterdamse CDA-wet-
houder René Smit heeft al ge-
waarschuwd dat 'het CDA uit
elkaar kan vallen als dit het ant-
woord is op deverkiezingsneder-
laag. Volgens hem is inhoudelij-
ke bijstellingniet het belangrijk-
ste probleem voor het CDA.

Tenslotte is Hans Helgers, de
beoogd voorzitter, klaar om te
gaan luisteren naar zijn achter-
ban. Daarmee begint hij echter
pas in februari, want zo staat het
in de partij-regelementen.De af-
delingen moeten zijn kandida-
tuur eerst nog officieel bekrach-
tigen. Ook hier dus tijdverlies,
terwijl de beste man al staat te
trappelen om te beginnen.
Het kostbare tijdverlies door al
de interne kwesties, samen met
het gebrek aan sturing en her-
kenbaarheid van depolitieke lei-
ding vormt een fors risico voor
het CDA. Zon vaccuüm kan niet
te lang duren. Een partij kan dan
gaan zwalken of wordt helemaal
onzichtbaar. Dat straffen de kie-
zers genadeloos af.

opinie

Christendemocraten naarstig op zoek naar oplossing crisis

CDA mist herkenbaarheid
DOOR WILFRED SCHOLTEN

DEN HAAG - „We stijgen
geleidelijk en heel voorzich-
tig in de opiniepeilingen."
Het was het één-na-laatste
zinnetje van haar toespraak
en bedoeld als oppeppertje
voor de CDA-partijraadsle-
den. Wijselijk ging waarne-
mend partijvoorzitter Tine-
ke Lodders-Elfferich echter
niet nader op de concrete
cijfers in. Want dan had ze
moeten zeggen dat het een
armzalige stijging was van
nog geen procent: van de
verbijsterende 22,2 procent
op 3 mei naar een teleur-
stellende 23,1 van nu. Dat is
niet bepaald veel voor een
oppositiepartij die een ka-
binet tegenover zich vindt
waarvan de partijen het on-
derling op vrijwel elk poli-
tiek probleem met elkaar
oneens zijn.
Maar voor het CDA-in-malaise
is alles momenteel meegenomen,
zo bleek zaterdag in Utrecht tij-
dens de eerste partijraad na de
verkiezingsnederlaag. De partij,
die net een kritische evaluatie
van haar falen achter de rug
heeft, kan haar draai nog niet
hervinden. Vooral de Tweede-
Kamerfractie heeft het moeilijk
met zichzelf. De fractie heeft nog
niet het antwoord gevonden op
'paars', „'t Is leren met vallen en
opstaan," verzucht fractievoor-
zitter Enneüs Heerma in zijn
eerste speech als partijleider.

kassa

vrijwel zonder uitzondering op-
merkten, veel te hoog.

Tenslotte nog dit. De hoogst
noodzakelijke stimulansen voor
de vergroting van werkgelegen-
heid zullen, naar het zich laat
aanzien, de komende jaren niet
komen van onze grote, in Neder-
land gevestigde, industriële on-
dernemingen. Blijvende nieuwe
werkgelegenheid, zo is al jaren
bekend, komt alleen tot stand
door ondernemende initiatieven
van particulieren. Anders ge-
zegd, als de overheid en de socia-
le partners extra werkgelegen-
heid willen scheppen, dan die-
nen de daarvoorvereiste maatre-
gelen zich vooral op deze
doelgroep, inclusief het midden-
en kleinbedrijf, te richten.

Overheid en bedrijfsleven, zich
bewust van hun verantwoorde-
lijkheidvoor het instand houden
van een gezond bedrijfsleven,
dienen haast te maken met het
structureel verbeteren van de
belangrijkste elementen die
noodzakelijk zijn voor een ge-
zonde Nederlandse volkshuis-
houding. Alleen dan zal de con-
currentiepositie van ons land
niet in gevaar komen.

Drs. Rob van Oordt is voorzitter
van de Raad van Bestuur van
NV Koninklijke KNP BT. Daar-
naast is hij onder meer voorzitter
van de Raad van Commissaris-
sen van Nokia-NKF, commissa-
ris bij SBC-Nederland en lid van
de Board of International Advi-
sors van de Swiss Bank Corpora-
tion. Verder is hij Member of the
Board of Directors van Sche-
ring-Plough Corporation (USA),
Honorair Consul-Generaal van
Finland.

Concurrentie
Hoewel de overheid vanzelfspre-
kend bezwaarlijk zelf direct kan
ingrijpen in onze Nederlandse
'kernactiviteiten', zijn deregule-
ren, decentraliseren en reorgani-
seren zaken waarmee zij meer
ernst zou moeten maken. Een
alerte en ondernemende over-
heid, onder meer gericht op
flexibeler wet- en regelgeving,
leidt zonder meer tot een effi-
ciënter bedrijfsleven en dus tot
een grotere concurrentiekracht.
Vanzelfsprekend dient ook het
bedrijfsleven alert te blijven.
Nederlandse ondernemingen ex-
porteren in het algemeen nog te
dicht bij huis - hoewel dat voor
KNP BT, met activiteiten in
meer dan 30 landen, overigens
nauwelijks opgaat. Meer mon-
diale spreiding van de Neder-
landse exportactiviteiten zou
geen kwaad kunnen.
Trouwens, als geïndustrialiseerd
westers land beginnen wij een
gevaarlijke achterstand op te lo-
pen bij het ontwikkelen en pro-
duceren van hoogwaardige tech-
nologische produkten. En wat de
kosten van lonen en uitkeringen
betreft: die zijn inderdaad, zoals
mijn voorgangers in dezerubriek

Paspoort
Men blijft maar aanmodderen
met het nieuwe paspoort. Op het
ministerie van Binnenlandse Za-
ken zijn ze op de gedachte geko-
men om in het nieuwe paspoort
kleurenafbeeldingen op te ne-
men uit de vaderlandse geschie-
denis. Op zich een aardige
vondst. Maar men leeft nu een-
maal in Nederland, dus de illu-
strator was nog niet eens begon-
nen met zijn werk of hij moest
zijn plannen van de opdrachtge-
vers al veranderen. Op één van
de afbeeldingen stond een kruis
op een toren en op een andere af-
beelding was een kruis te zien op
een oude munt. In de ogen van
de ambtenaren konden die krui-
sen echt niet. Het paspoort is een
neutraal boekje, waarin iedereen
zich zou moeten vinden en een
kruis verwijst naar het christen-
dom; ook zou men bij een bezoek
aan een islamitisch land in pro-
blemen kunnen komen. Wat een
flauwekul. De christelijke religie
en de daaraan gekoppelde chris-
telijke kerken hebben een be-
langrijke rol gespeeld in onze
geschiedenis en voor velen spe-
len zij die rol nog steeds. Volgens
mij is er geen enkele reden dat
iemand zich zou moeten scha-
men of dat men zich zou ergeren
aan het nieuwe paspoort.
HEERLEN K. van Eijbergen

Minister Borst
Als minister Borst van Volksge-
zondheid haar zin krijgt dan zul-
len veel bejaarden die al aow
hebben of nog krijgen plus hun
opgebouwd pensioen, waarvoor
ze gewerkt en betaald hebben,
ten onrechte behoorlijk moeten
inleveren ingaande 1 januari '95.
Voor de werkende ziekenfonds-
verzekerden is de loongrens in
'94 vastgesteld op ’ 58.100,-. De
minister zegt dat ouderen met
een inkomen van meer dan

’ 30.950,- uit het ziekenfonds
moeten en zich dus particulier
dienen te verzekeren. Als een der
partners jonger is dan 65 jaar
wordt deze medeverzekerd, sa-
men dus goed voor een maande-
lijke premie van ±’ 400,- exclu-
sief consulten bij artsen en
eventueel bijverzekeren. Dan
dient te worden bedacht dat de-
ze leeftijdsgroepen juist vaker
een beroep moeten doen op huis-
arts, tandarts of specialist.
Na een mislukte aanval van het
vorige kabinet op de aow hakt de
paarse coalitie met een botte bijl
in op een verworvenheid van
weerloze bejaarde mensen, die
dachten hun oudedagvoorzie-
ning veiliggesteld te hebben. Dit
is geen eerlijk beleid maar dief-
stal.
KERKRADE A. Neutgens

Paars
Het paarse kabinetsbeleid
'schreeuwt' om verzet. PvdA,
VVD en D66 willen komende
vier jaar 18,2 miljard bezuini-
gen. Ruim 9 miljard wordt ge-
vonden op de rijksbegroting, 7,8
miljard op de sociale zekerheid
en 1,2 miljard in de zorgsector,
een beleid dat de armoede in ons
land laat toenemen. Van enig
nieuw elan, nu het CDA naar de
oppositiebanken is verbannen, is
echter geen sprake. Integendeel:
het paarse kabinet gaat gewoon
verder op de weg die onder Lub-
bers werd ingeslagen. Kok en
zijn kabinet blijven ook deze
maatregelen doorvoeren ten kos-
te van ons burgers. Waar blijft
het sociale gevoel van de PvdA,
maar vooral van Kok? ledereen
wordt er zo onzekervan. Er is nu

al geen enkel vertrouwen
in dit kabinet en ze zijn *"°»
maar pas begonnen.
HEERLEN A.J. Kinderma» 11

postbus :noo

lezers schrijven

Punaise
De punaise van zaterdag 14 no-
vember vond ik goed gekozen.
Die luidde: In een gedoogzone
moet je als bewoner tolereren
dat jezomaar in je eigen huis ge-
vangen kunt worden gezet. Nie-
mand wil een gedoogzone bij
zich in de buurt hebben, waar
Heerlen mee loopt te leuren. De
bewoners van Nieuw-Lotbroek,
de ondernemers van de Wijn-
gaardsweg en de bewoners van
de Rennemig, niet. Tot nu toe is
onze omgeving nog mooi. Deze
omgeving is eerder bestempeld
als groengebied. Er zijn nu fiets-
paden en trottoirs aangelegd, je
kunt er een mooi stuk wandelen
en joggen.Vooral in de zomer als
het overdag te warm is gaan veel
mensen 's avonds nog een rondje
om. Als deze gedoogzone door-
gaat, blijft daar niets van over.
Elk jaar worden de huren en de
onroerend-zaakbelasting ver-
hoogd. En waarom? Om het ge-
not straks in een hoerenbuurt te
wonen! We willen het hier hou-
den zoals het nu is. De overheid
heeft het altijd over het milieu.
Dit is toch een van de ergste vor-
men van milieuvervuiling. Het
trekt ook nog allerlei volk aan
die we best kunnen missen. Hoe
kan een katholieke burgemees-
ster dit verantwoorden in ver-
band met zijn geloof om de een
of andere wijk op te schepen met
deze troep? Hij kan ze toch in
zijn eigen straat zetten, of ze de
gemeente uitjagen!
HEERLEKHEIDE M.W. Maas

Gedoogzone
Waarom moet Heerlen een èK
doogzone toestaan? Zodat *"'ook die prostituees die in e ê
land (Duitsland) niet kunnen & |
mogen werken op straat, de gelr^ |
genheid moeten geven om v
Nederland, Heerlen dus, wel aa-; ],
de kost en de spuit te koffie 11.
Waarom krijgen deze dames & Jgrotewerkplek terwijl de geffUd'
delde kantoormedewerker ne
zoveel werkruimte heeft als zij

of haar bureau groot is-^j2,
mensen moeten op veel minde
ruimte hun brood verdienen e
kosten de gemeenschap gee
geld. Straatprostitutie wel du^Sorry gemeente Heerlen, ik den
dat de meeste inwoners, uit We
ke wijk dan ook, het met i"
eens zijn als ik zeg: Géén £
doogdzone, waar ook in off2

gemeente, besteed het geld ue.v^saan iets anders. Doe eens ie
leuks met het geld dat' dit misse'

lijk makend grapje ons koS'
Maak Heerlen weer leefbaa
voor die mensen die mee wiUe
werken en bouwen aan dez
'stad'. Randfiguren die deze
'stad' afbreken zijn er al genoeg-
HEERLEN K. Schink

Winkels
Verruiming van de openings»^
den van winkels is energieve
spilling. Nog afgezien van
grote nadelen zoals personeels'
kosten, ontwrichtingsgevaa^
voor het gezinsleven van vo°r nkleinere ondernemers, die gee
hoge personeelslasten kunne
opbrengen. Grote kans dat j°n°nfamilieleden op zondag moe ê,
worden ingeschakeld om een be
drijf rendabel te kunnen houde
(kinderarbeid!).
De energieverspilling en de be-
lasting op het milieuzijn volgel^
mij onverantwoordelijk, 50 pr°
cent méér energieverbruik z°
niet verbazend zijn, De tol dl^
wij moeten gaanbetalen voor r
creatief winkelen is dan ook cc
luxe die in deze tijd niet mee
van toepassing mag zijn.
Hopelijk laten de milieuorgani-
saties een krachtig protest »0'
ren. Met inkrimping van
openingstijden, wel in een ren
dabeler verdeling, zouden wl'
het milieu en de mensheid cc
betere dienst bewijzen.
ROERMOND Louis Haf*

(Door redactie ingekort!

Aow
Bijverdiensten van burgemees'
ters en wethouders zijn niet aa
een maximum gebonden. Als o
wel zo zou zijn, dan is dateen
grote ingreep in de privésfee."
aldus een publicatie van het m
nisterie van Binnenlandse Z.a
ken. De Nederlandse regering
meet kennelijk met twee mate >"

het toch wel zeer behoorlijke in-
komen van burgemeesters e
wethouders mag zonder meer v
de inkomsten van nevenfunctie^worden opgepept! Echter de toe
komstige aower wordt n°»
steeds bedreigd met een korting
op de aow-toeslag voor zi]

partner, indien deze aower cc
'neven-inkomen' heeft via cc
aow-aanvullende pensioen-
fondsuitkering! Deze pensioen^
fondsuitkering heeft niets
maken met erbij sjacheren, nee ü
deze pensioengerechtigde hee
dat in zijn vele jaren van a
beidsverleden zelf betaald! Daa
aankomen, dat is pas een gr°
ingreep in de privésfeer!
GELEEN Louis Muerma»s

Schaderegeling
Naar aanleiding van het artl*
'Schuldigemoet schade bij onge-
luk snel betalen' d.d. 12-11-^willenwij opmerken dat men » 'de Raad voor de Verkeersveilig
heid nog steeds geen enkel i

zicht heeft in de problemen o*
zich voor kunnen doen na e
ongeval. Het geven van advl

deom binnen twee maanden
slachtoffers schadeloos te stel-
len, daargelaten. , g
De werkelijke omvang van
schade kan soms zelfs na tw
jaar niet te berekenen of
schatten zijn. Het lijkt ons o»
genoemde raad zich beter bezie
kan houden met de verkeersweg
ligheid, preventie en niet m^..keafwikkeling van de persoonlij
schade van verkeersslachtoffer ■Schoenmaker blijf bij uw leest-
DEN HAAG Hilde du Chatenif'

Stichting Bescherm^
VerkeersslachtoJJ^

Dinsdag 22 november 19944
timburgs dagblad j



Groei economie
VS valt terug

redactie economie

Ie y - De economie van
k'lde £igde staten zal in 1995
"iirilarrï groeien dan dit jaar,
K n inflatie hoger zal uitko-Kzi i--r.ente zal volgene* iaar
fSt rJ

611 omhoog moeten. Dit
th e o <**>r§anisatie voor Economi-
W fontwikkeling en Samenwer-
kt o 6SO^ in haar jaarlijkse rap-
een 6r e economische standvan

ln de Verenigde Staten.

I^ei de organisatie zal de reële
fejifj v°°ral door de verder oplo-
-1.8 n k°rte rente terugvallen van
flv atl

ar 2>9 procent. De Oeso gaat
!t> 5 2Klt dat de rente eind dit jaar
190,5' Procent zal liggen en eind

6>25 procent. Het rapport
few Pgesteld voor de jongste ren-
tVi{ ?.§lng in de VS. Sinds vorige
Kut dag staat de rente op 55

1 Ifirr""grift rentetarieven zijn de bc-
"c Vs 00rzaak van de groei die
Vm usinds 1990 onafgebroken
he infi "' Het gevaar is wel dat

arom e daardoor toeneemt.01 hebben de beleidsmakers

van de Amerikaanse centrale ban-
ken de korte rente dit jaar al zes
keer verhoogd.
De groei gaat er ook een beetje uit
doordat de autoverkoop en de
markt voor eengezinswoningen dit
jaar hun hoogtepunt zullen hebben
bereikt. Als derde remmende factor
noemt de Oeso de lagere bestedin-
gen van de federale overheid.
Dat de groei desondanks aanhoudt,
heeft het bijkomende voordeel dat
de loden last van het begrotingste-
kort afneemt. Dit jaar zal het te-
kort, mede dankzij de lagere defen-
siebestedingen, met 87 miljard
dollar dalen en in 1995 met nog
eens 8 miljard dollar om uit te ko-
men op 147 miljard dollar.

Aan inflatie valt in de gegeven om-
standigheden niet te ontkomen.
Volgens de Parijse organisatie zal'
de gemiddelde prijsstijging oplopen
van 2,4 procent eind juni 1994 tot
3,1 procent tegen eind 1995. Dat
ligt aan de krappe arbeidsmarkt,
die de lonen opdrijft. De toch al re-
latief geringe werkloosheid in de
VS neemt af tot 5,8 procent. Begin
1993 was dat nog 7 procent.

beurs

Rustig
Aii

EKDAM ~ De Amsterdamse
Vkr rs is de nieuwe beurs-
'ige 0t^stiS begonnen. Bij zeer ma-

Zetten wist de markt zich
M h 'ïf omlloog te werken, maar
jij", D ad het allemaal niet om het
°ger AEx-index sloot 1,34 punt

t^eliiW .411>19 en dat werd hoofd-
,°Rer-I ,ln de hand gewerkt door>£fe-aandelen-
Xe marwïen hadden de indruk, dat

etl V,de. hele week wel zo zou
b ijfsn" ' *s §een stimulerend be-

U^vs.te verwachten en Wall
aHk " Jft donderdag door

°ok £ glving Day nog gesloten
hn rJP

°m zal het de tweede helft
[0 de n Week wel helemaal de dood
bai,2ii Zlin" zo vatte een hande-
Selp uVerwachtingen samen.
Netl ,hoofdfondsen staken wat
°W A,grauwe middelmaat uit.

«H k,KAkzof l,io aan tot f 198,70
253 in Heineken f 1,20 naar

'I,7q' V- Koninklijke Olie werd
raarent ger geprijsd op f 190,40.
%it megen raakte DSM f 1,90Wev°P f 134,10 en zakte muziek-
Sfco

r polygram f 1,20. WoltersS*Kfflprijs-
"«tt n.et ovenge bleven deverschil-
Help i "eide ziiden beperkt tot
§*»tiet! ü£bbeltjes. Ook op de obli-
°e tenrt viel weinig te beleven,

s was licht opwaarts ge-
§etftidd m Voor de staatsleningeneen k,!/ elcle winsten van ongeveerwart procentpunt.
P rl 6,!01^316 markt was voor Eco-¥*R ~rrocentveel de sterkste stij-
,5S Weggelegd. Het aandeel werdh 3 Procent of f 1,40 duurder op
°°g fgeiParm ging 5 procent om-

, bereikte op f31,20 een
n'er WpS 1,5°" °mstreeks half-op dat de notering opgeschort.
<V II moment gaf de bedrijfslei-% d!r ,toelichting het wegvallen. « tielgiSc heBoelwerf.

Hoofdfondsen v.k. sk
ABNAmroHold. 61,20 61,70
Aegon 109,80 110,50
Ahold 52,00 52,90
Akzo Nobel 197,60 198,70
BolsWes.e. 33,90 34,50
CSM eert. 67,30 66,50
DordtschePetr. 197,70 198,90
DSM 136,00 134,10
Elsevier 17,60 17,60
Fokker eert. 14,90 15,00
FortisAmevcert. 73,90 73,80
Gist-Broc. eert. 45,50 46,00
Heineken 251,90 253,10
Hoogovens nrc 79,30 78,50
HunterDouglas 75,30 75,70
INGc. 78,20 79,20
KLM 46,40 46,90
Kon. KNP BT 50,10 50,00
Kon. Olie 188,70 190,40
KPN 54,80 54.90
Nedlloyd 56,30 56,60
Océ-v.d.Gr. 78,30 78,00
Pakhoed eert. 46,20 45,70
Philips 53,20 53,00
Polygram 75,90 74,70
Stork 43,20 42,80
Umlevercert. 196,00 196,50
Van Ommeren nrc 46,00 46,00
Ver.BezitVNU 179,50 179,40
Wolters-Kluwer 124,00 123,00

Avondkoersen Amsterdam
Ahold 52,90(52,90)
Kon. Olie 190,00-190,40 (190,40).

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 83,00 84,00
ABN Amro pref. 58,90 58,90
ABNAmroHld.prf.c. 6,23 6,21
ACF-Holding 35,80 35,00
Ahrend Groep c. 156,80 157,00
Alanheri 37,00 37,30f
Ant. Verff. 435,00 435,00
ARTUBiologicals 3,70 3,70
AsdOptionsTr. 21,00 21,10
Asd. Rubber 2,50e 2,55e
AtagHold.cert. 112,00 112,00
Athlon Groep 69,00 69,00
Athlon Groepnrc 66,40 66,40
Aut.lnd.R'dam 116,00 116,00
Ballast Nedamc. 72,30 72,50
BAM Groep 106,50 106,50
Batenburg 149,00 149,00
Beers 191,50 191,50
Begemann Groep 29,70 31,20
Belindo 279,00 279,00
BesouwHold. 33,70 33,90
Blydenst.-Will. 29,00 29,50
BoerDeWinkelb. 70,50 70,50
Borsumy Wehry 25,60 25,70eBoskalis eert. 36,00 35,60
Braat Beheer 23,50 23,80
Breevast 8,70 8,70.

Burgman-Heybroek 1380,00 1380,00
Calvé-Delft eert. 1368,00 1355,00
Calvé-Delft pref 885,00 885,00
Cap Volmac 24,20 24,20
CetecoHold. 41,50 41,50
Cindu Intern. 100,50 100,50
Claimindo 279,40 279,40
Content Beheer 28,60 28.50
Credit LBN 41,10 41,10
Crownv.G.cert. 150,50 153,50
CSM 67,30 66,80
DeDrieElectr. 15,00 15,20
Delft Instrum. 24,60 24,60
DICO Intern. 69,70 . 69,70
Dorp-Groep 35,40f 35,90 f
Draka Holding 39,50 39,80
Econosto 21,60 23,00 e
EHCO KLMKleding 36,50 36,60
EMBA 200,00 200,50
Eriks Holding 120,30 120,50
EVC Intern. 77,50 78,10
Flexovit Int. 89,00 89,20
Frans Maas eert. 51,50 52,00 e
FreeRecord Shop 29,00 29,00
Fugrocert. 34,60 34,60
GammaHolding 92,80 92,60
Gamma pref. 6,00 6,00
Garzarelli $ 10,00
Gelderse Pap. 85,20 84,00
Getronics 54,80 54,60
Geveke 34,40 34,50
Giessen-deN. 62,40 64,80
GoudaVuurvast 70,20 70,20
Goudsmit 29,50 29,50
Groenendijk 29,50 29,50
Grolschcert. 54,20 54.40
Grontmij 63,00 63,50
GTI-Holding 157,50 157,50
Hagemeyer 140,30 139,50
HALTrustB 16,00 16.00
HALTrustUnit 16,20 16,30
HBG 277,00 274,50
Heijmans 60,90 6 l,oof
Heineken Hold.A 231.00 229,80 e
Heivoet Holding 28,30 28,10
Hesßeheerc. 19,00 19,00f
Hoek'sMach. 77,50 77,50
Holl. Colours 87,80 87,80
Holl.lnd.Mij 64,00 64,00
Holl.SeaS. 0,41 0,41
HoopEff.bank 7,60 7,50
Hunter D.pref. 1,95 1.95
IHC Caland 42,30 42,30[
ING 7,10 7,11
Inter/View Eur. 6,70 6,80
Internat.Muell. 95,70 94,50
Kuhne+Heitz 35,80 35,70
Kas-Associatie 63,90 63,80
KBB 103,10' 102,50
Kempen &Co 14,60 14,60
Kiene Holding 128,00 129,00
Kon. Sphinx Gust. 56,50 56,80
Kon.KNPßTc.pref. 7,57 7,57
KondorWessels 45,80 45,90
Koppelpoort 417,00 417,00
Krasnapolsky 142,50 142,50
Landré&Gl. 46,80 46,80
LCI Comput.Gr. 4,00 4,00

M.Enim 08-cert. 85,10 85,10
Macintosh 41,90 41,80
Management Share 1,25 1,25e
MaxwellPetr. 202,50 202,00
Moeara Enim 1620,00 1620,00
Moolen Holding 40,80 41,00
MulderBoskoop 35,00 35,00
Multihouse 2,20 e 2,20e
Naeff 487,00 485,00e
NAGRON 89,00 e 89,10
Nat. Inv. Bank 132,50 132,00
NBM-Amstelland 18,50 18,50
Ned.Part.Mij 51,00 51,00
Ned.Spnngst. 6910,00 6910,00
NEDAP 60,10 60,30
Nedcon Groep 38,80 38,70
NedschroefHold. 74,50 74,50
NewaysElectr. 11,90 11,80
Nijv.-TenCate 81,50 82,00fNKFHolding 214,00 214,00
Norit 18,80 18,90"
NutriciaVßcert 90,00 90,00
OPGcert. 44,60 f 43,80
OrcoBank eert. 62,50 62,10
Ordina Beheer 20,50 21,30
OTRA 298,00 298,50
P&C Groep 80,00 80,00
Philips Electr.d'9s 0,10
PieMedical 7,90 7,90f
PirelliTyre 11,6üf 11,90f
Polynorm 175,80 174,80
Porc. Fles 24,00 24,00
Randstad 87,00 88,00
Reesink 120,00 120,00
RoodTesthouse 4,50 4,60
Rothmans Int. o 4,32 4,33
Roto Smeets Boer 40,40 40,00
Samas Groep 59,50 59,30
Sarakreeks 6,80 6,20
Schuitema 1885,00 18i9,00
Schuttersveld 42,50 43,00
Simac Techniek 19,00 19,00
Sligro Beheer 86,00 86,70
Smit Intern. 41,80 41,80
Smit Trafo c. 46,10 46,10
St.Bankiersc. 17,20 17,20
Stad Rotterdam c. 38,40 f 38,30 e
TelegraafDe 194,50 193,00
Textielgr.Twente 72,50 73,00
Tulip Computers 16,50 16,50
Tw.Kabel Holding 217,50 217,20
Übbink 59,50 59,50
Union 27,80 27,50
Vereenigde Glas 556,00 556,00
Vilenzo 43,30 43,60
Volker Stevin 87,50 f 87,50
Vredestein 13,90 13,90
Wegener - 123,20 124,80
Welna 49,00 49,00
Westlnv.F.wb 61,00 a 61,00 a
WestlnvestF. 11,40 11,50
Weweler 32,30 34,00
Wolff, Handelmij 59,10 59,10
Wolters Kluwer 485,00 485,00
Wyers 23,90 23,90

Beleggingsinstellingen
A'damEOElnd.F. 449,00 447,00

ABF 112,50 112,50
ABNAmroA.inF 83,00 83,10
ABN AmroAand.F. 97,30 97,00 e
ABNAmroAmer.F. 71,60 71.60
ABNAmro Eur.F. 86,50 86,70
ABN Amro Far E.F. 77.10 76,60
ABN Amro L.Gr.F. 182,80 182,80
ABN Amro Neth.F. 116,50 116,90
ABNAmro Obl.Grf. 199,90 199,90
ABN Amro rent.div 155,60 ' 155,60
Aegon Aandelenf. 46,40 46,00
Aegon bpaarplus 5,00 5,00
Aldollar BF J 30,60 30,60
Alg.Fondsenbez. 251,00 251,00
AllianceFund 7,60 e
Alrenta 230,80 230,80
Amvabel 90,10 90,30
AsianCap.F.s 61,50 61,10
Asian Select. F. 104,30 103,50
Asian TigersF. 112,40 111,00
ASN Aandelenf. 52,80 52,80
AustriaGlobal 1223,00 1223,00
Austro Hung. F. 7,60 7,70
AXAAand.lnt. 76,30 76,30
AXAE&LBelegg.l 94,80 94,40
AXAE&LBelegg.2 93,90 93,80
AXAE&LBelegg.3 117.80 117,80
AXAE&LBelegg.4 87,60 87,50
AXAE&LKap.Rente 118,50 118,60
AXAObl.Ned. 76,50 76,50
BemcoßentSel. 62,20 62,20
Bever Holding 4,80 4.80
Biogrondßelegg. 10,60 10,60
Capa CityRealty 1,32 1,33
CL Aandelenfonds 96,10 96,10
CL Liq.Groeifonds 102,50 102,50
CLObl.Dividendf. 101,00 101,10
CL Obl.Waarde". 122,00 122,00
Comm.Argeus F. 87,60 88,00
Comm.Benacus F. 90,10 90,50
Comm.CeaF. 91,90 92,70
CuMPreferent F. 106,50 106,70
DeltaLl.Dollarf. 53,30 53,80
Delta Lloyd ECU 54,50 54,50Delta Lloydlnv. 38,40 39,10
Delta Lloyd Mix 73,00 73,00
Delta LloydRent 59,30 60,00
Donau Fonds 27,90 27,60
DP America Gr.F. 35,30 35,30
EGF Investm. 156,00 156,00
EMFRentefonds 83,10 83,10
EMS Growth Fund 103,10 103,10
EMS Income Fund 91,50 91,80
EMS Offsh.Fund 100,60 100,80
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,00 20,00
Envir.Growth F. 41,50 41,50
Esmeralda part. 38,30 38,20
Eur.Ass. Trust 8,30 8,30
Euro Growth Fund 60,00 60,00
Euro SpainFund 7,80
FarEastSel.F. 77,80 78,50
GAFAm.Liq.F.ecu 1,56 1,56
GAFAm.Obl.F.ecu i;80 1,81 'GAFBfr.Liq.F.bfr 1057,80 1058,30
GAFDMLiq.F.ecu 1,61 1,61
GAFDMObI.F.ecu 1,58 1,58
GAFEng.Aandf.ecu 2,11 2,12

GAFEng.Liqt.ecu 1,24 1,25
GAFEng.Oblf.ecu 1,32 1,33
GAFEur.Aandf.ecu 2,24 2,25
GAFEurOblf.ecu 2,21 2,21
GAFGl.Managf.ecu 2,55 2,54
GAFJap.Aandf.eeu 1,14 1,13
GAFJap.Liqf.eeu 1,65 1,65
GAFJap.Oblf.ecu 1,77 1,77
GAFN-Am. 2,28 2,28
Aandf.ecu
GAF 3,29 3,27
V.Oost.Aandf.ecu
German CityEst. 32,80 32,30
GimGlobal 56,00' 56,20 f
Groeigarant 1,38 1,38
Holl.Eur. Fund 60,00 60,00
Holl. Obl.Fonds 132,00 132,00
Holl. Pac. Fund 137,00 136,00 e
Holl. Sel.Fonds 98,50 98,50
Holland Fund 90,80 90,80
HoogeHuysHypf. 124,90 124,90
INBBnk Verre Oost. 46,30 46,00
INGBnkDutchF. 61,70 61,90
INGBnkGeldm.F. 61,23 61,24
INGBnkGIob.F. 52,80 52,70
INGBnkOblig.F. 33,00 33,00
INGBnkßentegr.F 129,30 129,30
ING Bnk Spaard.F. 103,91 103,92
Interbonds 488,00 488,00
Intereffekt 500 27,60 27,50
lntereffekt wt 26,10 24,80
Intereffekt Yen Value 81,50 81,50
Investapart. 80,50 81,00
ISHimal.Funds 17,50 17,70 f
Jade Fonds 213,20 214,50
Jap.Convertible.F. 50,00 50,00
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400.00
Japan Fund 19,10 18,80
Korea Pac.Tr. S 14,10
LatinAm.Eg.F. 101,50 f 100,90
LeveragedCap 59,50 59,10
Liquirent 54,65 54,65
Mal.CapitalF.s 16,00 16,00
MeesObl.Div.F. 115,10 115,30
MexicoIncome F. 18,20 18,20
Mondibel 77,10 77,10
Nat.Res.Fund 75,90 75,50
NewAsia Fund 10,50 10,50
Nomura Warr. F. - 0,19 b 0,20
OAMF Rentefonds 11,75 11,80
Obam.Belegg. 314,00 314,00
OhraAand.F. 64,60 64,70
Ohra Liq.Grf. 54,20 54,20
Ohra Obl.Df. 54,70 54,70
Ohra Obl.Grf 55,20 55,20
Ohra Onr.G.F. 58,70 58,70
OhraTotaal F. 58,40 58,40
Orange Fund 27,90 27,80
Pac.Dimensions 31,00
Pac.Prop.Sec.F. 45,30 45,30
Pierson Rente 128,30 128,70
Pitcher 45,80 45,80
Postb.Aandelenf. 57,40 57,40
Postb.Beleggf. 57,80 57,80
Postb.Obli 48,00 47,90
Postb.Verm.gr.f. 60,10 60,10
Rentalentßel. 169,10 169,10

RentotaalNV 38,60 38,60
RG Aand.Mixfund 59,90 59,80
RG America F. 137,50 136,60
RGDivirentF. 51,40 d 51,40
RGEuropeF. 128.00 127,80
RGFlorenteF. 129,60 129,70
RG Hollands Bezit 98,20 97,60
RG Nettorente F. 105,60 105,60
RG Obl.Mixfund 61,40 61,30
RGPacificF. 141,70 141,30
RG Rente Mixfund 63,50 63,60
Robeco 113,20 112,80
Rodamco 50,70 50,70
Rodamcoßet.Ned. 100,10 100,10
RodinProp.s 67,50
Rolinco 116,50 116,00
Rolincocum.p 88,20 89,20
Rorento 82,40 82,60
Schrod.lnt.Pr.F 28,30 28,30
Sci/Techs 14,00 15,30
Suez Gr.Fund 50,40 50,40
Suez Liq.Grf. 201,10 201,10
TechnologyFund 16.30 16,30
TokyoPac.Hold. 239,00 233,20
Tolsteeg,Beleggmij 349.50 349,00a
TransEur.Fund 89,30 90,50
Transpac.F. 357,60 356,00
Uni-Invest 19.20 19,20
Unicolnv.Fund 64,00 64,00
Unifonds DM 32,00 33,00
Vaste Waard.Ned 52,50 52,70
VastNed 104,50 104,50

Parallelmarkt
IPNA 3 nrc 337,00 a
Melle. van nrc 105,00 105,00
Pan Pac. Winkel 3.90 3,90
Wall Street
alhedsignal 32 Vt 32V*
amer.brands 34'/ 34 Vt
amer.tel.tel 52 Vi . 51 3/i
amoco corp 61 Vi 61 Vi
asarcoinc. 28 27'/n
bethl. steel 16 ]/i 16'/;
boeing co 44 Vt 44 Vt
can.pacific 15% 15 Vi
chevron 42Vt 43 Vt
chiquita 13 Vt 13'/«
chrysler 48'/« 48 '/i
citicorp 43 Vb 41 Vi
cons.edison 24 Vi 24Vt
digit.equipm. 35 Vt 36 '/"
dupont nemours 55 'A 54 3/i
eastmankodak 48 Vt 47 'A
exxon corp 60 Vt 60 Vt
ford motor 27 Vt 27 Vt
gen.electric 48 Vt 47 Vt
gen.motors 37 Vt 37 Vt
goodyear 33'A 32 s/«
hewlett-pack. 100'/i 99 3/i
int. bus.mach. 73 Vt 72 '/>
int. tel.tel. 85 84
kim airlines 26 Vi 26 Vi
mcdonnell 142 J/i 141 Vt
merckco. 37'/i 37
mobil oil 83 Vt 84 Vi
omega financ. 26 Vt 24 Vi

phüips 30 'Vt 30
royal dutch 108 Vt 108
searsroebuck 50 48 3/<
sfe-south.pac. 16 Vt 16 Vt
texacoinc. 61% . 61 Vt
travelers 32 31%
unitedtechn. 59 57 ]/a
westinghouse 13 Vt 13 Vt
whitmancorp 16 Vt 16Vt
woolworth 14 "Vt 15

Advieskoersen
amerik.dollar 1,680 1,800
austr.dollar 1,26 1,38
belg.frank (100) 5.28 5"58
canad.dollar 1,210 1,330
deensekroon (100) 27,10 29,60
duitsemark (100) 109,50 113,50
engelsepond 2,61 2,86
finse mark (100) 35,05 37,55
franse frank (100) 31,05 33,80
grieksedr (100) 0,63 0,80
hongkongdlr.(lOO) 19,25 23,25
ierse pond 2,55 2,80
itaüire (10.000) 9,"0 H,60
jap.yen (10.000) 173,00 179,00
noorse kroon (100) 24,20 26,70
oost.schilt (100) 15,62 16,12
port.escudo(100) 0,98 1,16
spaanse pes. (100) 1,25 1,41
turkse lira (100) 0,0032 0,0059
zuid.afr.rand 0,40 0,55
zweedsekr. (100) 22,20 24,70
zwits.fr. (100) 129,75 134,25

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,74875-1,75125
antill.gulden 0,9700-1,0000
austr.dollar 1,3230-1,3330
belg.frank (100) 5,4475-,54525
canad.dollar 1,27875-1,28125
deensekroon (100) 28.655-28,705
duitse mark(100) 112,0550-112.1050
engelsepond 2.7405-2,7455
franse frank (100) 32,645-32,695
grieksedr.(100) 0,6780-0,7780
hongk.dollar(100) 22,5250-22,7750
ierse pond 2,7050-2,7150
ital.lire (10.000) 10,905-10,955
jap.yen (10.000) 177,400-177,500
nwzeel.dollar 1,0830-1,0930
noorse kroon (100) 25,615-25,665
oostenr.sch. (100) 15,9190-15,9290
port. escudos (100) 1.0790-1,1190
spaanse pes. (100) 1,3420-1,3520
zweedse kr. (100) 23,765-23,815
zwits.frank (100) 132,305-132,355
e.e.u. 2,1335-2,1385 -Indexen
cbs koersindex 273,80 274,80
EOE-index 409,85 411,19
Dow Jones 3769,51 -45,75

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

abnamrocdec 62,50 273 0,80 0,90
abnamrocjan 65,00 218 0,80 0,80
abnamroco97 65,00 240 6,50 6,60
abnamropdec 62,50 479 2,00 a 1,60
abnamropapr 57,50 250 1,40 a 1,10
abnamropapr 60,00 233 2,00 1,90
abnamropj96 52,50 475 1,70 a 1,70
ah c jul 55,00 246 2,00 2.30
ah pjan 50,00 237 0,70 a 0,50
bsw cjan 35.00 384 1,00 1,20
d/fl c dcc 175,00 192 1,40 1,70
d/fl c mrt 180,00 351 1,80 1,80
dsm pjan 135,00 362 4,20 4,80
coc c dcc 410,00 343 6,50 7,10
coc c dcc 415,00 450 4,30 4,70
coc c dcc 420,00 455 2,40 2,80
coc c jan 420,00 417 6,70 7,00
coc pdec 395,00 181 1,50 1,00
coc pdec 400,00 628 2,60 1,80
coc pdec 405,00 789 4,20 2,80
coc pdec 410,00 766 6,00 4,60
coc pdec 420,00 196 11,50 10,30
coc pjan 370,00 203 0,70 0,60
coc pjan 405,00 187 6,50 5,40
coc p097 410,00 512 25,50 25,00
goud c jan 390,00 200 6,00 a 4,20
hoog c apr 85,00 ,208 4,50 4,20
hoog papr 75,00 270 5,00 a 4,00
ing c dcc 80,00 525 0,80 1,40
ing pdec 80,00 295 2,70 a 1,70
nll cmei 99,00 540 1,10 0,70
nll pmei 94,00 500 3,40 a 2.70
nlt pmei 98,00 500 2,70 a 2,10
nut c feb 90.00 210 7,40 6,20
nut c feb 95,00 727 5,40 4,10
nut pfeb 85,00 339 3.90 3,50
olie c dcc 190,00 376 3,20 3,30
olie cdec 195.00 213 1,20 1,50
olie c apr 195,00 377 7,00 7,00b
olie capr 210.00 1230 2,20 2,20
olie cjul 210,00 202 3,20 3.30
phil cjan 65,00 240 0,20 0,20
phil pdec 55,00 1052 2,50 2,40b
phil pjan 70.00 310 17,20a 16.60
umi cdec 200,00 691 2,50 a 2,20a
umi cjul 210,00 354 6,30 6,30
unil c 097 185,00 210 36,50 37,50
umi pjul 195,00 180 9,00 a 8,50
x057 cdec - 274 5,80 a 5,44
xO7B cokt - 264 2,34 a 2.22
Goud en zilver
Goud onbewerkt 21,300-21,900, vorige
21,350-21,950, bewerkt 23,500 laten, vo-
rige 23,550laten.
Zilver onbewerkt 250-320. vorige
255-325, bewerkt 360 laten, vorige 370
laten.
aflaten g=bieden+ex.div.
b=bleden h=laten+ex.div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+bierJen vk=slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

Olieprijzen stijgen bij
start Opec-conferentie

DENPASAR - De olieprijzen zijn
gisteren gestegen als reactie op het
mogelijke besluit van de Opec (Or-
ganisatie van Olie Exporterende
Landen) de komende tijd de olie-
produktie niet te wijzigen. De prijs-
stijging bedroeg 20 a dertig dollar-
cent per vat (159 liter), afhankelijk
van de soort olie. De ministers van
olie van de Opec-landen zijn giste-
ren op Bali begonnen aan hun regu-
liere overleg. Onderwerp van de
besprekingen is de hoeveelheid te
produceren olie in het komende

kwartaal. Het ziet er naar uit dat de
ministers besluiten om de produk-
tiehoeveelheid een half jaar te be-
vriezen. De minister van olie van
Saoedi-Arabië, Hishan Nazer, wek-
te enigeverbazing door bij zijn aan-
komst op Bali te verklaren dat het
huidige produktiemaximum voor
heel 1995 moet blijven gelden.
Op het ogenblik produceert de Opec
23,52 miljoen vaten (van 159 liter)
olie per dag. Deze hoeveelheidwerd
in september 1993 afgesproken en is
sindsdien niet gewijzigd.

economie
Schadevergoeding voor ondergangBoelwerfgeëist

Begemann 113 miljoen kwijt
Van onze redactie economie

I^DA - De ondergang van de Boelwerfkost het Begemann-cern fll3 rniij oen aan vermogen. De solvabiliteit daalt
e jtoor van 41,2 tot 38,7 procent. Begemann moet het aan-van de Vlaamse overheidsholding in de werf afboeken,

Jeroen van den Nieuwenhuyzen vindt
gevolgen meevallen: „We blijven boven de solvabiliteits-.ns van 35 procent."

P daling van de solvabiliteit had
lat l er kunnen zijn. Begemann
kam er zi-! n VOl"dering op dermse regering en zijn aandeel
L .^onroerend goed van de wer-
ft °alans staan. Als die posten
(^ balans zouden zijn verwij-
dt ri

e aamse overheid be-
-12 v°rdering van omgerekendmiljoen en de waarde van het
'een goed (f49 miljoen) kan
C(kentueel faillissement dalen

te . blijft het garantievermogen
irige

ar net boven de 35 Procent

mann op de Vlaamse regering ver-
halen. Vlaanderen is volgens het
conglomeraat verantwoordelijk
voor de ondergangvan de Boelwerf.

let R
e oslans van Begemann er na

St 2^0elwerf-debacle uiteindelijk
letis ri Zlen' wordt volgend jaar tij-

b t Puklikatie van de jaarcij-
ndgemaakt Dan bekiJkenKorri °^e waardering van

kalist 'ng en et onroerend goed

!oot
ISch is. Het concern van

ieü ândeelhouder Joep van den
iijjj .ei\huyzen wil een schade-
iel Andienen bij de Vlaamse over-
et u f hoogte van de claim is nog

r^ele t6nd' maar zeker is dat die
Kot i ntaHen miljoenen guldens
tjti i2alzijn. Ook de waardedalinget onroerend goed wil Bege-

Maar ook meent Van den Nieuwen-
huyzen recht te hebben op een ver-
goeding nadat het contract door de
overheid is verbroken. Die zoge-
naamde putoptie is volgens Van den
Nieuwenhuyzen f 32 miljoen waard.
Die vergoeding wegens contract-
breuk wordt overigens fel betwist
door de Vlaamse premier Van den
Brande. Ook eist het concern geld
wegens de schending van zijn „goe-
de naam." Over de hoogte van die
vordering wilde de Begemann-top
zich evenwel niet uitlaten.

Tijdens de bijeenkomst bleek op-
nieuw dat het mislukken van de
redding van de Boelwerf de gemoe-
deren bij Begemann nog flink be-
zighoudt. Bestuursvoorzitter A.
Deleye hekelde daarbij de opstel-
ling van de Vlaamse regering. Vol-
gens Deleye boterde het eigenlijk al
niet sinds het begin van de samen-
werking tussen Begemann en de
Vlaamse overheid, nog geen twee
jaar terug.

Spaarloon
in trek bij

werknemers
DEN HAAG - Naar verwachting
twee miljoen mensen doen eind dit
jaarmee aan een spaarlöonregeling.
Het aantal deelnemers aan een pre-
miesspaarregeling - de werkgever
legt een premie op het spaargeld -
komt in die periode uit op ruim
920.000. Dat blijkt uit een onder-
zoek van de inspectiedienst van het
ministerie van Sociale Zaken.

De uitkomst geeft geen aanleiding
de raming van de tegenvaller voor
de schatkist te herzien, bevestigt
het ministerie van Financiën.
Staatssecretaris Vermeend heeft de
werkgevers een extra heffing van
tien procent op het spaarloon opge-
legd om de tegenvaller te dekken.
De voor de werknemer belasting-
vrije spaarloonregeling is enorm
populair.

Werkloosheid
in Nederland
groeit meer

dan in rest EU
BRUSSEL - De werkloosheid in
Nederland is van september 1993
tot september 1994 sterker gestegen
dan in de andere lidstaten van de
Europese Unie. Ze klom van 8,9
naar 9,9 procent. Dit blijkt uit de
jongste cijfers van het Europese bu-
reau voor de statistiek (Eurostat),
die gisteren in Brussel zijn bekend-
gemaakt.
In de september waren er naar
schatting 17,1 miljoen burgers in de
Europese gemeenschap werkloos.
Dat is hetzelfde aantal als afgelo-
pen augustus en in september vorig
jaar. Terwijl de werkloosheid in
Groot-Brittannië, lerland en Dene-
marken afneemt, groeit ze aanmer-
kelijk in Nederland, Italië, Portugal
en Luxemburg, signaleert Eurostat.
Nederland blijft echter wel onder
het EU-gemiddelde van 10,7 pro-
cent, dat in september werd geme-
ten.

Opvallend is nog dat het aantal
mannen zonder baan het afgelopen
jaar is gedaald - van 9,5 tot 9,3 pro-
cent - terwijl meer vrouwen - 12,7
procent (was 12,5 ) - zonder werk
zijn komen te zitten. De werkloos-
heid onder jongeren is afgenomen
met ruim een procent van 20,5 tot
19,4 procent.

munt uit

Kamminga
J. Kamminga, de voorzitter van
MKB-Nederland, is gisteren in
Brussel benoemd tot voorzitter
van de Europese Unie voor het
Midden- en Kleinbedrijf, de
UEAPME, die 26 nationale or-
ganisaties in Europa overkoe-
pelt.

Meer salaris
Er is gisteren in Groot-Brittan-
nië grote kritiek geleverd op de
riante salarisverhogingen voor
de directieleden van de gas-
maatschappij British Gas.
Vooral de verhoging van 75
procent van het inkomen van
algemeen directeur Cedric
Brown is verkeerd gevallen.
Browns salaris werd opgetrok-
ken van 270.000 tot 475.000
pond sterling (f 1,3 miljoen)
per jaar. De leiding van British
Gas zijn ongeremdheid en ge-
brek aan gevoel verweten.

Zondag
De WD'er Luteijn, voorzitter
van de de liberale fractie in de
Senaat, is er tegen winkels de
mogelijkheid te geven op zon-
dag open te zijn. Luteijn is er
wel voor om middenstanders
op de overige dagen van de
week maximale vrijheid te ge-
ven. „Het is goed om op één
dag van de week een rustdag te
hebben," zei hij gisteren voor
de NCRV-radio.

Internet
PTT Telecom gaat in samen-
werking met uitgeverij Quote
Publishing toegang verlenen
tot het wereldwijde computer-
netwerk Internet. Vanaf het
voorjaar kan vanuit de Rand-
stad tegen lokaal tarief worden
'ingebeld' naar het netwerk,
eind volgend jaar moet dat in
vrijwel heel Nederland moge-
lijk zijn. Internet telt bijna 30
miljoen gebruikers en dat aan-
tal groeit met meer dan 7 pro-
cent per maand. Het netwerk
biedt allerlei mogelijkheden
rond elektronische post, elek-
tronische kranten en tijdschrif-
ten en informatiediensten.

" Het
hoofdkan-
toor van
DSM
Limburg
heeft een
paar dagen
geleden
geposeerd
als
kerstboom.
Honderden
relaties
zullen een
foto als deze
de komende
weken
ontvangen
als
kerstgroet
van de
Limburgse
tak van het
chemiecon-
cern. Met
daarbij
wellicht ook
weer de
beste
wensen voor
het volgend
jaar.

Foto: MARCEL
VAN HOORN
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Nederland 1
Avro/Ncrv/HV
07.00 Tekst-tv.
09.00-09.21 De Sprookjeskast. Afl. 7.
09.30-09.45 Nijntje en haar vriend-

jes. Afl. 33.
10.00 Ik mik LORELAND. Afl. 10.
10.20 Sybe Satellyt.
10.40 Japan 2000. Afl. 4.
11.00-11.20 Landen in Europa 11.

Afl. 14.
11.30 (TT) Massamedia. Afl. 4.
11.55 Tekst-tv.
13.59 Het vragenuurtje.
Rechtstreeks verslag van het weke-
lijkse vragenuurtje in de Tweede
Kamer.

15.00 Tekst-tv.
16.43 Nieuws voor doven.
16.50 Tee Vee Studio. Programma

over televisie. Gast: Bavo Galama.
17.26 De confetticlub presenteert:
Ren & Stimpy show. Animatieserie.
Afl. 12: De baby-zwendel/Honden-
show.

17.56 Thunderbirds. Poppenserie.
Afl.: Lord Parkers Oliday (1).

18.25 Topscore met Ted de Braak.
Woordspel.

18.56 (TT) Yoy. Reportageserie.
De 20-jarige Marie-José heeft spier-
dystrofie. Ze is zich bewust van
haar ziekte, maar weigert ernaar te
leven. Afl.: Spierkracht.

19.28 ASO show. Programma waarin
veel voorkomend asociaal gedrag
van Nederlanders aan de kaak ge-
steld wordt.

20.00 (TT) Journaal.
20.24 NOS-Weeroverzicht.
20.30 (TT) Tussen kunst en kitsch.

Programma waarin experts een oor-
deel geven over door bezoekers
meegebrachte voorwerpen.

21.25 Televizier.Actualiteitenrubriek.
22.01 Rondom tien. Praatprogram-

ma.
Vandaag: Bij moord krijgen nabe-
staanden ook levenslang.

22.45 Brink op I. Serie reportages
over de christelijke cultuur in onze
samenleving. Afl. 3.

23.30 Orde op zaken. Actueel maga-
zine over beurs en financiën.

23.59-00.04 Journaal.

Duitsland 1
05.15 landerjoumal.
05.45 Morgenmagazin Sport.
06.00 ZDF-Morgenmagazin.
09.00 heute.
09.03 Die fliegenden Arzte. Australi-

sche doktersserie. Herh.
09.45 JOYrobic. Skigymnastiek.
10.00 heute.
10.03 auslandsjournal. Magazine.
10.45 ZDF-info Gesundheit. Tips.
11.00 heute. Met beursberichten.
11.04 Die Superhitparade der Volks-

musik. Volksmuziekprogramma.
12.35 Urnschau.
12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Heute.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf - 19 717. Talkshow.
14.30 Achtung: Streng Geheim!

Jeugdserie.
15.00 Tagesschau.
15.03 Herzklopfen. Flirtshow.
15.30 Hey Dad! Austr. comedyserie.
15.55 Neu im Erstén.
16.00 Tagesschau.
16.03 Fliege. Talkshow. Vandaag: Ich

glaube an Hypnose.
17.00 (TT) Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevardmagazine.
17.40 ARD vor acht: Reg. inform.
17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Die Draufganger, serie.
18.25 Marienhof, serie. Afl: Rache.
18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Schloss Hohenstein - Irrwege

zum Glück, serie.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 (TT) Die Gerichtsreporterin.

Duitse serie. Afl. 1 1: Der Pflegefall.
21.04 Tagesthemen-Telegramm.
21.05 Pleiten, Pech und Pannen.
21.30 Plusminus. Econ. magazine..
22.05 Golden Girls. Comedyserie.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Boulevard Bio. Talkshow.
00.00 Chronik der Wende. Documen-

taireserie. Afl.: 23. November '89.
00.15 In the heat of the night. Ameri-

kaanse politieserie.
01.00 Tagesschau.
01.10 ■ Verschwörer (Conspirator).

Engelse spionage-thriller uit 1949.
02.35-02.40 Zuschauen - Entspan-

nen - Nachdenken. Begegnungen
mit Menschen in Afrika. Afl.: Beim
Haareflechten.

FILMS TV VIDEO

RTL5

20.25 uur - Gross Anatomy -
(1989-USA).
Ziekenhuiskomedie van Thorn
Eberhardt over jonge studen-
ten die les krijgen in anatomie.
Het snijden in koude lijken
bevalt niet iedereen in gelijke
mate.
Met Matthew Modine en Da-
phne Zuniga.

BBC 2
22.00 uur - The Cold Front -
(1989-CDN).
Martin Sheen en Beverly D'An-
gelo in misdaadfilm van Paul
Bnarbic. Narcoticarechercheur
stuit op internationaal complot,
waarin KGB en CIA een rol
spelen. En een huurmoorde-
naar...

Duitsland West 3
23.00 uur - Les créatures -
(1969-F/S).

Agnès Varda regisseerde deze
intrigerende film over schrijver
die werkelijkheid en fantasie
niet meer uit elkaar kan hou-
den. Met Cathérine Deneuve
en Michel Piccoli.

# Scène uit de Amerikaanse film van Victor Saville met Elisabeth en Robert Taylor.
(Duitsland 1 - 01.10 uur).

BBC 1
00.20 uur - The Beguiled -

(1971-USA).
Regisseur Don Siegel liet Clint
Eastwood een zuidelijke sol-
daat spelen die tijdens de
Amerikaanse Burgeroorlog
door groep vrouwen wordt
verzorgd.

Bijzondere film met verder
Geraldine Page.

Nederland 2
Veronica/Tros
07.00, 07.30, 08.00 en 08.30 Jour-

naal.
07.06 Lingo. Woordspel. Herh.
07.33 en 08.07 Ontbijt TV.Rubriek.
08.33 Topscore met Ted de Braak.
09.00 Journaal.
09.07 Uitz. politieke partijen: CD.
09.10 Kook tv. Culinair programma.
09.28 Vesuvius. Discussieprogram.
10.18 Klassieke mechanica I.

Afl.: Impulsmoment.
10.48 Omgaan met stress.

Afl.: Het vergroten van uw sociale
vaardigheden.

11.18 Candid camera. Humor.
11.39 Woordroof. Woordspel.
12.06 (TT) Opsporing verzocht.
13.00 Journaal.
13.07 (TT) Twee voor twaalf. Herh.
13.40 Kassa! Cons.-magazine. Herh.
14.11 TV-nomaden. Jongerenmag.
14.41 Buren. Serie programma's.
15.07 O, zit dat zo. Herh.
15.30 Dierenmanieren. Magazine.
16.00 (TT) Journaal.
16.10 Servals - the undercover cats.

Natuurdocumentaire over de Afri-
kaanse tijgerkat.

16.40 Samson. Kinderprogramma.
17.15 CVTV. Jongerenmagazine met

om 17.15 Xenomania en om 17.45
Club Veronica.

17.58 (TT) 2 vandaag. Met om:
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.39 (TT) Sportjournaal.
18.47 (TT) Hoofdpunten uit het

nieuws gevolgd door het weer.
19.00 (TT) Onderweg naar morgen.
19.35 Melrose place. Amer. serie.
20.25 (TT) All you need is love.

Gevarieerd datingprogramma.
21.40 Die 2: Nieuwe koeien. Actueel

sportprogramma.
22.10 (TT) In de Vlaamsche pot.
22.40 Veronica Film & Video.
23.15K-files. Amerikaanse politiese-

rie. Afl.: IJzige omstandigheden.
00.05 Red shoe diaries: Erotische

avonturen. Afl.: Teken van leven
00.35 Uitz. politieke partijen: D66
00.38 Journaal.
00.43-00.48 Nieuws voor doven.

Duitsland 2
05.15 Gezamenlijk programma

Duitsland 1 en 2. Zie Duitsland 1.
13.45 C 14 - Archeologische Ent-

deckungen in Deutschland.
Archeologisch magazine. Herh.

14.30 Alfred J.Kwak. Tekenfilmserie.
14.55 Geheim - oder was?! Jeugdse-

rie. Afl.: Vom Erdbeben verschluckt.
15.20 logo. Jeugdjournaal.
15.30 K-Base. Live jongerenmagazi-

ne.
16.00 heute.
16.05 Die fliegenden Arzte (The

flying doctors). Doktersserie.
Emma en Chris beleven angstige
momenten wanneer ze door de
voortvluchtige juwelendieven Roxan-
ne en Kenny gevangen worden
gehouden. De gealarmeerde bevol-
king van Coopers Crossing zoekt
naarstig naar hun vermiste dorpsge-
noten. Afl.: Roxanne.

16.55 Gesundheits-Tip.
17.00 heute en sport.
17.15 landerjoumal.. Aansl.: heute-

Schlagzeilen.
17.55 Ohne Schein lauft nichts.

12-delige Duitse serie.
19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Iris & Violetta. 12-deligeDuitse

serie. Ondanks de pogingen van
Violetta en Carla om haar op te
beuren, blijft Iris zich na haar schei-
ding eenzaam en ongelukkig voelen.
Als welkome afwisseling wordt ze
uitgenodigd voor een feestje, maar
moet bij aankomst tot haar ongenoe-
gen constateren dat ook Georg en
diens secretaresse Margot van de
partij zijn. Afl.: Fit fürs Leben.

20.15 Achtung! Lebende Tiere! Van-
daag: Jagen in je vrije tijd.

21.00 Frontal. Actualiteitenmagazine.
21.45 heute-joumal.
22.15 37L Reportageserie over de

grenzen van de mens. Vandaag
over cultuurverschillen, vooroordelen
en problemen die samengaan met
multiraciale huwelijken in Duitsland.
Afl.: Sehnsucht nach brauner Haut.

22.45 (TT) Eurocops. Misdaadserie.
Afl.: Der Schwur. Herh.

23.35 heute nacht. Actualiteiten.
23.50-01.10 ■ Überall ist es besser

wo wir nicht sind. Duitse tv-film
uit 1989 van Michael Klier. Herh.

Nederland 3
RVU/Vara/Vpro
08.53-09.00 en 12.00-12.07 Nieuws

voor doven en slechthorenden.
17.10 Kinderen van dichtbij. 12-deli-

ge documentaireserie over kinderen
tussen hun eerste en vierde levens-
jaar.
Afl. 8: Ikke doen. Herh.

17.40 Comedy op 3: Een schone
heks (Bewitched). Amerikaanse co-
medyserie.
Darrin zeurt weer over de toverkun-
sten van Samantha. Dat had hij
beter niet kunnen doen!
Afl.: To twitch or not to twitch.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: Bor is verliefd verdwenen.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma. Afl.: Sprookjes.

18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Klokhuis. Informatief kin-

derprogramma. Afl.: Onderbinders.
19.00 (TT) Lingo. Woordspel.
19.30 Bijna 30. Serie portretten.

Afl. 12: Jan.
20.00 Kids in the hall. Canadese

sketchcomedy.
20.30 Werkervaring (Work experien-

ce). Engelse korte film.
20.41 20 punt 40. Serie over (niet)

uitgekomen verwachtingen. Verslag
van het Doors of perception congres
dat onlangs werd gehouden.
Afl. 11: Home.

20.55 (TT) Taboes. Serie over nog
niet doorbroken taboes. Afl.: Zonder
gekheid. Herh.

21.24 Een galerij. Nederlandse serie.
De gruwelen die een Indisch echt-
paar meemaakten hadden grote
invloed op hun huwelijk. Ruim 45
jaar woonden zij, hoewel in één
huis, gescheiden. Na de dood van
de man komt de verloren gewaande
liefde eindelijk vrij.
Afl. 12: De wanhoop van de sirene.

21.55 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.16 (TT) Sportjournaal.
22.34 (TT) Nova. Actualiteitenpro-

gramma. Aansl.: (TT) Den Haag
Vandaag. Parlementaire rubriek.

23.22-00.02 Kunstmest. Cultureel
magazine.

Duitsland 3 West
08.15 Chinese heilgymnastiek. 08.30
Cursus wiskunde. 09.00 B. trifft. Talk-
show. 10.00 Schooltv. 12.00 Bonn am
Rohr. 12.30 Report. Serie reportages.
13.15 querpass. 14.00 WDR aktuell.
14.05 Hit-Clip. 14.30 Das Land am
Nil. Afl. 2: Die Wiederentdeckung
Agyptens. 15.00 WDR aktuell. 15.05
FensterPlatz. 15.45 Chronik der Wen-
de. Afl.: 22. November 1989. 16.00
Markt. 16.30 Cursus wiskunde. 17.00
Degrassi Junior High. Afl. 8: Keine
Panik. 17.30 Delphingeschichten. Afl.
2: Gefangene Showstars. 18.00 NRW.
18.05 KvK. 18.30 Vermisst. 18.45
Aktuelle Stunde. 19.25 Fensterprogr.
der Landesstudios. 19.45 Dollar. Spel-
progr. 20.15 Portret van de arts
Monika Hauser die in Bosnië een
opvangcentrum opende voor verkrach-
te en getraumatiseerde vrouwen.
21.00 WDR aktuell. 21.15 Reporter.
Reportage over de ervaringen van een
buitenlandse vrouw in uniform. 21.45
In Sachen Natur. 22.30 Documentaire
over de teloorgang van de Deutsche
Zentrumspartei. 23.00 ■ Les créatu-
res. Franse speelfilm uit 1966. 00.30
Agnés Varda erzahlt. 00.35-08.15
Nachtprogrammering.

RTL4

00.55 The Oprah Winfrey show,
Amerikaanse talkshow. Herh.

01.40 Nachtprogramma.

23.00 De reis naar binnen. Reporta-
geserie over alternatieve therapieën.

23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 Schloss am Wörtersee. Duitse

dramaserie. Herh.

derlandse comedyserie. Herh.
22.00 Tineke en de paranormale

wereld.

21.20 Telekado. Telehomeshopping.
21.30 Vrienden voor het leven. Ne-

06.30 Hei elei kuck elei. Luxemburgs
programma.

07.00, 07.30 en 08.00 Nieuws &
krantenoverzicht.

07.07 Ontbijtkids: Delfy.
07.37 Ontbijtkids: de Smurfen.
08.08 The bold & the beautiful

Amerikaanse soap. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 2. Herh.
09.30 Goede tijden slechte tijden

Nederlandse soap. Herh.
10.00 Koffietijd. Magazine.
11.00 Showtime shop.
11.05 As the world turns. Serie.
11.50 Lunchkids.
12.50 Film & videonieuws. Herh.
13.15 Sport: Duits voetbal.
13.45 Sport: Engels voetbal.
14.15 Rad van fortuin. Spel. Herh.
14.45 Spijkerhoek. Drama. Herh.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amer. soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
17.00 5 uur show. Middagmagazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages.
18.30 Rad van fortuin. Spelprogram.
19.00 The bold & the beautiful

Amerikaanse soap.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer. Door: John Bernard.
20.00 Goede tijden slechte tijden

Nederlandse soap.
20.30 Jake & the fatman. Amerikaan-

se detectiveserie.

SAT 1
05.30 Deutschland heute morgen.
Ontbijttv. 09.30 Falcon Crest. 10.30
Neighbours. 11.00 The young and the
restless. 11.55 Riskier' was! 12.30
Knots Landing. 13.25 Falcon Crest.
14.25 Tarzan. 14.55 Star Trek. 15.55
MacGyver. 17.00 Riskier' was! 17.30
Regionale progr.'s. 18.00 Geh aufs
Ganze! 19.00 Sat.l Newsmagazin.
19.15 taglich ran. 00.00 NB. Volgende
progr.'s onder voorbehoud i.v.m. Euro-
pacup-voetbal. 19.30 Glücksrad. Spel-
show. 20.15 Der König. 21.15 Hunter.
Aansl.: TopNEWS. 22.15 Ulrich Meyer:
EINSPRUCH! 23.10 Spiegel TV-
Reportage.. Aansl.: TopNEWS. 23.45
Alles Liebe...oder was? 00.15 King
Kong - Frankensteins Sohn. Japanse
sf-film uit 1967. 01.50 Raumschiff
Enterprise Star Trek. Amer. sf-serie.
Herh. 02.40 MacGyver. Amerikaanse
avonturenserie. Herh. 03.30 Jux &
Dallerei. Talkshow. Herh. Aansl.: pro-
gramma-overzicht. 04.35 Anna Maria- Eine Frau geht ihren Weg. Duitse
serie. Herh.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. Yoga. 08.30 Cursus
wiskunde. 09.00 Schooltv. 10.45 Non-
Stop-Fernsehen. 12.35 Hit-Clip. 13.00
Non-Stop-Femsehen. 13.30 LL - Aus
Lothringen und Luxemburg. Herh.
14.00 Schooltv. 15.00 Hallo, wie
geht's? - aktuell. Herh. 15.15 Kennen
wir uns? Spelprogr. 15.45 Teleglobus.
16.15 MuM - Macher. 17.00 Cursus
wiskunde. 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Die Campbells. Afl. 44. 18.22 Philipp.
18.25 Unser Sandmann. 18.30 Süd-
west aktuell. 18.35 Hallo, wie geht's?- aktuell. 18.50 Die Fallers - eine
Schwarzwaldfamilie. Afl. 9. 19.20 Lan-
desschau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Blickpunkt
Europa. 21.00 Nachrichten. 21.15
Debüt im Dritten: Langer Gang. Tv-
film. 22.35 Stress. Franse speelfilm
uit 1984. 00.00 Schlussnachrichten.
00.15 Non-Stop-Fernsehen.

Duitsland 1
01.10 uur - Conspirator -
(1949-USA).
Slappe film van Victor Saville
over vrouw die echtgenoot als
spion ontmaskert en vervol-
gens voor haar leven moet
vrezen.
Elizabeth Taylor doet haar
best, maar het is niet genoeg.

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
Ontbijttv 09.05 Kojak. 10.00 The bold
and the beautiful. 10.30 Days of our
lives. 11.00 Der Preis ist heiss. 11.30
Familien Duell. 12.00 Punkt 12. Mid-
dagmagazine. 12.30 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Murder,
she wrote. 15.00 llona Christen. Van-
daag: Spiekers en lafaards, grote en
kleine trucs. 16.00 Hans Meiser. Van-
daag: Van schoothond tot wild beest.
17.00 Jeopardy! 17.30 Married with
children. 18.00 The bold and the beau-
tiful. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv -
Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Doppelter Ein-
satz. Misdaadserie. Afl.: Angst. 21.15
lm Namen des Gesetzes. 22.15 Quin-
cy. 23.15 Gottschalk. Late-night-show.
00.00 RTL-Nachtjournal. 00.25 Cham-
pions League extra. 00.30 Married
with children. 01.00 Kojak. 02.00 Mur-
der, she wrote. 03.00 llona Christen.
04.00 Hans Meiser. 05.00 Explosiv -
Das Magazin. Magazine. Herh.

RTL5
16.25 Tv boetiek. Homeshopping-

programma.
16.55 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soapserie. Herh.
17.20 Happy days. Amerikaanse

comedy.
17.45 Knight rider. Amerikaanse

actieserie.
18.00 Knight rider. Vervolg.
18.35 Beverly Hills 90210. Ameri-
kaanse serie. Herh.

19.25 Nieuwsflits.
19.30 Cobra. Amerikaanse actieserie.
20.25 Gross anatomy. Amerikaanse

filmkomedie uit 1989 van Thorn
Eberhardt.
Met Matthew Modine, Daphne Zuni-
ga, Christine Lahti, Todd Field, John
Scott Clough e.a.
Een nieuwe lichting studenten meldt
zich aan de universiteit voor het
volgen van een opleiding anatomie.
Ze moeten daarbij dode lichamen
ontleden, wat door de meeste groen-
tjes met afgrijzen wordt benaderd.
Joe Slovak, ook een nieuwkomer,
voelt zich echter als een vis in het
water. Hij benadert zijn studie rede-
lijk nuchter en trekt zijn eigen plan.
Hij wil zijn diploma behalen zonder
ooit in een boek te kijken.
Daarnaast doet hij alle mogelijke
moeite om in een goed boekje te
komen bij zijn mede-studente Laurie.

22.20 Nieuwsflits.
22.25 Lijn 5. Live-programma.
22.55 Murphy Brown. Amerikaanse

comedyserie. 'Small'.
Murphy maakt tijdens een uitzending
nietsvermoedend een opmerking
over kleine mannen.
Daardoor barst er echter een storm
van kritiek los.

23.20 Seinfeld. Amerikaanse come-
dyserie. 'The good Samaritan.'

23.45 Nieuwsflits. Kort nieuws.
23.50 Ricki Lake. Amerikaanse

talkshow. 'Mijn moeder haat de
mensen met wie ik uitga'

00.35 As the world turns.
Amerikaanse soapserie. Herh.

01.20 Hei elei, kuck elei aktuell.
Luxemburgs programma.

01.50 Nachtprogramma.

Radio 2
Elk heel uur nieuws.
7.04 Sugar in the morning. 9.04
Arbeidsvitaminen op 2. 12.04 Het
hart van twee. 14.04 Dartell op
dinsdag. 17.04 Fileradio. 18.04
Alle mensen. 19.04 De gouden
greep. 20.04 CD wijzer. 21.04
Toppers van toen. 22.04 Ander-
mans veren. 23.04-24.00 Wat zegt
ze.

Radio 3
Elk heel uur nieuws
6.02 Breakfast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 12.04 Denk aan Henk.
14.04 Carola. 15.04 The magie

friends. 17.04 Rinkeldekinkel.
18.04 De Avondspits. 19.04 Spoor
7. 20.04 Forza. 21.04 Villa 65.
0.04 Tros Nachtwacht. 2.02 Va-
cuüm. 4.02-6.00 Pyjama FM.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws.
7.02 Een goede morgen met Henk
van Os. 9.00 Muziek voor miljoe-
nen. 11.00 Ochtendconcert I.
Radio Symf. Ork. met piano; 11.
12.15 Pianomuz. 13.04 De klassie-
ke top 10 en nieuwe klassieke

cd's. 14.00 Middagconcert. The
Choir of King's College Cambridge
en The London Baroque met so-
praan, 2 contratenoren en bas.
16.00 De Nederlanden. Stad der
opbouwers. 17.00 Leger des
Heilskwartier. 17.15 Muziek in vrije
tijd. Muz. voor trompet en piano.
18.04 Geloven in muziek. 18.45
Orgelconcert. 19.15 Dokument.
20.02 Avondconcert. I. Pianomuz.
11. Radio Filharm. Ork. 111. 21.30
Boreas Ensemble. 22.30 Orgelbe-
speling. 23.00 Het Duitse orato-
rium. 23.30 Songs of praise.
0.00-1.00 Vier na middernacht.

televisie en redio dinsdag

België/TV 1
15.00 Schooltelevisie. Met om:
15.00 Onzeruimte. Aardrijkskunde.
15.30-15.54 Politieke instellingen:

De knikkers en het spel. Afl. 4.
17.10 Het Capitool. Afl. 809.
17.35 Paradise Beach. Afl. 57.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Afl. 1077.
18.35 Blokken. Spelprogramma.
19.05 Buren (Neighbours). Afl. 1501.
19.30 Journaal en sport.
20.00 De drie wijzen. Quiz.
20.35 Forsthaus Falkenau. 26-delige

Duitse serie. Afl. 15: Verbrannte
Erinnerungen.

21.30 Alle 5. Informatief magazine
over wetenschap en technologie.

22.05 Denksportkampioen. 13-deli-
ge spelprogramma. Vandaag de
halve finale.

22.45 Programma van de Socialisti-
sche Omroepvereniging.

23.05-23.07 Weerbericht.

België/TV 2
18.00 Tik tak. Afl. 326.
18.05 Bouli. Korte animatiefilm.
18.10 Draaimolen. Jeugdmagazine

Vandaag: Valentino, de kikker.
18.20 De boomhut. Kleutermagazine

Afl. 21: Poesje.
18.35 Skippy (The adventures of Skip-

py). 39-delige Australische serie.
Afl. 33: Skipathon.

19.00 Thunderbirds. Engelse sf-pop-
penserie. Afl.: De inslag (1).

19.30 Journaal, sport en weerbericht.
20.00 Tekens: Rik en Nel Wouters.

Portret van beeldend kunstenaar Rik
Wouters en de rol die zijn vrouw in
zijn leven en werken speelt.

21.00 Kennis van Zaken. Quiz.
21.35 De nieuwsjongens (Drop the

dead donkey). 12-delige Engelse
comedyserie. Afl. 5: Helen's parents.

22.00 Ter Zake. Infomagazine met
nieuws en sport.

22.45 De parel aan de kroon (Jewel
in the crown). 14-delige Engelse
serie. Afl. 12: De Mogol-kamer.

23.30-23.34 Coda. Roll-a-long-long
van Jack Sels, uitgevoerd door Saxo-
rama.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 en 23.00
nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.02 NOS
Sportief. 7.30 Vroeg op 5. 8.50
Snippers. 8.55 Waterstanden. 9.02
VPRO's Dinsdag op 5, met om
9.02 De vrolijke wetenschap; 9.45
Instituut Schreuders; 10.02 Stenen
des aanstoots; 10.42 De jazz van
Pete Felleman; 11.02 De plek;
11.55 Vrije geluiden; 12.02 Het
debat: De omgekeerde wereld;
13.10 De documentaire: Aardse
zaken; 14.02 Passages passanten;
15.02 Boeken; 16.02 Kunstwacht.
17.10 Radio UIT. 17.50 GPV.
18.02 Tot uw dienst. 19.00 Waar
waren we ook alweer? 19.15
Nieuws en actualiteiten in het
Turks. 19.50 Nieuws en actualitei-
ten in het Marokkaans en Berbers.
20.40 Nieuws en actualiteiten in
het Chinees. 21.00 Family album.
21.30 Ca-va: over cultuur in Frank-
rijk. 22.00 Basisvorming. 22.30

Deutsch Direkt. 23.07-24.00 Met
het oog op morgen.

BBC 2
08.00 Crystal Tipps and Alistair. Jj
Barney. 08.10 Thundercats. «
Blue Peter. 09.00 Breakfast n»
09.15 The record. 09.35 Writers 'ses. Serie. 09.50 ■ A week to re"»
ber. 10.00 en 11 .25Schooltv. J\Playdays. 15.00 Christopher Cr**
le. 15.05 Spot. Animatieserie, r
How the West was lost. Document»
serie, (slot) 16.00 Nieuws. A'"
Westminster with Nick Ross. j|
Nieuws. 17.00 Today's the day. ]J
Snooker. Rechtstreeeks. 18.30E**
19.00 The fresh prince of Bel.
19.25 Heartbreak High. 20.10 'gear rally report. 20.30 Open "r
21.00 Picture this. Serie. 21.301*
and drink. 22.00 The cold front. C'
dese speelfilm uit 1989. 23.30 N"
snight. 00.15 The late show. Cujwj
magazine. Vandaag: Andrew M".
en Anthony Holden over koning
biografieën. 00.55 Top gear raW
port. Verslag. 01.05 The **#*
hour. Met om 1.05 NisjJ
02.00-02.50 Snooker. Samenva"
03.00-05.00 Night school.

RTBF/La Une
15.00 Vacaturebank. 15.15 Ecran té-
moin: Debat. 16.30 Neighbours. Afl.
52. 17.00 Life goes on. Afl. 11. 17.55
Carlos et les autres. 18.30 Info premiè-
re. 18.50 Cartes sur table. 19.10
Quotidien des sports. 19.30 Nieuws.
20.05 Doublé 7. 21.30 Documentaire
over de architectuur van de Franse
kuuroorden. 22.40 Frangoise et les
siens. 23.20 Laatste nieuws. 23.30
24 H sur les marchés. 23.35-23.45
La pensee socialiste. Eurosport

08.30 Step aerobics. 09.00 Eu'o*]
magazine. 10.00 Kunstrijden °Pj
schaats. 11.30 RAC-Rally
Groot-Brittannië. 12.00 EurfOT
13.30 Speedworld. 14.00 Gewit*"]
fen. WK vanuit Istanbul: Finale da"f ]
tot 64kg. 16.00 Eurogoals. 17.30^wichtheffen. WK: Finale heren j
76kg. 19.30 Eurosportnieuws. '^Eurotennis. Met de ATP-finale v*'
Frankfurt. 21.00 Truckracing. \
Cup. 21.30 RAC-Rally, 3e cm
22.00 Boksen. 23.00 Voetbal. U^Cup 3e ronde. 01.00-01.30 EurosP"
nieuws.

SPORTS 21
18.02 en 19.21 lei Bla-bla. 18.58 Les
voisins. Zie RTBF/La Une. 19.26 Paar-
denkoersen. 19.30 Zie RTBF/La Une.
20.00 Voetbal. Wedstrijden uit UEFA-
Cup. 21.51 Champion's 94. Met auto-
sport: Rally van Sombreffe. 22.23
Laatste nieuws. 22.45 Paardenkoer-
sen. 22.48 Le coeur et l'esprit.
23.17-23.21 24 h sur les marchés.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05La chance aux chansons. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05 La maison
Deschênes. 13.30 Chroniques de l'hö-
pital d'armentiere. Afl. 6. 14.30 Claire
Lamarche. 15.15 Autovision. 15.35
Évasion. 16.00 Nieuws. 16.10La cuisi-
ne des mousquetaires. 16.25 Bibi et
ses amis. 17.05 Jardin des bêtes.
17.15 Luna Park. 17.45 3.000 Scena-
rios contre vn virus - Le sida. 17.50
Questions pour vn champion. 18.15
Visions d'Amérique. 18.30 Nieuws.
19.00 Bruxelles lumiéres. 19.25 La
météo des cinq continents. 19.30
Belgisch nieuws. 20.00 Faut pas re-
ver. 20.55 La météo des cinq conti-
nents. 21.00 Nieuws. 21.40 Envoyé
spécial. 23.10 Cinéma: Les noces
barbares. Frans-Belgische speelfilm
uit 1987. 00.45-05.35 Nieuws, waarna
avondprogramma.

NBC
05.30 en 06.30N8C News. &a
Business insiders. 07.00 en 08.0",
World news. 07.15 US Market W
07.30 Business insiders. 08.1» .
Market wrap. 08.30 Inside e*'
08.58 ITN World News. 09.00 S*J
shop. 10.00 Rolonda. 11.00 P"%
live. 12.00 Today's Business. I*.
FT Business Today. 13.00 T«
15.00 The money wheel. 17-3:g(
Business tonight. 18.00 Today. 1L
ITN World news. 19.30 Executive W'

tyles. 20.00 Entertainment x-P(L
20.30 Dateline. 21.30 Inside e*»"
22.00 ITN World news. 22.30 'tonight show. 23.30 Real perso',,
00.00 FT Business tonight. 00.20
Market wrap. 00.30 NBC Nightly
01.00 Equal time. 01.30 The to'JS
show. 02.30 Executive lifestyles. 0*
Rivera live. 04.00 Rolonda. 05.00 *de edition.RAI UNO

06.00 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
14.00 TG 1 Motori. 14.20 Prove e
provini a Scommettiamo che..? 14.50
Avventura e sogno. Serie. 15.45 Solle-
tico. 17.55 Oggi al parlamento. 18.00
Nieuws. Aansl.: Appuntamento al cine-
ma. 18.20 Mio zio Buck. Serie. 19.05
Mi ritorni in mente. 20.00 Nieuws.
20.30 Sport. 20.40 Numero uno. 23.00
Nieuws. 23.10 Nasty boys. 00.05
Nieuws. 00.10 Oggi al parlamento.
00.25 DSE-Ssapere. Aansl.: Nachtpro-
gramma.

BBC 1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
breakfast news. 10.05 Kilroy. Talk-
show. 11.00 Nieuws. 11.05 Good
morning with Arme and Nick. 13.00
Nieuws. 13.05 Pebble Mill. 13.55 Re-
gionaal nieuws. 14.00 Nieuws. 14.30
Neighbours. 14.50 The great British
quiz. 15.15 Snooker. Rechtstreeks.
16.50 Chucklevision. 17.05 The new
Yogi Bear show. 17.15 Space vets.
Sf-jeugdserie. 17.30 It'll never work.
Vandaag aandacht voor de apparaat-
jes die het leven van spionnen wat
makkelijker maken. 17.55 Newsround.
18.10 Byker Grove. 18.35 Neighbours.
19.00 Nieuws. 19.30 Reg. nieuws.
20.00 Holiday. Vandaag o.a. een be-
zoek aan Jeruzalem en Tel Aviv. 20.30
EastEnders. 21.00 A question of
sport. 21.30 Natural neighbours. Afl.:
Trusting bears. 22.00 Nieuws. 22.30
Against all odds. 23.25 Omnibus.
00.20 The beguiled. Amer. speelfilm
uit 1971. 03.45-04.15 BBC Select.

MTV
06.00 Awake on the wildside. °'\
The grind. 08.00 The 1994 MTV c
Music Awards Spotlight. 08.30 A%,
on the wildside. 09.00 Ingo. ""1 "
1994 MTV Eur. Music Awards *n
light. 12.00 The soul of MTV. 1^Greatest hits. 14.00 The afte*^
mix. 16.00 The 1994 MTV Eur. M",
Awards Spotlight. 16.30 The *eP t
16.45 CineMatic. 17.00 News at Mf
17.15 3 from 1. 17.30 Dial MTV. I%*
Music non-stop. 19.30 Sports. *"S
Greatest hits. 21.00 Most want"»: A
the road to Berlin. 22.30 Bea^Butt-head. 23.00 The report.
CineMatic. 23.30 News at night. *JJ
3 from 1. 00.00 The end? 02.00 J
soul of MTV. 03.00 The 9"
03.30-06.00 Night videos.

CNN
24 uur per dag nieuws. 07.30 Mo",t
line. 08.30 en 11.30World '&$
09.45 CNN Newsroom. 12.15 V*' jjsport. 12.30 Business morning- 'Business day. 14.30 Business
15.00 Larry King live. 16.45 jv
sport. 17.30 Business Asia. 24
per dag nieuws, met om: 20.00 »» [,

business today. 21.00 Intern. " $
22.45 World sport. 23.00 World o
ness today update. 23.30 sh„V0*
today. 00.00 The world today- " m
Moneyline. 01.30 Crossfire. 02.00
me news. 03.00 Larry King live. ü 'Showbiz today

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws.
7.00 Limburg Aktueel met om 7.30
ANP-nieuws. 8.00 RadioNieuws-
Centrale, rubriek met binnen- en
buitenlands nieuws. 8.30 Regio-
naal nieuws. 8.35 Limburg Aktueel
met Limburg Bevrijd. 9.00 Tussen
de bedrijven door. 11.00Ruilbeurs
met Hubert van Hoof. 12.00 Lim-
burg actueel met om 12.30 ANP.
13.00 RadioNieuwsCentrale, bin-
nen/buitenlandrubriek. 13.30 Re-
gionaal nieuws. 13.35 Mediarubriek
Horen, zien en vragen. 14.00 Licht
Limburgs. 15.00 Groene Golf, na-
tuur en milieu. 16.00 Cultuurmaga-
zine Festival. 17.00-18.00 Limburg
Aktueel: nieuws en actualiteiten
met om 17.30 uur ANP-nieuws.

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00, 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws. 8.10 Soes. Kalorie-
arme en vezelblije gezelligheid met
advertenties van de luisteraars.
10.00 Nieuws. 10.03 Antilope.
Open blik op het dagelijks leven.
11.50 Het Koekoeksnest, radio-
feuilleton. 12.00 Radio 2 regionaal
met Limburg Vandaag. 13.00
Nieuws. 13.10Mokka. Leuke, inter-
nationale muziek bij de betere
koffie. 14.00 De gewapende man.
Namiddag rond Belgische muziek
en studiogasten. 17.00 Radio 2
regionaal. 18.00 Nieuws. 18.10
CoKoen. Met Coen Crucke. 20.00
Lukraak. Easy-listening muziek.
22.00 Nieuws. 22.05 Nachtwacht.
Sfeervol avondprogramma rond

vreemde verschij"'s
23.30-06.00 Nachtradio (e|K

uur nieuws).

België/BRF
Elk heel uur nieuws. gpia'
6.05 Radiofrühstück + #p
Glückstreffer (6.15 Wort i"<#■
Tag; 6.30 nieuws; 6.45 verzon<r#
ten; 7.15 agenda; 7.30 ."f"9' 9.0*
nieuws; 8.30 persoverzicht, gi,
uit de regio). 9.10 Gut Au' 9 „g.
Tips und Themen am Vo'" gflf
12.05 Musik a la carte (12*30'

Aktuell). 13.00Presseschau- $
Musikbox. 16.05 Popcorn- opp
Nieuws uit de regio. 18.0ö gjO
Aktuell: Aktuelles vom Tage: hten-
Klassik. 20.00-20.05 Nachric

radio
Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30,17.30, 18.30nieuws.
7.07 Echo. 9.05 Dingen die gebeu-
ren (MA/). 12.07 NCRVs Hier en
nu (12.45 Agrarische actualiteiten).
14.05 Veronica Nieuwsradio. 17.07
Veronica Nieuwsradio. 19.04 Tros
Interaktief. 20.04 Tros Klantenser-
vice. 22.04 Veronica Sportradio.
23.07 Met het oog op morgen.
0.02 For the record. 2.02 Geen
tijd. 5.02-7.00 Ochtendhumeur.

RTL Radio
7.00 Jan van de Putte. 'oo°roP-de Hoop. 12.00 Ron Bis"* t«
16.00 Luc van Rooij. 20.0 U
Rock. 24.00-07.00 Night ROO 'WDR 4
Nieuws: tot en met 09.00 ei"■
uur; vanaf 10.00 elke tweei" ~--4.05 Radiowecker. 6.05 Mo^melodie (8.05 Zum Tage, .^
Andacht). 9.05 Musikp« n)
(10.05 tot 11.00 verzoekP'<" e-
-12.05 Zur Sache. 12.07Gut a« jj
legt (13.00 Mitmenschen, fè-
Stichwort Wirtschaft). 15-00
Konzert. 16.05 Alte und neue
nevalslieder. 17.00 Der TaHg.o*
fünf. 17.07 Musik-Express l ,f).
Auf ein Wort; 19.30 OWe' ufld
20.05 Zwischen Broadway
Kudamm. 21.00 Musik zu^ h,ejc-
men. 22.30-04.00 ARD Na«
press (elk uur nieuws). S
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Prijsvraag
v °k van de partij zijn Willem

Beusekom („We hebben nog
oit zon goede commentator

8 nad"), de Vlaamse zangeres
nian Saint-Pierre en haar Ne-

gerlandse collega Marga Bult., e"-de dames zongen in 1987 voor
st
Un vaderland. Datzelfde jaar

v aat centraal in de prijsvraagan vandaag. In totaal worden er
, indringende vragen gesteld

v ? een bijna onmenselijke aan-
doen op de parate kennis., ant wie kan zo oplepelen wel-

Vq dirigent vóór 1987 al eens
0r een ander land dirigeerde11 Welk land dat dan was?

d^a de Vrind houdt zich met an-
6ere zaken bezig. Ze staat met
D]

n enorm aantal songfestival-
atjes op de beurs. Zelf is ze

fcfed een fervent liefhebber. „In
jj herland is het echt een ramp.
l 6s

6rWorden helemaal geen sing-
niet nummers van het festival

klaagt ze. Bea
n e*t inmiddels een internatio-

ai netwerk van briefschrijvers

opgezet, die elkaar helpen met'
het vinden van de plaatjes. Zo
wordt bijvoorbeeld Willeke Al-
berti's liedje 'Waar is de zon' per
post geruild tegen het nummer
dat de Russische zangeres op 30
april dit jaar in Dublin zong.

Sommige bezoekers van de
bijeenkomst in Amsterdam gaan
met tassen vol materiaal naar
huis. Sommige handelaren heb-
ben er handigheid in om uit dit
gezelschap van super-fans een
slaatje te slaan. Zo vraagt een
man uit Frankrijk het ongehoor-
debedrag van 47 gulden voor het
45 toeren-plaatje met daarop het
IJslandse nummer van een paar
jaar geleden. Menig fan schrikt
van het hoge bedrag en zet het
schijfje - met pijn in het hart -
terug.

„Steeds meer mensen durven er-
voor uit te komen dat ze het
songfestival leuk vinden," zegt
Ferry van der Zant. Toch ver-
wacht hij zwaar weer als het om
het ledenaantal gaat van Eurovi-
sion Artist. Dat ligt nu rond de
zeshonderd. Aanleiding voor de
zorgen is de nieuwe opzet van
het festival. Die is nodig omdat

te veel landen willen deelnemen.
Er gaat gewerkt worden met
voorrondes. In het ergste geval
duurt het dan jaren voordat Ne-
derland weer eens in de finale
terecht komt.

" Liliane Saint-Pierre

" Marga Bult

" Willeke Alberti

# Getty Jaspers van Teach Inn

Annie Walker' werd 95 jaaroud

Actrice Coronation
Street overleden

JONDEN - De actrice Do-
k
ls Speed, die 23 jaar bar-

Annie Walker
geelde in de tv-serie Coro-ation Street, is in een be-jaardenhuis overleden. Ze, lerf na jarenlang haar ge-
eim te hebben bewaard:, theater-naslagwer-en was ze tachtig jaar,naar feitelijk werd zij 95war oud- Dit meldt de En_

setse krant The Guardian.

hei^if SPeed vertolkte vanaflaL ln van de ook in Neder"
Var, AUltgezonden serie> de rol
*n Annie Walker, de cynische

dP arf°§ante barkeepster van
«pub deRovers Return. Ter-

ze voor een BBC-kinder-

programma werkte werd zij
gevraagd voor Coronation
Street, waar ze ondanks veel
bezwaren wel 'een paar afleve-
ringen' aan wilde meewerken.
Het werden er 1746.

De ongehuwde actrice reageer-
de verlegen op de lofprijzingen
die zij als bekendste barkeep-
ster van Engeland kreeg.
Speed werd uitgeroepen tot
erelid van de Vereniging van
Caféhouders met vergunning,
en dat terwijl ze niet eens van
cafés hield.

# Doris Speed (uiterst
links), destijds als barkeep-
ster Annie Walker in Coro-
nation Street. Foto: ANP

Doodsteek
„Voor een eersteklas-artiest zijn
de risico's dan te groot om eraan
mee te doen," stelt Ferry. Hij
krijgt bijval van Johan Verstre-
ken, presentator van het Belgi-
scheRadio 2-programma Fiestag
van de BRTN. „Ik hoop dat die
nieuwe formule niet de dood-
steek wordt. Eigenlijk zou het
festival in twee delen gehakt
moeten worden: een festival voor
de Westeuropese landen en een-
tje voor deOosteuropese. De cul-
turele verschillen zijn nog te
groot om eikaars muziek te kun-
nen waarderen."
Johan Verstreken ontvangt de
Eurovision Artists Award 1994.
„Toch ben ik geen echte freak,"
bekent hij meteen. „Het festival
ligt me na aan het hart; ik wil
absoluut thuis zijn als het weer
zo ver is om samen met vrienden
te kijken. Dan gooien we nootjes

naar de televisie als er een slecht
liedjekomt."
Naast Eurovision Artists bestaan
er in ons land ook nog kleine
clubs van liefhebbers. „We kij-
ken, eten en drinken gezamen-
lijk," somt Frans uit Amersfoort
snel op. Hij noemt zich een echte
verslaafde. „Dat is moeilijk uit
te leggen; dat moet je aanvoelen.
Bij de meeste begint het vaak al
als ze kind zijn. Ik denk dat het
de combinatie van spanning en
show is. We nemen het serieus,
maar proberen het tegelijkertijd
ook een beetje te relativeren."

Grote afwezige op het feest in
Amsterdam was Willeke Alberti.
De zangeres die Nederland dit
jaar de betreurde degradatie be-
zorgde, was zaterdagavond van
de trap gevallen en had daarbij
haar enkel pijnlijk bezeerd. Zo
erg zelfs dat ze zondag naar het
ziekenhuis ging om de verwon-
ding te laten onderzoeken. „Ze
vindt het vreselijk jammer dat ze
er niet bij kan zijn," liet ma-
nager Bianca Verbrugge weten.
„Ze heeft ongelofelijk veel steun
van jullieondervonden. Ze komt
absoluut naar julliebijeenkomst
volgend jaar in Antwerpen."

show
Ruim tweehonderdfans ontmoeten elkaar in Amsterdam

Zorgen over toekomst
Eurovisie Songfestival

Van onze rtv-redactie

AMSTERDAM - Het Euro-
visie Songfestival heeft zijn
beste tijd gehad. Tenminste,vaar zijn veel songfestival-ens van overtuigd. „Ik benbang dat het festival hetgar 2000 niet haalt," zegtj-erry van der Zant. Geengekende Nederlander, die*erry. Maar binnen de Ne-
derlands-Belgische Eurovi-
siestichting 'Eurovision
Artists' heeft hij als secre-taris zn sporen al verdiend.in die hoedanigheid was hij
zondag in Amsterdam éénvan de gastheren van defWeede jaarlijkse bijeen-
komst voor songfestival-
*&ns.
. uim tweehonderd festival-
atiaten uit binnen- en buiten-
and reisden naar de hoofdstad■n er onder meer getuige te zijnan de uitreiking van deEurovi-

Artists Award 1994. Eennderscheiding voor de man of
J^oüw die het afgelopen jaar hetprovisie Songfestival op de

positieve wijze in de me-|jfa heeft gebracht. „Op die ma-
lejr proberen wij het songfesti-ai een beetje te promoten," legt*erryuit.

et steekt hem dat er in ons land
aak lacherig wordt gedaan over■et bijna veertig jaar oude lied-

jescircus. „Soms is het inder-
,aad oubollig; niet alles is er
t
euk aan. Maar dan hoef je het
j?ch niet meteen af te kraken?
et songfestival is het enige

Watform waar de Europese ge-
achte een beetje vorm krijgt."

f',,er> van de speciale gasten op de
is Getty Kaspers, de

oormalige zangeres van Teach

" Ze poseert gewillig met fans
g°°r foto's. „Ik vind het een
sToot compliment dat mensen
["e nog herkennen," vertelt Get-
ij- ..In 1995 is het al wèl twintig
rar geleden dat we in Stock-

°l*n wonnen met 'Ding-A-
-"°ng'. En ik denk zelfs dat ik,
j

s ik 65 ben, mij nog steeds de
atste Nederlandse winnaresan het songfestival mag noe-
etl-" De fanclub vindt ze een

?°cd initiatief „want het song-
est'valzitinhetslop."

Kerstshow bij
countryclub
in Maastricht

MAASTRICHT - De Lone Star
Country Music Club (LSCMC) in
Maastricht houdt zaterdag 10
december voor de zevende keer
de Country Music Kerstshow in
het wijkcentrum Daalhof. Muzi-
kant Brian Sklar uit Canada en
zangeres Jean Shepard uit Ame-
rika zullen voor het eerst samen
optreden in Maastricht. De
oudere countrystijl van Jean
Shepard wordt die avond aange-
vuld door de pittige tonen van
Brian Sklar, meester op zijn
strijkinstrument (fiddle) en te-
vens uitstekend pianist. Voor
meer info: telefoon 043-215256.

'Oude jazz'
in Vaals

VAALS - De Zeeuwse Salt Lake
Jazzband treedt zaterdag op tij-
dens een jazzavond in zaal Allu-
re te Vaals. De muzikanten spe-
len op uitnodiging van de Jazz-
club Vaals '79 'jazz van de oude
stempel. De entree is vrij en de
avond begint om 21.00 uur.

Rumples
Jazzband naar

Brunssum
BRUNSSUM - De Bredase 'New
Orleans Rumples Jazzband'
speelt zaterdag vanaf 20.30 uur
tijdens een jazzavond in Casino
Brunssum. De Oude Stijl Jazz-
club Zuid-Limburg heeft de
New Orleans Rumples Jazzband
geïnviteerd omdat dit orkest zich
al vanaf haar oprichting in 1976
toelegt op het spelen van de tra-
ditionele jazz.Deze Revival jazz-
formatie presenteert binnen dit
genre 'oude stijl' een afwisselend
programma van traditionals,
blues, spirituals en ballades.

Lambrechts
in musical als

Willeke's vader
AMSTERDAM - Frits Lam-
brechts speelt de vader van Wil-
leke Alberti in de nieuwe musi-
cal over het leven van de zange-
res. Lambrechts was eerder te
zien in onder meer de cabaret-
voorstelling Het komt allemaal
goed. Hij vertolkte de titelrol in
de musical Heijermans en speel-
de in de musical Zeldzaam. Nog
onlangs verscheen hij op televi-
sie in een aantal reclames voor
de Gamma. Willeke, de Musical
gaat in januari in première.
Met de komst van Lambrechts
zijn de namen van alle zangers/
acteurs bekend. Joke de Kruijf
(The Phantom of the Opera en
Les Misérables) speelt Willeke.
'De mannen in haar leven' zijn
Frans van Deursen (Frits in de
televisieserie In de Vlaamsche
Pot), Edwin de Jongh(vervanger
van Bill van Dijk in Cyrano) cm
Joep Onderdelinden (Funny
Girl, Beste Maatjes en Seth en
Fiona). Wie wat voor rol gaat
spelen is nog niet volledig inge-
vuld, aldus een woordvoerster
van producent Bergen. De musi-
cal gaat niet over de Willekevan
nu, maar schetst aan de hand
van haar leven een tijdsbeeld
van de jarenzestig en zeventig.

Positief
In beeld: de man van deverbran-
de vrouw doet de afwas. Geluid:
de stem van Van Bergen Hene-
gouwen: „Ondanks dat Ineke er
niet meer is en André het huis-
houden alleen moet doen, heeft
hij het idee dat ze nog bij hem
is." Frequin: „Dit is hele goede
informatie van Van Bergen He-
negouwen, overigens de beste
inspreker van Nederland; we
hebben hem er speciaal voor ge-
vraagd. Die tekst vermeldt na-
melijk positieve informatie,
want André heeft het leven weer
positief opgepakt. Hij zegt let-
terlijk: 'Het is gebeurd, maar ze
is toch nog altijd bij me.' Ik vind
het heel knap dat zon iemand
zon instelling heeft. En ook het
goede van de uitzending, trou-
wens."

Het autobranddrama is één van
de onderwerpen in de tweede
uitzending. In de eerste vertelt
Stephan Duyndam, de vracht-
wagenchauffeur die de ramp met
de Estonia overleefde, zijn ver-
haal. Frequin nam hem mee naar
de plek. Als ze die op een spie-
gelgladde zee passeren, staan ze
op het dek. Even terug op de Es-

tonia. Frequin stelt de vragen:
„Was je bang? Dacht je dat je
verzuipen zou? Was u niet bang
dat u zich niet kon redden, dat u
dood zou gaan? Dan heb je echt
de dood in de ogen gezien! Zijn
dat geen vreselijke momenten?
Uw collega ligt er ook!" Duyn-
dam reageert nauwelijks,-toont
weinig emoties.

Frequin: „Als ik zo de beelden
terugzie, bespeur ik bij mijzelf
dat ik niet bezig ben als intervie-
wer, zoals ik mijzelf toch zie,
maar als... dat ik met iemand
aan het praten ben. Het zijn ook
persoonlijke details en dan mag
je het journalistieke wel even
weglaten."

In het item over Duyndam wordt
ook flink met de camera ge-

stoeid. Als Duyndam naar het
bovendek loopt, volgt de camera,
nerveus rondkijkend, hem op
kniehoogte. Zware muziekklan-
ken maken het spannend. Fre-
quin: „Op dat schip, daar was
paniek. En het zou onjuist zijn
om dat niet met beeld en com-
mentaar gestalte te geven. An-
ders zou het niet aan de realiteit
voldoen. Als je in zo'n positie te-
rechtkomt, is er een gigantische
paniek en angst. Wij proberen
dat zo zorgvuldig mogelijk in
beeld te brengen." De aanpak
van Frequin werd door de
hoofdpersonen gewaardeerd,
want „de mensen vonden het fijn
om aan ons programma mee te
werken."

Ook de redactie van 'Oog in oog
met de dood' is zeer tevreden
over Frequin. Een redactielid:
„Duyndam is door vijf talkshows
benaderd; van de 5 Uur Show tot
en met Paul de Leeuw. En dan
kiest-ie toch voor Willibrord.
Dat is Willibrords overtuigings-
kracht. Als Willibrord mensen
benadert, dan maakt dat een
heel verschil dan wanneer de re-
dactie daar op af stapt. Stephan
kon op deze wijze ook het beste
zijn verhaal kwijt."

Frequin: 'Geenpopulaire onderwerpen'

RTL start serie 'Oog
in oog met de dood'

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Emotie-tv is in.
Wijsneuzen als Paul Witteman
en Maya Eksteen wroeten onge-
geneerd in persoonlijke levens.
Likkebaardend laten ze tv-kij-
kend Nederland genieten van
extreem verdriet. Tranen scoren
nu eenmaal. Willibrord Frequin
bedacht voor RTL4een variant:
Oog in oog met de dood. „Ik vind
het heel intrigerend om te zien
hoe mensen met het verschijnsel
'dood in de ogen' omgaan."

De camera snuffelt zenuwachtig
aan een vuurzee. Een auto staat
in lichterlaaie. Bombastische
muziek vergezelt het tafereel.
„De 29e augustus veranderde al-
les," dreunt de stem van Jos van

Bergen Henegouwen, bekend
van onder meer de Pin Up Club.
De toon is gezet. „U zag uw
vrouw voor uw ogen verbranden.
Was het niet afschuwelijk?" Wil-
librord Frequin in gesprek met
het onderwerp. Uit de branden-
deauto duiktplotsklaps het por-
tret van de vrouw op. De stem
van Van Bergen Henegouwen
doet gewichtig: „André zal zijn
vrouw Ineke nooit vergeten."

De zesdelige serie Oog in oog
met de dood, die RTL 4vanaf
woensdag (22.40 uur) uitzendt,
heeft iets klefs. Op kruistocht te-
gen het taboe bewandelt Frequin
glibberige paden. Als een mag-
neet hangt hij aan de lippen van
zijn onderwerp en helpt ze met
suggestieve vragen. Hij wil alle
emoties. Beeld en geluid helpen
hem een handje om het effect in
de huiskamer tot het uiterste te
bereiken. Waar doe jehet voor.

„Ik heb gemerkt dat mensen, in
wat voor verschrikkelijke situa-
ties ze ook terechtkwamen, een
heel positief verhaal hebben. Ze
pakken het leven weer positief
op. Met deze serie willen we die
taboesfeer rond de dood door-
breken. Om mensen weer moed
te geven." Frequin heeft er goed
over nagedacht. Samen met zijn
team. Maandenlang. En toen: „Je
probeert de gevoelens van men-
sen, die in een bepaalde situatie
zijn beland, over te brengen. En
jewerkt voor tv, dus je probeert
het toch op een of andere manier
te visualiseren. Maar we zijn
zeer zorgvuldig met beeld en
commentaar. Zoals altijd."

# Willibrord Frequin: „Het moet binnen de ethische nor-
men van de journalistiek blijven." Foto: KIPPA

Zware muziek
Guus van Bladel, de sociaal
raadsman van Johannes van
Damme, vertelt Frequin zijn er-
varingen met de in Singapore
opgehangen Nederlander. „Toen
zijn laatste gratieverzoek werd
afgewezen, zei hij: 'Zes seconden
Guus, zes seconden duurt het, de
executie. Hij was heel berus-
tend." In beeld verschijnt het
luik onder de strop. Zware mu-
ziek. Als het luik plotsklaps
openklapt, klinkt vanuit de
diepte galmend de stem van Van
Bladel. „Zes seconden Guus, zes
seconden." Langzaam sterft het
geluid weg.

Frequin sluit af: „Het moet bin-
nen de ethische normen van de
journalistiekblijven. Ik denk dat
we heel consciëntieus bezig zijn
geweest; een serieuze keuze heb-
ben getracht te maken. We heb-
ben de populistische onderwer-
pen er uit gelaten. Als wij de
angst voor de dood, waarmee ik
zelf veel te maken heb gehad,
zouden kunnen wegnemen dan
zijn we heel tevreden. Zo zie ik
het wel, eerlijk gezegd."

Oog in oog met de dood. Willi-
brord Frequin keert met getui-
gen terug naar het uur van on-
heil. Interviews met Ronald Jan
Heijn (zoon van Gerrit Jan), Ste-
phan Duyndam (overleefde ramp
met Estonia), André Lange (zag
zijn vrouw levend verbranden),
Guus van Bladel (sociaal raads-
man Johannes van Damme),
Gerrit den Braber (grafschrif-
tenschrijver) e.a.
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jipiccolos
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met éénwoord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,40.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,25per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,90.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,90.
Afwijkende tarieven Kontakten/Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen zijn exclusief 17,5% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandagt/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt vrijdag 11.00 uur.

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bfon Cebuco SummoScanner) 0930

~^"""""TTlZrriï-Personeel aanbod
Heeft u iets te VERVOEREN,
Bel nu 046-519130.
—;, ... ,

Personeel vraag

Full-time CHAUFFEUR gevr.
Tiet ervaring. Persoonlijk
aanmelden, Hompertsweg
12, Landgraaf.

Gevraagd 2 jonge energieke
medewerkers vooi
vleeswarenproduktie, Ift. to
19 ir- Gillissen Vleeswarer
Heerlen. Voor tel. afspr.: 045
729531.

Leerling KAPSTER gevr
Coiffure van Hooren, Wilhel
minastr. 21, Sittard. Tel. 046
515037.

HetLimburgs Dagblad vraagt

BEZORG(ST)ERS voor
SITTARD

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.

Baandert 16, Sittard **~r 046-515577.

Postbestellers gezocht:
Welke fysiek sterke en gezonde medewerkers helpen ons
bij het tijdig bezorgen van alle kerstcorrespondentie. Je
moet beschikbaar zijn in de periode van 30 november tot 7
januari, minimaal 18 jaar en eventueel in het bezit zijn var
rijbewijs B, anders de beschikking hebben over een stevige
fiets. We zoeken mensen voor Heerlen, Brunssum, Kerkra-
de, Landgraaf en Valkenburg.

lets voor jou??Reageer dan snel "*"" 045-710568.
Kandidaten met ervaring genieten de voorkeur.

Wilt u snel een vaste baan of
een eigen rijschool? Dit kan
na vijf maanden! Want dan
kunt u het begeerde Kader-
schooldiploma bezitten. U
kunt aan de slag als RIJIN-
STRUCTEUR (M/V). Maar u
mag ook zelf zonder mid-
denstandsdiploma vrij en rij-
school beginnen. Binnenkort
starten nieuwe dag- avond-
en zaterdagopleidingen in
Amsterdam, Rotterdam, Ut-
recht, Zwolle, Best, Maas-
tricht. Meer informatie? Bel
dan voor 21.00 uur voor een
gratis uitvoerige studiegids
De Kaderschool: 04998-
-99425 of043-259550.
Met spoed gevr. part-time
TAXI-CHAUFFEURS m/v
evt. WAO-er, dag- en
nachtdienst en weekend-
dienst. Julianastraat 6,
Brunssum. Tel. 045-252444.
Gevraagd part-time TAXI-
CHAUFFEUR. Persoonlijk
melden Maastrichterstr. 155,
Brunssum.

Vlaams bedrijf in schoon-
maakprodukten zoekt met
spoed nog enkele VERKO-
PERS(STERS) boven 18
jaar voor het bezoeken van
particulieren, scholen, ge-
meentes, kloosters enz.
Zeer goede verdiensten,
gratis vervoer, opleiding in
bedrijf. Onmiddellijk dienst-
verband. Ook als part-time
betrekking mogelijk. Bel ons
tijdens kantooruren. Tel. 00-
-32.11.223612.
OPPAS voor peuter van 16
mnd., onregelm. werktijden

1 (vnl. overdag), liefst omgev.
Heerlen, Weiten, niet rokend,
verg. ’5,- per uur plus on-

i kosten. Tel. 045-710973.
Gevraagd vakbekwame

1 METSELAARS. Bouwbedr.

' Zuid Klimmen. 04405-1988.
1 Aquisitie-bureau zoekt da-

" mes/heren met een (duidelij-
ke) goede telefoonstern voor
( telefonische ADVERTEN-

TIEVERKOOP. Bel voor af-
spr.: 046-372089 of 372429.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

Woonhuis verkopen???
Directe aankoop via uw notaris zonder kosten.

KOOPWONING VASTGOED 92 BV. 040-128897.
I z

; Uw huis verkopenr met behulp van de

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

- Geen verkoop -
Geen kosten

Laat ons Uw HYPOTHEEK
verzorgen. Wij geven U ser-
vice, de laagste rente en tot

’ 500,- tegemoetkoming in
de verhuiskosten. Wijman &
Partners - Schelsberg 48,
Heerlen-045-728671.

Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar. S 040-114752.

Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaarï. Tel.
046-753367.
Gezien de enorme vraag,
dringend woonh. te koop
gevr. (Alle prijsklassen). N.
M.W. QUADEN & Zn., Ma-
kelaardij onr. goed. Lid NVM,
M'geleen, 046-519644.
Bij ons kunt u handelen over
de aan ons te betalen provi-
sie bij verkoop van uw huis.
WIJMAN & Partners, Heer-
len. Tel. 045-728671. Lid
Stichting Bevordering Eigen
HuizenBezit.

Te huur gevraagd
BEEK, Ireneslraat 50. Goed
gel. app., cv., 2 slpks, aan-
bouwk., kunststoff. koz.,
dubb. glas. Huurprijs ’895,-
per mnd. Waarborgsom 3
mnd huur. Huisdieren ver-
boden! 046-519644.

OG te huur
2-Pers. APPARTEMENT:
woonk., slaapk., keuken,
badk., w.c., entree, berging.
Gestoft. Centr. Hoensbroek,
S 045-214175 na 17.00 uur

BouwmaUmachines
Faillisements- en PARTIJ-
ENVERKOOP (lamet) lami-
naatparket in 65 kleuren,
normaal ’100,- p.m2 nu
’25,- t/m ’40,-; nwe. en
beschadigde deuren va.
’40,-; rollen dakleer app.
en SBS 2 t/m 4 mm ’20,-
t/m ’65,- p.rol; houten pla-
ten underlaym. en OSB IS
mm ’ 47,50; rockpane
(Trespa) ’ 75,-; magazijnst.
enz. Rennemigerveldwec
70A, Hrln. 045-729710.

(Huis)dieren
De grootste KENNEL var
Limburg. Alle jonge ras
hondjes. Meer dan 60 ras
sen plus gar. en tatoeage. KI
America, Th.Watsonln 3'
Achel(B). 09-321164448S
Zond, open maand, gesl.

Huw./Kennisrn.
MAN 65 jr. AOW-er, eenv
zacht karakter, zoekt spon
tane vrouw, Ift., handicap
huidski. geen probleem, bei
i.b.v. auto. Br.o.nr. B-06242
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 PC Heerlen.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kamers
Gem. KAMER met cv. te h.
te Valkenburg v. oudere
heer of dame. 04406-12875.
Voor net pers.: te h. kleine
kamer in huiselijke omg., all-
in ’350,- p.mnd., ’200,-
-borg. Tel. 045-726344.
Te h. in HEERLEN Centrum,
kamer in studentenh. Telnr.
Maastricht 043-251634.
GEMEUB. zit/slaapkamer te
huur, liefst alleenst. dame/
meisje. Tel. 045-223970.
Centrum-HEERLEN, kamer
te huur. Telefoon 045-
-729637 na 16.00 uur

Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
Gevr. KLEUREN-TV'S, vi-
deo's, magnetrons, video-
camera, wasautomaat, la-
dendiepvries, stereotoren en
stofzuiger. 04406-12875.
Voor heel Limburg geldt,
snel gebeld, vlug gehaald,
goed betaald. Wij kopen alle
SEXBOEKJES: Candy, Se-
venteen, Tuk en vooral
duurdere en bijzondere bla-
den. Nozle Boek, Beemder-
laan 8 (achteringang), Vaals.
04454-68409. Bel nu even!

Landbouw
ONDERDELENBANK. Tel
04493-2715.

]" Winkel & Kantoor

i Aanbieding- Kantoorstoelen

vb. Rock II Za ’ 165,-
-i Armleggers ’ 50,-

Steeds 5000 stuks op voor-
-3 raad, tegen fabrieksprijzen

Rockmart. kantoormeubelen
Kissel 46a Heerlen.

Kantoormeubelen
TEGEN FABRIEKSPRIJZEN |

NIEUW: grote partijenkantoor- en directiemeubelen van ,
zeer hoge kwaliteit en tegen zeer scherpe prijzen o.a.

brandkasten, dossierkasten, tekentafels, flip-overs, whipe- ,
borden enz. enz.

NERGENS GOEDKOPER!!!
Inruil inventaris: palletstelling, magazijnstelling, burokasten,

burostoelen, buro'senz. enz. Alles tegen kostprijs.
ALLES UIT VOORRAAD!!!

Voor de goedkoopste met de meeste service naar de
grootste van Zuid-Nederland: Rockmart

KANTOORMEUBELEN. Kissel 46a, Heerlen. S 045-723142,
geopend: ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur, za. 10.00-16.00 uur.

Te koop nieuwe stalen of |
houten magazijn- of AR- 1CHIEFSTELLING in alle af- Jmetingen verkrijgbaar. Di- (
rekt uit voorraad leverbaar, vzeer lage prijs bv. 200- ,
100x30 5-legborden ’125,- -p.mtr. Rockmart, Kissel 46a, 'Heerlen. Tel. 045-723142. \r

Transacties 'Te huur luxe SERVICE- f
KANTOREN, te Kuyp bij Nij-
megen, vanaf ’7OO,- p. 'mnd. Inf. 08850-12880. v

Geldzaken <
20% RENDEMENT, duur 1 'jaar, inleg va. ’2.500,-. Info !
04749-3835. " -■ ,

In/om de tuin .
Aktiel BLOKHUT 28 iüiü )
afm. 300x360 cm. mcl. luifel
’2.285,-. Voor al uw tuin- .hout op maat! Bez. mog. 'Imreg Tuinhout BV, In de I
Cramer 18. Hrl. 045-717733. I

(Huis)dieren ... j
Witte BOEMERS, Maltesers,

' Yorkshire terriërs, Tibitaan-
se ter. ® 04459-1237/3097.
Kachels/Verwarming
GASKACHELS/houtkachels.
Goedkoop! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Spectaculair lage prijzen bij
de grootste zonne- vakspe-
cialist in de regio GOER-
GEN zonnehemels. Alles
met 3 jr. voll. garantie. Rijks-
weg-N. 97, Sittard, 046-
-583002 (t.o. ziekenhuis).

Speelgoed
Te koop THUNDERBIRDEI-
LAND (nieuw) met alle toe-
behoren, pr. ’lOO,-. Tel.
045-324967.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’50,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
435761 b.g.g. 646919.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
Uw SCHOORSTEEN vegen,
per kanaal ’75,- incl. BTW.
Telef. 045-325783.
Voor al uw oprit-terras en
SIERBESTRATING. Tele-
foon 045-320274.

Kapper/Cosm,
Wij verzorgen uw (KUNST-)
NAGELS aan huis. Studio
Star Nails, bel liefst, vóór
10.00 uur. Tel. 043-431230.

TV/Video
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie, grote soit v.a.

’ 95,-. TV-occasioncentrum
Geel. Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.

Wonen Totaal
Wij spuiten, logen, stralen
en repareren uw oude MEU-
BELS als nieuw in de kleur
die u wenst. Wij maken ook
meubels op maat. Wessels
Meubels, Handelsstr. 9, Sit-
tard, S 046-512981.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Te koop gevraagd gebruikte
MEUBELS en antiek. Rot-
terdamstraat 98, Heerlen. S
045-729748.

KEUKtNHtNUVAIIb
werkbladen, spoelbakken,
inb.app. etc. m. garantie. Ei-
gen montagedienst. Vossen
Keukens. Eikenderweg 77
en Glaspaleis Heerlen.
SHOWROOM-KEUKENS
met 50-60% korting. Vossen
Keukens. Glaspaleis Kerk-
plein en Eikenderweg 77,
Heerlen.
BLOKKEUKENS 270 cm.
mcl. app. Kunststof
’2.990,-; eiken ’3.490,-.
Vossen Keukens. Glaspa-
leis en Eikenderweg. Heer-
len. Tel. 045-717555.
In- en verk. MEUBELS en
antiek. Kouvenderstr. 208,
H'Broek. Tel. 045-725595.

Huish. artikelen
INBOUWAPPARATEN
Najaars-aktie

Gaskookplaat met vonk v.a.
’299,-.

Keram. kookpl. v.a. ’ 895,-
Inb. koelkasten v.a. ’ 595,-

Geïntegr. vaatwasmachines
v.a. ’ 1.095,-

Electro-ovens v.a. ’ 575,-

Inductie-Kook-
platen ’ 1.995,-

GtC GtC
AEG-BAUKNECHT-ETNA-
MIELE-SIEMENS-SCHOL-

TES -WHIRLPOOL.
Vossen

Keukens
Eikenderweg 77 en Glaspa-

leis Kerkplein, Heerlen.
Tel. 045-717555.

Proficiat
Oma en Opa

Kenny en Carmen

IJSK. gasf. ’95,-;
’175,-; diepvr. P'
wasdr. f 175,-.045-7255gy

Reparaties^
KOELKASTREPARATIE. ,
Geen voorrijkosten en >
Vroko 045-441566/46165^;
TV/VIDEO reparatie. Zo"||t
voorrijkosten. Görgens^ jj
dustrieterr. AbdissenWT
Landgraaf. Tel. 045-3141j£x
TEBBEN koeltechniek
kast/diepvriesreparaties
garantie. Voor part. 9
voorrijkosten. S 045-4604^
DIEPVRIES- en koelka^paraties, zonder voomUj
ten. S 046-745230. Serv
binnen 24 uur met garantig-^

Voor Piccolo's
zie verder paginaj^

RUBBER EN É»
KUNSTSTOF

SLANGEN «®^
Afsluiters, kranen, terugslagkleppen, koppelingen,
fittingen en bochtstukken (ook in kunststof).
RUIM GESORTEERDE VOORRAAD BIJ:

HYDRAFLEX/NUTH
Kathagen 4, tel. 045-24313^

& Bel045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat Bel 045-719966f
06-H)nen -Privé doorschakellijn

Naar dames THUIS door het hele land
06-96.88-100 cpm. 24 u.p.d.

Live direct apart
Ook SM! Adress. en tel.nrs!

06-340.350.80 (50 cphm)
BOERDERIJ-GEHEIMEN
Brazil. Mariavertelt. 1 gpm

06-320-329-19
SEX-TAPES

BEESTACHTIG. 1 gpm.
06-320.350.66
sexy nymf linda
Genietvan 2 kanten. 1 g.p.m.

06-320.320.14
black ladies live
Boven op je... al dat vlees...

of Grieks
1 gpm. 06-320.323.46

live beesten
(voor de taboe liefhebber)

1 gpm. 06-320.328.18

Direkt
telefoonsex

hete vrouwen wachten op
jou. 06-320.330.91 (75 cpm)

Discreet
Sexkontakt metrijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

SM Kontakt
voor strenge afspraken!
06-320.325.80 (100 cpm)

Het 1e NUMMER van
Nederland! 100 cpm

Eroti-call
Geniet ervan!!

06-320.320.691 gpm

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4366 of
4622

Mannen bellen v. ’ 1 ,-p.m.
Telefoonsex 06-9713
Super sex 06-9716
Sex direct 06-9718

Sexcontact 06-9635
Sex pleziervoor 2 06-9894

Live sex 06-320.325.00
Regiosex 06-320.325.92

Sex"o"foon kies 1: Hete sto-
ries 2: Sexafspr. 3: Striptea-
se 4: Hoogtepunten 1 gpm
06-350.299.64.

Ervaren
vrouwen

40 jaarzoeken sexkontakt
06-350.290.37 (75 cpm)
Eenzame hete vrouwen

zoeken
anoniem

sexkontakt
Bel nu 06-9511 (75 cpm)

Vrouwen van 35 jaaren
ouder willen

direkt sex
Bel ze zelf thuis op via

06-9604 (75 cpm)

Sex voor twee
telefoonsex met vrouwen.
06-320.330.46 (75 cpm)

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens.

06-9504 (75 cpm)

Anonieme
sexdating

Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-9706 (100 cpm)

Sex voor twee
sexgesprek met 'n vrouw
06-320.330.82 (75 cpm)

* SM voor 2 *
snelle SM kontakten!!

06-320.329.99 (75 cpm)

Homokontakten
Zoek je'n hete jongen?
06-320.330.18 (75 cpm)

Anonieme
sexadresjesvan vrouwen.
Bel nu 06-9737 (75 cpm)

Thuisbelsex
Kies nu zelf de heetste

vrouw en wij verbinden je
direktmet haar door.

Bel 06-9755 (100 cpm)

Homo jongens
Hoor ze heet TEKEER gaan.

06-320.330.88 (75 Cpm)

Direct contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

06-96.80
24u./p.d. 100 cpm.

100% Wilde Live Sex

06-9891
Geen wachttijd. 1 gpm.

100% WildLive Sex

06-9715
Geen wachttijd! 1 gpm.

Sexen via
De P'Code?

Toets je postcode in en
hoor of er in jouw buurt
nog iets te sexen valt!

06-95.46
1 gpm. Dagelijkse Update!
Privé telefoonnrs. van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

* 06-9605 *
Thuiskontakt

hete vrouwen in jouwregio.
Bel nu 06-9811 (75 cpm)

Nieuw
discreet privé-gesprek met

hete vrouwen.
Bel nu 06-9664 (100 cpm)

1 gpm. Met 2 jongensint
kleedhokje liet ze haar

badpak zakken.
"Voel 'ns hoe strak ik ben,

wie wil er eerst?
06-340.340.20

Privé telefoonnrs. van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

* 06-9502 *
Sex

doorschakellijn
Luister naar hete oproepen

van vrouwen. Maak jekeuze
en de computer schakelt je
direkt door naar haar huis.
Discreet! 06-9668 (75 cpm)

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

knul uit Limburg!
Bel nu 06-9614 (nu 50 cpm)

Zin in 'n wip?
bel de gewillige

dames direkt
06-98.77 (75 cpm).

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg
06-320.330.79 (75 cpm)

Heerlijk discreet
direkt apart met hete
vrouwen uit Limburg!

06-320.322.11 (75 cpm)
Waar wacht jeop?

gewilligemeid zoekt hete
SEX-afspraak:

06-9517 (75 cpm).

Homocontacten:
zoek je 'n lekkere hete

jongen? Gaydating:
06-95.18 (75 cpm).

BlindDate
via de telefoon, afspraakjes

met leuke meiden, bel:
06-95.95 (75 cpm).

Volrijpe vrouwen zoeken
SEX, maar niet-commer-

cieël: (75 cpm)

06-9656
Nieuw! Sexdoorschakellijn:

vrouwen willen
direct SEX
06-9.750 (75 cpm).

Rijpe vrouwen zoeken jon-
gensv. 'n slippertje,75cpm
06-9760 Aktieü
Rijpe vrouwen willen SEX-
CONTACT (niet commer-

cieel). (75 cpm).
06-9890.

Zoek jeRijpe vrouwen voor
thuisSEX? (niet commer- ;

cieel). Bel: (1 gpm)

06-350.266.53
Waar wacht je op?

gewillige meid zoekt hete

SEX-afspraak:
06-9517 (75 cpm).

1 gpm.Kom maar met je
hand onder m'n BH, zei ze
tegen de knul v. haar vrien-

din. En heb je ditwel'ns
gezien? Toen trok ze haar

SLIPJE UIT.

06-340.350.60
Erotifoon

06-320.320.12-1 gpm.
Sssst, anders wordt mijn

moeder wakker!
Dames geven adres/tel.nr.

06-96.85
24u.p.d. 100 cpm.

Sadistische sex
met jonge
vrouwen

06-340.340.90
Igpm.

Hete vrouwen uit de regio
Limburg

06-350.23.047 (100 cpm) _
1 gpm. "Mag m'n vriendin-
netje ook meedoen? vroeg
ze aan haar vriendje. "Ze

weet nog niet wat een
nummertje is

06-340.340.21

Pers.KonUiKlubs
Dames opgelet!!

06-thuiswerk (live gesprek-
ken). Hoge verdienste mo-

gelijk. Meer weten? Bel 010-
-4296047.

’ 1.000,- Garantie p.wk.
Club zkt. nog 3 DAMES.
Vanaf 20 uur 045-416143.

Dringend nog één MEISJE
gevr. Zeer hoge verdiensten.
Tel. 045-708903.
Dringend DAMES gevraagd
voor privéhuis. S 045-233096.

Kontakten/Klubs
Sacha's Escort

045-463386 v.a. 17.00 uur, of bezoek CLUB EDEN
Holzstr. 103,Kerkrade.

Een huis vol sexplezier 0.1.v. Rani, grote borsten, 22 lentes,
beeldschoon lichaam die u geheel naakt ontvangt en rond-
leid in haar overdekte eroscentrum. Heb jezin in een ietsje

verlegen type, naakt in haarkamer, wachtom kennis te
maken, Frans, Grieks, leren genietenvoor een zacht prijsje,
puur natuur in eikaars armen wegsmelten en een paar keer

samen naar het hoogtepunt.
Nieuw in Limburg

van 11.00 tot 24.00 uur. Zijstraat van station Heerlen,
OudeKerkstr. 31, Heerlen.

Privé llona
Bij ons is bijna alles mog.
045-708903. Meisje gevr.

G.G.D.
Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

Manuela Escort
S 045-418886.
Tevens meisjes gevraagd.

Scarlett
Vanaf 10 uur: 045-721759.

Nieuw Escort
Van 20-3 uur. 045-320132.

Buro Mieke
Discr. Bern. 046-748768.

Bij Angelique
wordt u heerlijkverwent door
een massage en privé. 045-

-311135. Nog meisje gevr.

Club La Bellle
6-9 Leuke meisjesverwach-
ten u. Nieuw: Hildeuit
Sandra blond 23, Jenni 20,

Angie 24 en Cora 22. Dagel.
17.00-05.00 u. All creditc.
Graverstr.l3 Kerkrade-W.
045-416143. Meisjes gevr.
Rondb. Privé Dame 9-16 u.
045-714707.
Erotica Privé
Vraag niet hoe het kan!!!

Profiteer ervan 045-423608

’ 50,- all-in
Club Olifant

Nieuwe meisjes: Jacqueline,
Steffanie, Suzy, Simone,
Cynthia, Sandra. Ook SM.

Rijksweg Zuid 105, Geleen.
Telef. 046-756335.

Surprise Escort
SM & Boys 045-275900.
de hele maandkorting!!

Twilight Escort
Ook boys 045-275618.

BLONDIE Uniek
S 045 - 270358.

Manuela
Grieks en SM mogelijk.

Tel. 045-352476.

Peggy Pnve
Escortv.a./125,--

Ma-vrij 11.00-22.30 uufa 3
Wo. tot 19 uur. 046-374J» 'Nieuw meisje gg^-^^-

Privé Candy
Goed en discreet. Meisje

gevraagd. 045-212g1g^
LadyS

Duitse meesteres in dispr ,

SM studio. Tel. 043:620" >̂
Rijpe VROUW
ontv. thuis. 043-47330g>-

! Julia!
Privé, SM en adressen.

Meisje gevr. 045-2253^
Desi's Escort
g 045-72705^

Escort all in

S 045-32619 1
Privé en escort

Tel. 045-427631^^
Lady escort

(Wij zijn terug) met nieu*-
Angela, Ivana, Serena.

Sandy, Silvana en Stefanj"
Open va. 20.00 u. Bel v.in'

nieuw tel.nr. 045-27550^-
Boys voor heren
privé en escort. 045^7167^^-

Diana Escort
045-320323.

Privé Diana
045-233096

Deze week trio
aanbiedingen!!!
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F^^J y^-***^ lp V BF^^^^1 B„ Jp^ll Lego Schateilandersbacü. Met rotsen, schat- Roomboter amandelstaaf. Vers uit eigen

_\ 1 FisherPrice pretpark Achtbaan met loop- TrivialPursuit. Derde Genus editiemet Barbie 'Depaarden camper. Lego technic Supercar art. 8880. 4-wiel aangedreven prototype met o.a. V-8 motor,

f*- ing 2 zweefmolens enreuzerad. CO 4800vragen en antwoorden. qq Qq 4 ec^it werkendeversnellingen, beweegbare koplampen, ketting- 17Q1 Incl. 2auto's. IV2-5 jaar. J&&9Ss^7i~ 2-36 spelers. Vanaf 15 jaar. 11930* Z7Z7C IS9&S J." aandrijving en buitenspiegels. X/-^«

Tj\ ALLE KINDEREN TOT 9 JAAR MOGEN NU Bl} VROOM & DREESMANN HUN SCHOENTJE ZETTEN.* Lij» VROOM &T DRFF SMANN*4 Op zaterdag 3 decemberverrast Sint Nicolaas uw kind met een gevuld schoentje, ('inleveren van 12 novembert/m 1 december, inlichtingen aan deinfo-baiie) BSS9 V J.\v>>'v_yiVl LX Lyl\.L-iL-ilJlVX^l.l >l J. X 8

S, v^ Auto's

Hoge beloning
«oor aanwijzingen dieleiden tot de oplossing van een mis-
clrii'. gepleegdvan 19 op 20 november 1994en tot terug-
Ve*krijging van de Audi 80 Quattro met kenteken TD - 41 -
bQ,kleur grijsmetallic, alles ontvreemd vanaf de Pasweg

teLandgraaf,
welke discreet zullen worden behandeld,

schriftelijk of telefonisch aan de directie van
A & M Verzekering Maatschappij NV, Postbus 1145,

■^^ 6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366. .
e|". gevr. loop-, sloop- en
Schadeauto's, Petaal de hoogste prijs in

i gj-^jjjwajel. 045-272019.I feftW2002' bwi- '74' voorZlQ^' APK 6-95, vr.pr.
tSn7,°.-- Tel. 045-213394

uur.
4 'ij? k °op Citroen AXEL, bwj.

\ vr^ Fiësta, bwj. '83, APK,
I pirfL. /1-150,-. B. Dohmen-

"*<Sitygelshoven, nalsu.
8» QeL k °op Ford ESCORT 13

V, stationcar, 3-drs, bwj.
ji >^jjso,-. 045-453572.

I"- je T°MAAT Honda Civic,
■;■ si !Wnaar, bwj. '86, in nw.

'' ' b-750,-. S 045-729036.

Te k. Nissan SUNNY 3-drs.
diesel, grijs kent. bwj. '87,
’2.650,-. Tel. 045-316940.
KOOPJE Opel Manta 2.0
GTE, i.z.g.st., veel extra's o.
a. voor- en achterspoiler,
sportvelgen, trekhaak, radio/
cass., nwe. APK, zien is
kopen, bwj. '83, ’1.750,-,
mr. mog. Tel. 045-272019.
Te koop Opel KADETT 1.3
N bwj. '79, APK 11-95, pr.
f 1.000,-. 045-441708.
Opel KADETT 1200 LS, type
'86, zilvermet., APK, radio-
cassette, 3-deurs, ’4.850,-.
Tel. 045-212088.
Te koop FORD Escort 1600
XR3, vele extra's, bwj. '82,
APK 9-95, i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.200,-. Tel.: 046-374058.

Te koop Opel KADETT u,
bwj. '79, APK okt. '95, trekh.,
sunroof, nwe banden en uitl.,
zuinig, zien is kopen, vaste
pr. ’ 1.000,-. 045-717650.
Te koop VW Golf CL AUTO-
MATIC type '86, pr.

’ 5.800,-. Tel. 046-522689.
Te koop VW KEVER 1300 i.
z.g.st, t.e.a.b. Tel. 046-
-376385.
Auto KALDEBORN bet. de
hoogste prijs voor uw auto!!
OokLada's. 045-411572.
Te k. gevr. LOOP-, sloop-,
schadeauto's. Betalen de
hoogste prijs. 045-423199.

SUPERCARS Akerstr. N.
20a, Hoensbroek heeft voor
U: Passat Turbo Diesel bwj.
'90; Escort XR3i zeer mooi
bwj. '87; BMW 316 bwj. '85;
Ford Siërra 2.0 bwj. '84
Ghia; Ford Siërra 2.0 Ghia
1600 bwj. '86; Kadett 1300
GT '86; Kadett station '87;
Alfa Süd bwj. '83; Escort
1400 CL '86 en '87; Goll
1600 '86; Escort '84; Alfa t.
33 '86; Mitsubishi Tredia bwj.
'83; Toyota Celica bwj. '82;
Porsche 924 bwj. '81. Nog
diverse goedkope inruilers.
Tel. 045-222455/231448.

F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Ford Siërra 20 CL \
Sedan '88; Ford Escort 14
Bravo 5-drs. '88; VW Passat
CL Variant 18i autom. '86;
Ford Escort XR3i cabrio '84;
VW Golf 1.6 GTS 1e eig. '85;
BMW 320 i '84;Opel Kadett
12S '86; Fiat Uno 60 S, s-
drs '87; Volvo 340 diesel, s-
drs '87; Renault 11 GTD
'86- Volvo 360 GLS '83; Ci-
troen BK 14 RE 5-bak '84;
Renault 25 GTX 2.2 i '85;
Ford Siërra 16L '84; Fiat 127
1050 CL '85; Opel Ascona
16S autom. '82; Citroen BK
16 RS '84; Subaru Mini
Jumbo '83; Citroen Visa 17
RD 11-'B6; Opel Kadett 16S
'82- Peugeot 305 GL '84;
Toyota Corolla LB 1.3 DX
'80; Opel Ascona 1.9 autom.'Bo' ’1.000,-. Inkoop, ver-
koop, financ. Div. inruilers.
Akerstr.Nrd. 52C, Hoens-
broek. S 045-224425. Ge-
opend van 10.00-18.00 uur,
zat. 10.00-17.00 uur.
Te K Mitsubishi PAJERO
turbo diesel, '86, goede
staat, elec. schuifdak, stand,
verw. 7 pers. ’11.500,-. W.
Bergwammer, Einderstr. 38,
Heerlen-N. Telef. 045-
-212977/Fax 222277.

Autocentrum P. VEENSTRA: L
Opel Veetra I.Bi GL Frisco 2
'92 ’25.900,-; Opel Astra r
1.6i GL 3-drs '92 ’22.900,-; r
Nissan 100 NX veel extr. '91 \
’24.750,-; Opel Kadett 1.3 vS GL 3-drs. '88 ’11.900,-; -Opel Kadett 1.4i '90 <’14.900,-; Ford Siërra Azur ,
4-drs '91 ’17.900,-; Mazda ,
323 1.3 GLX 4-drs. '92 ,
’21.750,-; Mazda 323 LX -'88 ’10.500,-; Suzuki Swift j
1.3 GL, bwj. '90, ’13.900,-; 'Mazda 323 GLX F coupé 'bwj. '91 ’22.900,-; Nissan ]
Micra 1.2 Trend '91, '’12.900,-; Volvo 340 GL s-
drs. '85 ’4.250,-; Suzuki
Swift 1.3 GL 4-drs. '92
’19.250,-; Suzuki Alto '90
’8.900,-; VW Golf 1.6 CL
'86 ’6.750,-; Mazda 2200 E
diesel '93 ’22.000,- mcl.
btw. Bovaggarantie, inruil,
financ. Autocentrum P.
Veenstra, Valkenburgerweg
13, Voerendaal. 045-
-752999.

GOLF GTi beslist 100% in
orde, APK 6-95, ’1.200,-.
Haesenstr. 34, Schaesberg.
Te koop MERCEDES oprij-
auto, i.z.g.st., bwj. '78. Tel.
045-318480.

.UCAR Automobielen! Dui-
zenden guldens goedkoper!
<euze uit plm. 100 auto's,
neeste auto's 1e eigenaar:
i/W Golf diesel 5x ~'BB/'9l
/anaf ’8.750,-; VW Golf
Turbo diesel; VW Golf GTi
<fx bwj. '87/92; VW Passat
Variant zwart; VW Passat 3x
88/92; BMW 8x 315/316/
318/320i/325i/525 vanaf
’2.750,-; Mercedes 190E
4x W9l; Volvo combi 740
diesel; Opel Omega combi;
Audi 80 3x bwj. '88/'9l; Opel
Kadett GSi 3x '87/"90; Peu-
geot '205 GTi '91 zwart; Nis-
san Sunny 4x '89/"93 vanaf
’5.750,-; Mini Jumbo 3x
'87/93 vanaf ’2.250,-; Alto
Suzuki 2x '88; Corsa 3x '85/
'90; Bus Mitsubishi L3OO 2x
'88/'9O; Ford Transit '90 pers.
bus; BMW diesel turbo '85
spotprijs; Ford Siërra 4x '84/
'92 vanaf ’2.750,-; Jeep
Daihatsu Feroza XL2 sport-
uitv. II '93; Fiat Uno 3x '86/
'92 vanaf ’2.950,-; motoren
8x; Inruilauto's: VW Golf,
Corsa, Fiësta, Micra, Peu-
geot 205 GTi. Volle garantie
van 6 mnd tot 3 jaar. Inkoop
a contant. Lucar, Holzstr. 67,
Kerkrade. Tel. 045-456963.

O.K. CARS Oirsbeek: VW
Scirocco 1.8, 16V '86; VW
Golf GTi '85; VW Golf '84;
BMW 630 coupé '79; Opel
Monza 3.0 E bwj. '83; Opel
Corsa '83; Ford Escort '83;
Mercedes 300 diesel '83;
Siërra '85 2.0 LPG; Golf 1.6
'84; Toyota Celica '85; Peu-
geot 205 1.6 16-V bwj. '87;
Mercedes Benz Camper
508 D; Nissan Patrol bwj.
'85.lnruil, financ, garantie,
bij aankoop 1x APK gratis.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5782.

Sloopauto's
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. S 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. on-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.

(Bromfietsen
Te koop gebr. VESPA Ciao
blauw/wit, ster. Plm. 70 gebr.
race- ATB- stadsfietsen.
Overjarige fietsen speciale
prijs. Bert Rekers, Willemstr.
85, Heerlen. 045-726840.

INKOOP goede auto's, cont. -geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. gevr. AUTO'S iedere
prijskl. Schade of defekt,
geen bezw. 045-729710.
2 x KADETT HB bwj. '80,
APK 6-95, ’550,-. Hae-
senstr. 34, Schaesberg.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, bet. hoogste prijs. Tev.
tourcaravans. 045-416239.

Motoren
Uw motorband kaal????
DREAM'S Motoren doet het
allemaal! Uitbalanceren, de-
montage en montage terwijl
u een kop koffie drinkt. Sterk
gereduceerde prijzen.
Dream's Motorverhuur,
Jongmansweg 39, Heerler-
heide. S 045-214942/210575.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

\PICCOLO'S\I 045-719966 I

BEGINT
VOLGENDE

WEEK
DE HERFST

NIET?
HOEZO,

WORD |E
AL DEPRI?

De nieuwe Veetra '95 staat nu al bij de Opel dealer.

-
De Veetra GLS '95 maakt het kind in u wak-

✓ JL-J/O/O/O» " " C/AJ/CjAj» " " ker. Elke keer wanneer u instapt, overvalt u de onbe-

f*l / ’ . . " / 0 dwingbare neiging om alle knopjes te proberen. DeGoh, dure opties zeker:
/. "*- ramen, de antenne. Zelfs tot aan de elektrische spiegels

-^ - II iTT" f~~^ T C^ toe' s u ge^ozen hebt voor het "Comfort"-pakket.

Nee buurman, allemaal standaard op de Veetra OLb.
mmmmmy^^. ....„ -w

Maar blijf nou'ns van die knopjes af. jjoi^^{\\
| Oké, bzzz...bzzz.. . Sorry. Y^f^^^^j*

______________________fr. rtmunn....l,.m Elektrisch bedienbare ramen vóór, standaardop de Veetra GLS.

w il % Toch komt er altijd weer een moment waarop

Je \ u zich realiseert dat u volwassen bent. Gelukkig maar,

fjjÉM -*-~s''MU,k W_WL__^_y_- mm _ %\ zouden we willen zeggen, want dat betekent dat unu

'mwg____________f& m S* ""!^^*tSß F __ m I\/ il

JiPlßi XJ in f~^ nr* "D A I, ZÜ^B WÊ OPEL FINANCIERING. Uw partner in geldzaken. Prijzen mcl. B.T.W. en

' mm\ 99 V Lj V J L l\ r\ I W 8.P.M., excl. kosten rijklaar maken. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden.

wJH iB if^^ii W ■ ■ l»*
■WH H^ r*4 ■ if

\\\ WÊÊmWÊÊLWII!!m***£Mr iiimiiii ii iiiftwi 9 lal I_______m__m VW f-W-m Wl I

HJ |^—

'"*» Veetra heeft standaard 0.a.: " Opel-veiligbeidspakket " stuurbekrachtiging . jïöw .̂ ,'» <tó« neerklapbare achterbankleuning. fa»»/*» m Mf«r " 6-speakersysteem en staafantenne " ,nfo-display (tijd en buitentemperatuur) . vanbinnen uit verstelbare buitenspiegels . waarschuwingszoemer _C OiT QC/1
"<"■ AwnAtó//c/k Vw»,, GLS W* daarnaast: . metallic-lmicalak .«Ui»^ «mm «".Wr "«-**w& deurvergrendelingmet "safe-lock " .AwnmK&r " elektrischeantenne ""« hoogte verstelbare bestuurdersstoel ."Strafford"-veloursbekleding . buitenspiegels mkleur. "Comfort'-pakket: T J)% J/^J \Jy

l^Pull-Size Airbag . elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels . mistlampen vóór . hoofdsteunen achter. Met 30% voordeel! Veetra GLS 1.6i4-15-deurs, vanafi3B.2so,-. Met "Comfort"-pakket (afgebeeld), vanaff 39.9so,-. Opel Veetra 1.6, 4-15-deurs, vanaf J
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I Druk in de weer? Kom dan snel een keer bij het postkantoor langs. Want daar is meer te I

regelen dan ie denkt. Van telefoonaansluiting tot het automatisch meeverhuizen van al je

I post. En ook voor een persoonlijk hypotheekadvies ben je bij ons aan het juiste adres. Bel I

I meteen 06-0012 voor een afspraak met één van onze adviseurs. Dus wat je ook nodig hebt... I

Je regelt 't op het

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d-l
17-11-1994 zijn de volgende faillissementen:

A. UITGESPROKEN , '1. Jannot Trading Holland BV, Callistusplem t- 1
6191 GN Beek, tevens h.o.d.n. namen: Jann«|
Car Design, Racing Dynamics Nederland "" ■
Remus Nederland. Rechter-commissaris: n»-!
P.H.J. Frenay. Curator: mr. J.J.Th. Paulissen. B
Mauritsweg 38, 6171 AJ Stem, tel. 046-33833'■
(flnr. 14489).

2. Habets Business Promotion 8.V., Wilhelmina
singel 51, 6221 BG Maastricht. Rechter-cor*' .
missaris: mr. P.H.J. Frenay. Curator: mr. £-J.
J.M. Kneepkens, Bergerstraat 2, 6226 N*
Maastricht, tel. 043-626655 (flnr. 14490).

3. H.G.J. Muijs, Violabeemd 19, 6229 ZA Maas-
tricht. Rechter-commissaris: mr. P.H.J. Frenay-
Curator: mr. R.M.H.H. Tuinstra, Bergerstra»
2, 6226 NA Maastricht, tel. 043-626655 («nr
14491).

4. H. Simon, Fossielenerf 644, 6413 MN Heef'

len. Rechter-commissaris: mr. J.J. Gro%
Curator: mr. J.F.C. Eliens, Schinkelstraat 25.
6411 LN Heerlen, tel. 045-712351 (flnr. 14492)

5. J.M.W.H. Roijen, Schalenboschweg 27, 63*"
ED Klimmen, h.o.d.n. J. Roijen. Rechter-conj'
missaris: mr. J.J. Groen. Curator: mr. M.H.J-1*Stassen, Prinses Margrietlaan 1, 6301 LV va-
kenburg a/d Geul, tel. 04406-10216 ('lnn
14493).

B. OPGEHEVEN
6. d.d. 4-11-1994 Holding Maaspaviljoen Maa5;

tricht BV, v/h Maasboulevard 101, MaastnC1
(flnr. 14076).

7. d.d. 10-11-1994 De Ster Bom BV, h.o.d- n-
Massief Bouw, Schuttehei 4, Melick ('""■
14286).

8. d.d. 17-11-1994 J.M. Adams, Merkelbeeker;
straat 23, Brunssum, h.o.d.n. InterieurboU"
Adams, Handelsstraat 28, Sittard (flnr. 14225).

9. Stichting Culturele Buitenlandse Federatie
Koninginneplein 5, Landgraaf (flnr. 14276)-

C. GEËINDIGD DOOR HOMOLOGATIE VAN HÉT
AKKOORD d.d. 4-11-1994
10. G.H.J. Pommé, Kollenberg 1, Sittard, h.*>-

d.n. Reclameverspreidingsbureau Pomn*e'Rijksweg Zuid 38, Sittard (flnr. 13610).

D. VERNIETIGD NA GEDAAN VERZET dd>
27-10-1994
11. V.O.F. Friture-Snackbar „'t Straotsje", y
Gaginistraat 35A, Maastricht, vennoten: E.M>
Bovens e/v Schelling en A.A.J. Schelling. r'Gaginistraat 358, Maastricht (flnr. 14483).

UITDELINGSLIJST
De door de rechter-commissaris goedgekeurd*
uitdelingslijst in het faillissement van L.G.M. Hou'
ben, Stationsstraat 37, Schinnen, h.o.d.n. L.G.w-
Houben, ligt m.i.v. 22-11-1994 _ gedurende 'u
dagen _ ter griffie van de rechtbank te Maas-
tricht, St. Annadal 1 en ter griffie van het kantonge-
recht te Sittard, Parklaan 17, ter kosteloze inzage
van de schuldeisers (flnr. 14074).

SURSÉANCE VAN BETALING
Bij beschikking van voormelde rechtbank va"
17-11-1994 is voorlopig surséance van betalins
verleend aan J.G.M. Exploitatie BV, Dr. S'JacoD-
laan 26, 3707 VK Zeist, statutair gevestigd te
Margraten. Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen-
Bewindvoerder: mr. A.J.L.J. Pfeil, St. Annalaan 3t>.
6217 KB Maastricht, tel. 043-436300. De crediteu*
renvergadering vindt plaats op 12-1-1995 om 10.-£uur in voornoemde rechtbank. Bij het verzoet'
schrift is geen ontwerp-akkoord gevoegd (rep-nr-
-8430/94).

In de surséance van betaling van Aannemersbe'
drijf Ohlenforst VOF, Vloedgraaf 2, Munsterge*
leen, alsmede de vennoten: R.M.L. Ohlenfors
en J.A. Brands e/v Ohlenforst, is op 10-11-1"
ter griffie van voormelde rechtbank een ontwerp-
akkoord nedergelegd ter kosteloze inzage van een
ieder. Bij beschikking van de rechtbank van
11-11-1994 is bepaald dat de schuldvorderingen,
ten aanzien waarvan de surséance werkt, uitenir
op 7-12-1994 bij de bewindvoerder mr. P-J-M'Keulers, Elisabethstraat 14, Geleen, moeten woi'
den ingediend en dat over het aangeboden aK'
koord ten overstaan van de rechter-commissan
zal worden geraadpleegd en beslist in het gerechts;
gebouw St. Annadal 1, Maastricht op 22-12-19»*
te 11.30 uur.

In de surséance van betaling d.d. 27-10-19=
voorlopig verleend aan W.C.M.N. Maar, MeUs'
straat 3, 6363 BS Wijnandsrade, h.o.d. name
Transportbedrijf Wim Maar en Expeditiebedrij
Wim Maar is bepaald dat de crediteurenvergaoe'
ring wordt gehouden op 22-12-1994 te 10.15 iJu'in voornoemde rechtbank. Bij het verzoekschrift'
geen ontwerp-akkoord gevoegd (rep.nr. 8407/94)-

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u een
autoverzekering aan le kun-
nen bieden met zeer gunstige
voorwaarden, voor een premie
die meestal lager ligt dan u nu
betaalt. Neem vrijblijvend de
proet op de som en bel van-
daag nog.
GEURTS ASSURANTIËN

Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668/221090

HOENSBROEK

De Zonnebloem
bestaat 45 jaar

dezonnebloem
Postbus 2100
4800 CC Breda

Telefoon (076) 602060

.. t d ■Bij exploit van mi] l-| (
cdt. deurwaarder u

18-11-1994 is ten verzo
van: -^t
1. de Stichting WonJ»stichting Hoensbr»

te Hoensbroek, e
Heerlen en . ve?

2. de Stichting Huis* t{
ting Alleenstaande" (-Heerlen, woonp'*' (
kiezend te Heerlen
de Vlotstraat l 5 hts
kantore van g***? fi
deurwaarder J-
Jeukens; u

ten verzoeke van sU
aan: nrJ
H. Slomp, zonder beke
woon- of verblijfplaat^'ben ten verzoeke van s
aan: -tiscfi
R. Vogel, zonder beke
woon- of verblijfplaats'
aangezegd: &edat de datum van aK

prolongeerde verkoop .^
de in executoriaal oe
genomen roerende z ,g()
van de gerequireer
vnd. bepaald is op za .
dag 26-11-1994 va»
11.00 uur in een loods |
de Vlotstraat 15 te *""*len. . it il
Afschrift van ditexP^^r*te verkrijgen ten kan
van bovenvermelde
rechtsdeurwaarder;
J.H.L. Sinkiewicz,
t.g.v. cdt. deurwaarder.
ten kantore van
gerechtsdeurwaarder
J.L.G. Jeukens,
Vlotstraat 15,
Heerlen,
tel. 045-713443. ____^^

Hoekri/gteenfabrikantméérdetaiiiistenindekrantmet%mmdermoeite? é^
t» t **> \- r\/sr\ «runnir» " t i ,» fös^ÉjÊM Verhoog <ie werkingvanBei Cebuco 020-6242316 en informeer naar het effect van Co-adverteren l§iiP uwreci-spneg-aiden
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'Nee' tegen tippelenVervolg van pagina 1

Van onze verslaggever

Dorpsrei over
tegels met de
rode stippen

zamelpunt te verplaatsen. Bij haar boerderij
liggen échter in de stoep nu wéér twee tegèlè
met rode stippen. Bij één staat ook een vette
rode pijl, om te benadrukken dat dat toch
echt de plek is waar de buurt de git-contai-
ners moet plaatsen. Maar nu belt ze de ge-
meente niet meer. „Wethouder Schrijen is
meteen boos als ik hem er iets over vraag,"
zegt Wagemans.

Van onze verslaggever

jpNIGHAUSEN- Menigeen in de gemeente
| vraagt zich af wat die rode stippen: °P de trottoirs toch te betekenen hebben. In
! "&■ kerkdorpEinighausen weet bijna ieder-'Sfl het antwoord: ze markeren de verzamel-plaatsen voor de groente-, fruit-r en tuinaf-

Er wordt zelfs al mee gesjoemeld.
Be**tha Wagemans had plotseling drie tegels

i jjteteen rode stip vóór haar voordeur aan dei Verstrakt liggen.

**et verhaal gaat dat boerin Bertha; tevens
f^dslid in Sittard, erop tegen was dat voor
**""■!' deur een verzamelplaats zou komen. Ze
r°ü de tegel met dè rode stip even verderop
*J* straat hebben neergelegd. Dorpsgenoten
joudenhaar in de maling hebben genomen«oor dé gemarkeerde tegel weer terug te leg-gen. 5 &■: .:. s 8

//agemans bekent wel dat ze een tegel heeft
"eggehaald, maar ontkent datze die stiekem

ergens anders heeft geplaatst. „Ik heb er
zélfs drie weggehaald. Op een morgen lagen
er bij mij drie Voor de deur.Wie ze daar heeft
neergelegd weet ik niet. Het is 's nachts ge-
beurd," vertelt ze. Het is niet duidelijk of de
tegels elders uit de grond zijn gehaald of dat
het om exemplaren ging die door grappen-
makers van een rode stip waren voorzien.

Sittard begint in januari 1995 met de inza-
meling van gescheiden gft-afval. De gft-con-
tainers worden niet huis-aan-huis geleegd.,
De bewoners moeten de bakken eenmaal per
veertien dagen op de aangewezen plekken in
de buurt neerzetten-

Wagemans heeft bij de gemeente geklaagd
over het feit dat met debewoners geen over-
leg over de lokatiesvan de ver?anïelplaatsen
is geweest. In overleg met de bewoners van
de Everstraat is inmiddels besloten het ver-

Bij de gemeente Sittard zijn inmiddels meer
klachten binhen gekomen- Volgens de
woordvoerder zon 35 stuks. In sommige ge-
vallen is de tegel-met-rpde-stip verplaatst.
„In die gevallen is in overleg met dé bewo-
ners een andere plek gekozen, zoals bij me-
vrouw Wagemans," aldus de woordvoerder,.

Kaderleden doen boekje open over tijdperkRiem

'Stalinistisch bestuur
smoorde debat in PvdA'

'Stadion Beitel
geen concurrentie

voor Heerlen'
Van onze verslaggever

KERKRADE
Kerkrade wil mee-
werken aan een wij-
ziging van het be-
stemmingsplan Bei-
tel-Locht, zodat
Roda er een voetbal-
stadion kan bouwen
en Heerlen (in casu
de Woonboulevard)
geen concurrentie
ondervindt van win-

kels onder het sta-
dion.
Dit is de enige toe-
zegging die burge-
meester Wöltgens tot
nog toe aan Roda wil
doen. Hoe ver de ge-
meente bereid is
werkelijk te gaan om
Roda te behouden,
daar draaide Wölt-
gens gisteren om-
heen: „De afgelopen
veertig jaar heeft
Kerkrade bewezen

dat het behoud van
Roda wat waard is,
zowel in goede als
slechte tijden. Óp
grond daarvan moet
Roda JC vertrouwen
in de gemeente heb-
ben."
Een grootwinkelbe-
drijf onder- het sta-
dion op de Beitel-
Locht zou bedoeld
zijn om de koop-
kracht die nu naar
Duitsland wegvloeit
op te vangen. Vele
Kerkradenaren gaan
nu voor doe-het-'
zelfartikelen en
meubels net over de
grens naar Kohl-
scheid en niet naar
deWoonboulevard.

Grote toeloop
theorie-examen

HEERLEN - Door een misverstand
bij examenkandidaten heeft het
Centraal Bureau Rijvaardigheids-
bewijzen (CBR) in Limburg de laat-
ste maanden van dit jaarruim drie-
duizend extra examen-aanvragen
voor het theoriecertificaat gekre-
gen. Ten gevolge van een wijziging
in de Wegenverkeerswet, krijgt een
theoriecertificaat per 1 januari
1996 een geldigheidsduur van één
jaar. Nu is dat nog drie jaar. Zonder
theoriecertificaat kan een kandi-
daat geen praktijkexamen voor het
eerste rijbewijs afleggen. Veel men-
sen denken echter dat die regel al
per 1 januari aanstaande ingaat.

Een woordvoerder van het CBR
wees er gisteren op dat een theorie-
certificaat dat in 1995 wordt be-
haald net zo lang geldig is als een
certificaat dat nog dit jaar wordt
gehaald.

Arbeidsvoorziening
schorst omscholing

VENLO - Het regionaal bestuur
Arbeidsvoorziening Noord- en Mid-
den-Limburg zal voorlopig voor het
jaar 1995 geen onderwijscontracten
afsluiten voor de herscholing van
langdurige werklozen. Dat heeft
men de onderwijsinstellingen laten
weten.

Het bestuur ziet zich niet in staat
om voor volgend jaareen begroting
op te stellen. Pas eind december zal
duidelijk worden hoeveel gekort zal
worden. Voorzitter drs. K. Dekhui-
zen vreest dat het RBA 4,2 miljoen
moet inleveren. Maar het is niet uit-
gesloten dat dekortingen nog hoger
zullen uitvallen door extra maatre-
gelen van het kabinet.

# Inwoners van de Heerlense buurtschap Benzenrade met hygiënische mutsjes van het nabijgelegen De Weverzieken-
huis protesteerden tegen de mogelijke komst van een gedoogzone op deKloosterkensweg. Foto: dries linssen

DOOR JOOS PHILIPPENS Bomvolle schouwburg
joelt gedoogzone weg Volgens het bestuur is het niet uit-

gesloten dat subsidies aan onder-
wijsinstellingen tussentijds worden
verminderd of beëindigd. Vooral
voor de meerjarige partners zoals
het CBB, Vrouw en Werkwinkel,
RDC en banenpool- en JWG-Orga-
nisaties kan dit zeer verstrekkende
gevolgen hebben.

aantal minuten verwijderde,
floot de zaal opnieuw.
En zo werd het een gratis toneel-
voorstelling met dito koffie. Met
als gespreksthema de overlast
van rondrijdende auto's, van in
woonwijken vrijende hoertjes en
hun klanten („Uiterst vervelend
en schokkend voor mensen"),
van rondslingerend afval en van
buurtbewoonsters die door
vreemde mannen voor seksuele
gunsten worden benaderd.

Burgemeester Jef Pleumeekers,
wethouder René Seijben en poli-
tiechef Hans Tukker namen on-
dereen striemend fluitconcert en
de gescandeerde tekst 'Nee, nee,
stop dr mee!' plaats achter een
tafel op het podium. Tegen die
tafel was een bord geplaatst met
de tekst 'gedoogzone nee!' Toen
Pleumeekers het bord na een
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" 'U laat de hardwerkende
burger in dekou staan'

De gemeente Heerlen wil de bur-
gers vroegtijdig laten meepraten
over allerlei onderwerpen die
hen betreffen. De instelling van
een gedoogzone waar het tippe-
len door straatprostituées wordt
toegestaan, zorgde in ieder geval
voor een interessante avond.

burgers er overlast van onder-
vinden?"

HEERLEN - De bijeenkomst be-
gon met een fluitconcert en ein-
digde met een bescheiden ap-
plausje. Daartussenin stelden
zeventien sprekers namens de
negenhonderd aanwezigen die
gisteravond voor een * volle
Stadsschouwburg in Heerlen
zorgden een centrale vraag:
„Waarom begint de gemeente
Heerlen een gedoogzone ten be-
hoeve van tachtig prostituees en
het illegale drugscircuit, terwijl
hele woonwijken met eerzame

Voorzitter Dekhuizen ziet de toe-
komst van de Arbeidsvoorziening
somber in. „De overheid moet na-
tuurlijk wel zorgen dat de organisa-
tie in stand blijft." De veelgehoorde
klacht dat de RBA's niet goed zou-
den werken, deelt Dekhuizen niet.
„Er zijn regionale verschillen. Dat
geef ik toe. Wij hebben het juist bij-
zonder goed gedaan. Maar met een
korting van bijna dertig procent op
het voor omscholing beschikbare
budget wordt het natuurlijk moei-
lijk om de hoge verwachtingen
waar te maken."

(ADVERTENTIE)

KLEURKOPIEËN
Drukkerij Schreurs
Gravaratraat 88, Karlcrada-Spekholzarhalda
Talafoon (04S) 41304STalafax (045) 419995

Jj^-EEN - In hun eigen par-
JQlad vegen het Nuther
/«A-raadslid Huub Kockel-,
i ren en de Meerssense PvdA-

Kat ja van Oud-
usden en Jan Pas de vloer

k met het voormalig gewest-
lür|tUUr on<^er lening van

Henk Riem.
tarf een afwijkende mening. kon in de hoek gaan staan
Ij» 'noest zijn mond houden.
v Utl kwalificaties over het

°rmalig gewestbestuur lic-L^ er niet om: stalinisme,
]. .tocratisch bestuur, paterna-
a ?e. regentesk, hautain en

'tterkamert jespolitiek.

H, e j.e* Limburgse PvdA'ers zijn er
tegen, maar ze durven

get] §ewoonweg niet hardop te zeg-
iw, Alternatieven voor werkgele-
*ldi worden niet besproken,"

Us Jan Pas.

Voor tterd is ook Bert Hoogveld,
'Vh ter van de PvdA-afdeling
He "^r was §een debat. Wat be-
btjj. p de vernieuwing van Rotten-
ta° en Vreeman in Limburg?JCoc if°m dringt dat hier niet door?"
(i,p*""oren herinnert er aan dat
6f nVc^ in Limburg 'er bij stonden
*esthar keek' toen tegen de 0ost"
Schr"f an dertigduizend bezwaar-
Skris \

n werden ingediend. Vol--
-n Oudheusden durft nie-

b"a am Limburg het project af te
w.en' .

Weerzinwekkend
Ope en structureel gebrek aan
fec0 van bestuurderen wordt
Ovgj.'^^teerd, spuugt Pas zijn gal
de pde ondergeschikte houding die
Ct). vd^ aanneemt tegenover het
Sqw »Het vloeit voort uit het aan-
Wh tegen het CDA' dat in
J5.Urg natuurlijk nog de grootste
Wi lJ is- Men probeert in alles zo-
ty ' hogelijk te lijken op het CDA.
j er2mwekkend."
PV(j?indemans en de Maastrichtse
cler wethouder Raymond Leen-
de Verdedigen in Pro de uitbrei-
Hu° Van vliegveld Beek met verve.
ty eri v°ornaamste argument is de
eeti gelegenheid. Leenders: „Als je
Wga Van die schaarse elementen
*e mee je de infrastructuur in de-
trg^^gio hebt opgebouwd er uit
l*a 9v.t' dan sodemietert het hele
rjQg^nhuis in elkaar." Tindemans
het v Vliegveld Beek een erfenis uit

*QUd n" "Was het dat niet' dan
leti 'fn We er niet meer aan begin-

de glne Goudsmit van actiegroep
°Ze Moeders beweert in Pro dat

dat ~ eens tegen haar heeft gezegd
b aa et beton voor de Oost-west-
Ac}^? 1..was besteld.
*:in tw^ijermars tenslotte zegt geen
Op. e nebben twintig jaar oud zeernaar nek te nemen.

Man zet medisch
centrum op stelten
BILZEN - Een 33-jarige Genke-
naar heeft gisterochtend het Me-
disch Centrum Sint-Jozef in de
Abdijstraat in Munsterbilzen op stel-
ten gezet. Hij wilde er zijn voormali-
ge echtgenote, van wie hij geschei-
den is, bezoeken. Toen hij vernam
dat dit niet mogelijk was, bedreigde
hij een vrouwelijke medewerker en
een verpleger met een mes. Het
kwam tot een handgemeen, waar-
bij de Genkenaar het mes liet
vallen en de verpleger gewond
raakte. De amokmaker sioeg op
de vlucht. Nabij de woning van
zijn ex-echtgenote troffen rijks-
wachters de man helemaal over-
stuur aan. Hij werd overmeesterd.

'Kerstpremie'
voor armen
AKEN - De Sociale Dienst van
Aken kent ook dit jaar weer een
'kerstpremie' toe aan de financieel
zwakkeren in de stad. De bijdrage
die varieert van 60 tot 120 mark
wordt bovenop de maandelijkse
uitkering in december op de reke-
ning van de minima gestort.

Twijfels over
sluiting faculteit
HEERLEN - Het samenvoegen'
van kleinere studierichtingen is een
van de mogelijkheden om op het
hoger onderwijs te bezuinigen.
„Maar het is een zeer moeilijk
begaanbare weg," zegt minister
van Onderwijs Jo Ritzen over de
haalbaarheid van die schaalvergro-
ting. Ritzen reageert daarmee op
een van de bezuinigingsvoorstellen
in het rapport van een ambtelijke
werkgroep. In het rapport werd als
voorbeeld de sluiting van een van
de kleinere medische faculteiten in
Nederland genoemd. Daarbij viel
onder meer de naam van Maas-
tricht. Volgens de woordvoerder
van Ritzen sluit de minister overi-
gens niet uit dat alsnog gekozen
wordt voor de bezuiniging.

Thema-avond
vrouwenbond
HEERLEN - De CNV Vrouwen-
bond houdt woensdagavond om
zeven uur in het Heerlense café
Max een discussieavond over 'de
nieuwe werknemer met zorgtaken.
Gastspreker is Europarlementariër
Ria Oomen (CDA). Ingegaan wordt
op het probleem dat veel vrouwen
naast hun betaalde baan ook in
hun eentje opdraaien voor de ver-
dere verzorging van het gezin. Een
mogelijke oplossing is dat hun
echtgenoot een dag minder per
week gaat werken.

85-jarige breekt
arm bij beroving
LANDGRAAF - Een 85-jarige
vrouw uit Übach-Palenberg heeft
zondag in Landgraaf een arm ge-
broken toen ze van haar handtas
werd beroofd. De vrouw werd zon-
dagavond om tien voor zeven
gevonden. Ze lag in een steeg
naast een café aan de Klooster-
staat. De vrouw verklaarde dat ze
door een fietser met geweld van
haar handtas was beroofd. Ze
werd naar het ziekenhuis ge-
bracht. De politie stelde een uitge^
breid onderzoek in, maar kon de
dader niet vinden.

Vijf ton voor
waterkeringen
SITTARD - Het Waterschap Roer
en Overmaas wil vijf ton uittrekken
voor de voorbereiding van structu-
rele maatregelen om nieuwe over-
stromingen van de Maas te voorko-
men. De commissie Watersnood
Maas, ook wel de 'commissieBoer-
tien ll' genoemd, zal aan het einde
van dit jaar advies uitbrengen"over
de te treffen maatregelen.

Horecamanagers
genomineerd
HEERLEN/WOERDEN - Drie Um-
burgse horecamanagers zijn dit
jaar genomineerd voor de titel
'Meest markante horecarnanager
1994', een initiatief van het onder-
nemersverbond Horeca Nederland.
Peter Harkema van restaurant
Chateau Neercanne in Maastricht,
Peter Helleman van hotel-restau-
rant Kasteel Doenrade en Hans
Munten van hotel-restaurant Jan
van der Croon in Weert dingen
met vijf andere collega's naar de
onderscheiding die op 10 decem-
ber wordt uitgereikt.

Dode vrouw
geen misdrijf
LANDGRAAF - De dode vrouw t
die vrijdagmiddag in de buurt van *
de flats aan Achter den Winkel in
Landgraaf werd aangetroffen, is
niet door een misdrijf om het leven
gekomen. Zij heeft de hand aan
zichzelf geslagen.

Klein deel klachten
FNV-lijn uit Limburg

HEERLEN - De cao-klachtenlijn
voor het wegtransport van de
Vervoersbond FNV heeft een rela-
tief klein aantal van zestien
klachten uit Limburg getrokken.
Landelijk gezien werd de lijn
overstroomd met reacties. Tot gis-
terochtend registreerde de klach-
tenlijn in totaal 503 telefoontjes
over cao-ontduiking in het be-
roepsgoederenvervoer.

In bijna tweehonderd gevallen

komen de klachten volgens een
woordvoerder in aanmerking voor
'anonieme afhandeling. De werk-
gever zal dan volgens de Ver-
voersbond FNV met de boeken op
tafel moeten om aan te tonen dat
de klacht onterecht was.

Chauffeurs klagen met name over
cao-bepalingen rond deugdelijke
administratie, inschaling, toesla-
gen van dertig procent op overu-
ren, correcte loonspecificatie,

jeugdlonen, vakantie- en atv-
dagen en vakantietoeslagen. Bij
tien procent van alle bellers ging
het om de vrouw van de chauf-
feur.

Vorige week nog verleende de
kantonrechter in Heerlen weer
een ontslagvergunning voor een
chauffeur van een transportbe-
drijf. De chauffeur weet de 'ern-
stig verstoorde werkrelatie' aan
het feit dat de werkgever het ui-
terste van hem verlangde en hij
daardoor de cao meer dan eens
moest overtreden. Toen de chauf-
feur dat niet langer van plan was
en hij die situatiebij debond aan-
kaartte, escaleerde het conflict.

is amper
L koploper <
j en jawel hoor U
\ heel Kaalheide /§
J "eeft het al weer( over hekkensluiten h
t Li
U~s punaise \
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NIEUW! CURSUS MET CRÈCHE
Open huis 24 t/m 27 november vanaf 20.00 uur

DANSSCHOOL DEGENKAMP
Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711; b.g.g. 06-52983937.

Justitie verdenkt
marktmeester
van corruptie

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Justitie in
Maastricht onderzoekt of de chef
van de Maastrichtse marktmees-
ters zich schuldig heeft gemaakt
aan corruptie. De man wordt er-
van verdacht dat hij zich heeft
laten betalen door marktlieden
en kennis-exploitanten in ruil
voor het toewijzen van 'goede'
standplaatsen. De verdachte

ontkent alle aantijgingen.
Het college van B en W van
Maastricht deed al in januari
van dit jaar aangifte, nadat de
signalen over de al jaren be-
staande 'handel' van de markt-
meester bleven binnenstromen.
De man is kort geleden met vrij-
willig verlof gegaan.

Het college pleegde gisteren
overleg met de raadsman van de
marktmeester. Over de inhoud
daarvan wilde de gemeente niet
meer meedelen dan dat gewerkt
wordt aan een regeling.

Bij de gemeente Maastricht zijn
inclusief de verdachte medewer-
ker driemarktmeesters in dienst.
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Inge
Zusje van Lieke en Kelly

Dochter van Marion
Lomme en Wil Leurs

Bergstraat 9a,

V6l2lXTBorn J
tel. 04498-56107

t
Na een leven dat werd getekend door eenvoud,
goedheiden behulpzaamheid, is heden toch nog
onverwacht, op 47-jarige leeftijd, van ons heen-
gegaan, voorzien van het h. oliesel, mijn lieve
man, onze papa, schoonvader, schoonzoon,
broer, zwager en oom

Sjaak Tillmans
echtgenoot van

José van de Graaf
Brunssum: J.H. Tillmans-van deGraaf
Brunssum: Mare en Elly, Jilly
Brunssum: Joyce en Patrick

Familie Tillmans
Familie Van deGraaf

20 november 1994,
Bexdellestraat 26, 6444 HD Brunssum.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den in de Fatimakerk te Brunssum, hoek Linde-
straat-Essenstraat, op donderdag 24 november
a.s. om 10.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium aan de Imstenrader-
weg te Heerlen.
Avondwake woensdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum
Brunssum van H. Peters Begrafenisonderne-
ming, Heugerstraat 4a teBrunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Het definitieve afscheid van

Sjaak Tillmans
beheerder van „de heidecamping"

heeft ons onaangenaam verrast en diep ge-
schokt.
Het blijkt weer, dat wij ons moeten neerleggen
bij de feiten van het leven en van de dood. We
dachten hoop te mogen hebben, maar deze is te-
vergeefs gebleken. Ofschoon niemand het
eeuwige leven heeft, is een sterfgeval op deze
leeftijd bij een zo actieve en geliefde medewer-
ker moeilijk te aanvaarden.
Wij voelen ons dan ook in dit moeilijke moment
nauw verbonden met zijn familie. Wij wensen
hen veelkracht toe om in ditverlies te berusten.
De overtuiging dat Sjaak bij velen zal voortle-
ven als een goed en geliefd mens zal daarbij een
steun zijn.

Gemeentebestuur van Brunssum.

Het getij bleek niet te keren.
Onze goede collega en vriend heeft ons verlaten.

Sjaak
altijd vrolijk, joviaal, en klaarstaand voor
iedereen, wij zullen je missen.
Uit de fijne herinnering aan Sjaak zullen José
en haar kinderen de kracht putten om dit zware
verlies te dragen.
José, Mare, Joyce en familie wensen wij veel
sterkte.

De collega's van de afdeling
Welzijn, onderwijs en sport.

t I
Verdrietig, maar vol dankbare herinneringen,
geven wij u kennis van het overlijden van mijn
lieve man, zorgzame vader, schoonvader, trotse
opa, onze broer, zwager, oom en neef

Jozef Gillissen
echtgenoot van

Liza Jongen
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: Liza Gillissen-Jongen
Landgraaf: MiaKreutz-Gillissen

Karel Kreutz
Martijn
Familie Gillissen
Familie Jongen

6371 AM Landgraaf, 20 november 1994,
Ridderstraat 30.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 24 november a.s. om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Familie te
Landgraaf-Schaesberg, gelegen aan de Veld-
straat, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentievan onze dierbare overle-
dene, woensdag 23 november om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15
uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

——■——■—
Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het overlijden van ons lid

Jozef Gillissen
Meer dan 25 jaar zijn zijn inzet en toewijding
voor ons zangkoor een groot voorbeeld geweest.
Wij wensenLiza en dekinderen veel sterkte toe.

Dirigent, bestuur en leden
kerkelijk zangkoor St.-Michael
Eikske te Landgraaf

Dankbaar voor alles wat zij steeds voor ons
heeft gedaan, geven wij u kennis dat geheel on-
verwacht van ons is heengegaan, mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Bep von Burg
weduwe uit het eerste huwelijk van

Rook Kranendonk
echtgenote van

Jos Smeets
Zij overleed in de leeftijd van 76 jaar.
Landgraaf: N.J. Smeets
Landgraaf: Suzan van Dijk-Kranendonk

Sjaak van Dijk
Landgraaf: Guus Kranendonk

Gertie Kranendonk-Schoormans
Landgraaf: Leo Smeets

José Smeets-Werry
Kerkrade: AnjaKlüter-Smeets

JoKlüter
en haar kleinkinderen
Familie Von Burg
FamilieKranendonk
Familie Smeets

6374 CC Landgraaf, 20 november 1994,
Europaweg Noord 5.
De crematieplechtigheid, geleid door een Ne-
derlands hervormde predikant, zal worden ge-
houden op donderdag 24 november a.s. om
13.30 uur in de aula van het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cre-
matorium om 13.15 uur, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
'k Heb gestreden,
veel gebeden,
vreemde ogen zagen 't niet.
Toch heb 'k immer
U beleden,
U, die meer dan het
hart aanziet.

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinnerin-
gen die zij ons achterlaat, geven wij u kennis
van het heengaan van onze lieve dochter, ons
zusje, schoonzusje, tante en nicht

Shirley Schellings
* Heerlen, 2 november 1970
t Heerlen, 8 november 1994

Heerlen: mam en John
Heerlen: pap en Bianca

Brunssum: Kenia en Dolf
Kelsey

Oirsbeek: Jennifer enLéon
Heerlen: Claudia en Bart
Heerlen: oom Bram

Familie Schellings
Familie Von Ende

Heerlen, 18 november 1994
Corr.adres: Tollisstraat 11, 6443 EG Brunssum
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op 24 november om 14.00 uur in de pa-
rochiekerk H. Cornelius te Heerlen-Heerlerhei-
de gevolgd door de begrafenis op de algemene
begraafplaats Heerlerheide aan deKampstraat.
Bijeenkomst in de kerk met gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, mede ter intentie, woensdag om
19.00 uur in eerder genoemdekerk.
Shirley is opgebaard in het uitvaartcentrum
Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20. Gelegen-
heid tot afscheid nemen, heden dinsdag en
woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Met grote ontsteltenis vernamen wij het bericht
van het plotseling overlijdenvan

Shirley Schellings
„Verdriet kan soms zo diep zijn als een sprong

in een eenzame nacht".
Hopelijkben jenu gelukkig.

Je collega's.

Komt herwaarts tot Mij,
allen die vermoeid en belast zijt
en Ik zal u rust geven.
Neemt Mijn juk op u,
en leert van Mij,
dat Ik zachtmoedig ben, nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen.

Mattheus 11:28-29
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan hij heeft mogen genie-
ten, is na een leven van hard werken van ons
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Henk Boor
echtgenoot van

Lies Pluijmaekers
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar.

Hulsberg: Lies Boor-Pluijmaekers
Hulsberg: JanBoor

AnitaBoor-Schoenmakers
Manuela ,

Berg en Terblijt: Sonja Beckers-Boor
Piet Beckers
Heino en Giovanna
Mona

Geleen: JoopBoor
Marlies Boor-Keulaerts
Natascha en John
Familie Boor
FamiliePluijmaekers

6336 PB Hulsberg, 20 november 1994
Heihofweg 5
De dienst van woord en gebed zal gehouden
worden op donderdag 24 november a.s. om
15.00 uur in de Protestantse Kloosterkerk te
Valkenburg, gelegen aan de Oosterweg, gevolgd
door de begrafenis op de begraafplaats Wissen-
gracht te Hulsberg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortua-
rium, Spoorlaan 29 te Valkenburg, dagelijks
van 19.00 tot 20.00 uur.
Voorvervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

I t
Na een moedig en waardig gedragen lijden is heden, in haar eigen,
vertrouwde omgeving, overleden, mijn zorgzame echtgenote, moeder,
zus, onze schoonzus, tante en nicht

Nettie Geilen
* 12-11-1926 t 20-11-1994

echtgenotevan

Zef Franzolet
In dankbareherinnering:

Sittard: ZefFranzolet
Jos

Sittard: Mia Geilen
Familie Geilen
FamilieFranzolet

20 november 1994,
Vrangendael 51, 6137 BA Sittard.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op donderdag 24 no-
vember a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van Chr. Hemelvaart te
Vrangendael - Sittard, gevolgd door de crematie in crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden herdacht tijdens de
avondwake van woensdag 23 november a.s. om 19.00 uur in bovenge-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maaslandmortuarium Wau-
ben, Heinseweg te Sittard, dagelijksvan 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce
als zodanig te beschouwen.

Vervolg
familieberichten

zie pagina 16

t
Wanneer je verdrietig bent
blik dan in je hart
en je zult zien dat je
weent om wat je vreugde schonk

Bedroefd geven wij kennis van het overlijdenvan onze lieve moedefj
schoonmoeder, groot-en overgrootmoeder, zus, mijn schoonzus, on"*'
tante en nicht

Troutje Rohtkrans
weduwevan

Hein Haan
Zij overleed op 81-jarige leeftijd in de Hamboskliniek te Heerlen.

Nieuwenhagen: Mia Dautzenberg-Haan
Pierre Dautzenberg
Johnen Elvera

haar achterkleinkinderen: Arlan en Mitchell
Brandon
Familie Rohtkrans
Familie Haan

Heerlen, 21 november 1994.
Corr.-adres: Beuteweg 22 B, 6373 LL Landgraaf.
De plechtige uitvaartdienst zal worden opgedragen op donderdag2*
november a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozef 'eWaubach, gevolgd door de begrafenis op de r.-k. begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Woensdag 23 november wordt de dierbare overledene bijzonder het'
dacht in de eucharistieviering om 19.00 uur in de parochiekerk va»
O.L. Vrouw Hulp der Christenen te Nieuwenhagen, Heigank.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel te Nieuwenhage* 1
Beuteweg 32 dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce
als zodanig te beschouwen.

90*
I t

Op 20 november hebben wij afscheid genomen
van onze lieve mama en oma

Lies Bruis
echtgenote van wijlen
Frans Jacobs

Zij bereikte de leeftijd van 80 jaar.
Dankbaar voor de vele fijne herinneringen:

Stem: AnnyDassen-Jacobs
Herman Dassen
Jhoy en Esther
Frank en Henriëtte

Maastricht: t Hub Jacobs
Tonny Jacobs-Smeulders
Kathelijn, Veerle, Andrea

Deventer: Fons Jacobs
Wil Jacobs-Janssen
Merlijnen Arjan
Mariekenen Boudewijn

Parmingen: Harry Jacobs
Miep Jacobs-Consemulder
Edith en Henri
Maud en David

Heythuysen: MiepDecker-Jacobs
Wil Decker

Stem: t Jos Jacobs
Stem, 20 november 1994.
Corr.-adres: Dross. Kampsstraat 31,
6171 JN Stem.
De plechtige eucharistieviering gevolgd door de
begrafenis heeft plaats op donderdag 24 novem-
ber a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de
H. Martinus te Stem.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de
kerk.
Een herdenkingsdienst zal plaatshebben
woensdag a.s. om 18.45 uur in voornoemde
kerk.
Bezoek uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41
te Elsloo van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

I t
Na een intens en welbesteed leven van zorg en
liefde is heden toch nog onverwacht van ons
heengegaan, op de leeftijd van 82 jaaronze goe-
de en zorgzame vader, schoonvader, groot- en
overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Evert Potgieter
weduwnaarvan

Zus van der Muuren
In dankbare herinnering:

Brunssum: JeannyPotgieter
Susteren: Cor en Annie

Potgieter-Craenen
en alzijn kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Potgieter
Familie van derMuuren

Heerlen, 20 november 1994.
Corr.-adres: Marktstraat 35
6114 HP Susteren
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 24 november a.s. om 14.00 uur in de
parochiekerk van de H. Jozef tePassart-Hoens-
broek, gevolgd door de crematie in het cremato-
rium Imstenrade te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Voor vervoer vanaf de kerk naar het cremato-
rium en terug is gezorgd.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van woensdag 23
november a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van de Universele Hoofdstraat 100 Hoensbroek.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30-19.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Wij geven u kennis, dat op 71-jarige leeftijd, na
een langdurig ziek zijn, voorzien van de h. sa-
cramenten, van ons is heengegaan mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder
en oma

Riek Übben-Vissers
Heerlen: Miei Übben

Voerendaal: René en Els Übben-van Dinther
René en Jolanda

Holturn: Gijs en Mia Übben-Paes
Pascal, Francois

6417 XN Heerlen, 17 november 1994
Leonard Stassenstraat 29
De crematieplechtigheid heeft in hetbijzijn van
de naaste familie in stilte plaatsgevonden.

t Heden nam de Heer, tot onze droef-
heid, op veel te jonge leeftijd, uit ons
midden, mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader en opa

Jacobus (Sjaak)
Dounen
echtgenoot van

Riet Geerts
Hij overleed in de leeftijd van 54 jaar, voorzien
van de h.h. sacramenten der zieken.

Heerlen: G. Dounen-Geerts
St.-Oedenrode: Johnen Marga

Mariëlle
Uden: Ronald enKarin

6411 LB Heerlen, 20 november 1994,
Dautzenbergstraat 18k.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
donderdag 24 november om 11.00 uur in de H.
Pancratiuskerk te Heerlen-Centrum, gevolgd
door de begrafenis op de algemene begraaf-
plaats Imstenrade te Heerlen.
Samenkomst in dekerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed woensdag om 18.10 uur in
voornoemde kerk, waarna aansluitend de
avondmis.
De overledene is opgebaard in uitvaartcentrum
Dela, gelegen aan de Grasbroekerweg 20 te
Heerlen, alwaar gelegenheid is tot afscheid ne-
men heden, dinsdag, van 18.00 tot 19.00 uur en
woensdag van 17.30 tot 18.00 uur.
Zij diegeen persoonlijkekennisgeving mochten
ontvangen, gelieven dezeannonce als zodanig te
beschouwen.

t ~~
Nog midden in zijn leven, nog vol plannen voor
zijn gezin en werk, is heden geheel onverwacht
van ons heengegaan, op de leeftijd van 52 jaar,
mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader, opa

Al Peters
echtgenoot van

Riet Lückers
In dankbare herinnering:

Vaesrade: Riet Peters-Lückers
Hoensbroek: Frans en Monique

Peters-Geefshuysen
Roy, Melissa

20 november 1994
Burg. Mannensstraat 16, 6361 HW Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 24 november a.s. om 10.30 uur in de
grote St. Jan te Hoensbroek, gevolgd door de
crematie in crematoriumImstenrade te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Woensdag a.s. om 19.00 uur avondwake in de
kleine St. Jan aan de markt.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Dankbetuiging
Voor het betoonde medeleven en de laatste eer
bewezen bij de uitvaart van mijn dierbare echt-
genote, onze geliefde moeder, schoonmoeder en
oma

Hubertina
Hilgers-Martens

betuigen wij onze hartelijke dank.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de
directie, artsen en verzorgend personeel van de
Hamboskliniek voor de liefdevolle verzorging
die zij kreeg.

Kerkrade: H. Hilgers
kinderen en kleinkinderen

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden
van

Pater J.B. Berendsen SCJ
Hij was van 1980 tot en met 1991 pastoor van
onze parochie.
Met dankbaarheidzullen wij zijn energie en be-
trokkenheid voor iedereen blijven gedenken.
Sittard, 18 november 1994

Kerkbestuur parochie
Christus Koning
Leyenbroek-Sittard

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons VM
dens zijn leven heeft gegeven, delen wij u n°eJHdat op 80-jarige leeftijd van ons is heengega*M
onze goedevader, schoonvader en opa H

KarlHytha I
weduwnaarvan H

Wilhelmina Boe jen I
In dankbare herinnering: H
Kinderen enkleinkinderen ■

Brunssum, 19 november 1994 I
Verzorgingshuis Bronnenhof H
De crematieplechtigheid heeft in besloten fa (■
liekring plaatsgevonden in het crematoriufl 1'I
Heerlen. I

Dankbetuiging I
Voor uw vele blijken van medeleven en bela^Hstelling bij het overlijden en de crematie %L.U
mijn dierbare echtgenote en onze lieve, zorg 2 I
me moeder ■

Lenie I
Harskamp-Hotting I

willen wij u allen hartelijk danken. I
C.W. Harskamp en kinderen ■

Landgraaf, november 1994. I

tJohn Bartholet, 73 jaar, levenspartner van.^|.B
Buise-Wijntjens, Molukkenstraat 6, Maastri<"n ■

De crematie heeft in familiekring plaatsgevond^B

tHuub Jongen, 56 jaar. Corr.adres: A. v. Scha^ ■
laan P 27, Heugem-Maastricht. De uitvaa'*

dienst vindt plaats heden, dinsdag 22 noverO^Bom 10.30uur in de parochiekerk van de H. Mie» 13 I
te Heugem. I

tGiel Nilwik, 75 jaar, in liefde verbonden >*B
Ria van Gessel-van Duursen, Kasteel AerWi 11 ■

keistraat 13, 6043 XV Roermond. De plechtige "" ■
charistieviering zal heden, dinsdag 22 noven*" ~■plaatsvinden om 11.30 uur in de parochiekerk v I
de H. Thomas te Roermond. I

tTheo Verheijen, 54 jaar, echtgenoot van
Soers, Colusdijk 9, 6031 LC Nederweert. VW

plechtige uitvaartdienst zal heden, dinsdag 22 J> ■
vember, plaatsvinden om 11.00 uur in de parocö 1 I
kerk van de H. Lambertus te Nederweert. I
tSjang van de Voort, 92 jaar, echtgenoot

Maria Oyen. Corr.adres: Molenweg 8, 6085
Hora. De plechtige uitvaartdienst wordt gehouo ( ■
woensdag 23 november om 10.30 uur in de ? I
Martinuskerk te Horn. I

tTheo Vink, 50 jaar, echtgenoot van Ria
Godsweerderstraat 26, 6041 GH Roermond-^Jplechtige uitvaartdienst zal heden, dinsdag 22 " ■

vember, plaatsvinden om 14.00 uur in de Onze !■ I
ye Vrouwe Munsterkerk te Roermond. I

tToos Seuren, 69 jaar, weduwe van Paul
Maaslandstraat 5, 6085 CB Hom. De plecWjgJ

eucharistieviering zal heden, dinsdag 22 noV?L--l
ber, gehouden worden om 10.30 uur in de St. M 3
tinuskerk te Hom.

*/3*tWilhelm Ramakers, 89 jaar, weduwnaar v
Elisabeth Cober, echtgenoot van Betje CoO<

Corr.adres: Steeg 9, 6017 AS Thorn. De plecht»^
eucharistieviering vindt plaats op woensdag
november om 10.30 uur in de parochiekerk van
H. Medardus te Wessem.

tLies Lenders, 80 jaar, weduwe van JoanO^Bosch. Corr.adres: Herenslagstraat 3, 6095 k^Baexem. De crematieplechtigheid vindt plaats
familiekring op woensdag 23 november om l*l'-
uur in het crematorium Somerseweg 120, HeeZe'
tPiet Arntz, 90 jaar, echtgenoot van GertrU

Hausmans, Spikkerweg 161 D, 6042 KS Ase' j
ray-Roermond. De plechtige eucharistievieringl^gehouden worden woensdag 23 november .
10.30 uur in de parochiekerk van Onze Lic
Vrouw van Raad en de H. Jozef te Asenray.

tAima Tegelbeckers, 84 jaar, weduwe v^,g
Johannes Wulms, Scheidingsweg 68, 6045 .

Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal wo%
gehouden op woensdag 23 november om 10.30 «
in de kapel in 't Zand te Roermond.

tPiet Claessen, 67 jaar, echtgenoot van To
Snijders, Kapelstraat 17, 6082 AH BuggenU'

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
woensdag 23 november om 10.30 uur in de par
chiekerk van de H. Aldegundis te Buggenum-

tFrederica Kohl-Marquenie, 94 jaar, wedu
van HermanKohl. Corr.adres: J.Kohl, Ottoia",

17, 6006 HK Weert. De plechtige uitvaartdienst
plaatshebben op woensdag 23 november onL „f
uur in de parochiekerk van St. Joseph'te Kee
Weert.

tHendrina Roumen-Schreurs, 81 jaar, we9."jeS
van Bernard Roumen. Corr.adres: Op den Vr »

13, 6081 AS Haelen. De plechtige uitvaartdie^wordt heden, dinsdag 22 november, gehouden
11.00 uur in de H. Lambertuskerk te Haelen. .
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gisteravond de weg naar
de schouwburg om tijdens een inspraakavond te protesteren tegen
het voornemen in Heerlen een gedoogzone voor straatprostitutie
te creëren.
De reden voor die hoge opkomst mag dan wel een negatieve
zijn, de gang van zaken zelf moet - in ieder geval voorlopig -
positief worden beoordeeld. De gemeente geert zelf nog geen
voorkeurslokatie voor een gedoogzone aan, maar biedt haar inwo-
ners de kans op de voorgedragen plekken te 'schieten. Dat
gebeurde gisteren volop. De argumenten tegen een gedoogzone
hadden regelmatig een hoog 'niet-in-mijn-achtertuin-genalte', maar
waren ook vaak begrijpelijk.
Pas over enige tijd zal blijken of en in hoeverre dit nieuwe ge-
meentebestuur ook daadwerkelijk naar zijn burgers heeft geluisterd.
Met andere woorden: betreft net hier inderdaad echte inspraak
voor de Heerlense bevolking? Zo ja, dan is de Heerlense politiek
een stapje dichter bij de burger komen te staan. Het opvoeren
van een schijnvertoning is wel het allerlaatste wat de Heerlense
politiek zich kan permitteren. Daar leek het gisteravond in elk
geval niet op.

J.P./T.S.

Wanneer trekt de Stads-
schouwburg in Heerlen nog
volle zalen? Er moeten al
topartiesten optreden om dat
te bereiken. Het Heerlense
gemeentebestuur lijkt gister-
avond tot dit illustere rijtje te
zijn toegetreden. Zon negen-
honderd (aanvankelijk) voor-
al boze Heerlenaren vonden

Gedoogzone

j^ASTRICHT- In navolging van
j' provinciebestuur heeft nu ooke AVL-directie forse kritiek op de
etkwijze van de Zuidlimburgse

tijdens het onderzoek.rterkwaardig is het dat justitie
.f-doeld wordt waarschijnlijk de
"'jUe, die het oriënterende onder-
.ek heeft uitgevoerd, red.) niet de, °eite heeft genomen om bij AVLage te vragen in de methoden die
v J hanteren voor het accepteren en

""Wijderen van de afvalstromen,"
.^ieert AVL-directeur Dick Roo-

b
«Vendien hekelt hij het feit dat het, Verzoek al is uitgelekt nog voor-
m Soed en wel is afgerond.

"; lede daardoor wordt op voorhand
dj beeld geschetst van onzorgvul- 'Terwinselen was

decor horrorfilm'
Vervolg van pagina 1

" Een volle schouwburg luistertnaar bestuurders op hetpodium (rechtsboven). Foto: driesLINSSEN

Leen gisteren verstuurde brand-
ift t " aan a^e "^ gemeentebesturen
Ij Limburg - die samen voor veer-
.« Procent aandeelhouder zijn van
ta - haaltRootert fel uit naar een
i, Wal niet met name genoemde
jj achten, bedrijven en personen.
v AVL-directeur zegt het sterkeE doeden te hebben dat die 'erop
0 Eijn om het beleid van AVL te
v aermijnen'. In dat verband be-
i shgtRootert de al langer bekende
j ltiek van Limburgse bedrijven op
dü openbare-aanbestedingsproce-
»/es die AVL hanteert voor haar
2|e opdrachten en projecten,va's het afvaltransport en de bouwn twee composteerfabrieken.

Actie

DOOR SABINE DEMAN

van de hoofdverdachte, die bekend
staat als een hardwerkende arbei-
dersvrouw. Haar dochter stamt uit
haar tweede huwelijk.
Irene dumpte, al dan niet met hulp
van Belinda, het lijk in recreatiege-
bied Strijthagen, waar wandelaars
later de lugubere vondst deden.

KERKRADE - Irene en Belinda
doodden René Leunissen ruim een
week geleden na een reeks nieuwe
vernederingen, zo is uit de eerste
verhoren van de vrouwen, die wor-
den omschreven als 'murw gebeuk-
te, psychische wrakken', gebleken.
Daarna werden hoofd, armen en be-
nen van het lijk gescheiden. In het
belang van het onderzoek wil de
politie alleen zeggen dat de man in
de nacht van 12 op 13 november om
het leven is gebracht. Hoe dat ge-
beurde wil de politie nog niet kwijt,
maar volgens de afgelegde bekente-
nissen 'zijn de details gruwelijker
dan in een horrorfilm.

'U laat de hardwerkende
burger in de kou staan'

Contracten
v Praktijk wijst tot nog toe uit dat. °ral bedrijven van buiten deze

miljoenencontracten met
9

tj Weten af te sluiten, omdat zij
i-J^erkelijk lagere prijzen hante-
(j °-an hun concurrenten in Lim-
st/f' daarover: „Ik heb het
ven §evoel dat een aantal bedrij-
te en Personen er nog steeds meel-
as heeft dat AVL openbaarbesteedt."

banen op het spel. De gemeente
kiest voor zestig vrouwen en laat de
hardwerkende burger in de kou
staan."

Het misdrijfvertoont sterke gelijke-
nis met de Maastrichtse moordzaak
Nijsten in juni 1992. Nijstens' li-
chaam werd toen in het Albertka-
naal gevonden zonder hoofd. Hij
bleek te zijn gedood en onthoofd
met een electrische zaag. Het hoofd
werd weken later in een vaas terug-
gevonden. Een vriendin van Nijsten
en een huisvriend bekenden de man
té hebben vermoord omdat hij zijn
huisgenoten 'geestelijk en lichame-
lijk zwaar mishandelde. De vrouw
werd uiteindelijk veroordeeld tot
vijf jaarcel.

De echtgenote werd zondagmiddag
aangehouden in haar woning aan de
Schaesbergerstraat in deKerkraad-
se wijk Terwinselen. Haar achttien-
jarige dochter werd ongeveer tege-
lijkertijd door vier rechercheurs in
burger opgepakt in een café in de-
zelfde straat. Volgens rechercheurs
waren beide vrouwen 'meer dan op-
gelucht na een week van ondraag-
lijke spanning.
Leunissen was de derde echtgenoot

Maastricht

Het hoofd en de ledematen verstop-
te de vrouw later op de dag bij een
parkeerplaats bij de Duitse grens-
plaats Übach-Palenberg. Op Irene's
aanwijzingen heeft de politie de li-
chaamsdelen gevonden.

hü drukt de 56 Lim-
Vrpe gemeenten echter op het
ftiri da* overheidsbedrijf niet
Seri S doet dan et strikt en v°l"
Hj.s de wettelijke voorschriften
ï>rr|

V°eren van afvalbeleid van de
tervir,cie. Daarbij benadrukt Roo-
a[„ jj°g eens dat zowel de provincie
M/t e gemeenten het beleid van

opalen en controleren via de
ac* van Commissarissen.

„Het college mag en kan niet ver-
wachten dat wijkbewoners - nadat
hen een gedoogzone door de strot is
geduwd - prostituees in moeilijkhe-
den de helpende hand zullen toeste-
ken." Gesteund door 3700 handte-
keningen stelde Zijlstra dat er een
Euregionale, lege plek als gedoog-
zone kan worden ingericht. Maar op
korte termijn leek hem de Imstenra-
derweg de enige lokatie die kans
van slagen maakt.

Chief Zoethout uit Heerlen-zuid
koos welbewust voor de ludieke
aanpak. „Ik pleit voor een rijverbod
tijdens de tippeluren. Het zijn im-
mers hoerenlopers." Enkele andere
sprekers waren ludiek zonder dat ze
dat beoogden. Zoals de vrouw die
zei in kleine kring weer rust te zoe-
ken en die alle aanwezigen kracht
toewenste.

De ondernemers van De Koumen
sparen kosten noch moeite om hun
bedrijventerrein gedoogzone-vrij te
houden. „De burgemeester zet zich
enorm in voor het behoud van over-
heidsbanen bij Defensie in Kerkra-
de, maar hier zet hij honderden

Defensie: banen in
Kerkrade moeilijk

Een vertegenwoordiger van de ge-
meente Utrecht, die al acht jaareen
gedoogzone heeft, diende hem van
repliek. „Na invoering van de ge-
doogzone is geen enkel bedrijf ver-
trokken, sterker nog: er is een hoog-
waardig bedrijvenpark bij geko-
men." Nadat een afwerkplek werd
ingesteld, verdwenen volgens hem
de klachten van omwonenden als
sneeuw voor de zon. Wat de onder-
nemers van de Koumen wellicht
ook minder zal zinnen, is een plan-
netje van de politieke partij Hart
voor Heerlen. Die ziet in de doodlo-
pende Handelsstraat, helemaal aan
de rand van De Koumen een zeer
goed alternatief. „Daar kun je een
rondrijcircuit maken, geheel los van
de doorgaande wegen."

Veel alternatieve lokaties werden
gisteren niet genoemd. De een be-
pleitte een groot gebouw, het Eros-
centrum, de ander suggereerde een
parkeerbaan langs de autoweg. En
die het liefst zo dicht mogelijk bij
Duitsland. Want al gaf wethouder
Seijben keiharde cijfers (van de 58
geregistreerde vrouwen zijn er 25
Duits), je praat het de Heerlenaren
niet uit hun hoofd: vooral Duitse
hoeren en klanten zorgen in Heer-
len voor de problemen.

Zeventien millevoor herstel kapel
cisc RADE "De Broeders Fran-
Ejj anen van Bleijerheide krijgen
Hg zeventien mille van de ge-
t, etlte Kerkrade voor het opknap--11 van de kapel.

enkele weken geleden dat wellicht
de vestiging van een Amerikaanse
commandopost in Zuid-Limburg
vervangende werkgelegenheid voor
zestig personeelsleden van dienst-
plichtzaken kan bieden. Midden
november zouden de Amerikanen
bekendmaken of de keus op Lim-
burg was gevallen. Maar uit de
brief van Gmelich Meyling aan de
kamer blijkt dat de Amerikanen
nog niets hebben besloten.

KERKRADE - Het ministerie van
Defensie heeft aan de vooravond
van het begrotingsdebat opnieuw
een sceptische brief naar deTweede
Kamer gestuurd over de toekomst
van de directie Dienstplichtzaken.
Volgens het departement levert de
verplaatsing van de personeelswer-
ving voor de nieuwe krijgsmacht
naar Kerkrade amper nieuwe werk-
gelegenheidvoor de directie op.Jtien Semeente subsidieert hiermee

'"*Ost Pr°cent van de totale herstel-
itw n voor de kapel. De Francisca-
JheKk aan de Pannesheiderstraat
!vsn ri

Gn -^et gemeentebestuur in juni
Ige Jaar verzocht om een bijdra-
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HEERLEN - Burgemeester Pleu-
meekers betoogde dat alleen streng
politie-optreden niet helpt en dat
het verbieden van prostitutie niet
mag. „Het enige dat jekunt doen is
het controleerbaar en beheersbaar
maken van de eh, afwerkactivitei-
ten."
Ook wethouder Seijben kreeg het
woord 'vrijen' nauwelijks over zijn
lippen, hij had het onder meer over
'dames die hun bedrijf voeren.'

Seijben betoogde dat een gedoogzo-
ne het gevaar voor seksueel over-
draagbare ziekten vermindert.
„Straatprostituées hebben in Heer-
len jaarlijks 35.000 seksuele contac-
ten met drieduizend verschillende
klanten. Een gedoogzone geeft hen
rust en dat maakt hen benaderbaar.
Je kunt dan een beroep op hen doen
om condooms te gebruiken."

Toen het rumoer na twintig minu-
ten nog steeds niet verstomd was en
schreeuwers de toespraken vanaf
het podium bleven verstoren, kwam

Pleumeekers met de winnende
schaakzet. „Het is een klein kunstje
voor u om deze bijeenkomst te laten
mislukken. We zijn niet zo kort-
zichtig om niet te verwachten dat
de meesten van u tegen een gedoog-
zone zijn. Toch hebben we bewust
voor deze weg gekozen."

De schreeuwers begonnen de meer-
derheid van de aanwezigen blijk-
baar te irriteren, want nu kreeg de
burgemeester voor het eerst ap-
plaus. De stemmingmakerij was op
slag verdwenen, het uitwisselen van
argumenten stond verder voorop.

En het moet gezegd, de burgers
hadden een veelheid van argumen-
ten, die altijd begrijpelijk waren en
regelmatig ook zeer zinnig. Woord-
voerder Nico Zijlstra van de woon-
wijk Nieuw-Lotbroek, die drie
mogelijke gedoogzones in de buurt
heeft, vond dat de problemen van
Zeswegen verplaatst worden naar
het Hoensbroekse industrieterrein
De Koumen. „De overlast zal van-
daaruit uitwaaieren naar onze wijk
met 5000 inwoners, waaronder ruim
duizend kinderen."

mijn hoofd tegen de muur gaan
bonken. Ik wilde het geld zo vlug
mogelijk uit mijn huis. 's Nachts
heb ik zelfs nog een koffer met
geld in de kazerne gezet."

De toekomst van de directie Dienst-
plichtzaken staat op het spel nu
binnenkort de dienstplicht zal wor-
den opgeschort. De Tweede Kamer
heeft verschillende malen aange-
drongen op vervangende werkgele-
genheid voor de directie Dienst-
plichtzaken. De directie zou vol-
gens een Kamermeerderheid in de
toekomst nieuwe administratieve
taken moeten krijgen. Daarnaast
zou de directie een functie moeten
krijgen bij de personeelswerving
voor het toekomstige beroepsleger.Bizarre bekentenissen in

zaak Anthony De Clerck

„De zak met geld begon plotseling om zijn moeder te roepen”
PENT/MAASTRICHT - Het zalJe maar overkomen. Je staat op
o
e wacht om de buit van een
Verval in je auto over te laden

e
n Plotseling komen ze aan met,en groot pak dat om zijn moe-er roept. Of jezet thuis de tele-

aan en je komt plotselingot het besef dat de man met wie
£ al jaren lief en leed deelt de
gezochte ontvoerder van de klei-
Ile Anthony de Clerck is.

Directie Dienstplichtzaken in
Kerkrade is vandaag in de Tweede
Kamer om het debat over de Defen-
siebegroting bij te wonen. Een deel
van het spandoek dat vrijdag is op-
gehangen aan het Defensiekantoor
wordt vandaag in Den Haag onder
de aandacht van deKamerleden ge-
bracht. De Kerkradenaren lopen
eerst een korte optocht in de buurt
van het Binnenhof en bieden ver-
volgens een petitie aan deKamerle-
den aan. Komt er geen vervangend
werk dan volgen mogelijk hardere
acties.

vendien was mij een flink bedrag
beloofd."

Ik leverde hem kogels met rub-
beren koppen omdat die minder
gevaarlijk zijn. Voor mij was het
een aardige bijverdienste."

Huber zou ook een lichte bestel-
wagen huren en daarmee op een
afgesproken parkeerplaats gaan
staan. In ruil voor anderhalf mil-
joen frank (zon f 75.000) moest
hij er wachten op de 'overval-
lers', die hun zak vol geld in zijn
auto zouden laden.

Het ministerie van Defensie heeft
keer op keer laten weten geen ver-
vangende werkgelegenheid voor de
Limburgse vestiging te hebben. De
vaste kamercommissie Defensie eis-
te een paar weken geleden dat het
ministerie nog eens zou voorreke-
nen hoeveel een verplaatsing van de
afdeling personeelszaken vanuit
Den Haag naar Limburg extra kost.
Dat kost 1,5 miljoen meer dan de
verplaatsing van personeelszaken
naar Utrecht, Den Haag en Amster-
dam, schrijft staatssecretaris Gme-
lich Meyling nu in een brief aan de
Tweede Kamer. Daar staat dan te-
genover dat een dergelijke ver-
plaatsing amper nieuwe werkgele-
genheid oplevert.

eze en andere verrassingen
drie van de elf be-

ëdigden die sinds vorige"eek bij de rechtbank in Gent
k re^htstaan voor de geruchtma-

ontvoering van Anthonye Clerck, zoon van een rijke«amsetextielmagnaat, op 4 fe-wuari 1992. De jongen werd
e een maand vastgehouden
va k- am uiteindelijk na betaling
los ï

al3mili°en gulden aan
t^;g, in de buurt van Maas-zicht vrij.

De derde verdachte die gisteren
werd gehoord, Marina Krawinc-
kel (32), de (inmiddels ex-)vrouw
van Vanhamel, ontkende elke'
medeplichtigheid aan de ontvoe-
ring. „Tot op vandaag weet ik
nog altijd niet wat ik hier doe,"
aldus de vrouw. „Ik heb nooit
iets gemerkt van een ontvoering.
Het enige wat ik heb opgemerkt
is dat mijn man heel zenuwach-
tig was en 's avonds thuis plotse-
ling het tv-nieuws aanzette. Ik
vroeg hem nog: 'Je zit daar toch
niet voor iets tussen?'. En aange-
zien mijn man tegen mij niet kan-
liegen, antwoordde hij bevesti-
gend. Maar hij zei verder niet
wat er aan de hand was. Veel
meer vragen heeft Marina haar
man of zichzelf nooit gesteld.
„De afspraak met mijn man was
immers: 'stel me nooit vragen,
dan kunnen ze jou er ook nooit
bij betrekken."

Niet alleen Huber maar ook een
andere medeplichtige, Patrick
Houdmeyers, een 28-jarige be-
roepsmilitair en tevens neef van
Vanhamel, zei vooraf niet te
hebben hebben geweten dat het
om een ontvoering ging. Hij
klopte bij zijn oom aan met de'
vraag om een lening en kreeg een
tijdje later het voorstel om in
ruil voor 200.000 frank (f 10.000)
een auto te regelen voor de over-
handigingvan het losgeld en zijn
garage ter beschikking te stellen
om het geld voorlopig te bewa-
ren.

„Het losgeld, 250 miljoen frank,
heb ik in twee wasmanden ge-
stopt," aldus de militair. „Nee,
ik had niets gehoord van de
zaak-Anthony. Voor mijn beroep
ben ik niet veel thuis. Pas toen
mijn oom werd gearresteerd wist
ik hoe laat het was en ben ik met

Twee wasmanden
Alcoholgebruik
eerder strafbaar
BRUSSEL/HEERLEN - In Bel-
gië wordt per 1 december rijden
met meer dan 0,5 promille alco-
hol in het bloed strafbaar. Op
dit moment ligt de grens voor
rijden onder invloed nog op 0,8
promille.

De verlaging van depromillage-
grens heeft te maken met het
grote aantal dodelijke ongeval-
len in België, waarbij vaak
drank in het spel is. Weggebrui-
kers met een promillage tot 0,8
krijgen een rijverbod van drie
uur en een boete tussen de 250
en 500 gulden.

Het merendeel van het huidige per-
soneel zal gebruik maken van het
recht om mee te verhuizen naar het
zuiden, aldus Gmelich Meyling. Al-
leen dankzij het natuurlijk verloop
in het huidige personeelsbestand
zullen op termijn 'enige functies'
vrijkomen. De staatssecretaris zei

Huber: „Toen ik de grote zak
zag, dacht ik: dat moet veel geld
zijn. Maar plotseling hoorde ik
bij het overladen vanuit de zak
een kind om zn moeder roepen.
Ik wist niet waar ik het had. Het
scheurde door mijn hele lichaam.
Ik werd er bijna onwel van. Ik
had Vanhamel altijd gekend als
een vader die heel correct was
met zijn eigen kinderen...."

e eerste, Yvon Huber (56) uit
'est die door hoofdverdachteaniel Vanhamel (37) was aan-|r °cht om wapens te leveren, is
v nog steeds niet goed van.

!■ vanhamel beloofde mij één mil-
nT ank als ik met hem zou
kenTerken aan een klasje. Ik
ove ,hem als de man van dervallen op geldtransporten,
zouriVerm°edde ik dat de wapensuo-en dienen voor een overval.

Woede
Op dat moment kan de grote ge-
spierde Vanhamel zijn woede

Huber gaf toe dat hij een brief
van de ontvoerders bij een pas-
toor in de bus had gestopt en een
cassette met Anthony's stem bij
de kerk in de woonplaats van de
familie De Clerck had gelegd.
Ook het losgeld had hij ten slotte
opgehaald. „Maar dat deed ik
omdat ik dekleine zo vlug moge-
lijk weer vrij wilde krijgen. Bo-

niet meer bedwingen en springt
op uit zijn beklaagdenbank.
Maar de kleine Huber gaat on-
verstoord verder. „Diezelfde
avond had ik met Vanhamel een
knetterende ruzie omdat hij me
had voorgelogen. Er is immers
een groot verschil tussen een
overval en het pakken van een
kind. Ik heb zelf twee kinderen.
Maar ik zat erin en kon er niet
meer uit. Ik durfde de politie
niet in te lichten uit angst voor
mijn gezin. Bovendien was het
ook veiliger voor dat manneke
dat ik zou zwijgen. Maar elke
avond zaten mijn vrouw en ik als
geslagen honden naar het televi-
sienieuws over de ontvoering te
kijken." Uiteindelijk kreeg Vanhaemel

zelf nog even gelegenheid om op
de afgelegde verklaringen te rea-
geren. „Sommigen doen hier al-
les om hun verantwoordelijkheid
te ontlopen," zei hij. „Ik zweer
op het hoofd van mijn twee
kindjes dat enkel mijn neef nooit
vragen heeft gesteld. Derest wist
van het begin af dat het om een
ontvoering ging!"

(ADVERTENTIE)

"scüSssw
k^.oiÜM'MMOMiAiAiHAH systemen ★ Codeorsystemen * KFZ-Detf©1 119ingSSySternen sleutels - ookvolgens nummer
Adalbertsteinweg 21 - Aken - Tel. 0049.241946850

Dinsdag 22 november 199413

Forse kritiek AVL op
werkwijze recherche

Op voorhand beeld geschetst van onzorgvuldigheid'
GELEEN - Na de laatste voorronde
in de strijd om het Limburgse buut-
tekampioenschap, gisteravond in
De Hanenhof in Geleen, zijn zeven
buuttereedner toegelaten tot de fi-
nale op vrijdagavond 13 januari in
Beegden. In alfabetische volgorde
zijn dat: Piet Evers uit Linne, Ger
Frenken Roggel, Jan Geraedts
Asenray, Joep Joosten Hom, Ton
Laeven Brunssum, Hub Stassen
Voerendaal en Robert Waldouwer
Maastricht.

Zeven finalisten
in buuttestrijd
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Massaal protest

limburg



DOOR HANS GOOSSEN dat heeft de politie-agent, dat
heeft de bakker, de juwelier, dat
heeft de pompbediende honderd
keer erger."

Maar de overgrote meerderheid
van de artsen die ooit fysiek of.
verbaal bedreigd is, reageert
minder laconiek. Een dergelijk
incident laat sporen na. Natuur-
lijk is er de vrees voor eigen lijf
en leden, maar meer nogvoor het
gezin. „Je voelt je niet meer vei-
lig. Als huisarts verkeer je toch
in een kwetsbare positie. De
praktijk is vaak aan huis. En als
jij 's nachts een visite moet af-
leggen. Wie moet dan de deur
voor de volgende patiënt openen.
Dat is toch jevrouw."

OIRSBEEK - Klaassen weet
waarover hij praat. Niet alleen
omdat hij als voorzitter van de
Zuidlimburgse afdeling van de
huisartsenvereniging meerdere
malen met bedreigde collega's te
maken heeft gehad, maar ook uit
eigen ervaring. Dreigementen als
'Ik weet je wel te wonen' en 'als
je nu niet komt, zal ik je eens
verbouwen' werden hem al eens
naar het hoofd geslingerd. „En
een keer ben ik zelfs onder poli-
tiebegeleiding op huisbezoek
gegaan," herinnert hij zich. „Je
bent als arts nu eenmaal ver-
plicht hulp te bieden. Dat is je
beroep. Maar ik vond de situatie
zo dreigend dat ik de politie ge-
beld heb."

Man bedreigt huisarts met mes. Een klein berichtje in
dekrant van zaterdag. Een mes op dekeel van een
Kerkraadse huisarts. Omdat hij niet het door de
patiënt geëistereceptje uitschreef. Een incident.
Maar dan wel een dat vaker voorkomt. Uit een

landelijk onderzoek van bijna drie jaar geleden bleek
dat dehelft van de huisartsen al eens fysiek bedreigd

is. Om oververbaal geweld nog maar te zwijgen.
Hoewel agressie tegen artsen vaker voorkomt in de

grote steden, wordt ook demedicus in minder
bevolkte gebieden wel eens hardhandig

geconfronteerd met een ontevreden patiënt. „Een
collega die inmiddels lang en breed begraven is, werd
vijftien jaar geleden al in elkaar geslagen. Het is dus

geen nieuw, maar wel een groeiendprobleem,"
vertelt de Oirsbeekse huisarts Tjeu Klaassen.

Klaassen: 'Geen nieuw maar wel een groeiendprobleem'

Patiënt houdt handen
niet altijd thuis

HEERLEN
Royal: Truc Lies, t/m wo 18 en
20.30 uur. Rivoli: The mask, dag-
dag. 18.30 en 20.30 uur, wo ook
14 uur. Maxim: Jungle Jack, wo
14 uur. H5: Blown away, dag. 14
18.15 en 20.45 uur. Trial by jury,
dag. 14.15 18.15 en 20.30 uur. De
aristokatten, wo 14.30 en 16.30
uur. Baby's day out, dag. 14.30
en 18.30 uur, wo 16.30 uur.
When a man loves a woman,
dag. 21 uur. The Flintstones, wo
14.30 en 16.30 uur. The shadow,
dag. 18.30 uur. The crow, dag. 21
uur, di 14.30 uur.

bioscopen

Cinema-Palace: The Specialist,
dag 18.30 en 21.30 uur. The
crow, dag. 18.30 en 21.15 uur,
wo ook 14.30 uur. Speed, dag. 21
uur. Baby's day out, dag. 18.3"
uur, wo ook 14.30 uur. De aris-
tokatten, wo 14.30 uur.Lumière"
Short cuts, dag. 20 uur. Rebels
of theneon god, dag. 20.30 uur.

MGM: Forrest Gump, dag. I 4
21 uur. When a man loves a wo-
man, dag. 18.30 uur. True lies,
dag. 13 15.45 18.30 21.30 uur.
The mask, dag. 13.15 16 18.4»
21.30 uur. Trial by jury, dag.
13.15 16 18.45 21.30 uur. Rouge,
dag. 16. 18.45 en 21.30 uur.
Blown away, dag. 13.15 16 18.45
21.30 uur. Duimelijntje, dag-
-13.15 uur.

MAASTRICHT

GELEEN
Roxy: Forrets gump, dag. 20.30
uur. The mask, dag. 20.30 uur,
wo ook 14 uur. Jungle Jack, wo
14 uur.

SITTARD
Forum: Blown away, dag. 20.3"
uur, wo 14 uur. The Specialist,
dag. 20.30 uur, The llintstones,
wo 14 uur.
Filmhuis: El pajaro de la felici-
dad, wo 20.30 uur.

ECHT
Royal: Truc lies, t/m di 20.3"
uur. The Specialist, t/m di 20.30'

ROERMOND
Royal: Truc lies. t/m wo 20.30
uur. Royaline: The mask, W°
14.30 uur. Four weddings and a
funeral, di wo 20.30 uur, zo
16.30 uur. De aristokatten, wo
14.30 uur.Dan zeg je 'daar praten we een

keer over. Maar begrip houdt
natuurlijk op bij het in elkaar
slaan van iemand."

Klaassen kan best begrijpen dat
mensen in al dan niet vermeende
noodsituaties niet volgens de
gangbare fatsoensnormen reage-
ren. „Als er dan eens iemand
boos wordt en er een keer ge-
scholden of gevloekt wordt....

# TjeuKlaassen: „Begrip houdt op bij het in elkaar slaan van iemand." Archieffoto: PETER ROOZEN

ook toegenomen."dienst niet. Je hebt dan niet al-
leen je eigen patiënten maar ook
die van vier collega's."

in detheaters
HEERLEN

di. 22/11: dans: Black, Blanc, Beur me
Rapetipas.

sen ontbreken! De politie houdt:
het op incidentjes en roept art-
sen op in elk geval aangifte te
doen. Klaassen signaleert deson-
danks een toename van het pro-
bleem. „Aan de ene kant zijn
artsen in de loop der jaren van
hun troon gehaald en minder on-
aantastbaar geworden. Dat heeft
natuurlijk zijn goede kanten,
maar ook slechte. Aan de andere
kant is de agressie in de heden-
daagse samenleving natuurlijk

MAASTRICHT
di. 22/11: dans: Nederlands Dansthea-
ter 1.

Of hij ook collega's kent die zelf
hun handen niet thuis konden
houden en in een agressieve bui
een patiënt in elkaar geslagen
hebben? Het antwoord is een
galmende schaterlach. Zoiets
hoort volgens hem toch meer
thuis in de categorie van 'man-
bijt-hond.' „Maar als ik het ooit
hoor, bel ik meteen de krant.
Heeft u een leuke primeur."

SITTARD
di. 22/11: komedie: Paul Clark "re
Potters joke. e;
wo. 23/11: theater: Ines Contreras m 6
V su grupo flamenco.

bekend staat als iemand die dat
wel doet, krijg jeeen toeloop van
verslaafden. De drugsopvang is
voor de consultatiebureaus voor
alcohol en andere drugs. Daarom
zijn we ook zo gekant tegen de
bezuinigingen op de CAD's. Als
zij het niet doen, komt het straks
op de huisartsen neer, maar die
kunnen dat echt niet aan."

De ene arts kan beter omgaan
met een dreigement dan de an-
der. Zo liet een van de deelne-
mende medici aan het al eerder
gememoreerde onderzoek van
het Nederlands Instituut voor de
Eerstelijnsgezondheidszorg (Ni-
vel) het volgende optekenen: „Ja
weieens de politie gebeld en ge-
zegd: 'Jongens, dit en dat is
gaande, ik ga er naar toe en ik
vind het wel leuk als jullie om de
hoek staan te kijken.' Maar ja,

De agressievelingen bevinden
zich ook onder de eigen patiën-
ten van de huisarts, maar de
meeste ontsporingen vinden
plaats tijdens diensten en waar-
nemingen. „Over het algemeen
geldt dat hoe beter de arts de pa-
tiënt kent, hoe minder kans dat
het mis loopt. Als ik 's nachts ge-
beld word door een van mijn
vaste mensen weet ik waar ik
aan toe ben. Ik ken zijn omstan-
digheden en weet dat ik een
ambulance moet bellen als hij
weer eens in ademsnood verkeert
en naar het ziekenhuis moet.
Maar als mijn vervanger dan
eerst allerlei vragen stelt, kan
het zijn dat de patiënt of het fa-
milielid aan de andere kant van
de lijn zich afvraagt waarom het
zo lang duurt. Patiënten denken
ook vaak dat het zo simpel gaat.
Je drukt op een knopje en de
carroussel gaat draaien. Maar zo
werkt het zeker in een weekend-

Waarnemer

Drugs
Volgens het Nivel-onderzoek zit-
ten er veel probleemgevallen
onder 'drugsgebruikers. „Als
vereniging hebben we ons op het
standpunt gesteld dat 'we in
principe geen recepten voor me-
thadon of zo uitschrijven. Als je

Limburgse cijfers over bedrei-
ging van en agressie jegens art-

Dreigende luchten
ROERMOND

di. 22/11: toneel: Erna Sassen en WW"'
neke van Groningen. Newo. 23/11: theater: Stef Bos met v
fanatasie.

di. 22/11: operette: Muziektheater
Bohemen met Die Czardasfürstin- ,g
wo. 23/11: toneel: John Lanting, Gu>
Jonckers e.a. met Japon van het balk

VENLO

WEERT
di. 22/11: theater: Theatergroep De Zo»
met In het oosten.
wo. 23/11: muziek: Samba Salad.

20Alle voorstellingen beginnen om
uur, tenzij anders aangegeven. In M"
tricht beginnen de voorstellingen
20.15 uur.

Promest blijft
voorlopig open

schorten. De NCB is
boos op het Landbouw-
schap omdat pogingen
voor de oprichting van
een mestcentrale zijn
stukgelopen. Deze cen-
trale had alle overtolli-
ge mest moeten verde-
len tussen akkerbouw-
gebieden en mestfabrie-
ken als Promest. De
partijen proberen mo-
menteel alsnog over-
eenstemming te berei-
ken over de mestcentra-
le. Als dat op tijd lukt,
kan Promest blijven be-
staan.

Of het schap het geld
daadwerkelijk zal ont-
vangen is de vraag. De
Noordbrabantse boe-
renbond NCB heeft zijn
leden geadviseerd de
betaling van de bestem-
mingsheffing op te

mestverwerking in
Zuid-Nederland." Pro-
mest had eerder gezegd
in 1994 120.000 ton
mest te zullen verwer-
ken. In werkelijkheid
gaat het slechts om
102.000 ton, aldus het
Landbouwschap.

GroenLinks heeft in-
middels vragen gesteld
aan landbouwminister
Van Aartsen over de
verwikkelingen rond
Promest.

Met het geld kan Pro-
mest de voorraad drijf-
mest wegwerken die op
het bedrijfsterrein aan-
wezig is. In totaal gaat
het om circa 40.000 ton.
De aanvoer van mest

HELMOND - De mest-
verwerkingsfabriek
Promest in Helmond
blijft voorlopig open.
De fabriek vroeg vorige
week maandag uitstel
van betaling aan nadat
het Landbouwschap de
geldkraan had dichtge-
draaid. Daardoor werd
Promest met onmiddel-
lijke sluiting bedreigd.
Het Landbouwschap
heeft Promest inmid-
dels weer van geld
voorzien, zo heeft het
gisteren bekendge-
maakt.

voor veehouders in het
zuiden te verlagen van
66 cent per kg fosfaat
naar 60 cent. Met de
heffing wordt de ex-
ploitatie van Promest
voor 1994 bekostigd.
Volgens het Landbouw-
schap is de verlaging
het gevolg van „nadere
gegevens over de feite-
lijke omvang van de

Het Landbouwschap
heeft ook besloten de
bestemmingsheffing

wordt overigens niet
hervat.

PvdA mikt op achttien
zetels in de Staten

Versterking op sociaal-economisch gebied

Schutgens
voorzitter

secretarissen
LANDGRAAF - J. Schutgens, &
gemeentesecretaris van kan
graaf, is gekozen tot voorzitte
van de kring Zuid-Limburg v*"

de Vereniging van Gemeentes '

cretarissen (VGS). Hij volgt w-
Biemans op die gemeenteseer
taris van Valkenburg is. Bieina"
is lid geworden van het landeli]
bestuur van de VGS." Twee bomen in het landschap steken bij het vallen van de avond schril af tegen

overdrijvende wolkenvelden. De zon komt steeds lager te staan en de kans op kouder
weer neemt dus toe, vooral nu de zuidelijke winden ontbreken. De voorspellers ver-
wachten overigens tegen het einde van de week inderdaad wat kouder weer, maar
echt koud zal het nog niet worden. Foto: peter roozen

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

SWALMEN - De PvdA in Provin-
ciale Staten mikt op achttienvan de
63 zetels bij de verkiezingen in
1995. Zes meer dan nu. Als dat lukt
dankomen er tien nieuwe gezichten
bij want vier huidige PvdA-staten-
leden keren straks niet meer terug.
Minder mensen uit de gesubsidieer-
de sector maar meer uit de finan-
cieel-economische hoek. Vernieu-
wing en continuïteit.

mee de Partij van de Arbeid vol-
gend jaar de verkiezingen voor de
Provinciale Staten ingaan. Op-
steegh vormde samen met André
Bloemers (Roermond), Piet van de
Donk (Kerkrade), Irene Maks
(Heythuysen) en Jan Reerink
(Maastricht) de onafhankelijke
commissie voor de kandidaatstel-
ling. De commissie hield in totaal
45 kandidaten onder de loep.

Vier zittende PvdA-Statenleden ke-
ren op eigen verzoek niet meer te-
rug: Mart van Stralen (Kerkrade),
Rien Alfenaar (Puth-Schinnen),
Ben Assendelft (Roermond) en I.
Havermans (Sittard).

Er zijn twee lijsten: één voor Zuid-
en één voor Noord- en Midden-
Limburg samen. Op elke lijst een
dertigtal namen. Het is de bedoe-
ling dat Zuid straks twaalf zetels
bezet en Noord zes. Op beide lijsten
onder aanvoering van Jan Tinde-
mans (lijsttrekker) Nederweert, Ger
Kockelkorn (Kerkrade) en Odile
Wolfs (Eijsden). Met een tegenval-
lend verkiezingsresultaat zit van de
bestaande Statenleden alleen Bert
Havenith (Heerlen) op de wip. Hij
staat elfde op de lijst 'Zuid.

Nieuwe gezichten op de lijst zijn
onder meer FNV-bestuurder Wiel
Friedrichs (57) uit Voerendaal en
Ben Dankbaar uit Maastricht. Deze
laatste is hoofd-onderzoek bij het
Maastrichtse onderzoekinstituut
Merit. Friedrichs en Dankbaar
moeten met name de sociaal-econo-
mische en financiële kant van de
fractie versterken. Deze wens vloeit
voort uit de klacht dat de huidige
fractie te eenzijdig is samengesteld.

Uitgaande van achttien zetels ma-
ken de volgende nog niet genoemde
PvdA'ers kans om in de Staten een
plaats te veroveren: Tes Gybels
(Landgraaf), Vera van Piggelen
(Voerendaal), Arie Kuijper (Heer-
len), Wiel Janssen (Valkenburg),
Arme Zwigt (Maastricht), Willie de
Jong-Van Doorn (Geleen), Laetus
Kaasenbrood (Maastricht), Gerard
Uff (Roermond), Toos Buijssen
(Grubbenvorst), Johan Sonnemans
(Bergen), Fons Tans (Baarlo), Nic
Dings (Venlo en Dickie Minken-
Janssen (Wanssum).

De lijsten zijn gisteren naar de ver-
schillende afdelingen gestuurd. Op
17 december worden de kandida-
tenlijsten definitief vastgesteld.

Nog geen verdeelsleutel
vierde sluis Ternaaien

Nederland en Wallonië wachten op subsidie Europese Unie
Prof. Wijnen

hoogleraar LUC
DIEPENBEEK - Prof dr. Wy-
nand Wijnen, de grote man acn-
ter het onderwijssysteem v?n.
Rijksuniversiteit Limburg, is De'
noemd tot tijdelijk hoogleraa
aan het Limburgs Universiteit*
Centrum in het Belgische Die'
penbeek. Wijnen zal daar de op-
drachten in het kader van d

leerstoel ere-rector prof. dr. ff
Verhaegen vervullen. De voorzi -
ter van de vakgroep onderwiP'
ontwikkeling en onderwijs**^
search en ere-rector magnifici
van de RL houdt de inaugura^
rede voor zijn nevenfunctie op
december aanstaande.

(ADVERTENTIE)
Zó mooi

Zó gezellig
Zó vakkundig ingericht

door

bmaftrs
Dautzenbergstr.4o Heerlen

Dit bleek gisteravond in het ge-
meentehuis van Swalmen waar
Henk Opsteegh en Jan van Haperen
de kieslijsten presenteerden waar-

(ADVERTENTIE)
U zit te genieten

en u blijft genieten
in defauteuils van

benJjhs
Dautzenbergstr.4o Heerlen

„Dat er nog geen verdeelsleutel is
vastgesteld, ligt aan de Europese
Unie. De EU heeft subsidie toege-

verlengstuk vindt in het Julianaka-
naal. Daardoor is een doorvaart
mogelijk naar Rotterdam en het
Rijn-industriebekken.

Als alles volgens plan verloopt, zou
de vierde sluis in 1999klaar moeten
zijn.

Door het nog steeds toenemende
scheepvaartverkeer zijn de wacht-
tijden bij de 'Stop' van Ternaaien
onaanvaardbaar lang. Op piekda-
gen duurt het oponthoud soms meer
dan een etmaal. Jaarlijks passeren
er 22.00 binnenvaartschepen. Boten
van meer dan 640 ton moeten ge-
bruik maken van de inmiddels ruim
dertig jaar oude derde sluis, die
door de grote drukte nauwelijks
buiten bedrijf kan worden gesteld
voor onderhoudswerkzaamheden.

MAASTRICHT - Nederland en
Wallonië hebben nog altijd geen
overeenstemming bereikt over de
onderlinge verdeelsleutel van de
aanlegkosten voor een vierde sluis
bij Ternaaien. De tijd begint te
dringen omdat komend jaar met de
bouw van de ongeveer honderd mil-
joen guldenkostende sluis zou wor-
den begonnen. Toch verwacht een
woordvoerder van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat geen
vertraging.

zegd, maar we weten nog steeds
niet hoeveel geld er beschikbaar
wordt gesteld. Dan is het voor Ne-
derland en Wallonië moeilijk om
over een verdeling van deresteren-
de kosten te praten. Maar we zullen
er heus wel uitkomen. We hopen op
spoedig bericht van de EU, want
die is nu aan zet."
Nederland"en Wallonië tekenden in
mei van dit jaar in Chateau Neer-
canne in Maastricht een intentie-
verklaring om eindelijk haast te
maken met de bouw van een vierde
sluis bij Ternaaien. Het sluizencom-
plex ten zuiden van Maastricht is
een belangrijke schakel in het Eu-
ropese waterwegennet. Het ver-
bindt het Albertkanaal (Luik-Ant-
werpen) met de Maas die weer een
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Van onze correspondent
MATHEU BEMELMANS

fERKRADE - Ruim twintig
r'oegbazen in Kerkrade heb-
fn de gemeente verzocht de

door deweek te
erschuiven van een uur naar

J^ee uur 's nachts. Het ver-
°ek wordt ingegeven door decherpere controles die de po-ltie uitvoert bij cafés. Een

kroegen heeft daardoor
ai een proces-verbaal gekre-sen..e cafés in Kerkrade moeten maan-ag tot en met donderdag om eenUr dicht. Uitbaatster Nauts van 't
offere Huske, een van de brief-

ehrijvers, noemt de sluitingstijd
«rechtvaardig in vergelijking met
andgraaf, Heerlen en Brunssum.
aar mogen kroegen door de week
' twee uur openblijven.

at Nauts vooral stoort is het ge-
'jzigde optreden van de politie.

werd oogluikend toege-aan dat we door de week tot twee
zelfs drie uur open waren. Somsaren de kroegen zelfs tot vier uurpen met de rolluiken dicht. Maar

'jrids het WK-voetbal wordt er heelreng gecontroleerd," aldus Nauts.

DOOR HAN BRINKMAN

" De kunstkleppen houden het hart van Harry Boesten al 22 jaar in beweging. Foto: peterroozen

Wekker van Harry Boesten
doet het nog steeds goed

e Politie laat weten dat daar alle, inleiding voor was. „Er zijn veel
achten van omwonenden binnen-

komen, per brief of tijdens klach-, ftuurtjes van de politie. Daarom
eeft dg pohtie van overlast een
Peerpunt van beleid gemaakt. Het

?aat overigens om een klein aantal
.^ecabedrijven dat een groot aan-mensen overlast bezorgt," aldus

Politiewoordvoerder.
gU*s noemt het kinderachtig:

|j erst is er 25 jaar lang niets ge-
tj *n> en nu gaan ze de puntjes op
p 1 zetten. Wij hebben zelfs al een

gehad." Ze stoortn bovendien aan de selectiviteit,
ft de agenten. „De cafés met types

halsr de politie voor terugdeinst
"'«ken ze niet aan,"

t»t kriei aan de gemeente is onder-
in i*?nd door kroegbazen uit ver-
killende delen van Kerkrade,

eronder ook het centrum. De ge-
tiitfnte Kerkrade heeft de sluitings-uren twee jaargeleden vastgelegd.

DOORJOVLIEX

Het college verklaart het bezwaar van Wel-
ling tegen het afwijzen van de planschade
ongegrond. Volgens B en W veroorzaakt de
supermarkt geen onevenredig grote hinder.
Welling zegt dat hij een investering van

B en W wijzen erop dat hij had kunnen aan-
nemen dat op die lokatie midden in het dorp
ooit winkels zouden komen.

gemeente had het bestemmingsplan om
de bouw van de supermarkt met daarboven
een verzorgingstehuis mogelijk te maken,

HEERLEN - Een- en tweeper-
soonshuishoudens in Heerlen gaan
vanaf 1 januari minder stortkosten
betalen. Grote gezinnen moeten
aanzienlijk meer betalen. Dat voor-
stel doet het college van Heerlen
aan de gemeenteraad.

Een alleenstaande die in 1994 nog
217 guldenkwijt was, hoeft in 1995
nog maar een tarief van 188 gulden
over te maken. Dat is 32 gulden
minder dan bij het eenheidstarief.
Een echtpaar zonder kinderen is
twee gulden goedkoper uit en be-
taalt 215 gulden. Wie met meer dan
twee personen samen leeft moet
echter 34 gulden meer betalen, na-
melijk 251 gulden.

Door de week van een uur 's nachts naar twee uur
De storttarieven worden nu nog ge-
heven per huishouden, ongeacht de
samenstelling daarvan. In 1994 be-
taalde elk Heerlens huishouden 217
gulden. Voor 1995 heeft de gemeen-
te een tarief van 220 gulden vastge-
steld, en daarmee zou een Heerlens
gezin 82 gulden meer gaan betalen
dan drie jaargeleden.

Horeca Kerkrade wil
langere openingstijd

De gemeente begint op korte ter-
mijn wel een milieupark in het
Smitzerveld, vlak bij de wijkBeers-
dal. Burgers kunnen daar afval ge-
scheiden inleveren.Leven met hartklep

Deze stijging van ruim vijftig pro-
cent in een paar jaar, heeft de vraag
om een eerlijkere verdeling van de
kosten versterkt. Een uitsplitsing
naar de grootte van de gezinnen

Nog eerlijker zou een systeem ;djn
waarbij je betaalt per kilogram af-
val. Maar de gemeente heeft beslo-
ten dit 'weegsysteem' voorlopig niet
in te voeren. „Het is nu nog te duur
en technisch ingewikkeld," vindt
wethouder Jo Evers. Op zn vroegst
in 1998 zou dit alternatief inge-
voerd kunnen worden.

Gezellig blijspel
in Voerendaal " Bijna vijftienhonderd oude-

ren hebben gisterochtend, toen
de winkels officieel dicht wa-
ren, in alle rust boodschappen
gedaan in 't Loon in Heerlen.
Honderdvijftig extra stoelen
met tafels, zestig rolstoelen en
een medische hulppost stonden
klaar om de senioren op te
vangen en hen in staat te stel-
len makkelijk Sinterklaasinko-
pen te doen. Natuurlijk, Sinter-
klaas was er, de burgemeester,
de winkeliers en de Zonne-
bloem. Een jaarlijks terugke-
rend uitje, dat wederom gezel-
lig is verlopen.

Sint 3

" Ook op plaatsen waar de
schoen niet is klaar gezet, zorgt
Sinterklaas dezer dagen voor
een verrassing. Scoutinggroep
St.-Gerardus van de Heerlense
wijk Heksenberg kan daarover
meepraten. De Goedheiligman
heeft daar zondag een cheque
ter waarde van vijfhonderd
gulden uitgereikt. De Sint was
ter ore gekomen dat het club-
huis van de scoutingvereniging
door een brand in as was ge-
legd. De jaarlijkse Sint-actie
van de ondernemers van de
Woonboulevard vond Sinter-
klaas een mooie gelegenheid
om de zwaar gedupeerde club
tegemoet te komen.

Sint 2

Sint

VOERENDAAL - 't Sjwart sjoap is
de titel van het blijspel waarmei:; to-
neelvereniging Sint Laurentius in
Voerendaal haar zestigjarig bestaan
viert. De voorstelling, die dooi: de
jubilerendetoneelgroep heel aardig
op de planken werd gebracht, ging
afgelopen weekeinde in première.
Het stuk speelt zich af rond de fa-
milie Zilvertand. Als het testament
van een rijke oom in Amerika wordt
geopend, blijkt dat hij zijn neven en
nichten niet is vergeten. Zij zullen
hun deel krijgen, maar moeten daar
wel iets voor doen. Omdat hij steeds
als het zwarte schaap van de fami-
lie werd behandeld, heeft oom Wiel
uit wraak voor iedereen een minder
plezierige opdracht bedacht.

recensie

Het concept van dit verhaal is al
oud en reeds vele malen in voorstel-
lingen, films en boeken gebruikt,
maar de onbereikbare erfenis blijft
blijkbaar tot de verbeelding sipre-
ken. Het Voerendaalse publiek
amuseerde zich in ieder geval met
de familieleden, die tot het uiterste
willen gaan, om het geld te krijgen.

wist dat het huwelijk een opgave
zou zijn. Hartpatiënten als Har-
ry Boesten kunnen onverwacht
enorm agressief of ontroerd zijn.

Jean Reynders spreekt in zijn rol
van begrafenisondernemer al zijn
teksten met grafdelversstern uit en
weet daarmee de lachers op zijn
hand te krijgen. Leuke bijrollen zijn
er tenslotte voor Marcel Soomers
als notaris en Annie Leclair als de
vergeten echtgenote. Hub Theiunis-
sen tekent voor de regie.

Zo is er het echtpaar Zilvertand,
dat kleurrijk wordt neergezet door
Marcel Frings en Ellie Muitjens.
Siem van Dinther en Bep Heynens
brengen als Neef Funs en zijn
vrouw Yvonne wat leven iia de
brouwerij. De rol van de vlotte neef
Maurice is voor Wim Hamers, die
een leuke tegenspeelster vindt in
Florence Jansen.

Meer dan twintig jaar geleden kreeg Harry Boesten een
nieuwe hartklep. Toen nog een opzienbarende operatie. Een

jaarof vijf, zo luidde destijds zijn levensgarantie. Enkele
artsenraadden de operatie af omdat het risico te groot zou
zijn. Maar de Sittardse cardioloog Pluym bracht detoen
28-jarige Harry op andere gedachten. Achteraf besefte de

oud-mijnopzichter dathij door het oog van de naald is
gekropen. De voor vijf jaar gegarandeerdekleppen, houden

nog steeds zijnrikketik in beweging.
Geen voetpad

door boomgaard

Het blijspel wordt door Laurentius
heel aardig uitgevoerd. Al mag het
spel wat mij betreft best nog wat
vrijer. Nu komen sommige scènes
nog vrij statisch over.

HEERLEN - Het geplande voetpad
dwars door een boomgaard in de
Heerlense wijk Weiten, is hoogst-
waarschijnlijk van de baan.

eirieentevoorlichter G. Roymans:
'" toeger was het een uur door deeek en twee uur in het weekend,
j^wel door deweek als 's weekends. ftden de caféhouders verlenging
e' een uur aanvragen. Voor de

v^rkdagen deed bijna niemand dat,
j}or het weekend bijna iedereen.
Jarom hebben we er vaste tijd-
jj^Penvan gemaakt."
j6tVerzoek wordt momenteel dooret college bekeken.

BUCHTEN - Al als tienjarig
kind had hij een grote voorliefde
voor de mijn. Geen wonder,
want in de familie van Henri
Boesten, zijn vrienden noemen
hem Harry, zaten nogal wat
mensen die hun brood aan de ko-
lenwinningverdienden. De jonge
knaap was voorbestemd voor een
baan in de mijnen en hij werd
dan ook ondergronds opzichter
bij de Oranje Nassau 111.

Tien jaar geleden sloot Harry
Boesten zich aan bij een clubje
hart- en vaatpatiënten, die een-
maal per week zwemmen onder
begeleiding van een deskundig
instructeur. De Belangenvereni-
ging voor Hart- en Vaatpatiën-
ten, die inmiddels negentig leden
heeft, bestaat woensdag exact
tien jaar. Dat wordt gevierd met
een zwemfestijn in hun 'club-
zwembad': het Anker in Buch-
ten.

Clubje

„Ik heb opnieuw moeten leren
praten. Mensen die aan een hart-
klep geopereerd zijn, kunnen
weer functioneren. Maar door de
mijnsluitingen stuurden ze me in
de wao. Iedereen zei dat ik het
goed had en vroeg zich af waar-
om ik zat te klagen: 'je hebt zo'n
goed inkomen, je moet je scha-
men'. Er was totaal geen begelei-
ding."

De mijnen gingen dicht, een an-
dere baan was er niet. De voor-
uitzichten waren ronduit slecht.'
Boesten veroordeelt nu het ge-
mak waarop hij in zijn ogen door
de maatschappij aan de kant is
geschoven. En omdat onder aan-
voering van Den Uyl besloten is
dat de mijnen dicht moesten, is
de PvdA in zijn ogen de grote
boosdoener. Als de naam van de
partij valt, zit hij al op de kast.

Tot zijn hevige teleurstelling zou
het geen glansrijke carrière wor-
den. Een ziekte veranderde al op
jonge leeftijd zijn leven ingrij-
pend. „Ik was heel gauw moe.
Moest bij elke lantaarnpaal uit-
rusten. De geringste inspanning
was nog te veel," klaagde Boes-
ten in 1970 bij de artsen in het
Sittardse ziekenhuis.

# Zeventien jaar reisde hij als
de vliegende Kerkradenaar
elke week op en neer van Den
Haag naar Kerkrade. Sinds hij
burgemeester is, is Thijs Wölt-
gens niet meer in de residentie
geweest. Vandaag gaat hij weer
voor het eerst, samen met het
Defensiepersoneel, om te plei-
ten voor vervangend werk.
Maar wat kan een ingesleten
gewoonte snel veranderen,
want gisteren zei hij dat hij
opziet tegen de reis: „Tjonge-
jonge, wat ver, helemaal naar
Den Haag." Hij komt dezelfde
dagnog terug naar Kerkrade.

% Omdat Heerlen te klein is
voor elf wethouders wordt het
team versterkt met sportief
ingestelde ambtenaren. De
vriendschappelijke wedstrijd
vloeit rechtstreeks voort uit
de sociale vernieuwing. Sociale
vernieuwing staat voor anders
omgaan met burgers. Inder-
daad een manier om de politiek
dichter bij de burger te bren-
gen. De aftrap is om 14.30 uur
in sportpark Terworm.

Ver

Sportief 2

0 De plaatselijke politici to-
nen zich zaterdag van hun
sportieve kant. Zij voetballen
dan tegen het team Eikender-
veld 2. Echter niet de gebruike-
lijke twee maal 45 minuten.
De conditie van de Heerlense
wethouders laat namelijk dui-
delijk iets te wensen over.
Waarschijnlijk zouden de wet-
houders dan enkele dagen uit
roulatie zijn als ze de volle
negentig minuten achter de bal
aan zouden moeten hollen. Om
de politici wat te ontzien,
wordt er slechts twee maal
twintig minuten gespeeld.

Sportief

# „Jongens en meisjes, willen
jullie allemaal even plaats
maken dan kan de prins, uh,
Sinterklaas erdoor." Voor deze
verspreking tekende Heerlens
loco-prins, uh, -burgemeester
Hub Savelsbergh.

Benzinedieven
aangehouden

teC?INVELD "De Politie heeft za"
(J^agnacht in Schinveld twee
l armen van 21 en 23 jaar aange-
i uden die bezig waren met het ste-
J£ van benzine. De twee, allebei
komstig uit Geleen, haalden met

ü.ft slang en een jerrycan benzinet twee auto's op een parkeerplaats
j ft de Beekstraat. Een getuige zag
at en waarschuwde depolitie.

Wethouder Jo Evers zegt dat de ge-
meente al een maand geleden heeft
toegezegd in elk geval voor de' win-
ter niet met de aanleg te beginnen.
Heerlen wil de noodzaak van het
pad nader onderzoeken en de reac-
ties uit het Weltense peilen. „En
deze lijken eenduidig negatief,"
constateert Evers.

De hoogstamboomgaard is in 1988
bij de Weltervijver ingericht. De
vereniging De Loorenhof beheert
hem sindsdien. Eind oktober raakte
bekend dat de gemeente er ee:n pad
dwars doorheen wilde aanleggen.
De Loorenhof is daar fel op tegen
en noemt dit een schending van de
beheersafspraken.

„Hij is enorm verbitterd. Hij
stond aan het begin van zijn car-
rière. De mijn was een obsessie
voor hem," legt Harry's vrouw
uit. Hoewel hij had voorgenomen
als hartpatiënt vrijgezel te blij-
ven, beschikte het lot anders en
trouwde de oud-mijnwerker vijf-
tien jaar geleden. Zijn vrouw

Na twee jaar ziekteverzuim
kwam vrijgezel Harry Boesten
op zijn 28ste in de wao terecht.

Boosdoener

waren dat de bacteriën de hart-
kleppen verder zouden opeten,"
vertelt de oorspronkelijk uit
Heerlen afkomstige Harry.
Na een eerste lichte hersenembo-
lie (verstopping in de bloedva-
ten) kreeg de mijnwerker een
tweede aanval die leidde tot afa-
sie, een zodanige beschadiging
van de hersenen die spreken ge-
regeld bemoeilijkt. Aanvankelijk
zag het ernaar uit dat hij met de
beschadigde hartklep zou moe-
ten blijven leven, maar in 1972
kwam hij in aanmerking voor
een hartoperatie in Nijmegen.

Dat hij zijn vrijgezellenleven in-
ruilde voor een huwelijk, daar
geniet hij meer van dan hij vroe-
ger gedacht zou hebben. Zijn
lust en zijn leven is de bijna
driejarige kleindochter Chams-
a-din, arabisch voor 'zon in ons
geloof. „Opa, mag ik eens naar
jouw wekker luisteren," vraagt
dekleine vaak. Dan drukt Harry
het kind tegen zijn borst.

Maandenlang onderzoek was er
voor nodig om de juiste diagnose
te stellen: een haperende hart-
klep. „Waarschijnlijk het gevolg
van een verwaarloosde leveront-
steking. Zes weken lang heb ik
viermaal per dag een dosis peni-
cilline gehad, omdat ze bang

Concert met hoogstandjes

recensie

Ie compositie stond geprogram-
meerd het in 1981 door Jurriaan
Andriessen gecomponeerdewerk
'A suite for jazz ensemble and
band.

KERKRADE - In het Wijn-
grachttheater in Kerkrade heeft
zondagavond het najaarsconcert
van harmonie Sint Aemiliaan
Bleijerheide plaatsgevonden. Als
gastvereniging was uitgenodigd
de fanfare Kunst en Vriendschap
Wittem.
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KANTOREN
Heerlen
Hoofdkantoor, In deCramer 37,

6411 RS Heerlen,
tei; 045-739911,
fax: 045 - 739264.

Kerkrade
'Rayonkantoor, Markt 42,

6461 ED Kerkrade,
tel: 045 - 452932,
fax:o4s-455506.

Brunssum
Rayonkantoor, Rumpenerstraat 81,

6443 CC Brunssum,
tel: 045 - 256363,
fax:o4s-259056.

vlekkeloos verliep. In het laatste
deel van de compositie, A Sam-
ba, was het samenspel van het
orkest even niet optimaal. De zes
muzikanten van het jazz-ensem-
ble ontpopten zich in hun vir-
tuoze solo-gedeelten als hoog-
staande vertolkers in dit genre.

ten men in huis heeft. Hoewel er
enkele kleine mankementjes wa-
ren op het gebied van samens;pel
en zuiverheid kregen deze be-
kende volksliederen van het ei-
land Mann een hoogstaande ver-
tolking van Suilen cum suis In
de overbekende ouvert ure
Willem Teil van Rossini werd er
eveneens op hoog niveau gemu-
siceerd, waarbij vooral opviel de
prachtig gespeelde hobo en alt-
hobo solo. Heel mooie dynami-
sche schakeringen en fraai uitge-
zongen melodisch lijnenspel
waren kenmerkend voor dit uit-
stekende concert van Sint Aeimi-
liaan.

Klant bedreigt
taxichauffeur
niet een mes

[HEERLEN - Een 28-jarige
heeft op de Spoor-

?irigel het afgelopen weekeinde
in Heerlen een 26-jarige taxi-
chauffeur uit Landgraaf be-
dreigd.e klant zei direct na het ver-
dek op de Stationsstraat dat de
?Jeter te vroeg was aangezet,
"ij bedreigde de chauffeur met

mes. Op diensnoodkreet via
e mobilofoon arriveerde een

tweede taxi en de politie. De
agenten arresteerden de klant,

geen geld bij zich had.

Dirigent Sef Suilen en zijn Bleij-
erheidse muzikanten hadden ge-
zorgd voor een zeer interessante
programma-samenstelling, bc-,
staande uit zowel klassieke- als
hedendaagse muziek. Als centra-;

In Mannin Veen van componist
Haydn Wood bewees Sint Aemi-
liaan andermaal welke kwalitei-

Wiel Derix (trombone), Mare
Huynen (trompet en flügelhorn),
Heinz-Josef Kebeck (alt-saxo-
foon), Ruud Smeets (piano),
Frans Vink (bas) en Sven Derix
(drums).
Deze hedendaagse compositie- eigenlijkzelden gespeeld op de
muziekpodia - kreeg van de uit-
voerenden een prima vertolking,
waarbij de wisselwerking tussen
het orkest en het jazz-ensemble

Teneinde ditwerk tekunnen uit-
voeren had Sint Aemiliaan zich
verzekerd van medewerking van
een jazz-ensemble, betaande uit
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Van onze verslaggever voldoetbok beter aan het uitgangs-
punt 'de vervuiler betaalt.'

nooit mogen wijzigen, vindt de Schinvelde-
naar. Hij claimt 40.000 gulden planschade,
exclusief rente.

Schinveldenaar L. Welling ligt al enkele ja-
fen met de gemeente in de clinch over de
kwestie. Welling zegt dat als gevolg van de
komst van het gebouw tegenover zijn huis,
de waarde van zijn woning met tienduizen-
den guldens is gedaald.

15.000 gulden in zijn woning achterwegehad
gelaten als hij op de hoogte was geweestvan'
de bouwplannen tegenover zijn huis. Volgens
het college was de investering hoe dan ook
nodig geweest omdat het een oud pand be-
treft.

Onderbanken wijst
planschade door

supermarkt af

SCHINVELD - Van planschade, door de
komst van een supermarkt en een verzor-
gingstehuis aan A ge Water in Schinveld, is
geen sprake. Bij die mening blijft het college
van de gemeente Onderbanken.

Heerlens gezin echter stuk duurder uit

Lager storttarief
kleine huishoudensOok Schinveldenaar J. Hordijk, eveneens

woonachtig aan A ge Water, heeft vergeefs
aangeklopt voor planschade. Ook hij zegt dat
de waarde van zijn woning verminderd is
door de komst van het complex in het hartje
van Schinveld.

Van onze verslaggever
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tMaria Coninx, 76 jaar, weduwe vani Charles
Hubert (Bèr) Borro, Paus Leo XIII plein 28,

"Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats heden,
dinsdag 22 november om 11.00 uur in de parochie-
kerk van Don Bosco te Maastricht-Akerpoort.

tGerald Arpino, 61 jaar, echtgenoot van Patri-
cia Parker, Wilhelminasingel 48F, Maastricht.

De uitvaartdienst vindt plaats heden, dinsdag 22
november om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. Martinus te Maastricht-Wyck.

tOdilia (Lia) Garnier, 67 jaar, echtgenote van
Ad de Lepper, Arkebusruwe 29, Maastricht. De

uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 23 no-
vember om 11.00 uur in de parochiekerk van de
VierEvangelisten te Malberg-Maastricht.

tPie Courtens, 78 jaar, weduwnaar vein Marie
Ghijzen, Verpleegkliniek De Zeven Bronnen,

Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats op
woensdag 23 november om 11.30 uur in de paro-
chiekerk van deH. Walburga te Amby-Maastricht.

tWilhelmus Neven, 88 jaar, weduwnaar van
Elisabeth Vrancken. Corr.adres: De Bounam-

straat 13, Rijckholt-Eijsden. De uitvaartdienst
vindt plaats op woensdag 23 november om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Theresia te
Maastricht.

tßoger Sijben, 25 jaar, Churchillstraat 19, Ule-
straten. De uitvaartdienst vindt plaats op

woensdag 23 november om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Catharina te Ulestraten.

tMia (Marieke) Beusen, 83 jaar, echtgenote van
Piet Meeuwsen, pastoor Heynenstraat 3, Heer-

Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats op
woensdag 23 november om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Petrus Banden te Heer-Maas-
tricht.

tFuns Dols, 55 jaar, echtgenoot van Tonny
Weerts, Cramer van Brienenstraat 32,, Amby-

Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats op don-
derdag 24 november om 11.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Walburga te Amby-Maastricht.

tLouis Smeets, 65 jaar, echtgenoot van Zus
Jacobs, Groot Berghem 6, Ulestraten. De uit-

vaartdienst vindt plaats op donderdag 24 novem-
ber om 10.30 uur in de St.-Catharinakerk te Ule-
straten.

tGermaine Maas, 83 jaar, weduwe van Andreas
Koch, Bejaardencentrum Malberg, Maastricht.

De uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 23 no-
vember om 11.00 uur in deparochiekerk van de H.
Jozef te Belfort-Maastricht.

Een show vol spanning en
sensatie. Tijdens de show gratis
rookontwenning en aivallen met

behulp van hypnose.
Jeverstand zal weigeren te

accepteren wat Je ogen zien!!!

'STADSSCHOUWBURG'

Aanvang 20.15 uur
Telefonisch reserveren

010-4795018 / 010-4794070
ma. t/mza. 10.00-17.00 uur

LAAT
CARA-

PATIËNTEN
NIET

STIKKEN
AstmanFonds

Giro 55055

\^_ Regenjacks gevoerd W,3U
Vj Bj k Blouses 99,50

m////jlb Rokken» 79,50
i^f Ook voor grote maten (36-60), korte maten,

tussenmaten en rouwkleding.

Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-7115806
Sittard, Walstraat 37, tel. 046-580314
Maastricht, Wyckerbrugstraat 39, tel. 043-258995

| BS

, JÉÈSto OM ol*2liMeN
DE HoOGSSteN *E VEWWENNEW
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.»'"""%. MET MEER DAN 140 HANS ANDERS VESTIGINGEN IS ER ALTIJD ÉÉN BIJ U IN DE BUURT: HEERLEN, DAUTZENBERGSTRAAT 178, 045-712075 KERKRADE, EINDEfI-
BKLGRAmOé 0226776 STRAAT 36 O"-0- SUPERCONFEX), 045-458858 MAASTRICHT, MARKT 4, 043-210975 ROERMOND, HAMSTRAAT 42, 04750-16258 SITTARD, BEGIJNENHOFSTRAAT 3A,
\k flt^kmHiwm) 046-527298 VENLO, MARKT 16, 077-545094 VENRAY, HOFSTRAAT 4, 04780-14711 WEERT, LANGSTRAAT 63, 04950-38390

Iklees de
krant
indeklas
StichtingKrant in deKlas

Tel. (020) 6647536
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gj~ALARM

%06-HM
ALSELKESECONDETELT

Maak er verstandig gebruik van.

Enige kenmerken: ij^^T*T*^TT*n^rffH^r^^^ffTHTP!iT^
" Indien gewenst, geheel telefonische behandeling In Te betalen . Effektieve rente op jaarbasis Rente per maand Theoretische looptij^--

" Afhandeling bij u thuis of op ons kantoor handen per maand min i max min i max min max_^-

" Meestal kwijtschelding bij overlijden. ’ 52.500,- ’ 788,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnd

" Indien gewenst vrijstelling van aflossing bij ziekte, ’ 67.500,- ’ 1.013,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mi"d-
ongeval, invaliditeit(mits dit meeverzekerd wordt). ’ 75.000,- / 1.125,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnd

" Van 18 tot 72 jaar. ’ 80.000,- ’ 1.200,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mno-

" Andere bedragen en looptijden zijn óók mogelijk. f 85.000,- ’ 1.275,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnj
" Toetsing en registratie bij BKR in Tiel. I / I / 1350'* I 9,8% | 12,2% | 0,785% | 0,964% |94 mnd. | _JO7J^
" Leningen tegen aantrekkelijke voorwaarden, B^>,^ns7rTrH^^^T.^^^ffl^Ffl^RS

afgestemd op uw persoonlijke wensen.

" Rente is fiscaal aftrekbaar. Kredietsom J"** Te betalen per maand Effektieve rente op jaarbasis^-
.r . ( .... , , , Kreaietsom betalen in T n^ mSTFmT^" Geen informatie bij werkgever of andere personen. , -
" Leningen vanaf 1.000,-t0t200.000,-zijn mogelijk / 5000'* 72 mnd. ’ 91,- ’ 99,- 9,8% 13,6%. ZONDER onderpand of borg. ’ 12-500,- 72 mnd. ’227,- ’243,- 9,8% 12,6%

" Gevolmachtigd intermediair. / 52-500
'-

12° mnd / 677'" / 691 '" 98% '°A °
f 60.000,- 120 mnd. ’ 773,- ’ 790,- 9,8% 10,4%

Het is vertrouwd geld lenen via een NVF-lid. ’65.000,- 120 mnd. ’B3B,- ’856,- 9,8% 10,4%^

O Termijnbedr. Rente Effekt. rente Theor.
per maand per maand op jaarbasis* looptijd Mj?M PiTHTTTIa?^??! ff?pl

’50.001,- ’ 393,- 0,785% 9,8% 94 mnd.

’57.500,- ’ 452,- 0,785% 9,8% 94 mnd. WÊrWÊiWIÊÊÊimm
’62.500,- ’ 491,- 0,785% 9,8% 94 mnd. PÉifflffilfflMMii
’70.000,- ’ 550,- 0,785% 9,8% 94 mnd. H ÉÉjfl
’BO.OOO,- ’ 628,- 0,785% 9,8% 94 mnd. i^J ffil
’85.000,- ’ 668,- 0,785% 9,8% 94 mnd. Psfl flEpjJiJlft^jjffifijj ■

Het eerste jaarbetaalt u alleen rente, daarna 1,5%van delimiet.

FWIE HELPT ONS OM
'N GOED PLAN DE GROND

IN TE DOREN.
Veel mensen in ontwikkelingslandenkam- Er is maar één remedie: het aanleggen

pen met de gevolgen van langdurige droogte. van meer putten, pompen en eenvoudige wa-
En als ze wèl water hebben, dan is het vaak terleidingen. Maar als wij niet eerst de geld-
vervuild of besmet met bacteriën en parasie- kraan openen, blijft het bij mooie plannen,
ten. De gevolgenzijnrampzalig. Help daarom SIMAVI. Wij zorgen er voor

Zo sterft ruim de helft van de kinderen dat uw geld in een put verdwijnt. Niet in een
voor hun vijfde jaarals gevolg van het ontbre- bodemloze put, maar in eentje die een bron
ken van schoondrinkwater. van gelukwordt.

DRINKWATER VOOR DEDEBDE WERELD SIMAVI GIRO 300100
*%®9-^m^L^m^mkk&j>?^„ » Spruitenbosstraat 6,2012 LX Haarlem - Telefoon: (023) 31 80 55

Hans van Breukelen
verdedigt het doel van SOS-Kinderdorpen!
SOS-Kinderdorpen bouwt dorpen voor baby's, g^ **$M\ Als u óók wilt meebouwen aan SOS-Kinderdorpen
kleuters en tieners die hun ouders zijn kwijtge- f TM hoeft u zich niet op een keiharde bal te storten
raakt. Door een oorlog, een natuurramp of een -. **jNy onder een gloeiende zon.
epidemie. Momenteel hebben we al 310 van zulke ■ -gÉÉp U pakt gewoon uw pen en vult de bon in.
dorpen gebouwd in 122 landen. En zo SfflÊf HiJ kan nog gratis op de bus ook!
hebben tienduizenden kinderen weer VI ,
een thuis en dankzij scholings- en Rk», ' IK verdedig met je mee:

komst. Want dat is Ons Ultein- jA ferM» j /M_m 'a lk wil Peet worden van een dorpvoor ’ 40,- per maand,
delijke doel. _\ j '-' lk wil vriend worden van SOS-Kinderdorpen voor ’ 35,- per jaar, (

Om'Onze'kinderen belange- \ H Pj \ Dezl°bL in een (ongefranklerde) envelop sturen naar:
IOOS te trainen. JÊi WÉÈtE f ! SOS-Kinderdorpen, Antwoordnummer 46001, 1060 VB Amsterdam. 'u_ _v '-f l___ —J

J|HHv SOS-Kinderdorpen (Mm
_\ W Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden.
■ Postbus 9104, 1006 AC Amsterdam.
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Vandaag
Bilbao-Parma
Coruna-Dortmund
Katowice-Bayer Leverkusen
Odense-Real Madrid
Trabzonspor-Lazio Roma
Donderdag
Admira Wacker-Juventus
Frankfurt-Napoli
Nantes-FC Sion

Returns op 6 december

Fraaie zege
Sjeng Schalken
GUADALAJARA - In het Chal-
lenger tennistoernooi in het
Mexicaanse Guadalajara heeft
Sjeng Schalken voor een veras-
sing gezorgd. Door winst op de
Portugees Joao Cunha Silva in
de laatste ronde van dekwalifi-
catie met 6-2, 6-3 moest Schal-
ken in de eerste ronde tegen de
nummer 2 van de lijst van de be-
schermde spelers de Amerikaan
Jeff Tarango aantreden. Schal-
ken zorgde voor de verrassing
door met 6-3, 6-2 de nummer 78
van de wereld te verslaan.
Schalken verdient hiermee 15
ATP-punten voor de wereld-
ranglijst.

Verbintenis
John Pfeiffer
GELEEN - JohnPfeiffer en Lin-
denheuvel hebben overeenstem-
ming bereikt over contractver-
lenging. De oefenmeester zal ook
in het seizoen 1995/96 nog in
dienst zijn bij genoemde hoofd-
klasser, waar Jos Vanderlijde als
assistent-trainer fungeert.

Aanval van
Wiersma
DEN HAAG - Onverzettelijk
koos Harm Wiersma gisteren bij
het wereldkampioenschap dam-
men de aanval. Koploper Guntis
Valneris bezweek echter niet,
hield zijn voordelige marge van
vier punten op onze landgenoot
vast. Naaste concurrent Baljakin
kon niet profiteren van de remi-
se. Ook hij deelde de punten, met
Galasjov.

Grobbelaar
krijgt inzage
LONDEN - In het juridisch
steekspel met het openbaar mi-
nisterie en de Engelse voetbal-
bond (FA) heeft de advocaat van
Bruce Grobbelaar een succesje
geboekt. De in opspraak geraak-
te doelman van Southampton en
Zimbabwe krijgt inzage in het
bewijsmateriaal, dat de sensatie-
krant The Sun in handen van de
FA heeft gespeeld.

Sparta wil
verhuizen
ROTTERDAM - Sparta heeft de
langste tijd op het aloude Kas-
teel in Spangen gehad. De Rot-
terdamse eredivisieclub gaat een
verhuizing voorbereiden naar
Capelle aan den IJssel. Het be-
stuur kreeg tijdens de jaarverga-
dering toestemming van de leden
om met de besprekingen te be-
ginnen.

Ajax ontkent
interesse
AMSTERDAM - Volgens
Zweedse avondbladen heeft
Ajax belangstelling voor de jon-
ge Zweedse spits Jörgen Petters-
son van Malmó FF. De commer-
cieel directeur van Ajax, Arie
van Eijdèn, ontkent de interesse
in de 19-jarige aanvaller, die in
eigen land geldt als een groot ta-
lent.

" WIELRENNEN - De voorma-
lige schaats-bondscoach Arie
Koops gaat zich op de wieler-
sport richten. Koops wordt met
ingang van 1 januari 1995 trai-
ner van de damesploeg Hartol.

sportkort
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Van onze sportredactie

Van onze correspondent
FRITS FEULER

Louis van Gaal nestelde zich thuis
in Avenhorn uiteraard ook voor de
buis. Dat was geen tijdverspilling.
Want hoewel de oefenmeester het
spel en de spelers van AC Milan
door en door kent, constateerde hij
wel dat de Italiaanse kampioen

AMSTERDAM - Louis van Gaal
vond het niet nodig om een spion
naar de Milanese derby tussen AC
Milan en Inter Milan te sturen. In
plaats daarvan gaf hij alle spelers
van Ajax de opdracht om televisie
te kijken, want het duel werd door
het commerciële station FilmNet
rechtstreeks uitgezonden. FilmNet
is een sponsor van Ajax en alleAja-
cieden hebben een gratis abonne-
ment van de geldschieter gekregen.

Louis van Gaal onder indruk van ACMilan

Ajax aan tv gekluisterd
iangzaam maar zeker uit het diepe
sportieve dal van de laatste weken
begint te klauteren.

Loodzwaar
Daarom gaat Van Gaal er vanuit
dat Ajax morgenavondin Triest een
loodzware klus in de Champions
League staat te wachten. De Am-
sterdammers hebben overigens aan
één punt genoeg om zich te plaatsen
voor de kwartfinales.

„Ik hoop dat mijn spelers ook goed
nebben opgelet. Milan maakte te-
gen Inter een erg sterke indruk op
mij. De ploeg zag er fysiek goed uit'
en speelde bovendien erg gedreven.

Ik verwacht ook dat AC Milan zeer
gemotiveerd tegen ons zal zijn. Van
verschillende Italiaanse journalis-
ten heb ik begrepen dat AC Milan
die 2-0 nederlaag hier in Amster-
dam als erg vernederend heeft erVa-

ren. Ze zijn echt uit op revanche".

Vraagtekens
Bij Ajax bestaan er alleen vraagte-
kens over de fysieke gesteldheid
van middenvelder Edgar Davids.
Hij kampt nog steeds met een on-
willige lies.
Desondanks is Ajax gistermiddag
slechts met een selectie van zestien
man naar Italië gevlogen. In geval

van nood wordt Marthijn Reuser
door Van Gaal nog opgeroepen als
vervanger van Davids. „Maar ik ga
er diep in mijn hart toch vanuit dat
Edgar Davids gewoon kan spelen.
Zo ernstig is het allemaal niet. Gaat
het toch mis, dan laten we Reuser
woensdagmorgen met een dag-
vlucht naar Triest komen".

Probleemloos
Ronald de Boer en Mare Overmars
hebben volgens Van Gaal pro-
bleemloos hun invalbeurt tegen FC
Utrecht overleefd.
De rug van De Boer voelde gister-
morgen wel enigszins stijf aan,
maar hij kan zeker in actie komen
tegen AC Milan. Overmars onder-
vond op zijn beurt geen last meer
van zijn lies en trainde voluit met
de groep mee.

Na kritiek van spelers Initia Hasselt

Schrijvers
weg bij AZ
1 - Piet Schrijvers isPgestapt bij eerste divisieclub
Jf De oefenmeester heeft zijn
wßcipes voorrang gegeven bo~
r) maatschappelijke zeker-

Als de AZ-trainer gister-
°rgen akkoord was gegaan

de eis van het bestuur nau-er samen te werken met tech-
S?ch manager Theo Vonk, zou
"1 °ok het komende anderhalf

onder de pannen zijn ge-
J^st- Schrijvers het echter zijn

°ev°el spreken. „Onze visies|jroi"enniet."e vakature Schrijvers wordt°°rlopig ingevuld door het
jptoanschap Fransz/Haar/,°venkarap. Het trio staat on-

** supervisie van Theo Vonk.
; e VVON, Vereniging Van Oe-
"*eWttleesters in Nederlanci> zal

*«" bezwaar maken tegen het
teUWe trainerstrio. Geen van
J1beschikt immers over het
Moma coach betaald voetbal. Ontslag voor CantelbergGrausbouw
Zorgt bijna
voor surprise

'"Drt SUM "In e eerste divisiec
2vg e zaalvoetbalcompetitie heeft
ve Grausbouw bijna voor een
tot)

,assing .tegen de ongeslagen
Q0Q

Per Depa uit Wychen gezorgd.
Wi missen van te veel kansen
]u a echter een nipte nederlaag ge-
lja n> 3-4. In deze klasse blijven de
etl «strichtse clubs Dousberg Pare
Nï an filmclub na hernieuwdeenagen in degradatiegevaar.

HASSELT - Het bestuur van
handbalvereniging Initia Has-
selt in België heeft gister-
avond trainer Guus Cantel-
berg ontslagen. Cantelberg,
bezig aan zijn tweede seizoen
bij de Belgische kampioen, ge-
noot de laatste weken niet
meer het volle vertrouwen van
alle spelers en het bestuur.
Voordat de Geleense oefen-
meester de klus in Hasselt
aanpakte was hij ruim drie
jaar bondscoach van de Oran-
jeheren. Een periode die, net
als bij zn vorige club Blauw
Wit, een vroegtijdig einde
kende.

iStUiv tweede divisie C blijft het
v er, ertje wisselen. Koploper Spee
a.eht°0r bij Roosteren, 6-4. Naaste
'er ervolger Vaals verspeelde ech-
'y °Qlc een punt tegen Brach/Tren-
ij' "-3. Roosteren, Vaals en Spee
(j^ n nu samen op kop, terwijl DC
lis „ nc*ers geruisloos tot op een punt, Benaderd.

Advocaat slaat terug
Ondanks begrip voor clubs met jonge internationals

Hasselt-voorzitter Jaak Huygen zei
lang nagedacht te hebben over het
ontslag van Guus Cantelberg.
„Als bestuur kwamen wij uiteinde-
lijk tot de slotsom, dat het niet meer
goed klikte tussen hem en de groep.
De verwachtingen waren vanaf het
begin van dit seizoen opnieuw hoog
gespannen. Er zit voldoende hand-
balbagage in het team. Echter, de
meeste spelers werd het plezier gro-
tendeels ontnomen door de aanpak
van Cantelberg."

*Vfc Pdlvisie C:
i'-fl „ Ura«sbouw-Depa 3-4 (2-2) Winkens
«il 2 " 2-0, e.d. Winkens 2-1, Gommers 2-2
«ia g? Seewald 2-4, P. de Mey 3-4. Fermo-
\n *Dousberg P. 6-4 (0-2) Persoon 0-1,
So ' TFermont 1-2, Verboeket 2-2,
Hit 4 2"3 en 2"4' Keuren 3"4> M.Fer--0"Bi>l Keuren 5-4 en 6-4. Haantjes-
'"l J, p 2"2 <2-l) Dirksen 1-0, Brouns
""tb pi

er 2-l, van Veen 2-2. Arcan Film-
Toro 2-6 (0-2) Lourens 0-1, de

m>üj °-2, Lourens 0-3, Doesburg 0-4,
'«„ ns 0-5, Brusket 0-6, Nahuis 1-6, de

'Vm t De s'and: 1. Depa 9-18 (59-27), 2.
!45-2Si U 9"14 (41"25). 3- Lucullus 9-12
V V' i- El Toro 10-12 (38-35), 5. Tongel-
M36-3ir l2 (25-23), 6. Fermonia Boys 10-11

6 Hal 7' ZVB Grausbouw 10-10 (33-34),
«*Unint^es lü"9 (39-46), 9. Bouwfonds 9-6
"Wt''l("- Dousberg Pare 10-4 (32-47), 11.
8"2 Ü9 mclub 9"4 (27-47), 12. ZVT Skil

rancune

Dat laatste was merkbaar in het
spel. „Niettemin," aldus voorzitter
Huygen, „Cantelberg heeft ook voor
Hasselt als toptrainer grote beteke-
nis gehad. Professioneel tot en met,
maar ergens liepen de verhoudin-
gen scheef. Dan moet je als bestuur
eerlijk zijn ten opzichte van spelers,
sponsors en derest van de club."
Een teleurstelling voor beide par-
tijen, dat zeker. „Maar wij gaan als
volwassen mensen uit elkaar. Sans

Merkbaar

groep nog slechts drie keer per
week waarbij het individuele ver-
zuim ook grotere vormen begon aan
te nemen.

Aanpak
De spelers wilden, dat ingegrepen
zou worden. Het bestuur van de on-

geslagen koploper in de hoogste
Belgische klasse koos derhalve voor
een andere aanpak hetgeen het ont-
slag van Cantelberg tot gevolg had.
Jos Schouterden, manager van Has-
selt en sinds enkele maanden ook
coach van de nationale Belgische
ploeg, neemt tot het einde van het
seizoen de taken over.

door Sittardia in het Europacup-
toernooi niet heeft meegespeeld bij
de besluitvorming.

„Het gebrek aan sponsors waar on-
ze club al langer mee te maken
heeft, is natuurlijk wel van invloed
op een dergelijk besluit. Alle facto-
ren bij elkaar opgeteld denk ik dat

dit voor alle partijen de beste oplos-
sing is," aldus Huygen.

Bekend was, dat vanwege de pre-
caire financiële toestand bij de Bel-
gisch kampioen er fors op spelers-
vergoedingen en trainingsfacilitei-
ten beknibbeld moest worden.
Echter, de laatste tijd trainde de

Uitschakeling
De voorzitter onderstreepte, dat de
eerdere uitschakeling van Initia

Cde divisie F:
1-0 er<-n-zw Sppe 6-4 (1-2) T.Wolfs
%n an Duynen 1-1, Stiphout 1-2, van
-4 p"^,l""3. T.Wolfs 2-3 en 3-3, Sangers

"ÏV v s 4"4> Swagten 5-4, Pustjens 6-4.
h ff* ls-Brach/Trendy 3-3 (1-1) Conjour
Sri, f nove 1-1, L.v.Weersch 2-1, N.v.

CHa 3"1' Fijneman 3-2, Conjour 3-3.
!'ll.'7e"s-Piistert 6-3 (1-2) Schmitz 0-1
<-3 ' Vanhingel 1-2, Sraizi 1-3, Lamboye
h'lson helvert 3"3 en 4-3> Keuven 5-3,
fev ~6*3- Cosmos-Quadvlieg 3-5 (1-3)
?'22v i ' Hanegraaf 1-1, Huberts 1-2,
H n 3' Janssen 2-3, Spronk 3-3, Booy
f^Öft.3 ltnans 3-5. XX Limburg Druk-St 1 f10"*1 2"2 'o_l'Leatomu 0-1, v.Lies-
\ "«« AiPeters 1_2>Pinckaerts 2-2. Hakkie
*tten w'heide 4_3 <2-°) Schroyen 1-0,
il*2 ïkl u ' Stultiens 3-0, Kusters 3-1 en
Vst °uhabi 3-3, Kirkels 4-3. De stand: 1.
il°-l4unn I(M4 (46"28). 2. VTV Vaals
SC H a 28)' 3- Zvv SPee 10"14 (35"2'?), 4.
Sldv n ers (10-I3 (32-28), 5. Brach/
1 10 «o 10 (29-28), 6. FCD Roermond1 8-'si d 32)' 7- ZVVM Quadvlieg 10-10
°-7 !:,.8- postert 9-7 (40-41), 9.Cosmos

iÜ 4-"7 , 8)' 10- Altweerterheide 10-7
Hakkie Weert 10-7 (42-54), 12.

"nburg Druk 10-5(34-39).

H U ê zuid: 'l Flatefke-Gulpen/Life
Sne g

eyers 2-FC Egor 2-8, SB v.d.
W -öport M. 9-2, de Keigel-t Flaterke
suipel„men/Stampede-Erka Parket 7-9,
%,a Llfe-Sportclub '25 3-5, ODV
'"■rit,, 6-4. De stand: 1. 't Fla-Sn ju""19' 2. SB v.d. Venne 10-18, 3.
TO V 10"14. 4- Erka Parket 9-12, 5.
«*Kei ,na ltMl' 6' Gulpen/Life 10-10, 7.

Sfnn'hf 9"8' 8- Fc Eë°r 10-8. 9-Laumen/
Ms u,e en Sportclub '25 10-7, 11. Maas-

lu-6, 12. H.Meyers 2 10-0.

" VOETBAL - Montpellier,
hekkesluiter in de Franse eerste
divisie, heeft trainer Gerard Gili
ontslagen. Gili, in 1992 overge-
komen van Olympique Marseille,
wordt vervangen door veteraan
Michel Mezy.

" TAI CHI - Ron Dill uit Heer-
len en Sylvester Roos uit Land-
graaf behaalden tijdens de Open
Nederlandse Tai Chi kampioen-
schappen respectievelijk de
tweede en derde plaats op het
onderdeel handvorm.

Van onze sportredactie

RODEN - Dat trainer Issy ten Donkelaar zondag de belangen
van FC Twente verdedigde, daarvoor had Dick Advocaat alle
begrip. Dat de Enschedese coach daarbij nogal emotioneel van
zich afbeet, was voor hem ook nog wel te verteren. Maar dat de
eerstejaars hoofdtrainer van de Tukkers de opstelling van de'
bondscoach in de zaak-Arnold Bruggink in relatie bracht met
diens onderhandelingen met PSV, schoot Advocaat in het ver-
keerde keelgat.

„Niet zo fris," noemde Ten Donke-
laar het na de daverende 5-1 over-
winning van FC Twente op Feye-
noord. „Ik vind het onvolwassen als
je dit soort uitlatingen doet en ook
een hele slechte zaak," reageerde
Advocaat gistermiddag.

Kwalificatie
Hij deed dat op een persconferentie
in Roden, waar het Uefateam zich
voorbereidt op de EK-kwalificatie-
wedstrijd tegen Zweden, vanavond
in Assen, op het veld van de zonda-
gamateurclub Achilles'94.

Het nationale elftal onder achttien
jaar moet winnen om door te drin-
gen tot het eindtoernooi, van vol-
gend jaar juli in Griekenland wordt
gehouden. Zweden, dat de leeftijds-
genoten van Oranje in eigen land

met 2-0 versloeg, heeft voldoende
aan een gelijkspel.

Bruggink
Dat de KNVB en Advocaat in de
cruciale wedstrijd een beroep doen
op de beste spelers, is dan ook be-
grijpelijk. Zoals het ook alleszins
verklaarbaar is dat FC Twente van-
avond graageen beroep had gedaan
op de 17-jarige Arnold Bruggink
voor het ingelaste competitieduel
tegen NAC. Was FC Twente dwars
blijven liggen, dan had de bond
Bruggink een speelverbod kunnen
opleggen.

naderbelicht
Advocaat, die alle vragen over PSV
afhield: „Het standpunt dat de
KNVB inneemt, heb ik niet bedacht
en dateert ook niet van vandaag of

gisteren. In Nederland maken spe-
lers op steeds jongere leeftijd hun
opwachting in het eerste elftal."

Van Hanegem
Bondscoach Advocaat ligt de laat-
ste tijd flink onder vuur. Niet alleen
Ten Donkelaar schoot giftige pijlen
op hem af, ook Wim van Hanegem
spuidde onlangs stevige kritiek op
zijn functioneren als bondscoach.
De Feyenoord-trainer verweet Ad-
vocaat te weinigrekening te houden
met zijn spelers en zijn oor vooral te
luister te leggen bij Ajax-collega
Louis van Gaal.

Advocaat zei zich te hebben ver-
baasd over de uitlatingen van Van
Hanegem. „Het blijkt dat hij beter
communiceert met de pers dan met
zijn spelers.,,

Dick Advocaat vindt de opmerking
van Wim van Hanegem stemming-
makerij en hij vindt niet, dat hij dat
ten aanzien van Feyenoord verdien.
„Het enige waar Van Hanegem ge-
lijk in had, was dat ik hem heb ge-
zegd een keer langs te zullen ko-
men. Daar is het tot nu toe niet van
gekomen. In een persoonlijk ge-
sprek zal ik hem uitleggen waar-
om."

Aan het eind van deze maand gaat
Advocaat, als zijn overgang naar

# Dick Advocaat: „Het standpunt van de KNVB heb ik niet
bedacht." Links Danny Blind. Foto: ANP " VOETBAL - In de hoogste

klasse van de Engelse competitie
won Everton gisteren met 2-0
van Liverpool.

oefenvoetbal

Vandaag
Limburgia-Kolonia 19.30uur

S,Se no°rd- 't Kesjotje-Venray 1-1
Soni^s-yeronica 2-5, Venray-SZV 3-6
ftekske-* Kesiotie 2-3, 't Haofke-ZVM/
J Vero!, a-2- l>e stand: 1. 't Kesjotje 10-16
ro{ke ïn3en ZVM Baekske lv"14. 4- '<i S2V ïïi ' 5' Amicitia en Haelen 9-10.

6> 10 m' 8" Hercules 9-7, 9. 't Huukske
2 Win , erweert 9-6, 11. Venray 10-6."^tenhorst 8-0.\T

Navratilova in
Legend Tour

W2j 9RK ~ Martina Navratilova
Sr pp Vei"bonden aan de Legend
h e vólon J,ennisshow voor senioren

Ver aar een zestal steden in
Nt d m,gde staten aandoet. Een
S gQ^el van de opbrengst komt
'otlrji m aan het nationale Aids-

er Navratilova hebben
v<s?leer ook onze landgenoteWp^e> Chris Evert,Billie Jean

Le§(l mep ?01Te Goolagong toege-
3l

cc te doen. Tracy Austin is
Sfoep Jaar de „benjamin" van de

met 26 maart in Nigeria wordt ge-
houden.
De drie clubs voelen er echter niets
voor hun spelers, waaronder de bij
PSV spelende Maastrichtenaar
Zenden, drie tot vier weken aan de
KNVB af te staan.

PSV dan tenminste nog niet rond is,
weer rond de tafel zitten met verte-
genwoordigers van Ajax, PSV en
FC Twente, de hofleveranciers van
het Nederlands elftal onder twintig
jaar. Dat heeft zich geplaatst voor
het WK-toernooi, dat van 11 tot en

uefa-cup

" Voor trainer Guus Cantelberg is deperiode Initia Hasselt verleden tijd. Foto: frans rade

sport



Dinsdag 22 november 1994 18Limburgs Dagblad

k^4&"©rï CELEBRATINGIOOYEARSDAKS.

9\ 3fcW«/ ÜX^A B 9e'e9enneid van het 100-jarigbestaan
van Daks presenteert dit nobel merk de

Bfeï^yfel^^^^ Een stijlvolle Engelse ruit die weergaloos
FjjMnTT/iïl^ getroffen is in onze herenkolberts,

te^ *■"*"■■■■ ï*& damespakjesen natuurlijk in de bekende

KERKRADE
Emdersiraat 44 Jf&lrim*-:
Tel. 045-452600
Voetgangersdomein pr VVIJNEN

IÈL "'W h

■ t f§l| mm\^n^Ê3ffmU

K ; ■$ _yli^mwSmm

EXECUTIE
VERKOOP

Op woensdag 23
november 1994, om
11.00 uur, vindteen
openbare verkoop
plaats.

De verkoop komt
voor rekening van A.H.H.
Mobers te Hoensbroek.

Te koop worden
aangeboden 0.a.:
Mercedes type 300E,
bouwjaar 1985, en di-
verse sieraden. Daarbij
worden t.l.v. diverse
schuldenaren nog en-
kele sieraden en mun-
ten verkocht.

De plaats van ver-
koop is Takelbedrijf Sil-
verentand, De Koumen
44 te Hoensbroek.
De goederen zijn te be-
zichtigen op 23 novem-
ber 1994 van 10.30 tot
11.00 uur.
Alleen contante betaling.
Geen opgeld.

De verkoop vindt
plaats in opdracht van
de Belastingdienst/Parti-
culieren Heerlen.
Teletoon: 045-738310.

De belasting-
deurwaarder
belast met
executie

Belastingdienst

Executieverkoop
Op 23 november 1994 om

11.00 uur vindt een openbare verkoop plaats.
De verkoop komt voor rekening van P.L.J.
Kneepkens te Landgraaf.
Te koop wordt aangeboden:

een café-inventaris
0.a.: poolbiljart, complete tapinstallatie,
stereo-installatie (CD, mengpaneel,
versterker, cassettedeck)
personenauto Audi 100 CS

De plaats van de verkoop is
Karel Doormanstraat 25A te Landgraaf.

1 De goederen zijn te bezichtigen op 23 november
1994 van 10.00 tot 11.00 uur.
Alleen contante betaling.
Geen opgeld.

De verkoop vindt plaats in
opdracht van de Belastingdienst /
Ondernemingen Maastricht, Terra Nigrastraat
10. Telefoon: 043-468468.

De belastingdeurwaarder
belast met executie

Belastingdienst

+ A Bloedbank
w Zuid Limburg

heeft nieuwe donoren
nodig!o43 877778

stichting welzijnszorg
\v9^ r\S/ dienstverlening ten behoeve van mensen met een

■PMMaJ moMMH verstandelijke handicap in Oostelijk Zuid-Limburg

De Stichting verzorgt de semi-en extramurale zorg en dienstverlening
voor verstandelijk gehandicapten in de regio Zuid-Oost-Limburg. Onder
de Stichting ressorteren o.a. 9 gezinsvervangende tehuizen, 4
dagverblijven voor volwassenen, 1 kinderdagverblijf, 1 logeerhuisen
de Sociaal Pedagogische Dienst.
Bij het Centraal Bureau ontstaat een vacature voor de functie van

ERVAREN ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER m/v
voor minimaal 50%
Functie-informatie:

* het onder de verantwoordelijkheidvan hethoofd Financiële Zaken
opstellen van begrotingen, exploitatie-overzichten en jaarrekeningen;

* het uitvoeren van bedrijfseconomische werkzaamheden.
Functie-eisen:

* MBA of MEAO (administratieve richting);

* enige jaren ervaring bij voorkeur op een accountantskantoorof op
een financiële administratiebij een instelling in de non-profit sector;

* goede beheersing van Lotus 1.2.3 versie 5.0 (Windows);

* vaardigheden om in teamverband werkzaam te zijn;

* goede contactueleeigenschappen en accurate instelling.
Arbeidsvoorwaarden:
De CAO Dagverblijven en Tehuizen is van toepassing. Het salaris
bedraagt, afhankelijk van ervaring, minimaal’ 2777,- en maximaal

’ 4071,- per maand (niveau 1 juni 1993) bij full-time dienstverband.
Informatie:
Nadere inlichtingen over defunctie kunnen worden ingewonnen bij
de heer F.F.J. Lardinois, hoofd Financiële Zaken, telefoonnummer
045-714944.
Procedure:
Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige informatie dienen uiterlijk 4
december 1994 in het bezit te zijn van de sollicitatiecommissievan
de Stichting Welzijnszorg, Ruys deBeerenbroucklaan 9, 6417 CC
Heerlen. 02016

I JUMPING INDOOR MAASTRICHT
25-26-27 november 1994

| A JIJVI I Kaarten zijn verkrijgbaar in het
*L_\l, MECC, dagelijks van 14.00-20.00 uur

"[■^ iS^7 5 of telefonisch: S 043-671444.

s lXfK\ i r/N-I lx ' 1 Jmecc

Doctorandus Hond?

Steun de studiefinanciering van déze hond
bij hetKoninklijk Nederlands Geleidehon-
den Fonds. Word donateur en stort mini-
maal f 10,- op gironummer 17 54 00, onder
vermelding van 'nieuwe vriend. Dan kan
déze binnenkort 'cum laude' afstuderen.

Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds. jNBjIJ
Antwoordnummer 570.1180 WB Amstelveen. f\l\ KNGF

Bedrag Terug te Mnd.bedrag Effectieve rente Mnd. bedrag Effectieve rente
in handen betalen in volgensmin. op jaarbasis vlg.wet.max. op jaarbasis

15.000,- 72 mnd. 279,04 10.6% 287,11 11.8%
25.000,- 84 mnd. 413,58 10.3% 420,11 10.9%
30.000,- 96 mnd. 453,45 10.3% 454,20 10.4%
50.000,- 96 mnd. 747,22 10.0% 757,01 10.4%

invet 50.001.- U betaalt Rente vlg. min. tar. per mnd Theor. Effectieve rente op Theor.
inhanden per mnd effectieve rente op jaarbasis looptijd jaarbasis max. tar. looptijd
15.000,- 225,- 0.824% 10.3% 97mnd. 13.0% 112
25.000,- 375,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.6% 109
40.000,- 600,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2% 107
60.000,- 900,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2% 107

OOK VOOR HYPOTHEKEN:
INFORMEER NAAR DE NETTO VASTE LASTENHYPOTHEEK;

DEZELFDE MAANDLAST GEDURENDEDE GEHELE LOOPTIJD.

f§t^YS^§lsJw^&9nf.\W^}{__M

RECTIFICATIE
SUSTEREN

Notaris mr. L.J.E. Piek
te Susteren

zal op woensdag 14 december aanstaande om
15.00 uur in het openbaar ex artikel 3.268 BW,
in de Harmoniezaal Mols, Feurthstraat 56 te
Susteren, in één zitting bij opbod en afslag
verkopen:
GEMEENTE SUSTEREN
het woonhuis met ondergrond en tuin, gelegen
Jodenstraat4, kad.bek. sectie D nr. 5969, groot
3 are, 95 centiare;
Aanvaarding: Het pand is te aanvaarden na
betaling van de koopprijs, welke uiterlijk op 1
februari 1995 dient te worden voldaan;
Onderhandse biedingen: tot 29 november om
17.30 uur kan schriftelijk een onderhands bod
worden uitgebracht bij genoemde notaris;
Voorwaarden: van toepassing zijn de Algeme-
ne Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen
1993, voorzover daarvan niet bij de bijzondere
voorwaarden is afgeweken.
Identificatie: gegadigden dienen zich te identifi-
ceren en van hun financiële gegoedheid te
doen blijken ten genoege van de notaris.
Inlichtingen: Inlichtingen, ook voor bezichtigin-
gen, zijn te verkrijgen bij genoemde notaris,
Raadhuisplein 2 (naast Gemeentehuis) te Suste-
ren, tel. 04499-1223.

I RECTIFICATIE
NIEUWSTADT-GEMEENTE SUSTEREN

Notaris mr. L.J.E. Piek
te Susteren

zal op donderdag 20 december aanstaande
om 15.00 uur in het openbaar ex artikel 3.268
BW, in Café 't Nestje, Markt 21 te Nieuw-
stadt, in één zitting bij opbod en afslag verko-
pen:
NIEUWSTADT - GEMEENTE SUSTEREN
Het woonhuis met ondergrond en tuin, gele-
gen Gelders Overkwartier 19, kad. bek. sectie
E nr. 1860, groot 2 are, 75 centiare.
Aanvaarding: Het pand is te aanvaarden na
betaling van de koopprijs welke uiterlijk op 1
februari 1995 dient te worden voldaan.
Onderhandse biedingen: Tot 6 december
kan schriftelijk een onderhands bod worden
uitgebracht bij genoemde notaris.
Voorwaarden: Van toepassing zijn de Alge-
mene Veilingvoorwaarden voor Executieveilin-
gen 1993, voorzover daarvan niet bij de
bijzondere voorwaarden is afgeweken.
Identificatie: Gegadigden dienen zich te iden-
tificeren én van hun financiële gegoedheid
te doen blijken ten genoege van de notaris.
Inlichtingen: Inlichtingen, ook voor bezichti-
gingen, zijn te verkrijgen bij genoemde nota-
ris, Raadhuisplein 2 (naast gemeentehuis) te
Susteren, tel. 04499-1223.

Tienduizenden mensen hebben de laatste maanden H
ontdekt hoe lekker en mals het vlees bij r I
Edah is. Ook de komende tijd hebben / AK77EPWJS I
wij een vijftal vleesaanbiedingen voor v. / s^aïS- I
Om v extra voordelig kermis te laten ’ «i*r%MMt» H
maken met ons kwaliteitsvlees. ’ I
Kwaliteitsgarantie. j QJi Sjf^l H
Let op dit vignet. Wij staan garant voor de / K^A^ H
kwaliteit. Bent u desondanks j |
niet tevreden, dan krijgt u uw geld terug. ’ X4^JJ|>^

I
Magere hamburgers if' gM I
van puur rundvlees, „ I

PJI QQ - lillT".7Ö I ,gp# I

"^ **^ÊÈÈÊÈmm^ l

Astenhof "&*«
verse hele kip

Vergeet niet om uw volle spaarkaarten 'n

te leveren. Het kan nog t/m 31 december^,
/&"Zï"-- EPAHSERVICELIJN „„, u o*'* "tH
Ha* /l«M Van maandaB Urn vnldaêvan l0tot a uuren van 2tot 4 uur va" *IL sr?_,f? met onze service-afdeling. Daarkunt u ook terecht voorhet adre*
VUmy bij u in de buurt. Aanbiedingen zijn ■-'■*- t'rri aj°"<- 26 novembe

ÉggE
Uw

prijsattraktieve
supermarkt.^

ZELFS ONZE PRIJZEN ZIJN EEN VERLICHTING
MAAK UW KEUS UIT ONZE NIEUWE, GROTE NAJAARS- EN WINTERKOLLEKTIt 4.

Nergens anders is het assortiment zó groot en de prijs zó klein bij Hardy-verlichting in Geleen! II
iMWMM^JfFWjff^^M-y^^^B^Pl^^ Wk\__^_^_^_J_^_W_mTTW WJ J rT^^HIiHHLrV'I^^^H —— lil W T TT—— nieuw

fjj V. J J " LUI k I —U I l1rj^^.^*^^^^^^! I Grote kollektie
W ■ ""^^^^^^^^■S t ~"1^^ /^.^^^*^^^^^^^fl! ■■i«"«^*^^"'^^«^"^^^^^^^ halogeen- 1

IkVi^^U^U^ÉMß' Enorme keuze in -f . ..__ Stijlvolle verlichting in brons of messing, Jf II «| P Enorme keuze in nieuwe dessins! uplighters in
■MJIIUMI eigentijdse, N*""""" '""""Sjf met gesatmeerd glas. J Uk combinatie met S^
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■II jSiPMIIlH Ët \W A—W^m IBËH OjTuTTB /s antraciet, zwart of wit. leeslamp
■ggHH fl _^ |^| II TTTfl^TïTrltfr^ SS (max. 100 W halogeen

II "^\ I \ r^^^*Cl I! I// Ta,e|-enstaande
12V"50W)
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„Voortaan moeten we die vanda-
len al opppakken voor ze de
trein instappen", sprak minister
Fiori. „Dit zijn geen supporters
maar gangsters. Ze grijpen elke
uitwedstrijd aan om er in een
andere stad een puinhoop van te
maken. Hier moeten we tegen
optreden."

Ook in Genua deden zich zondag
rellen voor. Voor de wedstrijd
tussen Sampdoria en Torino
raakten supporters van de clubs
met elkaar slaags.

Gewapend met
bijlen naar
uitwedstrijd

'Zo erg heb ik het nog nooit meegemaakt'

Donkere wolken boven
EHC en Roermond

Rosa werd in elkaar geslagen. De
toestand van beide politiemen-
sen is nog kritisch.

De politie in Brescia arresteerde
zondag twaalf Romeinse suppor-
ters. Zij waren in het bezit van
bijlen en messen.

Bij een botsing in Brescia, waar
aanhangers van AS Roma met
supporters van de thuisclub
slaags raakten, werd plaatsver-
vangend politiechef Selmin in de
onderbuik gestoken. Agent De

ROME - Minister Fiori van
transportzaken heeft de Itali-
aanse politie opgedragen fans
die met de trein reizen voortaan
te fouilleren. Afgelopen week-
einde raakten twee politieagen-
ten zwaar gewond bij voetbalrel-
len.

ARNO ROMGENS
Van onze correspondent Prijzengeld

de nesten gewerkt. De rust bewa-
ren. Dat is nu het belangrijkste."
Ook bii RFC Roermond wordt de

J°ENSBROEK/ROERMOND - Het contrast is groot. Terwijl
inningen, Meerssen en Lindenheuvel tot de ploegen behoren,e de dienst uitmaken in de hoofdklasse C van het amateur-

y°etbal, is voor drie andere Limburgse clubs (EHC, Roermond,
etiray) niet meer dan een figurantenrol weggelegd. Figuran-
ittol? jjet drietal is beland op de plaatsen, die aan het einde
*n de rit naar de eerste klasse leiden. Venray staat twaalfde,
.^C/Norad dertiende (voorlaatste), RFC Roermond is veer-
|ende en hekkesluiter.

noodklok geluid. Tot overmaat van
ramp is trainer Leo Goossen (hart-
klachten) voorlopig uitgeschakeld.
Tweede trainer Huub Lafleur neemt
voorlopig waar.

Miei Grispen is secretaris van de
club. Ook hij schrokzich een hoedje
na de klap van Oosterhout, afgelo-
pen zondag waar RFC met 7-1 van
WVO verloor. Grispen: „Zeven- een.
Dat is inderdaad een shock." Hoe
kun je zoiets rechtzetten? Dat is de
vraag in Roermond.
„Daar gaan wij ons dinsdag (van-
daag, red.) met het bestuur over
buigen. Maar welke mogelijkheden
hebben wij? Nieuwe spelers aan-
trekken is onmogelijk."Weemoed

Maar het komt er gewoonweg niet
uit. Wij vormen geen team, wij mis-
sen overtuiging. Er wordt te weinig'
geknokt, geschoffeld. Het heilige
vuur ontbreekt te vaak."

Dan vervolgt hij, met enige wee-
moed in zijn stem: „EHC speelt al
twintig jaar in de hoofdklasse.
Heeft prachtige successen gekend.,
Zoiets mag niet verloren gaan.
Trouwens, de sfeer is op dit moment
nog goed. Tenminste buiten het
veld. Binnen het veld hebben wij te
weinig tolerantie voor elkaar. Dat
moet veranderen."

Ton Duyf speelt, met
"en van twee seizoe-
ijl'a' dertien jaar in heteerste elf-
-33 :Van de Hoensbroekenaren. De
i)t C^ge Abp'er zegt: „Zo erg heb
W n°S nooit meeSemaakt- Het
ajtjL een bittere pil zijn voor onze
*ove fgers" Vooral omdat vooraf

ei van ons werd verwacht."

Favoriet
kt / orad S°ld' na de 'injectie'
lftatt ers als René Hofman, Roger
tj'gerink, Joep Zenden, John
'Gerrf' Ralph Custers en Richard
'ooi- a a^s een van de favorietenbetitel. Schijn bedriegt.

leclg ' "Het komt er gewoon niet uit.
liftoJ;en heeft wel de beste bedoe-
'°od n maar het lukt niet TrainerP l->acier valt niets te verwijten.

einde. Nieuwe spelers aantrekken

RFC Roermond promoveerde via de
nacompetitie. De ploeg had zelf
geen periodetitel veroverd, maar
nam die over van promovendus
Lindenheuvel.
Grispen: „Toen wij promoveerden
was de overschrijvingsperiode ten

Karel Bauling, al jarenlang het ge-
zicht van EHC, zegt: „Het is al va-
ker voorgekomen dat wij onderaan
stonden. Wij hebben ons steeds uit

ging dus niet meer. De enige nieu-
welingen op hoofdklasse-niveau
waren Ruud Keijsers en Dusko Vu-
likic. En dat is te weinig, datwreekt
zich nu."

Nacompetitie

PAARDESPORT

Schorsingen in
profvoetbal
ZEIST - De tuchtcommissie van
de KNVB heeft behalve Atteveld
(Roda JC), Dassen en Lee (bei-
den Fortuna Sittard) de navol-
gende spelers uit het betaald
voetbal geschorst voor de duur
van een wedstrijd: Coolen, Den
Turk (beiden AZ), Van Raalte
(Cambuur), Gentile, Teixeira,
Tettero (allen FC Den Haag),
Wilsterman (Dordrecht '90), De
Haan (Eindhoven), Maximiamo,
Wilkes (beiden Excelsior), Was-
lander (Heracles), Smit (NAC),
Verhagen (PSV), De Bruin, Van
der Hoeven, Noorlander (allen
Sparta), Ooyer (Volendam), Van
Griensven, Van Zundert (beiden
Willem II), Berhalter (FC Zwol-
le) en Van de Haar (Haarlem).

Inbraak bij
Gascoigne
ROME - Paul Gascoigne blijft
niets bespaard. De excentrieke
middenvelder van Lazio Roma
heeft sinds april wegens een
beenbreuk geen wedstrijd meer
voor zijn club gespeeld en tot
overmaat van ramp roofden die-
ven in het weekeinde zijn huis in
Italië leeg. De schade wordt ge-
raamd op ruim 50.000 gulden.
Gascoigne, die sinds zijn wissel
in 1992 van Tottenham naar La-
zio aanhoudend door blessures
wordt geplaagd, was voor zijn
revalidatie even naar Engeland
gereisd.

Nijssen en Suk
in Djakarta
DJAKARTA - Torn Nijssen, die
voor het laatst met zijn Tsjechi-
sche partner Cyril Suk optreedt,
speelt tijdens het tennistoernooi
om de wereldtitel dubbelspel in
Djakarta in de witte groep tegen
Black/Stark (Zim/VSt), Adams/
Olhovski (VSt/Rus) en het als
tweede geplaatste Australische
koppel Woodbridge/Woodforde.
Nijssen en Suk staan voor de
derde achtereenvolgendekeer in
het finaletoernooi, maar wach-
ten nog op de eerste zege. Jacco
Eltingh en Paul Haarhuis zijn
ingedeeld in de rode groep. Het
duo is als eerste geplaatst. In de
groep van de Nederlanders spe-
len verder Connell/Galbraith
(Can/VSt), Apell/Bjorkman
(Zwe) en de Spanjaarden Casal
en Emilio Sanchez.

Eltingh bijna zeker
van miljoen dollar

joen dollar te verdienen. De
hoofdprijs is 100.000 dollar.

HEERDE - Jacco Eltingh is
bijna de man van één miljoen
dollar. De tennisser uit Heerde
staat twaalfde op de lijst van
verdiensten in dit jaar met een
totaal van 922.219 dollar. Hij
kan zijn totaal deze week in Dja-
karta boven het miljoen tillen als
hij met Paul Haarhuis de we-
reldtitel in het dubbelspel pro-
longeert. In de Indonesische
hoofdstad valt in totaal 1,3 mil-

Paul Haarhuis is vijftiende op de
salarislijst met 777.461 dollar.
Eerste is de Amerikaan Pete
Sampras met 3.607.812 dollar.
Hij staat voor Boris Becker
(1.884.423) die als verliezend fi-
nalist in de ATP-Masters in
Frankfurt naar de derde plaats
op de wereldranglijst (achter

Brenda Schultz is dit jaarop een
prijzenbedrag van 364.046 dollar
uitgekomen. Dat is een record
voor de Heemsteedse, die in haar
loopbaan 1.283.811 dollar heeft
binnengehaald. Ze is op de jaar-
lijst zeventiende. De Spaanse
Arantxa Sanchez Vicario is
ruimschoots eerste met 3.453,665
dollar, waarmee ze niet veel on-
der doet voor Sampras.
De Amerikaanse Martina Navra-
tilova, die de afgelopen week tij-
dens de Masters in New Vork
voor het laatst in het enkelspel
in actie kwam, voert de lijst aller
tijden aan met 20.413.727 dollar.

Sampras en Andre Agassi) is ge-
stegen.

HEERLEN - Cijfers sportprijsvragen.'
Lotto 46: Eerste prijs: 2 winnaars, elk,
bruto 1.444.439,20;tweede prijs: 2 win-
naars, elk bruto 40.426,40; derde prijs:
238 winnaars, elk 878,80; vierde prijs:
5.478 winnaars, elk 22,10; vijfde prijs:
70.129 winnaars, elk 5,00. Cijferspel 46:
Zes cijfers goed: 3 winnaars; vijf cijfers
goed: 1 winnaar; vier cijfers goed: 26
winnaars; drie cijfers goed: 274 win-
naars; twee cijfers goed: 2.532 win-
naars. Lucky 10 van maandag 21 no-
vember. 9 - 10 - 17 - 18 - 20 - 21 - 24 -28 - 33 - 35 - 39 - 45 - 49 - 51 - 61 - 64 -
66 - 74 - 75 - 80. (onder voorbehoud).

Boete door
tijdrekkende
ballenjongens
v ballenjongens kosten de clubleiding
g

n Hajduk Split, als Kroatisch kampioen verte-
yiWoordigd in de Champions League, 25.500 gul-
j^il"Volgens de Uefa, de Europese voetbalbond,
du ï ten Kroatische ballenjongens zich tijdens het
Dat " Anderlecht schuldig aan tijdrekken,
j 'gebeurde in de laatste twintig minuten van het
einrt: at uiteindelijk in 2-1 voor de thuisclub zou
SQr en' tekende beroep aan tegen de uit-
oti a^ Van tuchtcommissie, maar werd in het
isJf gesteld. De ballenjongens hadden het wel-
b et

aar goed voor met hun club, maar hadden zicher niet met het spelverloop kunnen bemoeien.

Handbaltrainer
vermoord

e Rus Sergej Fjodorow (36), trainer van de hand-
Newa St.Petersburg, die in 1992 nog win-

do3h werd van de Limburgse Handbaldagen, is
is p^ aangetroffen in de rivier Newa. Naar verluidt
t * lodorow (door nog onbekende daders) flink
„getakeld, voordat zijn lijk in de rivier is ge-
werd 'Een eus familiedrama, want een maand
W is zi^n zoon °P bijna identieke wijze om het
Vo et? Stomen: zijn zwaar verminkte lijk is door
ty^ijgangers eveneens opgemerkt in de Newa.
Ulo Precies de achtergronden voor deze brute

°rden zijn, is niet helemaal duidelijk.

TV Sport naar Roda
FCtt and aan de comPetitiewedstrijdRoda JC-
bu .utrecht (zondag om half drie) wordt vanuit de
usinessclub op Kaalheide het programma TV

Een en ander gebeurt om half
op het tweede net.

" Menige Europese binnenstad heeft
te kampen met parkeerproblemen. In
Azië en om meer precies te zijn in
Macao, de Portugese kolonie, heeft men
gezien de beperkte ruimte én de overbe-
volking in dat deel van de wereld nog
meer last van het parkeerprobleem.
Maar dat zelfs op het plaatselijke cir-

cuit gebrek aan plaatsen is, geeft toch
te denken. Gareth Rees (midden, handen
omhoog) weet tijdens de Grand Prix
formule 3 van Macao in ieder geval
niet meer waarheen met zijn Dalara.
Ryo Michigami (28) is het slachtoffer
van het onstuimige file-parkeren van
Rees. Foto: AP

Van derPoel 963 p, 6. Janssens 875 p, 7.
Arnould 861 p, 8. Frischknecht 750 p, 9.
Simunek 636 p, 10. Wabel 611 p. Lan-
den: 1. België 4516 p, 2. Nederland
3174 p, 3. Zwitserland 2608 p, 4. Frank-
rijk 2585 p, 5. Italië 2435 p.

Pascha; 2. Madelein Brugman, Sunview
Star; 3. Willem Greve, Artics Brat Rosé.
C Midden, C Zwaar: 1. Riet Knoops,
Napoleon; 2. Gert Bloemen, Ulona; 3.
Elisabeth Myny, Calimero. C Zwaar: 1.
Saskia Cuperus, Nadejna; 2. Fanny
Custers, Shirley. D-E Midden: 1.
Willem Greve, Basic Briljant; 2. Lucin-
da Huyskens, Casmir; 3. Ellen Cremers,
Natasja. D-E Zwaar: 1. Joyce Rayme-
kers, Nikita; 2. Bianca Schoenmakers,
P.S. Exellent; 3. Madelein Brugman,
Rosmea. D ZZ: 1. Gert Jan Bruggink,
Blondi; 2. Ellen van Bussel, Silver
Queen; 3. Karin van de Broek, Dutch
Discover.

DAMMEN

TENNIS

SQq^^anglijst. Mannen: 1. Sampras
32°'Punten, 2. Agassi 3249 p, 3. Becker
20-' P, 4. Bruguera 3007 p, 5. Ivanisevic
p r> P> 6. Chang 2647 p, 7. Edberg 2471
p' °; Berasategui 2470 p, 9. Stich 2380

' "U. Martin 2307 p, 17. Krajicek 1407p'fj- Eltingh 1214"p, 37. Haarhuis 887
p' °J- Siemerink 548 p, 177. Davids 228
p' {°7- Schalken 218 p, 206. Wibier 193
h„ Vr°uwen: 1. Graf 354,45 p, 2. Sanc-z vicario 311,70 p, 3. Martinez 180,21
p" N°votna 164,09 p, 5. Pierce 155,73
13R ; havenport 141,72_p, 7. Sabatini
te i'op' 8' Navratilova J:34,60p, 9. Da-
Schi 9 P- 10- Zvereva 123,98 p, 15.
53«uitz 76,95 p, 47. Oremans 32,77 p,
l0qB°°gert 28,25 p, 94. Rottier 16,37 p,
13, foliegraf 13,77 p, 117. Vis 13,05 p,
tin" p Uns-Jagerman 10,50 p, 163. Bas-
p f 7 >37 P> 173. Niemantsverdriet 7,70
749 De Weiüe 7.69 P> 177- Wegink

WIELRENNEN
173^'^nglijst veldrijden: 1. Pontoni

GrOP„PUI?ten> 2- Herijgers 1603 p, 3.venendaal 985 p, 4. De Bic 968 p, 5.

Den Haag. Wereldkampioenschap,
veertiende ronde: Galasjov-Baljakin
1-1, Wiersma-Valneris 1-1, Jansen-
Merins 1-1,Burleson-Müsjin 0-2, Clerc-
Gantwarg 1-1, Wesselink-Ba 1-1,
Schwarzman-Alias 2-0, Tsjizjov-Cissé
2-0, Durdyev-N'Diaye 0-2, Koeperman-
Aman 2-0. Stand: 1. Valneris 22 p, 2.
Baljakin 19 p, 3. Wiersma 18 p, 4. Ba,
Gantwarg en Schwarzman 17 p, 7. Koe-
perman, N'Diaye en Tsjizjov 16 p, 10.
Aman 15 p, 11. Clerc, Jansen en Wesse-
link 14 p,

Beek. Indoor Grenslandtreffen. Spring-
wedstrijden. C-beginners: 1. Frank
Wackers, First Lady. D-E beginners: 1.
Angelika Keulen, Jimmy; 2. Lisan Puls,
Jou Jou; 3. José Houben, La Dolce Vita.
C Licht: 1. Monique Cuipers, Tonko; 2.
Claudia Langen, Corona Frisia A. D-E
Licht: 1. Joep Derks, Sinton; 2. Guido
Hornesch, Mouth. C Midden, C Zwaar:
1. Tessa Wetsels, Nowan; 2. Veronique
Schmitz, Kranevelds Ivanhoe; 3. Kevin
Ceulemans, Mister Blackstar. C Zwaar:
1. Fanny Custers, Shirley; 2. Hanneke
Kezer, Lady; 3. Saskia Beeren, Carina.
D-E Midden: 1. Rob van Boxtel, Jippl;
2. Willem Greve, Basic Briljant; 3. Geert
Cums, Boy. D-E Zwaar: 1. Gert Jan
Bruggink, Belle Vue; 2. Maikel Swin-
kels, Sunlight; 3. Bianca Schoenmakers,
P.S. Exellent. D ZZ: 1. Aniek Hubens,

Parkeerprobleem

Michel Haan
redt Teveren
LEVERKUSEN - In de Duitse
Oberliga speelde Germania Te-
veren in Leverkusen het tweede
inhaalduel in verband met de
'kwestie Paul Janssen. Een tref-
fer van Michel Haan in de slot-
minuut (zijn negende seizoen-
streffer) behoedde Teveren voor
de nederlaag. Eindstand 1-1. Za-
terdag om 15.30 uur speelt Ger-
mania tegen FC Remscheid haar
derde en laatste inhaalduel. In-
zet in Teveren is de tweede
plaats in de Oberliga.

Tegenstanders
Swift bekend
ROERMOND - De ploegen die
met de handbaldames van Swift
Roermond de laatste acht be-
reikt hebben van het toernooi
om de Europacup I, de Cham-
pions League, zijn bekend. Naast
Swift spelen Podravka Kopriv-
nika (Kroatië), Larvik HK
(Noorwegen), Olimpija Ljublja-
na (Slovenië), Hypobank (Oos-
tenrijk), Walle Bremen (Duits-
land), Mar Valencia (Spanje) en
Ferencvaros Boedapest (Honga-
rije) in de kampioenengroep. De
Champions League wordt op
dinsdag 29 november aanstaan-
de door middel van loting onder-
verdeeld in twee poules van vier,
waarna in de weekeindes van 21
en 28 januari, 11 en 8 februari,,
en 18 en 25 maart de poulewed-
strijden worden afgewerkt mid-
dels een hele competitie.

Waar je al niet rijk van kunt worden. De vroegere
honkballer Colby Ward krijgt in ieder geval een
schadevergoeding van 800.000 gulden. Dat heeft
een rechtbank in Salt Lake City beslist. Voor een
aanslag op zijn ledematen? Een priemende vinger
in het oog? Nee. De pitcher krijgt het forse bedrag
omdat hij wegens een afgebroken nagel van zijn
wijsvinger sinds 1987 niet meer op het hoogste ni-
veau heeft kunnen spelen. De advocaten van Ward,
die het laatst uitkwam voor Cleveland Indians,
hadden een bedrag van 3,4 miljoen gulden geëist
van de eigenaar van een fabriek in Provo (Utah).
Daar was het ongeluk met de vinger gebeurd. De
nagel groeide niet meer volledig aan. Daardoor
was de werper, naar eigen zeggen, het balgevoel
kwijtgeraakt. Hij heeft in ieder geval een fortuin
gevonden.

Acht ton voor
afgebroken nagel

toto/lotto

Pijnlijk

voorde vuist weg
„Ik vind dat er geen vormen meer in acht genomen
worden. Ik ben tot tranen toe geroerd als ik voet-
ballers op Schiphol in clubtenue zie: vijfvan de elf
kunnen hun das niet strikken." Kees Fens, hoogle-
raar letteren in de Volkskrant.
Cees Bovelander, vader van Floris Jan, over de
magie van hockeyclub Bloemendaal in Vrij Neder-
land: „Bloemendaal bestrijkt het totale leven. Je
kunt hier beginnen op je zevende en doorgaan tot
je dood."

Bloemendaal-voorzitter Lo van Noortwijk in VN:
„Ik geloof wel dat deBloemendaler wat arroganter
en bekakter overkomt dan iemand uit Het Gooi.
Dat heeft met presentatie te maken. De auto is hier
precies de Volvo en de BMW die jeverwacht. En de
jas die we aanhebben is net wat meer de jagersjas
dan bij de anderen."

Feyenoord-trainer Wim van Hanegem in het Alge-

meen Dagblad: „Sommige spelers voelen zich niet
op hun gemak in het Nederlands elftal. Ik heb een
speler in de selectie, op wie ik nog maar kortgele-
den een middag moest inpraten om hem zover te
krijgen dat hij toch naar het trainingskamp van
Oranje vertrok."

Opnieuw De Kromme: „Het is maar goed dat ik
geen bondscoach van Nederland ben. Ik ben bang
dat ik snel door de huidige Oranje-selectie heen
ben en op 1 januari bij de wedstrijd van de oud-
internationals moet kijken of er nog spelers zijn
om te selecteren."

Aanvoerder Mare Delissen van het Nederlands
hockeyteam in de Volkskrant: „Ik heb wel eens de
indruk dat de hockeyer uit het westen het niet kan
zetten dat hij door die kleine Delissen is voorbij
gestreefd. Ik kom uit Zuid-Limburg en behoor dus
een schuchter mannetje te zijn dat praat met een
zachte g. Dat ik met dat chlichébeeld heb afgere-
kend, wordt mij niet door iedereen in dank afgeno-
men."

Sinterklaasactie
Vanaf morgen startRoda JCeen doorHendriks
extiel gesponsordeSinterklaasactie in het ka-«er, van de wedstrijd Roda JC-FC Utrecht. Deactie houdt in, dat onoverdekte staanplaatsen«e helft van de normale prijs kosten (f. 5,00).

«J-aderen tot en met twaalf jaar,mits in het be-
Jt van een entreekaart, kunnen op de onover-ekte staantribune plaatsnemen zonder bijbe-ahng. Er is één voorwaarde verbonden aan de

vf j^enheid om tegen gereduceerde prijzen de
wedstrijd bij te wonen: de kaarten moeten af-
gehaalci worden aan hetRoda JC-stadion (tot
iterlijk vrijdag) of bij een van de zaken van

Hendriks Textiel (tot uiterlijk zaterdag),

schudding, hechtin-
gen in voor- en
achterhoofd én
bloed aan depaal.

Foto: JOHN SMEETS

#De uitdrukking
'bloed aan de paal'
wordt in de sport-
wereld meestal ge-
bruikt voor wed-
strijden waarin enig
geweld wordt ge-
bruikt. Een type-
ring, die in het
ijshockey vaak raak
is. Wat Mare Bultje
van Hatulek/Hea-
ters (links, begeleid
door Marcel Hou-
ben) betreft, mag
het wat dat betreft
best wat minder
wezen. Hij reed zon-
dagavond tijdens
het duel Heaters-
Tilburg (3-7) een
scheve schaats. Bul-
tje scoorde, raakte
zelf de doelpaal,
verloor zijn helm en
vloog volkomen uit
balans keihard de
boarding in. Resul-
taat: een hersen-

" Kassa rinkelt voor Jacco Eltingh. Foto: marcel van hoorn

sport

sport incijfers

verlenging
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OTREKKINGSLIJSTGROTE CLUBACTIE M f\ Jj

V Prijs f1.100.000- belastingvrij: 0234903 27 Sony wereldontvangers: Geldprijzen van:
2e Prijs fl. 25.000,- belastingvrij: 0890124

0000668 0930131 2214530 3309508 fl. 25,- op alle loten met eindcijfers: 89
3e Prijs fl. 7.500,- belastingvrij: 0273851 0083452 0998069 2232907 3388942 fl. 100,- op alle loten met eindcijfers: ....799

0354902 1067892 2403847 3594508 fl. 500,- op alle loten met eindcijfers: ...2738
0448565 1766340 2664957 3681947 fl. 750,- op alle loten met eindcijfers: ..12449

4e Prijs Fantastisch weekend Euro-Disney 0509080 1815674 2863164 3917898 fl. 5.000,- op alle loten met eindcijfers: .273490
bij Parijs voor 4 personen: 2661730 0753497 1985169 2990937 3983236

0766680 2065019 3101236
5e Prijs Week-verblijf in Port Zélande voor '6 personen in een luxe bungalow 54 Midweek-verblijven van Gran Dorado voor \ Wfj_\ 1

van Gran Dorado: 1723907 maximaal 6 personen in één van haar WÊÊÊÊÊmiÊÊmÊÊÊÊÊÊÊy^Ê^
schitterende bungalowparken: Al ~,.

6« Prijs Langweekend-verblijf in een luxe Ex^fp^h9^ t,w_ J EXTRA PRIJS bent, neemt u dan telefonisch contact op met uw
t/m 6-persoons bungalow van 0017236 0938458 2121680 3313942 regiocommissie of met het kantoor van de Stichting Grote

15e Prijs Gran Dorado: 0039168 0947241 2167892 3333892 Clubactie in Tilburg, telefoon: 013-635370.
3456752 0155680 1020625 2206229 3377740 vul het lot in, wanneer u een van de Geldprijzen op de0178454 1501680 3501725 0161369 1022892 2391730 3469680 Eindcijfers hebt gewonnen

0495069 2562346 3674514 0243169 1062304 2425614 3593910 Stuur uw winnend lot in een gesloten en voldoende gefrankeer-
-0516275 3384497 3683942 0353454 1123425 2536788 3598347 de(al of niet aangetekende) enveloppe naar:

0421164 1438947 2610230 3647893 Nationale Stichting Grote Clubactie Postbus 90100 5000 LA Tilburg.
16"Prijs Midwéek-verblijf in een luxe 0442841 1704058 2736736 3864952 U ontvangt binnen 4 weken de door u gewonnen prijs.

t/m 6-persoons bungalow van 0574053 1760063 2883458 3922285
25e Prijs Gran Dorado: 0590126 1766785 2885122 3946725

3077386 0640680 1835126 2973642 3950564
0278959 1051241 3278959 0730196 1898851 2985431 3964903 Cy
0734569 2567892 3417836 0860680 1958458 3158458 /parcs & hotels

0945125 2950674 3451680 0899569 2054030 3179058

Extra De GrOte Clubactie JaarDrÜS' Voor de Grote clubactie 1994 is ingevolge de wet op de Kansspelen vergunning

Prijs f1.17.000- belastingvrij: 1401680 iTyZ^.^^"^" "' " '"* °nd" "^

= = = -A
Limburgs Dagblad deti^ipetter
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[^ zaalhandbal £
damesPt»v.klasse£dal2-Be Quick 12-17.'aasbracht-Bevo 2 14-10£v-Vesta 7- 8>2-Minor 15-15- 7-14

10-12
Ulck 10-10

Wv 10-10

fe° 2 : »?lltor 9- 8
"""■dal 2 8. 3

!"j7*,t>tramP'"oy 8-16S**ldia-Loreal2 4-20
S J 12-BSAC ■ 20-5'Wcha/DVO 2-Born 11-6

Sd:
Vif??r°y 10-20
ESC 10""18

Sffi» !S:»
!HBs 2 10"14< 10-12
SVVH 7- 6
ft 9- 4
poksPWon 9- 4Cr*oll2 8-2
SSAoeldia 8" 1nL 9- 1
Ut
SVMë?ten 2-polaris 16-13
Bj> uolymPia snoca^?oe,rlen 12" 7Vjifar 2-lason 3 10-15ÜBeQuick2 6-5

ï? 2 S=ïS
Olvt . 9-13fe 7-10
Sittm,c,k 2 9-10C?v°3 9-9

R 2«-'
: Vief L-° sPel 12-15

,iVi,,;H»ten 19-8
Str a Inhorst-Noav 2 12- 9dlt"proy 2-Loreal 3 13- 6

Ö?y 10-19

!&* "Hfiie,nhorst 7- 4'

<en 8' 2en 8- 2

v?V^T^acht-Wijnandia 8- 9Hei,3-Patnck 14-11
fola 'fn„2-Marsna 2 8-8
SitU,i2"Zwart Wit 6-35
81, "«a/DVO 4-ESC 2 9-17I UwWit2-Rapiciitas3 14- 4

feWi* 10-20

j^aS3
1-0

'"ar** „ 10-10Cl? 2 10-9IfiX*? 10- 9«dla 10- 80&/DVO4 10-6
\ 1°- 2'skracht 10- o

ofcia/DVO 5-Eentjesll- 5
ilUCnPaav-KWiJnandia2 7"8
gsia "?-Vebios 8-15

drtWit2-Roda 6-7
'S*S?ia\h*n^- 9-15Snit 2 8"142 8-13
Sitt a f. 8-12SpfaTos 9-12Sd a 2 9-8ijj.. 9- 8

Na 8-4JXliana 9- 4a 9- 0
H .,V«"iPR?V- klasse
K*k 10-17§VM Rnor 21- 9fee TBcv° 11- 6

fe*k 183S'ason 10-15gevo 8-10
»L 9-10*SC 9- 8Sdal 10- 6
«om 10-4
*H>r 9" 2
b 9- 1

& kla«e
M?»L2 18-22laris 42-16es.ar 2 22-26las 2-Eksplosion 14-23jfesNa 10-20
&esar29-13fe*» 10-
SVDÏen 10-10
£>laris 9- 9§om 10- 7
&O 9- 5

as28: 8

Ja
Stdrt-nu?J 15"10gMftjïf-Hercules 19-13
MiUardi~a lenCk2, 8" 8

'NOav ? ?,3-°spel 20-14v<!-Vios3 14_16

!S*
<Ö*a 10-18

dla 3 10-14
V; 10-13l°s 2Sv? I°-12Süal 9"10biU 2 9- 8

9- 8

?sPel 9- 7*Sac 1°- 2
8-0

&rkriCJC"'^i Jnandia 13-14

VrT*EentJes 27-14ölauw Wit 3 15-12S*
CtnWit2 o ,*

fed>a S:!S
KlenWlt3 8-6

2A
Herten-ESC 8-22
Merefeldia 2-HBS 2 13-29
Stramproy-Manual 2 21-12
Rapiditas 3-Linne 14-19

Stand:
Stramproy 8-16
ESC 8-14
Vios 3 8-12
Bevo 3 8-10
Linne 6- 8
HBS 2 6-4
Rapiditas 3 7-4
Manual 2 7-2
Merefeldia 2 8-2
Herten 6- 0

2B
V&L 3-Rapiditas 4 27-12
Gulpen 3-ZwartWit 3 10-21
Minor-Caesar 3 20-13
ESC 2-Marsna 24-12
Stramproy 2-BDC 2 13-23

Stand:
BDC2 10-18
Zwart Wit 3 9-14
V&L 3 9-14
Brunssum 9-10
ESC 2 9-10
Rapiditas 4 9- 8
Caesar 3 9- 8
Marsna 9- 6
Gulpen 3 9-4
Minor 9- 4

jun. prov.klasse
V&L-Blenck 21-16
Blauw Wit-BDC 23-13
Be Quick-Loreal 12-28
Vios-Eksplosion 21-9
Linne-Born 21-7
Sittardia-Noav 28-16

Stand:
Loeal 10-20
Blauwwit 10-16
Vios 10-16
Sittardia 10-14
Blerick 10-10
V&L 10-10
BDC 10- 8
Noav 9- 7
Be Quick 9- 6
Eksplosion 10-4
Linne 9- 5
Bom 9- 0

f I volleybal _
Standenlijst Heren
Promotieklasse
ADC 7-18
Geevers 2 7-18
SEC 7-18
VCV 7-17
Vocam 7-12
Heipoort 6-11
SEC 2 7-10
Vluco 6-8
Sjoahn 7-5
Jokers 2 7-3
Furos 7-2
Geevers 3 7-1

le klasse A
Heerlen 2 7-19
ADC 2 7-17
BSV 7-16!
VCV 2 7-13
Vluco 2 6-12
Dovoc 6-10
Vocam 2 6-8
Jokers 3 7-8
VCE 2 7-7
Sittardia 3 6-6
Sport en Spel 7-4
Furos 2 7-0

le klasse B
Sittardia 2 6-17
Rapid 2 6-15
Heipoort 2 7-15
Heerlen 3 7-12
Fiscus 6-10
Volharding 6-10
VCE 7-10
Elan 7-9
Jokers 4 6-7
Avoc 7-6
Phoenix 7-6
Jokers 5 6-0

2e klasse A
SEC 3 6-17
VVS 4-11
BSV 2 4-9
Sjoahn 2 5-9
Geevers 4 4-8
Geerlen 4 5-6
Spartak 5-3
Vluco 3 5-3
Furos 3 6-0

2e klasse B
Volharding 2 8-21
Nivoc 8-20
ADC 3 8-16
Rapid 4 7-15
Fiscus 2 7-5
Dovoc 2 7-4
Heerlen 5 8-4
Geevers 5 X 7-2

2e klasse C
Tornado 6-17
De Heeg 7-17
Vluco 4 7-15
Helpoort3 6-9
SEC 4 6-9
De Bastion 5-5
Avoc 2 8-0
Rapid 3 + 5-3

3e klasse A
Grovoc 5-15
Phoenix 2 6-14
SEC 5 6-13
De heeg 2 6-10
VCE 3 5-9
Volharding 3 6-9
Elan 2 7-9
VCE 4 5-3
Sittardia 4 5-2
ADC 4 5-0

Jongens B
Heerlen 6-15
Jokers 6-15
Geevers 5-12
Sittardia 6-12
Sport en Spel 5-9
Furos 6-9
BSV 4-8
ADC 6-6
Sittardia 2 6-5
Volharding 7-5
SEC 7-0

Jongens C
Furos 2 6-18
De heeg 6-15
VCV 7-11
Geevers 2 5-4
Sittardia 3 5-3,
ADC 2 7-3
X=3 pnt.in mindering.
+=meer dan 3 pnt.in minde-
ring.

f / zaalvoetbal _|
Hoofdklasse noord
Wittenhorst-Haelen 1-4
't Huukske-Amicitia 3-6
't Haofke-Nederweert 4-1
SZV-Makassar 6-8,
't Kesjotje-Venray 1-1
Hercules-Veronica 2-5

le klas A
Kilo-Voliere 4-3
Pottebr.-B.Stap In 6-1
Soleil 2-Kanaries 8-2
Pottemen.-Company St. 8-2
Tunnel-Dousberg 2 1-3

le klas B
SZV 3-Kolonia 3-4
Kabout.-Vaals 2 3-1
Bouwf.2-Heerlen 4-5
Quelle-Cosmos 2 4-2
Laumen 2-Soleil 2-7
Fortuna-Wiegert 5-5

le klas C
SZV 2-Haantjes 2 1-1
PSM-Born 4-2

Vaals 3-Klojo's 2-1
Zittert-Hanckmann 4-1
Bouwf.3-Meetp. 5-1
Phoenix-Groen W. 6-9

1 D
Hakkie 2-WeerterZV 1-4
Riva-Tornado 5-3
Gastronoom-Roermond 2 7-3
Altw'heide 2-Fermonia 2 5-7
Juliana-Brach 2 3-5
't Kesjotje 2-DESM 4-4

2e klas A
Delta 2-B.Stap In 2 2-7
Sjefke-H.Anders 2 2-3
Up Quelle-Sjotter 2 4-3
Quaedvlieg 2-Lokomotief 2-3
Maasvog.2-Vrecan 3-3
Arcan 3-Geusselterh. 2-1

2e klas B
Vici-Sport 2 7-4
Arcan 2-AA/W.Ster 10-4
Up Quelle 2-Yerna 2 0-2
Maasvog.3-Delta 4-6
A gen Baan-H.Anders 3 2-3
Eijsden-Sjotter 5-2

2e klas C
WDZ-Sportcl.2 3-8
Kabout.2-Coriovallum 8-2
Hadow 2-Marathon 3-4
Soleil 3-I.d.Bende 2 3-4
RoodW.-Varenbeuk 5-2
Goasewey-Holz 7-8

2e klas D
Limb.Dr.2-Eendracht 3-9
Rood Wit 2-H'heide 2-7
Hadow-Marathon 2 5-2
Laumen 3-I.d.Bende 3-10
Joffer-Br.wapen 4-7
Gulpen2-Holz 2 9-6

2e klas E
Adveo-Tapas 2-7
Manait-Born'2 5-3
Hoofwijk-Trefpunt 4-7
Zittert 2-SB/Venne 3 4-4
Egor 2-PSM/Tr.2 7-0
K/Bloemberg-Marebos 1-1

2e klas F
Spee 2-Quick 3-4
Keigel 2-AEV 3-3
Neerbeek-SV/Venne 2 5-2
Lacroix-Suestra 4-6
Egor 3-Maximiliaan 3-2
ZVM/Baekske 2-Graus 8.2 3-4

2 G
Hornerh. 2-WeerterZV 2 .5- 1
Amicitia 2-Altw'heide 3 7- 0
Fermonia 3-Hercules 2 5-10
Olympus-'t Veldj 6- 5
WZV-Willie Bar 0- 8

2 H
Altw'heide 4-Vesta 3-6
't Haofke 2-Brevendia 3-4
v.Seggelen 2-Riva 2 gest.
Weerter ZV3-Hornerhof 2-1
DESM 2-Stoba 10-4
Willie Bar 2-Roermond 3 8-5

2 J
Reuver-Reuver 2 5-2
Litax-Baarlo 3-2
Domu 2-ZVSV 2 4-5
Gastronoom 2-Beringe 4-6
'tKesjotje 3-Inter 3 4-1

3e klas A
B Stap In 3-Weustenraad 1-4
Sjefke 2-AA/Witte St.2 2-3
Delta 3-Yerna 3 3-2
DBSV-Vrecan2 3-1
Pottebr.2-Wiegert 2 6-3

3e klas B
Pottebr.3-AA/Witte St.3 5-3
Ulestr.-Yerna 4 6-1
Maasboys-B Stap In 4 3-2
Arcan 4-DBSV 2 9-5
Gulpen 3-Flaterke 3 2-1

3e klas C
Kaanen 2-B Stap In 5 3-3
Arcan 5-Diekske 5-3
Up Quelle 3-Kanaries 2 6-1
Pottemen.2-Pottebr.4 4-2
Gulpen4-H.Anders 4 2-9

3e klasse D
Erka 2-Quaedvlieg 3 4-5
Coliere 2-Colson 2-6
B.Stap In 6-Kanaries 3 3-11
Arcan 6-H.Anders 5 7-2

3e klas E
Kilo 2-Erka 3 1-4
Bovens-Sjotter 4 5-0
Arcan 7-Tunnel 2 15-5
Eijsden 2-Dousberg 3 2-10

3e klas F
H'heide 2-Eendracht 2 1-5
Rood W.3-Limb.Dr.3 5-3
Soleil 4-Hadow 4 13-4
Fortuna 2-Holz 3 3-0
Goasewey 2-Sportcl.3 3-8

3e klas G
Fortuna 3-Driessen B. 8-2
WDZ 2-Limb.Dr.4 3-1
Hadow 3-Kabouter 3 6-0
Quelle 2-Graus 8.4 4-4
Kolonia 3-Sportcl.4 4-3
Laumen 4-Holz 4 2-3

3e klas H
Fortuna 4-Kolonia 4 11-1
Graus8.5-Coriovallum 2 3-6
Limb.Dr.s-Laumen 5 5-6
Quelle 3-Jessica B. 10-5
Rood W.4-Varenbeuk 3 5-2
Kolonia 5-WDZ 3 3-1

3e klas I
Varenbeuk 2-Kolonia 6 6-2
Heerlen 2-I.d.Bende 3 4-1
Limb.Dr.6-Kabouter4 4-6
Fortuna 5-Jessica 8.2 6-1
Laumen 6-Driessen 8.2 3-6
Paco-Kolonia 7 2-11

3e klas J
Quick 2-Obbicht 6-3
Hollande-Groen W.2 1-15
Bouwf.4-Puth 6-2
Egor 4-Zittert3 1-9
K/Bloemb.2-Graus 8.3 0-6

3e klas K
Zittert 4-Adveo 3 3-1
Groen W.4-Obbicht 2 2-4
Hoofwijk A.2-Spee 3 1-1
Jabeek-Kneeschers 3-8
Marebos 2-Egor 5 4-4
Beek-Quick 3 0-2

3e klas L
Beek 2-Haantjes 3 1-0
Groen W.3-Klojo's 2 2-7
Hoofwijk 3-Spaubeek 2-12
Jabeek 2-Adveo 4 2-2
Quick 5-Zwaluw 1-9
K/Bloemb.3-El Dorado 3-1

3e klas M
Hanckmann 2-Hercules 4 7-4
DWC-Born 3 5-5
Hoofwijk 4-Quick 4 2-3
Jabeek 3-Suestra 2 2-2
Napoleon-AEV/Inter 2 7-5
ZVM/Baekske 3-Atlas 5-4

3 N
Nederweert 2-Postert 2 1-7
SVH-Altw'heide 11 2-2WiilieBar 3-Brevendia 2 2-7
Olympus 2-Brach 3 10-7
'tKesjotje 4-Roerdalen 4 1-4
SBC-Altw'heide 5 1-7

30
Brach 4-DESM 3 6-6
Brevendia 3-Altw'heide 6 7-2
Postert 3 -Homerhof 3 6-1
'tKesjotje 5-Amicitia 6 4-1
Altw'heide 12-Olympus 3 2-4

3 P
FCD Roermond 4-WZV 2 5-2
Brevendia 4-Juliana 2 3-5
Amicitia 4-Hercules 3 10-1
Stoba 2-Heiputters 4-5
't Haofke 3-Altw'heide 13 7-1
Altw'heide 7-Roerdalen 9-2

3 QBerg-Haelen 3 3-7
Altw'heide 8-Brevendia 5 1-3
Stoba 3-Amicitia 5 3-2
Vesta 3-Riva 3 4-7
Nederweert 4-WZV 3 7-3
Juliana 3-Roerdalen 2 7-3

3 R
Roerdalen 3-Nederweert 3 6-2
Vesta 2-Juliana4 2-7
Riva 4-Maasniel 1-2
Gastron. 3-Altw'heide 9 2-9
Amicitia 3-Roermond 5 6-2
Tornado 2-Altw'heide 10 4-2

Dames Zuid
Sp.Maluku-Quick 6-0

Beker
Vici-Quelle 0-6

f I tafelvoetbal \
NTVB
Ere-afdeling
Camontagne b.-Baekske 8-0
Wien-Scory b. 5-3
Hakkers 2-Karrewiel 8-0
Bl.Wit-Victoria 4-4
Smidterb.-Hakkers 7-1
Boskab.-Stjeiweeg 8-0

Overgangsklasse
O.Mert-Gogh 6-2
Keulen-DAT b. 6-2
Waardh.b.-Smidterb. 3-5
Millenerb.-Bl.Wit2 5-3
Cramignon-Loontjens 6-2
Heide-Bekker 4-4

le klasse A
Duuker-Camontagne b. 1-7
Sjteiweeg 2-Beat b. 5-3
Koningsw.2-Servaas 3-5
Tunnel-Heer 0-8
Romanus-Koningsw. 3-5
Hook-Star Cl. 4-4

le klasse B
Suestra-O.Mert 2 8-0
Bekker 2-Heukske 6-2
Spoorz.-Hoekje 2-6
Eykenb.-Trepke 6-2
Karrewiel 2-Heister 6-2
Angelinab.-Wien 2 3-5

2e klasse A
Gogh 2-Duuker 2 4.4
Starel.2-B.Jean 4-4
Bergzicht-Bissjop 8-0
O.Eysden-Verdw.Viss. 4-4
Cramign.3-Jokers 6-2
DAT b.2-Smid 3-5

2e klasse B
Miranda-G.Ridder 5-3
Berg b.-Old InnBorgh. 6-2
Liewke-Cramign.2 5-3
Premier-Stadhoes 3.5
Crazy Pie-Brugske 2-6
Jean 2-Pitsers 2-6

2e klasse C
Hofke-Eagles 4-4
Mariaveld-Heide 2 4.4
Hakkers 3-Meetpoint '2-6
Meppers-Leeuwenh. 3-5
Karrewiel 3-Olympia 6-2

3e klasse A
O.Gen.-Lamke 1-7
Sjteiweeg 3-Boskab.2 0-8
Witte-Victorie 2-6
Heer 2-Bl.Wit 3 8-0
Old Inn Keer-Keernel 0-8

3e klasse B
Lamke 2-Camont.b.3 2-6
Smeed-Hook 2 2-6
Stadion-White Horse 6-2
Cantina M.-Tunnel 2 6-2
Dolomiet-Prije Koil 2-6

3e klasse C
G.Ridders 2-Miranda 2 3-5
Bekker 3-Poart 2-6
Muppets-Cramign.4 6-2
WitteSter-A.Arcades 6-2
Servaas 2-Hacienda b. 6-2
Old Inn Borgh.2-Keigel 0-8

3e klasse D
Baekske 2-Hofke 2 8-0
Wien 4-Angelina b. 3-5
Olympia 2-Karrewiel 4 7-1
Victoria 2-O.Hulsberg 2-6
Heukske 2-Wien 3 5-3

3e klasse E
O.Mert 3-Suestra 2 2-6
Nestje-Stadbroek 8-0
Alee 2-Pintje 4-4
Knevel-Eykenboom 2 3-5
Tamboer-Alee 7-1

Zuid-Oost Hoek
Hoofdklasse
Boebel-Kloppers 8-0
Petit b.-Bergzicht b. 5-3
Nieuwenh.-Trappedoelies 6-2
Kloppers 2-Poortje 2-6

Overgangsklasse
Mellow-Torero 5-3
Zoefjes-Vogelzank 3-5
Molen-Nieuwenh.2 4-4
Treipunt-Petit b.2 0-8
O.Heide-Poortje 2 1-7

le klasse A
Royal-O.Kino 3 1-7
Bergland-Scherp vor 2 6-2
Boemerang-Mechel 4-4
Bergz.b.2-Mechel 4-4
Bergz.b.2-Nijswiller 6-2
O.Kino 2-Brouwersw. 7-1
Eck-Graefke 6-2
;
le klasse B
Brouwkeet.2-Cartouche 3-5
Voegelsjtang-Bl.Angels 4-4
Stalletje-Leeuw 7-1
Watertoren-Striegiezer 4-4
O.Kino-Mucherveld 4-4

2e klasse A
Smidterb.-O.Kino4 8-0
Paniekz.-Geulke 5-3
Kurkeller-A genBaan 2-6
Bergschot-Zoefjes 2 7-1
Poortje 3-Boebel 3 2-6

2e klasse B
Socio-Cosy Corner 6-2
Veldhof-Kokkieb. 2-6Ketelaars-Pipo b. 1-7Silverb.-Voegelsjt.2 8-0
Cartouche 2-Hopel 4-4
Mucherveld-Sjtee Uul 0-8

f I badminton _
Overgangsklasse afdeling B
BCH-Bali 2 8-3
Ritte-Un.Venlo 4-7
Esca 2-Amersfoort 6-5
Carlton-Duinwijck 3 9-2

le klasse afdeling 4
BCH 2-Schijndel 1-10
Oss-Mariken 5-6
Carlton 2-Wijchen 7-4

2e klasse afdeling 8
Trim-WIK Sittard 5-3
Roat-Oss 2 3-5
G.Luck-Geldrop 3-5
Schijndel 2-BCN 2 7-1

3e klasse afdeling 13
Doetinchemse-Stuban 2 4-4
Oss 3-Un.Venlo 3 4-4
Gaanderen-Heteren 2-6
Deto-Wijchen 2 5-3

3e klasse afdeling 15
Rooise-Geleen 0-8
Weert-Geldrop 3 8-0
Veghel-Scarabee 5-3

3e klasse afdeling 16
Boonen-WIK Sittard 3 5-3
BVH-Un.Venlo 2 4-4
G.Luck 2-Geldrop 2 6-2
Scarabee 2-Olympia 3-5

4e klasse afdeling 23
Maasbree-Stuban 4 6-2
Roat 2-Un.Venlo 4 2-6

Olympia 2-Weert 2 2-6
Carlton 3-Maarheeze 4-4

4e klasse afdeling 24
Boonen 2-Espe 1-7
Trim 2-Geleen 2 2-6
Bocholtze-Whippet 6-2
Roosterse-Challengers 3-5

/ dammen j
6e ronde PLDB competitie
Hoofdklasse
Schaesb.-DCH 7-13
Dios-Donderberg 11-9
Eureka-MDC 14-6

le klasse
Vos-Kroonschijf 2 10-6
Eureka 2-Ridder 7-9

/ waterpolo J
Bondscompetitie
Heren derde klasse D
MZ&PC-Zeest./Meerv. 7- 6
Stormvogel-EZZ 14- 3
Argo-DZT 8-10
Arethusa-Nayade 6-10
Dokkelaers-BZ&PC 6- 4

Districtscompetitie
Dames eerste klasse
Lutra-Njord2 11-8
De Krabben-De Schelde 4-9
ZON/S&S-Hellas 6-8
Zegenw.-Stormvogel 12-1
Warande-Breda 6-5
Langstraat-De Treffers 9-6

Dames tweede klasse
Tempo-ZVDO'74 4- 3
Argo 2-Dokkelaers 5- 3
Zeest./Meerv.-De Vennen 4-13
Eszet-Nayade 6- 4
Arethusa-Merlet 12-3
HZ&PC-RZL 11- 3

Heren eerste klasse
Glana-Merlet 13- 3
De Treffers-De Schelde 2- 4
Aegir-Langstraat 9- 8
De Ganze-TRB/RES 6-13
HZ&PC-Mosa-regio 9-12
De Rog-Breda 9- 6

Heren tweede klasse A
BZV2-ZVDO'74 10- 3
Aegir 2-Nuenen 7- 9
Argo 2-Gorgo 3- 7
MZ&PC 3-Langstraat 2 2-18
Zegenwerp 2-Merlet 2 4-12
Die Heygr.-MZ&PC 3 10- 6
Langstraat 2-DIO 11- 3

Sitt.l4-Coriov.3 16-14
Mijnstr.7-VM 12 24-6
Bronsbeek-VM 17 12-18
Geleen 4-VM 16 25-4
3e klas A
Geleen 15-Geleenl9 19-11
Geleen 18-Geleen 16 10-20
Geleen 20-Geleen 17 8-22

3e klas B
Sitt.l9-Sitt.23 25-2
Sitt.22-Sitt.2o 14-16
Sitt.24-Sitt.2l 13-17

3e klas C
Sitt. 18-Geleen 10 0-25
Geleen 9-Maasbracht 2 14-16

3e klas D
Maasbracht 3-Geleen 14 19-11
Geleen 13-Geleen 11 3-25

3e klas E
Exodus 2-Exodus 11 16-14
Exodus 8-Exodus 5 21-9

3e klas F
Exodus 3-Exodus 10 25-2
Exodus 9-Exodus 4 1-25

3e klas G
Coriov.lo-Coriov.l4 19-11
Coriov.l3-Coriov.ll 14-16
Coriov.ls-Coriov.l2 13-17

3e klas H
Coriov.7-Mijnstr.l2 10-20
Coriov.B-Mijnstr.l4 14-16
Coriov.9-Mijnstr.l3 19-11
Mijnstr.ll-Bronsb.2 14-16

3e klas I
Mil'l.3-Mil'l.l2 25-4
Mil'l.9-Mil'l.6 22-8

3e klas J
Mil'l.4-Mil'l.ll 18-12
Mil'l.lo-Mil'l.s 5-25

3e klas K
Brok6-Brokl7 23-7
Brok 15-Brok 8 7-23
Brok 19-Brok 11 . 1-25

3e klas L
Brok7-Brokl6 23-7
Brok 14-Brok 9 2-25
Brok 18-Brok 12 14-16

3e klas N
Margr.-Margr.s 16-14
Margr.4-Margr.2 16-14
Margr.6-Margr.3 2-25

3e klas O
TAM 4-TAM 8 18-12

4e klasse A
Heros 3-Sparta 3 793-785
Hoensbroek-Juliana 4 783-798
Eurode-Sonja 8.2 787-804
Brigid 3-Franciscus2 765-767
Star C1.3-Lout.Kab.2 784-793

4e klasse B
J.Wayne 2-O.Rompe 3 758-775
Centrum 3-Voegelsjt. 778-793
Merkelb.3-Walther3 791-770
RKWBCM 3-Palet 2 788-773

4e klasse C
Fortuna 2-Eurode 2 802-763
Piep-Palace 2 795-743
R.Hood 3-Dad's Army 3

778-763
Daltons 3-Leeuw 4 772-768
5e klasse A
Wapen 3-Lout.Kab.3 773-758
O.Rompe'4-Vizier2 768-791
SVK 4-Treffers 5 581-768
Spaubeek-RKWBCM 4

767-743

Afdeling kogel
Hoofdklasse
Doeltref.-Diana 862-848
Limburg-Trefpunt 855-861

le klasse
Trefpunt 2-Limburg 2 838-848
Diana 2-Doeltreffers 2841-840
2e klasse
Roda 2-Doeltref.3 813-805
Trefpunt 3-Roda 3 784-785

Nieuw bondsrekord
Hoofdklasse
Trefpunt:R.Meessen 299

/ poolbiljart _
Ere-klasse
Spoorz.-Boereslot 12-4
Stupke-W.Tell B. 10-6
Le Duc-A.Deetere 10-6
Coriovallum-Sport 13-3
Draver-Schachtwiel 9-7
Huizinga-Fair PI. 8-8

Hoofdklasse A
Lutterade-Gracht 9-7
Spoorz.-Huizinga 9-7
Remigius-Brunssum N. 8-8
Schachtw.-Ziejspoar 8-8
Le Duc-O.Herbergh 10-6
St.Kruis-Palettieß. 8-8

Hoofdklasse B
Bergrust-O.maat 9-7
Hermans-Spoorz. 8-8
Brandw.-Sjtee Uul 6-10

Gorissen-Wien B. 6-10
Vraagtek.-Rumpenerl. 4-12
Erotic Disc.-W.Tell B. 10-6
Sjtee Uul-Sjteenb. 2-14

3e klasse A
N.Effe-Slek 10-6
Touche-Heikaatsje 11-5
Buchten-Sjoester 7-9
Gracht-Sjuffelke 9-7
Br.Taveerne-A.Poastorie 13-3

3e klasse B
Mijnzicht-Lutterade 16-0
Witte 8.-Sjloes 6-10
Huizinga-Dorp 9-7
Sjuffelke-A.Deetere 8-8
Central-Slek 2-14
J.Spaans-Cheers 3-13

3e klasse C
Olympia-Schelsberg 4-12
Noben-Pool Pal. 10-6
Mijnz.-Royal 9-7
Goud.Leeuw-Sjupke 9-7
Castel-Duikers 9-7

3e klasse D
Rumpenerl.-Leeuwenh. 12-4
Rijpaard-Trefpunt 5-11
Pool Pal.-Lout.Kab. 6-10
Mijnzicht-Fair PI. 11-5
Boereslot-Gorissen 14-2

3e klasse E
Kroeg-Cartouche 9-7
O.Meezenbr.-Gebr.Hofke 1-15
Djoei-Mio B. 12-4
FairPl.-Sjteenb. 6-10
Rumpenerl.-Pool Pal. 6-10

3e klasse F
Juliana-Landgraaf 9-7
Draver-Bergrust 9-7
Lantaarntje-Sjutt 6-10
O.Maat-Pool Pal. 8-8
Sport-Mijnzifcht 3-13

3e klasse G
Sjteenb.-Draver 14-2,
O.maat-Olympia 13-3
Royal-St.Kruis 9-7
Ketelaars-Wien B. 12-4
Schelsb.-Gebr.Hofke 10-6
Hoven-Lantaarntje 6-10

3e klasse H
Sp.Kentje-Bergrust 11-5
Olympia-Joep 2-14
Leeuwenh.-Schelsb. 9-7
Pool Pal.-Remigius 8-8
W.Tell 8.-Vraagtek. 8-8

Snelheidsduivels

# Het bestuur van de Internationale Skelter Bond Limburg (ISBL) huldigde on-
langs in Posterholt dekampioenen van het afgelopen seizoen. Foto: JEROENkuit

Heren tweede klasse B
Lutra-Spio 4- 9
De Treffers 2-KZ&PC 6- 7
Zeps-MZ&PC 2 13- 7
ZON/S&S-Hellas 0-10
Eszet-Thalassa 7- 6

Heren jeugd
DZT-TRB/RES 9-7
Zeest /Meerv.-HZ&PC 4-4
De Treffers-Warande 6-6

/ bridge l
Viertallen competitie
Hoofdklasse
Mijnstr.2-Brok 25-3
Mijnstr.3-Geleen 13-17
MÜJ.I.-VM4 24-6
VM3-Exodus 14-16

le klas Groep A
VMS-Brok2 16-14
VM 8-SÏU.7 6-24
Sitt.4-Mil'l.2 10-20
Sitt.9-Geleen 2 25-5
Mijnstr.s-TAM 13-17

Groep B
VM6-Sitt.6 14-16
VM 7-Coriov. 22-8
Maasbracht-Sitt.B 15-15
Brok 3-Mijnstr.6 0-25
Sitt.s-Mijnstr.4 16-14

Stand
Hoofdklasse
VM 3 149
Mil'lijntje 138
Mijnstreek 3 101
Mijnstreek 2 101
Sittard 3 100
VM4 99
Geleen 99
Brok 91
Exodus 79

le klas A
TAM 142
Sittard 7 139
VMB 136
VM 5 134
Mijnstreek 5 132

' Geleen 2 120
Sittard 9 110
Mil'lijntje 2 100
Brok 2 93
Sittard 4 89
le klas B
Mijnstreek6. 139
Sittard 8 134
Mijnstreek 4 130
Sittard 5 124
Coriovallum 121
VM7 117
Maasbracht 112
VM6 103
Brok 3 88

2e klas A
Sitt.l2-VM9 11-19
Sitt.ls-TAM2 15-15
Coriov.4-VM 20 20-10
Mijnstr.B-Geleen 5 13-17
VM 15-Meerssen 12-18

2e klas B
VMIO-TAM3 16-14
VM 14-Coriov.s 15-15
VM 19-Geleen 6 22-8
Brok4-Sitt.l7 22-8
Mijnstr.9-Sitt.lo 10-20

2e klas C
Geleen 3-Mijnstr. 10 16-14
Geleen 7-VM 13 8-22
VMll-Sitt.l6 24-6
VM 18-Coriov.6 20-10
Sitt.ll-Coriov.2 10-20

2e klas D
1 Sitt 13-Burght 15-15

TAM7-TAMS 14-16
TAM 9-TAM 6 20-10

3e klas P
VM2I-VM2B 17-13
VM26-VM23 20-10
VM29-VM2S 14-16

3e klas Q
VM24-Burght2 13-17
VM22-BroklO 25-3.VM27-Brokl3 11-19
Brok 5-Maasvog. 11-19

I sportschieten _
Afdeling pluim
Hoofdklasse
W.Tell-Diana 845-843
Lambert.-L.Raak 849-845
Juliana-Centrum 841-850
PSV Elsloo-SVH
835-839
SVK-Sjeet 829-821
Limburg-Dad'sArmy 836-842
le klasse A
Walther-SVT 847-834
Revanche-Reunie 842-833
Missers-Schutters 807-833
Hubertus-Zon 827-804
Prins-Daltons 816-819
Treffers-R. Hood 829-824
le klasse B
SVH 2-Merkelbeek 830-827
L.Enfield-Juliana 2 821-811
L.Raak2-Roos 815-818
Sparta-Heros 821-814
RKWBCM-Centrum 2 827-804
Lambert.2-Prins 2 823-8 15

le klasse C
Reunie 2-O.Rompe 820-812
S.Boys-Trepke 817-824
Emma 8.-Winchester 824-832
SVT 2-Boekaniers 811-812
Leeuw-Star Cl. 818-822
Schutters 2-SVK 2 818-81*7
2e klasse A
Keulsteeg-Hubert.2 817-815
RWB-Wapen 814-816
Tjoba-Treffers 2 816-804
Palet-Brunssum 815-804
2e klasse B
Franciscus-Brigid 802-816
Juliana 3-Fortuna 812-808
Hubert.3-W.Tell 2 811-797
Prins 3-L.Raak 3 808-798
Sjeet 2-Stadion 806-819

2e klasse C
Zon2-SVT3 807-804
SVE-Emmaß.2 811-799
Reunie 3-Revanche 2 795-809
Sparta 2-Watertor. 863-792
Dad's Army 2-Treffers 3

805-795
Star C1.2-RKWBCM 2 806-807
3e klasse A
Lout.Kab.-Lambert.3 799-791
Stadion 2-R.Hood 2 806-778
Tjoba 2-SVK 3 807-792

3e klasse B
Boekaniers 2-Brigid 2 799-800
Schutters 3-Missers 3 891-767
Walther 2-SVE 2 809-803
O.Rompe 2-Keulsteeg 2

814-795
Stadion 3-Sjeet 3 794-805
Daltons 2-Leeuw 2 805-797

3e klasse C
Palace-Hubertus 4 811-798
Trepke 2-L.Enfield 2 802-789
SVT4-Gl.Auf 788-777
Phoenix-Valk 781-751
Treffers 4-Stadion 4 778-748

Rolduc-Coriovallum 11-5
Sport-Bokkerijder 7-9 ,
Landgr.-Boereslot 13-3

le klasse A
Buchten-Koetsjhoes 10-6
Heikaatsje-Gracht 13-3
A.Deetere-Sjloes 12-4
Holtum-Spoorzicht 12-4
Brunssum N.-Smeets 3-13
Super Game-Schachtw. 9-7

le klasse B
W.Tell 8.-Hermans 5-11
Remigius-Palettie B. 14-2
Mijnzicht-Postkoets 5-11
Br.wapen-L.Akker 12-4
Lout.Kab.-A.Deetere 14-2
Koetsjhoes-Coriovallum 7-9

le klasse C
Lout.Kab.-Gildemeest. 7-9
Fl.Dutchmen-Le Due 13-3
W.Tell 8.-FairPI. 11-5
Sjtoet-Carambool 8-8
Stupke-St.Kruis 2-14

le klasse D
Amstel-Sjtoet 5-11
Landgr.-Lout.Kab. 10-6
Edelweiss-Br.wapen 10-6
Hermans-Rolduc 10-6
Coriovallum-Fair PI. 13-3
Karrerad-Poat 10-6

2e klasse A
Heikaatsje-Dorp 13-3
Treffers-Roadhoes 13-3
Goud.Leeuw-Ziejspoar 16-0
Stoufpot-Poat 8-8
Spoorz.-Buchten 4-12
Heespelink-Holtum 9-7

2e klasse B
Super Game-Heikaatsje 15-1
Sjlek-Buchten 9-7
Sjtoufpot-Touche 4-12
Witte 8.-Barbou 9-7
O.Herbergh-Holtum 10-6
Vrijbuit.-Meisterke . 8-8

2e klasse C
Gebr.Hofke-Leeuw 12-4
Holturn-All Stars 8-8
Hofland-Overbroek 8-8
Stalletje-O.Meezenbroek 7-9
Gildemeest.-Le Due 0-16
FairPl.-Spoorzicht 10-6

2e klasse D
W.Tell 8.-Remigius 10-6
Cartouche-Spoorzicht 10-6
Duikers-Palettie B. 10-6
Paddock-Romana 11-5
Hulsveld-Mijnzicht 6-10
Postkoets-Voske 3-13

2e klasse E
Bergrust-Draver 16-0
Stupke-Sjtee Uul 7-9
Karrerad-Hoven 14-2
St.Kruis-Sjtoet 10-6
Bokker.-Schachtw. 13-3
O.Schaesb.-Landgr. 6-10

2e klasse F
Hofland-Stupke 7-9
O.Schaesb.-Neighbours 10-6
Paddock-Hulsveld 8-8
Erotic Disc.-Leeuw 10-6
Edelweiss-Rolduc 6-10

2e klasse G
Eurode-Olympia 7-9
Cartouche-Dilligence 12-4
Gebr.Hofke-Harlekeyn 5-11
Lantaarntje-Poat 7-9
Veldhof-Brandwap. 7-9
Lout.Kab.-Oke 12-4

2e klasse H
Pool Pal.-Boereslot 8-8
Dilligence-Fair PI. 5-11

/ biljarten j

District Zuid-Limburg
Drieb.A
Gona-Modern 2 0-7
Holtum-Br.Wapen 2-5
Born-Modern 0-7
Maasband-Quick 5-2

Drieb.B
OHVZ-Schaesberg" 0-7
Waubach-Kantje 2-5
Br.Wapen-Eendracht 2-5
Apollo-BBC 0-7
Touche-Schinnen 7-0

Drieb.C
VKC-OHVZ 5-2
Keizer-Bl.Bock 3-4
Br.Wapen-Treffers 4-3
St.Heerlen-Carambool 4-3
DJB-Vink 5-2

Drieb.le klas
St.Heerlen-Spaans 7-0
Volkshuis-Fairpl.2 4-3
Wolfrath-Carambool 4-3
Vink-Fairpl.3 3-4
OHVZ-DJB . 2-5
Fairpl. -Waubach 7-0
Spaans-Fairpl. 0-7

Drieb.2e klas
Hoefijzer-Carambool 5-2
Volkshuis 3-St.Heerl.2 1-6
St.Heerl.3-Fairpl. 5-2
Eikhag.-BCV 5-2
Volkshuis-Ven 4-3
Kantje-Volkshuis 2 4-3

IA
Oase-BVG 7-0
Societeit-Luip 3-4
Born-Wolfrath 6-1
Tjoba-Kempke 2-5
GONA-Statie 2-5

1B
N.Klossen-St.Bavo 5-2
Oase-Keizer 5-2
Ven-BCH 2-5
St.Hoger-Schaesb. 1-6
BBC-Sibbe 2-5

IC
Keizer-Hoefijzer 7-0
Juliana-Schaesb.3 5-2
N.Klossen-Bl.Bock 2-5
Apollo-Schaesb.2 2-5
St.Heerlen-Waubach 5-2

2A
Eikenb.-HGK 5-2
Benelux-Holtum 5-2
GONA-Wolfrath 0-7
BVG-Kempke 0-7
Maasband-Luip 3-4

2B
TIP-Benelux 2-5
Maasband-Sanderb. 4-3
Eikenboom-Stem 7-0
Societeit-Kempke 5-2
Stadion-Oase 7-0

2C
Klosje-Gebr.Hofke 5-2
Brunssum-St.Hoger 4-3
Treffers-L.Band 2-5
Lindenh.-Tjoba 2-5
BBC-Volkshuis 0-7

2D
St.Bavo-St.Heerlen 6-1
Beatrix-Hoefijzer 4-3
BCV-St.Hoger 0-7
Ransdaal-Keizer 5-2
Sibbe-N.Klossen 2-5

2E
Hoefijzer-N.Klossen 6 5-2
Kantie-OHVZ 5-2

St.HÖger-Waubach 5-2
N.Klossen 5-Schaesb, 5-2
Bl.Bock-ABC 5-2

2F
Ven-N.Klossen 2-5
Juliana-Carambool 7-0
Apollo-Hoefijzer 0-7
Schaesb.-St.Hoger 5-2

3A
Statie-Stadion 7-2
TJoba-Eikenb.4 6-3
TIP-Quick 4-5
Eikenb.s-Benelux 2-7
Oase-Sanderbout 0-9

3B
HGK-Sibbe 6-3
Klosje-St.Hoger 3-6
Tjoba-St.Bavo 5-4
Meers-Heukske 7-2
Wolfrath-L.Band 0-9
Maasb.-Eikenboom 2-7

3C
Haander-Weustenr. 2-7
Vriendenkr.-Bl.Bock 7-2
ABC-Matchpoint 4-5
Eendracht-DJB 9-0
Schaesb.-Eikhagen 2-7

4A
Sanderbout-Wolfrath 2-7
Eikenb.-Maasband 5-4
Heukske-Kempke 5-4
Holtum-Born 0-9
Luip-BVG 9-0
Benelux-Stein 2-7
4B
Baandert-Stadion 8-1
Eikenb.-Oase 2-7
Schinnen-Luip 0-9
Paesjstjal-Volkshuis 4-5
Lindenh.-Klosje 4-5
BVG-Statie 5-4
BVG-Stadion 2-7

4C
BVM-Brunssum 5-4
BCV-Ven 5-4
Butting-Carambool 2-7
Irene-Eikhagen 2-7
St.Hoger-Beatrix 4-5
Juliana-DJB 4-5

4D
L.Band-BCV 5-4
BCH-Schaesberg 7-2
Ransdaal-N.Klossen 5-4
Beatrix-Eikhagen 4-5
DJB-St.Bavo 7-2

5A
Lindenh.-Kempke 7 5-4
Heukske-Kempke 9 5-4
Kempke 5-Wolfrath 2-7
BCH-Sibbe 5-4

5B
Eikenb.-Oase 6-3
Stadion-Ven 7-2
Treffers-Kempke 8 7-2
Tjoba-Baandert 7-2
Kempke 6-Paesjstjal 5-4

5C
N.Klossen 9-Irene 4-5
Br.Wapen-Fairpl 2-7
Eikhag.-N.Klossen 8 2-7
DJB-N.Klossen 10 7-2
Apollo-Schaesb. 0-9
Carambool-Eendracht 7-2

District Maastrich
Cl-A
BC Heer-BC Sjaan 2-5
Klos-Vriendenkr. 3-4
Keizer-Berceuse 0-7

Cl-B
Rheing.-Klos 2 2-5
DBA-Ulestr.2 2-5
Geertr.-BC Heer 2 2-5

C2-A
Kl.Vier-Diekske 2-5
MBV-BC Keer 4-3
Voliere-Itteren 5-2
Keizer 2-Ulestr.3 7-0
Berceuse 2-DAS 5-2

C2-B
MBV 2-Vilt 7-0
Itteren 2-Voliere 2 0-7
BC Keer 2-Gerlach 2-5, Klos 3-KOT 2 2-5

C2-C
Banholt-Rheing.3 7-0
KOT 4-Sjaan 2 7-0
Haverput-MBV 3 7-0
BC Heer 4-00Heer 2-5

C2-D
Ulestr.4-A.Raak 3-4
Concordia-Ketsers 0-7
BAM-KOT 3 5-2
Rheing.2-Banholt 2 5-2
Bunde-BC Eijsden 2-5
Geertr.2-BCHeer 3 2-5

C3-A
Nazareth-MBV 4 5-2
DBA 2-Ulestr.s 0-7
Vilt 2-Klos 6 5-2

C3-B
Vriendenkr.3-Borghar. 2-5
BC Eijsden 2-Kl.Vier 2 1-6
Keizer 3-Nazareth 2 5-2

C3-C
LB Eijsden 2-DAS 2 7-2
Ketsers 2-Heukske 4-5
BC Oost-A. Wolder 3 5-4
Concordia 2-Bookvink 2 4-5

C3-D
Bookvink-Banholt 3 3-6
Rheing.4-BC Oost 2 4-5
A.Wolder 2-Mergell. 4-5

C4-A
Berceuse 3-Heukske 2 5-4
Metropole-Keizer 4 6-3
OO Heer 3-BC Heer 5 8-1
Noorbeek-Haverput 2 6-3

C4-B
Bookvink 3-00 Heer 2 4-5
SJaan 3-Duuker 3 9-0
BC Oost 3-Poort 2 3-6
Klos 7-Rheing.s 9-0
DAS 3-KOT 5 7-2

C4-C
Kl.Vier 3-BC Wolder 4-5
Vriendenkr.4-BC Oost 4 2-7
A.Raak 2-Ketsers 3 7-2
C5-A
Mergell.2-Voliere 3 0-9
DAS 4-Berceuse 4 5-4
BAM 3-Itteren 4 3-6
Geertr.-Rheing.6 4-5
BC Oost 5-LB Eijsden 3 0-9

C5-B
Banholt 4-Vilt 3 2-7
Nazareth 3-DOT3 4-5
Berceuse 5-BC Eijsden 4 5-4
Noorbeek 2-Vriendenkr.s 4-5

Db-A
KOT-BC Heer 2 0-2
BCOost-B'homeJ. 2-0
BC Heer-Berceuse 0-2
Keizer-D AS 1-1

Db-B
Rheing.-W.v.Berg 2-5
Keizer 3-Heukske 2-5
Kokerel-00 Heer 2-5
Vriendenkr.-MBV 5-2
Nazareth-Voliere 7-0

Db-C
MBV 2-Vriendenkr.2 4-3
OO Heer 2-Ketsers 2 5-2
Heukske 2-BC Oost 2 2-5
W.v.Berg 2-KOT 2 4-3
BC Heer 4-BC Wolder 7-0

Midden-Limburg
Hoofdklasse A
Vriendenkr.-Grathem 5-1
Riva-Volharding 0-6
Montfort 2-Libertin 4-2
OVU 2-Boekoel 4-2

Roggel-Montfort 2-4

Hoofdklasse B
M'Beek-Joppe 1-5
DLV-Odilia 6-0
OVU-Riva 2 4-2
Montfort 3-Herkenbosch 4-2
Thorn-Blaakven 4-2

le klasse A
Robic-Stift 4-2
Veldpoort-Heel 6-0
L.Band-Casino 2-4
Ramona-Maneslust 4-2
Boekoel 2-Wessem 4-2

le klasse B
Roggel 2-Thorn 2 4-2
Carambola-Montfort 4 4-2
Volharding-Beegden 2-4
Hoek-Prairie 4-2
Walhalla-Volharding 2 6-0

le klasse C
Grathem 2-Meijel 0-6
Allerhand-Roermond 0-6
Wessem-TOP _ 5-1
Internos-Ketelbink 6-0
Tramhalte-Taverne 5-1

le klasse D
Leveroy-Roermond 2 4-2
Riva 3-Hoek 2 3-3
Vriendenkr.3-Maaspoort 4-2
Odilia 2-Swalmen 4-2
Joppe 2-Vriendenkr.2 0-6
2e klasse A
Karot-O.Smidse 2-6
Stevensw.-Heel 2 8-0
ONA-Veldpoort 2 4-4
DDD-Beegden 2 4-4

2e klasse B
Thorn 3-Servaas 6-2
Pintje-Libertin 2 2-6
Crescendo-Roggel 3 2-6
Avanti-Robic 2 4-4
Beegden 3-Karot 2 2-6

2e kliïsse C
Mijnheerkens-KOT 5-3
Graanbeurs-DDD 2 4-4
Wessem 3-M'Beek 2 4-4
Taverne 2-Klumpke 0-8
Herkenb.2-Oranjet. 4-4

2e klasse D
Swalmen 2-Beegden 4 2-6
Buggenum-Internos 2 6-2
Montfort 5-OVT 6-2
Sport-ONA 2 2-6
Stift 2-Riva 4 6-2

2e klasse E
Kotelbink 2-Joppe 3 4-4
Montfort 6-Hoek 3 4-4
Meijel 2-Tramhalte 2 8-0
Ramona 2-Maneslust 2 3-5

2e klasse F
Herkenb.3-Joppe 4 6-2
TOP 2-Odilia 3 2-6
OVU 3-Allerhand 2 6-2
Amicia-Thorn 4 6-2
Meijel 3-KOT 2 6-2

2e klasse G
Prairie 2-Avanti 2 7-1
Ster-Meijel 3-5
Nunhem-DMB 4-4
Casino 2-M'Beek 3 8-0
Roermond 3-DDD 3 4-4

2e klasse H
Robic 3-TOP 3 4-4
Jachthuis-Odilia 4 6-2
Roermond 4-Bergske 2-6
Amicia 2-Karot 3 8-0
O.Smidse 2-Internos 3 4-4

3e klasse A
DDD 4-Walhalla 2 2-6
Klumpke 2-Hoek 4 6-2
Nunhem 2-Hapje 4-4
Libertin 3-o.Molen 4-4
Graaf-Vlodrop 2-6

Walhalla 3-Ramona 3 ' 2-6
Br.Quelle-Cresc.2 2-6
Hom-Volharding 4 2-6
Heel 3-DMB 2 0-8
Vriendenkr.4-Boekoel 3 2-6

3e klasse C
ONA 3-O.Smidse 3 6-2
Roggel 4-Ramona 5 4-4
ABC-Veldpoort 3 2-6
Heel 4-Herkenb.4 2-6
Walhalla 4-Br.Quelle 2 3-5

3e klasse D
Graanbeurs 2-Sport 3 2-6
Veldpoort 4-TOP 4 8-0
Wessem 4-Robic 4 0-8
Heel 5-Leveroy 2 3-5
Ramona 4-Touche 6-2

3e klase E
Allerhand 3-Sport 2 4-4
Buggenum 2-Amicia 3 4-4
Herberg-Stevensw.2 2-6
Hoek 5-Stift 3 6-2
Joppe 5-Tegel 4-4

3e klasse F
Tramhalte 3-Walhalla 5 4-4
Oranjet.2-Odilia 5 5-3
Klumpke 3-DLV 2 4-4
Amicia 4-Graanbeurs 3 2-6
Sport 4-Ketelbink 3 2-6

3e klasse G
O.Molen 2-M'Beek 4 8-0
Stevel-Avanti 3 2-6
Tegel 2-Voren 2-6
Odilia 6-Swalmen 3 4-4

3e klasse H
Herkenb.s-Stift 4 2-6
Internos 4-Amicia 5 8-0
OVS 2-Oranjet.3 2-6
Maneslust 3-Graaf 2 4-4

4e klasse A
KOT 3-Valk 2 2-6
ABC 2-Maneslust 2 3-5
HOm 2-Stevensw.3 4-4
Meijel 5-Doorstot. 6-2

4e klasse B
DLV 3-Boekoel 4 6-2
Ster 2-Sport 5 2-6
Heukske2-Touche2 4-4
Hoek 6-Grathem 3 1-7

4e klasse C
Tramhalte 4-Pumpke 2 6-2
Bergske 2-Meijel 6 5-3
Ster 3-Avanti 4 4-4
Thorn 5-Prairie 3 6-2

4e klasse D
Klumpke 4-Vriendenkr.s 6-2
ABC 3-Libertin 4 4-4
Casino 3-Jachthuis 2 4-4
Odilia 8-Allerhand 4 2-6

4e klasse E
Graaf 3-Ramona 6 6-2
Stevensw.4-Heel 6 2-6
O.Smidse 5-Boekoel 5 4-4
Odilia 7-KOT 4 4-4

4e klasse F
Maneslust 5-Graaf 4 4-4
Hapje 2-Amicia 6 6-2
Vlodrop 2-Pintje 2 6-2
Pumpke 3-DLV 4 2-6

4e klasse G
Stift 6-Swalmen 5 6-2
Veldpoort 5-Thorn 6 2-6
Valk 3-Doorstot.2 4-4
Libertin 5-Robic 5 0-8

Db-klasse A
Karot A-L.Band B 10-2
Blaakven A-O.Smidse A 6-6
DLV A-OVS A 6-6
TOP A-Heel A 2-10
L.Band A-Vriendenkr.A 2-10
OVS B-HapjeA 8-4

Db-klasse B
HapjeB-Odilia A 8-4
Grathem A-Walhalla A 6-6
Heel B-Ketelbink A 7-5
Stevensw.-OVS C " 4-8
Stift A-Crescendo A 4-8
Ketelbink B-ONA A 3-9

bulletin



Van onze correspondent

Met het oog op de piepkleine speel-

Nieuwenhagen
kampioen

# Goos Hartog (links) en Harrie Ramaekers (rechts) kijken toe hoe hun ploeggenoot Misha Jansen de bal langs Arjen
Nederstigt van Geevers/VCL ramt. Foto: FRANSRADE

VC Heerlen laat
Rentokil kansloos

VC Heerlen 2 blijft ongeslagen de
ranglijst in de zuidelijke derde divi-
sie aanvoeren. In Hom voorkwa-
men de pupillen van trainer/coach
Miei Misere tegen Janssen & De
Jong/HHC puntverlies door hun
kruit droog te houden voor een for-
midabele eindsprint: 1-3 (5-15,
17-15, 2-15, 14-16).

ZEVENHUIZEN - Voor de vierde,
achtereenvolgende keer boekten de
volleybalsters van VC Heerlen een
overwinning in straight sets. Met
aanvoerster Marie-Thérése De Jong
als uitblinkster werd Rentokil/
Zevenhuizen, in eigen huis nog on-
geslagen, binnen driekwartier ach-
teloos aan de kant gezet: 0-3 (6-15,
2-15, 6-15).

BVC
onderuit

Victoria
loopt in
HOENSBROEK - Bij Vict<
zijn ze weer wat optimisti''<na de 8-3 afstraffing in Arn*l^,
De Hoensbroekse badmin .
ners wonnen in eigen hu'S jf
9-2 van Duinwijck 3, te/r^,
koploper Esca 2 in hun &rn\,s\
se sporthal niet verder k^g"
dan een nipte 6-5 zege tegen j
Amersfoort. Victoria staat ;
maar twee punten verwij .j,
van de koppositie in de land
ke Overgangsklasse.

HEERLEN - De korfballers jH
Heerlen zijn uitermate sterk 3
de zaalcompetitie in de de J
klasse begonnen. In het hol
de leeuw werd streekgenoot ,
celsior verslagen: 5-9. In een .
le wedstrijd hielden de ga£ *het hoofd koel, terwijl de ]0^
Sittardenaren niet bij m&Cu>
waren derust in het team te .
waren. Vooral Roger Jan
imponeerde bij de Heerlen^door sterk spel. Mariarade K
een mindere start. Bij de Ka ,
ries leden de Hoensbroeken»
een kansloze 12-6 nederlaag-

Perfecte start
KV Heerlen

NIEUWENHAGEN - De h<Qtafeltennissers van TTV NH
wenhagen zijn definitief »*j
pioen in de landelijke vij»"]
divisie. Jozef Scholtes, *Quaedvlieg en Robert &eyA
wonnen in de negenderonde
6-4 van de reserves van "e
uit Wessem. Dank zij het tel
vallende 5-5 gelijkspel van j"
deconcurrent Renata tegen *
dilia konden de Nieuwen*»
naren nu reeds de kampioo^
vlag hijsen.

Dios met moeite
langs Donderber
BRUNSSUM - Hoewel
kampioenskandidaat is, Wf"l^de Brunssummers met sle
11-9 van het in de onderste
gionen bengelende Donder^Voor Dios wonnen Caubo,
Sloten en Holtman. Eureka,.
koploper DCH wonnen ge"1*

keiijk hun wedstrijden tegenL
pectievelijk Schaesberg en M^

lets te veel gemakzucht leidde het
nipte verlies van de tweede set in.
Tijdens de eerste en derde periode
waren de Heerlense reserves, met
Gaby Kaszmareck en Manon Mer-
tens voorop, oppermachtig.

KERKRADE - Koploper $\
dat vorige week naaste be %
Maasgolf versloeg, is dit "f $
einde zelf onderuit gegaan »
ereklasse golfbiljarten. In
mond werd met 8-4 verloren (
Maasvallei. BVC houdt een P^i,
voorsprong op Maasgolf.
thuis 't Hukske met 9-3 klopl '

De taaie thuisploeg verzamelde nog
een keer alle reservekrachten en!
liep via 6-0 uit naar 12-2 in het
vierde bedfijf. Een felle uitval van
Misere tijdens zijn laatste time-out
schudde VC Heerlen 2 hardhandig
wakker. De daarop volgende alles-
of-niets stormloop degrageerde
Janssen& De Jong/HHC tot een na-
genoeg kansloze Kop van Jut.

Het vorig seizoen kieperde VC
Heerlen na een slijtageslag (3-2 ver-
lies) in de Zuidhollandsevolleybal-
burcht van deeerste plaats op rang-
lijst. Het huidige Rentokil/ZVH
bleek evenwel geen schaduw meer
van die vechtersploeg. „We. zijn hier
naartoe gereisd met het idee dat we
het erg moeilijk zouden krijgen. Het
tegendeel bleek waar," constateer-
de VC Heerlen-coach Ger Spijkers
tot zijn eigen verrassing.

Vorstelijk
VC Heerlen paste zich met veel
meer gemak aan de gewijzigde om-
standighedenaan. Het consequente,
attente en foutloze optreden van
Marie-Thérése De Jong werkte in-

Geconfronteerd met zoveel over-
macht vergat ZVH-coach Van lepe-
ren zelfs het toegestane kwantum
time-outs op te nemen. Even bleef
zijn ploeg in het spoor tijdens het
slotbedrijf (4-4), voordat de Heer-
lense scoringsmachine aan het net
weer op volle toeren draaide. Zon-
der ook maar een moment de con-
centratie te laten verslappen, snelde
VC Heerlen naar een indrukwek-
kende overwinning.

zaal in Zevenhuizen had VC Heer-
len de afgelopen week getraind op
een veld met een identiek geringe
uitloopruimte. Die moeite was uit-
eindelijk vergeefs, want ter plaatse
bleek Sinterklaas op de zaal beslag
te hebben gelegd, zodat het duel
noodgedwongen werd verlegd naar
de hal waar normaliter alleen de
herenhoofdmacht van Rentokil/
ZVH zijn opwachting maakt.

spirerend op haar ploeggenoten.
Met vorstelijk volleybal gooide VC
Heerlen meteen zand in de wielen
bij de thuisploeg. Jolanda Faessen
serveerde in de volgende ronde 0-9
op het scorebord.

Volleyballers afgedroogd door 'dreumesen' uit Weert

Oorvijg voor Geevers/VCL

Complimenten voor
Zwart Wit en BDC

OIRSBEEK - De handballers van
Plabos/Zwart Wit en Kempen/BDC
hebben beide een nipte verliesbeurt
geleden tegen de koplopers in hun
klasse. Zwart Wit verloor thuis van
PSV (15-16), BDC redde het niet bij
Blerick: 18-16.

9J 'treffers, met een geflatteerde ,
pauzestand tot gevolg.

ai?Na rust werden de zaakjes n°& j,
natieker aangepakt. Blerick & m
,met de rug tegen de muur en
score was BDC duidelijk in

fter'-voordeel: negen tegen elf trei
Tot op een doelpunt kwamen t
gasten terug. De hele of halve wy
was de debutant echter niet geg"

„Andermaal een bewijs o-3* $sekrachtsverschillen in deze k'^j
minimaal zijn," gaf voorZ ~,
Pierre Pelzer aan. „Het geeft on
elk geval voldoende vertrouwen
dit seizoen, zeker nu we de
groep al min of meer ontmoet .
ben, nog met aardige result
voor de dag te komen."

Zwart Wit had nogal wat pro-
bleempjes met de vooruitgeschoven
speler van PSV. In zn eentje ontre-
gelde de PSV-verdediger zowat de
gehele linkerflank van de thuis-
ploeg. In plaats van het spel wat
adequater naar de rechter speel-
veldhelft te verleggen, zocht Zwart
Wit te veel naar een.schutter aan de
linkerkant. „Dat gegeven speelde
ons dusparten. Die paar kansjes die
we extra kregen werden vervolgens
niet optimaal benut," oordeelde
coach Ton Reijnders na afloop.

Afcent
handhaaft
koppositie

Na rust (7-7) ging de strijd tot drie
minuten voor tijd - 11-11 - gelijk
op. Binnen een minuut bedroeg de
marge plotseling drie. Man-to-man
verdediging leverde nog tweemaal
balbezit en evenzovele treffers op.

„Jammergenoeg viel de gelijkmaker
na het laatste fluitsignaal," aldus
Reijnders. „We hebben in elk geval
opnieuw aangetoond in deze klasse
thuis te horen. PSV complimenteer-
de m'n ploeg. Maar daarvan kun je
niet leven."

ROERMOND - Afcent Bruns
sum heeft in de klasse zuid v^

de rugbycompetitie de kopp°= fl
tic weten te handhaven doore
moeizame zege bij een °^Vpe
wacht sterkRoermond: 7-1?-
gastheren startten gedurende,
eerste twintig minuten "V
sterk voorwaartsen- en drl ,
wartenspel en wisten ve^rjej,de eerste try te drukken. Ge'
delijkkreeg Afcent meer gnP £het Roermonds spel. Vo°r eeurust kwamende gasten op
7-12 voorsprong. Door onT je
tingen in beide teams werd
tweede helft rommelig.

Complimenten waren er ook voor
BDC. De Landgraafse ploeg kwam
bij koploper Blerick goed voor de
dag. De ploeg legde alle schroom
van zich af en trad de Noordlim-
burgse ploeg met fris en degelijk
handbal tegemoet. Tegen het einde
van de eerste helft werden drietijd-
straffen de ploeg noodlottig. Met
zes tegen drie incasseerdeBDC vier

" In een uiterste krachtsinspanning probeert BC Trim-speler Maurice Senden in zijn
partij tegen Quint Hofman de shuttle te bereiken. Het mocht niet baten. Senden ging
met 1-15 en 8-15 onderuit tegen de WIK-speler. Na afloop had Senden echter toch
reden tot feesten. In de spannende badmintontopper Trim-WIK zegevierde de Land-graafse thuisploeg uiteindelijk met 5-3, waardoor de kloof met de Sittardenaren twee
punten werd vergroot. Bij Trim zijn ze er, met drie punten voorsprong op de num-
mer twee en nog zes wedstrijden te gaan, van overtuigd het kampioenschap in de
tweede klasse binnen te halen. p0to- fransRADE
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Van onze correspondent
PAUL DEMELINNE

LANDGRAAF - Geevers/VCL gaat tot aan de winterstop
een paar moeilijke weken tegemoet. In die periode zal er
bij de Landgraafse volleybalcombinatie hard gewerkt
moeten worden om de opgelopen schade, veroorzaakt
door de 1-3 ( 16-17, 15-9, 11-15, 9-15) nederlaag tegen
Facopa/VC Weert, zodanig te herstellen dat men met een
schone lei aan de tweede competitiehelft kan beginnen.
Gezien het machteloos ogende weerwerk van Geevers/
VCL in de Limburgse derby, wacht trainer/coach Frans
Crombach een zware klus.
Beide teams hebben een forse ver-
jongingskuur achter de rug. Daar-
mee houdt verder elke overeen-
komst op. In het ontwikkelingspro-
ces naar een nieuw, homogeen
ploegverband, ligt Facopa/VC
Weert een straatlengte voor. De
Middenlimburgers waren geen mo-
ment onder de indruk van het sur-
plus aan blok- en aanvalslengte bij
de thuisploeg.

Energie, vertaald in strijdlust en
lef, legde veel meer gewicht in de
schaal. Geevers/VCL werd afge-,
droogd door een sextet 'dreumesen'
van gemiddeld net 21 jaar. Waar
Facopa/VC Weert trainer Bert Ster-
ken al aardig op weg is zijn ploegje
jonge honden in een taktisch/tech-
nisch vaardige vechtmachine te

Braggarts
pijnlijk
onderuit
Vanonze correspondent

MARCEL JOOSTEN

DEN BOSCH - De basketballers
van Braggarts hebben het in de
Bossche Vinkenkamp wederom
niet kunnen bolwerken. In een
heroïsch gevecht verloren de
Heerlenaren met 75-65 van de
reserves van eredivisionist Ca-
noe Jeans Den Bosch. Het was
een bikkelhard duel waarbij
Consten en Hollanders met lelij-
ke blessures uitvielen en Brag-
garts wederom vanaf de vrije
worplijn van zichzelf verloor.
Maar liefst vijftien vrije worpen
werden gemist. Een onaccepta-
bel hoog aantal.

„Ver beneden ons niveau. Gezien
de mogelijkheden binnen ons
team was dit een rotwedstrijd.
Het spelletje is zo simpel, maar
wij strandden te snel in indivi-
dueel gestuntel."
De rake woorden van captain
Hylke Bruinsma zijn illustrerend
voor het spel van de Heerlena-
ren. Ondanks de slechte balbe-
handeling en de matige opties
diewerden genomen, bleef Brag-
garts lang in de wedstrijd.

Met een 1-3-1-zönepress haalden
de Heerlenaren nog eens ouder-
wets oppertunistisch uit en
kwam men uit een vrijwel hope-
loze positie volledig terug in de
wedstrijd. Twee minuten voor
tijd was de bikkelharde confron-
tatie weer geheel open. Op dat
moment was bij de Limburgers
helaas de accu leeg.

moduleren, verkeert Geevers/VCL
nog in een fase van gebrek aan
teambalans en zelfvertrouwen.

Bijna tweeëneenhalf uur nam de
krachtmeting in beslag. In weerwil
met de lange tijdsduur werd gaan-
deweg het overwicht van de Weer-
tenaren groter. Geevers-coach
Frans Crombach: „Wellicht had er
een andere ontknoping ingezeten
als wij onze kansen in de openings-
set beter hadden benut."

In die emotierijke ouverture ver-
speelde Geevers/VCL simpel drie
setpoints. Met name Tino Bellema-
kers verzuimde zijn ploeg op voor-
sprong te zetten. „Ik was nog niet
echt warmgedraaid," luidde diens
verklaring achteraf.

Voldoende
De 'diesel' van Geevers/VCL zou la-
ter, evenals met de foutloos passen-
de Marcel Bus, toch een voldoende
scoren bij de thuisploeg. Het duo
bleek evenwel te introvert van ka-
rakter om de rest van het team op
sleeptouw te kunnen nemen.

Even kroop Geevers/VCL in de
tweede set uit zijn schulp. Facopa
werd in het nauw gedreven door
scorende solobloks van Bus, Neder-
stigt en Nota: 13-3. Coach Bert
Sterken toonde moed met de ver-
vanging van zijn enige routinier,
spelverdeler Harrie Ramaekers,
door Roy van Dooren. Het pas
18-jarige talent zou zijn plaats niet
meer afstaan. De inhaalrace van
Weert werd te laat ingezet, maar
met een schitterende serie bloks op
Roel Maas en Jos Nota klom de tus-
senstand in de derde omloop van
2-2 naar 3-10.

Toon
Daarmee was de toon voor het ver-
dere wedstrijdverloop gezet. Nota
en Maas, normaliter de hoofdschut-
ters van Geevers/VCL, kwamen in
het stuk niet meer voor. Spelbepa-
ler Pierre Jonker beperkte zich tot
plichtmatige - en dus voorspelbare- set ups en de service van de thuis-
ploeg ontbeerde scherpte en venijn.
In Stramproy versloeg de heren-
hoofdmacht van VC Heerlen Stra-
voc met klinkende cijfers: 0-3 (8-15,
5-15, 7-15). Vooraf had interim-
coach Peter Arets zijn manschap-
pen voorgehouden dat het om een
'zes puntenduel' ging. „Die bood-
schap is blijkbaar overgekomen. Er
werd zo doelgericht en effectief ge-
speeld, dat het karwei al na 53 mi-
nuten was geklaard," aldus Arets.
Met een service die de opbouw bij

-de thuisploeg danig verstoorde en
variabele aanvalacties dicteerde VC
Heerlen oppermachtig het scorever-
loop.

Heerlen laat weer
een steekje vallen

Van onze correspondent
MARCELVAN SANTEN

HEERLEN - Tegelen en Hopbel
moesten er eerder dit seizoen aan
geloven op sportpark deKaldeborn.
Maar Waalwijk was een maatje te
groot voor de hockeysters van Heer-
len. Ondanks goed spel moest de
ploeg van coach Birgit Frederiks
met miniem verschil het hoofd bui-
gen: 2-3. In een spannende topper
drong de thuisploeg aan, maar
maakte Waalwijk in de slotfase de
winnende goal. Daarmee kon de
derde concurrent voor de titel niet
bedwongen worden. En laat Heer-
len, na de nederlaag van vorig
week, wederom een steekje vallen
in derace om hetkampioenschap in
de tweede klasse.

Na de onnodige nederlaag tegen het
laaggeklasseerde Drunen had Heer-
len wat goed te maken. Het was de
bedoeling Waalwijkvanaf het begin
onder druk te zetten. Toch opende
Waalwijk tien minuten voor rust de

score. Heerlen vocht sterk terug.
Enkele minuten na het openings-
doelpunt bracht Anita Bergmans
haar ploeg langszij: 1-1.

Frederiks gaf haar speelsters in de
rust de opdracht het tempo hoog te
houden. Bovendien zou Heerlen
goed moeten oppassen voor de
Waalwijkse counter. Desondanks
was kwam Waalwijk via een straf-
corner op 1-2. Goaltjesdief Berg-
mans bracht de thuisploeg opnieuw
langszij. Na de gelijkmaker ging
Heerlen op zoek naar de winnende
treffer. In de slotfase van de wed-
strijd maakten de gasten echter de
beslissende treffer.

Birgit Frederiks baalde na het duel.
Haar ploeg had zich volledig her-
steld, van het zwakke spel tegen
Drunen, maar bleef opnieuw met
lege handen achter. „Tegen het ein-
de was het erop of eronder. Helaas
zonder resultaat. Maar we hebben
wel goed gespeeld. Er is nog niets
verloren. De andere ploegen laten
nog wel wat punten liggen."

regiospon
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