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Oudste inwoner
van Nederland
overleden (III)

- De oudste in-woner van Nederland (tevens

*£n de Benelux), Jean Michaelï^.skens, is zondagavond op
Ji.f-jarige leeftijd overleden.
fl, overleed in bejaardencen-
"Um Avondzon in Dordrecht.

Reyskens', zoals hij werd
genoemd, werd geboren op 11
£ei 1878 in het Belgischeyer»k. Hij kwam als negentien-J
a
ar 'ge naar Nederland. VanafSPnl 1976 verbleef hij in het
ordtse bejaardencentrum,up de eerste dag van 1990 ver-doe Reyskens het verplegend

Personeel „dat hij het nu wel
jttooi vond geweest. Ik hou er
"}cc op, lieve zusters." Hij bleefeen weekje ziek te bed waarna
"ij overleed,

wdste inwoner is nu mevrouw""lintje Jansma-Boskma uiteenwou(jsterwa2 jn Fr iesian(j

f" 1J ls OP 3 februari 1882 gebo-ren.
udste man van Nederland is

JrOfnelis Jansen, geboren op 22
£bmari 1884. Hij verblijft in

Merefelt in Veldhoven.

Dlingaantal
griepgevallen

g^ASTRICHT - Het aantal griep-
jevallen in Nederland is in de laat-
-3^ van 1989 flink gedaald tot
IjPer 10.000 inwoners. In de voor-
ts- e week bedroeg het aantal ge-
10nntreerde ëriePciJfers n°S 55 Perbii!: inwoners. InBrabant en Lim-

was in week 52 sprake van 24
|£ePgevallen per 10.000 inwoners.
5, ft Week eerder waren dat er nog

Per tienduizend.

je noordelijke provincies had-
van de 10.000 inwoners griep,

do t>e Oostelijke provincies 34 en in
"bandstad 34.

Oor het platteland geldteen aantal
jj 120, voor verstedelijkte gebieden
ijLen voor steden met meer dan
a"u-000 inwoners 50 per 10.000, al-

het ministerie van WVC giste-

het weer

VEEL BEWOLKING

oJj de mist of nevel, die in de
vih^lU* delen van onze pro-
l*l n'e bedekt, 's opgetrokken,
jj e 2«nzich maareven laten

Want al snel neemt de be-
Va *ing weer toe. Hieruit kan
Vjï^vond wat lichte regen
Hj.'en. De wind wordt matig
j^ het zuidwesten en de tem-
6rarttUur looDt °P tot circa 8
lUb De minimumtemPera-(J*r voor de komende nacht

■"aagt omstreeks 3 graden.

>ÏDAAG:h^op: 08.46 onder: 16.48
14.28 onder: 07.41gjftGENij^op: 08.46 onder: 16.49aan op: 15.44 onder: 08.34

door rob peters MEAO Sittard geschokt na ski-ongeluk

Scholiere dood
na val in ravijn

SITTARD - De 18-jarige MEAO-
scholiere Jolanda Alofs uit Sittard
is dit weekeinde in een ziekenhuis
in het Oostenrijkse Klagenfurt over-
leden aan de gevolgenvan een val in
een ravijn.

De scholiere, die deelnam aan een
schoolskikamp kwam tijdens een
afdaling terecht op een uiterst glad
gedeelte van de skipiste en schoot
in volle vaart een ravijn in en raakte
daarbij levensgevaarlijk gewond.

Operatief ingrijpen mocht niet meer
baten. Het stoffelijk overschot van
Jolanda Alofs is gisteren door de

Oostenrijkse autoriteiten vrijgege-
ven en wordt per lijntoestel naar
Nederland gevlogen. De begrafenis
is aanstaande vrijdag in Overhoven-

Sittard.
Op de MEAO/MTS-scholengemeen-
schap in Sittard regaeerden gisteren
leerlingen en leraren geschokt op

het bericht. Directeur Tinnemans
van de MEAO: „De klasgenoten van
Jolanda van de secretaresse-oplei-
ding waren er kapot van toen zij gis-
termorgen op de hoogte werden ge-
steld. De hele scholengemeenschap
is diep onder de indruk".

Jolanda Alofs was een van de veer-
tig leerlingen dieveertien dagen ge-
leden per bus vertrokken voor een
skivakantie nabij de Oostenrijks-
Joegoslavische grens onder leiding
van drie gymnastiekdocenten te-
vens bevoegde skileraren. De lera-
ren hebben al heel wat jaren met
toestemming van de schoolleiding
dit soort skikampen georganiseerd.

De overige leerlingen zijn inmiddels
met leraar Janssen volgens plan-
ning in Sittard teruggekeerd. De
gymnastiekleraren Van de Varst en
Tümmers zijn in Klagenfurt achter-
gebleven om de nodige formalitei-
ten af te wikkelen. „Wij hebben als
schoolleiding onmiddellijk toe-
stemming gegeven voor die hulp",
aldus Tinnemans.

De Sittardse scholiere, die al op
haar achtste jaar skiles kreeg, stond
bekend als een zeer ervaren skister.
Volgens de Oostenrijkse autoritei-
ten was de afdelingspiste uiterst
glad geworden door ijsvorming.

Bewijzen
De Oostduitse oppositie wilde giste-
ren overtuigende bewijzen dat de
Stasi inderdaad ontmanteld is en
niet langer toegang heeft tot zijn wa-
penarsenalen. Nadat regeringsver-
tegenwoordigers niet in staat ble-
ken een aantal vragen tot tevreden-
heid van de oppositie te beantwoor-
den, eiste deze de komst van pre-
mier Hans Modrow. De regerings-
leider bleek op dat moment echter
al op weg te zijn naar de Bulgaarse
hoofdstad Sofia, waar hij de Come-
con-vergadering bijwoont. Toen dit
bekend werd stemden 24 van de 34
aanwezigen ervoor de zitting te
schorsen tot Modrow weer terug is.

Markus Meckel van de oppositie-
groep de Sociaal-Democraten zei
dat het geduld van de oppositie op-
raakt. „We zullen nog tot volgende
week wachten, maar als we dan
geen antwoord op onze vragen krij-
gen, zullen we het volk weer oproe-
pen de straat op te gaan",zo dreigde
Meckel. In Leipzig gingen gisteren
naar schatting 150.000 mensen de
straat opom te protesteren tegen de
macht die de communisten nog
steeds hebben.

Oproep
De grootste oppositiegroep Neues
Forum riep zondag al op om volgen-
de week een landelijke demonstra-
tie te houden tegen de weigering
van de communistische partij om
haar greep op de macht te vermin-
deren. Volgens Neues Forum is de
nieuw te vormen inlichtingendienst
slechts de Stasi in nieuwe gedaante.

De Westduitse regeringswoordvoer-
derKlein kondigde gisteren aan dat
Kohl morgen een persconferentie
zal geven over de samenwerking
tussen de beide Duitslanden en de
houding van de SED-PDS die de
macht niet wil delen met de opposi-
tie.

De Westduitse regering en de
NAVO voelen overigens weinig
voor het plan van de Oostduitse
communistische voorman Gregor
Gysi tot grootscheepse troepenver-
minderingen in de twee Duitslan-
den. Volgens Volker Rühe, secrete-
ris-generaal van de regerende CDU,
is het pure propaganda.

Hondeckerin
ziekenhuis

OOST-BERLIJN - De voormalige
Oostduitse partijleider Erich Ho-
-necker is zondag opgenomen in een
ziekenhuis in Oost-Berlijn om te
worden geopereerd aan een niertu-
mor, zo is gisteren uit medische
bron vernomen. Tegen de 77-jarige
Honecker loopt een onderzoek op
verdenking van machtsmisbruik.

Stieregevecht
verboden in
Spaans dorp

MADRID - Het populaire en
schilderachtige Catalaanse
badplaatsje Tossa de Mar heeft
zich uitgeroepen tot de eerste
Spaanse 'anti- stieregevecht-
gemeente'. De beslissing werd
door de elf gemeenteraadsle-
den unaniem genomen. Dit be-
tekent dat stieregevechten op
gemeentegrond voortaan taboe
zijn. Toeristen en ingezetenen,
die toch een bezoek willen
brengen aan deze bloederige
Spaanse folklore moeten een
ander oord zoeken.
Volgens de burgemeester van
Tossa de Mar, Telm Zaragoza,
hoort dit omstreden volksver-
maak niet langer thuis in zijn
gemeente: „De belangstelling
voor stieregevechten is, zeker
in Catalonie, tanende. De 'pla-
zas de toros' verkeren over het
algemeen in een slechte staat,
de jongeren moeten er niets
meer van hebben en de buiten-
landse toeristen ergeren er zich
aan. Daarom hebben wij deze
beslissing genomen".

Oppositie eist informatie over Stasi " FDP wil bezoek Kohl afzeggen

Dialoog DDR opgeschort
OOST-BERLIJN - De ronde-
tafelgesprekken tussen de
Oostduitse regering en de op-
positie over de rol van de ge-
heime politie zijn gisteren
voortijdig beëindigd en ver-
schoven naar 15 januari. Tij-
dens de bijeenkomst tussen
vertegenwoordigers van de
communistische regering en
oppositiegroepen werd ge-
sproken over de opheffing van
de gehate geheime politie (Sta-
si) en het plan van de regering
om een nieuw geheim politie-
apparaat op te richten. Hier-
over ontstond gisteren grote
beroering en dat leidde er toe
dat de oppositie de vergade-
ring schorste.

De voorzitter van de Westduitse re-
geringspartij FDP wil dat bonds-
kanselier Helmut Kohl een voorge-
nomen bezoek aan de DDR eind ja-
nuari afzegt om de Oostduitse com-
munistische partij (SED) niet in de
kaart te spelen bij de parlements-
verkiezingen op 6 mei.

" Beeld van de zitting van de ronde-tafel-conferentie in
de DDR, die gisteren werd opgeschort.

Mandela rekent
op vrijlating

JOHANNESBURG - De vrouw van
de gevangen ANC-leider Nelson
Mandela is er van overtuigd dat de
vrijlating van haar man op handen
is. Winnie Mandela bezocht haar
man gisteren in zijn bungalow op
het terrein van de Victor Versterge-
vangenis in Paarl, in de Kaappro-
vincie. Na afloop zei ze dat ze voor
het eerst de consequenties van zijn
vrijlating hadden besproken.

Mevrouw Mandela noemde geen da-
tum, maar zei dat de vrijlating van
haar man, die meer dan 27 jaar ge-
vangen zit, geen maanden meer zal
duren. Dit is in overeenstemming
met speculaties dat president Fre-
derik de Klerk begin volgende
maand bij de opening van het Zuid-
afrikaanse parlementaire jaar de
vrijlating van Mandela zal aankon-
digen.

De zwarte Zuidafrikaanse bevrij-
dingsbeweging ANC heeft gisteren
aangekondigd de gewapende strijd
niet op te zullen geven.

President El Salvador geeft rol militairen toe

VS: moordenaars
jezuïeten vervolgen

SAN SALVADOR - De VS hebben
gisteren bij de Salvadoraanse rege-
ring aangedrongen op vervolging
van de militairen die ervan worden
verdacht vorig jaar zes jezuïeten te
hebben vermoord op het terrein van
de universiteit in de hoofdstad El
Salvador. De omgebrachte priesters
waren voorstander van een politie-
ke regeling tussen de Salvadoraan-
se guerrillabewegingen het rechtse
bewind en leger.

De Salvadoraanse president Alfre-
do Cristiani heeft gisteren toegege-
ven dat militairen betrokken zijn bij
de moord op de jezuïeten op 16 no-
vember. Zonder namen te noemen
verklaarde Cristiani voor radio en
televisie dat „zekere elementen van
de strijdkrachten"waren betrokken
bij de moord, die plaatsvond ten tij-
de van een massaal offensief van de
guerrillabeweging in de hoofdstad.

Onder de slachtoffers waren de rec-
tor van de universiteit en vooraan-
staande intellectueel Ignacio Ella-
curia en de conrector, Martin Baro.

Het Salvadoraanse leger zei gisteren
dat het opperbevel niet bij de moor-
den is betrokken, maar gaf wel toe
dat een aantal officieren er mee te
maken zou kunnen hebben. De
commandant van een guerrilla-be-
strijdingseenheid zei dat 45 van de
soldaten onder zijn bevel en twee
officieren het kazerneterrein niet
mogen verlaten omdat er een onder-
zoek wordt ingesteld naar hun mo-
gelijke betrokkenheid bij de moor-
den.

Witte Huiswoordvoerder Marlin Fit-
zwater verklaarde dat er nog geen
redenen zijn aan te nemen dat de
Salvadoraanse regering zelf bij de
moorden is betrokken.

vandaag
# Iran bang voor

nationalisme in
Azerbajdzjaan

pagina 4

# Gifbus schot
in de-roos
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sport
# Onvoorstelbare

corruptie in
Roemeens voetbal
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# Handbalverbond
zonder Kwantum
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Inbraakpremies
juist in veilige

gemeentes hoger
Van onze verslaggever

HEERLEN - Juistin de gemeentes
waar het inbraakrisico redelijk laag
of zelfs gedaald is, hebben de mees-
te verzekeringsmaatschappijen de
afgelopen maanden de inboedelpre-
mies verhoogd. Samenleving en
Criminaliteit, een periodiek van het
ministerie van justitie, heeft een
lijst met 25 gemeentes met een hoog
inbraakrisico gepubliceerd.

In negen middelgrote gemeentes is
de opstalpremie begin november
vorig jaar fors verhoogd. Volgens
een commissie lag een verhoogd in-
braakrisico daar aan ten grondslag.
Maar de cijfers van het ministerie
van justitie bewijzen nu juist het te-
gendeel.

De premieverhoging is 1 november
jongstleden ingegeaan voor de ge-
meentes Heerlen, Kerkrade, Arn-
hem, Breda, Eindhoven, Den
Bosch, Tilburg, Nijmegen en Lely-
stad. Uit de afgelopen week gepu-
bliceerde cijfers blijkt dat alleen in
Lelystad het inbraakrisico is toege-
nomen. En nog fors ook.

Heerlen en Kerkrade komen niet
eens voor op de 'Top-25', evenals
Eindhoven enDen Bosch en in al de
andere gemeentes uit de groep van
negen is het inbraakrisico verlaagd.

0 Zie verder pagina 13
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teren van Pisa
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Expositie
Een goed voorbeeld van zijn ma-
nier van werken is de expositie
'Hommage aan Vincent van Gogh',
die vanaf 8 januari in Amsterdam
(in de galerie van de Verenigde
Spaarbank, Singel 548) te zien is
Becht, een van de grootste kunst-
verzamelaars van Nederland, vroeg
een twintigtal bevriende en inter-
nationaal vermaarde kunstenaars
bij wijze van hommage aan Van
Gogh een affiche te ontwerpen.
Kunstenaars als Enzo Cucchi, Wil-
lem de Kooning, Roy Liechten-
stein, Richard Long en Arnulf Rai-
ner werkten kosteloos mee en Art
Unlimited zorgt tegen een prijs van
35 gulden per stuk voor een we-
reldwijde verspreiding van de pos-
ters. Het is niet alleen een uitste-
kende reclame voor het Van Gogh-
jaar, maar levert voor de Stichting
ook nog eens een bedrag op van
rond de twee ton.

Het uitgebreide programma, met
als kern de twee monsterexposities
van tekeningen en schilderijen in
het Van Goghmuseum en het Krol-
ler-Muller, bevat allerlei onderde-
len die zonder de persoonlijke be-

trokkenheid van Becht nooit van
de grond waren gekomen. Zo kreeg
Jan van Vlijmen de opdracht een
avondvullende opera te schrijven,
ontwierp Co Westerik - met diens
schilderij 'Touwtjesspringers' leg-
de Becht in 1956 de basis van zijn
omvangrijke kunstverzameling -

op verzoek van Becht een speciale
Van Gogh-penning en bedacht
Mickery (waarvan Becht al 25 jaar
bestuurslid is) een ambitieus dans-
project met de Amerikaanse kun-
stenaar Ping Chong. Het zijn
slechts een paar voorbeelden uit
een veelzijdig programma waarin

alle kunstdisciplines aan bod ko-
men. Becht: „Mijn enige criterium
bij de samenstelling van het pro-
gramma was kwaliteit."

Don Quichotte
in Luikse opera

HEERLEN - De Opéra Royal de
Wallonië presenteert op het eind
van deze maand een produktie vande Opéra de Marseille in het eigen
Luikse theater: Don Quichotte, een
van de meest gespeelde opera's vanJules Massenet. Dat laatste heeft
ongetwijfeld te maken met de bij-
zonder rijke en interessante titelrol,
die sinds de fantastische creatie
door de legendarischeRus Chaliapi-
ne door vermaarde bassen als Nico-
lai Ghiaurov en Ruggero Raimondi
op de planken is gebracht.

De belangrijkste rollen in deze Mar-
seillaanse produktie worden inge-
vuld door Chris de Moor (Don Qui-
chotte), Michel Trempont (Sancho)
en Hélène Perraguin (Dulcinea). De
muzikale leiding is in handen van
Paul Thuin, de regie in die van
Charles Roubaud. Koor en orkest
zijn van de Luikse opera.
De première van Don Quichotte is

op vrijdag 26 januari om 20.00 uur,
gevolgd door reprises op 28 januari
(15.00 uur), 30 januari (19.00 uur), 1

februari (20.00 uur) en 3 februari
(20.00 uur). Reservering is mogelijk
via 50932/41236765.

" Scène uit Don Quichotte, te zien in de Luikse opera

PhilippeElan, een
aimabele chansonnier

KERKRADE - Ruim driejaar gele-denwas ik in Heerlen toehoorder bij
het eerste optreden van het GeminiEnsemble met de Franse zanger-
'voordrachtkunstenaar PhilippeElan, die zijn onderwijzersbaantje
in Lectoure had opgegeven om hetin ons land te gaan maken. In een
koffieconcert-programma met in-
strumentale kamermuziek, die ont-staan is naar aanleidingvan Fransegedichten, werd toen het verbandtussen muziek en poëzie glashelder
gedemonstreerd.
Omdat de samenstelling van het Ge-mini Ensemble zich tevens uitste-kend leent voor het uitvoeren van

muziek met een meer licht karakter
heeft men gezamenlijk een project
ontwikkeld waarin de Franse kunst
met de grote en kleine k met elkaar
verbonden wordt. Een dergelijk
programma, onder de veelzeggende
titel 'La chance aux chansons' ging
zondagavond voor slechts een
handvol liefhebbers in het Kerk-
raadse Wijngrachttheater. Een twin-
tigtal bekende en minder bekende
chansons, door Philippe Elan ge-
zongen en door het Gemini Ensem-
ble in speciaal voor hun bezetting
geschreven arrangementen bege-
leid, werd gelardeerd met enkele
losse delen uit composities van Ga-

briël Fauré (een pianokwartet),
Claude Debussy (Six épigraphes an-
tiques) en Maurice Ravel (Ma mère
I'Oye). Omdat deze kamermuziek-
stukjes qua karakter volledig pas-
sen bij het genre chanson ontstond
er een mooi muzik&al geheel, dat te-
vens als een 'compleet' theaterpro-
gramma gepresenteerd werd. Phi-
lippe Elan vertolkte de diverse
chansons, waaronder Bruxelles, Ne
me quitte pas en Les prénoms de
Paris van Jacques Brei, Je chante
van Charles Trenet en Paris s'éveille
van Jacques Dutronc weliswaar
heel aimabel, maar had voor mijn
gevoel zijn naam best wat meer eer
mogen aandoen. Het bleef allemaal
wat te gladjes, te routineus klinken,
ook in de begeleiding, waardoor ik
niet naar huis benkunnen gaan met
het gevoel echt iets bijzonders mee-
gemaakt te hebben.

peter p. graven

kunst

FritsBecht, de aanjager
van het Van Goghjaar

AMSTERDAM - Op het eerste gezicht bevindt Frits Becht (59),
de drijvendekracht achter het Van Gogh jaar, zich in een wei-
nig benijdenswaardige positie. Wat hij als directeur van deStichting Van Gogh 1990 ook onderneemt, hij kan nooit ieder-
een tevreden stellen. Voor de een kan de herdenking van hethonderdste sterfjaar van Vincent van Gogh niet sober genoeg
zijn, de ander vindt juist dat het een groot feest moet worden.

.Toen het ministerie van WVC
Becht twee jaar geleden voor de di-
recteursfunctie benaderde, besloot
hij dan ook onmiddellijk op zijn
«igen kompas te gaan varen. „Kijk,
iedereen probeert natuurlijk zijn
graantje mee te pikken. Wat ons
niet allemaal wordt aangeboden, je
houdt het niet voor mogelijk. Ge-
borduurde Van Goghs. gehaakt,
met reliëf, je kunt het zo gek niet
verzinnen. In Frankrijk zag ik een
toneelstuk waarbij Van Gogh de
hele voorstelling met een molen-
steen om zijn nek rondsjouwt, om-
geven door tien dansende kraaien.
!En dat is dan nog niet eens het erg-
ste. Ja, dan haak ik af. Wat ik dus
vooral gedaan heb, is lijnen trek-
ken. Uiteraard is mijn keuze sub-
jectief, maar je moet wel selecte-
ren. En hoe moeilijk dat soms ook
is, het is wel heerlijk om te doen."

Door zijn bestuurlijke betrokken-
heid bij de financiële problemen
rond Openbaar Kunstbezit en het
Holland Festival raakte Becht vo-
rig jaar weliswaar ernstig in op-
spraak, maar als aanjager en motor
van het Van Goghjaar lijkt hij zich
volledig te gaan revancheren.

hJecht heeft al zijn contacten aange-
boord - en die omvatten zonder
overdrijving de gehele kunstwe-
reld - om met zijn uit acht mensen
bestaande 'bureau' een indrukwek-
kend programma samen te stellen.

" Frits Brecht, de drijvende kracht achter het Van Goghjaar

25 miljoen
Het budget bedraagt circa 25 mil-
joen gulden. Becht heeft vier grote
sponsors (Heineken, KLM, Douwe
Egberts en de Spaarbank) bereid
gevonden elk een miljoen gulden
op tafel te leggen. Becht: „Met die
sponsors hebben we afspraken ge-
maakt op basis van goede smaak.
Een voorbeeld? Stel, Douwe Eg-
berts brengt een Van Gogh koffie-
servies en het is niet naar onze
smaak. Dan valt daar over te pra-
ten. Wij kunnen dingen bijsturen.
Heineken komt met een bierviltje
met daarop een zonnebloem. Niet
echt mooi, maar dat ding gaat wel
met scheepsladingen tegelijk de
hele wereld over, dus een betere re-
clame is nauwelijks denkbaar."
In financieel opzicht lijkt de Stich-
ting zich goed te hebben ingedekt.
Voor exclusieve tv-rechten buiten
Nederland legde de Japanse com-
merciële zender TV Asahi een mil-
joenenbedrag op tafel. Verder ver-
strekt het ministerie van WVC een
subsidie van circa 2,5 miljoen gul-
den en fourneert Economische Za-
ken van de gemeente Amsterdam
zes ton. Saillant detail: de afdeling
cultuur van Amsterdam geeft geen
stuiver!

Om quitte te spelen moeten er^
de exposities minimaal 800-'
kaartjes a twintig gulden per 4
worden verkocht. In totaal kun>
maximaal 1,4 miljoen mensen'
de exposities bezoeken. Om de'
zoekersstroom in de hand te ■
den, heeft Becht in Nederland'
reserveringssysteem geïntw
ceerd waarbij kaartjes slechts Idig zijn op een bepaalde datum
op vastgestelde uren. Kritiek 'reisorganisaties dat zij zo niet V
nen werken, wimpelt Becht _*
cideerd af. „Ze zijn er niet aan(
wend, maarvoor ons is dit de e|j
manier om urenlange wachttijd
te voorkomen. De luxe van het*
teraf teruggeven van teveel &
serveerde kaartjes kunnen wij'
niet permitteren. Maar gelukkü
ondanks die kritiek de belangd
ling groot."

Angst dat het Van Goghjaar (
mondt in een grote kermis, 1*
Becht niet. „Maar je doet er n*
tegen als iemand met een bakf 11
vol plastic oren voor het mus^
gaat staan. Er wordt natuurlijkv
alles op de markt gebracht: fles*
wijn, parfums, agenda's, das*
noem maar op. Van Gogh is *strekt vogelvrij. Een slimme W
arts in Amsterdam heeft voor'
paar ton de rechten op de naam*
Van Gogh vastgelegd en hoop'
die manier schatrijk te wordenv
al die onzin. Maar in ons progr*
ma staan het werk van Van G*
en de wijze waarop hij nog al'
kunstenaars inspireert, centraal-
ben ervan overtuigd dat kwafl
al die rotzooi in de schaduw sf
Zelf verheug ik mij zeer op de'
positie van de tekeningen. Veel *dat werk komt zelden of nooit'
de la. Alleen die expositie ma'
voor mij alle inspanning al goed-

Grote Limburgse deelname aan
FKM-kampioenswedstrijden

HEERLEN - Binnen de Limburgse
blaasmuziekwereld heerst de laat-
ste weken een drukte van belang.
Liefst zestien harmonieën en fanfa-
res bereiden zich momenteel nl.
voor op de beide kampioenswed-
strijden van de Federatie van Ka-
tholieke Muziekbonden (FKM),
waarvan de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen een onder-
deel vormt. Zondag 21 januari strij-
den zes korpsen uit de lagere afde-
lingen in Poeldijk om de 'nationale'
titels, een week later is het de beurt
aan de 'grote broers' - tien in totaal -, die in de Lievekamp in Oss om de
hoogste eer strijden.

Twee dagen
De kampioenswedstrijd van de ho-
gere afdelingen - een week later in
Oss - wordt over twee wedstrijdda-
gen verspreid. Zaterdag 27 januari
komen vier Limburgse korpsen aan
bod: fanfare St. Blasius Cadier en
Keer (Ballade van Boekei en Harp
of Wales van Boedijn); fanfare St.
Donatus Grijzegrubben (Three Ca-
prices van Van Lijnschooten enFanfare, romance and finale van
Sparke); harmonie Eendracht Meij-
el (Loch Ness van De Meij en Prase
Jerusalem van Reed); fanfare St. Jo-
seph Pey (Walhalla van Mertens en
The Year of the dragon van Sparke).

Op zondag treden de volgende Lim-
burgse blaasorkesten voor het voet-licht: harmonie St. Caecilia Echt
(Lake Washington Suite van Zdels-
hick en Chinese folk suite van Bar-
ker); harmonie Crescendo Beegden
(The lounds of spring van Reed en
Vision van Huber); fanfare St. Wiro
St. Odiliënberg (Images van Ba-
dings en Concerto voor fanfare van
Goorhuis); fanfare St. Oda Merselo
(Parade van Schoonenbeek en Con-
certo voor fanfare van Goorhuis);
harmonie De Vriendenkrans Heel
(Symphony 2 van Chance en Three
revelations from the lotus Sutra van
Reed) en harmonie St. Cecilia Maas-
bracht (Rites van Absil en Danzas
Fantasticas van Turina).

Wimpels
Cultureel Centrum De Leuningjes
te Poeldijk is 21 januarihet strijdto-
neel van de FKM-kampioenswed-
strijd in de lagere afdelingen. Onder
de twaalf deelnemers zes Limburg-
se kandidaten, die ongetwijfeld met
de nodige kampioenswimpels naar
onze provincie zullen terugkeren:
brassband Stella Duce Venlo en
harmonie St. Michael Landgraaf in
de derde afdeling, fanfare St. Serva-
tius Maastricht en harmonie St.
Caecilia Bingelrade in de tweede af-
deling en fanfare Dorpsklank Cas-
tenray en harmonie St. Pieter Maas-
tricht in de eerste afdeling.

De korpsen zullen het volgende re-
pertoire uitvoeren: Blues, promena-
de and happy tune van Schoonen-
beek en Suite Variable van Jabovs-
ki (Venlo); Vastenavondmuziek van
Van Lijnschooten en Mark of
triumph van Sheldon (Landgraaf);
Free world fantasy van De Haan en
Little studies van Van Lijnschooten

(Servatius); Quartal sinfonia van
Coakley en Fantasia super I'homme
armé van Schoonenbeek (Bingelra-
de); Oregon van De Haan en Tour-
naisiades van Defoort (Castenray);
Three caprices for band van Van
Lijnschooten en A game of chess
van Faust (St. Pieter).

recept

Gehaktkrans
met zuurkool
Benodigdheden voor 4 personen:
600 g gehakt half-om-half, 2 sneetjes
wittebrood zonder korst, 700 g zuur-
kool, 2 kleine wortelen, 2 kopjes
bouillon, zout & peper, 4 kleine uien,
200 g plakjes katenspek, 100 g boter,
bieslook voor de garnering.

Brood weken in de bouillon. Gehakt
vermengen met peper, zout, eieren
en brood. 2 uien fijn snipperen en
eveneens onder gehakt mengen.
Kransvormige bakvorm beleggen
met katenspek en daarover het ge-
haktmengsel glad strijken. Oven
voorverhitten en gehaktring in 35
minuten bij 175°C. - stand 3 - bak-
ken. Zuurkool afspoelen. Wortelen
schoonmaken en niet al te fijn ras-
pen. 2e garnituur uien pellen en in
plakjes snijden. Ui in boter fruiten,

zuurkool erbij doen en op hoog vuur
kort aanbraden. Hittebron lager
draaien en bouillon bij zuurkool
doen. Deksel op de pan en 10 minu-
ten laten trekken. Geraspte wortel
erbij doen en 10 minuten laten mees-
toven. Daarna gehaktring met zuur-
koolmengsel vullen en gameren met
bieslook. Serveer hierbij gekookte
aardapelen met een botersaus.

hub meijer

Oplossing van gisteren
EXPERTISE
ï -PRUIK-1
HR-GIL-H^
e ed-m-ge!
REEP-PRE*
-KLAVIER'
KAFT- ï E L c;
ALT-S -PEJAE-110 K - N i
R-DEM O N - *SPITSMUIS

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. kledingstuk; 8. voorzetsel;
9. horizon; 10. symbool van titanium; 11.
hoeveelheid van 104 bos (b.v. van stro);
13. afgelegen; 14. slotwoord van gebeden;
16. rivier in Siberië; 17. slaapziekte; 18.
god der liefde; 19. gezelschapszaal (verou-
derd); 20. grondstof voor het linnen; 22.
vloeibare spijs; 25. vergevorderd in tijd:
26. wedspel; 27. boom; 29. opening; 30.
loofboom; 31. telwoord; 33. persoonlijk
vnw.; 34. showroom

Verticaal: 1. lage rustbank; 2. zin, lust:,
eerstkomende (afk.); 4. vreemde titel.",
deel van de dag (afk); 6. snelschrift W
kort); 7. sleepnet; 12. vierhandig dier;
verhandeling; 15. voorzetsel; 16. taille;K
soort haringnet; 21. werpkoord met s'ïï
23. verdieping; 24. pootaardappel; l
veerkracht; 31. voegwoord; 32. voorzei

Uitgeversmaatschappij
LimburgsDagbladb.v.
Directie:
mr. F.A.M, van Hellemondl
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Bank: ABN Bank Heerlen

rek.no. 57 75 35 935
Giro: 10 35 100
Tel.: abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren:
Brunssum u45"25 60««
Geleen 04490-46»^
Hoensbroek 045-218^Heerlen-Centrum 045-71?L
Kerkrade 045-452932/4555^Maastricht 043-25*%
Schaesberg 045'311_1l
Roermond 04750-18*!}
Sittard 04490-15^Valkenburg 04406-150*
Fax: id*
redactie 045-739Z^j
Advertenties 045-739"
Telex: j
redactie sb'^overige afdelingen 56
Abonnementsprijze"'
bij vooruitbetaling te voldoen
per kwartaal / 7j>'jj
per maand ’ 5'

de bezeten bezitter panda en de magimixer

Dinsdag 9 januari 1990 "2f limburgs dagblad j



VS ontkennen
blokkade
Colombia

r6 gSHINGTON - De Amerikaanse

' 'icht }ng weigert vooralsnog enig
I van f WerPen °P de aanwezigheid
! Von i^merikaanse oorlogsbodems

_
WaVv.■ kust van Colombia. Volgens
be2i

gton ziJn de schepen slechts
I Wittg T_?let een militaire oefening.; 2\vat Huiswoordvoerder Marlin Fit-
I Wip I bevestigde slechts dat het

de u.kschiP. John F- Kennedy en

' be n uiser Virginia de haven heb-

|.4jj Verlaten en op manoevre zijn.
harf, toe.komstige activiteiten zijn af-
liet van onderhandelingen
Cm president Virgilio Barco.van

Ul°mbia, aldus Fitzwater.

w,Colombiaanse minister van Bui-

' VH dse Zaken, Julio Londono
f>aa za* z^n ontslag indienen
hii [ aanleiding van de kritiek die
C J leverde op de VS. Dit heeft een
Offi°mbiaanse radiostation gemeld,
tjg .Cleel is het bericht niet beves-
L^- volgens het radiostation deed
eifip z^n uitspraken geheel op
tiek nout-ie- Hij leverde zware kri-
pa °P de Amerikaanse invasie in'
ton ma en het besluit van Washing-

i hispv,01 mai"ineschepen naar de Cari-
een ■ cc e sturen in een poging
c 0 einde te maken aan de stroom
Vgaine vanuit Colombia naar de

sC
LSbington zond de twee oorlogs-

tra ePen naar deze wateren om
dry SPorten van de Colombiaanse
de g!^afia te onderscheppen,zo zei-
(ja pentagon-functionarissen zon-

Coalitie tegen
afschaffen
dienstplicht

) vo^ HAAG - CDA PvdA voelen
l de Aaisn°g niets voor het idee van
fke o °M- de Algemeen Christelij-
j dip-rganisatie van Militairen om de

°oalittplicht af te schaffen- Beide
daar^"e-partners zijn wel bereid om
terneer te praten. Defensieminis-
ten er Beek (PvdA) had al eerder la-

' dip„Weten tegen afschaffing van deleristpiicht te zijn.

Q°lgens ACOM-voorzitter Pim
ter 'Jers zou, indien het door de in-
dra ontwikkelingen tot een
deri ene inkrimping van de Ne-
-1(0 andse krijgsmacht zou moeten
tfien n' a^s eerste maatregel de
wOrritplicnt afgeschaft kunnenij Yen- Maar PvdA-woordvoerder
te 7

_
0s laat weten 'nu zover nog niet

Ï^Jn , terwijl het CDA-kamerlid W.
dje eman voorlopig ook nog aan de
*egt KP- licht vasthoudt. „Maar", zo
voo mJ- ..het is niet zo dat wij er
ten.i eeuwig en altijd aan vastzit-

Lancering
ruimteveer
uitgesteld

IW E CANAVERAL - De lance-,
ve_r Ifan net Amerikaanse ruimte-
UUr Colombia is gisteren met 24
WeerUltgesteld wegens het slechte
liona -2° nebben ruimtevaartfuric-
ritip lssen meegedeeld. De lance-
GlvrrWas tussen 13.10 en 14.02 uur?eidi Vo.orzien. NASA-deskundigen
Weer er vandaag, wanneer deojw^vooruitzichten gunstiger zijn,
°ft_ h

een Poging wordt gedaan
rt

sPace-shuttle te lanceren.
Vht Van de tien dagen durende
sPor Van net ruimteveer is het op-
tens^u en terugbrengen van een we-

_Vapssatelliet die langzaam"ar de aarde valt.

Patiëntenvereniging slapt naar de rechter

Behandeling Ineke
Stinissengestaakt

Van onze correspondent
HAAKSBERGEN - De Nederland-
se Patiënten Vereniging (NPV) on-
derneemt juridische stappen tegen
verpleeghuis Het Wiedenbroek in
Haaksbergen. Dit verpleeghuis
heeft gisteren de behandeling ge-
staakt van de al vijftien jaar in coma
liggende mevrouw Ineke Stinissen-
Swagerman (47). Dit weekeinde
heeft de patiënte voor het laatst voe-
ding en vocht toegediend gekregen.
De op christelijke grondslag ge-
stoelde NPV, een patiëntenorgani-
satie met ruim veertigduizend le-
den, is van mening dat de kunstma-
tige voeding geen 'medisch zinloos
handelen' is, maar een noodzakelij-

ke zorgbehandeling. „Met het sta-
ken van deze behandeling komen
we in Nederland op een hellend
vlak", zegt woordvoerder C. Inne-
mee van de NPV. De vereniging
probeert nu met een kort geding te
bereiken dat de behandeling alsnog

wordt hervat.
Hoofdofficier van justitiein het ar-
rondissement Almelo, mr Reinders,
heeft de NPV laten weten geen aan-
leiding te zien en geen bevoegdhe-
den te hebben 'tot enig preventief
optreden. Reinders laat wel na-

drukkelijk de mogelijkheid open tot
een juridischetoetsing achteraf, dat
wil zeggen na het overlijden van
mevrouw Stinissen. Naar verwach-
ting van het verpleeghuis zal Ineke
Stinissen binnen één tot twee we-
ken komen te overlijden.

Echtgenoot Gerard Stinissen uit het
Groningse Winsum, die al jaren ij-
vert voor een humane doodvan Ine-
ke, ligt opnieuw overhoop niet het
Haaksbergse verpleeghuis. Stinis-
sen zegt dat Het Wiedenbroek de
hand heeft gehad in het 'uitlekken'
van het nieuws over het staken van
de behandeling. Hij had een en an-
der graag geheim gehouden.

Besluiten
Maij-Weggen en Alders willen voor-
alsnog niet komen met een heel
nieuw structuurschema verkeer en
vervoer (SVV). Het vorige kabinet
bracht eind 1988 een nieuw SW als
beleidsvoornemen uit. Na een in-
spraakronde en het inwinnen van
adviezen staakte de procedure ech-
ter in oktober van vorig jaar. Con-
crete besluiten nam het tweede ka-
binet-Lubbers niet meer.
Beide minister willen nu in hun
nota op zich de lijnen en indeling
van het SVV dat het vorige kabinet
uitbracht, aanhouden maar steeds
per geval hun eigen beleidsinzich-
ten kenbaar maken. Op basis hier-
van zouden dan maatschappelijke
organisaties en anderen commen-
taar kunnen geven. Pas daarna wil
het kabinet concrete besluiten gaan
nemen. Wanneer dat zal zijn is voor-
alsnog onduidelijk.
Voordeelvan denu gekozenopzet is
tevens dat CDA en PvdA meer tijd
krijgen onderlinge verschillen van
inzicht vooral waar het gaat om het
aanpakken van het autogebruik, te
overbruggen. Bekend is dat de
PvdA verder wil gaan bij het aan-
pakken van de auto dan het CDA.

Hongarije:
Comecon

hervormen
SOFIA - Hongarije heeft gisteren
op de eerste dag van een tweedaag-
se vergadering van de Comecon, de
Oosteuropese tegenhanger van de
EG, in de Bulgaarse hoofdstad Sofia
een voorstel gelanceerd om samen
met Polen en Tsjechoslowakije een
werkgroep op te richten voor de
hervorming van het Oosteuropese
handelsblok. De Hongaarse vice-
premier Medgyessy heeft in een
kranteninterview gezegd dat de hui-
dige organisatie niet in staat is om
de integratie en de ontwikkeling
van de Oostbloklanden te verzor-
gen. Medgyessy is echter geen voor-
standervan de opheffing van de Co-
mecon.
Woordvoerder Gerasimov van het
Russische ministerie van Buiten-
landse Zaken verklaarde dat er 'ra-
dicale maatregelen' nodig zijn om
de samenwerking binnen de Come-
con te verbeteren. De Sovjetunie is
tegen opheffing van de organisatie.
Vorige week donderdag verklaarde
de Tsjechische minister van Finan-
ciën, Vaclav Klaus, dat de Comecon
geen recht van bestaan heeft. Klaus
werd daarbij ondersteund door de
Poolse minister van Buitenlandse
Handel, Swiecicki.

Gesprekken over
onrust aan grens

Sovjetunie en Iran
MOSKOU - Een Iraanse delegatie
onder leiding van onderminister
Van Buitenlandse Zaken Mahmoud
Vaezi is gisteren in Moskou ge-
sprekken begonnen met Sovjetrus-
sische functionarissen. Volgens
woordvoerder Gennadi Gerasimov
wordt er gepraat over algemene en
bilaterale problemen en met name
over de toestand aan de grens met
Azerbajdzjan.

De afgelopen dagen is de spanning
in het grensgebiedtussen de Sovjet-
unie en Iran sterk gestegen als ge-
volg van acties van nationalistische
Azeri's aan de noordelijke oever van
de Aras in de autonome republiek
Nachitsjevan, die eisen dat de grens
met Iran wordt geopend. Functio-
narissen in Moskou zeiden dat sinds
de ongeregeldheden de mogelijkhe-
denvoor Azeri's die een bezoek wil-
len brengen aan familieleden in Iran
zijn verruimd.

Het Sovjetrussische dagblad Izves-

tija meldde gisteren dat alle installa-
ties aan de grens tussen Nachitsje-
van en de buurlanden Iran en Tur-
kije inmiddelszijn vernield. Afgelo-
pen zondag barstten opnieuw onge-
regeldheden uit in , Nachitsjevan.
Deze keer eisten de betogers de ope-
ning van de grens met Turkije, al-
dus Izvestija.

De moelijkheden tussen Azerbajdz-
jan en de buurrepubliek Armenië
hebben zich ook verder toegespitst.
Volgens het persbureau Tass heb-
ben vermeende Azerbajdzjaanse na-
tionalisten twee belangrijke brug-
gen opgeblazen naar de Armeense
enclave Nagorny-Karabach. Dit ge-
bied, waar voornamelijk Armeniërs
wonen en dat ligt in Azerbajdzjan,
wordt opgeëist door Armenië. De
aanslagen hebben de bevoorrading
van de enclave verder onder druk
gezet.

" Zie ook pagina 4

# Protesterende inwoners van Azerbajdzjan
hebben houten grenspalen aan de Iraans-
Russische grens in brand gestoken.

binnen/buitenland

Vissers
beëindigen
blokkade

J^BUIDEN - Voormannen van de
jEe

S
HSerf die tot gisteravond een groots aeelte van de dag de sluizen vanjSfl ,uiden blokkeerden, hebbenoede hoop dat de gespecialiseerde

in 1990 redelijkunnen doorvissen. Zij maakten daten^end na het bereiken van een. /,J?slomis met het ministerie van
rjp bouw en VisserÜ gisteravond.
viLV°°rmannen verwachten dat de
ki,.TrS zelf een redelijke regelingunnen opstellen om door te vissen
var, k

n van collega's die een deel, in!, tiaar °P tong en schol vissenn Plaats van kabeljauw.

1 deirwv?rßraks heeft deverantwoor-
in yy■ id voor een dergelijke rege-

J stA devissers gelegd. Na het eer-
*Kwartaal zal hij bezien of de re--1 dan Werkt Is dat niet het geval

J rn P Roeten de vissers er rekening
1 Wpf den dat de oude regelingi van kracht wordt.

_ Om VlSsers begonnen gistermorgen
. Zti negen uur met hun blokkade._ 2eii>rotesteerden daarmee tegen de4 gen jgenregelingvoor dit jaaren te-

vrii , regel dat zi J als vissers die;;. JWel volledig van de kabeljauw-

_
p,

gst afhankelijk zijn per week of
Vlsreis slechts 2.000 kilo kabel-w mochten aanvoeren. Volgens
compromis dat de vissers met
ministerie bereikten mogen zij

gfcnJaar niet meer kabeljauw van-

Kabinet wil eerst ’maatschappelijke discussie’

Uitstel maatregelen
verkeer en vervoer

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Het kabinet
streeft naar een 'maatschappe-
lijke discussie' over het in de
toekomst te voeren verkeers-
en vervoersbeleid. Als hand-
leiding voor het te voeren de-
bat willen de ministers Maij-
Weggen (Verkeer) en Alders
(VROM) eind deze maand een
nota uitbrengen waarin zij hun
denkbeelden inzake verkeer
en vervoer, mede in het licht
van de milieuproblematiek,
ontvouwen. Concrete maatre-
gelen worden voorlopig niet
genomen.

In het hoofdstuk Openbaar vervoer
en verkeer van het regeerakkoord
wordt een algemene heroriëntatie
van de infrastructuur van het ver-
keer aangekondigd alsmede een
vergroting van de mogelijkheden
voor het openbaar vervoer. Naast
enkele fiscale maatregelen werd ge-
steld dat de NS extra zouden mogen
lenen en dat er een infrastructuur-
fonds zou komen.
Met voortvarendheid zou gewerkt
worden aan een systeem van 'reke-
ningrijden' (een soort electronische
tol'op bepaalde wegen en tijdstip-
pen). De aanleg van vijf tunnels, zo-
als het vorige kabinet wilde, werd
evenwel tot nader order uitgesteld.
Verder gaf het nieuwe kabinet aan
de verhouding tussen autokosten
en de kosten voor het openbaar ver-
voer in het voordeel van de laatste te
willen wijzigen.

Eerste straf
opgelegd aan
lid Securitate

BOEKAREST - Een bevelhebber
van de militie van Sibiu in Roeme-
nië is gisteren veroordeeld tot ne-
genjaar gevangenisstraf wegens po-
ging tot moord op een vijftal lege-
rofficieren, zo is uit welingelichte
bronnen in Boekarest vernomen.
Het vonnis werd geveld tijdens het
eerste proces tegen de 'terroristen'
van de Securitate dat werd gehou-
den sinds de val van dictator Ceau-
sescu.

Vandaag volgt er een proces tegen
'andere terroristen' uit Sibiu, waar
een bloedige strijd heeft gewoed
tussen leden van de Securitate, de
geheime politie van Ceausescu, en
eenheden van het Roemeense leger.
De beklaagden' verschijnen voor
een militair tribunaal en worden via
een spoedprocedure berecht. De
nieuwe machthebbers in Roemenië
hebben, na de executie van Ceau-
sescu en zijn vrouw, de doodstrafaf-
geschaft.

Tijdens de omwenteling in Roeme-
nië zijn niet meer dan 10.000 doden
gevallen, zo heeft een lid van het
Front voor Nationale Redding
(CNR) gisteren verklaard in een
vraaggesprek met het Franse pers-
bureau AFP.

Extra salariskorting leerkrachten gehandhaafd

Uitspraak Ritzen wekt
woede onderwijsbond

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Minister Ritzen (On-
derwijs) meent dat versnelde af-
schaffing van de salariskorting voor
onderwijspersoneel voor de indivi-
duele leraar weinig op zal leveren.
Ritzen handhaaft dan ook de extra
korting op de onderwijssalarissen,
die door zijn voorganger Deetman
Werd ingevoerd. De bewindsman
verklaart dat in 'School', een opinie-
blad voor het onderwijs.
De Katholieke Onderwijs Vakorga-
nisatie heeft woedend gereageerd
op de uitspraak van ministerRitzen.
„Deze korting heeft van leerkrach-
ten tweederangs burgers gemaakt.
De nieuwe minister van Onderwijs
wil deze sociale ongelijkheid blijk-
baar handhaven", aldus de KOV.
Volgens de KOV blijft de kentering
in het onderwijs, die de nieuwe be-

windsman zegt na te streven, volle
dig uit.

Eis
Onderwijsgevenden en hun vak-
bonden eisten bij de laatste verkie-
zingen nog dat de korting versneld
zou worden opgeheven. Het werd
onrechtvaardig genoemd dat lera-
ren bovenop de korting op ambte-
narensalarissen nog eens extra
moesten inleveren.

In 'School' zegt Ritzen dat het op-
heffen van de korting weinig ople-
vert voor de individuele leraar. De
honderd miljoen die dat de over-
heid zou kosten zegt Ritzen beter te
kunnen gebruiken voor andere za-
ken. Hij voelt er dan ook niets voor
de extra korting in te trekken.

Minimumlarievenpostdiensten verboden

EG hekelt Nederland
voor beschermen PTT

Van onze correspondent
BRUSSEL - De Europese Commis-
sie heeft de Nederlandse regering
op de vingers getikt omdat zij de
particuliere (snel)postdiensten
dwingt tot bepaalde minimumtarie-
ven die niet gelden voor de PTT-
post. Daarmee maakt Den Haag
zich volgens de Commissie schuldig
aan overtreding van de EG-concur-
rentieregels. "
In oktober 1988 is een wet aangeno-

waarin van de post- en koe-
riersdiensten wordt geëist hun ta-
rieven te laten registreren. Boven-
dien mogen zij nooit minder vragen
dan 11,90 gulden voor snelpost bin-
nen Nederland of een van de andere
EG-landen, en nooit minder dan

’ 17,50 voor snelpost naar andere
landen.

Volgens de Commissie, die reageert
op een klacht van de organisatievan
particuliere postdiensten, is de wet
bedoeld om de overheersende posi-
tie van de PTT bij de postbestelling
te beschermen, wat volgens het EG-
verdrag niet is toegestaan. Ook
wordt zo de werkgelegenheid van
4000 mensen bij de snelpostdien-
sten bedreigd.
De snelpostdiensten zijn door de
verplichte minimumprijs - die van
kracht werd op 1 januari 1989, ter-
wijl voordien geen beperkingen gol-
den- niet in staat hun marktaandeel
te handhaven, laat staan uit te brei-
den door het bieden van kortingen
aan hun grote klanten, aldus de
Commissie. Nederland krijgt nu
twee maanden de tijd om de maatre-
gel in te trekken, zo besluit deEuro-
pese Commissie.

punst Uit
Cambodja

De vijf permanente leden van
de Veiligheidsraad van de VN
komen op 15 en 16 januari in
Parijs bijeen om te praten over
een oplossing voor het conflict
in Cambodja. Volgens het Cam-
bodjaanse persbureau SPK
stemde de Cambodjaanse pre-
mier Hun Sengisteren in met
het Australische idee om de VN
te betrekken bij een interim-re-
gering die vrije verkiezingen
zou moeten uitschrijven.

Vrij
De Sovjetrussische journalist
Sergej Koeznetsov, die in no-
vember tot drie jaarwerkkamp
was veroordeeld wegens het
'belasteren' van KGB-functio-
narissen, is maandagavond
vrijgelaten. De rechtbank van
Sverdlovsk bepaalde gisteren
dat Koeznetsov zich niet had
schuldig gemaakt aan .het 'be-
lasteren van KGB-functionaris-
sen', maar aan 'smaad jegens
een persoon' en op dat laatste
staat maximaal zes maanden
gevangenis. Aangezien Koez-
netsov al zes maanden in de ge-
vangenis had gezeten, kwam
hij na deze uitspraak op vrije
voeten.

Ontvoerd
De bemanning van het Poolse
vrachtschip 'Boleslaw Krzy-
wousty', dat op 3 januari in de
Rode Zee werd overvallen, zou
ontvoerd zijn door opstandelin-
gen van het Eritrees Volksbe-
vrijdingsfront (EPLF). Dat
heeft een woordvoerdervan het
Poolse ministerie van Buiten-
landse Zaken gisteren op gezag
van het Internationale Rode
Kruis bekendgemaakt.'

Haitink
Tijdens de viering van de
358ste dies natalis van de Uni-
versiteit van Amsterdam (UvA)
zijn gistermiddag vier eredoc-
toraten verleend. De dirigent
Bernard Haitink (60), de jurist
prof. P. de Haan (62), prof. dr D.
Nörr (58) en H. Schoort (69) na-
men de onderscheidingen in de
universiteitsaula in ontvangst.

Vredesgebaar
Na meer dan tien jaar van mili-
taire acties en koude oorlog te-
gen Vietnam is China begon-
nen signalen te geven dat het
vrede met zijn buurland wil. De
Vietnamese vice-minister Vu
Khoan zei dat Peking in mei de
geboortedag, honderd jaar ge-
leden, van Viëtnams nationale
held Ho Chi Minh zal vieren.De
UNESCO zal ter gelegenheid
van de herdenking in Hanoi
een seminar organiseren en
China heeft aangekondigd ook
een delegatie te sturen.

Scholing
Werknemers die éénmaal aan
scholing vanwege het bedrijf
hebben deelgenomen haken de
tweede maal nogal eens af om-
dat zij persoonlijk in hun baan
geen baat hebben gehad van
hun inspanningen. Daarbij valt
niet alleen te denken aan betere
carrière-mogelijkheden, maar
ook aan bij voorbeeld een aan-
gepaste functie-omschrijving
met meer status. Dat conclu-
deert de Organisatie voor Stra-
tegisch Arbeidsmarktonder-
zoek in een onderzoeksrapport.

OV-jaarkaart
Minister Ter Beek (Defensie)
tekent deze week een definitief
contract met de Nederlandse
Spoorwegen over de invoering
van een Openbaar Vervoer-
kaart voor dienstplichtige mili-
tairen. Defensie verwacht dat
medio dit jaar alle 45.000
dienstplichtigen een OV-jaar-
kaart zullen heben.

Neusspray
Vrouwen die een bepaald soort
neusspray gebruiken, krijgen
op latere leeftijd wellicht min-
der last van heup- en andere
breuken als gevolg van botont-
kalking. De spray - met het
schildklierhormoon calcitoni-
ne - als wapen tegen de ontkal-
king staat centraal in een in het .
Nijmeegse Radboudziekenhuis «begonnen onderzoek van de .
arts mevrouw D. Huysmans.

Overleden
De Amerikaanse acteur Arthur
Kennedy, die furore maakte in ■Broadway-theaters en in onder j
andere de speelfilm 'Lawrence j
of Arabia', is vrijdag op 75-jari- *ge leeftijd aan kanker overle- .*
den.

Bekend
Een 17-jarige jongenuit het ler-
se plaatsje Dunshaughlin is
zondag in staat van beschuldi-
ging gesteld omdat hij vorige
week de Amerikaanse lucht-
vaartmaatschappij Delta Airli-
nes heeft bedreigd. De jongen.had opgebeld en gezegd dat ;
zich aan boord van de vliegtui-
gen van en naar Europa bom-
men zouden bevinden.
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Interventie
De beschuldigingen van 'funda-
mentalisme' en separatisme worden
soms al méér gezien dan ongevaar-
lijke prietpraat van journalisten die
er niets van snappen. Dergelijke be-
schuldigingen in de Moskouse me-
dia worden door sommige Azer-
bajdzjanen pessimistisch uitgelegd
als excuus voor een toekomstige
militaire interventie, waarbij de
Azeri's zich in tegenstelling tot be-
wegingen in de Baltische Republie-
ken geen illusies maken over even-
tuele westerse druk om dat te voor-
komen.

Anders Rahmat Qanbarov van het
Volksfront in Azerbajdzjan zegt het
zo: „Het gaat ons niet om een her-
eniging met de Azeri's in Iran. Alles
wat wij willen is dat wij dezelfde be-
handeling krijgen als bij voorbeeld
de mensen in Letland. Die kunnen
vrij reizen en hun broeders uit de
noordelijke landen ontvangen.

Waarom zouden wij dat niet mo-
gen?" En de woordvoerster van het
Sociaal-democratisch Front van
Azerbajdzjan zegt dat de grens naar
twee kanten open moet, 'zodat onze
mensen ongehinderd kunnen sa-
men leven en werken. Ook zij ont-
kent dat de Azeri's uit zijn op een
eigen staat, bestaande uit een deel
van Iran en de Sovjetunie.

Godsdienst
Hoewel de godsdienstvrijheid voor
de moslims in de Sovjetunie ook te
wensen over liet en laat, zijn de mos-
lims toch beter af geweest dan bij
voorbeeld de christenen in de Sov-
jetunie. Honderden moskeeën wer-

den na de Oktoberrevolutie geslo-
ten, maar honderden anderen ble-
ven staan. Met name sinds de Zes-
daagse oorlog van Israël in 1967
mocht de islamitische elite - vrij rei-
zend - jarenlang een vooraanstaan-
de rol spelen bij het verbeteren van
de relaties van de Sovjetunie met de
Arabische landen.

Er werd na de oorlog zelfs een
staatsvertaling van de Koran in het
Russisch uitgegeven die altijd trots
aan Arabische buitenlandse delega-
ties werd getoond, al of niet bij be-
zoeken aan enkele goed onderhou-
den islamitsche heilige plaatsen in
de Sovjetunie. Hoe dan ook, de on-
derdrukking van de islam was nooit
zo intens en totaal als het in Iran in
de tijd van de sjah was onder het
mom van maatschappelijke moder-
nisering. Er is niets dat er op wijst
dat de extreme reactie op de extre-
me repressie die Iran heeft gekend,
zich in Azerbajdzjan zal herhalen.

# Gescheiden door de rivier
de Aras begroeten Azer-
bajdzanen elkaar vanaf
beide zijden van de grens
tussen de Sovjetunie (voor-
grond) en Iran. Volgens het
Sovjet-persbureau TASS
zijn alle grensversperringen
in dit gebied inmiddels ont-
manteld.

Verdrag
Het gebied van de huidige Sovjetre-
publiek Azerbajdzjan is ontstaan uit
twee oude Iraanse provincies, Aran
en Sjirvan, die Iran in respectieve-
lijk 1818 en 1830 aan het tsaristische
Rusland afstond. Maar pas meer
dan honderd jaar later, in 1957, slo-
ten de toenmalige Sovjetpartijleider
Nikita Chroesjtsjov en de sjah van
Perzië een verdrag waarin een dui-
delijke grensregeling werd vastge-
legd. Ten tijde van de Russische re-
volutie hebben de Turken Azer-
bajdzjan twee jaar bezet gehouden,
totdat de bolsjewieken daar een ein-
de aan maakten. In 1941 hebben de
Sovjetlegers het noorden van Iran
bezet en daar een 'Zuidazerbajdz-
jaanse regering' ingesteld. In 1945
en 1946 heeft Stalin nog gepleitvoor
een zelfstandige republiek in Aran
en Sjirvan, maar hij steunde dat

idee niet meer toen Teheran Mos-
kou wat olieconcessies beloofde.
De sjahs hebben rigoreus alle uitin-
gen van culturele en economische
zelfstandigheid van de Azeri's in
Iran onderdrukt. Op scholen en in
overheidsinstellingen werd het ge-
bruik van het Azerbajdzjaanse
Turks verboden. Pas na de islamiti-
sche revolutie van 1979 kregen de
Azeri's weer eigenkranten en in één
stad zelfs een eigen theater. Onder
Chomeini waren deze vrijheden
echter ook een kort leven bescho-
ren. Sinds 1983 bestaan de kranten
en het theater niet meer. In plaats
daarvan werd men in speciale radio-
uitzendingen vergast op religieuze
propaganda uit Teheran. In het Aze-
ri, dat wel.

Real politiek
Het lijkt erop dat de- soennitische -Azeri's weinig te verwachten heb-
ben, voor zover zij dat doen, van
hun sji'itische moslim-broeders in
Teheran, die sinds de dood van Cho-
meini en eigenlijk al eerder, voor

'pragmatisme' in de buitenlandse
politiek hebben gekozen, anders ge-
zegd, voor Realpolitik. Al een half
jaar lang roept de Iraanse radio de
Azeri's in Sovjet-Azerbajdzjan op
om Gorbatsjovs politiek onvoor-
waardelijk te ondersteunen. Raf-
sanjani is zelfs in julivorig jaar spe-
ciaal naar Bakoe, de hoofdstad van
Azerbajdzjan, gevlogen om dat per-
soonlijk toe te lichten.
Mina Panahi, een Azerbajdzjaanse
vrouw die in Parijs in ballingschap
leeft, wijst er fijntjes op dat 'Tehe-
ran sinds septembervorig jaar meer
dan 50 verdragen met het Russische
Armenië heeft gesloten.

Hoewel er extreem-nationalistische
elementen in Turkije zijn die nog
steeds boekjes laten drukken waar-
in je op kaartjes kunt zien hoeveel
tientallen miljoenen 'Turken' er wel
niet buiten Turkije wonen, 'Turken'
dus die allemaal geholpen moeten
worden zodra zij bedreigd worden,
zijn er absoluut geen aanwijzingen
dat deze extreem-nationalistische
groepen de Azerbajdzjanen opsto-

ken, financieren of anderszins steu-
nen.
Maar zoals met minderheden overal
in Europa, vindt ook de centrale re-
gering in Moskou vooral die min-
derheden bedreigend die, zij het op
afstand en alleen in historische, reli-
gieuze of culturele zin, een soort
achterland hebben. Toen Spanje lid
werd van de EG vroeg Frankrijk,
dat al jaren problemen heeft mei
zijn regionale minderheden, ook in
het zuiden, via de EG-commissie
meteen om ... afschaffing van de
stieregevechten. En de Sovjetunie
is heel wat minder unie dan Frank-
rijk één ondeelbare republiek is.

Roemeense liberalen
willen koning terug

BPEKAREST - De
heropgerichte Roe-
meense Liberale
Partij heeft de ver-
dreven Roemeense
koning Michael twee
dagen geleden in een
brief gevraagd terug
te keren naar Roe-
menië en weer ko-
ning van het land te
worden.
De vroegere mo-
narch liet pas in een
vraaggesprek met de
Franse krant '24 heu-
res' weten dat hij be-
reid was terug te ko-
men, maar hij had
ook kritiek op de

nieuwe regering die
deels nog 'dezelfde
mensen' als onder
Ceausescu bevat, al-
dus de ex-koning.
Michael werd in 1947
gedwongen af te tre-
den en woont nu in
Zwitserland.

De liberale partij
heeft, na het vereiste
ledental van 251 be-
reikt te hebben, in-

middels een aan-
vraag tot erkenning
ingediend. Gisteren
verscheen het
krantje van de libe-
ralen, 'Liberarul', dat
in 1947 werd verbo-
den, opnieuw ver-
schijnen. De leiding
berust bij de voor-
malige hoofdredac-
teur Dan Lazarescu,
prominent lid van de
partij.

’Vredesgrens’ Sovjetunie-Iran nu ’spanningslijn’

Teheran vreest overspringen
Azerbajdzjaans nationalisme

BAKOE - De voormalige Sov-
jetpartijleider Leonid Brezjn-
jev heeft de grens tussen de
Sovjetunie en Iran ooit 'een
vredesgrens' genoemd. Sinds
kort zien sommige Iraanse me-
dia dat anders. Daar heet de
grens na de jongste voorvallen
waarbij jonge Azerbajdzjanen
grensversperringen verwoest-
ten nu soms 'een spannings-
lijn. De incidenten in Nachits-
jevanaan de noordelijke oever
van derivier de Aras gelden in
Teheran officieel als 'belang-
rijke waarschuwing. Iran
heeft de troepensterkte aan de
grens met Azerbajdzjan fors
opgevoerd. Blijkbaar is men
beducht voor de mogelijkheid
dat de nationalistische gevoe-
lens van sommige Azerbajdz-
janen in de Sovjetunie wel
eens zouden kunnen over-
springen op Azerbajdzjanen in
Iran. Samen tellen de Azer-
bajdzjanen in de Sovjetunie en
Iran ongeveer 15 miljoen zie-
len, iets meer dan Nederland
dus. Het grootste deel, negen
miljoen, woont in Iran.

Alle organisaties van de Azerbajdz-
janen of de Azeri's of, zoals de Ar-
meniërs zeggen, 'de Turken', doen
hun best de modieuze interpretatie
van Moskou te weerleggen dat de
incidenten iets met islamitisch 'fun-
damentalisme' te tnaken hebben.
Ook dat Azerbajdzjan droomt van
staatkundige hereniging met het ge-
bied van de Azeri's in Iran wordt fel
tegengesproken.

Afspraken
De toenmalige minister van Antil-
liaanse en Arubaanse zaken, De Ko-
ning, hield echter vast aan de af-
spraken die in 1985 werden ge-
maakt over de staatkundige toe-
komst van Aruba. De 'status aparte'
was bedoeld als een aanloop naar
het vollediguittreden van het eiland
uit het koninkrijksverband.

Coalitiepartner CDA is niet blij met
de uitspraken van partijgenoot
Hirsch Ballin en de PvdA-opstelling
tegenover de onafhankelijkheid van
Aruba. De christen-democraten
houden vooralsnog vast aan de af-
spraken die destijds samen met de
VVD werden gemaakt. Daarin werd
de 'status aparte' nadrukkelijk als
tijdelijk gezien, op weg naar volledi-
ge onafhankelijkheid.

binnen/buitenland

Rapport AmnestyInternational:
’Oostenrijkse politie

mishandelt arrestanten’

DEN HAAG - Amnesty Interna-
tional publiceert vandaag een. rapport over de slechte behande-
ling van arrestanten door de Oos-
tenrijkse politie. AI heeft de af-
gelopen vijf jaar 128 meldingen
van marteling en minder sterke

| vormen van fysiek geweld bin-
nengekregen waarbij 201 men-
sen betrokken waren.

Meestal gaat het om mensen die
volgens politieagenten een klei-
ne overtreding begingen, vervol-
gens op hun rechten stonden of
zich verzetten tegen buitenspo-
rig politie-optreden en daarvoor
met vuist- en knuppelslagen ge-
straft werden. De meeste geval-

len van mishandeling doen zich
voor in de eerste 48 uur van de-
tentie. Recente wetswijzigingen
geven een gedetineerdehet recht

om een familielid of advocaat
van arrestatie op de hoogte te
stellen, maar dit lijkt niet echt te
helpen.

AI noemt ook gevallen van bui-
tenlanders dievoornamelijk mis-
handeld lijken te zijn door poli-
tieagenten omdat zij buitenlan-

ders zijn. Ook wordt lichamelijk
geweld, zoals het uitdrukken van
sigaretten op het lichaam, ge-
bruikt om bekentenissen af te
dwingen. Slechts weinig politie-
mensen zijn veroordeeld nadat
slachtoffers klachten hebben in-
gediend. Sommige mensen die'
een klacht hebben ingediend,
zijn veroordeeld wegens laster.

Verscheidene media in Oosten-
rijk en ook bij voorbeeld de Om-
budsman hebben op de praktij-
ken gewezen, maar Amnesty
schrijft dat er klachten over mar-
teling en mishandeling blijven
binnenkomen.

Basis voor onafhankelijkheid ontbreekt

PvdA wil Aruba binnen
het koninkrijk houden

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De PvdA is te-
gen een onafhankelijke status
voor Aruba. Dat blijkt uit een
gisteren gepubliceerd rapport
van een partijcommissie,
waarin het PvdA-standpunt
over de status van Aruba
wordt aangescherpt. In het
verkiezingsprogramma van de
sociaal-democraten werd nog
gesteld dat 'de banden met de
Antillen en Aruba worden
voortgezet, maar in overleg
met hen op een nieuwe leest
geschoeid.

Volgens de woordvoerder van het
PvdA-partijbureau wordt er in het
rapport van uitgegaan dat op het
eiland 'de basis voor onafhankelijk-
heid ontbreekt. Op Aruba wordt ge-
twijfeld en wij vinden dat de Aruba-
nen in deze een recht op zelfbe-
schikking toekomt.

In het rapport staan volgens de
woordvoerder twee suggesties voor
de toekomstige status van Aruba.

De Nederlandse regering kan de
'status aparte' van Aruba na 1 janua-
ri 1996 (de afgesproken datum waar-
op het eiland onafhankelijk zou
worden) voortzetten of een soort
Gemenebest-relatie met het eiland
aangaan. De partijcommissie (onder
leiding van Henk Gritter, voormalig
directeur-generaal grondwetszaken
op het ministerie van Binnenlandse
Zaken) komt met de uitspraak op
het moment dat minister Hirsch
Ballin (Justitie en Antilliaanse en
Arubaanse Zaken) ook weifelt over
de toekomstige status van Aruba.

Op bezoek in Willemstad verklaarde
Hirsch Ballin de afgelopen week te
willenbekijken ofAruba op 1 janua-
ri 1996 volledig onafhankelijk van
Nederland moet worden. Onder de
Arubanen is de hang naar onafhan-
kelijkheid tanende. Met name voor-
malig premier Eman probeerde de

afgelopen jarenNederland zo ver te
krijgen dat Aruba ook na 1995 de
'status aparte' kon behouden.

Filippijnse
rebellenleider

kondigt nieuwe
staatsgreep aan

MANILA - Ex-kolonel Gregorio
Honasan, de man die achter de
jongste couppoging tegen de Fi-
lippijnse president Corazon
Aquino zou hebben gezeten,
heeft gisteren de tweede fase van
zijn plan om de regering omver
te werpen gepresenteerd. In een
open brief in de oppositiekrant
'Newsday' van maandag schrijft
de ondergedoken rebellenleider
dat hij het land een 'vreedzame,
staatsrechtelijke en democrati-
sche redding' zal bezorgen.
Voor Honasans arrestatie is een

bedrag van één miljoen pesos
uitgeloofd. Zijn naam komt vooi
op een lijst van 15 personen die
gezocht worden in verband met
de mislukte staatsgreep tegen de
regering-Aquino op 9 decembei
door ongeveer 3.000 muitende
soldaten. Bij de couppoging von-
den bijna 200 mensen de dood en
raakten ruim 500 mensen ge-
wond.
De harde kern van de couplei-
ders loopt nog vrij rond, maai
volgens de Filippijnse ministei
van Defensie, Fidel Ramos, zijn
zij niet in staat een nieuwe staats-
greep te plegen. Honasan werd
na de couppoging in augustus
1987 van zijn militaire functie
ontheven. Zijn open brief ver-
scheen op het moment dat presi-
dent Aquino verklaarde dat haai
regering op haar hoede blijfl
voor nieuwe pogingen om de
macht over te nemen.

Gevaren
De blik van de wereld is on-
verminderd op Oost-Europa
gericht. Gehate regimes zijn
verdwenen, een niet gering
aantal communistische kop-
stukken dat zich jaren lang
te buiten is gegaan aan
machtsmisbruik, onderdruk-
king, zelfverrijking en nog
veel meer is uitgerangeerd.
Maar de euforie over de

kenteringen ten goede kan niet verhelen dat het grote werk in de
landen waar de revoluties woedden, nog moet beginnen. En zoals
de zaken er nu voor staan, is er echt wel reden tot zorg.

Laaiend over de nog steeds overheersende rol van de SED, heeft
de leidende Oostduitse oppositiegroepering Neues Forum onder
dreiging van een algemene staking opgeroepen tot een landelijke
demonstratie, in Boekarest trekken duizenden studenten proteste-
rend de straat op, en ook in Hongarije en Bulgarije zwelt de kritiek. op het nieuwe bewind in die landen aan. Aan alle oprispingen ligt
één en dezelfde grief ten grondslag; het is de onvrede onder de
bevolking over de weigering van de communisten afstand te doen
van de macht. De Hongaarse CP is dan wel omgedoopt in Hon-
gaarse Socialistische Partij, maar haar verleden, haar structuur,
haar apparaat zijn onveranderddie van het verleden; de HSP heeft
nog niet getoond iets anders te hebben geleerd sinds 1956 dan
zich te handhaven onder alle omstandigheden.

In alle landen waar de hervormingslawine doorheenraast, zijn vrije
verkiezingen op korte termijn in het vooruitzicht gesteld. Die termijn
is in het nadeel van de oppositie, omdat het een heksentoer is een
goed programma aan hetvolk te presenteren, maar wellicht ook in
haarvoordeel, omdat een te lange periode van onzekerheid bij het
volk het vermoeden doet groeien dat er toch niets te veranderen
valt. Niet verwonderlijk dus dat de bevolking van Oost-Europa nog
vol argwaan aankijkt tegen alle democratiseringsbeloften van bo-
venaf.

De vrees voor manipulatie leeft niet alleen bijzonder sterk in de
DDR, maar ook in Roemenië, waar zich na de liquidatie van de
Ceausescu's een verontrustend machtsvacuüm aftekent. In Boeka-
rest zetelt wel een nieuweregering, maar zowel dat kabinet als het
Comité voor Nationale Redding bevat zoveel lieden die zich gerui-
me tijd uit overtuiging achter Ceausescu en diens.ook niet bepaald
makke voorganger Gheorghiu-Dej geschaard hadden, dat de no-
dige scepsis over de beloofde democratische hervormingen wel
verklaarbaar is. En datzelfde geldt eigenlijk voor alle landen aan
gene zijde van het 'IJzeren Gordijn. De gegroepeerde Bulgaarse
oppositie wil helemaal van 'rood' af. Zij kondigde vorige week aan
principieel niet met de communisten in een regering zitting te zullen
nemen. Of het wantrouwen van de miljoenen Oosteuropeanen
ook gerechtvaardigd is, moet later blijken.

Afrekenen met het verleden betekent ook dat de betrokken staten
afstand doen van hun verstikkend bureaucratisch gedoe, hun op
utopische denkbeelden steunende socialistische economie, die
miljoenen mensen in veertig jaar niet meer heeft kunnen bieden
dan een pover bestaan. De hoognodige structurele omwentelin-
gen in de richting van een (vrije-)markteconomie maken echter al-
leen kans van slagen, als de regeringsburelen straks bevolkt kun-
nen worden met daartoe opgeleide krachten. Daar ontbreekt het
nu overal aan. Dat het opvullen van dit vacuüm de nodige tijd
vergt, is evenzeer onomstotelijk.

Alom onzekerheden dus in oostelijk Europa met op de achtergrond
de alarmerende escalatie van het nationaliteitenvraagstuk in de
Sovjetunie en een nauwelijks te beschrijven ecomische malaise in
een winterse USSR; factoren waardoor de hele perestrojka als
nooit tevoren in de gevarenzone is beland.
In verscheidene lidstaten van de NAVO, waaronder Nederland, is
onder verwijzing naar de ontwikkelingen in Oost-Europa openlijk
gepleit voor een drastische inkrimping van het militaire apparaat
en de defensie-uitgaven. Gegeven de grote onzekerheden die het
proces van de omwentelingen in Oost-Europa omgeven, is een
vermindering om genoemde redenen absoluut voorbarig en der-
halve ongewenst. Nog wel.

KNOV-voorzitter
wil Oosteuropeanen
kapitalisme leren

DEN HAAG -. Voorzitter
Kamminga van het KNOV wil
Oosteuropese ondernemers de
beginselen van het vrije-on-
dernemersschap bijbrengen.
De overheid zou voor beurzen
moeten zorgen, , het KNOV
voor stageplaatsen. Kammin-
ga lanceerde deze gedachte tij-
dens de nieuwjaarsbijeen-
komst van het KNOV, de
grootste werkgeversorganisa-
tie in het midden- en kleinbe-
drijf, gisteren in Leidschen-
dam.

Kamminga benadrukte het eigen
belang dat ons land heeft bij goed
opgeleide ondernemers achter het
voormalige IJzeren Gordijn, die po-
tentiële handelspartners zijn. Ze
moeten zo snel en gericht mogelijk

op het door hen gewenste spo°
worden gezet, aldus Kamminga.

Hij herinnerde aan een bezoek aalJBulgarije een jaar geleden, w"3a'
hem opviel dat mensen dolgraag °V
het ondernemerspad wilden, m^
door het systeem de kans niet krfj
gen. Winst maken, voorwaard
nummer één om te kunnen bestaak'
was niet taboe, maar men wist £
eenvoudig niet mee om te gaan. $
ligt de situatie anders en kunnen
erop rekenen dat ze dezer dagen aa"
onze deur kloppen, aldus Kamrni 11'
ga.

Kamminga wil de Oosteuropeanell
eerst cursorisch ondernemerso"'
derwijs laten volgen (met behulP
van universitaire tolken om het taa 1'
gat te dichten) en vervolgens stag*
laten lopen. Hij riep zijn leden °P
stageplaatsen beschikbaar te steJ'

len.

Dinsdag 9 januari 1990 "4Limburgs dagblgd



Astronomische
inflatie in
Bolivia

Uii Het Nationale Insti-
via hVo?r de Statistiek van Boli-
fjat

eeft zich gebogenover de in-
ni

'6 in het afgelopen decen-
rja n?-.. De rekenmeesters zijn
otiv uitgekomen op het haasl
'2 Qnors^elDare percentage van
dat33l Procent. Dat betekent
mi-een produkt eind 1989 ge-
zadeld bijna 130.000 keer zo«Ur was als begin 1980.
2_nmflatie in Bolivia bereikte
jjjg hoogtepunt in september
de Alleen in die maand steger
24 (ln Consurnentenprijzen mei
W Procent. De regering heefl
gr

n een streng bezuinigingspro-
dednirna afgekondigd waardooi
0 'nflatie in 1989 is uitgekomenp 16>5 procent.

Opbrengst geschat op zon 150 miljoen gulden

Randstad naar beurs
fcIüfTERDAM " Randstad Holding

e a Cie^e noter'ng aanvragen op
effectenbeurs.

i_ltrs,eind mei/begin juni wordt de
4,5 'J|uctie verwacht van ongeveeree^.oen aandelen Randstad met
betr 'jpminale waarde van fl. Het
br0 e l hier een herplaatsing van 20

nt Van net geP.laatse aandelen-
van 21,6 miljoen aandelen.

Di^eur/eigenaar drs F. Goldsch-
fy. ng verwacht bij de plaatsing
tot i^oers/winst0ers/winst verhouding van 10

Zot^at met de plaatsing een
is „ ag van tenminste f 150 miljoen
Vjtj m°eid, gebaseerd op de netto-
ivP» , a belasting van f6O miljoenr 1989.
\Q

,eursgang, die al enige tijd ver-ntWerd, noemt Goldschmeding

de logische sluitsteen van een ont-
wikkeling waarin Randstad is uitge-
groeid van een keten van uitzend-
bureaus tot een internationaal con-
cern met diverse activiteiten in zo-
wel binnen- als buitenland.
De huidige eigendomscontructie
waarbij Goldschmeding directeur-
/eigenaar is dient een grotere conti-
nuïteit te krijgen, waarbij een grote-
re spreiding van het aandelenbezit
van belang is.
De omzet over 1989 bedroeg f2,2
miljard, een stijging met 16 procent
ten opzichte van het jaar daarvoor.
De nettowinst na belastingen be-
droeg f6O miljoen en was daarmee
33 procent hoger dan de f45 miljoen
van 1988. Voor 1990 verwacht
Goldschmeding „met de grootst

mogelijke voorzichtigheid" een net
towinst van f75 miljoen.
De Randstadgroep berust op drie
hoofdpijlers: uitzendactiviteiten,
schoonmaak en technisch onder-
houd en beveiliging. Met in totaal
417 vestigingen in-Nederland, Bel-
gië, Frankrijk, de Bondsrepubliek
Duitsland en Groot-Brittanniè
neemt Randstad in uitzendarbeid in
Europa de eerste plaats in en op de
wereldranglijst de vierde, aldus
Goldschmeding. Om de omvang
van zijn groep nog eens te onder-
strepen wijst hij er tenslotte op dat
Randstad de op één na grootste
werkgever in Nederland is met
370.000 werknemers, als tenminste
niet gekeken wordt naar de duur
van de werkzaamheden.

beurs-overzicht
overzicht
Rommelig

- Op de Amster-
*ieh e effectenbeurs hebben
'Jihi g's*-eren enkeleflinke koers-lagen voorgedaan. Uitersten
e^r^n daarbij Nijverdal-ten Cate
kr e nter Douglas. De handel
toeeg een rommelig karakter,
Sv *? het HandelsOndersteunendv^steem HQS opnieuw kuren

loonde en enige tijd uitviel.
ottW^r°te onstemming van met

ge j.e die handelaren, die al eni-
Sy st

lJd roepen dat de computer-genernen op de beurs niet deu-
vee' Was het HOS-systeem onge-
rj 0 een uur niet te gebruiken
$tr

r een los contact in de
b[e zoals later
(j at *" Het beursbestuur stelt,
de de informatieprocedure bij

storing goed heeft gewerkt.

'ietemeeste f°ndsen op de beurs
k oe nde gehele dag een lagere
*o«ri Zien' Een duidelijke uit-
f 5 o7.ering vormde Nijverdal, die
t;r^ u omhoogschoot naar f89,50.
dig f\Wak was Hunter Douglas,

3 terugmoest naar f 106.

°Ver!e internationals zakte Hoog-
tij ilSaanvankelijk verder weg
later» oersval van vrÜdag, maar
kw a

rad enig herstel in. Het slot
v9n an op f 79'60' wat een verlies
■W cent betekende. Unilever
KlJu/ 2 terug naar f 159,10 en""fl naar f47,30.

fcJSfever VNU moest f 1,20 prijs-
Orin!1 op flO7 en Océ-van der
f , lm-en f6op f 269. Aholdraakte
typu kwi Jt OP f 131 en Borsumij-
Shf 7 f2,30 op f73,70. Stork0r»g f 1,10 omhoog naar f4B.

beurs van amsterdam
Hoofdfondsen v.k. s.k
AEGON 114,30 113,80
Ahold 132.50 131,00
Akzo 137,60 137,60
A.B.N. 40,50 40,30
Alrenta 158,50 158,50
Amev 61,60 61,50
Amro-Bank 80,90 80,80
Bols 175.20 175,50
Borsumij W. 76.00 73,70
Buhrm.Tet. 66,70 66,80
C.S.M.eert. 78,10 77,70
DAF 40,00 39,30
Dordt.Petr. 133.40 132,40
DSM 115,70 115.30
Elsevier 79,70 79,30
Fokker eert. 40,20 40,30Gist-Broc. c. 30,90 30,50
Heineken 125,70 125,80
Hoogovens 80,50 79,60
Hunter Dougl. 109,00 106,00
Int.Müller 101,50 102,00
KBB eert. 78,50 78.50
KLM 48,30 47,30
Kon.Ned.Pap. 52,10 51,60
Kon. Olie 145,00 144,40
Nat. Nederl. 73,80 74,10
NMB Postbank 49.70 49.90
Nedlloyd 88,80 88,80
Nijv. Cate 84,20 89,50
Océ-v.d.Gr. 275,00 269.00
Pakhoed Hold. 149,50 149,50
Philips 45,90 45,70
Robeco 107,50 106,50
Rodamco 79,70 '79,00
Rolinco 105,60 104,90
Rorento 59,20 59,20
Stork VMF 46,90 48.00
Unilever 161,10 159,10
Ver.Bezit VNU 108,20 107,00
VOC 34,00 34,40
Wessanen 63,00 62,50
Wolters-Kluwer 45,70 45,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 67,90 67,80
ACF-Holding 34.10 36,50
Ahrend Gr. c 241,00 258.00
Air Holland 32,20 31,90
Alg.Bank.Ned 41.601' 41,30
ABN (div'9o) 40,00 39,50
Asd Opt. Tr 18.40 18,00
Asd Rubber 5,80 5,60
Ant. Verff. 490,00
Atag Hold c 107,00 106,00
Aut.lnd.R'dam 96,00 96,00
BAM Groep 105,00
Batenburg 84.00 84,00
Beers 142,00 141.00
Begemann 126,00 126,00
Belindo . 362,00 360,50
Berkei's P. 6,20 6 20
Blyd.-Will. 29,30
Boer De, Kon. 323,00 320,00a
de Boer Winkelbedr. 64,80 64,30
Boskalis W. 13,55 13,70
Boskalis pr 13,30 13,15
Braat Beheer 46,20 46,50

Breevast 18,30 18,20
Burgman-H. 3425,00 3420,00
Calé-Delft pr 865.00 865,00
Calvé-Delft c 1060,00 1042,00
Center Parcs 60,50
Centr.Suiker 77,30 77,00
Chamotte Unie 8,30 8,30
Cmdu-Key 190,00 190,00
Claimindo 351,00 351,00
Content Beheer 19,50 19,80
Cred.LßN 59,70 60,00
Crown v.G.c 99,40 98,50
Desseaux 259,00 259,00
Dorp-Groep 31.50 34,00
Econosto 345,10 345,00
EMBA 127,00 127,00
Enraf-N.c. 69,00 68,50
Erikshold. 113.00 112.80
Flexovit Int. 99,80 98,00
Frans Maas c. 102,00 101,50
Furness 127,80 128,00
Gamma Holding 83,00 82,50
Gamma pref 6,00 6,00
Getronics 28.80 29,20
Geveke 43,50 43,20
Giessen-deN. 228.00 e 232,00
Goudsmit Ed. 363.00 360.00
Grasso'sKon. 116.00 116.50
Grolsch 136.50
GTI-Holding 207.80 207,00
Hagemeyer 117,00 117.50
Idem'/_div.'B9 112,00 112,00
HAL Trust B 14,00 14,00
HAL Trust Unit 14,10 13,90
HBG. 213,50 210.00
HCS Techn 14,60 14,70
Hein Hold 108.00 108.00
Hoek's Mach. 205.00 205,00
Heineken Hld 108,00 108,00
HollSea S. 1.22 1,21
Holl. Kloos 475.00 475.00Hoop Eff.bk. 8.20 8,20
Hunter D.pr. 4,70 4,75 e
ICA Holding 20,80 19,80
IHC Caland 36,50 36.60Industr. My 222,50 221.00
Infotheek 29,10 28,50
Ing.Bur.Kondor 606,00 603,50

Kas-Ass. 49,30 48,90
Kempen Holding 17.00 17,10
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 78,50 78,50
Kon.Sphinx 125,30 125.20
Koppelpoort H. 302.00 300,00
Krasnapolsky 208,00 208,00
Landré & Gl. 57,70 59,20
Macintosh 41,00 41,00
Maxwell Petr. 687,00 687,00
Medicopharma 69,00 69,00
Melia Int. 5,70 5,70
MHV Amsterdam 18,70 18,70
Moeara Enim 1200,00 1190,00
M.Enim 08-cert 15900.00 15800,00
Moolen en Co 30,00 29,50
Mulder Bosk. 73,00 72,00 a
Multihouse 8.50 8,50
Mynbouwk. W. 422,80 422,?
Naeff 300.00
NAGRON 48,00 48.40

NIB 653.00 650.00NBM-Amstelland 20.60 20,70
NEDAP 408,00 408.00
NKF Hold.cert. 314,00 312.00
Ned.Part.Mij 41.80 42.00
Ned.Springst. 10000,00
Norit 1100,00 1124.00
Nutricia gb 75.00 74.00
Nutricia vb 86.00 85.00
Oldelft Groep c 195,00 194,00
Omnium Europe 15,20 14,70a
Orco Bank c. 65,70 65,00
OTRA 173,00 179,00
Palthe 77,50 77.50
Philips div.'9o 44.90 44.20
Pirelli Tyre 37,20 37,00
Polygram 32,50 32,20
Polynorm 105.50 104.30
Porcel. Fles 192.00 192,00
Ravast 47.80 47.80
Reesink 75,50 75,00
Riva 54.00 54,00
Riva (eert.) 54,00 54.00
Samas Groep 68.00 68.70
Sarakreek 31,20 30,50
Schuitema 1415,00 1415.00
Schuttersv. 163.00
Smit Intern. - 53,70 53.30
Stßankiers c. 22.30 22,30
Stad Rotterdam c 47.50 » 46.80
Telegraaf De 83,00 83,00
Text.Twenthe 330.00 330.00
Tulip Comp. 38.60 38,60
Tw.KabelHold 148.70 148,00
Übbink 87.80 85,10
Union Fiets. 23,00 22,50
Ver.Glasfabr. 350,00 351,00
Verto 60.50 60,50
VolkerStev. 71.00 69,50
Volmac Softw. 51.50 51.10
Vredestein 23.30 23,80
VRG-Groep 65,20 65.20Wegener Tyl 192.00 190,00
West Invest 24,80 24,80
West Invest c. 90,00 84,00a
Wolters Kluwer 182.00 181,00
Wyers 49,00 49,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38.50 38.00
ABN Aand.f. 77,80 78,50
ABN Beleg.f. 58.50 57,70
ALBEFO 53,30 53.10
Aldollar BF $ 22.00 22,00
Alg.Fondsenb. 242,00 240.00
Alliance Fd 12,10
Amba 48,40 48,60
America Fund 310,00 309,00
AmroA.inF. 91,40 91,30
Amro tfeth.F. 78,20 77,60
AmroEur.F. 76,50 76,00
AmroObl.Gr. 154.50 154.50
Amvabel 82,80 82,20
AsianTigersFd 64,20 63,60
AsianSelFund 48.00 48,00
Bemco Austr. 57.50 56,50
Berendaal 115,00 115,00
Bever Belegg. 26,50 26,50
BOGAMIJ 110,00 110,50

Buizerdlaan 42,50 42.50
CLN Obl.Waardef. 100,50 100.50
Delta Lloyd 44.00 43.50
DPAm. Gr.F. 26.20 26.20
Dp Energy.Res. 48,00 ~ -
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentetbnds 62.50 62.40
Eurinvest(l) 115.00 115.00
Eur.Ass. Tr. 13.50 a 13.00a
EOEDuStInF. 314.00 311,00
EurGrFund 61.00 59.60
Hend.Eur.Gr.F. 215.30 214.50
Henderson Spirit 73.60 73.30
Holland Fund 75.80 75.30Holl.Obl.Fonds 114,50 114,50
Holl.Pac.F. 116,50 117.00
Interbonds 550.00 550.00
Intereff.soo 51,30 50,80
Intereff.Warr. 375.00 379,00
Jade Fonds 185,00 183.50
Japan Fund 34,70 34,60
JapanRot. Fund yenl 1140,00
MeesObl.Div.Fonds 99,50 99,50
MX Int.Vent. 59,00 59.00
Nat.Res.Fund 1510.00 1520,00
Nedufo A 138.00 138.00
Nedufo B 138,00 138,00
NMB Dutch Fund 41,70 41 50
NMB Global F. 50.10 50 20
NMB Obhg.F. 34.60 34^40
NMBRente F. 102,70 102,60
NMB Vast Goed 38,40 38.30Obam, Belegg. 220.50 22L50
OAMFRentef. 14,05 14,05
Orcur.Ned.p. 48,40 48,40
Pac.Prop.Sec.f. 52.00 51.60Pierson Rente 100.00 99.80
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 7.00
Rabo Obl.inv.f. 75,10 75.00
Rabo Obl.div.f. 48.40 48.30
Rabo Onr.g.f. 85.00 85,00
Rentalent Bel. 135,50 135.10
RentotaalNV 31,00 31.00
RG groen 50.30 50.30RG blauw 50,10 50,10
RG geel 50,10 50,10
Rodin Prop.s 103,50 103.50Rolinco cum.p 94,00 94 00
Sci'Tech 17,95 17ig0
Technology F. 18,50 18,50
Tokyo Pac. H. 289.50 289,50
Trans Eur.F. . 83.80 83.10
Transpac.F. 540,00
Uni-Invest 134,00 134.50Unico Inv.F. 81,30 80.70
Unifonds 36,50 36.10
VWN 59.20 59.20
VastNed 126,90 90,00
Venture F.N. 46,50 46 50
VIB NV 86,00 85.90
VSB Mix Fund 51,60 51 60
WBO Int. 76.50 76 50
Wereldhave NV 211,50 211.50Yen Value Fund 95.60 94,50
Buitenlandse obligaties
83/4EEGB4(I) 99.40 99403V4 EngWarL 35.70 3500SJ/.5J/.EIB 65 98,50 98,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 36.50 37.00
Amer. Brands 70,75 70,40
Amer. Expres 34,80 34,50
Am.Tel.& Tel. 45.30 44.60
Amentech 65,60 64,50
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Inc. 218,00
ASARCO Inc. 32.20
Atl. Richf. 109,00 108,20
BAT Industr. 8.35 8,35
Bell Atlantic 109,30 106,80
BellCanEnterpr 45,70 45.30
BellRes.Adlr 0.20 b 0,25 b
Bell South 57.50 55,60
BET Public 2.60
Bethl Steel 18.50 18.60
Boeing Comp. 62.50 61.80
CDL Hotels Int. 0,98 0.96
Chevron Corp. 67,00 66,00
Clïrysler 19.60 19,00
Citicorp. 29.20 28,70
Colgate-Palm. 62.50 62,00
Comm. Edison 37.50 37.30
Comp.Gen.El. 523,00 523,00
Control Data 18.00 18.00
Dai-IchiYen 3140.00 3160.00
Dow Chemical 73,00 73,00
Du Pont 122,60
EastmanKodak 43,00 42,80
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 155,00 155,00
Exxon Corp. 49,30 48,80
First Pac.HKS 1.30
Fluor Corp. 38,50 a
Ford Motor 45,50
Gen. Electric 66.00 65.20
Gen. Motors 44.10 43,50
Gillette 49.00 47.50
Goodyear 45.50 45,00
Grace & Co. 32.00
Honeywell 86.00 86.50
Int.Bus.Mach. 100,60
Intern.Flavor 67,75
Intern. Paper 56.40
ITT Corp. 58.30 57,60
K.Benson (j_) 5172,00
Litton Ind. 79.70 79,60
Lockheed 40.30 41.00
Minnesota Mming 81.00 80.50
Mitsub.Elect. 1150,00
Mobil Oil 60.60 59,60
Morgan $ 44.20 43.80 .
News Corp Auss 14,70 14,70
Nynex 87.60
Occ.Petr.Corp 29,60 29,50
Pac.Telesis 49,20
P.& O. ® 7.00 7,00
Pepsico 63.30 62.00
Philip Morris C. 41,70 40,00
Phill. Petr. 24.70 24.40
Polaroid 45.10
Privatb Dkr 296.00 298.00
Quaker Oats 56.50
St.Gobin Ffr 660.00 650.00
Saralee - 32.50
Schlumberger 47,70 47,30
Sears Roebuck 39,00 39.00
Sony (yen) 36,50 36,60

Kapitaal voorverdere uitbreiding

Eigenaar Miniware
wil naar beurs

Van onze redactie economie
WEERT - Newtron, het nieuwe
automatiseringsconcern van
de Amsterdamse zakenman
W. Smit vraagt mogelijk bin-
nen afzienbare tijd een beurs-
notering aan. Een van de be-
drijven binnen Newtron is de
Miniware Automatiserings-
groep in Weert. „Een beurs-
gang is een van de mogelijkhe-
den om op korte termijn kapi-
taal aan te trekken", aldus
Newtron-directeur mr A. S-
tam.

W. Smit is sinds vorig jaar meer-
derheidsaandeelhouder van Mi-
niware. Hij kocht het Weerter

automatiseringsbedrijf op toen
bleek dat oprichter/directeur De
Regt Miniware dooreen al te on-
stuimige groei naar de rand van
de afgrond had gevoerd.

Flinke financiële injecties in Mi-
niware bleken echter niet vol-
doende om te voorkomen dat in

de zomer plotseling door schuld-
eisers het faillissement werd aan-
gevraagd. Smit besloot daarop
de activiteiten van Miniware
voort te zetten in de nieuwe
houdstermaatschappij Newtron.
Inmiddels heeft Smit plannen
om Newtron flink te laten
groeien. Een fusie met het com-

puterbedrijf A-line Technologies
staat al op stapel. Dat levert een
combinatie op met ’ 225 miljoen
omzet en 450 medewerkers. Om
een verdere groei door fusies en
overnames te forceren, is nog
veel geld nodig. Binnen jaar wil
Smit het kapitaal verder verho-
gen naar f 100 miljoen. Een
beursgang lijkt daarvoor de
meest voor de hand liggende ma-
nier.

Beursplein 5 is voor zakenman
Willem Smit geen onbekend ter-
rein. Drie jaar geleden werd hij
door het beursbestuur beschul-
digd van handel met voorkennis.
De beschuldigingen zijn nooit
bewezen, maar Smit wordt nog
steeds door de affaire achter-
volgd.

Uitkeringen ziektewet blijven nog stijgen

GAK start adviesbureau
voorkoming ziekteverzuim

Van onze redactie economie
AMSTERDAM - Het Gemeenschappelijk Administratie Kan-
toor (GAK) in Amsterdam, dat de sociale wetten voor 16 van de
23 bedrijfsverenigingen in ons land uitvoert, begint een advies-
bureau voor arbeidsomstandigheden en verzuimpreventie.
Hierin worden alle activiteiten gebundeld, die moeten leiden
tot het terugdringen het ziekteverzuim. Dat stijgt de laatste ja-
ren weer.

Het aantal meldingen over de ziek-
tewet steeg vorig jaar van 2.743.000
in 1988 tot 2.975.000. Vorig jaar 3,68
miljard gulden uitgekeerd (1988:
3,40 miljard). Het risicopercentage
(het aantal uitkeringsdagen per 100
werkdagen) steeg van 7,32 tot 7,61
procent.

gen over de uitvoering van de (nieu-
we) werkloosheidswet, bijvoor-
beeld waar het gaat om de gewerkte
dagen-eis. Hij hoopt dat de evalua-
tie van het stelsel, dat sinds 1987
functioneert, zal bijdragen aan een
definitieve oplossing. Eind vorig
jaar hadden 142.000 mensen een
ww-uitkering van het GAK, even-
veel als in 1988. De lasten stegen van
2,44 tot 2,55 miljard.

De verplichte verzekerdenadmin
stratie voor ondernemers, die alle
gegevens van hun werknemers
moeten melden, blijft voor grote
werkdruk zorgen, door de ingewik-
kelde regelgeving en gebrekkige af-
stemming van voorschriften op de
administratieve praktijk.

Eind 1989 hadden 488.800 mensen
een uitkering wegens arbeidsonge-
schiktheid, tegen 477.100 in 1988.
Het aantal toekenningen van een
uitkering is enigszins gestegen, ter-
wijl het aantal beëindigingen gelijk
bleef. In totaal werd 10,7 miljard uit-
gekeerd, 100 miljoen meer dan in
1988.

Het GAK maakt zich nog steedszor-

" „Een bouwvakker is niet van steen", dat is het motto van
een nieuwe voorlichtingscampagne in de bouw. Het ziekte-verzuim in de bouw ligt aanzienlijk boven het landelijk ge-
middelde. Dit koynt onder andere door het vele zware en
soms gevaarlijke werk in deze sector. De nieuwe campagne
moet er toe leiden dat de arbeidsomstandigheden in debouw verbeteren. De actie ging gisteren in Den Haag bij denieuwbouw van het Ministerie van VROM van start. De mi-
nisters Alders (VROM) en De Vries (Sociale Zaken), beiden
voor de gelegenheid met eeji helm op, gaven het startschot.

economie

PTT behaalt
nettowinst van
f 1,4 miliard

HAAG - De Koninklijke PTT
iriv .'n net eerste Jaar van haar ge-
vin (

_
seerde bestaan een netto-,js"sj behaald van f 1,4 miljard, zo-

|e ? 5j?rder bij de presentatie van
v nalfjaarcijfers was aangegeven.
ard°mzet bedraagt ruim fl3 mil-

"illSt __.
'988 omzet zijn hoger dan in
laar maar vergeuJking is niet.zo-
fclfst mogeliJk doordat na de ver-
typ ndig>ng dat Jaar er andere be-
lanj lngsgrondslagen worden ge-
in,,e.erd- Na herrekening van de
Önet °Ver 1988 geeft 1989 een stij"g te zien van ruim 6 procent.

Stu v°°rzitter van de raad van be-
ir w DiR verwacht voor 1990verdere stijging van de winst en

hrr,„orn2etstijging van tenminste 5pcent.
f3°n»nklijke PTT heeft in 1989 ruim
On'p miljard geïnvesteerd, waarvan
ftiifri V f2'7 miljard in telecom-
jjl "lcatie-infrastructuur. Dit jaar
vest Oor f 3,9 miljard worden geïn-
giu„eerd- Die investeringsverho-
vatl
,ls noodzakelijk om de groei

telecommunicatieverkeer te
Heta °Pvangen.
H]tj^antal personeelsleden bedroeg

"mo december 95.200.

Nettowinst
Philips sterk

gestegen
EINDHOVEN - De totale netto-
winst over 1989 zal gezien de buiten-
gewone baten in dat jaar sterk ver-
beteren in vergelijking met 1988
toen de totale nettowinst f 1056 mil-
joen bedroeg. Ook de nettowinst uit
gewone bedrijfsuitoefening zal over
geheel 1989 een aanzienlijke verbe-
tering te zien geven dan de f 531 mil-
joen van het jaar ervoor, zoals al bij
de publikatie van de cijfers over het
derde kwartaal 1989 was uitgespro-
ken. Dit heeft Philips topman Van
der Klugt gisteren op een nieuw-
jaarsbijeenkomst in Eindhoven
meegedeeld.

De omzet in 1989 is met 2 procent
toegenomen tot f57 miljard. Conso-
lidatiewijzigingen die voornamelijk
de produktendivisie grote huishou-
delijke apparaten betroffen, hadden
een negatief effect van 7 procent,
terwijl wisselkoerswijzigingen een
positief effect hadden van 2 pro-
cent. Op vergelijkbare basis be-
droeg de omnzetstijging dus 7 pro-
cent.

Koffie goedkoper
en thee duurder

HEERLEN - Marktleider Douwe
Egberts wijzigt met ingang van gis-
teren de prijzen van koffie en thee.
De consument gaat voor de koffie
van het concern dan 10 tot 15 cent
minder betalen per pak van 250
gram. De prijs van thee gaat om-
hoog met ongeveer 12 cent per
doosje van 20 x 4 gram.

DE baseert de prijswijzigingen op
de ontwikkeling van de grondstof-
fenprijzen op de wereldmarkt. De
koffieprijs daalt al geruime tijd.
Daarentegen is er op de theemarkt
al enige tijd sprake van behoorlijk
oplopende noteringen.

Levensverzekeraars
verhogen ook
hyptheekrente

DEN HAAG - De Nederlandse le-
vensverzekeraars verhogen morgen
derente op nieuwehypotheken met
0,3 procent. De basisrente komt dan
op 8,8 procent. Deze rente geldt
voor hypotheken met gemeentega-
rantie en voor leningen tot maxi-
maal 75 procent van de executie-
waarde, met rentebetaling per
maand achteraf, aldus de verzeke-
raars.

De stijging houdt verband met het
stijgende renteniveau van de afgelo-
pen tijd. Deze leidde al eerder tot
renteverhogingen bij banken en
soortgelijke instellingen.

Ledenwinst
voor CNV

DEN HAAG - Het CNV heeft er het
afgelopen jaar negenduizend nieu-
we leden bij gekregen. In totaal
heeft de christelijke vakbond nu
ruim 300.000 leden. In tegenstelling
tot deFNV heeft het CNV vooral le-
denwinst geboekt binnen de com-
merciële dienstverlening, zoals ban-
ken en verzekeringsmaatschappij-
en.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 08-01-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 24.390/ 24.890;
vorige ’ 24.530./ 25.030; bewerkt ver-
koop ’ 26.490; vorige ’ '_6.630 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 285-’ 355 vorige

’ 285-f 355; bewerkt verkoop ’ 400 la-
ten, vorige I 400 luten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1.84 1,96
austr.dollar 1,43 1,55
belg.frank (100) 5,21 5,51
canad.dollar 1.58 1,69
deense kroon (100) 27,60 30,10
duitse mark (100) 110.40 114.40
engelse pond 2.99 3.24
finse mark (100) 45.80 48.30franse frank (100) 31.50 34.25
griekse dr. (100) 1,06 1,26
ierse pond 2.84 3,04
ital.lire(10.000) 14,00 15,70
jap.yen (10.000) 127.00 133,00
joeg.dinarUOO) 0.0000 0.0020
noorsekroon (100) 27,60 30,10
oost.schill. (100) 15,72 16,27
port.escudo (100) 1.19 1.37
spaanse pes. (100) 1.65 1.81
zweedse kr. (100) 29,40 31,90
zwits.fr. (100) 121.00 125.50

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,89475-1.89725
antill.gulden 1,0475-1.0775
austr.dollar 1.4880-1.4980
belg.frank (100) 5.3745-5.3795
canad.dollar 1,63075-1.63325
deensekroon (100) 29,050-29,100
duitse mark (100) 112.885-112.935
engelse pond 3.1170-3,1220
franse frank (100) 33.040-33.090
griekse dr. (100) 1.1575-1.2575
hongk.dollar (100) 24,2250-24,4750
ierse pond 2,9740-2.9840
ital.lire (10.000) 15.075-15,125
jap.yen (10.000) 131.11-131.21
nwzeel. dollar 1.1330-1.1430
noorse kroon (100) 29.030-29,080
oostenr.seh. (100) 16.0530-16.0630
saudi ar.ryal (100) 50,6250-50.8750
spaanse pes. (100) 1.7220-1,7320
sunn.gulden 1.0450-1.0850
zweedse kr. (100) 30,755-30,805
zwits.frank (100) 123.985-124.035
e.e.u. 2.2785-2.2835

INDEX Amsterdam ANP/CBS
(BS Koersindex (1983=1001
algemeen 201,10 200.30
id excl.kon.olie 195,50 194.70
internationals 204,60 203.40
lokale ondernem. 198.80 198,40
id financieel 151.10 151.10
id niet-financ. 246,40 245,60
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 262.20 261,10
id excl.kon.olie 243,00 242.00
internationals 276,30 274.70
lokale ondernem. 245,90 245.40
id financieel 196,90 196.80
id niet-financ. 294,40 293,50
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 117.20 117.00
internation 118.80 118.00
lokaal 117.00 116.80
fin.instel] 110,90 110.80
alg. banken 107.90 107.80
verzekering 114.60 114,50
niet-financ 118.80 118.70
industrie 117,40 117.50
transpopsl 127.90 127.60

AvondkoersenAmsterdam
AMSTERDAM - ln het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 137,60-138,00(137.60)
Kon. Olie 143,50-144,40(144,40)
Philips 45,40-46,10 (45,70)
Unilever 159.10-160,00(159,10)
KLM 47,30 (47.30)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fdndsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2761.73 1173.19 225 98 1029.31Hoogst 2803.97 1185.28 227 49 1042.22Laagst 2753.41 1163.23 224 09 '023.75Slot 2794.37 1178.34 22567 1037.19Winst/
verlies +2U2 ~°-89 -1-76 +2.94-

slotkoersen/optiebeurs
Southw. Bell 61,30 59,30
Suzuki (yen) 1020,00Tandy Corp. 40,20 39,40
Texaco 57.60 56.75Texas Instr. 35.70 35,50The Coastal C. 31,20 30,70T' p Eur. 1,78 1,78
Toshiba Corp. 1260,00
Union Carbide 24,25
Union Pacific 78,00 78.00Un'sys 15,70 15.60
USX Corp 36,50
US West 78.10 77.20Warner Lamb. 116.90
Westinghouse 74,50 73.50
Woolworth 65.10 64.70Xerox Corp. 58.30 58.50
Certificaten Amerika
AMAX Inc. 46.00 46.00
Am. Home Prod. 198,00 198,00aATT Nedam 83.50 86,00
ASARCO Inc. 68.50Atl Richf. 206.50 206.00Boeing Corp. 118,00 115,00Can. Pacific 42.50 42,00
Chevron Corp. 130,00 128.00aChrysler 37.50 37,50
Citicorp. 54,00
Colgate-Palm. 117.00 118,00
Control Data 32.00 31,00Dow Chemical 137,00 135,50
Eastman Kodak 80,50
Exxon Corp. 92,50 92,00Fluor Corp. 66,00
Gen. Electric 125.00 124,00
Gen. Motors 84,00 82,00
Gillette 92,00 91.00Goodyear 88.00 88.00Inc° 51,00 50,00
LB-M. 194.00 194.00Int. Flavors 131,50ITT Corp. 119,00
Kro_er 26,00 26,00
lockheed 75,00 77.00
Merck & Co. 151,00 147,50Mmn. Min. 155.00 d 153.00Pepsi Co. 118.00 117,00
Phihp MorrisC. 79.50 77,00
Phill. Petr. 44.50 45.50
Polaroid 79,50 80.00
Procter &G. 270.00 130.00 a
QuakerOats 105.00Schlumberger 92.00 90,50
Sears Roebuck 74,50 74.00Shell Canada 67,80 67,50
Tandy Corp. 74,50 73.00Texas Instr. 68,00 68,00
Union Pacific 148,00 148.00Unisys Corp 33,00 b 37.00 bUSX Corp 68.00 68.00
Varity Corp 3,15
Westinghouse 139,50 139,00
Woolworth 122.00 121,50
Xerox Corp. 103.00 103,00

Euro-obligaties & conv.
10'/.Aegon 85 101,80 101,80
Aegon warr 11,90 11,90

10V.ABN87 95.10
13Amev 85 96.75 96.75
10 AmevBs 103,00 103.00
11 Amev 86 95.00 95.00
14'.Amro87 100,00 100,00
10'_ Amro 86 95.00 95.00
10 Amro 87 94,00 94.00
53/. Amro 86 95.00 95,00
Amro Bank wr 22.50 22.00
Amro zw 86 72,65 72 65
9 BMH ecu 85-92 96,00 96 00
7 BMH 87 96.00 96.00
lO'/hEEG-ecu 84 100.75
93 .EIB-ecu 85 98.10
12'/_ HIAirl.F 95.00
12 NIB(Bl 85-90 100.00 100,00
11V.NGU83 100.75 100.75
10 NGU 83 100,50 100.00

2', .NMB Pb.B6 86.00 85.25
NMB Postb.war. 79.50
83/4 Phil. 86 99,50 99,50
63/. Phil.B3 98,50 98,50
11 Rabo 83 102.00 102,00
9Rabo 85 99.40 99 40
7 Rabo 84 100.75 101.00
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5.10 5.10
Bredero aand. 27,80 27,00
Bredero eert. 27,00 27.20
II Bredero 23.00 21.60
LTV Corp. 1.30 1.40
5Nederh. 68-78 22,50 22.50
RSV. eert 1,15 1.15
7V_RSV69 86,00 f 85,00b
Parallelmarkt
Alanhen 29.10 28.10
Berghuizer 43.00 a 43.50
BesouwVanc. 51,50 51,00
CBI Barin Oc.yen 2120.00Comm.Obl.F.l 100,50 100,40
Comm.Obl.F.2 100,20
Comm.Obl.F.3 100.60 100,60
De Drie Electr. 37.00 37,20
Dico Intern. 115.20 114.10
DOCdata 20,10 20.10
Ehco-KLM Kl. 38.50 38.50
E&L Belegg.l 78.40 77.30
E&L Belegg.2 76.90 76,30
E&L Belegg.3 77.60 77.2Ü
Free Rec.Sh. 32,30 32,30
Geld.Pap.c. 75.00 74,00
Gouda Vuurv c 99,70
Groenendijk 37.10 37.00
Grontmij c. 207,00 205,00
HCA Holding 48,60 48,20
Hes Beheer 217.00 217.00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3.70 e 3,80f
Interview Eur. 8.40 8.40
Inv. Mij Ned. 56.00 56,00
Kuehne+Heitz 50,30 50,10
LCI Comp.Gr. 79.00 80,00e
Melle 309.00 306,00
Nedschroef 129,30 126,00f
Neways Elec. 10.20 10.10
NOG BeLfonds 32,20 32.00

pan pacific 11.00 10.90Pie Med. 10.50 10,80
Poolgarant 9,90 9,90
Simac Tech 16.50 17.00
Shgro Beh 50.00 a 48.50
Verkade Kon. 272.00 27050
VHS Onr Goed 17,50 18,00
Weweler 106,00 106,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Akzo c jan 140,00 230 1,20 Ü.90
buhr c apr 70,00 213 2i3oa 2,20
daf c apr 45.00 229 1.50 1.40
dsm c apr 125.00 497 2.30 2.00
dsm p apr 115,00 481 5,00 5.30
coc c jan 295.00 '535 5.70 4.50
coc p jan 295.00 298 2.40 2,54
coc p jan 300.00 358 4.00 5,00
hoog c jan 80,00 318 2.60 1,30
hoog c jan 85,00 476 0.70 0.60
hoog c apr 80,00 405 6,70 6,00
hoog c apr 85.00 510 4.30 3,70
hoog c apr 90.00 533 2.50 2.30
hoog c apr 100,00 426 1,30 1,00
hoog c jul 80,00 272 7.70 7.00
hoog p jan 85.00 286 5,20 6.00
hoog p apr 75.00 347 3.00 3.00
hoog p apr 80.00 218 4.70 5.00
hoog p jul 80.00 406 8.50 8,40
kim c jan 47,50 407 I.lob 0.70.
kim c apr 50.00 238 2.30 1.90
kim p jan 50,00 512 2,00 3,00
nld p aug 97.50 400 1.75 1,90
natn c jan 70.00 820 4.10 4,20
natn c apr 70,00 474 6.70 6.80
natn c apr 75.00 309 3.20 3.20
obl p mei 95.00 250 2.30 a 2.30
phil c jan 35.00 503 11.40 a 11.00
phil c jan 45.00 284 1.70 1.40
phil c jan 50,00 278 0,20 O.IQ
phil c apr 45.00 397 4.00 3.90
phil c apr 47.50 498 2.70 2,40
phil c apr 50.00 764 1,60 1.40
phil p jan 45.00 447 0,40 0.50phü p jan 50.00 217 4.10 4.40
phil p apr 45,00 245 2.30 2,60
phü p apr 50.00 646 5.70 5.70phü p jul 45.00 1010 3.20 3.20olie c jan 135.00 220 11,00 a 9,50
ohe c apr 135.00 215 14.50 13.00
olie f apr 145.00 254 7.00 6.00
olie c apr 150,00 233 4.50 3,90
ohe p apr 135.00 249 1.90 a 1,40
olie p apr 150.00 327 7,10 8,30
unil c jan 160.00 579 3.00 1,90
unil p jan 160.00 574 1,90 2.50
umi p apr 160.00 318 4,70 5.80
voc c jan 32.50 450 1,70 2.10
voc c jan 35,00 350 0,50 0,40

a=laten g=bieden+ei-di>.
b-bieden h=laten+e«-div.
e=ei-claiin k gedaan-h
d=ei-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden »k-slotkoers «orige dag
|l=gedaan+laten sk -slotkoers gisteren
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"!J!ï Limburgs Dagbladgpiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's

' Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters. Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en

i 'Vermist Gevonden' ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed' en Bedrijven Transakties / 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met

" minimaal een woord in grotere letter (14 pnts).
; Minimumhoogte: 10 millimeter. Fotos. logos en

illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.

', Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-m de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißron Cebuco Surr.n.o Scanner) 2230 b

Mededelingen
OPROEP! Wil degene die
Zat plm. 16.30 uur op de
parkeerpl. voor Monopole
mijn auto Renault Americain
aanzienlijk beschadigde
zich alsnog melden. Heeft
iemand iets gezien? Reac-
ties: Caldenbornstr. 6,
Voerendaal

Personeel aanbod
Jongeman 29 jr. biedt zich
aan als PRODUCTIEME-:DEWERKER, zwaar werk
igewend. Tel. 045-226413.

: Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Personeel gevraagd

Dagblad "De Telegraaf"
vraagt aktieve

bezorg(st)ers
voor Klimmen

Voor meer informatie kunt u bellen naar: 045-460683.

Asito schoonmaak en onderhoud
vraagt enthousiaste

schoonmaakmedewerkers(sters)
Om in de ochtend- middag- of avonduren schoonmaak-
werkzaamheden te verrichten voor objecten in Heerlen/

Geleen, Sirtard/kerkrade Hoensbroek/Brunssum e.o.
Interesse? Bel dan vandaag nog tussen 08.30-17.00 uur.

Tel. 043-472047
Asito Heerlen B.V. Bilserbaan 19a, 6217 JD Maastricht.

Limburgs Dagblad
vraagt aktieve

Bezorg(st)ers
voor Sittard

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

bellen.
Baandert 16, Sittard, tel. 04490-15577.

Gevraagd
Nette pompbediende M/V

die van aanpakken weet, op part-time basis, moet zo wel
door de week als in het weekend kunnen werken.

Min. leeftijd 18 jaar, melden bij dhr. Maas.; Tankstation Loven, Palemigerboord 401 Heerlen.
Restaurant Stap-In Heerlen vraagt part-time/full-time

Serveerster
tevens ambitieuze leerling kok of iemand die er voor

opgeleid wil worden. Leeftijd voor beide functies plm. 18 jr.
Solliciteren na telef. afspraak 045-714344.

Voor Heerlerbaan zoeken wij:
Serieuze Bezorgers/sters

Melden bij: Limburgs Dagblad, Fr. Erenslaan 4, 6371 GV,
Landgraaf. Tel. 045-311782

Ter uitbreidingvan ons team
vragen wij een full-time

kassiere
en een ervaren
slagerij-

verkoopster
Warenhuis Bertram-Erven,
Min. Ruysstr. 5, Bocholtz.

'. Tel. 045-441549.
Telefoniste gevr. voor
goedlopend privéhuis te
Kerkrade. 045-425100/
04490-23203.
Bouw- en architectenbureau
SEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
Dringend MEISJES gezocht
voor privéhuis met garantie
Tel. 045-462805.
Nette jonge HULP gezocht
voor 2 keer in de week. Le-
vensmiddelenbranche. Ge-
leen. Tel. 04490-43352.
Personeel gevr. voor de
BOSBOUW, min. leeft. 18 jr.
en machinist voor hout-
oogstmachine. Gobo Hout-
handel, Dorpstr. 27 Jabeek.
Inl. na 19.00 uur. Tel.
04492-1550.
Rest. Wilhelminatoren
BOKKERIJDER B.V. Drie-
landenpunt Vaals, vraagt
chef-kok, 2e rest. kok, leerl.
kok, kelners/serv., buffet-
bed, m/v. Aanmelden na tel.

04454-1569.
Weg. uitb. van ons team
zoekt Rest. De Postiljon
zelfst. werk. KOK c.g.
leerling-kok Tel. 045-
-712779

Voor langdurige projecten
door geheel nederland zoe-
ken wij: CONSTRUCTIE-
BANKWERKERS, pijpfitters
elektromonteurs, lassers.
Sollicitatie na tel. afspraak
Arno Dohmen Techniek B.V.
Stationsstr. 27, 6181 AD,
Elsloo. Tel. 04490-78870
Excl. bar zoekt MEISJES.
Tel. 045-241592 of 244240.
Onderhoudsprodukten "De
Schakel" te Hasselt zoekt
met spoed energieke VER-
KOPERS/STERS boven 20
jaar om bestellingen op te
nemen bij particulieren,
scholen, gemeenten, kloos-
ters enz. Wij vragen welbe-
spraakte en eerlijke perso-
nen met doorzettingsvermo-
gen. Wij bieden: goede ver-
diensten, gratis vervoer,
aangename werksfeer in
ploegverband. U kunt ons
telefonisch bereiken op 09-
-3213554437 of voor een
persoonlijk gesprek heden-
avond tussen 19.00-22.00
uur in café La Colombe,
Markt 30, Maastricht, vragen
naar dhr. Janssen of dhr.
Deenen.
Bakkerij Franssen Simpel-
veld moet een van zijn vaste
medewerkers afstaan aan
militaire dienst. Welke
Brood- en evt. BANKET-
BAKKER, liefst met ervaring
wil ons team komen aan-
vullen in 'n vaste full-time
baan. Tev. voor Leerling
Brood/Banket goede oplei-
dingsplaats geboden. Soll.
schrift, of na tel. afspraak.
045-441470.
Goedlopend Privéhuis te
Kerkrade biedt plaats voor
leuk MEISJE. Garantieloon.
Tel. 045-425100 bgg
04490-23203.

GASTHEER/Vrouw met lei-
dinggevende capaciteiten
gevr. Geboden in chique
lunchroom/dagzaak vaste
jaarbetrekking, bij geblek.
geschikth. goede promotie-
kansen. Uitgebreide sollici-
tatie met c.v. Br.o.nr.
B-3214 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Gevraagd zelfstandige
VERKOOPSTER: Full-time,
moet beslist ervaring heb-
ben. Echte Bakker Jos
Driessen. Rdr. Hoenstr. 59,
Hoensbroek. Tel. 045-
-212706.
Gevraagd FRITUURHULP
ml. 045-325620.
Gevr. KINDEROPPAS voor
jongetje v. 3 jr. omg.
Amstenrade. Tel. tijd. kan-
tooruren 045-211875, na
18.00 uur 04492-5398.
Taxi- en groepsvervoer
CHAUFFEURS gevr. M/V.
Persoonlijk melden: Taxi Ed
Slangen & Zn., Puntelstr.
32A, Simpelveld. Tel. 045-
-444444.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.
Club Paris zoekt nette BAR-
DAMES, werktijden in over-
leg. Tel. 04492-1873.
Limburgs Steigerbouwbe-
drijf BV vraagt STEIGER-
BOUWERS, ervaring
vereist. Hofdwarseweg 1,
Geleen. Tel. 04490-42410.
KLUSSENMAN gevraagd
voor enkele uren per week,
bellen na 19.00 uur. Tel.
045-711617.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.
Gevr. BAKKERSGEZEL m/v
met erv., geen nachtdienst.
Brood- en banketbakkerij P.
Scheeren, Dahliastr. 76,
Kerkrade-w. 045-412174
Ben je tussen de 18-20 jr.
en zoek je een baan voor
halve dagen? Wij vr. nog
een MEDEWERKSTER
v. 4 uur p.dag 045-352044
Voor ons nieuw te openen
contactburo zoeken wij nog
enkele INSCHRIJVINGEN.
Reacties aan Postbus 120,
6162 KR Geleen.

Te huur gevraagd
Te huur gevr. per 1-3-90 2-
pers. APPARTEMENT, liefst
omg. Valkenburg. 04490-
-49710, na 20.00 uur.
KERKRADE/Spekholzer-
heide Industriestr. 23 te huur
v.a. 1.1.90 appartement,
lnd.: hal, wk., badk., 2 slp-
krs, gr. terras, berging.

’ 765,- excl. p.m. Huursubs;
mog. Info.: 04742-3362.

OG te huur
T.h. kamers en apparte-
menten te SUSTEREN Tel.
04499-1615 / 06-52107978.
APPARTEMENT te huur in
centrum Heerlen. Inl. 045-
-711617.
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoft zit/slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’ 95,- p.w. all-in.
Inl. na 19 u. 045-223482.
Te huur 1 slaapk. FLAT
centr. Hoensbroek. Pr.
’495,- excl. Te bevr.
Steenkoolstr. 1 Hoensbroek.

Onroerend goed te koop aangeboden

Geen verkoop, geeri kosten
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.

!!! Hypotheken !!!
!!! Net even beter !!!

Informatie i.v.m. aan/verkoop van een woonhuis.
Hypotheek op maatwerk.

Gratis advies mcl. bekijken eventueel aan te kopen pand.
Ass. kantoor Van Oppen 8.V., Lindeplein 5, Brunssum.

Tel. 045-254543.
Hypotheek Bedrijfsruimte

~

uentraie Te huur OpsLAG/bedr.jfs-Voor ambtenaren en hogere rujmte 170 m2te Stem. Tel.beroepen. Rente va. 7,5%. 04498-58585Spaarhyp. va. 8,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w. Wat VERKOPEN? Adver-
Tel. 077-519775. teer via: 045-719966.

Kamers
Pension de Hees heeft nog
KAMERS vrij v. werkend
pers, tel. 045-416005.
Kamer te h. in rustige buurt
nabij C-HEERLEN. Tel.
045-711525.
Aangeboden gemeub. KA-
MER, alleen voor heer. All-
in, zeer goedkoop. Te bevr.
na 16.30 u. Begoniasingel
84, Geleen.
Te h. gemeub. ZIT/KAMER,
keuken met aparte slaapka-
mer en alle comfort. Dorps-
str. 34, Schinnen
Te h. gevr. gemeub. WAR-
ME kamer of kosthuis te
Hoensbroek/Geleen of dir.
omgev. abs. geen drinker ol
drugsgebr., br.m. prijsopga-
ve o. nr. B-3217 L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP, Heerlen
Gest. ZIT/SLAAPK., keuken

’ 360,- all-in. Akerstr. Nrd.
Hoensbroek. 045-221217.
KAMER te huur, Dr. Calsstr.
13, Schaesberg, bij station.
Tel. 045-721658 na 18.00
uur 045-313898.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
04493-2715.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voornj-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Winkel&Kantoor

Autotelefoon
Rohill A.T.F. 2

geschikt voor de gehele
Benelux v.a. ’ 89,- per mnd.

M.S.I. 045-226571.

Copier
v.a. ’ 79,- per maand

M.S.I. 045-226571

Telefax
v.a. ’ 39,- per maand

M.S.I. 045-226571

Geldzaken

Meestal 4 uur later geld!
Leningen v.a. ’ 1.000, tot ’ 200.000,- mogelijk!!

Lopende leningen geen bezwaar. U krijgt vrijblijvend en
deskundig advies van één van onze 95 kredietadviseurs.

Snel:
Wij zijn sneller dan veel andere banken omdat wij bij u in
de buurt een kantoor hebben waar u meestal 4 uur later

over kontant geld kunt beschikken. Indien gewenst brengt
onze buitendienstmedewerker het geld binnen 1 dag bij u

thuis
Gemakkelijk:

Geld lenen via ons gaat gemakkelijk. Wij stellen u telefo-
nisch enkele eenvoudige vragen en wij geven u direct ad-
vies over uw mogelijkheden voor een passende lening. Bij
goedkeuringvan uw lening kunt u meestal 4 uur later nog

over uw geld beschikken.
Discreet:

Wij helpen u discreet. Geen informatie bij uw werkgever.
Geen kredietonderzoek bij u thuis. Uw aanvraag voor een

lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.
Openingstijden:

Vanaf half negen 's morgens tot negen uur 's avonds en
zaterdags van negen tot vier uur.

Bel NKB 040-122020
Kredietbemiddelingsbedr. NKB, Hertoqstr. 38, Eindhoven

Auto's
Te k. VOLVO 340 DL 5- Te k. Mitsubishi LANCER, 4
speed bwj. jan. '89 rood vr. drs., bwj.'Bl, APK 3-'9l,
pr. ’ 19.000,-. 04498-57305 LPG, ’ 2.750,-. 045-316940

Leyenaars autocentrale
Inruilauto's met Bovag-garantie.

Keuze uit 40 geselecteerde occasions.
Rdr. Hoenstr 151, Hoensbroek. Infolijn 045-212091.

APK

’ 49,95
mcl. afm. kosten en btw

AutoGarant b.v.
Schelsberg 128 Heerlen.

(Tussen Hendriks en Bristol)
Tel. 045-72.55.88

Met spoed gevr. div. busjes
Datsun Urvan; Toyota's;
Peugeot's 504, 505; Toyota
Corolla, Carina; Mercedes
200, 220, 230; BMW 7-
serie; Datsun 120, 140, V,
Sunny, Bluebird. Alle auto's
graag 4-drs. Tel. 045-
-325955/425858.
Datsun CHERRY te k. 1979
prima in orde. APK gekeurd

’ 1.300,-, 04406-12875.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS biedt te koop aan plm
70 top-occasions 0.a.: VW
Golf GTi, alle extra's, t.'Bs,
’15.900,-; Ford Sierra
combi t.'B4, ’11.900,-; Opel
Manta GT, '86, ’14.900,-;
3x Ford Escort 1300 v.a.

’ 6.950,-; Ford Granada,
veel extra's, '84, ’9.500,-;
Opel Kadett 1200 en 1300
v.a. ’3.950,-; Opel Kadett
diesel '84, ’8.900,-; VW
Jetta Sport, zeer mooi,

’ 5.200,-; VW Golf Sprinter,

’ 3.500,-; VW Golf diesel, t.
'85, ’12.500,-; Datsun
Cherry t.'B2, ’ 3.250,-;
BMW 320, 6 cyl., ’1750,-;
Opel Kadett 1200, ’1.250,-;
VW Golf ’ 1.200,-; Hyundai
Pony GLS, autom., '81,
’1.250,-; Talbot Samba
Miami, '83, ’4.500,-. Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896
Te koop FIAT 127 type
1050, einde '84, 5-gang, nw.
model, 55.000 km, auto is
als nw. 04490-36860.
Te k. Ford FIESTA vr.pr.
’1.450,-. APK 30-6-90
Dassenlaan 33 Schaesberg.
KOOPJE Ford Fiesta 1300
S 1980, APK 1991, km.st.
53.000, ’2.950,-. Tel. 045-
-226773.
Ford ESCORT 1300 L, au-
tom., bwj.'79, APK,

’ 1.350,-. Tel. 045-720951
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. MERCEDES 280 S,
bwj. '78, bl.met., aut., gas,
APK 5-'9O. Tel. 045-224338
MITSUBISHI Colt GL, bwj.
28-02-89, 9.000 km gelo-
pen. Tel. 043-476104 .
Te koop weg. omst. NISSAN
Laurel 2.8 D SGL, '86, i.z.g.
st., veel extra's, pr.n.o.t.k.
Laurenthof 20, Simpelveld.
KADETT 13 LS, '87; Kadett
Sedan 13 LS '87 en '86; Ka-
dett 12 LS '86 2x; Corsa 12S
'84, Corsa Luxe 12 S, '83;
Kadett 12 S '84 2x; VW Jetta
'80, Automobielbedrijf J.
Denneman, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.
Opel REKORD bwj. '79 au-
tomaat i.z.g.st. Tel. 045-
-318553.
Prachtige KADETT 13 S HB
'83, zilver RDW 12-'9O, km.
63.500 Demstr. 26 H'broek.
Opel REKORD 2.0 S, 4-drs.
bwj. '80, met trekh., APK tot
8-'9O, pr. ’3.250,-. Tel.
045-427207.
Te koop Opel ASCONA 19S
bwj. '78, APK. Tel. 045-
-420754.
Te k. PEUGEOT 205 accent
bwj. okt.'B6, tel. 045-457961
Te k. PEUGEOT 504, bwj.
'79. Deze auto verkeert in
nw.st. ’ 1.550,-. Inr. mog.
Liefst LPG. 045-462771 "
RENAULT 11 TL '86, weinig
km, evt. mr. mog. Te bevr.
Jos Wetenkamp, Tanksta-
tion Brouwers Heerlerbaan.
SAAB 99 GL 4-drs., rood,
'82 ’1.900,-. Tel. 045-
-750276.
Te k. Toyota STARLET,
techn. in orde, bwj. '79, APK
1-'9l, pr. ’1.250,-. Tel.
045-318631
Automaat Toyota TERCEL,
type '80, leuke kleine auto,
vr.pr. ’1.650,-. Tel. 045-
-230346.
Te k. VW GOLF GTi, bwj.
eind '80, 5 bak, schuifd.,
enz., ’ 5.450,-. 045-316940
VW GOLF LS, bwj.'7B, APK
dcc. '90, ’ 1.450,-. 045-
-720951
Te k. VW GOLF 2-drs. bwj.
'78, APK mei '90, kl. beige,
m. trekh. en achterr.jalozie,
pr. ’ 1.450,-. 04498-52956.
Te koop VOLVO 244 DL t.
'80, kl. rood, LPG, APK 2-
91, auto verkeert werkelijk
in perfecte staat. Weg. omst.I ’3.450,-. 04490-29612.
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Proficiat Knuffelbeertje

Niet huilen, elke leeftijd heeft zijn charmes.
Veel liefs, xxx

Mieke is jarig

IWm Reageren op
advertenties ond*

BRIEFNUMMER-
* Stuur uw brief (voldoe

gefrankeerd) naar I*
Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401»
Heerlen en vergeet <"

links onder op de
j* enveloppe het numm*

~ ■ . de advertentie te
rrOllCiat vermelden,

van de familiege

In- & export Ankiewicz vrgt.
m. spoed alle merken auto's
ook Oostblok, defect of
schade geen bezw. Cont.
geld (ook 's-avonds). 045-
-727742/723076 gratis afgeh.

Ford TAUNUS 16L, nw. mo-
del, bwj. '81, APK 9-'9O,
’2.650,-; Talbot Horizon
Ultra bwj. '84, APK 10-'9O,

’ 2.750,-. Zeer leuke auto's.
Tel. 045-323178.

FIAT 131, Miafori CL 1600,
bwj. '83, APK 9-'9O, nw. mo-
del, ’ 2.650,-; Datsun
Cherry 1400 GL, bwj. '82,
APK 10-'9O, ’2.500,-. Tel.
045-323178.

Te k. nw. type Ford TRAN-
SIT met open laadbak, laad-
verm. 1100 kg, olie vrije mo-
tor, nw. banden, APK gek.
10-'9O, bwj.'Bo, ’2.750,-.
045-323178 |

Suzuki Alto '86; VW_
1300 '87; VW Golf
'87; Ford Orion '85.'
Passat Diesel '81; T<JCelica '84; Opel Kadett_
GS '86; Opel Kadett S*
aut. '86; Audi 100Avary
'87; Audi 100 Diesel'ö4;
da 2105 '82; BMW 52_,
'85; BMW 320 I '86; *316 rood '85; BMW W>
'85; BMW 316 div. f._
'84. Autobedrijf REUF3S£Op de Vey 47-49 GeJInr., gar., financ. Tel. 0%
44944. Uw adres voor r
keuren. Alle autorep.^-
Inkoop alle type al(
’5OO,- tot ’40.000,;
cont. geld, 045-414372,"
's avonds. s

Wij geven het MEESTE*
uw auto! U belt, wij k<XJ045-422610, ook'saVg!?

Voor Piccolo'■

zie verder pagina*L

\====^jj.
"^ /ERVICE PUBPIEK^ I

Winter-, doorwerk- en regenkleding
o.a. ook thermo-boven- en

onderkleding, PU-doorwerkkleding,
bodywarmers + warm.up-jacks,

chauffeursvesten + origin. parka's
HYDRAFLEX/NUTH

Kathagen4, tel. 045-243131

. -— ■ — ' —— S

" — Al snelna zn introduktie was dc
Renault 19 al veelvuldig te signaleren
op de Nederlandse wegen. Zn vorm-

geving,ruimte, prestaties èn prijs
bleken een schot in dcroos. En maak-

A f . ten van dc 19een succesnummer.1/1/OfjOYl Q Q1 É fTP «t succes nu hebben wc ver

C^ lengd. Letterlijk. Kijk maar naar de
elegante gedaante van de Renault 19

* m .^ Chamade, een minstens zo eigen-

-1 f /_* 1* f mO "VI ft /l zinnige variant

■ / r^ m #, m^ m Ê. V^ \Jm/ m Die onBetwyfeld de narten van

liefhebbers van fraaie autovorm-

geving snellerzal doenkloppen. Een

~^_, proefrit zal dat bevestigen.
De Renault 19 gaat dus gewoon

door met scoren. Ook in de verlen-

""*"' ' ''/^~''^^^^^ ging. De Renault 19 Chamade is al

■_' f y' /^T *?& \ TfL -■ """"'S "

t M * f* j \ \'\ "t —_-_—_____ ~ j--^-_-4___ ■—y \ JBM \
--""■* \ -^*"' '""^^ V nji

-'- 4 *"""^ \ '-j^^wScte&-il ■ A \ \ "/ mmmmmmmm\^ÊtÈÊi^ÊÊSmm^L^^^^/y

\\ IWk -Pg NieuweRenault 19:Chamade renault

Heerlen; Atro Heerlen BV, Beersdalweg 97, Tel. 045 -724200. Kerkrade; Chr. Kerres BV, Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 -452424.
Maastricht; Autocentrum G.M. E deJonghe BV, Molensingel 3 (Autoparc Randwijck), Tel. 043-616288. Sittard; Auto Bex BV,

Tunnelstraat 2a, Tel. 04490-19664. Valkenburg (L); Autocentrum G.M.E deJongheVO.E, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406-12514.
15-LD
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Nieuwe mogelijkheden roor de kijker door wegvallen run TV 10

BBC Europe maakt grote kans
op Limburgse kabelnetten

Van onze rtv-redactit

?a £LEN ~ Door net wegvallen
ely.7_Y 10 ontstaan nieuwe mo-
va rd nom het Programmaan BBC Europe nu op meerdere

f umburgse kabelnetten door teseven. De exploitanten kunnen„ '«ervoor het tot dusver voor TV
i hr, fereserveerde tv-kanaal ge-

buiken. BBC Europe brengt een
ri Rn^ ge van de programma's van

Gr L en BBC 2- zoals die in
onUot ltannië en tot dusverre
alu de Scandinavische landen
Bp jfl scherm komen. In Geleen,
üTtu Scninnen, Voerendaal,
oiTl "« Maastricht (en binnenkort"*.valkenburg) is deze satelliet-nder al sedert een paar wekenle ontvangen.

De meeste exploitanten van de
69 kabelnetten in Limburg (52
gemeentelijke en 17 in beheer bij
woningverenigingen) hebben,
net zoals bij Veronique, tot 1992
een contract met TV 10. Per aan-
sluiting moeten zowel TV 10 als
Veronique ’ 1,50 betalen (een
gulden voor 1990 en vijftig cent
voor 1991). Gisteren was nog on-

duidelijk in hoeverre de kabelex-
ploitanten TV 10 aansprakelijk
stellen nu door het wegvallen
van de commerciële zender, ook
de inkomsten verdwijnen. De
landelijke Vecai (overkoepelen-
de organisatie van kabelexploi-
tanten) heeft bij het Zweedse be-
drijf Esselte in ieder geval een
schadeclaim van vijf miljoen in-

gediend. Esselte heeft de tv-ka
nalen destijds voor TV 10 gere
serveerd.
Voor het doorgeven van het pro-
gramma van BBC Europe zullen
de kabelexploitanten in ieder ge-
val auteursrechten moeten beta-
len. Anders is dat met satelliet-
zenders als Super Channel en
(sedert kort ook) Eurosport. Die

betalen, net zoals RTL Veroni-
que, om op de kabel te worden
toegelaten.
Bij Intercai, het raadgevend in-
genieursbureau voor Telecom-
municatieprojecten in Geleen,
noemt men de ontwikkelingen
bij de de diverse kabelexploitan-
ten in Limburg nog onduidelijk.
Mr. Roy Keizers: „Het blijft af-
wachten. Alles verkeert nog in
een te vroeg stadium, want pas
sedert een paar dagen weten we
dat het doek nu definitief is ge-
vallenvoor TV 10.Bij het huidige
aanbod van tv- en satellietzen-
ders verwachten we dat de mees-
te kabelexploitanten zullen kie-
zen voor BBC Europe. Maar er
zijn natuurlijk ook nog andere
mogelijkheden".

Goochelaar Hans Kazan dagelijks met 'Prijzenslag' bij Veronique

Stokoude kwis in nieuw jasje
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - „Veronique heeft rpe als presentator gekozen nadat ze gezien
hadden hoe ik een rubriekje in een AVRO-tv-jeugdprogramma vulde," zegt goo-
chelaar Hans Kazan (36). Hij is dagelijks tussen 18.10 en 18.40 uur op tv met een
stokoude kwis die in een geheel nieuw jasje werd gestoken en de naam 'Prijzen-
slag' kreeg. „Goochelen was al lang niet meer het enige wat ik deed. In het hele
£*nd werd ik steeds vaker voor de presentatie van shows gevraagd," vervolgt
Kans Kazan.
vijf dagen tijds werden, in de«oor producent John De Mol ge-

achte NOB-studio 22 in Hilver-
ri

Utri, niet minder dan 20 afleve-
rt.

gen van 'Prijzenslag' opgeno--9^n- In totaal moet De Mol erJ° maken.
m

e Mol: „Er zit tweehonderd.an publiek op de tribune. Ern gekozen worden uit twintig
jPelletjes. En alles staat in het te-
on? Van de sPelletJes- Er is geen
Ptreden van een artiest en ookseen nevenactiviteit. Na iedere

v le afleveringen wisselen wenPubliek. Na iedere aflevering
oet Kazan in een nieuw pak,

a nt je kunt niet de volgende
jOftd in eenzelfde kostuum op
d Verschijnen. Uit het publiek,
l a

met bussen uit heel Neder-
n°- wordt aangevoerd, kiezen

we tevoren de kandidaten. Een
groot deel van de studio-vloer
ligt bezaaid met de prijzen. Alles
moet in eén razend tempo wor-
den afgewerkt. De tv-ervaring
van Kazan bleek zo groot, dat
vanaf het begin er niets over
moest waar hij bij betrokken
was."

Spelletjes
Op de AVRO-tv is 'Prijzenslag'
enkele seizoenen geleden in de
vooravond al eens door Fred Os-
ter gebracht. Toen heette het
spelletje met reuzenrad-roulette
en 19 andere spelletjes 'Prijs je
rijk.'
In Europa wordt het spel op het
ogenblik nog gespeeld op de zen-

ders RTL-Plus, TVE (Spanje),
Sky Channel, TF 1 en Grieken-
land. Spanje kent 'de duurste'
uitvoering: daar worden hele
eilanden als prijs toegekend. In
'Prijzenslag' zijn auto's de hoogst
haalbare prijs, naast de bekende
computer-naaimachines, kleu-
ren-tv's en video-recorders en
opname-apparatuur.

Prijzen
In Amerika komt het spel al
sinds 26 november 1956 op tv.
Titel toen: 'The Prize Is Right.'
Het commerciële station NBC
bleef de kwis met grote kijkdich-
theden tot 1963 op het repertoire
houden. In dat jaar nam concur-
rent ABC de formule over tot

eind 1964, waarna de derde tele-
visiereus CBS het de kijkers
'coast to coast' voorzette. Tot
1986. Sindsdien wordt de kwis in
de Verenigde Staten op vele lo-
kale tv-stations opgevoerd.
„We hebben het decor van de
AVRO over kunnen nemen. Hier
en daar een fris verfje en een
klein veranderingetje en hup, het
kon zo weer mee. Met dit verschil
dat de AVRO er wekelijks mee
kwam en wij er dagelijks mee ko-
men. Het zal ons zeer benieuwen
hoe het publiek op een dergelij-
ke dagelijkse frequentie rea-
geert. Dat kennen we nog niet in
Nederland, een dagelijkse kwis
op hetzelfde uur van de dag. Het
tijdstip is mijns inziens erg gun-
stig: vanaf tien over zes. Dan
hebben ze in Nederland allemaal
net gegeten, vermoed ik," zegt
John de Mol.

Kwiskraker
Pierre van Ostade, vooral be-
kend van de kwissen met Willem
Ruis, staat nog vermeld als de
prijzen-roeper van de eerste afle-
veringen. Maar bij de opnamen
bleek de snelheid, waarmee de
gebeurtenissen zich op de stu-
diovloerafspeelden, te groot was
voor de reeds bejaarde Pierre:
„We hebben toen maar in goed
overleg een ander genomen.
Pierre vond het ook te vlug
gaan,"aldus De Mol.

Véronique-directeur Lex Hard-
ing: „Een commercieel station
kan niet zonder een dergelijke
kwiskraker. Want dat dit soort
programma's kijkers trekt staat
buiten kijf. En commerciële sta-
tions willen kijkers voor de recla-
me-spots." " Hans Kazan: met in totaal 260 afleveringen kan Veroni

que voorlopig vooruit.

banger en acteur
Frans van Schaik

overleden
- De zanger en

teur Frans van Schaik is in zijn
ri °°nplaats Amsterdam op 82-ja-"
tn"6 eeftijd overleden. Dit is gis-
§r^h bekendgemaakt. Van
i-ou'k werd na de Tweede We-
telK° orlog net bekendst met Xe"

'oinkie, een van de zeemans-
vj| zwerversliedjes, waarmee hija ak voor radio en televisie op-
vad-Schaik was bedrijfsleider op

n knippatronenfabriek en
°ng in koren tot hij, de dertig al

frP-sseerd, beroepsartiest werd..s Ted Jonkins maakte hij deel
to i Van een cowboytrio en werk-
zin ter onder zÜn e'Ben naam als
Q^Sende zwerver, terwijl hij ook
Ptrad in toneelstukken, revuesen operettes. " Presentatrice Nelleke van der Krogt: „Er moet evenwicht

zijn tussen gezelligheid en informatie".

’We mikken op één miljoen kijkers’

Belfleurscoort
nog maar matig

Van onze rtv-redactie

- De kijkcijfers
nog wat tegen. „Maar

[Middag-televisie wordt nog
vf Weinig gewaardeerd in
,J;ederland. En de kijker
v^°et nog aan ons wennen.
l.? mikken op een miljoen
jokers." Dat zegt Marcel. rUyns, eindredacteur van
«et middagprogramma Bel-
e^ur van de TROS, na ruimen- maand ervaring met het
{rr °gramma. „We hebben
°g iets om naar te streven,"

ge8t Nelleke van der Krogt.. edert vorige week presen-
11ert zij het programma, na-
f.at presentatrice Annema-e Oster al na een maand
net Belfleur stopte.

Jj:^ Nederland zijn veel mensene overdag niet werken. Mid-
v|*S"televisie zou dan ook heel
j^zelfsprekend moeten zijn.aar de kijker is er nog niet aan
?i hend' Marcel Bruyns zegt
küu er Dewust van te zijn dat de

van Belfleur - per uit-
jon°^ing kijken er zon half mil-yn mensen - nog mager zijn.
dir°Wel deredactie als de TROS-
f eotie zijn het daarover eens."
linC wiJst hij de veronderstel-

8 dat Nederlandersminder ge-
t 'gd zouden zijn voor 'de buis'
A Saan zitten dan bijvoorbeeld
/"erikanen, Westduitsers of Ja-
janr<ers, van de hand. „In die
Sch n staat cic televisie mis"

oien meer aan. Maar dat wilg niet zeggen dat er ook geke-

ken wordt. In Amerika heb je de.televisie al aan als je je 's och-
tends scheert. Als een Nederlan-
der de televisie aanzet, kijkt hij
ook."
„Bovendien hebben bijvoor-
beeld Amerikanen een televisie-
toestel in de keuken staan," zegt
Nelleke van der Krogt. „In Ne-
derland zijn mensen net zover
dat ze ook een toestel op de
slaapkamer zetten."
Van der Krogt volgt Armemarie
Oster op, dievond dat ze „te wei-
nig affiniteit" met het program-
ma had. Nelleke presenteerde
Belfleur voor de eerste keer, sa-

men met Wilbert Gieske. „Het
lijkt mê heel spannend," zegt ze.
„In Belfleur moet een evenwicht
aanwezigzijn tussen gezelligheid
en informatie. Mensen moeten
aan het programma kunnen mer-
ken dat de makers een homoge-
ne ploeg vormen. Met Wilbert
Gieske klikte het meteen. Wij
vormen een perfect team."
Van der Krogt, die zichzelf een
'lachebekje' noemt, werkt al elf
jaar voor radio en televisie, pre-
senteerde het televisieprogram-
ma Horizon en deed voor de
AVRO televisie-aankondigin-
gen.

" Eindredacteur Marcel
Bruyns: ,JSchieten ofstrelen.
ledereen moet tegen kritiek
kunnen, anders moet jeniet
bij de tv gaan werken".

Volgorde
„Belfleur wordt gemaakt voor
kinderen, bejaarden en vrouwen.
Het is een familieprogramma,"
zegt Bruyns. De 'formule' van
het programma kan volgens hem- ondanks dekijkcijfers - voorlo-
pig ongewijzigd verder. „We wer-
ken met vaste rubrieken. Boven-
dien hebben we altijd reportages
in het programma zitten. Mis-
schien dat we de volgorde van
die rubrieken nog eens opnieuw
bekijken."
Over het bezwaar dat de uitgever
VNU maakt tegen het wekelijkse
blad Belfleur, zegt Bruyns: „Het
blad betaalt voor het gebruik van
de naam Belfleur. Wat wij" doen
mag volgens de Mediawet. Maar
VNU hadaltijd het monopolie op
dat segment van de bladen-
markt. Ze vinden het gewoon
niet leuk dat het blad Belfleur is
begonnen."
In de uitzending van afgelopen
dinsdag, die voor de gelegenheid
een uurtje eerder begon, maakte
Van der Krogt haar Belfleur-de-
buut. „Met dehele redactie bekij-
ken we die uitzending later nog
eens op videoband," zegt ze. „We
geven dan ongezouten kritiek op
elkaar maar geven ook compli-
menten als het nodig is. Die ho-
mogeniteit is van belang."
„Schieten en strelen", noemt
Bruyns die evaluaties. „Daarbij
moet iedereen wel tegen kritiek
kunnen. Want iemand die niet te-
gen kritiek kan, moet niet bij de
televisie gaan werken."

Zorg
Volgens Rients Faber was de
Deejay Trofee '89 zon succes dat
het nu de moeite loont ook 'bene-
den de grote rivieren' te gaan zit-

ten. Hij wil 'uiterste zorg beste-
den aan aspecten als kwaliteit
van de locatie, deelnemers en ju-
ryleden.' Voor de deelnemers
met ambitie is het een soort
springplank naar de omroepen,
het hoogste en begeerde doel. Er
zijn 31 plaatsen gepland voor de
voorronden tussen 12 januari en
5 mei. De toer start op de twaalf-
de in discotheek Quatrebras te
Noordbergum (Fr.)
In Limburg houdt men voorron-
den in Cadier en Keer (28 januari
in Joy), Landgraaf/Nieuwenha-
gen (23 maart in Galaxy), Helden
(1 april Apollobar) en Afferden
(15 april).

De kwartfinales spelen zich af ii
vijf discotheken in het land. Hal
ve finales staan niet in het sche
ma. Na de kwartfinales volg
acuut de finale. Op 1 juni, vlal
voor het Pinksterweekeinde, 1
men opnieuw waar het in januai
begon: in Noordbergum.

NWie denkt dat hij of zij (waaron
niet?) als deejay iets kan preste
ren in het vak, mag Rients Fabe
bellen (05116 - 4545). Op het spe
staat de Deejay Trofee 1990 voo
de winnaar, plus hoofdprijzen j
de sfeer van professionele g«
luidsapparatuur zoals complet
mengpanelen met draaitafel, el<
ment, microfoon en boxen-set.

Problemen
bij actie
Ethiopië

HILVERSUM - De inzamelings-
actie voor Ethiopië, die in de der-
de week van januari wordt ge-
houden, dreigt een forse tegen-
slag te moeten incasseren. Came-
raploegen van Veronica en
AVRO krijgen geen toegang tot
het Afrikaanse land, waar een
burgeroorlog woedt en waar een
nieuwe hongersnood dreigt. De
uitzendingen van Nieuwslijn,
Televizier en KRO's Brandpunt,
die in de genoemde week geheel
in het teken zouden staan van
Ethiopië, staan daarmee op de
helling.

De uitzendingen moeten een be-
langrijke bijdrage leveren in de
bewustwording van de Neder-
landse kijker over de (wan(toe-
standen in Ethiopië. De hongers-
nood zal de komende maanden
vooral twee gebieden, Eritrea en
Tigray, treffen. Het was voor de
gezamenlijke hulporganisaties.
reden om in december bij de om-
roepen aan te kloppen voor een .
nieuwe tv-actie. Na enige aarze-
ling - op dit moment loopt de tv-
actie Telebingo voor zwerfkinde-
ren - zegden de omroepen toe.

Naast de spots, die de hele week
op de drie televisienetten te zien
zijn, en de uitzending van Tele-
bingo, die geheel gewijd is aan
Ethiopië, wilden de omroepen
opnamen maken in het getroffen
gebied.

Al vanaf de derde week van de-
cember, direct na de overeen-
komst met de hulporganisaties,
proberen twee cameraploegen
naar Ethiopië te gaan. Joop Daal-
meijer: „Maar het lukt niet. We
komen niet binnen. We wilden
vanuit Soedan naar Eritrea en Ti-
gray gaan, maar dat is uitgeslo-
ten. We krijgen gewoon geen vi-
sum voor Soedan. Anderen, die
wel een visum hebben gekregen,
komen niet vérder dan Khar-
toem, de hoofdstad van Soedan.
Deense journalisten zitten al zes-
tien dagen vast. Het is onbegon-
nen werk".

„Een andere mogelijkheid is het
via Addis en Kasalla, in Soedan
bij de Ethiopische grens, te pro-
beren. Op 25 december is ons
door de Ethiopische ambassa-
deur toegezegd dat we binnen
een week visa en film- en travel-
permits zouden krijgen, maar we
zitten er nog op te wachten. Het
lukt gewoon niet."

Daalmeijer zegt voor Nieuwslijn
en de andere twee actualiteiten-
rubrieken aangewezen te zijn op
zelf vervaardigd materiaal.

Volksdansavond
in Waubach

LANDGRAAF - Vrijdag 12 ja-
nuari vindt om 20.00 uur in Ge-
meenschapshuis 't Stroatje',
Eygelshovenerweg 4 te Wau-
bach, een volksdansavond
plaats. Medewerking verlenen de
volksdansgroep de Foekepot uit
Geleen, de groep Cramignon uit
Heerlen, de '50 plus'-dansgroep
uit Waubach en Grand Square
uit Houthem.
De showballetgroep Etoile uit
Eys, playbackzangeres Samira
Franssen uit Waubach en het
zangduo Peggy en Richard zul-
len, net als de carnavalsvereni-
ging van Waubach, acte de pré-
sence geven.

Radio 10 mogelijk
in Milanesehanden

Van onze RTV-redactie
HILVERSUM - Het Milanese ra-
dio- en televisiestation Rete Zero
is de nieuwe, voorlopige eige-
naar van het commerciële radio-
station Radio 10. Volgens alge-
meen directeur Jeroen Soer van
Radio 10 is het station verkocht
om een dreigend faillissement te
voorkomen. NOS-jurist mr. Lin-
deman vindt de verkoop echter
een 'truc' om het station een bui-
tenlands gezicht te geven. Radio
10 verscheen gisteren voor het
commissariaat om uitleg te ge-
ven over zijn status.
Volgens Soer is het station ver-
kocht omdat door de berichtge-
ving over het faillissement van
radiostation Cable One adver-
teerders zich terughoudend op-
stellen. Daardoor had het bedrijf
te weinig inkomsten. Adverteer-
ders zouden verwachten dat Ra-
dio 10 eenzelfde lot te wachten
staat als Cable One. Dat station
ging failliet na de uitspraak van
de Raad van State dat het pro-
gramma van Cable One niet via
de Nederlandse kabel verspreid
mocht worden. Het Commissa-
riaat voor de Media besliste aan-
vankelijk dat de constructie
waarvan Radio 10 zich bediende,

betekende dat het stationbuiten-
lands is. Het mocht dus via de
Nederlandse kabel doorgegeven
worden. Het oordeel van deRaad
van State in de zaak van Cable
One dwong het commissariaat
echter nog eens te kijken naar de
status van Radio 10. Om die re-
den was het station opgeroepen
gistermorgen de constructie toe
te lichten. Afgelopen vrijdag
maakte Radio 10 echter bekend
dat het station is overgegaan
naar RTO Rete Zero, een com-
mercieel radio- en televisiesta-
tion dat uitzendt in de omgeving
van MHaan. „Onder de voorwaar-
de dat, mocht het commissariaat
alsnog groen licht geven aan de
vorige constructie, de verkoop
weer ongedaan kan worden ge-
maakt", aldus Soer. Een eventue-
le uitspraak van het commissa-
riaat dat de vorige constructie
niet deugde, zal voorlopig dus
niet kunnen verhinderen dat Ra-
dio 10 nog via de kabel te beluis-
teren is. In dat gevalblijft de ver-
koop aan Rete Zero namelijk ge-
handhaafd. Mr. Lindeman vond
dan ook dat het commissariaat
de laatste ontwikkelingen mee
moet wegen in de beoordeling
van Radio 10. Hij wees daarbij op
een eerdere uitspraak van het

commissariaat (inzake TV 10) dat
een eenmaal verkeerde construc-
tie niet meer hersteld kan wor-
den. „Er blijft sprake van de ken-
nelijke bedoeling de Nederland-
se Mediawet te omzeilen", aldus
Lindeman.
Radio 10 was tot dusverre juri-
disch eigendom van de 'Associa-
zione Studio 10', een bij de recht-
bank van Milaan ingeschreven
vereniging met hoofdzakelijk
Nederlandse bestuursleden (on-
der wie Jeroen Soer). Volgens
NOS-jurist Lindeman werd de
Italiaanse vereniging alleen maar
in het leven geroepen om Radio
10 een buitenlands gezicht te ge-
ven.
»
Radio 10 zendt sinds april 1988
non-stop popmuziek uit en is via
veel Nederlandseen Vlaamse ka-
belnetten te ontvangen. Ook drie
kabelnetten in Milaan zenden
het Nederlandstalige program-
ma uit. Sedert april 1989 heeft
Radio 10 ook een non-stop klas-
sieke zender.

Het is nog onbekend wanneer
het Commissariaat voor de Me-
dia een uitspraak doet over de
status van Radio 10.

Coutry-
matinee in
Amstenrade

AMSTENRADE - De groepen
Borderline en Kentucky zullen
aanstaande zondag optreden tij-
dens een gezellioge country-ma-
tinee, die vanaf 15.00 uur in
Countryhome Jan van Cep in
Amstenrade wordt gehouden.

De muziek, die Borderline laat
horen, is afkomstig uit de grens-
streek van Texas en Mexico. De
groep Kentucky krijgt muzikaal
versterking van Jan van Cep
(mandoline en gitaar).

In Limburg voorronden in Landgraaf, Cadieren Keer, Helden en Afferden
Diskjockeysstrijden om nationale titel

HEERLEN - Rients Faber
uit het Friese Bergum regelt
het evenement dat hij aan-
kondigt als 'De grote natio-
nale diskjockey kampioen-
schappen!' Hij noemt het
'een groot gebeuren dat
door heel Nederland gaat'
en is van plan de zaak stevig
aan te pakken.

Het gaat niet alleen om de slag-
vaardigste, beste babbelaars. Het
vak van diskjockey stelt hogere
eisen. Ze moeten alles, maar dan

ook alles van popmuziek weten,
teksten kennen, intro's kunnen
volpraten en uiteraard kunnen
mixen. De goede deejay dient
zijn apparatuur en draaitafels
technisch volkomen te beheer-
sen. Tenslotte speelt ook de keu-
ze van de platen en het opbou-
wen van de sfeer in de zaak een
belangrijke rol.
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Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.

Bedrijfswagens
Bestelauto: CITROËN Cl5
diesel 1800 cc, kl. wit,
70.000 km., bwj. '86,
’6.500,-. excl. BTW Hoog-
str. 45, Landgraaf. Tel.
045-320007

Aanhangwagens
Te koop AANHANGWAGEN
1.70x1.05x0.30, ’375,-.
Tel. 045-312189.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

(Brom)fietsen
VESPA Ciao te koop 10 we-
ken oud met verz. ’ 750,-
-04406-12875.
Te k. Puch MAXI, bwj.'B4, kl.
zwart, goudkl. sterwielen,
met verz., ’450,-. 045-
-229589
Groene GAZELLE h.fiets, 3-
versn., als nw., 54-frame,
’295,-. Tel. 045-211176.
UNIEK! MT, bwj.'B9, als
nieuw, veel ace, kl. zw. geel
Te bevr. Hoolstr. 46,
Voerendaal (na 17 uur)

Vakantie
DUINLAND, St. Maartens-
zee, tel. 02246-3109, bun-
galow, zwemparadijs, car-
naval v.a. ’ 395,-, weekend/
midweek v.a. f 225.-.

Caravans
Te k. STACARAVAN L.
13x3 mtr. t.e.a.b. Tel. 045-
-412106.

Kontakten/Klubs

Babbellijn
's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p.m.

06-320.330.03
Sexlijn 10 06-320.323.10

meer meisjes, meer verhalen, meer plezier 50 et p/m

River-side-club
Een overdaad aan luxe en hygiëne. O.a. gezellige bar,

spiegelkamers, whirlpools, video, liefdesschommels enz.
E9afslag Echt en Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak. 100 m.
voorbij Camping de Maasterp. Open van ma. t'm vrijd. van

14.00 t/m 2.00 uur. Tel. 04755-1854.
Hoogtepunten verzekerd! 50 c/m

Eroslijn: 06-320.321.22
Party-Line

06-320.330.10
TELEFONEREN MET ZN TIENEN TEGELIJK 50 CPM
Party-Line Amsterdam en omgeving. ...06-320.330.20
Party-Line Den Haag en omgeving...06-320.330.30

Wij zijn al open om 13.00 uur tussendeur en voorportaal
aanwezig. Lea, Babette, Carina, Gizi, Greetly verwachten

u. Div. mogelijkheden, SM-kamer aanwezig.
Madame Butterfly

Hommert 24, Vaesrade, gem. Nuth.

Diana Escort
045-320343/320323

Sex'o'foon
Box

06-320.329.50
Wildvreemde meisjes die het met jouwillen doen, dat is het
spannendste. Wie weet versier je ze wel. Probeer! 50cpm

Privéhuis Michelle
Girls, Girls, Girls

045-228481 /045-229680
Harry's Gaybox

06-320.330.11
Gaybox Am5terdam..06.320.330.33
Gaybox Den Haag..06.320.330.44

Voor opwindende gesprekken en nieuwevrienden! 50 cpm

Verena en Anja
Ster v.d. Pin-Up, nu privé ma. t/m vrij. van 11.00-24.00 uur.

Tel. 045-251165.

Janneke
320*324*24

18 jaar, 06- 50ct.pm

Rijpe
Vrouwen

320*323*45
Ervaren tante 50 c/m 06-

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 et pm

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

sen. Lesbische SM-sex.
06-320.324.12. 50 e/m.

Rijpe
Greet 40

pakt je live - 50 et p/m

06-320.322.27
Homo Live

Twee hete jongens gaan tot
het uiterste!

06-320.330.12-50 c/m

Gay Bizar
Niets gaat deze hete

jongens te ver!, 06-320.350.67 (50cpm).

Ilona's Live-Box
Luister naar de spannendste
"(hve opgenomen) gesprek-

ken tussen Ilona en haar
bloedhete bellers!

06-320.350.60 (50 c/m)

Men Only
Luister hoe dit meisje u via
de telefoon kan verwennen!

06-320.350.68 - 50 cm

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten,

VERNIEUWD 50 et p/m. 06-

-320.320.14
LIVE-LIVE-LIVE 50 et p/m

320.325.06
06.320.325.06

Escortservice
045-422685

van 12.00 tot 24.00 uur

Lesbi Live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste!
06-320.323.12 - 50 c/m

Sexlijn 10
50 et p/m 06-

-320.321.10
Gratis Pornokalender 1990

Sex v.d. 1e dag
verhalen uit de hete oude

doos. 06-320.350.63 50cm

Homo Arthur
De lekkerste homo van

Nederland
06-320.350.66 - 50 c/m

Keiharde sexgesprekken bij
de allesofniets-

sexbox
06-320.330.58 ook voor sex

met zn tweeen 50 cpm.
De sexvonken en spetters
vliegen in het rond bij de
sexnonstopbox

06-320.330.57 niet te
stoppen de sexbox!! 50 cpm
Baklap? klapbax? lapkab?

sex! dat vindt je op de
sexfleurbox
sex porno grof! 06-

-320.325.20 ook apart 50cm
Geen sexzeperdü maar ze-

nuwverlammendesex!
sexverdoofbox

06-320.325.16 royaal in al-
leslKnetterende sex! 50cpm
Wij weten wel raad met jouw
cabaretstok, dus voor een
fijne? behandeling bel je

toch de
sexreteketetbox
06-320.325.14 - 50 et p/m

De sexbambo-
linobox

voor gele, witte, bruine,
droge, nette, hitsige, koele,
oude, jonge, hippe, snelle,

leuke sexleden
06-320.325.34 - 50 Ct p/m
Probeer eens iemand an-
ders? vreemd gaan is best
lekker!! je vindt alle sex-ge-

neugtens op de
sexgerichtbox

06-320.330.59 - 50 et p/m
porno!

Vera
privé. Tel. 04754-85818

bern.buro venus
Voor al uw privé-adressen.

Inschr. dames welkom,
tel. 043-257229.

Ma t/m za. 11.00-24.00 uur
zond. van 15.00-24.00 uur

Privé
Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrade.

045-425100.

Contactburo
Yvonne

Vrangendael 154, nabij For-
tuna-stadion. 04490-23203

045-326191
Escortservice. All-in.

Begleit Argen Tur
045-459597

Ab 12.00 bis 24.00 uur

"Exclusief"
Industriestr. 13, Kerkrade-W

van 12.00 tot 24.00 uur
045-413887
Privéhuis
Donna

Tel. 045-227734 / 229718.
Tev. ass. gevr.

Privé en escort
045-720916

Privé Cherry
Is weer open 2 nieuwe
meisjes en Mariel Tel.

045-462805.

Homo
Frank verkleedt zich als

smurf en krijgt... billekoek.
06-320.326.91 - 50 et p/m

Hij weet precies
wat ik van hem

wil.
Erotifoon

06-320.320.12
50 et p/m

Escort Debby
dagelijks van 20 tot 04 u.

All-in tel. 045-451614.

Gezellige
Dames

charmant, discreet
bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.

Peggy privé
Ma.-Vr. 11 tot 19 uur
Tel. 04490-74393

Tevens meisje gevr.

John en Anja gaat uit de
kleren voor
Echte
LifGSBX

06-320.326.71 - 50 et p/m

rosie-relatielijn
Dagel. andere contacten.
06-320.324.50 - 50 et p/m.
Zie de foto's van de dames

in Rosie Jan. Deelname
gratis. Bel. 010-4291133,
100% discreet door code-

systeem.

Nieuw
Ook Angela doet nu Lifesex

0p...32
06-320.321.32 - 50 Ct p/m

Homo
Hete glimmende mannen in

een hete sauna.
06-320.321.33 - 50 et p/m

’5O,- all in
Katja Brigit en Stella.

045-423608

De Venusbox
De eerste echte box van

vrouwen voor vrouwen, door
vrouwen. Hetero's en ....

lesbisch
06-320.326.88 (50 ct./p.m.)

Hanna's wil is wet. Ze
Domineert

mannen en... vrouwen.
Strenge S.M.

06-320.330.51 - 50 et p/m
aan de gordel van de

strenge

Meesteres
hangt de leren plak. Bukken.

06-320.326.92 - 50 et p/m

Nieuw. Jonge paartjes voor
Echte
Lifesex.

06-320.329.24 - 50 et p/m

Het Sportmeisje
met de mooie benen, en de

man die te ver gaat...
06-320.326.93 - 50 Ct p/m

Wendy heeft eindelijk
Lifesex

met 2 jonge knullen.
06-320.330.09 - 50 et p/m

De super-con-
tacten-box

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.

Probeer het maar., op
06-320.324.30. Trouwens
als je nog andere verlan-

gens hebt, dan is er de bes-
te, de Heetste Box van NL.

op nummertje
06-320.328.29 - 50 et p/m

Black en White. Het
Hete

liefdesgeluk gebruind.
06-320.326.70 - 50 et pm

Homo. De
Duistere

man in het park zwijgt en
neemt je onder handen.

06-320.323.88 - 50 et p/m
Els gaat het doen met een

vreemde
en haar man...kijkt toe.

06-320.323.84 - 50 et p/m
Sex-Hoorspel. Hete stories..

heet gespeeld.
Naakte

vrouwen.
06-320.326.90 - 50 et p/m

Ze komt op hoge
Hakjes

maar onder haar bontjas
draagt ze niets.

06-320.326.73. 50 ct.p.m.
Sandra's kennismaking met

SM, boeiend,

streng
en...ze wil meer...

06-320.329.23. 50 et p.m.
Oprechte lesbienes

vertellen wat eindeloze
Liefde
betekent.

06-320.329.25 - 50 et p/m
Dory en Anneke gaan

Waanzinnig
Lesbisch-Lifeü!

06-320.330.19 - 50 et p/m

Partnerruil
Uit parenclubs! 50 cpm. 06

320.321.06

Kimy-Brenda
ook zat. en zond.

af 10.00 uur.
Tel. 045-721759.

Sabrina Privé
tel. 043-619435

lesbifoon
meisjes met elkaar! 50 cpm
06-320.321.00

50 cpm. 06-

-320.323.19
De eerste

Keer!
50 cpm. 06-

-320.323.03
Mimi Kok

Sex met tv-ster! 50 cpm. 06-

-320.323.65
Escort girl

Beroepsmeisjes 50 cpm 06-

-320.322.90
Meisjes
Spelen

met elkaar! 50 cpm. 06-

-320.325.51
Leer &

Rubber
Opzwepend genot 50 cpm
06-320.321.14

Direct snel sexcontact

live-afspreeklijn
06-320.320.55 (50 et. Pm)

Mooie vrouwen zijn op zoek!
Sexkontaktentel
06-320.321.44. (50 et. Pm)
Zoek je een heet meisje?

Tippellijn
06-320.330.66 - 50 ct.p.m.

Flirt-Cafe
Meiden versieren!!

06-320.330.77 - 50 ct.p.m.
Heb je zin in sex?

De erotische
Afsprakenlijn

06-320.325.80 (50 et. Pm)
Zoek je 'n ondeugende meid
Hetevrouwenlijn
06-320.326.33 (50 et. Pm)
Rijpe Natasja heeft zin in

Keukensex
06-320.327.77 - 50 ct.p.m.
Jonge Meisjes samen onder

de douche - 50 ct.p.m.
06-320.328.88
Bel! De leukste box voor
Mooie Meiden

06-320.329.99 - 50 ct.p.m.
Op de Tippelbox

sexadvertenties
van hete meiden

06-320.326.66 (50 et. Pm)
Maak nieuwevriendinnen

Flirt-Box
06-320.330.01 (50 et. Pm)

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

Privé en escort. Tevens
meisjes gevr. 045-228975.

Harry's
gaybox-line

Alleen luisteren 50 cpm. 06-

-320.330.22
Lekkere Meid zkt sexcontact
Sex-contact-lijn
06.320.320.33 (50 ct.pm)

Homo
Zoek je een lekkere Boy?

Gay-Date. 06-320.330.18 -50 ct.p.m.

Linda en Chantal
2 echte hete huisvrouwen

06-320.328.00
50 et p/m

Nieuw! Lisa uit

België
opwindend heet en volslank.

06-320.332.01 - 50 et p/m
Privé bij

Roger
evt. ook escort. 045-727709

Joyce
Privé en escort. Ma-zat.

v.a. 11-24 u. 045-411766

Anita
Privé en escort, ook

zaterdags 045-352543

Contactburo k
Maastricht. Bemidd*

privé-adressen 043-63' »"

A
(Huis)dieren -

Te k. COLLIEPUPS !*
stamb., ontwormd en *J }
getatoeëerd. Valkenb» Jweg 25 Wijlre. 0445CH. ;
Te k. mooie YORKSIjj j
TERRIËR pups. Tel. 0* .
54002. ,(

Opleidingen^ ,j
Betaalbare compu»! |
sussen JOB-COMP^ l
start in januari weer of ji
gende cursussen P?
Diploma Informatica, f II
perfect, DBASE en'
E)OS. Ook voor privel#*
Bel voor meer informa"
18.00 uur 045-421414-

Huw./Kennisn^

_
Elke woensdag 9jjj idansen met live enten*
in ELDORADO Spat""
Tel. 04493-4193. s

ALLEENSTAANDEN, j*.
lijk welkom vanavor*
Dancing Gorissen, Kef.
49, Brunssum. Orkest j
ny Lubbers. Tel-
-252304. _x
PARTNERS |
Huwelijks-relatiebureaU'
Info: 045-210627.

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892 /

Voor Piccolo's zie verder pagina 10 ___^—— !■*.,. i ____■»

PORTABLE KLEUREN- K M m \ M Imf M m*
PORTABLE KLEI REN- "V,S'F

KMK J WW lil ■■ WASMACHINE |^~ ,^_ *\*
TELEVISIE " 37 cm hibn beeldbuis BHU HH " XOO toeren per minuut L"*,^

:r^sss--_ S=''4oo mil ______M____ ■ s' "onn &L_s"„^y^jPHiuPs 4^r | Ifni 899.- gwi
KLEURENTELEVISIE _^V___J__f^a__k ___J__r^V__k I ___rl l^«___k I r^————^3 |i^____l *

C____E__sssSHsBH| "49 voorkeurzenders VIS I Hl Wl I I L_JL®Z] l_____E_VTB .teletekst * A .« V H IIIK _fl W I I^^H Ml \i^^^===J l jfM ]"T"T"| li■ GRunoic fc v k j_\W\\\_^_\_____u m\ \\\\f WJ bhV wj V I IH I V I I I B^^_ /fl_flTx\ \ 1WW\\\rJ ËJ "lB (((Böij 2 DEURS KOELKAST"akW V_f__E W\ > / __#/ " 265 liter totale inhoud

■ ■ ——"Til T ~ llmmWl tl * volautomatische ontdooi1"'K
s hihstereo / «^ llml / Miele y w wViAA JS VIDEORECORDER ( iÉT x,"<N_J_^_r/ >-/ — K JPPt^iTJ _V_■ F " "Iï lchline "slim;l,inr.e" R^«fc_w__ ifmmmW/ C \ WASAUTOMAAT '^■Kjlïï W

PORI ABI F KI FIIRFN- _Wg » -' k"PPen " ""r Hih stereo V^clCÖfes^ ______F/>_*«__ /"* \ . 1250 toeren per minuut _____■%_£__£_£]
TELEVISIE JKy PHILIPS j JAA /y7J3|Ösj^s^__ J . RVS trommel en kuip

'" 37 cm beeldscherm "* J.^^^» -S lf f' I*ïi«le kW A i / \
AlultiTech f tli I '__^^^^T?^^' 2° (2

TELEVISIE I leieieksi I/ ]j /V^%V/ _____■ ü^^ti \_______A 2 DEURS KOELKAST V^wËr
| . ] t»Ji^^^-^^^ IM■ ■IlMft__________ n IbbVW __________■ *

v 700. ■ r J _^L ïïssss!** m^ 399.- BIUEA,RfI 599:/ \ ' -^-^ " J '^"^^^j1 Ol " high speed magnetron/oven %JS'
■^^^=^^Sh MIDISET MET BOXEN IN. /--^ " 24 lilcr lnh(Hid . WASMACHINE

CD SPELER —-V / \LJk l^ï^m verm°gen .a - ____-__*=_£J__i__ " 80° toeren W minuul

" FM-MG-LG ontvangst 1 rfMTfifP^^J JT/ès V*o*-^ mm^m%JmJ~^^^^^^^> " 4,5 kg vulcapaciteitTöa___________________________| .2x12 Watt ISUT» ' O^lLxQI IfÏTITi-I I " RVS trommel/kuip

VIDEORECORDER ,^^^^^l .dubbel cassettedeck m W^^Z-^t^ mijijilmM V^M 'A"" C\£\m\i. 3 video kv ei7 feng nr-r-" AudioSonic " dubbele scheertechniek ■* «W-< A|| f^^^\ ®a"k"«*t UUU,I afstandsbediening met !Si=ÏWi^^3l _-_f\_fk * mlklapbare ,ondeusc __. I ____!
digitale leespen a|_g H|||B %UU_i PHILIPS i^A STOFZUIGER GASFORNUIS J BP^~" WASMACHINE

m.BiMjp<MKT -ftflfW B %J JS* ld§ m " maximaal vermogen " hetelucht turbo oven " RVS trommelIUUa BÜÉSIIHijWJ _______ M-**S * 11(10 Watt " vonkontsteking " 4,5 kg capaciteit
XJ_^_X» a____,. automatisch oprolsnoer .complete grill set Mm\^^ BLUEAIRÖ Ffl(\>

STEREO KLEUREN- . direct reflecting systeem MIDISYSTFEM MET rgs; V* _j/ — ___M___r _=_** J//'TELEVISIE .75 Wat, belastbaar vermogen SS?SÏn CD ,fe^i , 1 L^WIRV,^ 0 _^ER „ ,.63 cm beeldbuis per sluk r% /v^x . luner met M) ;l#g _É_V_T_^ I^^>^# , GASFORNUIS . 4,5 kg inhoud
.2x15 Wan AÜU- l^rkeurzenders |^"-^^-d: . ÊTraSede '^endetrom.d. alstandsbed,en_ng VIDEORECORDER . dubbeldeck met 1 ~f^ '~ J BE^AAD^yHg^ UfeM

1_L 1111 " afstandsbediening uomy b
Cx__r'/inrrD -- _____________ I 1 V « ____■ 4l k!l1ÏÖVV." .scar,aans,u,„ng

g -terker 2x20 Wa„ ' 11 J^JJJ"^ ~ . -.

COMPACT DISC OJ7? SSS* V^ftE ll I I Sffl /7U- _i pn^nnwPi aat STOOMSTRIJKIJZER
WISSELAAR - -<4a_^g~ Mij* I PHILIPS 4-PITS KOOKPLAAT . regelbare thermostaat. 3b cm "midi" formaat _M fe| v,mi_r^j/ t

,
TAI. IIIIrrD M rtttt-'^jL . 2-del.ge pandragers . met het beroemde kalk-. mcl. wisselaar voor 6 CD's I S^iTw^ri aah

STOFZUIGER . geheel in witte staatle
airistonr. k » _/ IV MEI (.D-WISSt.LAAK . maximum /.uigvermogen uitvoering TEFAL ___._r»(),\L^A/ "^ .CD-wisselaaróCDs 1150 Watt ékmüM» ÜA 4WEK CU"'

COMPACT DISC RADIOCASSETTE- " 2x40 Watt IVfmele /t i A 7ZIU— /iß^\«_Xm!l3^ . afstandsbediening RECORDER MET COMPACT' "jf"""*fc mcl aJU- MAGNETRON M^J* WW\\WZ dlsld"u:,uculc,""6 DISf alstandsbediening ~ 650 Watt vermogen T^^X„mmljMßJ^^. SONY jrvrk " tweeweg speakersysteem programmeerbaar. . i . inhoud 20 liter IVmiIrSy-'ll 1 dUU- AlultiTech ft/x PHIL,P^>__M^IADV-SHAVE .inclusiefkookboek K. t&
ICBUCa gTTIff=Tl OOy% -^mml ml hMMmm. . tondeuse v schcorbh,,! . motor tluisterzacht geluid V/^f> Vfv \M■rfkm _______~~ii_nirgr_Sm *QBËmmmmmmT*^^ n " met verlichting \ /V \\i> M\

ïïr. Ê,iïeDSPELER BRflUfl 5Q95 ELECTR.SCHE DEKEN J^Jf"1 ■■■^Ju.W Imdiènïouder en KOFFIEZETAPPARAAT J^. . één persoons onderdeken P«KK^ irQ,. ) ,.S"COMPO "wAuSIAN
# ' '"^

. op-akstroom dus erg 10^. EP|LADY i. afneembare speakers . autoreverse super bass „ ,„iP /^/\_f_ VÜ9S " Kenia Keur ï ,aar garantie " nieuwe methode voor
" dubbeldeck 2xB Watt CRO" AlultiTech /\Ë\im _W_y» ünwenÈiu» -. ontharen
aristonr -i__r\_fk AIWA /\/\ MSS* t/111 " beter, sneller enlUU. UU— I4V" effectieverJL7>r# _7>7« IN HEERLEN TAK FREE KOPEN VOOR AFCENT „ T" Baßyliss /WY

„ I <^. HEERLEN: Winkelcentrum l Loon, j/[
* VALKENBERG GROEP | .«■.«_**■__* hlVtke ;='«=*'-«' l- _

I UIUI I___F4JH B^% ROERMOND: Klooslerwandstraal
Gespreide betaling met deAlfmaxe W|W% S|| Wj# ll__|W__l^_r ____F___P 17. telefoon: 04750-34716

AalfinaxeCredit Card mogelijk. Uw leverancier J s 17AR^^nle,nIb-,e^ks,raa,4a-CXalftnaxe "B y mW telefoon: 04490-11 246zaï u nier graag naoere ïniormane /■*!_■■■■*■■_■■' VENRAY: Schoolstraat 3a,| over verstrekken. | ,I***--*********** AmmmVl^\ 'A I ll» I iMH I L* 1 >!ü^— lelefoon: 04780-84513.I ___dr VENIXk Vleesstraat telefoon:__h_____________________________________r _l itl 'i"lB . TI'.fHNISfHF. WFNST:Vlcewiraai
B^ 1 |[^»^l l'i'ia^T* r*l| (177 54441 IJ
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Duitsland 1
ft "«"te.
jJ Unter der Sonne Kaliforniens.

serie. Afl.: Finanzpro-
vttrne, met Ted Shackelford, JoanOC^rk, Don Murray e.a. (herh.).
j* T'ai chi chuan. Das chinesi-„."6 Schattenboxen. Afl.: Der

1002 Heute-
** ARD-Ratgeber. Recht, juridisch

1Ö «9a_2ine. (herh.).
I * Mosaik-Ratschlage. Vandaag:

voor Analfabeten; 2. Projekt:
'1 Sr'ifvrouwen.'lS Heute.

v 'r» (TT)Ein Fall für Onkel. Tv-speln Ulrich Stark, met Willy Millo-
-Ij4Cn'4Cn' Anaid Iplicjian e.a. (herh.).
llj'S Urnschau.
13'Jj Persoverzicht.
fJT 0 ZDF-Mittagsmagazin metlj^e-Nachrichten.

Virtscnafts-Telegramm.
Koü Ta9esschau-jl' Flickerl und Fleckerl. Poppen-
\lJ^- Afl.: Antonio ist unschuldig.

j. 0 Der kleine Vampir. 13-delige.j^serie. Afl. 5: Annas trick.
Ij:? Tagesschau.
V

3 Hey dad! Australische serie. Afl.ljj^'e Kusine vom Lande.
v ;° Von Pop bis Klassik. Collage- n dans, zang en dramascènes, uit-
t v°erd door de leerlingen van delj^'jnse School voor Tondelkunst.

l^r? Tagesschau.
l^ Das Recht zu lieben. Brazi-
lië6 serie naar de roman van Ja-
u^e ciair. Afl. 5, met Gloria Pires,
]$, r̂o Corona, Carlos Vereza e.a.
fii- Die Trickfilmschau. Teken-lftlrrlS.W,t_c _
_.* Spass am Dienstag. Kinder-

17.15 Tagesschau
17.25 Trickparade.
17.35 Simon & Simon. Serie. Afl.:
Zwei Schnüffler auf Kaffeefahrt.

18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 ""Herzlich willkommen bei

Heino und Hannelore. Amuse-
mentsprogramma.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 ab! Spelshow met Ha-

rald Schmidt.
21.00 (TT)Monitor.
21.45 Magnum. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Blinde Justiz. Een
man heeft zijn vrouw na een hevige
woordenwisseling vermoord. Als
Magnum zich in het verleden van de
verdachte verdiept, doet hij een ver-
bluffende ontdekking.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Sic rusten zur Reiseins Dritte
Reich. Kurt Tuscholsky und der Pro-
zess Harden, tv-spel van Jens-Peter

Beherend t.g.v. de 100-ste geboorte-
dag van Tuscholsky. (herh.).

00.15 Tagesschau.
00.20-00.25 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Tim Rescala en Joao Carlos Barroso in de serie 'Das
Recht zu lieben'. (Duitsland 1 - 16.03 uur.)

’Tv-kanalen,
Golflengten
J*bel- en CAI-abonnees:

r kanalen zie schema exploitant

" = zwart/wit programma
" = stereo geluidsweergave

js = tweetalig bij stereo-app.r = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
1: 5. 26 29, 46, 51, 53 en 57

herland2: 31, 33, 35, 49. 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duilsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8
België Téle 21: 28 erf 42
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59 ■Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
tji.°*ls.oo Schooltelevisie: Aard-leunde.rvj Sinja Mosa. Braziliaanse seriel?5 Uicelia Santos. Afl. 92.

|J Ij'?? Nieuws.
' Tik Tak" Animatieserie. Afl. 134.

i'oot PlonS- Afl-: plons en de muziek-
* Ia
4,i Het station. Kindermagazine.'S;10'i<* Kalona. Documentaire in het
'wer van Vredeseilanden.
rje 5

Op het terras. Seniorenmagazi-
'Ustk 161 een comPila,ie over de vijf

'huizen die in vorige afleveringen
'bt boel kwamen.

' 5 Lotto-winnaars. Mededelingen
Ij 3 Programma-overzicht.
%W Nieuws--s'^ Buren. Australische serie. Afl.iw' Joe hoort een ontstellende ont-"ng over Zoë. Bradley en Lycy ko-n tot de conclusie dat romantiek'<0^ besmettelijke kwaal is.o' 0 Zeker weten? Rechtstreeks
a ;at- en discussieprogramma over

*utuele thema's.
g'r 5 Johnnywood. Serie van 6 pro-
*op??ma's waarin Johnnywood op

st 9aat naar nieuw talent.
W Mobiele mensen - auto. Twee-
rn *e|ijks programma over de autou': Test Lancia Prisma Dedra;
li oomwagen TVR; Car- & Bus-spoe-

met Thiery Boutsen.
'lili k-unst"zaken-

22.30 Nieuws.
22.45 Rode Dynastie. 3-delige Britse

documentaire over de Republiek Chi-
na. Afl. 2: The legacy.

23.35-23.40 Coda. Am Donaustrande,
van Brahms, uitgevoerd door Exit 4.

# Dre Steemans en Katrien
Devos presenteren het pro-
gramma 'Johnnywood'. (Bel-
gië/TV 1 -21.25 uur.)

Limburgs dagblad televisie en radio dinsdag

Nederland 1_, »i_J305 Nieuws voor doven en'^horenden.
jichei (TT)R°ndom tien. Henk Mo-J die Praat over een Jehova-getuige
to H6en Dl°edtransfusie weigerde en
I8 âc dood vond (herh.)

' nieni "Ja Natuur,'ik - extra. Docu-
koek °Ver het leven van de koe"

' "'O5 tri< «!„,„ *lssy Fur. Amerikaanse teken-I Ijïfene. Afl. 10. (herh.).
'?4n Journaal-<_r.lPapercliP TV- Jongerenpro-
'Bo4 Sa met si°rs Frohlich-
Disn Sney Parade. Afwisselend
, "ey-magazine, gepresenteerd
Mon ocnem van Gelder en Melline
deDerus. met o.a. een aflevering vani i^ Uucktales, een filmpje waarin Mic--1 ste r. n Pluto 9aan vissen en het 'aat-H44 ney"nieuws-iii l 0p de groei. Programma waar-aderen met bekende Nederlan-
ds P'aten over geloofszaken. Van-
-B*9 praat Rosa Withaar met JosKo'.'9.20 ournaal-
yya (^T)Dinges. Spelprogramma
*0o I? het panel moet raden welke

'„.,. rden kinderen omschrijven. Pa-ppen: Lous Haasdijk en Edwin
nio, Presentatie: Frank Mas-Cyer-
dv Amerikaanse come-
sea rte- AA-: Workin' over time. Ro-Lnne moet een paar keer overwer-en ziet daardoor haar huishou-
2jchever> niet meer zitten. Ze trakteert
sen.2elf op een etentie en kan bij de

"Dl-^rster haar verhaal kwijt.
kaan tic van oorl°9- Ameri-
-1941 e serie- Deel 2- Rond kerstmis„ ' vechten vader en zoons Henry

i*ili Ja' natuurlijk. Natuur- en
Grrfürubriek- Presentatie: Karin de
%0t en Antoon van Hooff.
£$i cier en nu- Actualiteitenrubriek.Signaal. Meditatie.
_______.._

23.00 Journaal.
23.10 Concept. Populair-weten-

schappelijk magazine. Presentatie:
Simon Rozendaal.

23.36-23.38 Huizen van Oranje. Kas-
teel Bouvigne in Breda. (herh.).

" Steven Berkoff in het twee-
de deel van de tv-serie 'Een
tijd van oorlog. (Nederland
1-20.16 uur.)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Belfleur. Vrouwenmagazine.

Presentatie: Nelleke van derKrogt en
Wilbert Gieske.

17.15 Het erfgoed Guldenburg. Duit-
se serie. Afl. 12: Een nieuwe zaken-
vrouw. Vol energie en concentratie
bijt Christine von Guldenburg zich

vast in de zakelijke en financiële de-
tails van het Guldenburg-imperium.
Een krachtproef met bedrijfsleider
Achim Lauritzen blijft daardoor niet
uit.

18.00 De ratelslang. Natuurfilm.
18.20 Kleine spoorlijnen. Documen-

taire serie over kleine spoorlijnen.
Vandaag: Het andere Polen.

19.00 Tik tak. Kleuterserie.
19.05 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: De woekeraar. Na de moordop drie verschillende mensen ontdekt
Devon Miles dat deze moorden met
elkaar te maken hebben. Michel gaat
op onderzoek uit.

20.00 (TT)Journaal.
20.27 (TT)Medisch Centrum West.

13-delige serie. Afl.: De belofte. De
verhouding tussen Remi en Dick
wordt er niet beter op en Lucy kan er
niet meer tegen. Ook tussen Simon
en Liza komt het tot een uitbarsting.

21.44 Detv-dokter.
21.45 De TROS tv-show. Show met

gasten gepresenteerd door Ivo Nic-he.
22.49 De tv-dokter.
22.50 TROS Aktua. Actualiteitenru-briek.
23.25 Te kunst en te keur. Cultureleserie met o.m. het Montreux Jazzfes-tival en Middeleeuwse Spaanse mu-ziek. Presentatie: Armemarie Oster00.25-00.30 Journaal.

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 72.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 927. Pamela ontziet
niks om de man, dieze wil, te pakken

te Krijgen- Craig heeft een plan om de
collegekwelgeest te vangen.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Eurovisie tegen kanker. Euro-

pees schakelprogramma ter afron-
ding vand het Europese jaar tegen
kanker. Een overzicht van wat in di-
verse lidstaten van de E.G. wordt on-
dernomen om preventief het kanker-
probleem te bestrijden.

21.30-22.10 Uitzending door der-
den. Programma van de Christen-
Democratische Omroep.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.56 Algemeen voorlichtingspro-

gramma. Over nieuwe cursussen in
het voorjaar 1990.

15.15 De coöperatie. Opzet, structuur
en werkwijze. Les 6.

15.45 You're welcome. Cursus En-
gels voor beginners. Les 15.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Macedonië. Documentaire over
deze republiek in het zuiden van Joe-
goslavië.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis. Kinderpro-

gramma.
19.10 Onder de Afrikaanse zon. Do-

cumentaire serie. Deel 2: Ethiopië.
Ethiopië is van de Afrikaanse landen
het minst blootgesteld aan Westerse
invloed. Het is echter ook een land
waar zich grote tragedies tussen be-volkingsgroepen afspelen.

20.00 Journaal.
20.25 Sport studio.
21.03 De televisie van morgen. Do-

cumentaire over high definition televi-
sie.

22.00 NOS-laat. Actueel magazine.Presentatie: Maartje van Weegen.22.45 Klassieke mechanica. Bewe-
ging, zwaartekracht en energie. Les
10.

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 2
09.00-13.00 Zie Duitsland 1.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin met

Heute-Nachrichten.
13.45 Natur und Medizin. Serie medi-

sche programma's. Afl. 2: Allergie ist
heilbar.

14.15 Schaufenster 3sat. Met o.a. Hl-
QUI, Geschichte live mit Guido
Knopp, reportage over 500 jaar Duit-
se post.

15.10 Max H. Rehbein. Le Mans-fie-
ber, reportage-over de voorbereidin-
gen van het Duitse team op de 24-

uurs race van Le Mans in 1982.15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Wicki...und die starken Men-

ner. Tekenfilmserie. Afl.: Wickie ge-
winnt einen Freund.

16.25 Logo. Jeugdjournaal. Presenta-
tie: Dirk Chatelain.

16.35 Auf den Spuren von Sherlock
Holmes. 8-delige Engelse serie. Afl.
1: Der Geist des Julian Midwinter, met
Suzi Ross, Adam Woodyatt, Debby
Norris e.a.

17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-
dern.

17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine
met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Giulia. Italiaanse serie naar een
roman van Sveva Casati Modignani.
Afl.: Teuflischen Intrigen.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Richtung 2000:

Leben zwischen Last und Lust, repor-
tage over de toenemende vrije tijd en
de relatie tussen vrije tijd en werk.

20.15 (TT)Diese Drombuschs. Duit-
se serie. Afl.: Der falsche Weg, met
Witta Pohl, Günter Strack, Michael
Degen e.a.

21.45 Heute-journal.
22.10 Anstösse. lm D-Zug-Tempo
Abitur? Reportage over experimenten
met schooltijdverkorting in Duitsland
en de ervaringen hiermee in Frankrijk
en Zwitserland.

22.40 Strom der Wünsche. Portret
van de Elbe, van de monding tot de
bron. (hehr.).

23.35-23.40 Heute.

RADIO
Radio 1: 95,3en 100.3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en90,gmHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mH2
Radio 5: 1008 kHz (29g m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: Fly 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19.00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91,9 mHz

België/RTBF

14.00 La vie dun aeroport, reportage
over een vliegveld. 16.20 La science-
fiction. 16.50 Offres d'emploi forem.
17.05 Nouba Nouba, met de tekenfilms
Mamie Cass'coii en Kimbo. 17.35 The
Colbys, Amerikaanse serie. Afl. 2: La
conspiration du silence, met Charlton
Heston, Barbara Stanwyck, John Ja-
mes e.a. 18.30 Jamais deux sans toi,
magazine. 18.53 Programma-over-
zicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir,
actualiteiten. 19.20 Uitslagen lotto en
joker. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Actualités a la une. (herh.). 20.10
Doublé sept, spelprogramma. Presen-
tatie: Robert Frère, Bernard Perpete en
'Marianne Périlleux. 21.30 Trente, les
années ambigues, 5-delige serie over
de dertiger jaren in België. Afl. 4. 22.30

'Livres parcours, literair magazine,
(herh.). 23.05 Weerbricht en laatste
nieuws. 23.25-23.30 Bourse, beurs-
overzicht.

RTL Veronique

06.00 European Business Channel.
07.00 Veronique Ontbijtshow. Licht

informatief ontbijtprogramma.
09.00 European Business Channel
10.00 Atoukado.
10.45 Duo. Quiz.
11.15 Match.
11.55 Veronique Classique.
12.55 Bonjour les clips.
13.50 Ski Magazine.
14.30 The Funhouse. Amerikaansefilm uit 1981. (herh.).
16.00 Télékids. Kinderprogramma ge-
presenteerd Irene Moors met van-
daag de tekenfilm Spiderman en Flip-per.

17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-
dagmagazine. Presentatie: Viola van
Emmenes.

18.00 Journaal
18.10 Prijzenslag. Quiz.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Moeilijkheden.
19.30 Wordt u al geholpen? Engelse
comedyserie. Afl.: Hoera, vakantie.
Het personeel van Grace Brothers is
verplicht twee weken vakantie op te
nemen.

20.00 Gaaan met die banaan. Pro-
gramma met de verborgen camera.

20.50 Voetbal. Rechtstreeks verslag
van de wedstrijd om de derde en vier-
de plaats van het Philips Toernooi in
Portugal waaraan Ajax, PSV, Benfica
en Sporting Lissabon deelnemen.

22.45 Journaal
23.05 Veronique Weer.
23.10 Stingray. Amerikaanse serie.

Afl.: De eerste keer is voor altijd.
00.00 Dallas. Amerikaanse serie

(herh.).
00.55 Bonjour Les Clips.
02.00 Speelfilm.
03.45 Atoukado. Quiz.
04.30 Duo. Quiz.
05.00 Veronique Classique.
Wijzigingen voorbehouden!

Duitsland 3 West
09.50 Sport 3 extra. Ski-Weltcup, sla-

lom voor dames, vanuit Hinterstöder.
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Future, die grünen Unterneh-

mer. Documentaire over het door on-
dernemers opgezette project Future,
ter bescherming van het milieu.

17.30 Der Liebe auf der Spur. Serie.
Afl. 1: Ich kann mich gut leiden,
(herh.).

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 4.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine, met nieuws en sport
(19.40-19.55 Raamprogramma's van
de regionale studio's).

20.00 Der vergessene Exodus. Die
Turken aus Bulgarien, reportage over
de emigratie van etnische Turken uit

Bulgarije.
20.15 Weltweit.
20.45 Donnerlippchen. Spelpro-=

gramma met Jürgen von der Lippe E
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Monitor im Kreuzfeuer.
22.30 Die Heilige Kuh. Actuele ach-:

tergrondinformatie.
23.00 Deutschlandbilder. Liebst du I

Deutschland?, reportage waarin wil- E
lekeurige mensen hun mening over E
Duitsland geven.

23.45 Laatste nieuws. Aansl Zur E
Nacht. E

België/Télé 21

19.30 Journaal, met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Eurovision contre le caneer, internatio-
naal informatief en discussieprogram-
ma over kanker. 21.30 Journaal. 22.00-
-23.30 ■Ciné-club de minuit: Aspects
du cinéma Egyptien: Fatma, Egypti-
sche speelfilm uit 1947 van Ahmed Ba-
drakhan, met Om Kalthoum, Anouar
Wagdi, Soleiman Naguib e.a. Het
weesmeisje Fatma wordt door een rijke
familie meegenomen om bij hen dienst-
meisje te worden. De problemen begin-
nen als de zoon des huizes verliefd op
haar wordt.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Nouveau mon-
de. 17.15 Les Francofolies de Mon-
treal. 17.45La cuisine des Mousquetai-
res. 18.00 Des chiffres et des lettres.
18.20 Recreation. 19.00 Territoires.
19.30TVS Infos et météo. 19.40 Papier
glacé. 20.00 Eurovision Contre le Can-
eer. 21.30 Sports. 22.00 Journal Télévi-
sé et Météo. 22.30 Ciel mon mardi.
00.00 Le Divan. 00.25-00.55 Pirénée,
Pirénéos.

LDTV
LIMBURG DAGBLAD

DE TELEVISIEKRANT
VAN HET

LIMBURGS DAGBLAD
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kanaal
59

KERKRADE
kanaal
64

Duitsland 3 SWF
08.15 Bewegung macht Spass. Afl -9. E
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde. _

Les 4. =09.50 Ski-Weltcup. Slalom voor da- s
mes, vanuit Hinterstöder.

16.00 Tips für Arbeitssuchende. E
Presentatie: Ruth Geiger-Pagels.

16.30 Die Christen. Serie. Afl. 1: Wur- E
zeln des Christentums? - der neue E
Bund.

17.00 Introductie van de nieuwe §
schooltelevisieserie 2201.

17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde. §
Les 4. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.28 Menschen und Tiere. Serie na- E

tuurdocumentaires. Vandaag: Persi- E
scher Winter.

18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Die |
"Musikfreundin.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land. ËAansl.: Europabrücke.
19.30 Werbung und Spiele. Docu- E

mentaire over de commerciële Fran- E
se tv-zender TFI.

20.15 Reisewege zur Kunst. Docu- E
mentaire serie over kunst uit diverse E
landen. Vandaag: Milaan. E

21.00 Südwest aktuell - Neues urn E
Neun.

21.15 Die Ballade von Gregorio Cor- |
tez. Amerikaanse speelfilm uit 1982 |
van Robert M. Young metEdward Ja- |
mes Olmos, Tim Scott, Pepe Serna E
e.a. De jonge Mexicaan Cortez doodt E
een Amerikaanse sheriff en er wordt E
een grote klopjacht op hem georgani- 5
seerd. Bijna 14 dagen weet hij deze =voor te blijven, met alle ellende van E
dien.

22.55 Naturund Medizin. Afl. 1: Bes- =ser leben durch fasten.
23.25 Tips für Arbeitssuchenden. =Presentatie: Ruth Geiger-Pagels. §
23.55-00.00 Laatste nieuws.

Radio 1

radioElk heel uur nws. 7.07 Echo-Maga-
zine. (7.30 Nws). 7.50 Het levende
woord. 8.10 Echo-magazine. 8.45
Kruispunt. 9.07 Andere koffie
10 07 M/V-Magazine 11.07KRO's
Schone Kunsten. 12.07 Echo-ma-
gazine (12.30 Nws). 12.55 Meded.
t.b.v. Land- en Tuinb 13.10 Echo-
magazine. 14.06 Veronica nieuws-
radio. (17.30 Nw5).19.03 Veronica
sportradio. 21.03 De plantage, met
om 21.03 De radiovereniging;
22.03 De Vlaamse Connectie
23.06 Met hetoog op morgen. 0.02

'De nacht klinkt anders 2.02 Mu-
ziek in de nacht. 5.02-7.00 VARA's
Ochtendhumeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 AVRO s
radiojournaal 9.04 De muzikalefruitmand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30
Ik zou wel eens willen weten. 1204
Lunchlime. 13 04 Tijdsein. 13 30
Als mensen veranderen. 13.54 EO-
Metterdaad hulpverlening 14.04
De plantage, met om 14.10 Menin-
gen; 14.43 De jazz van Pete Felle-
man; 15.04 Het spoor terug; 16.04
Ischa; 16.53 Vrije Geluiden; 17.04
Het nabije Westen. 18.04 Boeken;
19.04 Passages, passanten. 20 04
Timboektoe. 21.00-07.00Zie Radio
1

Radio 3
Elk heel uur nieuws 6 00-24.00
VARA's Verrukkelijke Dinsdag.
6.02 De leeuw wordl wakker! 18.04
Dr.espoor. 19.03 Dubbellisjes.
20.03 VARA's vuurwerk. 21.03
Popkrant 22.03 VARA's poppo-
dium. 23.03-24.00 Tracks.

Radio 4
7.00 Nws. 7 02 Een goede morgen
met oud-hcofdirecteur van het
Rijksmuseum in Amsterdam dr.
S.H. Levie. (8.00 Nws). 9.00 Conti-
nu klassiek. 11.00 TROS Concert-
zaal: Rotterdams Philharmonisch
Ork. met piano en viool. 12.30
Nieuwe klassieke platen 13.00
Nws. 13.02 De klassieke top tien.
13.30 Belcantorium. 16 00 Het
Kunstbedrijf. 17.00 In kleine bezet-
ting: Consortium Classicum. 18.00
Nws. 18.02 Lied van de week
18.15 Leger des Heilskwartier.
18 30 Muziek in vrije tijd: Twents
Conservatorium Ork. 19.25 Neder-
landse pianomuziek. 20 00 Nws
20.02 Concert: Kamerorkest van
Europa met altviool en cello. 21.30
Literama. 22.30 Orgelconcert.
23.10-24 00 Kamermuziek: A. Da-
niël Speer Trombone Consort B.
Londens Slagwerkensemble.

Radio 5
6.30-649 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9 00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Hati ke hati. 10.00>
De wereld zingt Gods lof. 10.50
Tekst en uitleg 11.00 Studio 55.
12.00 Nws. 12.05 De verdieping
13.00 Nws. 13.10 Middagpauze-
dienst 13.30 NCRV-Leerhuis.
13.40 Dagvaardig. 14 00 Rondom
het Woord. 14.30 De geschiedenis
van de Gnosis. 15.00 Schone we-
reld. 16 00 Op de rand van het

recht. 16.30 NOS Ombudsman.
17.35Postbus 51 Radio-magazine
17.55 Meded. en Schippersbench-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Vers op vijf.
18.20 Uitzending van D'66 18 30
Vertel met wat 18 40 Taal en te-
ken. NOS: 19.00 Progr. voor bui-
tenlandse werknemers. 20.30 Por
favor. 2100 Genealogie. 21.30-
-22.00 DTP

RTL Plus
06.00 Die Zwei von der Dienststelle.

Engelse serie. (herh.).
06.25 Hallo Europa, Guten Morgen

Deutschland. Ontbijtshow.
08.30 Tele-Boutique. (herh.).
09.00 RTL aktuell.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.

(herh.).
10.35 ■Flash Gordon. Amerikaanse

serie. Afl. 6: Die unsichtbare Gefahr.
11.00 Gut geht's. (herh.).
11.25 RTL plus Schön und Fit.
11.45 Baretta. Amerikaanse serie.12.30 Klassik am Mittag. Met het

Groot RTL Orkest.
13.00 Téle-Boutique.
13.25 Heute bei uns.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Der Chef. Amerikaanse serie,

(herh.).
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Ultraman - Mem geheimes Ich.

Amerikaanse serie. Afl.: Gefahrliche
Videospiele.

16.30 Computer Kids. Amerikaanse
serie. Afl.: Das Comeback eines roek-
stars, (herh.).

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow
met Harry Wijnvoord.

17.45 Spiel mit. Met aansl.: Teken-
film.

17.55 RTLaktuell.
18.00 Baretta. Amerikaanse serie.
18.45 RTL-aktuell.
19.05 Weerbericht.
19.15 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Tödliche Orchideen.
20.15 Insel der neven Monster.
21.45 Explosiv.
22.30 RTLaktuell.
22.40 Killer frei Haus. Amerikaanse

speelfilm uit 1983 van Nick Havinga,
met Meg Foster, Nick Mancuso, Ro-
bert Hogan e.a. Mike en Carl, beiden
gearresteerd, vluchten in een bootje.
Ze komen in een storm terecht en lij-
den schipbreuk. Mike spoelt zwaar
gewond aan op het strand en wordt
door een blinde vrouw gevonden.

00.20 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie, (herh.).

01.05-01.10 RTL dlus Aerobics.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. 09.00
SAT.I Bliek. 09.05 General Hospital.
Australische familieserie. Afl. Toby un-
ter Druck. 09.50 Teletip Test. Aansl. Ihr
Horoskop. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05
SAT.I Teleshop. 10.30 Meine Kinder
und ich. Duitse speelfilm uit 1955 van
Wolfgang Schleif. Aansl. tekenfilm.
12.15 Glücksrad. 13.00 Télébörse.
14.00 Programma-overzicht. 14.05
Kimba, der weiBe Löwe. Japanse te-
kenfilmserie. Afl. Das Tier des Jahres.
14.30 Teletip Geld. Aansl. Horoskop.
14.40 General Hospital. Amerikaanse
familieserie. Afl. Der böse Bliek. 16.05
Bonanza. Amerikaanse westernserie.
Afl. Bruder gegen Bruder. 17.00 SAT.I
Bliek. 17.10 Nachbarn. Australische se-
rie. Afl. Außer Kontrolle. 17.35 Teletip
Auto. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Cannon. Amerikaanse misdaad-
serie. Afl. Ein Opfer für die Falie. 18.45
SAT 1. Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en
programma-overzicht. 19.05 Glücks-
rad. 19.50 SAT T Bliek. Aansl. SAT.I
Wetter en programma-overzicht.
20.00 Missisippi. Amerikaanse mis-
daadserie van Leo Penn. Afl. Ein Tiger
schleicht durch die Stadt.2o.ss SAT.I
Bliek. 21.00 König derFreibeuter. Ame-
rikaanse piratenfilm uit 1958 van An-
thony Quinn. 23.05 SAT.I Bliek. 23.15
Die Profis. Engelse misdaadserie van
Martin Campbell. Afl. Unternehmen
Khadi. oo.os-00.1 5 Programma-over-
zicht.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine; Limburg
Actueel, Gast v.d Dag en Muziek
8 05, 9.02, 10.02 en 11 02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Ruilbeurs, Agen-
da en Muziek 1305, 14.02. 15 02
en 16 02Kort nieuws 17 02 Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburg
Actueel, Agenda en Muziek 17.25
Bijblijven; volwasseneducatie, in-
formatie voor buitenlanders in Lim-
burg. 17.55 Kort nieuws. 18.05-
-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 De ochtend-
ploeg. (630. 700 Nieuws. 730
Nieuws en VDAB-berichten.) 8.00
Nieuws 8.10 Soes 10.00 Nieuws
10.03 Broccoli 11 50 Het koek-

koeksnest. 12 00 Limburg Van-
daag. 13.00 Nieuws. 13.10Muziek-
boetiek 14 00 De gewapende
man. 17.00 Limburg Vandaag
18.00 Nieuws. 18.10 Rock-ola.

20.00 Lukraak. 22.00 Nieuws.
2205 Haverklap. 23 30-6 00
Nachtradio (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws.)

SSVC
13.00 All sorts.
13.15 Playbus.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Hudson and halls.
14.50 Teil the truth.
15.15 The Clothes Show.
15.40 Children's SSVC. Met The
Raggy Dolls.

15.55 The Corners.
16.10 Erasmus Microman.
16.30 All Change.
17.00 Blue Peter.
17.25 Countdown.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale farm.
18.40 News and weather.
18.55 Tomorrow's world.
19.25 Brookside.
20.15 Des O'Connor Tonight.
21.05 Taggart. Deel 1.
22.00 News and weather report.
22.30 Forty minutes.
23.10-00.10 Rugby special.

BBC Europe

07.25 Today's viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News.
10.05 Open air.
10.20 Kilroy.
11.00 News.
11.05 Going for gold.
11.30 Playbus.
11.55 Five toeleven.
12.00 News.
12.05 Open air.
13.00 News.
13.05 Daytime live.
14.00 One o'clock news.
14.35 Sign extra.
15.00 News.
15.05 Horizon.
16.00 News.
16.05 Advice shop.
16.50 Programma zoals aangekon-

digd.
17.35 Knowhow.
18.00 Newsround.
18.10 Grange Hill.
18.30 A-Z if belief.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Holiday 90'
20.30 Eastenders.
21.00 Porridge.
21.30 A question of sport.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 Programma zoals aangekon-

digd.
22.50 The Lane.
23.30 Newsnight.
00.20 World darts.
01.15 Weatherview.

Eurosport
07.00 Sky, The DJ. Kat SHow. 09.30
Eurosport Menu. 10.00 International
Motor Sport. 11.00 NHL lee Hockey.
13.00 Skiings World Cup. 14.00 Ringsi-
de Boxing Superbouts. 15.00 U.S.
Skins Golf. 17.00 3-Cushion Billiards
World Cup. 18.00 Skiing World Cup.
19.00 Eurosport. 20.00 Stiga Table
Tennis Grand Prix Finals. 21.00 Volley-
ball World Gala. 22.00 Havoc 9. 23.00
Paris Dakar Rally. 23.15 WWF Wrest-
ling. 00.15 3-Cushion Billiards World
Cup. 00.15 Billiards World Cup. 01.15-
-01.30 Paris Dakar Rally. 06.00 Sky, the
World Business Report. 06.30 Sky,
European Business Channel.

Super Channel
07.00 Daybreak 08.00 The Mix 16.00
Hotline. 17.00 On the Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 Time Warp. 19.55 Good-
year Weather Forecast. 20.00 Ultra
Sport. 22.00 World News and Good-
year Weather. 22.10 Ultra Sport '90
highlights. 00.10 World News and
Goodyear Weather Report. 00.20 The
Mix. 01.20 Time Warp. 01.50 The Mix.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.00 Re-
mote Control. 12.30 VJ Kristiane Bac-
ker. 14.00 VJ Marcel Vanthilt. 17.00 3
From 1 at 5-Spandau Ballet. 17.15 VJ
Marcel Vanthilt. 18.00Remote Control.
18.30 Club MTV. 19.00 VJ Ray Cokes.
21.00 Yo! 21.30 MTVs Braun Euro-
pean Top 20. 23.00 VJ Maiken Wexo.
00.00 Headbangers Ball. 02.00 Night
Videos 06.30-07.00 Cluh MTV

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück 7.15 Wunsch-
kasten. 07 45 Veranstaltungska-
lender. 0830 Besmnliche Worle.
09.05 Musikexpress. 10.00 Gut
Aufgelegt. 12 00 Veranstaltungs-
kalender Musik bei Tisch 12 15
Veranstaltungskalender. 13.00
Frisch auf 14.05 Musikzeit heute.
15.00 Nachmittagsstudio 1605
Spotlight 1705 Oldiekiste. 18.10
BRF Aktuell. 18.40-20.05 Musik-
journal

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treft nachelf. 12.00RTL Themen 12 15 Ca-
sino parade. 14.00 Viva. 16 00 En-tenjagd. 17.00RTL-Themen. 17.15Musikduell 17 50 Sportshop 19.00Neunzehn - Vierundzwanzig: Ram-
penlicht. 00.00-01.00 Traumtanzer

WDR 4
4.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie. 905 Musikpavillon 12.07
Gut aufgelegt 14.05 Wirtschaft.
15.00 Café-Konzert 16 05 Heimat-
melodie. 17.00 Musik-Express
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum Traurnen.
22 30-4 05 Nachtexpress.
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Problemen aan uw dak
Arndts

dakservice
Hoensbroek 045-219615

Dag en nachtservice
06-52980875

Voor al Uw GRONDWERK
en bestrating. JackBosman.
Tel. 04490-27829.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459,753008.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voornj-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Ervaren DAKDEKKER kan
nog klusjeswerk aannemen.
Tel. 045-224113.

Kachels Verwarming
Jubileum ’ 100,- KADO op
alle gas- kolen- houtkachels
De Kachelsmid de beste en
goedkoopste, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Kongs Gilde HETELUCHT-
KANONEN, advies, ver-
koop, service. Tevens ge-
bruikte heters voorradig.
VLo. Mirandolle, Staringstr.

Heerlen. (Bij Frepa).
Ö45-422797, alleen na tel.
ftfspraak.
ÖPENHAARDHOUT (hard-
hout). Gratis bezorgd. Tel.:
04459-1675.
t "TV/Video
Goede KLEUREN-TVS,
fenorme sort. va. ’ 125,- met
Car. Ook zeer recente mod.
Reeds 25 jr. het juiste adres.
TV-Occ. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
ten. 045-724760.

- Wonen Totaal
VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Uitgekeken op het gewone
wat overal te koop is? dan!
HET WITTE HUIS in Geleen
apart, nee! schitt.dingen,
maar! aan heel gewone prij-
zen, 0.a.: Chinese kastjes v.
a. ’ 395,-, schitt. beelden w.
o. pract.levensgroot; rundl.
2-zitters dit moet u zien top-
class., maar spotgoedk.;
rundl. herenfauteuils, geen
kleine prulletjes maar robust
en degelijk v.a. ’ 695,-,
schitt. spiegels op de hele
wereld niet zo goedk. en!
voor liefhebbers chineze va-
zen en gember potten al v.a.

’ 85,- er is zo! veel moois, u
moet beslist even binnen lo-pen want alles op te noemen
is onmogelijk. Het Witte Huis
Rijksweg Centrum 86-88,
Geleen (let op Geleen kent
ook Rijksweg Noord en Zuid
let dus op centrum).
Te koop 2-zits rundleren
BANK ’ 375,- met kl. brand-
gaatje en Sony KTV Trini-
tron ’ 1.100,- 3 jr. oud. Tel.
045-216273/210878.
Te k. kunststof HOEKKEU-
KEN 2.10x1.80, kl. wit beu-
ken, z.g.a.n. Te bevr. Bre-
werstr. 14 Simpelveld.
Pracht zwaar eiken VITRI-
NE/BUFFETKAST vrp.

’ 1.575,-; zwaar massief ei-
ken wandkast, vrp. ’ 1.875,-
-alles als nw. 045-323830.
Te k. 2 moderne witte
PASTOEKASTEN. Tel.
04493-1498, na 13.00 uur.
IJSKAST ’95,-; gasfornuis
’95,-; diepvries ’190,-;
wasaut. ’ 175,-. Tel. 045-
-725595.
Zoekt u 2e-hands MEU-
BELS (veel keus) ook antiek
Kouvenderstr. 208 Hoens-
broek.

Zonnebanken Zonnehemels

van Uden zonnehemels
Zonnehemel 1.80 lamplengte met statief v.a. ’ 698,-.

Wolff lampen 1.80 mtr. 100 watt nu ’ 17,-.
van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. Tel. 045-212655.

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
Volledige garantie en service.

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

Muziek
__________________________________________^

Muziekliefhebbers opgelet!!!
i.v.m. Balans-opruiming

10 tot 60 % korting!!!
va. ’ 30,- per maand direct eigenaar van oa.

Keyboards, drumstellen, orgels, gitaren, piano's,
accordeons, orkestapparatuuur enz.

Vraag naar onze speciale klantenkaart.
Altijd aanbiedingen en occasions. Alles van Flight-Case

Nergens goedkoper.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227.
Maandag tm zaterdag open. Donderdag koopavond.

Braderieën/Markten Radio e.d.
SNUFFELMARKT met ta- ~
lentenjacht elke zondag in STEREO-TOREN te koop
januari. Cocarde Valken- Philips als nieuw 04406-
-burg Inl. 045-213386 12875.

Te koop gevraagd
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Gefeen.

Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
EETHOEK gevraagd, liefst
zwaar eiken en 1 persoons
bed, tel. 04406-12875.

Diversen
Te k. van Carn.verening 20
rode SMOKINKJASSEN
met 20 grote steken t.e.a.b.
Tel. 04450-1310.
CARNAVALSKLEDING 24
pakjes, compl., i.z.g.st. De
Molendragers. 045-460106
CARNAVALSGROEP te
koop, plm. 25 personen. Tel.
04493-1365.
2e Hands WASM. ONDER-
DELEN, Winkel van Sinkel,
Heerlensew. 27, Landgraaf.
045-323077 ma. t/m vr. 17
tot 18u., zat. 10 tot 17 uur.
De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. Tel.
045-228481.

Totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE door jonge mas-
seuse's. Tel. 045-353489.
Gebit gebroken? HOON-
HOUT Akerstr. Nrd. 328,
Hoensbroek, 045-228211.
Klaar terwijl u wacht.

Draadloze
telefoons

va. ’ 225,-. Met beveiliging
en intercom va. ’ 325,-.

Groter bereik va. ’ 495,-.
Gratis aansluiten, Vi jr.

garantie. Ook voor alle re-
paraties. Tel. 04490-80532.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Netto in Terugbetaling (rente + afl.) 1
handen 96x 72x 60 x 54- 42

5.100 - - 115- 123- 151-
-10.100 -' - 221- 238- 276-
-15.000 246- 286- 333- 357- 436-
-20.000 315- 381- 442,- 471- 578-
-25.000 395- 475- 546- 589- 720-
-35.000 549,- 659- 778- 820,- 1010-
Effectieve jaarrentevanaf 11,39%

96 mnd. geld voor duurzame aanschaf
Zeer goedkope tarieven

Voordelige autoleningen en koop dan kontant.

" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling van
aflossing mogelijk (vraag info).

" Doorlopend krediet 2% aflossing.

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30 jaar

Nu ook zakenkredieten en leasing.
Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair. .

L/ffl'^^'il'iiiyil
KU SVAKANTIE

fNICE-MONACO 7 dg. 25 febr ’599,-■
f VIERWOUDSTEDENMEER 5 dg. 24febr ’499.»f OOST- EN WEST BERLIJN 3dg 25 febr. ’299.»fOOST- EN WEST BERLIJN 4 dg. 24 febr ’419.-#f LONDEN met rondritten 3 dg. 25 febr. ’ 339. ■fLONDEN met rondritten 4 dg. 24 febr ’ 449. ■f ELZAS FRANKRIJK 4 dg. 25 febr ’395,-»

fSAUERLAND ARNSBERG sdg 24febr ’575.-■IOBER-HARZ HAHNENKLEE 5 dg. 25 febr ’ 499,-f
ffLUGANO-ZWITSERLAND 7dg 25 febr ’ 749,-ff
ffPARIJS metrondritten 3 dg 24 febr ’ 279,-■ff PARIJS met rondritten 3dg 25 febr ’ 279,-M

ff PARIJS met rondritten 4dg 24febr f399,-Ê
f PARIJS met rondritten 4dg 25 febr f 399.-^JL.^■PARIJS met rondritten sdg 24febr f499 _____fortf*^j____\

Wp?**^ HLé^^l ||i_____S

Stichting Leven & Gezondheid,
werkgroep Zuid-Limburg. jt^^t
Cursus omgaan met W^lPvt*
Een vrolijke cursus in levenswijsheid:

- conflicten hanteren;
-tijdsbesteding;
- bouwen aan prettige relaties;
- eigenwaarde;
- levenszin.

Adres: bijzaal Adventkerk, Grasbroekerweg 53, Heerlen.
Tijden: woensdag 10, 17 en 31 januari en 7 februari,
telkens van 20.00-22.00 uur.
Prijs, mcl. materialen: ’ 25- of ’ 7,50 per avond.
Opgave: 045-725138 of 726291.

L DREMPELS
IJMj Geef voor een samenleving zon^r I__^_

_$£% Revalidatie Fonds jßgPy Wr

DANIËL:
voor 100% betrouwbaar! LX J
De meesten kennen het verhaal van '^^^^^^^fe-. 'Daniél in de leeuwenkuil. Maar wist u ook
dat hij een profeet was? /Jg? '^ÊmÈÊÈL
In zijn bijbelboek heeft Daniél de
wereldgeschiedenis van 600 voor Christus l^_^^_l^^l^^
tot nu nauwkeurig voorspeld.
Wilt u weten, wat de toekomst voor Europa llllills§P^
in petto heeft? , ,«s_s__ö='-

Bezoek dan Studies in Doniël

Studies in Daniël bestaat uit zeven studieavonden
Mi JB waarin tien werkschriften worden doorgewerkt.

V-m Studieleider: ds. R.H. Dingjan
j^NjI De donderdagen 11, 18 januari, 1, 8, 15. 22

s'^* februari en 1 maart telkens om 19.30 uur in de

\ bijzaal van de Adventkerk, Grasbroekerweg 51,■ I " Heerlen.

1^"^T Kosten voor de gehele cursus.- ’ 10,-.
i ' Inlichtingen en opgave: 045-725138 of 726291

GROOT ASSORTIMENT _^^^feA(É^^> BEDRUKTE
TRICOT STOFFEN jF^^Tl -fc__r JOGGINGSTOF
in uni en bedrukt jH ■ v V _X_____mMw 150 cm breed
150 cm breed f^ M^^JH|Ron|K Vele
Normaal 19,95 ■% — IW?^___^^a3l_?W kinderdessins \mfUrn mm I^Ê\wW\wkm L Normaal ■

UNI KATOEN UNI MAHTELSTOF
._-_,.,. \ /4*u/J5 > 100% wol. In vele kleuren150 cm breed S } 150cm breedZware kwaliteit \ n t m i
Heel veel kleuren g* \ D ëevestled in Gefon u _i?R« "4I_P
NormaaM6,9s K . W»*^^^ K .Nu \mW ■ p.mtr. VVVVWa^ f Nu ■W ■ p.mtr.

Haarprobleme? —, ■__»/^ Goed
f. J(^ nieuws
* j 1"-.'V over

**w*| kanker.
_/"""* Bijvoorbeeld:FurDamen undHerren , . .v_in Kinclerr-n

Lichles Haar oder Glatzenbildung sind passé
Seriöse Experten zeigen Ihnen wie es geht met leukemieAuch besonders interessant lür unzulnedene
Toupettrager geneest nu

BHfMWMPW^fnn^HH zon 70%.
Blijf dusgeven.

__ 'I

I REISFEEST BIJ

c^p3 / SOLAIR.f 20 jaarSolair, 20 jaar samen-
E werking met Neckermann-reizei

óg_s. v_l3) (^ E 20 jaar reisfeest.
"Ss;- «£Ër*.". E Dat moet gevierd worden.

E Daarover zijn we het eens,
Maastricht, Stationsstraat 52, E n' e'v/aar ■

tei. 043-211515 ■ Om ute laten meevieren hebben
Heerlen, Bongerd 9, # wjj een leuk en waardig extraatje

tel. 045-715453 Ê ' . O I

m voor vin petto.
Venlo, Parade 77, ■ D i . i "" i

tei. 077-518651 f Boekt u bij ons een verzorgde
Eindhoven, wiiiemstraat 17, ■ vliegreis, dan ligt er voor u,

te.. 040^.2501 f helemaal gratis, een schitterende,
SittartdeiSSo-iii3565 / zijden stropdas of een

Maastricht, Nieuwstraat 19, / Stijlvolle pOchette klaar.
tei. 043-211451 ■ Wij heten u van harte welkom op

weesp, Amsteiiandiaan 84, # een van onze kantoren.tel. 02940-80805 ■
.

I1
: . aa,

■~■■"~"~"""""~""""■"^—^—^—^—^—^■■■^■■■■^■■■■■■^■■■_________—-__________________________MB

A
_________________________ _______________■ ______________________________________________________________________ _____________________________

kW mr WLm W _ ___I ■ IB_______~^ ■ ■ ■ ■
f /-N ■ ____ ____L _■ _V■ __L _J (ru _L _1 _rv _____________________■ v r m m ________________________■ v

r"-l I

' ,;_____-_=_____-, "^^TS

VERzÉ-fïIING
Stap over naar Sterpolis
Autorijden is al duur genoeg. Zeker nu de Met het Sterpolis Bonus Plus Plan bouwt u "premies voor autoverzekeringen gestegen extra reservetreden op waarmee u bij even-
zijn. Het kan u per jaareen leuk bedrag tuele schade toch uw maximale korting kunt
schelen als u kritisch uw verzekering kiest. behouden. J

te

Sterpolis-rijders zijn voordelige rijders. Een Vergelijk de premies nauwkeurig, dan kunt u
Sterpolis autoverzekering is een complete zelf zjen of unu niet teveel betaalt. En als u
verzekering met een WA-dekking tot maxi- overstapt naar Sterpolis dan neemt u de \
maal Fl. 5.000.000,- inclusief groene kaart, korting (gebaseerd op het aantal schadevrij
ongevallen inzittenden verzekering en inter- gereden jaren) die u bij een andere maat-
nationale schadeservice. Caravan en schappij heeft opgebouwd gewoon mee.
aanhangwagen zijn WA meeverzekerd.

Vul debon men stuur hem (zonder postzegel)
Bovendien kunt u bij Sterpolis hoog klimmen naar Sterpolis, Antwoordnummer 283,
op de bonusmalus ladder. Als u minder dan 6800 WC Arnhem. Ofbel onze informatie-
-20.000 kilometer per jaarrijdt kan uwkorting afdeling 085 - 572727.
oplopen tot maar liefst 80%. U betaalt dan * W|j berekenen dan vrijblijvend uw premie.
nog maar 20% van de premie. *Die jaarpremievindt u hieronder. Verstandige rijders zijn Sterpolis-rijders. ;
i

____________^______________________H B-____________________________.^»e_Ba__________^________iM_^____»__________ _T_fc mf\ fl_ I <*""-■—■-~"M'!-«*^TlTM^ii^T«ïïi~~M--^-iJM I I
Sterpolis is een regionaal werkende onderlinge verzeke- ja, bereken voor mij de premie die ik bij Sterpolis zou betalen ,
ringsmaatschappij zonder winstoogmerk. voor mijn autoverzekering en stuur mij gratis informatie. V /
Katalogus-; W.A. W.A. ; All-Risks r~~- , ----, J\ !waarde | [ beperkt kasko (WA + kasko) IW.M LfcfchTlJD [J \J

_
12.000 134,60 194,00 305,80 fAmWmm * STRAAT

:= 14.000 145,00 214,30 344,60 SM
16.000 158,20 237,40 386,20 TELEFOON
18.000 168,60 257,70 425,20 BEROEP I

f _____ .3£ il:?. &8 mtW^SmW AUTOUERK"E ■» ;
"arST" 200.40^ "3.9_S slï« I BOJWJAAR J^RJJDPERJAAR

26.000 210,80 339,50 547^40 NIEUWPRIJS
28.000 22VtcT 360,00 584,20 IK HEB NU EEN KORTING VAN %
30.000 | 231,80 [ 380,30 _L_620,40 DAT KOMT OVEREEN MET JAREN SCHADEVRIJ RIJDEN.■ -Tf — :
sterpolis volle zekerheid j

Sterpolis Schadeverzekeringen Hoofdkantoor, Roermondsplein 20Arnhem. 085 - 572727
Regiokantoor Heerlen: Raadhuisplein 14a. 045 - 740696



Protest tegen bassin
Klimmen en Termaar vrezen aantasting natuurschoon

HEERLEN — Geen wanklanken,
geen geruzie over plaatsen, geen
heftige discussies. Slechts een op-
merking van een enkeling over de
'Hoensbroekse affaire. De PvdA
Heerlen stelde gisteravond in grote
eensgezindheid.de lijst voor de ko-
mende verkiezingen samen. Jos
Zuidgeest wordt lijsttrekker en Lar-
bi Edriouch, een PvdA-kandidaat
met een Marokkaanse achtergrond,
werd van de 13de naar de tiende
plaats omhoog geschoven.

De angel was al uit het vlees. Rein
Hummel bedankte reeds voor de
eer. Het oud-Tweede Kamerlid
stond niet op de conceptlijst. Ter-
wijl iedereen verwachtte dat hij heel
Hoensbroek zou mobiliseren om
wel op de lijstte komen, deed hij het
tegenovergestelde. Hij trok zich te-
rug. Dat deed ook de secretaris van
de partij Dirk van Dellen en staande
de vergadering trok ook André
Gossner zich terug.
Slechts twee van de ongeveer tach-
tigPvdA-ers die gisteravond in café
Stad Heerlen vergaderden, stelden
vragen over de kwestie Hummel.
Eén lid vroeg zich af wat met de par-
tij aan de hand was en een ander zei
dat het hem pijn gedaan had wat hij
over Rein Hummel in het rapport
van de Onafhankelijke Commissie
(de commissie die de advieslijst sa-
menstelde) had gelezen. „Ik vind
eigenlijk, dat zo niet over kandida-
ten geschrevenmag worden," aldus
deze verontruste PvdA-er.

Edriouch

Adelaar in
Vaals gezien

Van onze verslaggever

ier_ ,u een iets anders wilt
Un_ n eonfectiekleding dan

n |j J1donderdagavond terecht
>’' Heerlens winkelcentrum

elh°n' eer^ngenvan het Mid-
tezorhtiL dienstverlenings- en
fAfhp heidszorgonderwijs
k'Ho d/deling mode en kle-
*e!/2' verzorgen dan, zoals ze
(Je ?e99en, een wervelende mo-
DeJl°W' Natuurlijk met zelfviat ar.digde stukken. Alles
leere7e 'ydens hun opleiding ge-
p(a , hebben zullen ze op de
Öje j£n brengen. De drie shows
Oirin een half uur duren be-nen om 18, 19 en 20 uur. '

Bij de eerste tien op de lijst kwam
toch nog de derde Hoensbroeke-
naar te staan. Want de afdeling be-
sloot met 40 tegen 39 stemmen om
op de tiende plaats (de eerste 'vrije'
na de zittende raadsleden) Larbi
Edriouch te plaatsen. Eigenlijk
stond v Angelique Hinssen-Bruins
daar, maar zij moest een plekje op-
schuiven. Larbi Edriouch is des-
kundige op het gebiedvan de belan-
genbehartiging van etnische min-
derheden. Zijn nieuwe plaats op de
lijst verzekert hem van een zetel in
de raad. De PvdA heeft momenteel
twaalf raadszetels, de tiende plaats
is dus een verkiesbare.

De kersverse lijsttrekker Jos Zuid-
geest zei aan het eind van de verga-
dering blij te zijn dat de PvdA in de
raad Heerlen geen fractie is van
wijkvertegenwoordigers maar van
mensen die op grond van een pro-
gramma gekozen worden. „De dis-
cussie over stadsdelen en de ge-
meentelijke herindeling is achter-
haald. We houden ons inmiddels
met andere zaken bezig." Zuidgeest
verwacht dat de PvdA bij de ko-
mende gemeenteraadsverkiezingen
de grootste partij van Heerlen zal
worden, zoals ook bij Europese, na-
tionale en provinciale verkiezingen
reeds het geval was.
Bij de vorige gemeenteraadsverkie-
zingen werd het CDA nog de groot-
ste partij met veertien zetels.

Van onze verslaggever
KLIMMEN/VOERENDAAL
- De schoonheid van Klim-
men wordt geweld aange-
daan door de aanleg van een
rioolwaterbassin in wandel-
gebied Schalenbos. Dat is de
rotsvaste overtuiging van
een groot aantal inwoners
van Klimmen en de buurt-
schap Termaar. Daarom heb-
ben ze er in een brief bij de
gemeente Voerendaal op
aangedrongen het plan in te
slikken öf in ieder geval dras-
tisch te wijzigen. Het gaat om
een door een stalen hekwerk
omgeven bassin van 25 bij 25
meter met op de bodem een
gapende pijp en een gigan-
tisch plastic zeil. Op tal van
plaatsen in de gemeente Voe-
rendaal worden momenteel
van deze bassins gegraven
om een einde te maken aan
de waterlast na stortbuien.

Honden afgemaakt
OBBICHT - Twee agressieve bou-
viers die gisterochtend in de Brug-
straat in Obbicht vijf ganzen, drie
parelhoenders en zes konijnen
doodbeten, zijn afgemaakt.
Het lukte medewerkers van een die-
renasiel slechts met de grootste
moeite om ze te vangen. De eigenaar
gaftoe dat de dieren te agressief wa-
ren en stemde in met de voortijdige
dood. De dieren konden nergens
herplaatst worden.

Sprookje
b^^ culturele tegenhanger
j^toprf vele films en series vol
ije^ori °P televisie voor de
ï-irnh Vormt al vele jaren het
Kde 9S Jeugdtoneel. Echte
\ïoTJ'luetse sprookjes in eigen
Hdi°f sta± Het bli3f} ontzet-
te fc- en het zijn niet alleen
rae^nderen die er plezier aan

" 1 <!fn' 00' c de volwassenen zit-
lig teeds bijzonder aandach-

verrichtingen van de
hon r-^sfiguren met open
kr_ 0r' te volgen. Morgen kan deka? Van RTL, Veronique, Tele-
Uit f? 1 noem maar op, weer op
'*te'eif w' Limburgs Jeugdtoneel
|*iUis an in het gemeenschaps-
iBtrao actn de Burg. Janssen-

in Beek het bekende,
öe reende en komisch sprookje
m laarsde Kat. Om 14 uur
acteu 9isseur HJ- Hensgens de;toe,^ r^ en actrices weer aan het
\r ■ De kassa gaat om 12.30
l>iPv °Pen en de kaarten kostenr Sulden.

Carnaval Heerlen
rond Kerkplein

Winkbüllekomen met 'actieplan'

De bewoners twijfelen niet aan het
nut van deze bassins, maar volgens
hen heeft de gemeente Voerendaal
voor een zeer lelijke oplossing geko-
zen. Zij vinden dat het bassin in
Schalenbos beter ondergronds kan
worden aangelegd. Woordvoerder
H. Becker geeft toe dat de bewoners
wel erg laat zijn met hun protesten.
Alle besluiten zijn inmiddels geno-
men en de eerste bassins zijn al
klaar. „Formeel gezien hadden we
natuurlijk eerder aan de bel moeten
trekken. Maar pas de laatste dagen
zijn we gaan beseffen hoe het bassin
er in werkelijkheid uit komt te zien.
De gemeente had trouwens best een
hoorzitting kunnen organiseren.
Dan hadden we meteen geweten
hoe afzichtelijk dat bassin gaat wor-
den", zegt Becker.

" In wandelgebied
Schalenbos komt
een soortgelijk
bassin als langs de
autoweg A79 ter
hoogte van Voeren-
daal. Het bassin in
Klimmen zal echter
nog een stuk groter
worden.

Foto: DRIES LINSSEN

Begroeid
Volgens de gemeente Voerendaal
zal het bassin door een rij bomen
aan het oog worden onttrokken,
maar daar geloven de bewoners
niets van. Becker: „Die bomen moe-
ten nog worden geplant, dus het
duurt jaren voordat die een beetje
zijn gegroeid. Bovendien zijn bo-
men in herfst en winterkaal. En om-

dat het bassin in een dal ligtzul jeer
altijd bovenop blijven kijken, hoe
hoog die bomen ook worden".

Schutting
De bewoners zijn trouwens niet al-
leen bang dat het bassin het land-
schap zal ontsieren. Ze zien het ook
als een 'scheidslijn' tussen Klim-
men en Termaar. "Sociaal en geo-
grafisch vormen Klimmen en Ter-
maar één gemeenschap. Dat bassin
wordt een soort schutting tussen de
twee kernen". Volgens de bewoners
zou het bassin er ook kunnen ko-
men, zonder dat het landschap er
onder lijdt. Becker: „In het verleden
is wel eens het idee geopperd om in

Schalenbos een vijverpartij aan te
leggen. Als de gemeente het een
beetje handig aanpakt kan dat plan
prima gecombineerd worden met
een ondergronds waterbassin. Een
dergelijke oplossing zou beslist een
sieraad voor het oog zijn.

Volgens wethouder Uitterhoeve
van openbare werken in Voerendaal
is een dergelijke oplossing finan-
cieel echter niet haalbaar. „Een on-dergronds bassin gaat vele miljoe-
nen kosten. Dat kunnen we niet be-
talen. Ik geef toe dat het geplandebassin geen schoonheidsprijs ver-
dient, maar het is een noodzakelijk
kwaad", aldus Uitterhoeve.

Milieu
hee/t een die belangstelling
I_e/t vpor het milieu, en wie
idi_ dat niet tegenwoordig,
%Ur r°nderdagavond om 20
«_a *credit in de bibliotheek
ekerf Prins de Lignestraat in

fret,,. e Heerlense biologe
Öctn uw Höppener verzorgt

6en lezing met als titel 'Mi-
?ige en gezondheid en onze. verantwoordelijkheid
Nn?Jn' e avond wordt geor-Kan d door het IVN afde-y beleen.

tussen het Wilhelminaplein met zijft
hotels en cafés en het gebiedje Em-
maplein waar de grotere Heerlens^cafés gevestigd zijn.
De Winkbülle zouden graagzien dat
zich in dat gebied het carnavalsfeest
gaat voltrekken.

van de fractie Gulpers een van de camera-
mensen buiten ons medeweten om instruc-
ties gegeven toen hij een vernaai over schut-
ters voorlas".

Van onze verslaggever

Relletje over
objectiviteit

lokale omroep

LANDGRAAF - De fractie Gulpers heeft de
Lokale Omroep Landgraaf een bijzonder
boze brief gestuurd waarin de partij zowel
het management als de programmamakers
beschuldigt van het uitdragen van politieke
voorkeuren. Jo Dautzenberg van de omroep
wijst de beschuldigingen resoluut van de
hand.

Van onze verslaggever

naar onze mening geen goede basis om in-
houd te gevenaan een objectieveLokale Om-
roep Landgraaf', schrijft Gulpers. De partij
dringt er daarom op aan om spoedigrond de
tafel te gaan zitten.

Klaar
„Maar hoe dat precies moet gaan ge-
beuren, dat weten we nog niet. We
zijn nog niet helemaal klaar met de
plannen. Die presenteren we pas als
we de zaak helemaal rond hebben!
We moeten nog overleg plegen'
want er komen natuurlijk heel waï
zaken bij kijken. Er moet gesprokeó
worden met de horeca, met d<
meente, de politie, etc. Maar ove)r
niet al te lange tijd komen we mefeen kant-en-klaar actieplan voor
carnaval in het centrum," aldus
Frits Pelt van de Heerlense carna-
valsvereniging.

Vorig jaarnog liet de Heerlense car-
navalsvereniging weten het cerv
trum van de stad niet als echt alter-
natief voor de stadsschouwburg tg
zien. Toen werd er nog van uit ge*
gaan dat dit jaar de garage van Cai£ton Reiss eventueel wel beschik»
baar zou zijn. Maar daarvan is mei}kennelijk teruggekomen.

Schop
Volgens Dautzenberg is de brief van de frac-
tie Gulpers 'een trap onder de gordel voor de
vrijwilligers van de omroep. Hij vindt dat er
van politieke subjectiviteit geen sprake is en
neemt afstand van de opmerkingen over de
politieke voorkeur van het management-
team.
De omroepman betreurt het tijdstip van de
brief ten zeerste. Binnenkort namelijk moet
de gemeente een besluit nemen of de omroep
al dan niet enkele tonnen aan subsidiekrijgt.

Overigens heeft de lokaleomroep al met vrij-
wel alle politieke partijen in Landgraaf van
gedachten gewisseld over de formule. De
fractie Gulpers kon daar indertijd vanwege
een ledenvergadering niet bij zijn.
De partij schrijft voorts nog de kwaliteit van
de nieuwjaarsuitzending 'matig' te vinden.
Dautzenberg houdt het er op dat de kwaliteit
van de brief 'nog matiger' is.

HEERLEN — Carnaval 1990 wordt
in Heerlen in het uitgaansgebied
rond het Kerkplein gevierd. De op-
tocht die zondag 25 februari door
het centrumtrekt, wordt ontbonden
op het Kerkplein. De bedoeling is
dat er een soort straatcarnaval ont-
staat tussen de cafés in het gebied
Akerstraat-Kerkplein-Wilhelmina-
plein. Stadscarnavalsvereniging
'De Winkbülle' wil op korte termijn
met een kant-en-klaar plan komen,
hoe de carnavalsviering in het cen-
trum eruit moet gaan zien.
Tot vorig jaar speelde het Heerlense
carnaval zich voornamelijk 'bin-
nenskamers' af. De grote activitei-
ten, zoals het optochtbal, het ezel-
kesbal etc, vonden altijd in de
stadsschouwburg plaats. Na de re-
novatie bleek de cultuurtempel niet
meer beschikbaar. De garage van
Canton Reiss leek een uitwijkmoge-
lijkheid, maar de Heerense horeca
toonde zich daar niet gelukkig mee.

De optocht werd vorig jaarook ont-
bonden in het centrum en de carna-
valsvierders zochten daar het café
op. Toen waren er echter nog geen
cafés op het Kerkplein. Nu liggen
daar twee etablissementen en is er
feitelijk een verbinding ontstaan

De bekende druppel was volgens de fractie
de stunt die wethouder Thei Gybels tijdens
de opening van de omroep op 1 januari uit-
haalde. Gybels hield namelijk de nieuwjaars-
kaart van de PvdA korte tijd voor de camera.
Hoewel Jo Dautzenberg namens de omroep
even later via de radio afstand nam van de
stunt, neemt defractie Gulpers daar geen ge-
noegen mee. De partij schrijft dat ze zich
'enorm gestoord heeft aan de gratis start die
de omroep maakte voor de reclamecampag-
ne van een politieke partij". Twee dagen later
werd de 'reclameboodschap' namelijk huis-
aan-huis verspreid in Landgraaf.

De politieke voorkeur van het management
is volgens Gulpers terug te vinden op de ka-
belkrant. „Een dergelijke gang van zaken is

Handig
Dautzenberg onderstreept dat hij afstand
heeft genomen van Gybels' stunt. „Ik kan er
ook niets aan doen dat hij zo handig is ge-
weest. De Landgraafse gemeenteraad is trou-
wens zelf akkoord gegaan met een represen-
tatief bestuur. Bovendien verwijt de pot de
ketel dat hij zwart ziet. Want tijdens de alge-
mene beschouwingen heeft Rob Silvertand

Welingelicht
1 d^e geheime tipgevers,

ter. u V'^6 overal hun neus tus-
r9en zitien maar °fficieel

toierr, ~ van weten, zijn voor

°*- u 1 ten bijzonder waarde-
L^it rfn enige beloning bestaat

" aPt noo*f Mn naam ver-
M

Zal worden, al wordt dekher,leuren het vuur aan de
Ni/c Selegd. Je hoort het zo
de . °P televisie of leest het in
ro nJant: »Uit welingelichte
dQt en hebben we vernomen

minister-"' enzovoorts.% u_fn kregen we weer zon
V>eiin f e wandelgangen. „Uit
Sd 'lte bronnen hebben
?tejlse

t
rn°T '»en dat dit jaar min-

?e/ètp Souden bruidsparen
«Unnp

erd zullen worden". We
*_ n u dushelaas niet vertel-

u;ant dan verklappen't2e bron.
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PvdA eensgezind
over nieuwe lijst

LarbiEdriouch klimt drie plaatsen

Van onze verslaggever

VAALS - Twee inwoners uit
Vaals beweren gisteren 'in de
weilanden bij Vaals een heuse
adelaar gezien te hebben. Deze
vogels komen doorgaans niet
voor in deze streek. Waarschijn-
lijk betreft het een exemplaardat
ergens uit gevangenschap ont-
snapt is. De vogel werd waarge-
nomen in de weilanden bij het
zogenaamde 'Bokkebüsje' door
Frans Neuefeind en zijn vrien-
din. Zij konden met een verrekij-
ker constateren hoe de grote vo-
gel een zwarte kat buitmaakte.

Patina
" Er y-bp v z}3n van die dagen waar-
met ei> zo niet alles, mis gaat.
i^ttark^6' toeval zVn geweest,
Berefc ons Qebeurde dat uit-
ffet end weer op een vrijdag.
fat L,lïora'c er nog maar aan
t<>as et wijdag de dertiende
L - "iaar snellecontrole leerde
apri , l ddt dit jaar alleen in
L^" en julihet geval is. Goed,\ïo.Q^t S naar afgelopen vrij-
KJ.' '°en toij bezig tuaren met
'kr e ot>er 'let PiatinaLr leypen-Becfcers in Huls-
\krdn ■ stond /iet tenminste za-
iaar Wde fcran£- 7n he£ kader
;Spr

,Uctn voerden unj een ge-L,e met Irene Sleypen-Muy-
I^J_ ■ aochter van het /eestuie-Itojj Paar. En u begrijpt het al,itjj^^dden dus niet moeten
lslei_ n over het echtpaar
!banPe.n' maar over het platina
liriQ^ Muyrers-Beckers. En datifcCL

n we natuurlijk event^ord etten op deze Plaafs- Eenjoe|.cIcc' heeft dit vergissinkje
\hf__, e' is opnieuw een beunjs
lis e niets menselijks vreemd
*°ost h-

T vinden WV heel wat

Show

Jo Andriesma, de voorzitter van de
Onafhankelijke Commissie draaide
er niet omheen. „Er lag een profiel-
schets op tafel waaraan de kandida-
ten die op de lijst zouden komen
moesten voldoen. Wij hadden de
taak een lijst samen te stellen m£t
capabele mensen die kunnen sa-
menwerken en een goede fractie
kunnen vormen, met loyaliteit eb
teamgeest. Wij hebben een moeilij-
ke beslissing genomen ten aanzien
van Rein Hummel. Ons besluit is
gevoed door twee overwegingen: 3.
dat de andere kandidaten samen-
werking met Hummel moeilijkvon-
den; b. dat Rein zelf de problemen
zag als 'enkele zakelijke conflicten*.
Kwesties als Pronk en/of de Schiffe-
lerhof zijn nooit aan de orde ge-
weest. Wij hebben zuiver gekeken
naar het functioneren van de per-
soon."
Dat er weinig Hoens"broekenarén
aan de top stonden, kwam volgens
Andriesma omdat Herman Hawin-
kels toen de lijst al feitelijk klaar
was, moest afhaken omdat hij een
andere functie kreeg binnen het be-
drijfwaar hij werkt en daarom geel»
tijd meer heeft voor de actieve poli-
tiek.

" Ton Batens (geheel rechts) en Herman Hawinkels, beiden uit Hoensbroek, tijdens de PvdA-
vergadering gisteravond. Hawinkels is geen kandidaat meer, Batens staat op de vierde plaats.

Foto: FRANS RADE

Volgens het Ornitologisch Secre-
tariaat, verbonden aan de Vogel-
wacht Limburg, is het niet erg
aannemelijk dat er daadwerke-
lijk een adelaar is gesignaleerd.
Frans Schaiks: „De laatste arend,
een steenarend, werd hier acht of
negen jaar geleden gesignaleerd.
En die was ergens ontsnapt. Het
kan natuurlijk ook zijn dat die
mensen in Vaals een grote bui-
zerd hebben gezien. Maar als hun
beweringen toch kloppen, dan
hebben ze iets waargenomen
met grote zeldzaamheidswaar-
de."



t
Na een leven dat werd getekend door goedheid, oprechtheid, eenvoud en
behulpzaamheid, is heden, voorzien van de h.h. sacramenten der zieken,
in zijn 90e levensjaar, in het ziekenhuis De Wever te Heerlen, van ons; heengegaan,mijn lieve man en onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Jacob Bleijlevens
echtgenoot van

Paulina Habets
Gulpen: Paulina Bleijlevens-Habets
Gulpen: Ria Ortmans-Bleijlevens

Hub Ortmans
Astrid en René
Jacquelineen Funs

Lanaken (B): Emile Bleijlevens
Troe Bleijlevens-Starmans
Troe
Emile
Familie Bleijlevens
Familie Habets

6271 JC Gulpen, 7 januari 1990
Deken Schneidersstraat 1
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 12 januari 1990
om 10.30 uur in de dekenalekerk van deH. Petrus te Gulpen, waarna aan-
sluitend de crematieplechtigheid in het crematorium te Heerlen.
Donderdag vigiliedienst om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Er is geen condoleren.
Geen bezoek aan huis.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel Sjalom, Hilleshagerweg 10te
Mechelen; gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 11.00 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce alszodanig te beschouwen.

■
___________________________________________________________________________________________

9____ ___ Enige en algemene kennisgeving
Een hart van goud
hield op met kloppen

Diepbedroefd, maar met grote dankbaarheid
voor wat hij voor ons heeft betekend, geven
wij u kennis dat na een werkzaam leven, vol
zorg en toewijding voor allen die hem dier-
baar waren, onverwacht van ons is heenge-
gaan, mijn lieve man, mijn lieve en zorgzame
pap, schoonvader, broer, zwager, oom, neefen
vriend

Harry H. Boeken
echtgenoot van

Paula P.S. Rutten
Voorzien van het h. sacrament der zieken
overleed hij op 69-jarige leeftijd.

Geleen: P.P.S. Boeken-Ru tten
Beek: Christy Teulings-Bocken

Michel Teulings
Familie Boeken
Familie Rutten

6161 HW Geleen, 4 januari 1990
Mauritslaan 38

De plechtige eucharistieviering in de St.-
Augustinuskerk te Lutterade-Geleen, gevolgd
door de crematie heeft inmiddels in intieme
familiekring plaatsgevonden op zaterdag 6 ja-
nuari 1990.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden
van onze zeer gewaardeerde oud-medewerker

Toon van de Roer
Zijn inzet met hart en ziel voor vlechtersbedrijf Akkoord zal steeds in
onze herinnering blijven.
Onze steun en medeleven gaat uit naar zijn vrouw, hun kinderen, familie
en vrienden.

HJ. Hellenbrand
en personeel vlechtersbedrijf Akkoord Brunssum

__■"■—■—-^————————■_,

f
Met droefheid geven wij kennis dat, na een werkzaam en liefdevol leven
voor het gezin, dat alles voor hem betekende, toch nog onverwacht van
ons is heengegaan, onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader, broer, zwager, oom en neef

Antonius Leonardus
Brouns

weduwnaar van

Bertha Hubertina Crutz
Hij overleed in de leeftijd van bijna 81 jaar, voorzien van het h. sacrament
der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Wijlre: W.L. Brouns
R.M. Brouns-Kreijen

Landgraaf: F.H. Brouns
A.M.R. Brouns-Smele

Kerkrade (W.): M.B.H. Brouns
J. Molag

Mechelen: H.M.L. Brouns
E.W. Brouns-Janssen
en al zijn klein- en achterkleinkinderen
Familie Brouns
Familie Crutz

Kerkrade, 7 januari 1990, Schaesbergerstraat 25
Corr.adres: Nachtorchis 10, 6467 HS Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoudenop donderdag 11 janua-
ri as. om 10.30uur in deparochiekerk van O.L. Vrouw OnbevlektOntvan-
gen te Kerkrade-Terwinselen, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overledene, woensdag 10 januari
om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel van het De Weverzie-
kenhuis te Heerlen, dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannonce als
zodanig te willen beschouwen.

""" t
Wij genoten samen van het leven ...
Ineens kwam aan alles een einde.
Jolanda, het ga je goed.

Op 6 januari 1990 is, na een noodlottig ongeval, tijdens haar skivakantie inOostenrijk, van ons heengegaan, in de leeftijd van 18 jaar, voorzienvan deh.h. sacramenten, onze lieve dochter

Jolanda Alofs
Sittard: Gied Alofs

Corrie Alofs-Hochstenbach
Familie Alofs
Familie Hochstenbach

Aerwinkelstraat 8, 6136 BN Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 12 januarias. om10.15 uur in de parochiekerk van het H. Hart te Overhoven-Sittard.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatshebben om 11.45 uur inhet crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 9.45 uur.
Jolanda zal bijzonder worden herdacht tijdens de avondmis van donder-dag 11 januari as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium van het ziekenhuis teSittard, donderdagavond van 17.30 tot 19.00uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce alszodanig te beschouwen.

Geschrokken en ontroerd hebben wij kennis genomen van het plotseling
overlijden van

Jolanda Alofs
Wij leven oprecht mee met de familie en zullen haar in herinneringbewa-
ren.

Directie en medewerkers van
Drukkerij Offset Kurver Sittard B.V.

Wegens sterfgeval is onze zaak

Drukkerij Offset Kurver
Sittard B.V.

Rijksweg-Noord 54, Sittard
vrijdagmorgen gesloten.

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

Toon van de Roer
Moge zijn echtgenote en kinderen de kracht en
troost gegeven worden dit zware verlies te kunnen
dragen.

Bestuur, leden en trainer
S.V. Langeberg

Brunssum, 6 januari 1990

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotseling overlijdenvan ons trouw lid

Toon van de Roer
Moge zijn echtgenote en kinderen de kracht en
troost gegeven worden dit zware verlies te kunnen
dragen.

Bestuur, leden en ereleden,
c.v. De Klotsköp Brunssum

Brunssum, 6 januari 1990

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

A.M. van de Roer
Gedurende 25 jaarwas Toon, afd.secretaris, een ge-
waardeerde kracht van de afdeling Brunssum
Hout- en Bouwbond CNV.
Zijn getoondeinzet voor devakbeweging zal steeds
in onze herinnering blijven.

Districtsbestuur en
bestuur en leden
Hout- en Bouwbond CNV
afdeling Brunssum

Enige en algemene kennisgeving

t
In alle stilteben jeweggevaren, maar jeblijft in onsverder leven onze broer, zwager, oom en neef

Eugène Cuypers
6 20-02-1937 t 4-01-1990

Familie Cuypers
Corr.adres: Clovisstraat 14, 6369 BK Simpelveld
De crematie heeft in besloten familiekring plaats-
gevonden.

t
Dankbaar datwij haar zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede, dat na een werkzaam leven in
Gods vrede is overleden, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken, in de leeftijd van 90 jaar, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- cri over-
grootmoeder, zus, tante en nicht

Anna Theodora (Dora)
Fiddelaars

weduwe van

Laurens Cremers
Cobourg
(Canada): Pierre en Anke Cremers

Sittard: Frans Cremers
Mia Cremers-Schetters t

Sittard. Trees Jöris-Cremers
Jan Joris t

San Diego
(U.S.A.): Roos Cremers
Sittard: Mart Cremers

Jo Cremers-Geilen
Sittard: Zef Cremers

Fien Cremers-Kroes
Sittard: Aioijs Cremers

Rosemarie Cremers-Teich t
Tüddern: Dré Cremers

Hilde Cremers-Meessen
Sittard: Hub Cremers

Floor Cremers-Janssen
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Fiddelaars
Familie Cremers

Sittard, 6 januari 1990
Bejaardenhuis deKollenberg
Corr.adres: Nusterweg 14, 6136KB Sittard
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op donderdag 11 januariom 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van het H. Hart van Jezus te Sittard-
Overhoven, waarna debegrafenis plaats zal vinden
op de algemene begraafplaats aan deWehrerweg te
Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De avondmis zal gehouden worden op woensdag
10 januariom 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Sittard. Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar dagelijks van 17.30 tot 19.00
uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

—^—^—_____ -_-__-------_______________________._
Met grote verslagenheid hebben wij vernomen dat,
ten gevolgevan een noodlottigongeval tijdens haar
skivakantie, van ons is heengegaan

Jolanda Alofs
leerlinge van klas S2b van het MEAO

Het doet pijn van een zo jong, veelbelovend levenafscheid te moeten nemen. Wij wensen haar oudersveel sterkte bij het dragen van dit onbeschrijflijke
leed.

Bestuur, directie, personeel,
leerlingen en ouderraad
MTS-MEAO Sittard

Geheel onverwacht is tijdens de vakantie van ons
heengegaan, onze klasgenote

Jolanda Alofs
Wij zullen Jolanda als klasgenote en als vriendin
missen.

Klas S2b MEAO Sittard

Door een noodlottig ongeval moeten wij afscheid
nemen van onze vriendin

Jolanda Alofs
Wij zullen haar missen.

Haar skivrienden

Het bericht van het plotselinge overlijden van de
zeereerwaarde pater

Vic Lenders O.F.M.
heeft ons erg geschokt.
Pas enkele maanden geleden nam hij afscheid als
rector van de verzorgingstehuizen Firenschat en
Hoog Anstel, waar hij bijna 20 jaar als zieleherder
werkzaam is geweest.
Hij had het voornemen zelf te gaan genieten van
een rustige levensavond.
Moge hij thans bij zijn Schepper de rust genieten,
waarnaar hij zo verlangde.

Bestuur en directie
Stichting Verpleegtehuizen
en bejaardenzorg Kerkrade
Directie, medewerkers
en bewoners yan Firenschat
Directie, medewerkers
en bewoners van Hoog Anstel

Kerkrade, 8 januari 1990

t
Bedroefd om haar heengaan, doch dankbaar voor
wat zij voor ons deed en betekend heeft, geven wij
u kennis, dat geheel onverwachtvan ons is heenge-
gaan, mijn lieve en zorgzame moeder, onze groot-
en overgrootmoeder en tante

Anna Bertha Kurth
weduwe uit het eerste huwelijk van

Joseph Eugen Bree
weduwe uit het tweede huwelijkvan

Johann Hubert Herf
Zij overleed in de gezegende leeftijd van 95 jaar in
het de Weverziekenhuis te Heerlen, voorzien van
het h sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: Mevrouw Schillings-Bree
Zandvoort: Hans en Mary

Ellen, Aldo
Nieuwenhagen: Christel en Hub

Claudia en Erik
Alsdorf: Frank en Hilde

Familie Kurth
Familie Bree

6371 XL Landgraaf, 8 januari 1990
Op de Heugden 65
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 12 januaria.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Familie te Schaesberg, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de
r.k. begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van donderdag 11 januari a.s. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 uur tot 18.45
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Zij heeft alles voor ons gedaan.
Zij heeft haar taak volbracht.
Zij ruste in vrede.

Heden is, na een lang en werkzaam leven, in de
ouderdom van 93 jaar, overleden, onze goede en
zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder,
overgrootmoeder, tante en nicht

Maria Hubertina
Elisabeth Pelzer

weduwevan

Johan Joseph Henssen
Wij gedenken haar met innige liefde.

Veghel: M.H.E. Vanthoor-Henssen
E.A. Vanthoor (t) en kinderen

Kerkrade (Locht): M.A.L. Janssen-Henssen
A.J. Janssen (t)

Simpelveld. M.H. Jongen-Henssen
F.J. Jongen en kinderen

Bocholtz: H.J.L. Henssen
J.G. Henssen-Scheeren en zoon

Vaassen: J.L.G. Henssen
I.A. Henssen-Bindels~ en kinderen

6351 GR Bocholtz, 8 januari 1990
Herver 21
Dr plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 12 januari 1990
om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Jacobus
de Meerdere te Bocholtz.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Rozenkrans, met aansluitend avondmis tot bijzon-
dere intentievan de overledene, is op donderdag 11
januari 1990 om 18.45 uur in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium,
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld; bezoekuren van
18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

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

Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor haar betekende, is zacht en kalm van
ons heengegaan, gesterkt door de h.h. sacramen-
ten, in de leeftijd van 79 jaar, onze lieve moeder,schoonmoeder, oma, schoonzus, tante en nicht

Maria Bellussi
weduwe van

Giovanni Dragolin
Wij vragen een gebed voor haar zielerust.

Heerlen: Gilda en Sjef de Vries-Dragolin
Marcel en Sandra

Brunssum: Bruno Dragolin en Carla
Enzo en Vivian
Sandra

Heerlen: Maria en Livio Bucic-Dragolin
Dino
Mieke
Familie Bellussi
Familie Dragolin

Brunssum, verpleeghuis Schuttershof,
7 januari 1990
Corr.adres: Marco Polostraat 10, 6413 SH Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op vrijdag 12 januariom 10.30 uur in de paro-
chiekerk H. Cornelius te Heerlerheide-Heerlen,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de alge-
mene begraafplaats aan de Kampstraat aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed donderdagom 18.45 uur, waarna
aansluitend om 19.00 uur de avondmis zal plaats-
vinden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela aan de Grasbroekerweg 20 in
Heerlen.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving I
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou- I
wen.

Voor de vele blijken van deelneming, on-
dervonden bij de ziekte, het overlijden
en de crematie van

Zef Roberts
zeggen wij hartelijk dank.

Familie Roberts

De zeswekendienst zal gehouden worden
op zondag 14 januaria.s. in de St. Lamber-
tuskerk te Oirsbeek om 11.00 uur.

t ;
Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is g$
ven, maar intens verdrietig dat wij haar moet*
missen, delen wij u mede dat, toch nog onV
wacht, van ons is heengegaan, mijn lieve vroii' }
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, groot-' 2
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante' li
nicht m e

Aaltje Barbara
Heidstra

echtgenote van c
Jakob Joseph Sauren

Zij overleed in de leeftijd van 69 jaar.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: J.J. Sauren 1
Kakert: Lies en Jan t

Landgraaf: Hub en Peggy c
Heerlen: Enny en Wim .

en al haar kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Heidstra
Familie Sauren

6371 DC Landgraaf, 7 januari 1990
Kieskoel 87
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou^
op donderdag 11 januari as. om 11.00 uur in def*
rochiekerk van de H. Familie te Schaesberg (V«}°
straat), waarna aansluitend de begrafenis K
plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats aan 'Hoofdstraat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is *schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare oveJ*|
dene, woensdag 10 januarias. om 19.00 uur in
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in derouwkaP*
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dageUr
van 16.00tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,f
lieven deze annonce als zodanig te willen besch""!
wen.

t
Dankbaar voor het vele goede, dat zij ons tijd*J
haar leven heeft gegeven, delen wij mede, dat Bj
den van ons is heengegaan, voorzien van de h *cramenten der zieken onze goede en zoTg&Z
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzus»*
tante en nicht

Gertrud (Frieda)
Jansen

weduwe van

Aloys Giesen
Zij overleed in de leeftijd van 72 jaar.

Kerkrade: Frits en Tiny Giesen-Godschal"
Frans en Jacqueline

Bunde: Piet en José Giesen-Jongen
Mariëlle en Roland
Marcel .

Kerkrade: Hans en Siena Jansen-Trompe'^
Familie Jansen
Familie Giesen

6462 GD Kerkrade, 7 januari 1990
Schummerstraat 51
Corr.adres: Hoofdstraat 27c, 6461 CM Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden*
donderdag 11 januaria.s. om 10.00 uur in de p&r
chiekerk H. Antonius van Padua te Kerkra^Bleyerheide, waarna aansluitend crematie te H^
len.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven 's e
geen condoleren.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd■
Woensdag 10 januari zal de overledene bijzon^
worden herdacht tijdens de avondmis van l 9'
uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekrt".
tuarium St. Pieterstraat 145, gelegen op het terre'
van de Lückerheidekliniek te Kerkrade-ChèV*"
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Mochten wij vergeten zijn u een kennisgeving
zenden, gelieven dan deze aankondiging als zo""
nig te beschouwen.

+ Hubert Wolters, 87 jaar, weduwnaar van Mar''|
f Hintzen, Kerkstraat 111, 6104 ABKoningsboSc'!|

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoU<»%]
heden, 9 januari, om 14.00 uur in de parochieel
van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Kon»1»
bosch.

+ Maria Clercx, 89 jaar, weduwe van Gerard*!
I Cox. Corr.adres: Dorpsstraat 55, 6042 LA R°\||mond-Asenray. De plechtige uitvaartdienst Ir\

worden gehouden heden, 9 januari,om 11.00 ui^H
de kerk van Asenray.

4- Agnes Gussé, 87 jaar, weduwe van Bair" raedts. Corr.adres: Beethovenstraat 323, 6°j
PM Roermond. De plechtige uitvaartdienst r\
worden gehouden heden, 9 januari,om 14.00 uur j!
de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermo" I
■}- Paul Newman, 27 jaar, levenspartner van J°i!! Creemers, P. Kempstraat 49, 6074 CN Melick-y~\
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden "J
den, 9 januari, om 10.30 uur in deparochiekerk
de H. Andreas te Melick.

"j-Cor Mertens, 69 jaar, echtgenote van Wi'l^I Claessen, Dorpsstraat 1, 6074 GA Melick- *Jplechtige uitvaartdienst zal worden gehoud*£
woensdag 10 januariom 11.00 uur in de paroch'
kerk van de H. Andreas te Melick.

-j- Hubert Bijlmakers, 82 jaar, weduwnaar v^T Fien Levels en Nellie Scheepers, Dorpsstraat"
6097 AP Heel. De plechtige uitvaartdienst zal *ol\den gehouden dinsdag 9 januariom 10.30uur in °St.-Stephanuskerk te Heel.

t Lambert Lensen, 64 jaar, weduwnaar van I^lSwagten. Corr.adres: Groenstraat 7, 6067 /*£Linne. De plechtige uitvaartdienst heeft in sti|v
plaatsgevonden.
4- To Beckers, 88 jaar, echtgenote van Sjang %1 chels, Eiland 30, 6107 CB Stevensweert. *£plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden 1*
den, 9 januari,om 10.30 uur in de parochiekerk v 3St.-Stephanus te Stevensweert.

Vervolg familieberichten zie pagina^

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. o^'^q.
1990 zijn de volgende faillissementen UITGESP"

KEN:
1. M. HAAS, Ailbertuslaan 266, 6461 TL Kerkrade. .

o.d.n. M. HAAS, Vinkerstraat 130A, 6464 GN **krade.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven
Curator: mr. P.H.R. Bruis, Erpostraat 16, 6461 r*
Kerkrade, tel. 045-463888 (flnr. 13742) uK2. A.J. TONIGOLD, Clavareaustraat 10, 6217 /j,
Maastricht, h.o.d.n. DAKDEKKERSBEDRIJF *TONIGOLD
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven $,
Curator: mr. G.A.M. Bijnen, H. van Veldekeplein *6211 TG Maastricht, tel. 043-250043 (flnr. 13743)

Dinsdag 9 januari 1990 " 12Limburgs Dagblad



Van onze verslaggever

2ifiHRLEN ~ Privé-detective Ben
j"'aema zal justitie in kennis stel-
een Vi? vermeende meineed door
van i^raadse hoofdinspecteur
Ketn- itie" TiJdens een voorlopig
trichtBenVerhoor voor de Maas"

ntse rechter-commissaris heeft
den.?latste verklaard dat hem tij-
dari onderzoek de naam van deenïn Van de Kerkraadse schilderij-'°ot nooit ter ore is gekomen.

gen v
aat echter haaks op verklarin-

topt. , twee rechercheurs van het
Team,Dge Recherche Bijstands
klaarH LRBT) die onder ede ver-
de la? ebben dat ze de naam van
Vem dader van een informant'nomen hebben, dat ze van dat

Tip na schilderijenroof in Kerkrade
Ben Zuidema meldt
vermeende meineed

gegeven een officieuze notitie ge-
maakt hebben en die hebben door-
gespeeld naar de leidingvan het Re-
cherche Bijstands Team dat toen
onder leiding stond van de betref-
fende hoofdinspecteurvan deKerk-
raadse politie.

„Ik leid hieruit af dat de hoofdin-
specteur van politie meineed heeft

gepleegd. Dat is een misdrijf. Eniedereen die kennis draagt van ge-
pleegde misdrijven is volgens de
wet verplicht die bij justitie te mel-
den", zegt Zuidema.

Bewijs
Het voorlopig getuigenverhoor, dat

inmiddels is voltooid, dient als be-
wijsmatariaal voor een civiele pro-
cedure die Ben Zuidema en zijn ad-
vocaat Max Moszkowicz sr nu kun-
nen starten. Zuidema en één van
zijn medewerkers maken aanspraak
op een hoge beloning (ze gaan uit
van één tot anderhalf ton) omdat ze
zeggen dat ze bij depolitieKerkrade
de naam genoemd hebben van de
latere dader van de schilderijenroof
die augustus 1987 in een huis in
Kerkrade werd gepleegd.

Pas midden deze maand wordt be-
kend of het ook echt tot een civiele
procedure zal komen. Het is best
mogelijk dat-het Nederlands Exper-
tisebureau, dat de beloning heeft
uitgeloofd, met de eisende partij
een compromis bereikt.

Jaarlijks verdwijnt ongeveer twee procent van bestand

Bibliotheek bewaakt
boeken tegen diefstal

Dagverzorgingdichter
bij de mensen brengen

Van onze verslaggeefster

Vervolg van pagina 1

Qperi gewone bibliotheek moet er
1^ relcenen dat elk jaar ongeveer
dtyj6 Pfocent van de collectie ver-itan^"' zo vertelt mevrouw Loo-
it! ys van de openbare bibliotheek
theeWk 10' In Venl° gaat de biblio-
SerPuitleensysteemPuitleensysteem automati-en- Dat betekent dat elk boek een

Zwaargewonde
op Noorderbrug
JJMSTRICHT - De 45-jarige L.P.

avonn Maasmechelen is gister-
Worm tegen half zeven zwaar ge-
vy geraakt bij een verkeersonge-
luk de Noorderbrug in Maas-
de l ■ De Belg merkte toen hij over
dat

DruB reed richting de Geusselt,
Zijner een defect was opgetreden in
.en v°ertuig. Hij parkeerde zijn wa-

°P derechter rijstrook,
"j.

bet^ 1 niJ' na de motorkap te heb-
de r

geopend, de motor controleer-
stie)?ed een andere wagen met grote
de d ld °P dezelfderijstrook in op
%>m te wagen, waardoor de manra overreden.

g moest naar het Academisch
tya e£huis worden overgebracht,
tyerv , J hem een gebroken rugge-

erd geconstateerd. De be-
Vji r°-er van de wagen die het onge-
uit i^eroorzaakte, de 27-jarige P.H.
sehl tricht- verklaarde de Belgi-e auto te laat te hebben gezien.

Centraal Beheer
krijst achteraf
toch gelijk

streepjes-code krijgt en in een com-
puterbestand wordt gestopt. Daar-
door wordt het makkelijker te con-
troleren welke boeken verdwenen
zijn. Volgens mevrouw Loomans
merkt het bibliotheekpersoneel nu
pas dat een boek verdwenen is als
het tevergeefs gereserveerd wordt.
In Maastricht is de automatisering
in volle gang. Wel zijn alle boeken
beveiligd met magneetstrips. Als
iemand toch probeert een boek mee
te nemen zonder het af te laten

het streepjescodesysteem gewerkt.
In 1985 werdvoor het eerst in 70 jaar
een inventarisatie gemaakt. Er ble-
ken 5000 boeken te weinigte zijn. In
1986 werd weer geteld en bleek dat
er in eenjaar 600 boeken verdwenen
waren. Toen in 1987 bleek dat er nog
eens twee keer zoveel boeken ver-
dwenen waren werden de eerste
plannen voor de pas voltooide auto-
matisering geboren.

Alle bibliotheekwoordvoerders zijn
het er over eens dat het met de ver-
dwijning van boeken, door de be-
veiliging, nogal meevalt. Het is
vooral de vernieling door uitknip-
pen van plaatjes, die voor proble-
men zorgt.

stempelen gaat er een alarm af. Wel
vermoedt mevrouw de Coster van
de Maastrichtse bibliotheek datzon
10 tot 15 procent van de boeken al-
leen nog in de kaartenbak aanwezig
is. Het gaat dan niet alleen om boe-
ken die nooit meer terug zijn ge-
bracht. Er zijn ook veel boeken weg-
gegooid omdat ze kapot waren.
Sommigen daarvan staan nog
steeds geregistreerd. Zo zijn er
sinds de oprichting van de biblio-
theek in 1916 natuurlijk wel meer
administratieve blunders gemaakt
waardoor het systeem niet meer
precies klopt.

In de bibliotheek van Roermond is
de automatisering net achter de rug.
Sinds 15 december wordt daar met

vrr^LEN - In elke bibliotheek verdwijnen boeken. In heel', dei-land worden daarom beveiligingssystemen in bibliothe-
b n ingelegd. In Amsterdam bleek zon 40 procent van de
wv en verdwenen maar ook in Limburg zijn de collecties nietveuig.

Zorg op maat is een gevleugelde uitdrukking aan het worden in
de verpleeghuizen in den lande. In een aantal verpleeghuizen
zijn experimentele projecten opgezet waarin hulp wordt gebo-
den aan patiënten die niet in een verpleeghuis wonen, maar wel
extra zorg nodig hebben om bepaalde vaardigheden te verbete-
ren of te behouden. Het St.-Camillus in Roermond is een van de
verpleeghuizen waar een proefproject dagverzorging is opge-
zet.

ROERMOND - Het Roermondse
verpleeghuis St.-Camillus hoopt
nog dit jaar van start te kunnen
gaan met 'dagverzorging-plus'.
In drie bejaardenoorden in Roer-
mond en omgeving zullen spe-
ciale teams dagverzorging en pa-
ramedische begeleiding (bijvoor-
beeld fysiotherapie) gaan bieden
aan bejaarden, die extra hulp no-
dig hebben om zelfstandig te
kunnen blijven functioneren.
Het proefproject gaat waar-
schijnlijk zon 450.000 gulden per
jaar kosten. De experimentele
fase duurt drie jaar.De provincie
Limburg en het verbindingskan-
toor AWBZ hebben steun toege-
zegd aan het plan. Het project
wacht nog op toestemming van
de Ziekenfondsraad.

Met 'dagverzorging-plus' ver-
plaatst verpleeghuis St.-Camil-
lus haar kennis en know-how op
het gebiedvan de revitalisering -het opnieuw actief en vitaal krij-
gen van mensen - naar de bejaar-
denoorden. „De patiënten wor-
den geholpen op een lokatie die
dichter bij huis is," aldus direc-
teur B. Teunissen van St.-Camil-
lus. Dat is niet alleen prettiger
voor de bejaarden zelf, maar op
die manier kunnen ook meer
mensen geholpen worden," legt
Teunissen uit. Het St.-Camillus
is het enige verpleeghuis in Lim-
burg dat een dergelijk project op
de rails heeft staan.

'Dagverzorging-plus' richt zich
op patiënten die na ontslag uit
dagbehandeling of verpleeghuis
teruggaan naar huis en dreigen
terug te vallen indienze geen on-
dersteuning krijgen. Het project
is eveneens bedoeld voor men-
sen diethuis of in een bejaarden-
oord wonen en die extra zorg no-
dig hebben om het zelfstandig
functioneren en de zelfzorg te
verbeteren. Daarnaast komt de
'dagverzorging-plus' van pas

voor patiënten die eigenlijk op-
genomen moeten worden in een
verpleeghuis of bejaardenoord
maar die daar nog niet geplaatst
kunnen worden.

Het project gaat uit van in totaal
24 tot 30 'dagverzorging-plus'
plaatsen op drie verschillende lo-
katies. Hiervoor worden de tien
extra plaatsen dagbehandeling
waarop het St.-Camillus de ko-
mende jaren recht heeft omge-
wisseld. Volgens directeur Teu-
nissenzijn er al contacten gelegd
met de bejaardenoorden waar de
centra moeten komen. Het over-
leg is echter nog niet afgerond.
Teunissen verwacht dat jaarlijks
ongeveer 45 mensen van de faci-
liteiten van het 'dagverzorging-
plus' project gebruik kunnen
maken.

Financiering
Een deelvan de kosten wordt ge-
financierd door de provincie
Limburg. Een ander deel wordt
bekostigd met AWBZ-gelden
door middel van substitutie van
die tien plaatsen dagbehande-
ling. Is het project een succes
dan wordt het met gelden van de
provincie en AWBZ voortgezet.
Als blijkt dat het project na drie
jaar niet tot het beoogde resul-
taat leidt, dan worden de 'dag-
verzorging-plus' plaatsen weer
ingeruild voor tien dagbehande-
lingsplaatsen bij verpleeghuis
St.-Camillus.

Het project past in het beleid van *
het St.-Camillus, meent Teunis- *
sen. Het verpleeghuis heeft al
een lange geschiedenis wat be-
treft dagbehandeling en reacti-
vering. Het verpleeghuis wil
geen 'triest eindstation' zijn.
„Vanaf 1982 richten wij ons op 'het reactiveren van patiënten.
Nu vertrekken er jaarlijks 100 "mensen. Dat waren er in de jaren
1981/1982 slechts 42, terwijl de
zwaarte van de handicaps en de
leeftijd van de patiënten zijn toe-
genomen." Het St.-Camillus telt
264 interne patiënten/bewoners
en heeft op dit moment dertig
dagbehandelingsplaatsen.

Het project past ook in het stre-
ven mensen niet onnodig te hos-
pitaliseren. In de eerste plaats
een verblijf in een verpleeghuis
duur. Dagverzorging is aanzien-
lijk goedkoper. En in de tweede
plaats zijn er nog wachtlijsten
voor deverpleeghuizen. Het is de
bedoeling dat patiënten, die in
aanmerking komen voor dagv
zorging-plus, eerst twee dagen
het St.-Camillus worden opgeno- j
men ter observatie. Er wordt dan "
een persoonlijk verzorgingsplan"
gemaakt op basis waarvan het'
behandelende team te werk gaat_i
Het dagprogramma bestaat oru-
der meer uit het (opnieuw) aanle-.
ren van hobby's, het lezen van de "krant, activiteiten in groeps\
band, aangevuld met therapie "„Dagbehandeling op maat," al
dus Teunissen.

1^ . verzekeringsmaatschappij
de cv '*eP afgelopen jaarvoorop om
dir °Pstalpremies te verhogen. De
rin cteur van de Utrechtse verzeke-
Oo^fnaatschappij was overigens

'c°n ï
an de commissie die tot de

' Ci!-US'e was gekomen om de in-
'nbr i?remies vanwege stijging van
ver. aken in de negen gemeentes te
üje °Sen. Van Amev was gisterent^jnand bereikbaar voor commen-

k e j
raal Beheer in Apeldoorn, en-

We , baanden geleden een van de
Scha l§e grote verzekeringsmaat-
r^ aPpijen die niet wilde deelne-
heeft aan een premie-verhoging,
„In * nu achteraf gelijk gekregen:
_>een meeste middelgrote steden is
br9g, sPrake van een gestegen in-
ie^ krisico", zei directeur P. Kroe-van Centraal Beheer toen.

f'l_j oordvoerder van de verzeke-
tèr|^maatschappij toonde zich gis-
fif! verheugd dat zijn verzeke-
haFmaatschappij gelijk heeft ge-
Ce 'maar erkende tegelijkertijd dat
'ïajj r. aal Beheer blijft vasthouden
's da

ZlJn eiëen cijfermateriaal. „Het
OqU oolc best mogelijk dat Amev
k 6n fehjk heeft gehad dat de inbra-
gen »-

die negen gemeentes geste-
un h

n voor wat betreft de huizenac verzekerden bij Amev."

Autobusongeluk Starelot
Zes maanden cel
voor nalatigheid

Van onze correspondente
TONGEREN - De correctionele
rechtbank van Tongeren heeft giste-
ren uitspraak gedaan in dezaak van
het dramatisch autobusongeval dat
drie jaar geleden in Stavelot plaats-
vond. Daarbij kwamen 8 mensen
om het leven terwijl er 42 werden
gewond. Onderzoek wees uit dat de

remmen van de bus niet gewerkt
hadden.

De bedrijfsleider van het busbedrijf
werd nu nalatigheid ten laste gt-
legd. Hij werd verantwoordelijk
geacht en veroordeeld tot een ge-
vangenisstraf van zes maanden met
uitstel voor drie jaar, 12.000 fraijk
boete en een derde van de kosten.
De onderhoudsmonteur werd vrij-
gesproken. De man moest in zijn
eentje instaan voor het onderhoudvan negen autobussen en zes mini-
bussen, volgens de rechtbank
onmogelijke opdracht.

Geen aanklacht
mgr Gijsen na
protest vrouw

ROERMOND - Bisschop J.M.
Gijsen zal geen aanklacht indie-
nen tegen een vrouw uit Melick
die tijdens een kerkdienst in
haar woonplaats de bisschop van
Roermond met een dictator heeft
vergeleken. Dit heeft een woord-
voerder van het bisdom gister-
morgen meegedeeld.

De vrouw benutte zaterdag-
avond de viering van het 800-ja-
rig bestaan van de St. Andreas-
parochie in Melick om te protes-
teren tegen de bisschop, die zelf
voorging in de eucharistie. Tij-
dens de dienst liep de vrouw
naar voren en ontvouwde een
spandoek met de tekst: 'Weg met

Jo-Jo Gijsen en andere dicta- Jtors. Kort daarop ging de vrouw
wéér in een bank zitten en borg j
het spandoek op.

Een kerkganger die zich aan het I
gedrag van de vrouw had geer- i
gerd, waarschuwde de politic.
Na enige discussie werd de
vrouw verder ongemoeid gela- \
ten. Aan omstanders deelde zi^,'
mcc lid te zijn van de progressie»-
ve rooms-katholieke groepering
'De jonge kerk' in Roermond en
tevens actief lid van Amnesty In-
ternational.

Aan haarverklaringen voegde zij
nog toe: „Ik geloof in God, maar
niet in Zijn grondpersoneel".
Haar protest werd onder meer in-
gegeven door de gedachten van
Gijsen over homofilie, alsook de
manier waarop kanunnik W. van
der Valk het veld heeft moeten
ruimen.

Verdachte van
schietpartij in

Akenopgepakt
»te ;? - De politie van Aken heeft
1 omstreeks een Joe-
W 0 aaf gearresteerd die ervan

ver(^acht in de nieuwjaars-
een }_°P de Peterstrasse in Aken
*eer Jarige man met drie schoten

Zwaar te hebben verwond.
.tietp

'-Osl at n^er om een 24-jarige Joe-

' 'iif9^' zonder vaste woon- of ver-'
kw Plaats. Het motief zou een ruzie

Uen z'Jn- waarbij de Joegoslaaf
$lac j°nderspit dolf en waarbij het"toffer toeschouwer was.Kn."van n.' s voorlopig op verdenking
.weging tot moord achter slotenendel gezet.

" Een beeld van de dagbehandeling die op ditmoment alplaatsvindt in het St.-Camillus.
Foto: JEROEN KUIT

(ADVERTENTIE)

SJUyiBURGSyjSIPHONIE

OWEST
Dirigent: Anton Kersjes
Solist: Raphaël Oleg, viool
Programma
Jacqueline Fontyn -In The Green Shade
Edouard Lalo — Symphonie Espangole
César Franck - Symfonie in d

Raphaël Oleg, in 1959 in W^l SP(B H

bouworkest. ____^^^^^________________i

wo. 10 januari Heerlen za. 13 januariMaastricht
20uur Stadsschouwburg 20uur Staargebouw
(045)-716607 (0431-293828
vr. 12 januariSittard di. 16 januariRoermond
20 uur Stadsschouwburg 20uur De Oranjerie
(04490.-10616 (04750)34724

(ADVERTENTIE)

OPRUIMING 1
Viscose coupons w
bloemendessins g *\u\ v160 tot 2.00 mtr. lang, 1.50 cm breed f ■ «JU p.st. K
Unie coupons o Cll (
katoen, viscose, linnen, corduroy O■ JU p.mtr. W
Jogging coupons o qc »
in alle pasteltinten O ■ %J«J p.mtr. IK
Schitterende carnavalstoffen vanaf O.UU W
p.mtr. 150 cm breed \W
o.a. tulle - fluorkleuren A
rib - neonkleuren Q AP K

De allernieuwste dessins O 9 üo p.mtr. K

fc|^Ï3^32juSLM KERKRADE - tel. 416974
■**"■ W/^Za Spekholzerheide - Akerstraat 65mo^Lm\ SÉ>)V VENLO ' ROERMOND - , IB^y^STIPHOUT - HELMOND I

mr

" Een van de betrokken auto's wordt weggesleept. Foto: PETER roozen

Gewonde bij kettingbotsing
SPAUBEEK - Op de autoweg Kerensheide rich-
ting Heerlen vond gisteravond kort voor 18 uur na-
bij de afslag Spaubeek een kettingbotsing plaats
waarbij een negental auto's betrokken was en een

gewonde naar het ziekenhuis moest worden afge-
voerd.
Het verkeer in beide richtingen is geruime tijd ge-
stremd geweest.

Dinsdag 9 januari 1990 " 13
provincieLimburgs dagblad
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f
Temidden van allen diehem zo dierbaar waren is heden zacht en kalm in
de vrede van Christus van ons heengegaan, mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Jan Snijders
weduwnaar van

Agnes Dohmen
echtgenoot van

Lien Ehlert
Hij overleed, voorzien van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van
74 jaar in het de Weverziekenhuis te Heerlen.

De diepbedroefde familie:
Waubach: E.M.A. Snijders-Ehlert

Nieuwenhagen: Marian en Sjef Meens-Snijders
Angelique en Jenny

Schaesberg: Dré en Sophie Snijders-Wetzels
Tim en Bianca

Waubach: Frans en Marianne Snijders-Hanssen
Nadine en Manon

Rimburg: Pierre Snijders en Daisy Oirbons
Familie Snijders
Familie Ehlert
Familie Dohmen

6374 GD Landgraaf, 7 januari 1990
Schoolstraat 21c
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal worden ge-_ houden op donderdag 11 januaria.s. om 11.00 uur in deparochiekerk van
H. Jozefte Waubach.
Samenkomst in de kerk, alwaar vanaf 10.40 uur gelegenheid is tot schrif-
telijke condoleance.
Woensdag 10 januari wordt de overledene bijzonder herdacht in een
eucharistievieringom 19.00 uur in voornoemde kerk; vooraf om 18.40 uur
rozenkransgebed.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwkamer te Nieuwenhagen,
Beuteweg 32.
Bezoektijd dagelijks tussen 18.15 en 18.30 uur.
Zij die onverhoop geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
annonce als zodanig te willem beschouwen.

; Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijdenan ons bestuurslid de heer

Johan Snijders
begiftigd met de zilveren KNVB-speld

Meer dan 25 jaar was hij actief voor de r.-k. vv. Rimburg. Zijn inzet zal
steeds in onze herinnering blijven voortleven.

Bestuur en ledenr.-k. vv. Rimburg

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles voor hem be-tekende, geven wij met droefheidkennis dat, geheel onverwacht, van ons
is heengegaan, onze lieve vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en■ neef »

Harie Brounen
weduwnaar van

Mariek Portz
Hij overleed in de leeftijd van 69 jaar, voorzien van het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Landgraaf: Hub, Ute
Petra, Wilma en Sonja

Heerlen: Harrie en Marjan
Kerkrade: Lucie, Ruud

Monique en Carlo
Kerkrade: Mia, Matheu

Jacqueline en Maarten
Heerlen: John

Familie Brounen
Familie Portz

6414 AA Heerlen, 6 januari 1990
Heihoven 7
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoudenop donderdag 11 janua-
ri as. om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Cornelius te Heerlerheide,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k. begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentievan onze dierbare overledene, woensdag 10
januariom 18.45uur, aansluitend avondmis in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer van Lindeman uit-
vaartcentra, Spoorsingel 4 te Heerlen, dagelijks van 18.30 uur tot 19.00uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Het heeft de Heer van leven en dood behaagd tot Zich te nemen, mijn
zorgzame schoonzus, tante en nicht

Maria Theresia
Wagemans

echtgenote van wijlen

Jan Willem van Burk
Zij overleed op de leeftijd van 81 jaar, voorzien van de h.h. sacramenten.

Berg a.d. Maas: H. Wagemans-Duckers
Familie Wagemans
Familie Van Burk
Familie Lankhuizen-Smeets

6129 BT Berg aan de Maas, 7 januari 1990
Julianastraat 45
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden
op donderdag 11 januari om 10.30 uur in de H. Michaëlkerk te Berg a.d.
Maas.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Woensdagavondom 19.00 uur wordt de avondmis gehouden in het bejaar-
dencentrum De Moutheuvel te Stem.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van uitvaartcentrum Dae-
men & Zn, Heirstraat 41 te Elsloo-Stein; bezoek dagelijks van 17.00 tot
17.30 uur.

tSef Biermans, 80 jaar. weduwnaarvan Elisabeth
Wolters, Hoofstraat 136, 6061 CG Posterholt. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
woensdag 10 januari om 14.30 uur in de St.-Mat-
thiaskerk te Posterholt.

t Maria Seegers, 85 jaar, weduwe van Willem
Roubroeks, Vurensteeg 4, 6061 EJ Posterholt.

De plechtige uitvaartdienst zal worden, gehouden
woensdag 10 januari om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Matthias te Posterholt.

officiële mededeling
GEMEENTE VOERENDAAL

OPENBAREKENNISGEVING
Ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 11 van de Wet op deRuimte-
lijke Ordening juncto artikel 27 van
de voorschriften, die deel uitmaken
van het bestemmingsplan „Voeren-
daal-Kunrade" juncto de artikelen
11 en HA van de voorschriften, be-
horende bij de bestemmingsplan-
nen „Kunderhoes-Zuid" en „Kun-
derhoes-Zuid, le herziening" en ar-
tikel 24 van het bestemmingsplan
„Kunderhoes", maakt de burge-

meester van Voerendaal bekend,
dat met ingang van donderdag 11 ja-
nuari 1990 gedurende 14 dagen ter
gemeentesekretarie, sektie ruimte-
lijke ordening en milieubeheer (ka-
mer 8) voor eenieder ter inzage lig-
gen:
- een ontwerpplan tot uitwerking

van de genoemde bestemmings-
plannen en

- een ontwerpplan tot wijziging
van het bestemmingsplan „Kun-
derhoes".

Het ontwerp-uitwerkingsplan en
het ontwerp-wijzigingsplan voor-
zien in de ontwikkeling van wo-

ningbouw (± 115 woningen) in W
plangebied, dat globaal begren^
wordt door de Desteijnstra*
Grachtstraat, Hëerlerweg, Kunde*
gats, Minghof en Strabachhof.
Gedurende voornoemde term']1
van tervisieligging kunnen belató
hebbenden tegen de ontwerppl3"
nen schriftelijk gemotiveerde b
zwaren indienen bij het college
burgemeester en wethouders.
Voerendaal, 9 januari 1990

De burgemeester van
Voerendaal,
mr. H.G.M. Strous

I /^C I DONDERDAG KOOPAVOND TOT 9 UUR *
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y^ÊÈs&fi. "■"| ""''^° _""''" '^:TO|ii""^i^^^j^SSu»iiiïu^^ » Ij1
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f I ~flj I ■_■ |1 'A^_i centrum bi| het Vrijthof).
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In diverse kleuren leverbaar zonder meerprijs. Kfl a ACTDipUT
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KORSETTERIE- korsetterie-lingerie UNIEKE BALANSOPRUIMING
I lIIPCDIC KORSELETS grote maten van 189- v00r89,00 8 , 11T„, p mMMMfILINUËIfIt KORSELETS EN PANTYLETS met buikversteviging PANTY S speciaal voor pantalon van 24,50 v00r12,00 I

van 139,- ....„ voor 79,00 BH lange maagband van 85,- voor 39,00 PM
MET EEN SPECIALE PANTYLETS van 179,- v00r69,00 i" r^ad^oofkaToen^an^ gl" "m?'! 2 ikPU

AFDEL.NG ELASTIEKE 'iCht9ewicht kat°e"
v00r59 00 NACHTHEMDE^

KOUSp^^c' SCHE MEmIcHERUGBANDvanÏBO,-::::i sïfsMJÜR«N 9'" JT35'°°
BANDAGES, GAINES met sluiting van 110,- voor 59,00 DUSTERS badVnf' 9QQ ??ö i"iQ * <*£"£ 1 JOOK NAAR MAAT. PANTY'S met lange pijp van 69,- voor 39,00 REpSDüST^ " halvlorMs II '% fll, o*!JIÏ!f S!ipnio^e!Vano?ön VO°?2'S2 ANGORA WOLLEN ONDERGOED "r"""!"""20%korting lEf liLevering ziekenfondsen | PANTY'S slipmodel van 34.90 v00r19,00 SLiPS MET LUXE KANT v00r12,50 ■ M 1

Op alle met-afgeprijsde artikelen KrtPCPtfPf\P R £) ïï\7KPKP _F*s" HOLIHPtt «
10% korting, uitgezonderd ■ ■ WW Bj fIW ■ 1W lIHIIIHvIIvI V ■ IVMI/Vll Saroleastraat 50, Heerlen, tel.: 045-713419.

maatwerk en medische artikelen. DE SPECIAALZAAK WAAR U DESKUNDIG WORDT GEADVISEERD



" Het ei (maar ook de slachtkip) is weer eens in opspraak door het vóórkomen van de bac-
terie salmonella, een van de bekendste veroorzakers van voedselvergiftiging. Archieffoto.

van voedselvergiftiging als ge-
volg van het eten van kippevlees
en eieren niet groter ofkleiner is
geworden in de laatste jaren.

L^ENBURG,_ De belangstelling voor de zogeheten 'gif-
L ln Zuid-Limburg is verdubbeld in 1989 ten opzichte vanK Voorafgaande jaar. Die verdubbeling betreft zowel het aan-
ligDezoekers aan de gifbus als de ingeleverde hoeveelheid af-
P\fn het mobiele inleverdepot van Verol Recycling uit Maas-r-nt werd vorig jaar in totaal 222.601 % kilo klein chemisch af-
WUn de huishoudens ingeleverd. In 1988 was dat nog maar
t "3l/2 kilo.

Van onze verslaggever

Ook hij acht de hygiëne op de be-
drijven heel belangrijk. „De be-
drijven weten dat de hokken ge-
reinigd en ontsmet moeten wor-
den voordat nieuwe dieren wor-
den aangevoerd. Wij zorgen er te-
vens voor dat eendagskuikens
vrij van salmonella worden aan-
gevoerd."

kenhuis in Roermond, is van me-
ning dat het onderzoek van het
RIVM 'een zwaar vertekend
beeld geeft. „Het is een globale
berekning op basis van waar-
schijnlijkheid. Een toename van
het aantal ziekmeldingen als ge-
volg van salomnellabesmetting
zegt in feite niets. De mensen zijn
er als gevolg van publicaties nu
meer op bedacht." Hij cohtsta-
teert in ieder geval geen toename
van het aantal gevallen in Mid-
den-Limburg. Het laboratorium
had destijds wel te maken met
vergiftigingen in Grathem en
Roermond.

flens üeveelheid werd door 33.079
flkoek aanëeleverd. In 1988 lag het

■**> de k3an e gifDUS °P iets meer
flhen £elft daarvan met 17.929 per-KL„üe gifbus komt thans, nadatflvan ptember ook Geleen bij wij-

Proef meedoet, in negentien

van de 23 Zuidlimburgse gemeen-
ten, alsmede in Grathem.

Iri Geleen is men overigens pas
schoorvoetend ingestapt. Tot nog
toe boden 33 Geleendenaren in to-
taal slechts 150 kilo klein chemisch
afval aan. Dat steekt schril af tegen
koploper Heerlen met 5613 bezoe-
kers die samen 28.355 kilo inlever-
den. Wat hoeveelheid betreft spant
trouwens Maastricht de kroon met
36.248V2 kilo,'ingeleverd door 4371
Maastrichtenaren.

Bewuster
Verhoudingsgewijs lijken evenwel
de inwoners van Stem het zorgvul-
digst om te gaan met het klein che-
misch afval. Liefst 3313 Steindena-

Toch is het zo dat volgens een ruwe
schatting meer dan de helft van het
klein chemisch afval uit de huishou-
dens nog niet in de gifbus, c.g. bij
Verol terecht komt. Lambrichs
schat dat zijn bedrijf thans tussen
veertig en vijftig procent inzamelt.
Behalve de bijna 223.000 kilo in de
gifbus is dat ook nog eens 115.6831/.
kilo van de vaste depots bij de ge-
meenten Kerkrade, Susteren en

Intensivering
Verol gaat in het nieuwe jaar op de-
zelfde voet verder. Het aantal mo-
biele depots (gifbussen) is inmid-
dels uitgebreid van drie naar vier.
De proef in de Geleense wijk Das-
senkuil wordt gecontinueerd. Wel
wordt op verzoek van onder andere
de gemeenten Heerlen, Sittard, Wit-
tem en Meerssen onderzocht hoe
een intensivering van het inzamelen
kan worden bereikt en bekostigd.
Die intensivering betekent in feite
kwartaalsgewijs huis aan huis inza-
melen van dit afval met behulp van
de zogeheten milieubox.

Voor de 215.815 huishoudens die
Verol op een van twee manieren 'be-
dient' komt dat neer op 1,57 kilo ge-
middeld per huishouden. In 1988
was dat (voor 202.315 huishoudens)
nog maar een gemiddelde van 0,98
kilo. Ook weer volgens een ruwe
schatting levert een huishouden in
Nederland gemiddeld zon driekilo
aan klein chemisch afval op.

ren brachten samen 25.317Vz kilo
naar de gifbus.
Volgens Peter Lambrichs van Verol
Recycling is het succes van de gif-
bus te danken aan het feit dat de in-
woners van Zuid-Limburg veel mi-
lieubewuster zijn geworden. En dat
is dan weer terug te voeren op de
voortdurende aandacht die aan mi-
lieuen milieurampenwordt besteed
door de media. Bovendien raakt
ook de wijze van inzameling steeds
meer ingeburgerd bij het publiek.
„Bet is net als met de glasbak. De
mensen zijn daar inmiddels zo aan
gewend dat de meesten het glas
daarheen brengen," zo is de indruk
van Lambrichs.

Bom, alsmede Voerendaal en van
de stortplaatsen.

Toename
Bij de DGD Zuidelijk Zuid-Lim-
burg in Maastricht is in de twee-
de helft van vorig jaar een forse
toename geconstateerd van het
aantal ziekmeldingen als gevolg
van besmetting met salmonella.
Er kwamen 145 meldingen bin-
nen, daarvan 115 met salmonella
enteritidis. In de maanden daar-
voor was dat aantal slechts 12.

De Gezondheidsdienst Westelij-
ke Mijnstreek constateert daar-
entegen dat de laatste maanden
geen enkele melding meer is bin-
nengekomen. In de zomermaan-
den was er wel sprakevan enkele
ziektegevallen (tussen vijf en
tien per maand).

Slachtoffers
Gevoelig voor de bacterie zijn
vooral kinderen beneden vijf
jaar, mensen met een zwakke ge-
zondheid, zwangere vrouwen en
bejaarden. In diecategorieën val-
len dan ook de meeste slachtof-
fers. Jaarlijks sterven aan voed-
selvergiftiging als gevolg van de
salmonellabacterie ongeveer 30
mensen en dat aantal is al enkele
jarenconstant. Het gaat hier om
officiële cijfers tot en met 1987.
Volgens het RIVM is dat aantal
'in de laatste twee jaren fors toe-
genomen.

HEERLEN - Het Produktschap
voor Pluimvee en Eieren is niet
onder de indruk van de recente
cijfers over het voorkomen van
de bacterie salmonella enteriti-
dis bij pluimveebedrijven. Zoals
gisteren gemeld bleekuit een on-
derzoek van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Mi-
lieuhygihe (RIVM) o.a. dat de
bacterie voorkomt bij een op de
vier bedrijven in de legsector en
bij een op de acht in de mestsec-
tor.

Ook de heer J. Pennings, consu-
lent voor de pluimveehouderij in
Limburg, vindt de publicaties
zwaar overdreven. „Ik geloof er
niets van. Er bestaat nauwelijks
gevaar voor besmetting op
pluimveebedrijven. De oorzaken
kunnen ook elders liggen. Hoe
wordt bijvoorbeeld in restau-
rants omgegaan met slachtkip-
pen en eieren? We hebben hier
namelijk te maken met een uit-
wendige besmetting bijvoor-
beeld via de mest, het ei als zoda-
nig kan niet besmet zijn. Het
voornaamste wapen in debestrij-
ding van de bacterie op pluim-
veebedrijven is daarom de hygië-
ne. De pluimveehouders zijn
zich daarvan bewust."

Vorig jaarbijna kwart miljoen kilo ingeleverd

Chemisch afval in
gifbus verdubbeld

Dr. Sturm, o.a. hoofd van het mi-
cro-bacteriologisch laborato-
rium van het St.-Laurentiuszie-

De heer A. Mijs van het Produkt-
schap voor Pluimvee en Eieren
constateert dat het voorkomen

In de grootwinkelbedrijven was
gisteren weinig te merken van
een dalingin de verkoop van eie-
ren en slachtkippen.

Hoger Philips Personeel
wil een CAO ’à la carte’

Werknemers bepalen zelfpakket arbeidsvoorwaarden

Opendag Middelbare
Agrarische School

- De Middelbare(«ische School (M.A.S.) houdt
Iry t!c^aB 21 januari een open dag
'IW- *nema "kwaliteit". Toe-
dg "ge leerlingen en andere be-

tellenden wordt 's middags
«st tot 1600 uur uit.gelegd wat

Ven naar kwanteit betekent
het onderwijs aan de M.A.S.

Commissie voor
conflict bij
De Limburger

- Een onafhankelij-
-ornmissie gaat de komende we-

k»g^. n onderzoek instellen naar de
''Jkheden binnen de redactie

|C "-et dagblad De Limburger in
k ht en Roermond- Zoals be"

SJ.3 heeft het merendeel van de re-

* vertrouwen in de hoofd-ctie opgezegd. Mr Van Roosen-
IfM °ud-projectdirecteur bij de
Ij. en thans onder meer voorzit-
ite de Stichting Reclame Code,
t^ëezocht door de directie. Me,

Wst dr' Suzanne Pièt> oud-jour-
Cg ? en thans communicatiestra-
fes'j ls door de directie in de com-
KiJ5 "enoemd op voordracht van;redactieraad.It*L. ,wee commissieleden, geassis-
lrs Dij hun werk door het hoofd
Kf,° neel Chrit Leenders, gaan on-
Sèn noe de redactie functio-
fe^}' meer speciaal de manier
6m:°P de hoofdredactie en de re-

lQnele afdelingen samenwer-

HEERLEN - De Federatie van Ho-
ger Philips Personeel FHPP vindt
dat er bij Philips een CAO 'a la carte'
moet komen. Werknemers moeten
naar de mening van de FHPP tot op
zekere hoogte zelf hun pakket ar-
beidsvoorwaarden kunnen bepalen.

Bestuurder mr W. ter Welle van de
FHPP heeft dit gisteren meege-
deeld. De bestaande CAO bij Phi-
lips loopt eind maart af.

volgens De Graaf nog steeds niet
het beoogde rendement opgeleverd.

De financiële resultaten van Philips
in Nederland zijn niet goed, aldus
de FHPP. „Het concern maakt meer
winst als handelshuis en als hande-
laar in onroerend goed dan als on-
derneming. Philips koopt in toene-
mende mate onderdelen in, met
name in Japan. Dat gebeurt niet uit
luxe", aldus De Graaf. De koers die
Philips daarbij vaart is naar zijn me-
ning niet altijd even duidelijk. „Af
en toe voert Philips zelfs een zwal-
kende koers".

De voorstellen van de FHPP zijn
vastgelegd in een discussienota. De
leden van de FHPP bespreken die
nota de komende maand. Pas daar-
na worden de definitieve voorstel-
len voor de nieuwe CAO geformu-
leerd.

Philips wil pas reageren op de voor-
stellen van de FHPP tijdens de
CAO-onderhandelingen.

" De gifbus komt nu re-
gelmatig in 19 van de 23
Zuidlimburgse gemeen-
ten. Deze foto is genomen
bij de afgifte van het eer-
ste gif in de gemeente
Beek in juli 1988. In het
afgelopen jaar leverden
ruim 33.000 mensen hun
afval bij de bus in.

Archieffoto:
WIDDERSHOVEN

De Federatie van Hoger Philips Per-
soneelvindt dat de werknemers van
Philips in de toekomst zelf moeten
kunnen kiezen tussen bij voorbeeld
een hoger inkomen, meer vrije tijd
of een betere pensioenregeling. De
FHPP wil die nieuwe regeling stap
voor stap invoeren. Volgens be-
stuurder Ter Welle is daar minstens
tien jaar mee gemoeid. Tijdens de
onderhandelingen voor de nieuwe
CAO kan naar de mening van de
FHPP al begonnen worden met de
instelling van een gezamenlijke

Volgens bestuurder drs J. de Graaf
van de FHPP behoren de reorgani-
saties bij het concern voorlopig nog
niet tot het verleden. Ook de jaren
negentig zullen in het teken staan
van diepgaande herstructureringen,
verwacht hij. Daarbij zal het accent
meer dan in het verleden komen te
liggen op het streven van Philips
om de verantwoordelijkheid voor
het beleid te decentraliseren naar
bedrijfsonderdelen. De reorganisa-
ties van de afgelopen jaren hebben

Reorganisaties

commissie om de CAO 'a la carte'
voor te bereiden.

De Federatie van HogerPhilips Per-
soneelvraagt in de nieuwe CAO, die
een looptijd moet krijgen van een
jaar, een inkomensverbetering van
3,5 procent. Daarnaast wil de FHPP
een extra verletdag, die voortvloeit
uit de huidige CAO, omzetten in een
structurele verhoging van nog eens
0,5 procent.

Van onze verslaggever
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Limburgs dagblad provincie

MAASTRICHT - Gedeputeerde H. Riem°Pent vrijdag 12 januari om 15.30 uur in het
gouvernement te Maastricht een door de
Richting Kunst en Cultuur Limburg inge-
st £e expositie over 'Vakwerkbouw toen en
«"aks'. Aan de officiële opening gaat een in-

'eiding vooraf door prof. dr Peter Sehmid,
"oogleraar in de faculteit Bouwkunde aan de
;echnische Universiteit te Eindhoven.

De initiatiefnemers van de expositie illustre-
ren daarmee hun mening dat de Limburgse
vakwerkbouw uitstekend kan beantwoorden
aan hedendaagse opvattingen over woning-bouw en zich ook leent voor toepassing vanhedendaagse technieken. Dat elementvan deexpositie vormt een pleidooi voor streekei-gen inbreng in het gestandaardiseerde
nieuwbouwstramien van deze tijd. „Daarinvalt Schin op Geul nauwelijks nog te onder-scheiden van Appelscha of Schagen. Waar-
om niet iets regionaals bedacht?", suggereertCoen Eggen.

De tentoonstelling 'Vakwerkbouw toen en
straks' is van 15 januaritot en met 16 maart inhet gouvernement te Maastricht op werkda-
gen geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

De bezoeker krijgt tevens inzicht in de mo-
derne vormgeving van houtskeletbouw.
Daartoe zijn enkele op prefab gebaseerde
ontwerpen uit Canada, Scandinavië en Enge-
land bijeengebracht. Zij worden op een sug-
gestieve manier vergeleken met de reeds dui-
zend jaar in deze strekenbestaandevakwerk-
bouw.

Expositie over
vakwerkbouw in
Gouvernement

boekwerk van Coen Eggen, conservator van
museum 'Den Tempel' in Sittard.

~e tentoonstelling bestaat uit twee delen -
oen' en 'straks' - die afzonderlijk worden
Pgesteld in de beide grote entreehallen van

_
st Gouvernement. Voor een historische uit-

van de Limburgse vakwerkbouw is
s teidraad gekozeneen onlangs verschenen

’Resultaat onderzoek
salmonella overdreven’

Produktschapen consulent pluimveehouderij:



HEERLEN
Royal: The Abyss, dag. 17.30 en 20.30
uur. Wo en do ook 14.30uur. Rivoli: Cy-
borg, dag. 17 19en 21 uur, wo en do ook
14 uur. Romuald and Juliette, dag. beh.
di 15 uur. Maxim: Ghostbusters 2, dag.
16.30 18.45 en 21 uur, wo en do ook 14.30
uur. H5: Back to the future 2, dag. 14
18.45 en 21.30 uur. Theo en Thea en de
ontmaskering van het tenenkaasimpe-
rium, dag. 14.15 19 en 21.15 uur. Erik de
Viking, dag. 14.15 18.30 en 21 uur. Wild
Thing, dag. 18.30 en 21 uur, do ook 14.15
uur. De Avonden, dag. 14.15 en 18.30
uur. De Kassière, dag. 21 uur. Oliver en
Co, wo 14 en 15.45 uur. De Spiegel:
Yaaba, vr t/m di 21 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Ghostbusters 2,vr t/m wo 20
uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: Intervista, wo 20
uur.

MAASTRICHT
Mabi: Sex, lies and videotapes, di do
20.30 uur, wo 14.30 en 20.30 uur. Do the
right thing, di do 21 uur, wo 14.30en 21
uur. Theo en Thea en de ontmaskering
van het tenenkaasimperium, di do 21
uur, wo 14.30 en 21 uur. Ghostbusters 2,
di do 21 uur, wo 14.30 en 21 uur. The
Abyss, dag. 21 uur. De Avonden, dag.
21.15 uur. De Kassière, dag. 18.30 uur.
Lumière: Secret wedding, dag. 20 en 22
uur. Apartment Zero. dag. 21 uur.

denken en mee willen doen in de
vredesweek. Het betreft het maken
van folders, affiches, spandoeken,
brochures en het voeren van over-
leg.

Praatgroep
slachtoffers
van incest

FIOM zoekt deelneemster

die belangstelling hebben wordt
creativiteit verwacht.

Open kinderwerk: Een buurtcen-
trum in Heerlen vraagt enthousiaste
vrijwilligers voor het opzetten en
begeleiden van recreatieve activitei-
ten voor kinderen in de leeftijd van
4-12 jaar. Het betreft eenmalige acti-
viteiten zoals een toneelgroepje of
een tuingroepje. Verder ook sport
en spel. Tijdstip: woensdagmiddag.

Van onze verslaggever

Maandagavondclub: Een organisa-
tie die zich bezighoudt met het op-
zetten en begeleiden van allerhande
activiteiten voor verstandelijk ge-
handicapten, vraagt vrijwilligers
voor diverse groepen, clubs en re-
creatieve activiteiten zowel overdag
als 's avonds. Voor de begeleiding
van een groep in de leeftijd van 18-
-60 jaar op de maandagavond van 19-
-21 uur. Belangrijk is daarbij: het
goed kunnen luisteren- of in ieder
geval begrip hebbenvoor de leefwe-
reld van verstandelijk gehandicap-
ten. Het is ook de bedoeling om sa-
men met de bezoekers van de maan-
dagavondclub activiteiten op te zet-
ten om er iets gezelligs van te ma-
ken.

Ondersteuner documentatiecen-
trum: Een openbare basisschool te
Heerlen vraagt voor het ondersteu-
nen van het documentatiecentrum
een vrijwilliger. De taken zijn: het
ordenen van boeken, het uittypen
van gegevens, sisionnummers aan-
brengen, ordenen van kaartjes in de
bakken en inplak van de gegevens
in de bakken. Voorwaarde daartoe
is, dat de vrijwilliger in staat is om
ordelijk te werken. Niet snel, maar
wel foutloos typen, daarbij kunnen
accepteren dat kinderen de boeken
wel eens verkeerd terugzetten.
Maximaal 10 uur per week.

Kinderoppaswerk: Vrijwilligers ge-
vraagd voor het oppassen bij de
aanvrager thuis op kinderen tot de
leeftijd van twaalf jaar. Niet alleen
jonge mensen zijn welkom, maar
ook u oma en opa wordt uitgeno-
digd om mee te doen. Het gaat om
diverse wijken in Heerlen, waarbij
mensen uit de wijk de voorkeur
krijgen.

Voor meer informatie: Vrijwilligers-
centrale Heerlen, Burg. van Gruns-
venplein 2. Telefoon: 713971

Vredesburo-Vredesplatform Heer-
len: Het Vredesburo te Heerlen stelt
zich ten doel de vredesbeweging
praktische en theoretische onder-
bouw te geven. Daartoe worden nog
vrijwilligers gezocht die mee willen

Woensdagmiddagclub: Voor het
mee-begeleiden van activiteiten
voor verstandelijk gehandicapte
kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar.
Mogelijkheden daarbij zijn: sport en
spel, creativiteit en het maken van
een uitstapje. Van de vrijwilligers

" Een ondernemer in Geleen stelde zaterdag zijn rolluik be-
schikbaar voor de graffiti-kunsten van Roger Lafleur en Bas
Dittmann. Foto: PETER ROOZEN

Geleense jongens
Limburgs bekendste
graffiti-kunstenaarsexposities

bioscopen
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HEERLEN - Het FIOM start l#
nenkort in Heerlen, Sittard of Ma
tricht met 'incest-moedergroep
voor moeders waarvan een of m<
der kinderen incest hebben rr>e«
maakt. Voorts zijn de groepen
doeld voor moeders met een eiff
incestverleden.

De opzet van de groepen is ofli
seksueel misbruik te verwerj
door erover te praten met moed
die in dezelfde situatie hebbenv
keerd. Het aantal deelneemsters
groep bedraagt maximaal achtP
sonen, de groepen komen weke"
bij elkaar en elke bijeenkomst
totaal zijn er ongeveer twi"'
duurt twee uur.

Belangstellenden kunnen voor
dere informatie en aanmelding»
takt opnemen met de stich*
V.S.K. (op maandag- en donder"
avond van 19.00 tot 21.00 uur
-.04780-88224), met het FIOM'
Heerlen (S 045-740082 tijdens
tooruren) of met het RIAGG
Maastricht (S 043-299640, tij"£
kantooruren vragen naar Joli
sm).

Dronken
rijders betrap

Van onze verslaggever Van onze verslaggever ..
LANDGRAAF — De politie JJLandgraaf heeft in de nacht *j
zondag op maandag drie auton^J
listen aangehouden die met H
slok teveel op achter het stuur ;
ten. Tegen twee bestuurders *'ij
proces-verbaal opgemaakt. De ,
de kreeg een rijverbod opgelegd'

Vlavreters

Galerie De Keerder Kunstkamer,
Kerkstraat 10. Werken van diverse kun-
stenaars. T/m 15/2. Open vr t/m zo 13-18
uur.

CADIER EN KEER

Galerie Keramiek, Groot Weisden 48.
Werk van Natascha Rieter en Siegfried
Gorinskat. Open di t/m zo 13-17 uur.

MARGRATEN

Bestuurscentrum, Beekstraat 51. Werk
van Pieter Defesche. T/m 19/1, open op
-werkdagen van 9-12.30 uur en van 13.30-
-_7 uur. Geulgalerie, Veeweg 2. Werk
'van leden van de St. Kunst zonder Gren-
zen. T/m 28,1 tijdens schooluren.

MEERSSEN

Galerie Signature, Kapoenstraat 24.
Permanente expositie van steeds wisse-
lende objecten. Open wo t/m vr 13-18
uur, za 13-17 uur. Galerie Wanda ReifT,
Rechtstraat 43. Drawings van o.a. Co-
pers. Dokoupil, Parmiggiani, Raveel.
Van 13/1 Lm 24/2, open di t/m za 13-18
uur. Bonnefantenmuseum, Dominika-
nerplein 5. Werk van Robert Mangold.;T/m 28/1, open di t/m vr 10-17 uur, za en
zo 11-17 uur. Kamer van Koophandel,
Het Bat 2. Werk van Jan Heijnen. T/m
'15/1, open tijdens kantooruren. Galerie
Fah, Brusselsestraat 80. Schilderijen en
objecten van Nuray Atas. T/m 9/2, open
vr t/m zo 13-17 uur. Galerie Artisart,
Grote Gracht 43. Werk van Hans Engel-
man en Teun Roosenburg. T/m 3/2.
Open di t/m za 13.30-17.30 uur. Galerie
La Dependance, OL Vrouweplein 24.
Zeefdrukken van Jos Caelen, Wout Ma-
ters en Henk van Vessem. t/m 15/2,open
wo t/m zo 12-17.30 uur en koopavond.
Perroen galerie, Vrijthof 35. Werk van
Jan Heijnen. T/m 13/1, open wo t/m za13-18 uur. Galerie Henn, St. Nicolaasstr.
26c. Werk van Tonn Prins. Open wo t/m
za 16-20 uur. Simera, Bogaardenstraat
40b. Wérk van Huub de Koning, Ar-
mand Stijnen en René Reynders. T/m
3/2. open di t/m za 13.30-18 uur. Galerie
Schuwirth & van Noorden, Rechtstraat
64. Stockexpositie. Van 13/1 t/m 18/2,
ofren do t/m za 14-18 uur. Generaals-
huis, Vrijthof. Ontmoetingen met Lim-
burgse auteurs. T/m 4/2.

MAASTRICHT

Ipomal, Kerkberg 2. Werk van Iz
Maglow. Van 14/1 t/m 11/2,open wo, do,
za en zo 13-17 uur, vr 13-20 uur.

LANDGRAAF

HOENSBROEK
ABN. Foto's van Rushaka Teekema.
Tm 15/1, open werkdagen 9-16 uur. Bi-
bliotheek. Foto's van Piet Craenen. T/m
14/1.

Cafés Maastricht
weer eerder dicht

straten met opvallende en kleurrij-
ke schilderingen. In heel Limburg
en een deel van Brabant hebben ze
dan ook al groot aantal puien onder
handen genomen.

GELEEN - De 17-jarige Geleende-
naren Roger Lafleur en Bas Ditt-
mann mogen zich langzamerhand
de bekendste graffiti-kunstenaars
van Zuid-Nederland noemen. De
twee knapen worden steeds vaker
te hulp geroepen om grijze saaie rol-
luiken, die winkelpuien na slui-
tingstijd tegen vandalen en inbre-
kers moeten beschermen, middels
prachtige schilderingen met de
spuitbus kleur te geven. Afgelopen
weekeinde stelde opnieuw een on-
dernemer in winkelcentrum Zuid-
hof in Geleen zijn rolluik beschik-
baar en togen beide jonge kunste-
naars onder veel bekijks met de
spuitbus aan het werk. Hetresultaat
oogstte veel lof.

HEERLEN
Limburgse Volkssterrenwacht,
Schaapskooiweg 95. Van vuurpijl tot
ruimteschip. Open di t/m vr en zo 13-17
"uur, di en vr ook 19.30-22 uur. Stadsga-
lerij, Raadhuisplein 19 De zondeval, in-
stallatie van Edwin Janssen. T/m 4/2,
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
uur. Welterhof. Aquarellen van Leny
-Spanjer en Miep Frankort. Open dag.
9-21 uur, za en zo 13-19 uur. Galerie de
Nor, Geerstraat 302. Expositie van Toi-
ne Dekkers. Tm 20/1. Galerie Signe,
Akerstraat 82a. Werk van Frans Budé en
Andries Soer. T/m 14/1, open wo t/m zo
14-17 uur. Stadsschouwburg. Werk van
jltoonBoers. T/m 28/1,open mat/m vr 10-
-15 uur. Galerie Sart, J.F. Kennedylaan
it). Werk van Rosie van Uden. Van 12/1
t/m 26/1, open ma t/m vr tijdens schoolu-
ren.

Roger Lafleur en Bas Dittmann, die
zich de kneepjes van het graffiti-vak
zelf meester hebben gemaakt, ver-
rijkten tot in Eindhoven toe winkel-

" Nog even en dan volgt Hubert Bour weer het spoor van de impressionisten in de Proven-
ce. Foto. DRIES LINSSEN

Leerlingen HubertBour schilderen in de Provence

In het spoor van
Vincent van Gogh

Straten
afgesloten

HEERLEN - De kruising Wil-
lemstraat-Sittarderweg-Mee-
zenbroekerweg en de Kemp-
kensweg in Heerlen zijn in ver-
band met reconstructiewerk-
zaamheden vanaf vandaag voor
alle verkeer afgesloten.
De Willemstraat mag niet meer
bereden worden vanaf de
Eymaelstraat, de Sittarderweg
vanaf de splitsing met de Gras-
broekerweg, de Meezenbroe-
kerweg vanaf de Elfmorgen-
straat en de Kempkensweg
vanaf de Spoorsingel. De werk-
zaamheden zullen vermoede-
lijk tot begin mei duren.

B en W baseren hun standpunt op
dereacties gedaan tijdens de proef-
periode. Tijdens een commissiever-
gadering bleken trouwens de mees-
te partijen akkoord te gaan met het
collegevoorstel. Alleen D66 is tegen.
Ook Horeca Maastricht heeft zich
faliekant tegen de voorgestelde be-
perkingverzet. De caféhouders heb-
ben het gemeentebestuur gevraagd
de proefperiode met nog een half
jaar te verlengen.
Het college wil wél voorzien in een
soepel ontheffingsbeleid. Dat moet
voorzien in de mogelijkheid om
nachtzaken te laten bestaan op
plaatsen die daarvoor in aanmer-
king komen, zij het met strenge
eisen wat eventuele geluidsoverlast
betreft. Ontheffingen zouden ook
de mogelijkheid moeten scheppen
voor caféhouders om via een bon-
nensysteem een uurtje langer open
te houden, bijvoorbeeld wanneer
'het gezellig druk is' en de kastelein
de overtuiging heeft dat zijn gasten
nogweleven willen blijven. Dat zou
per zaak twaalf keer in een jaar mo-
gen gebeuren.

MAASTRICHT - Burgemeester en
wethouders van Maastricht willen
het sluitingsuur van horecagelegen-
heden in het weekend van 4.00 uur
terugbrengen naar 2.00 uur. Daar-
mee zou een einde komen aan de
proefperiode van verruimde open-
stelling. De raad moet wel nog een
beslissing nemen.

hij en exposeerde hij in Bretag-
ne.

mers, rust en typisch Proven-
caalse gerechten. Het aangena-
me klimaat, de bevrijdende zon
en de eeuwige blauwe horizon
kreeg hij er gratis bij. De schil-
dersgezellen recruteerde hij
hoofdzakelijk uit het 'bestand'
van het Kreativiteitscentrum.

De nieuwe prins van de carna-
valsvereniging De Brikkebek-
kesch uit Brunssum wordt zater-
dag vanaf 20.00 uur geproclam-
merd in café Keulen aan de
Schinvelderstraat 3. Zondag is er
vanaf 13.00 uur frühschoppen.
De entree is dan ’ 2,50.

Brikkebekkesch

HEERLEN - Onder 'mee te ne-
men materialen' staat in de bro-
chure onder meer aquarel- en
olieverf. Geel en blauw hebben
de overhand in het kleurenlijstje.
Niet geheel verwonderlijk als je
in Frankrijk de Provence induikt
om te schilderen. Dat deed beel-
dend kunstenaar Hubert Bour
(49) afgelopen zomer. Met der-
tien leerlingen. De vruchten van
de 'doevakantie' zijn deze maand
te bezichtigen in het Kreativi-
teitscentrum aan de Putgraaf te
Heerlen.

„De veertien dagen in de Proven-
ce kun je beschouwen als een
doevakantie", vertelt Hubert
Bour met een aanstekelijk en-
thousiasme thuis in het Eiken-
derveld. „De cursisten hebben
de eerste week gewoon vakantie
en verkennen, op eigen houtje
uiteraard, de omgeving. Onbe-
wust acclimatiseren ze daarbij.

Vijf inbraken
in Schaesberg

LANDGRAAF - In SchaesbJJwerd afgelopen zaterdag in de v'i*l
ge avonduren ingebrokenin VÜ.*4
ningen. Steeds bleken geld en si*j
denontvreemd te zijn, zodat deP*Jtic er rekening mee houdt dat "J
diefstallen gepleegd zijn door
zelfde daders. De totale buit
draagt ettelijke duizenden gulde"

Cursus voor
mensen zonder
betaald werk

Van onze verslaggever
HOENSBROEK - De stichtingj^l
bachtshuis in Hoensbroek starten16 januarimet nieuwe oriëntatie^ j>t
sussen voor hout- en metaalbe^*kingen. In principe komt ieder j^
tussen 17 en 40 jaar zonder bet*JJwerk in aanmerkingvoor het vw Jvan de opleiding.

Het metaal- en houtbewerken v' u \
plaats op de dinsdag en donder .15
aan de Kastanjelaan te Hoensbr'*

rj*fTijdens deze cursus krijgt men \
sisvaardigheden en techniek op * .
terrein aangeleerd. Na geblekenJy
schikheid kan de leerling zich^'der bekwamen bij het CBB en C

De cursus van het AmbachtshUI'^ 'kosteloos en kan gevolgd Wr I
met behoud van uitkering.

Personenauto
uitgebrand

SCHINNEN - Op de Hoever^weg in Schinnen trof derijkspoll>,j
zondagmorgen om 4:00 uur een *JJheel uitgebrande personenauto *, vDe wagen bleek eerder te zijn geS
len in Hoensbroek.

jf 'lVolgens een politiewoordvofr
worden in de omgeving van de . Igionale stortplaats regelmatig *M
stolen en uitgebrande auto's aa,l5,P
troffen. Die zouden zijn ontvree U
om misdrijven mcc te plegen- M
derhand worden de wagens >|(
brand gestokenom zodoende mo* (
lijk bewijsmateriaal uit te wissen^Ji

In zaal Kalsbeek wordt zaterdag
vanaf 20.11 uur de prinseprocla-
matie van de carnavalsvereni-
ging De Bergböck van Huls ge-
houden. Entree ’ 5,-. Zondag
vindt er om 14.11 uur de procla-
matie van de jeugdprins plaats.
Entree voor kinderen ’ 2,- en
voor volwassenen ’ 3,-.

Bergböck

Vincent van Gogh die in de vori-
ge eeuw enkele jaren in de Pro-
vence werkte, schreef in 1888 aan
zijn in Parijs woonachtige broer
Theo:... nooit heb ik zon geluk
gehad. Hier is de natuur uitzon-
derlijk mooi. Overal is de hemel-
koepel schitterend blauw; de
zonneschijn heeft de glans van
bleek sulfer en het is lief en be-
koorlijk als de combinatie van
hemelsblauwe en de gelen in de
doeken van Vermeer van Delft.

Wennen ook aan het intense
licht. Op maandagmorgen in de
tweede week beginnen we met
schilderen. Elke dag een ander
object." In juni vertrekt weer een
groep. Hubert en zijn echtgenote
Riet stralen bij het vooruitzicht
alleen al.

Pedagoog
Gaandeweg ontwikkelde de
Heerlenaar zich als kunstpeda-
goog. Het doceren, het zoeken
naar de mens achter het werk-
stuk nemen hem in beslag. „Ik
beschouw het als een van mijn
taken om mensen bewust te ma-
ken van mooie dingen. Ook om
ze te leren emotionele waarden
en ervaringen over te brengen.
Tegelijkertijd constateert hij een
mentaliteitsverschuiving bij zijn
cursisten. „Ik proef zoiets van:
het mag niet meer fout gaan. Te-
veel prestatiegericht. ledere
amateur wil tegenwoordig ook
direct exposeren. Misschien is
dit wel ingegeven door die tv-
spot over de Kreativiteitscentra
waarin iemand zijn huiskamer
als expositieruimte heeft inge-
richt en overspoeld wordt door
belangstelling. Ik geloof dat een
tijdje geleden de mensen meergeduld hadden. Het mocht toenbest wel eens fout gaan."

Het werk van Bours cursisten is
op elkewerkdag te zien in de ver-
blijfsruimte van het Kreativi-
teitscentrum aan de Putgraaf teHeerlen. De expositie loopt tot
eind januari. Inlichtingen over
de 'schilder-doevakantie', die
ook voor een smalle beurs be-
taalbaar is, zijn te verkrijgen aan
de Keizerstraat 12 te Heerlen, te-
lefoon 045-714546.

Prins John I
De Merkelbeekse carnavalsvere-
niging de Zeemplekkesj be-
schikt al enige tijd over de nieu-
we heerser, prins John I (John
Willems). Afgelopen weekeinde
werd hij in de Onderbankse
kern, waar zijn rijk gevestigd is,
uitgebreid gehuldigd.

Nand is 40 jaar,gehuwd en vader
van driekinderen.

De nieuwe prins van Weiten en
Benzenrade is prins Nand I (Wil-
lems) geworden. Zondagmiddag
stapte hij tijdens de proclamatie
uit een levensgrote EHBO-kist.
Dat had te maken met het beroep
van Nand Willems, hij is name-
lijk chef bedrij fsverpleegkundi-
ge bij de bedrijfsgezondheids-
dienst van DSM in Geleen. Na
zijn proclamatie kreeg Nand I
meteen al visite van de stadscar-
navalsvereniging De Winkbülle
met hun kersverse stadsprins
John 11.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen,
S 045-739284
Wim Dragstra,

i<S 045-710317
Emile Hollman,. S 045-422345
Hans Rooijakkers,
S 045-714876
Hans Toonen, chef
S 045-443316
Richard-Willems,

" S 04406-15890
Kantoor Kerkrade,

.' S 045-455506. JoosPhilippens,
S 04455-2161

De Rimburgse carnavalsvereni-
ging De Wespelle houdt zaterdag
vanaf 20.11 uur een zitting met
prinseproclamatie en bal in zaal
Dr Eek. De entree is’ 3,50 en de
zaal is open vanaf 19.30 uur.

De Wespelle
Heerlen

# Prins John I van
de Zeemplekkesj.

MMC-gebouw, Van Sonsbeeklaan 3.
Werk van M. Gorissen-Reynders. T/m
18/1, open tijdens kantooruren. Ge-
meentehuis, Raadhuisstraat 9. Werk
-van Siiri Spronken, Thomas Junghans
en Caius Spronken. T/m 26/1, open ma
t/m vr8.30-12.30 uur, maen vr ook 13.30-
-17.30 uur, zo 14-17 uur.

Maaslandcentrum. Ma(a)skerade,
kunst rond carnaval. Tm 14/1, open ma
t/m vr 17-20 uur, za en zo 11-18 uur.

BEEK

ELSLOO

VAALS
Kopermolen. Van Clermontplein 11.
Wat aarde bewaarde, archeologische
vondsten. Permanente expositie. Kera-
miek van Joop Crompvoets, Frank
Theunissen en Peter van Veen. T/m 21/1,'open za, zo 14-17 uur.

peter heusschen

Hubert Bour studeerde in 1961 af
aan de Academie voor Toegepas-
te Kunsten te Maastricht. Hij
volgde de dagopleidingvoor mo-
numentale vormgeving/beel-
dend kunstenaar. Sinds dertien
jaar is hij docent aan het Heer-
lens Kreativiteitscentrum in de
vakken tekenen, schilderen en
grafische technieken. Hij is ook
medewerker aan de Teleac-cur-
sussen 'tekenen en schilderen'
en 'portrettekenen'. In de loop
der jarenverdiepte hij zich in de
kunstbeschouwing en kleuren-
psychologie. "Jarenlang werkte

Hotel
Waarschijnlijk heeft Heerlenaar
Bour dit citaat uit de brief van
Van Gogh ook in zijn achter-
hoofd gehad toen hij enkele ja-
ren geleden besloot op de bonne-
fooi een hotel te bellen. In de
buurt van Arles, waar de be-
roemde roodharige schilder uit
Zundert ook enkele jarentot ver-
bazing van de autochtonen als
een razende schilderde. Mon-
sieur Patrick Sibourg had pre-
cies wat Bour zocht. Twintig ka-

Landgraaf" In Welte'rhof wordt tot en met 31
januari een expositie gehouden van
aquarellen en etsen van vier cursis-
tenvan het Centrum Kunstzinnige
Vorming in Maastricht. De expo-
santen zijn Ans Moederscheim en
Aty Stoffels uit Voerendaal, Ria
Stallenberg uit Maastricht en Piet
van Zanten uit Heerlen.

" De Origami Sociëteit Nederland
begint op de donderdagen 11 en 18
januarivan 20.30 tot 22.30 uur en op
dinsdag 30 januarivan 9.00 tot. 11.00
uur met cusussen voor beginners.
Voor aanmelding en informatie:
Tonneke Vogelaar, Erfstraat 11
Heerlen, S 215640.

" De JOVD Oostelijke Mijnstreek
houdt vrijdag om 20.00 uur een in-
troductieavond in het Baron Hotel,
Wilhelminaplein 17.

" De Stichting Open Huis gaat dit

klein journaal
\ \ oostelijke mijnstreek S redactie: 739282

jaar met een aantal nieuwe cursus-
sen van start. Wie meer wil weten
over de lessen in tekenen, naaien en
knippen, yoga, koken of grimeren,
kan bellen naar Open Huis, Gast-
huisstraat 19, S 717535.

Onderbanken

" De plaatselijke EHBO-afdeling
houdt vandaag om 19.00 uur reani-
matie en om 20.00 uur oefening in
zaal lm Weissen Rössl te Schinveld.

Bingelrade
" In Bingelrade starten vandaag
weer de soosactiviteiten voor alle
ouderen.

" Bij notariële akte is onlangs de
Stichting Openbaar Speelterrein
opgericht voor de speeltuin 't Kee-
schehöfke. Wie wil helpen met het
opknappen van de speeltuin kan
zich melden bij J. Cleven, S 3293,
J. Hamers, S 3137 of M. Crombach,
S 3121.

Eygelshoven

" Naast de normale activiteiten
van Sjek staat deze maand een vrije
tijds zaalvoetbaltoernooi op het pro-
gramma. Het wordt gehouden op
zaterdag 20 januari. Deelnemers
moeten zich snel aanmelden via
S 045-351931.

" Op maandag 29 januari houdt
Sjek een informatie-avond over het

M

" In het Grand Theater,Kerkbf'-.
te Waubach wordt het Café lJ
tant vrijdag om 21.30 uur veT^(i^door Gill's Virgin. Gast is *Senden. Zaterdag om 20.00 r
geeft de Limburgse Federatie
teurtoneel een voorstelling vj*%.
Bokkerijder'. De entree is ’ ''

In 't Pomphuuske te Wijnandsra-
de wordt zaterdagmiddag een
kinderzitting met jeugdprinse-
proclamatie gehouden. Entree
gratis.
De 33-jarige carnavalsvereniging
De Droepnaze proclameert zater-
dagavond de jubileumprins.

Droepnaze

" Prins Nand I van de Vla-
vreters.

Dr Heksenbergse Vasteloa-
vends Verein houdt zaterdag om
21.00 uur haar prinseproclamatie
in het Gemeenschapshuis aan de
Heigrindelweg. Entree vrij.

Heksenberg
Hoensbroek

a$
" Het Katholiek Vrouwene.^Ihoudt morgen in het ge"! >''schapshuis Mariarade een in -ttg !̂tie-avond over stress en span"1 i
bij vrouwen. De psychologe .$ i
vrouw L. Steenwinkel uit He j<
verzorgt de inleiding. ledere^
welkom. Aanvang 20 uur.
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baan vrijVacaturerubriek van de Vrijwilli
gerscentrale Heerlen:

oostelijke mijnstreekLimburgs dagblad

vasteloavend

Buurtcentrum en wat je er a^eS.(rr [kunt doen. ledereen is vanaf * 'uur welkom. ,



Kwalificatie
Echt in de problemen komt het

door ivo op den camp
BUNNIK/TILBURG - Het Neder-
lands Handbal Verbond (NHV)
moet op zoek naar een nieuwe
hoofdsponsor. Kwantum, de huidi-
ge geldschieter, heeft te kennen ge-
geven geen gebruik te willen maken
van de optie om de over anderhalf
jaar eindigende verbintenis met het
NHV te verlengen. Ook wil Kwan-
tum tussentijds geen extra financië-
le middelen vrijmaken, zelfs niet als
de Oranje-heren onder leiding van
Guus Cantelberg er in Finland bij
het Europees kwalificatietoernooi
in slagen de eerste horde van het
pas een halfjaar geleden gepresen-
teerde topsportplan te nemen. Dat
wederom betekent dat de continue-
ring van de plannen van Cantelberg
in gedrang komen.

Volgens NHV-directeur Wim Cor-
nelissens moet de schuld voor de ta-
nende interesse van Kwantum in
het handbal niet bij het NHV ge-
zocht worden. „Kwantum is zich
aan het heroriënteren hoe men het
beste de consument kan bereiken",
aldus Cornelissens. „Het is zeker
niet zo dat de charme van het hand-
bal als reclame-object ter discussie
staat". De bondsdirecteur beseft
echter dat van continuering van het
sponsorcontract geen sprake zal
zijn. „Uit gesprekken metKwantum
heb ik de conclusie kunnen trekken
dat men geen gebruik wil maken
van de optie om de overeenkomst te
verlengen".

NHV pas op het moment dat Guus
Cantelberg er met zijn Oranje-spe-
lers in slaagt zich in Finland te
plaatsen voor de WK-kwalifïcatie
volgend jaar in Oostenrijk. In het
een halfjaar geleden door het NHV
gepresenteerde topsportplan is daar
terdege rekening mee gehouden.

Ook de hiermee gepaard gaande fi-
nanciële consequenties heeft het
NHV gesignaleerd, maar er zijn tot
op heden geen geldbronnen gevon-
den om het plan enige kans van sla-
gen te geven.

Gemakshalve is het NHV er steeds
vanuit gegaan datKwantum over de
brug zou komen met extra financië-
le middelen, maar dat blijkteen fou-
te inschatting. „Het is duidelijk dat
we op zoek moeten naar meer exter-
ne financiering", aldus Wim Corne-
lissens. „Kwantum heeft laten we-
ten geen extra middelen ter be-
schikking te stellen. Men wil ons
echter wel op een ander vlak tege-
moet komen". Hoewel Cornelissens
daar liever niet over wil uitweiden,
houdt dat boncreet in dat Kwantum
een tweede hoofdsponsornaast zich
zal dulden.
De financiële problemen stroken
niet met de plannen van de ambi-
tieuze bondscoach Guus Cantel-
berg, die op min of meer professio-
nele basis wil werken met zijn spe-
lersgroep. Vooral op initiatief van
de Gelener en van Blauw Wit-voor-
zitter Leon Frissen is men erin ge-
slaagdtot en met het Europees kwa-
lificatietoernooi in Finland een
achttal spelers vrij. te maken voor de
handbalsport.

Garantie

Rustig verloop tiende
etappe Parijs-Dakar

# De Fransman Cyril Neveu, vijfmaal winnaar van Parijs-
Dakar, verloor gisteren het beroep tegen zijn diskwalificatie
wegens het rijden op een verharde weg inplaats van in het mul-
le zand.

Roemeens voetbal hing
vancorruptie aan elkaar

’Supporters wisten dat ze belazerd werden’
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Pilic:'Becker
stopt over
twee jaar'

MÜNCHEN - Volgens de Joego-
slaaf Niki Pilic, de coach van net
Westduitse Davis Cup-team, is
hij zijn ster Boris Becker over
twee jaar kwijt. Pilic verklaarde
tijdens een trainerscongres in
München dat begrepen te heb-
ben uit de talrijke gesprekken
met de Wimbledon-winnaar.
Becker, die in december pas 22
jaar oud is geworden, zou het
over.twee seizoen voor gezien
willen houden in het tenniswe-
reldje en zich geheel gaan toeleg-
gen op zijn intellectuele ontwik-
keling. # Niki Pilic Voor de periode na Finland heeft

Cantelberg echter nog geen enkele
garantie dat hij verder op professio-
nele basis met zijn spelers kan blij-
ven werken. Sterker nog: zoals de
kaarten nu liggen moet gevreesd
worden dat het exclusieve profbe-
staan van Jacques Josten c.s. van
korte duur is.

" VOORHOUT - De handbalsters
van Foreholte zullenvoor de tweede
ronde van het Europese bekertoer-
nooi voor bekerwinnaars niet afrei-
zen naar Roemenië. Op aandringen
van vooral de ouders van de vaak
jeugdige speelsters heeft het be-
stuur van Foreholte de Internatio-
nale Handbal Federatie (IHF) laten
weten detoestand in Roemenië nog
te onveilig te achten.

TAHOUA - De overgebleven deel-
nemers aan de rally Parijs - Dakar
hebben derustdag in Agadez voort-
gezet tijdens de tiende etappe naar
Tahoua in Niger. De rit was welis-
waar 483 kilometer lang, maar min-
der dan de helft telde als klasse-
mentsproef. Tekort, om je druk
voor te maken was de alom heersen-

'J :°EKAREST - Voetbal in Roemenië hing tijdens het regi-
l< £e van wijlen Nicolae Ceausescu van corruptie aan elkaar.

>^
e omvang van de „voorgeschreven schandalen" gaat elk

|J j°°rstellingsvermogen te boven en is uniek in de geschie-
'.erUs van de voetbalsport. Naar nu blijkt, is er vanaf 1975
s et de uitslagen van de meeste wedstrijden in de Roemeen-
j eredivisie gemanipuleerd door omkoping, chantage, be-
l eiging, politieke druk of door simpelweg afspraken te ma-

de mening. In de klassementen ver-
anderde dan ook bijna niets.

Vier autocoureurs reden het traject
maandag zonder tijdstraf te krijgen,
onder wie kanshebbers, voor zover
daar nog van kan worden gespro-
ken bij de woestijnrally, als de
Zweed Björn Waldegaard en de
Fransman Philippe Wambergue.
De Fin Ari Vatanen, topman van
Peugeot en winnaar van vorig jaar,
eindigde als vijfde, maar gafslechts
negentien seconden toe op zijn riva-
len. Zijn voorsprong in het klasse-
ment op Wambergue bleef dan ook
bijna twee uur.
Bij de motorcoureurs zegevierde de
Italiaan Alessandro de Petri voor de
vierde keer. De Spanjaard Arcarons
en leider Edi Orioli maakten het
dagsucces van Cagiva compleet.

Uitslag: Tahoua (Nig). Tiende etappe Aga-
dez-Tanoua 483 km waarvan 198 km specia-
le proeven: Motoren: 1.De Petri (Ita) Cagiva
1.53.15, 2. Arcarons (Spa) Cagiva op 3.05, 3.
Orioli (Ita) Cagiva 3.14, 4. Rahier (Bel) Suzu-
ki z.t., 5. Picard (Fra) Yamaha 5.17, 6. Picco
(Ita) Yamaha 6.05. 7. Mas (Spa) Yamaha 6.25.
8. Wagner (Fra) Suzuki 7.42, 9. Lalay (Fra)
Suzuki 8.10, 10. Medardo (Ita) Gilera 8.35.
Klassement: 1. Orioli 50.22.45. 2. Mas op
1.12.57, 3. Picco 2.26.12, 4. Maghaldi (Fra)
Yamaha 2.36.27, 5. Picard 2.45.46, 6. De Petri
3.06.22.
Auto's: 1. Waldegaard/Fenouil (Zwe/Fra)
Peugeot, 2. Wambergue/Da Silva (Fra) Peu-
geot, 3. Cowan/Delferrier (GBr/Fra) Mitsu-
bishi, 4. Babler/Ortiz (Zwi) Nissan allen zon-
der tijdstraffen, 5. Vatanen/Berglund (Fin-
/Zwe) Peugeot 0.19. 6. Ambrosioni/Baum-
gartner (Fra) Peugeot 0.41, 7. Raymondis-
/Destaillats (Fra), Range Rover 3.42, 8. Ser-
via/Puig (Spa) Range Rover 3.59, 9. Porcar-
/Tourinan (Spa) Nissan 4.22, 10. Shinozuka-
Magne (Jap/Fra) Mitsubishi 4.40. Klasse-
ment: 1. Vatanen 15.55.14,2. Wambergue op
1.49.26, 3. Waldegaard 1.55.50, 4. Ambrosia-
ni 4.23.37, 5. Cowan 4.47.54, 6. Servia 5.45-35,
7. Shinozuka 5.55.45, 8. Prieto (Spa) Nissan
6.03.04, 9. Auriol (Fra) Buggy 6.22.46, ie.
Pescarolo (Fra) Range Rover 7.34.53.

„De supporters wisten, dat ze bela-
zerd werden", verklaarde een sport-
journalist. „Maar alle Roemenen
werden bedrogen. Dat was dus nor-
maal", voegde hh' er sarcastisch aan
toe.

Nulpunt

" Tumult bij het hek. Nijmegen-speler Homburg wordt in bedwang gehouden door enkele
spelers, nadat hij enkele mensen hadvastgegrepen. Foto: ROOZEN

door hans straus

Sittardia treft
V en L in

bekerstrijd
SITTARD - In de derde ronde omde Nederlandse handbalbeker bij
de heren wordt vanavond (aanvang
19.45 uur) in de Sittardse Stads-
sporthal het duel tussen VGZ/Sit-
tardia en Herschi/V en L gespeeld.
Beide teams azen op Europees
handbal, maar het vroegtijdig tref-
fen tussen beide aartsrivalen bete-
kent dat een van de twee teams
deelname aan de Europacup II al in
een vroegtijdig stadium kan verge-
ten.

Het verdere bekerprogramma met Lim-
burgse deelname: Loreal-Blerick (van-
daag, 19.30), Esca-Bevo en Swift
A-Kwanturn Blauw Wit 2 (donderdag),
Tremeg-Holbox/Swift en Holbox/Swift
2-AAC 2 (vrijdag, 20.30 Jo Gerrishifl
Roermond).

Geen contract
voor Bogers
en Van Rijen

HOEVEN - De nieuwe Belgische
profformatie van Roger de Vlae-
minck ziet alsnog af van het con-
tracteren van de Nederlandse wiel-
renners Corné van Rijen en John
Bogers. Beide renners beschikken
via hun manager André Boskamp
over schriftelijke toezeggingen eh
bevestigingen, maar nog niet over
contracten. Deze zouden afgelopeh
weekeinde getekend worden, de
'formaliteiten' gingen echter niet
door.

„Voetbal in Roemenië staat nu op
het nulpunt", verklaarde Dinu. „Er
moeten een open, professioneel sys-
teem komen en een eerlijke compe-
titie zonder inmenging van buiten-
af. Het begin is er. Dinamo Boeka-
rest heeft de oude naam Unirea Tri-
color inmiddels weer aangenomen
en Victoria, dat onderbinnenlandse
zaken viel, is helemaal opgeheven."

Het bekend worden van de voetbal-
corruptie in Roemenië zal overigens
geen gevolgenhebben voor de deel-
neming van de nationale selectie
aan de eindronde van het wereld-
kampioenschap in Italië. „De FIFA
zal Roemenië niet uitsluiten", zei
woordvoerder Guido Tognoni na-
mens de wereldvoetbalbond. „De
Roemenen hebben zich op reguliere
wijze gekwalificeerd, onder toezicht
yan waarnemers van de FIFA. Al-
Jeen een hogere rechtsinstantie en
politieke beslissingen in eigen land
kunnen Roemenië bij het WK weg-
houden."

waarde van 97.500 gulden. Dit be-
drag moet betaald worden over
1984. Over de vier jarendaarna loopt
nog een onderzoek van de FIOD. ’Stoppen sloegen door’

IJshockeyer Homburg voelde zich geprovoceerd door publiekMichel Valke
drie maanden
uitgeschakeld gooid, en zeker niet naar Notten

of Eaters-trainer Pettersson.

Sip Dijkstra
" Roda's derde doelman Sip Dijk-
stra staat derest van het seizoen on-
der de lat bij AZ. Op enkele facetten
na heeft de Alkmaarse club een ak-
koord bereikt met de Kerkraadse
club over een huurcontract tot het
einde van dit seizoen met daarin op-
genomen een optie tot koop. Het is
de bedoeling dat Dijkstra op zater-
dag 20 januari tegen Heracles zijn
competitiedebuut maakt.

" Gerrit Plomp van VfL Bochum
speelt de komende 2,5 jaar bij
Feyenoord.

" Een speciale politie-eenheid moet
gewelddadige supporters in Caglia-
ri in bedwang houden. Vertegen-
woordigersvan de politie uit Neder-
land, Engeland en Italië hebben
maandag hun eerste gesprek ge-
voerd over problemen met aanhan-
gers, die bij hetWK-duel Nederland
- Engeland op 16 junikunnen optre-
den.

" Daniel Passarella, aanvoerdervan
het Argentijnse voetbalelftal dat in
1978 wereldkampioen werd, treedt
als trainer in dienst bij River Plate.

: r het het begin van de competi-
stond kennelijk al precies vast

% chJb een plaats zou behalen,■Wj^ht gaf op deelneming aan het
!)k nooi om de UEFA-beker. De
JvjJd om de landstitel was evenmin
t% Vu n smetten- Van oudsherwerd
jk„het kampioenschap „gevoch-
]t door Steaua en stadgenoot Di-
3fih ° Boekarest. De eerste vereni-
lis-*> was de protégé van de Ceau-
ïjeCu*s en het ministerie van defen-

IbjJ de laatse van het ministerie van
L zaken en dus van de

chte veiligheidsdienst Securi-

Gesjoemel
ffch Roemeense topscorers, die we-lL, hun enorme productiviteit in
JL Westen argwanend werden be-
l^ün* 1 maar toen regelmatig een
I'okuden, zilveren of bronzen schoen
Vlochten komen halen, dankten
*\ ' Van hun succes aan gesjoemelBt de feiten.

i^Q^ onthullingen komen uit de
ffc r,^ van onder anderen de 42-jari-
LfOrnel Dinu, die 75 keer in hett^ïieens elftal speelde en momen-
Sh Plaatsvervangend minister van
V^zaken is. De harde waarheid

<^ rdt nog eens onderstreept door
(jj Roemeense sportjournalisten,

geen moment ongebruikt laten
Vn.kranten afte rekenen met het

'balverleden.

Terreur
til corruptie was verschrikkelijk
(^ oomvattend", zegt Dinu, die
d^js 1985 als verdacht persoon te

i4g £ stond wegens zijn kritiek op
1^ Heersende terreur, zowel in het11)^ van alledag als in het voetbal.;L Voormalige speler van Dinamo

IW.f'de de „primitiviteit en brutali-
JV " Waarmee de sport tot speelball d gemaakt van de ministers vaninlandse zaken en defensie.

Vtknlts beperkingen bleef
L'oal een grote aantrekkings-

uitoefenen op de jeugd. De
tve spelers werden door Steaua of
V?-010 naar Boekarest gehaald en
jH dienden, al was er officieel wei-
l«f 'nee te koop, soms wel 150.000

er maand, 50 keer zoveel als een
eraad in de fabriek. „De beste

"^ Oetballers van Roemenië waren
iÏ4h sten van het land, op de leden
ül de Ceausescu-clan na", aldus

ROTTERDAM - Sparta kan waar-
schijnlijk drie maanden niet be-
schikken over Michel Valke. De 30-
-jarige middenvelder van de Rotter-
damse vereniging heeft zaterdag in
het oefenduel tegen Geldrop het lin-
ker scheenbeen gebroken. PSV kan
enige tijd niet over Sören Lerby be-
schikken. Op het Portugese trai-
ningskamp van de Eindhovenaren
scheurde de Deen een spiertje in
zijn rechterkuit. Trainer Guus Hid-
dink vreest dat Lerby tenminste
drie weken is uitgeschakeld.

verdient Homburg een zware
straf. „Als hij tien wedstrijden
wordt geschorst, komt hij er
goed vanaf. De manager van de
Smoke Eaters denkt dat Hom-
burgs gedrag gedeeltelijk te ver-
klaren is door het feit dat zijn va-
der drie weken geleden is overle-
den. Homburg: „Natuurlijk zit ik
een rouwproces. Maar of dat
meetelt? De agressie van het pu-
bliek richt zich tegen herkenbare
figuren, ik sta vaak in het mid-
delpunt doordat ik aanvoerder
ben en door mijn fysieke manier
van spelen".

GELEEN/NIJMEGEN - Toe-
schouwers doen aangifte bij de
politie en Smoke Eaters-mana-
ger Huub Notten dient een
klacht in bij de tuchtcommissie
van de IJshockeybond. Al met al
een 'gezellig avondje' ijshockey
in Glanerbrook. Mikpunt en ver-
meende schuldige van al deze
opschudding is Nijmegen-speler
Fred Homburg. De aanvoerder
van de Gelderse ploeg zou tij-
dens het competitieduel Smoke
Eaters-Nijmegen een waterfles
richting Notten hebben gegooid.
Bovendien zou hij twee toe-
schouwers hebben verwond met
zijn stick.

Voor dit vergrijp zal Homburg,
zoon van de Nijmeegse vleesgi-
gant, zal donderdag moeten ver-
antwoorden voor de tuchtcom-
missie. De straf 'gross miscon-
duct' is een van de zwaarste die
een scheidsrechter kan opleg-
gen. Homburg: „Ik heb niets ge-

Daar speelde de onrust zich hele-
maal niet af. Het was bij de spe-
lersuitgang te doen. Na de wed-
strijd, die overigens verdiend
werd gewonnen door de Eaters,
zijn we het kleedlokaal ingegaan.
Daarna stoven enkele van mijn
spelers naar de hekken voor de
tribunes. Daar ben ik me mee
gaan bemoeien, omdat ik aan-
voerder ben. Óp een gegeven
moment sloegen bij mij de stop-
pen door. Ik heb staan rukken en
duwen aan het hek en ik heb een
paar mensen vastgegrepen. Dat
is onvergeeflijk maar het kan ge-
beuren. Ik was alleen kwaad op
het publiek en de scheidsrech-
ters, die twee goals van ons af-
keurden. Het publiek provoceer-
de ons door met bierblikken en
brandende sigarettenpeuken te
gooien. Ook gooiden ze munt-
stukken op het ijs."

Zandstra snel
- Falko Zandstra,

njarig schaatstalent uit Hee-
flden> heeft tijdens wedstrijden*
of~le Thialfhal, zijn persoonlijk re-

op de 1500 meter op 1.58,58 ge-
;h cht. Voorts won Zandstra de drieorneter in 4.12,39.

Smoke Eaters' keeper en derde
doelman van het Nederlands ijs-
hockeyteam Hans Baggen uit
Geleen is door Bondscoach Lar-
ry van Wieren uit de selectie ge-
zet. De jonge goalie keepte tij-
dens het competitieduel Rotter-
dam-Smoke Eaters een uiterst
ongelukkige wedstrijd. De
Eaters verloren met 10-8.

Hans Baggen

Volgens manager Huub Notten

" Het onderzoek van de Fiscale In-
lichtingen en Opsporingsdienst
(FIOD) bij FC Groningen naar ver-
meende fraude in de jaren 1984, '85,
'86, '87 en '88, heeft eind vorig jaar
het eerste tastbare resultaat opgele-
verd voor de noordelijke eredivisio-
nist. Om verjaringvan het delictvan
ontduiking van het betalen van
loonbelasting te voorkomen, viel
vlak vóór Nieuwjaar bij FC Groninr
gen een (definitieve) naheffing van
de belastingdienst in de bus ter

Handbalverbondmoet op zoek naar nieuwe hoofdsponsor

voetbal panorama

Kwantum kapt met NHV
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volleybal
tDames
'Promotieklasse
'Jokers 2-Furos 1-3'VCV-Rapid3 3-1
"SEC-Furos 2 3-0
'Dytl.2-Muvoc 3-0

'Pancr.b4-Sitt. 0-3
;BSV-EPV 0-3
,1e klasse A
.SEC 2-Sjoahn 0-3
"Elsloo-AMVJ 3-2
*Dyn. 3-Dovoc 0-3
ISpartak A-Datak 3 3-0
"Sp'Sp-Grovoc 0-3
le klasse B
jJokers 3-Fiscus 1-3*NAC-Avanti nosJEPV2-Datak4 3-1
jVluco-Heeg 1-3
■2e klasse A
"Sp/Sp 2-Furos4 0-3
ÏEkloo 2-BSV4 3-0
Rapid 4-Dovoc 2 3-0

fttf 2-Grovoc 2 nos
klasse B
ari-Avoc 2 3-1

Nivoc 2-V01h.2 1-3
Dynamic4-Sitt.3 0-3
Furos 3-Sitt.2 0-3
BSV 3-Jokers 5 3-0
£* klasse C
Helpoort-Muvoc 2 3-2
Elan 2-Avoc 0-3
Nivoc-AMVJ2 1-3
NAC 2-Avanti 2 0-3
Snartak A2-Heeg 2 0-3
VlCrco 2-Jokers 6 0-3
Heren
Promotieklasse
BBC 2-Fiscus 2-3
VCV-BSV 3-0
Datak 3-Avanti 2 2-3
Elsloo-Avanti 2-3
Helpoort-Sittardia 3-1
Vhico-Grovoc 2-3
le klasse A
SEC 3-Spartak A 1-3
Pancr. b5-Sp/Sp 0-3
-Da>k 4-AMVJ 3-2
Dovoc-Muvoc 1-3
Furos 3-Sjoahn 3-1
le klasse B
VCV 2-Jokers 0-3
Datak 5-Volharding 2-3
NAC-EPV 3-0
Pancr.b4-Sitt.2 1-3
2e klasse A
Dovoc 2-Spartak A 2 nos
Mavoc-SpartakA 2 3-2
Elan-BSV2 3-1

«k6-AMVJ 2 3-1
>c 2-Muvoc 2 3-0
o 4-Sjoahn 2 1-3

2e klasse B
Datak 7-Volharding 2 0-3
Carna-Avanti 3 0-3
P_mcr.b6-Nivoc 0-3
Vluco 3-Sjoahn 3 3-0
2eklasse C
Jokers 3-Fiscus 2 3-1
Avoc-Rapid 3 3-0
Balrammers-EPV 2 3-1
Rapid 2-Bastion 3-0
Heipoort2-Heeg 3-0
3eklasse A
SEC 4-SpartakA 3 3-0
Heipoort 3-Muvoc 3 3-1
Phoenix-Avoc 3 1-3
Carna 2-Dovoc 3 0-3
Pancr.b7-Nivoc2 3-0
3e klasse B
Jokers 4-EPV 3 3-1
Avoc 2-Margraten 3-0
NAC 2-Sitt.4 3-0
Pancr.bB-Sitt.3 0-3
Jengdcompetitie
Meisjes Al
Furos-Datak 3-1
Heeg-AMVJ 3-0
Meisjes A 2
Dovoc-Volharding 0-3
Meisjes B
Heeg 2-Muvoc 3-0
BSV-Sittardia 2 0-3
'»'VS-Grovoc2 3-1
Jongens A
SEC-Sport/Spel 3-1
Datak-Furos 1-3
Sp/Sp-Heeg 1-3
Jongens B 2
Rapid 2-Heeg 2 3-0
Pancr.B3-SEC 2 2-3
Jeugd C
Jokers-Elan 2-3
VCV-Rapid 2-3
WS-Avanti 2 3-1
Fyros.Sittardia 3-0. Klan 3-0

zaalhandbal
Dames
Jeugddiv. ZO
E. Meteoor-Bevo 9- 6
AAC-lason 8- 4
PSVSVM 12-21Tongelre-Haslou 11-8
Swift A-V &L 8-15
PK
Sibbe-lason2 6- 9
Kerkrade-Born _\- 6
Polaris-Br. Out 13-16
Ospel-Sittardia 2 11-12
K*
Grathem-Bevo 2 10- 7
DES-Heel221-25
HVN-Eksplosion 12-10,Rapiditas 2-Vesta 10-11
TB
BSV-Caesar2 17-11
Margraten-Hellas 11- 8
Minor-Sittardia 3 15- 8
lason 3-Filarskis 8- 8
2A
Haelen 2-Gr. Ster 5- 8
Loreal 3-HBS 17- 8
Rapiditas 3-Meref. 3 21- 7
2B
BeFair-NOAV2 5-19
Hérten-Posterholt 2 5- 8
SVM 2-Wittenh. ' 5-14
Qujckly H.-Patnck 3-17
2C
Wilskracht-IVS 14- 2
IMoensbroek-CaesarS 18- 7
"Marsna-Wijnandia 12-17
Hellas 2-Selpa MVC 9-14
2Ü

:.piapVilt 8-12
Maastricht 13-14

SelpaMVC 2-BeQuick 6- 8
Margraten 2-Gulpen 14-13
3A
Aleides-Manual 10-11
Blerick 2-Br. Sport 2 4-12
Eksplosion 2-Popeye 5-19
Loreal 4-Rapiditas 4 16- 6
SB
JUnne-Stramproy 10-10
Sw_it3-Grathem2 14-15
Sittardia 5-Posterholt3 21- 8
3C
Limburgia-Born 2 12- 6
!Patnck 2-IVS 2 7-16
Zw, Wit-Sittardia 4 17-12

ju-Voerendaal 11-6
pia2-Polaris2 9-21

«o__2-Vebios 8- 9
Es»a-Br.Out3 8- 6
Adio-HVS 8- 5
Jun. PK
Caesar-NOAV 10-10S'wl'ft-Merefeldia 6- 9
Stttardia-lason 2 11- 6
HEREN
Jeugddiv. ZO
K Meteoor-Bevo 15-16
V & L-AAC 19- 9
Gaellen-DVC 19-17
gittardia-Esca 13-13
Öuiven-Swift A 17-15
PK

Kerkrade-Swift3 12-12
Polans-HBS 16-19
Herten-Alfa Sch. 15-14
Zw Wit-Caesar 12-13
Eksplosion-BSV 22-13
Loreal 2-Haslou 28- 8
IA
Blerick 2-Bevo 2 16- 9
Vesta-Loreal 3 18-12
OSpel-Rapiditas 2 22-13
Pdstérholt-Herten 2 12-10
DES 59-Wittenhorst 11-18
1B
Wilskracht-Voerend. 19-27
Hensbroek-81. Wit 3 18-16
Muwr-SHV 20- 9

Sittardia 3-NOAV 2 10-19
ATSV-Br.Out 25-19
2A
Alcides-Popeye 14-16
Merefeldia-Br. Sport 18-13
Hercules-Loreal 4 11-12
2B
Born-Grathem 14-11
HBS 2-BeFair 16-22
Stramproy-Rapiditas 3 5-31
2C
Caesar 2-Wilskracht 2 24-20
IVS-DES Ub 22-26
2D
Kerkrade 2-Gulpen 15-13
Marsna-Zw. Wit 2 11-12
Minor 2-Heerlen 27-29
lason-Olympia 18-18
3A
Br. Sport 2-Bevo4 9-23
Linne-Be Fair 2 32-13
Merefeldia 2-Vesta 2 34-20
Beatrix-Grathem 2 9-15
3B
BSV 2-Polaris 2 13-25
Selpa MVC-Filarskis 14-22
Br. Out 2-ATSV 2 20-16
zaalhockey

Heren le klasse
Foward-Geldrop 9-7
Venlo-HMHC 9-6
Racing-Forward 6-5
Coneordia-Maastricht 8-6
Heren 2e klasse A
Blerick-HUAC 9- 6
Horst-HUAC 12- 9
Son-Best 2-10
Tegelen-Blerick 8-10
Heren 2e klasse B "
Rosmalen-Were Di 5-11
Push-Hopbel 14- 6
Heren 3eklasse A
HCAS-Sittard 12-8
Nuenen-Venray 12-5
Heren 4e klasse A
GroenWit-Deurne 8-11
Deurne-Groen Wit 8- 7
Gemert-Bosdael 17- 5
Dames le klasse
Venlo-Rosmalen 4-2
Tegenbosch-HOD 3-3
HMHC-Forward 20-2
Dames 2e klasse A
Racing-Son 8-5
Coneordia-Maastricht, 3-7
Son-Racing 2-3
Groen Wit-DVS 2-4
Dames 3e klasse A
Blerick-HUAC 2-2
HUAC-Blerick 6-^1
Horst-Deurne 0-5
Tegelen-Geldrop 8-2
Dames 4e klasse A
HCAS-Venray 3- 7
GCAS-Geleen 5-20
Gemert-Bosdael 11-1
Heren le klasse
Foward-Geldrop 9-7
Venlo-HMHC 9-6
Racing-Forward 6-5
Coneordia-Maastricht 8-6
Heren 2e klasse A
Blerick-HUAC 9- 6
Horst-HUAC 12- 9
Son-Best 2-10
Tegelen-Blerick 8-10
Heren 2e klasse B
Rosmalen-Were Di 5-11
Push-Hopbel 14- 6
Heren 3eklasse A
HCAS-Sittard 12-8
Nuenen-Venray 12-5
Heren 4e klasse A
GroenWit-Deurne 8-11
Deurne-Groen Wit 8- 7
Gemert-Bosdael 17- 5
Dames leklasse
Venlo-Rosmalen 4—2
Tegenbosch-HOD 3-3
HMHC-Forward 20-2
Dames 2e klasse A
Racing-Son 8-5
Coneordia-Maastricht 3-7
Son-Racing 2-3
Groen Wit-DVS 2^l

dameskorfbal

Hoofdklasse A
Rosolo 2-Spes 9-5
Klimroos-Swift 2-9
Wittenhorst-Peelkorf 4-9
Hoofdklasse B
Alico-Geko 7-3
JES-Fortuna 3-5
Never Down-Rosolo 4-9
Overgangsklasse A
Swift 2-810 5-5
Vriendschap-WO 3-6
Gazelle-Merels 3-6
le klasse B
Blauw Wit-VonckelGirls 6-6
Roka-ODOS 3-5
SVSH-DIS 6-2
le klasse D
Zigo 2-Vitesse 2-5
Flamingo's-Omhoog 4-3
Rosolo 4-Euro Girls 4-9
2e klasse G
Spaurakkers-Spoord.Girls 4-5
VIOD-Klimroos 3 4-7
Weebosch-810 2 7-2
3e klasse A
VIOD 2-Elsene 1-6
EKC-Amby's Korfke 4 6-1
Spaurakkers 2-Vitesse2 5-2
Amby's Korfke 3-Geulle 8-2
3e klasse B
Maaskörf-Amby'sKorfke 2 5-3
Roka 3-KCHB 2 6-5
Junioren A
Vitesse-Gazelle 5-3
Aspiranten A
EKC-Spaurakkers 2 2-0
Gazelle-Spaurakkers 0-2
Spaurakkers 2-VIOD 1-0
Amby's Korfke-EKC 0-3
Spaurakkers-Vitesse 0-3
VIOD-Amby'sKorfke 4-0
Pupillen A
EKC-Vitesse 4-0
Spaurakkers-VIOD 1-3
Vitesse-Amby'sKorfke 2-0
EKC-VIOD 0-4
Amby's Korf.-Spaurakk. 0-5

zaalkorfbal
2e klasse H
Klimop-Tilburg 15-15
3e klasse P
Ready-Boemerang 6-7
Res.2e klasse P
Klimop 2-Excelsior 2 6-14
Zuid 2e klasse B
RustRoest 6-Eindhoven 3 16-6
Zuid 3e klasse A
Deto 6-RustRoest 7 4-12
Zuid 5e klasse B
RustRoest 9-Eindhoven 4 11^1
Zuid 7e klasse B
Elsene-Deurne 3 3-15

basketbal
Heren
Eredivisie
Den Bosch-BS Weert 88-63
Donar-BS Weert 76-79
Denßosch-DAS 81-80
Orca's-Canadians 75-84
Eindhoven-Voorburg 70-67
le divisie B
Wilskracht-Wyba 99-90
Springfield-Windmills 81-65
OSG-Lisse 87-71
WSC-Kimbria 90-80
Rayon Hoofdklasse
PSVAlmonte-Flash 100-83
Black E.-BS Weert 2 82-91
Breda Pion.-Attacus 79-67
Ardito-SVH 96-98
Jump.Crabs-OBC Oss 107-69
Overgangsklasse B
Tantalus-Kimbria2 177-56
Braggarts 2-Dunatos 62-83
Braggarts-Jasper Sport 65-61
BS Weert 3-Titanus 72-70
Jump.Giants-Oss2 82-71

le klasse A
BS Weert 4-BSM 85-87
Bumpers-Kepu Stars 67-97
Kimbria 3-Brunssum E. 64-68
Kimbria 4-Aeternitas 37-48
2e klasse A
BS Weert-Springfield 63-73
Alley Oop-BSM 2 80-84
Olympic-Aeternitas 2 68-98
3e klasse A
Springfield 2-Kimbria 5 50- 87
Alley Oop 2-Kepu St.2 31-116
Braggarts 3-Bumpers 2 78- 64
3e klasse B
Aetern.4-Timson ST.2 67-37
Hoppers 2-BSWeert6 91-51
Dames
Rayon Hoofdklasse
Vlissingen-Kimbria 77-56
Mates-Virtus 71^15
Black E.2-WSC 47-38
Braggarts-Almonte 2 49-74
Scheldesport-Agon 45-64
Overgangsklasse B
Tantalus-Rush 38-20
Almonte 3-Kepu Stars 48-55
Springfield-Aalst 42-55
Dunatos-Kimbria2 53-60
BS Weert-Lieshout 60-67
le klasse A
Aeternitas-Kepu Stars 2

51-36
Braggarts 2-Olympic 118-53
Dunatos 2-Sprinfield 29-66
Jump.Giants 2-Archers 36-52
Jump.Giants-AUey Oop

86-52

golfbiljarten
Ereklasse
Maasgolf-Maasvallei 5-1
SNA-Brand Tav. 3-3
Pint-Pappegay 6-0
Maasvallei-Biej Aolders 3-3
Hollandia-Maasgolf 0-6
Kloth-Eind 6-0
Bergeroder-Krietje 5-1
Stand 'Maasgolf 11-21
SNA 11-17
Pint 11-16
Brand Tav. 11-15
BergeroderBalke 11-15
Kloth 11-13
Maasvallei 11- 9
Biej Aolders 11- 7
BV Eind 11- 7
Pappegay 11-5
Hollandia 11- 4
Krietje 11- 3
District Midden-Limburg
Hoofdklasse
BVO-Madeira 5-2
Kwartel-Jagerslust 3-3
Riva-Grens 4-2
Dennenoord-Inrit 4-2
Bl.Pantalona-BVO 2 3-3
le klasse
Aod Hael-Heytse 3-3
OBKK-Hukske 2-4
Hook-BVE 2 2-4
Jagerslust 2-Lantaarn 1-5
Berg-SNA 2 3-3
2e klasse
BVO 3-BCW 5-1
Lantaarn 2-Jachthuis 3-3
Gevelke-Jachthuis 4-2
Hukske 2-Breer 1-5
BYE 3-Klöss 3-3
3e klasse
BVN-OBKK 2 4-2
Zwaan-Meijel 2-4
Sjinderskoel-Kwartel 2 0-6
Den Tup-Riva 2 4-2
Breer 2-Berg 2 1-5
District Echt
Hoofdklasse
Village-Heukske 2 4-8
Montfort-Putbr.B. 8-4
Greuske-Greuske 2 B—4
Slek-Deelgaard 5-7
Heukske-Centrum 4-8
le klasse
Centrum 2-Kerkzicht 4-8
Deelgaard 2-Hingen 9-3
Ons Gen.-Ons Gen.2 9-3
Zuul-Montfort 2 7-5
Spee-Barbou 10-2
Barbou-Ons Gen.2 9-3
2e klasse
Putbr.B.2-Village 2 4-8
Awt Deetere-Stoba 8-4
Stoba 2-Slek 2 3-9
Donck-Spee2 8-4
Paerdstal-Montfort 3 5-7
District De Oude Mijnstreek
Hoofdklasse
Stem-Olympia 2-3
Hanneman-Kroon 3-2
AG Kirk-Tolhoes 2-3
Overbroek-BGK 0-5
OBK-Pint2 4-1
le klasse
Eikske-Kloth 2 3-2
Olympia 2-Trefpunt 3-2
Groene Dal-B.Balke 2 4-1
Bocholtz-Broenssem 2-3
2e klasse
Hoeskamer-Pumpje 2-3
Trefpunt 2-Pint 3 2-3
Op 't Gaat-Singel 1-4
Sjörk-Voelender 3-2
ENBK-OBK 2 2-3
3e klasse
Pint4-Eikske2 0-5
Olympia 3-Hanneman 2 1-4
Tolhoes 2-AG Kirk 2 4-1
BGK 2-Overbroek 3-2
Geulke-OBK 3 4-1

4e klasse
Pumpje2-AuweMaat . 3-2
Döpgere-Eikske 3 2-3
Hofke-Groene Dal 2-3
CosyCorner-Sjutt 1-4
District Urmond
Ereklasse
Bergerode-Krietje 5-1
Kloth-BVE 3-3
Hollandia-Maasgolf 0-6
Maasvallei-Biej Aolders 3-3
Pint-Pappegay 6-0
SNA-Brand Tav. 3-3
le klasse
Val Aan-Oos Zitterd 2^t
Brand Tav.2-Maasvallei 2 3-3
Fortuna-Voske 6-0
Pappegay 2-Sittardia 4-2
Almania-Auwt Einekoeze 5-1
2e klasse
Duif-Voasje 3-3
Sittardia 2-Fortuna 2 3-3
Sparta-Die Bayern 2-4
Meule-GGBC 6-0
Krietje 2-Almania 2 4-2
"_É* __I__lSN#*
Schopke 2-Val Aan 2 1-5
Pappegay 4-Brandpunt 1-5
Brand Tav.3-Meule 2 2-4
Die Bayern 2-Hollandia 2 1-5
Voske 2-Pappegay 3 1-5
Standen District Urmond
le klasse
Almania 11-21
Fortuna 11-20
Brand Tav.2 11-14
Pappegay2 11-14
Maasvallei 2 . 11-10
Vöske 11- 8
Oos Zitterd 11- 7
Sittardia 11- 6
Pappegay Val Aan 11- 5
Auwt Einekoeze 11- 5
2e klasse
Meule 10^17
Krietje 2 10-16
Die Bayern 10-15
Almania 2 10-13
Fortuna 2 10-12
Duif 10- 9
Törp 10- 9
Sparta 10- 7
Sittardia 2 10- 4
GGBC ' 10- 3
Voasje 10- 3
3e klasse
Brandpunt 10-17
Hollandia 2 10-17
Pappegay3 10-15
Meule 2 10-14
Schöpke 10-12
Vöske 2 10-11
Brand Taveerne 3 10- 9
Die Bayern 2 10- 7
Pappegay Val Aan 2 10- 5
Pappegay 4 10- 3
Schöpke2 10- 0

dammen
KNDB-competitie
2e klasse D

De Vaste Zet-Lammerenburg
15- 5

Middelburg-Rosmalen 12- 8
VOS-Eureka 8-12
Info2-Ridder 8-12
CAB Holland-Excelsior 14- 6
Gorinchem-Schaesberg 9-11
Stand
De Vaste Zet 14-97
CAB Holland DEZ 13-97
Schaesberg 12-89
Middelburg 11-85
Gorinchem 10-87
Info 2 8-87
HDRRosmalen 7-72
Eureka 7-72
DeRidder 6-81
Excelsior 6-70
VOS 2-66
Lammerenburg 0-51

darts
A-divisie
Stern 3-Bullfight 2 5-5
Bullfight-Tungsten T. 8-2
QuatreBras-Gebrook 10-0
Eikske-Corner 4-6
B-divisie
Boereslot-Aces 3-7
Rebels-Schopke 6-4
Corner-Bullfight 3 1-9
Trepke-Gebrook 2 6-4

zaalvoetbal
le klasse A
Loontjes-Sphinx 2 1-6
Up Quelle-Brouwersw. 0-5
Gulpen-Kanaries 1-3
Kollefit-Yerna 2 3-0
MatVaes-Billy 8.2 6-2
Billy 8.-Hemelke 7-4
Wiegert-Stern B. 3-2
Gulpen-Stern B. 0-1
le klasse B
Le Soleil-Marath.2 4-3
Heilust-Antwan 5-2
Hoensbroek-Groene Ster 4—4
Bouwfonds 2-Meyers 2 4-4
Meetpoint-Oberye 5-5
Vaals-Theunissen 2-2
le klasse C
Brunssum 2-Geleen 8-1
Sjuffelke-Zwaluw 2-3
Letro-Theunissen 2 7-2

PSM-Knoteraer 0-2
Keigel-Teddyberen 3-1
Bongo 8.-Teddyberen 4-2
2e klasse A
Sjefke-Stap In 2 2-2
Loontjes-T1874 2-4
Mat Vaes 2-Delta 3-5
All Whites-Pottemen. 3-3
Sjork-Flaterke 2-8
Hemelke 2-Bastings 3 3-1
2e klasse B
Up Quelle 2-H.Anders 2 2-4
Pottebrekers-Kaanen M. 6-1
Boheme-Eysden 2 4-3
Heeg-SportM. 3-3
Maasvogels-Eysden2 8-5
Delta 2-Kaanen M. 3-6
2e klasse C
Jabeek-Marath.3 4-1
Hadow-Quelle 2-4
Fortuna-Laumen 2 1-2
Vaals2-Gr.Ster2 4-2
DWS Boys-Rood Wit 0-0
2e klasse D
Joffer-RoodWit 2 6-3
Eendracht-Anker B. 4-4
Heilust 2-Soleil 2 4-8
CantonR.4-Vaals 3 0-2
Hadow 2-Laumen 3 4-1
Marebos-Leeuwenhoek 4-5
2e klasse E
International-Lacroix 3-0
Born-Likopa 7-8
Zw.Schaap-Bongo 8.2 7-1
Putherb.2-Wagter Weg. 0-7
Bekkers 2-Phoenix 2 2-2
CantunR.2-Haantj.;B.2 4-5
2e klasse F
Brunssum 3-Hanckmann 2-2
Egor 2-Brikske 2 8-2
Marebos 2-Meetpoint 2 5-5
Postwagen-Teddyb.2 3-1
Letro 2-Jabeek 2 4-1
Puther 8.-Oberye 2 2-2
3e klasse A
Up Quelle3-H.Anders 3 5-0
Bohème 2-Eysden 3 3-4
MatVaes 3-Voliere 3-6
Pottebr.2-Erka 1-5
Heeg 2-Loontjes 2 11-3
3e klasse B
Sjork 2-Kilo 3- 3
Pottebr.3-Kaanen M.2 2-12
Spv.MVV-Sjotter 4- 2
Volière 2-AZVV M.2 4- 3
3e klasse C
v.Haaster-Pottemen.2 6- 2
Sjork 3-Willem 2-12
Sport M.2-Sphinx 4- 6
Delta 3-Willem 3- 3
Sjotter2-Keer 4- 4
3e klasse D
Sjefke 2-Diekske2 4-4
Gulpen 2-Willem 2 4-1
Hemelke 3-Yerna 3 1-4
Regina 8.-Delta 4 3-1
3e klasse E
Holz-Rood Wit 3 3-2
GenneKomm-Quelle 2 4-4
Fortuna 2-Kolonia 2 2-6
Laumen 5-Sportclub 3 4-1
3e klasse F
Kolonia 3-Vissers A.3 6-2
Anker8.2-Keelk.Kley.3 1-0
Fortuna 3-Paco 4-4
Laumen 7-Quelle3 9-4
Laumen 6-Soleil 3 3-2
3e klasse G
Zw.Schaap 2-Bekkers 3 2-6
PSM 2-Sjuffelke 2 2-3
Sante-Sitt.Boys 2 3-3
Keigel 2-Maximiliaan 4-9
Adveo4-Bouwkompas2 4-3
3e klasse H
Beek 2-Knoteraer 2 1-4
Adveo-Bouwkompas 3 6-2
Santé 2-Zwaluw 2 3-1
3e klasse I
Brikske 3-Adveo 2 7-3
Tilly 8.2-Haant.Bubo 3 3-5
Egor3-GroenWit2 3-1
3e klasse J
Postwagen 2-Brunssum 5 2-3
Meetpoint 3-Adveo 3 5-8
Intern.2-Groen Wit 5-3
SZV2-Sitt.Boys4 1-0
Sitt.Boys 4-Puth.B.4 3-3
4e klasse A
Flaterke 2-Pottebr.4 12-1
Eysden 6-Maasboys 2 8-2
le klasse B
Kilo3-Vici 0-12
Spv.MVV 2-Circolo S. 9- 2
Eysden 7-DBSV 2- 8
4e klasse C
Up Quelle 4-H.Anders 5 8-0
Sjork 4-Sjotter 3 7-6
Wiegert 2-Boemerang 4-1
Hermsen b.-H.Anders 5 3-2
4e klasse D
Paco 2-Holz 2 1-3
Soleil 4-Driessen B. 11-1
Hoensbroek 2-Gr.Ster 3 4-4
Sportclub 4-Cuypertje 1-6
4e klasse E
Likopa 2-Adveo 5 3-6
Aztecs-Meetpoint 4 10-1
Jabeek3-Groen Wit 4 3-0
Egor 5-Hanckmann 2 9-4

4e klasse F
DWC-Postwagen 5 I^l
Zw.Schaap 3-Bouwkompas

1-3
Postwagen 4-Haantj.s 4-1
Dames
H.Anders-Pottebr. 13-0
Jeugd
J.op'tRoot-Sportclub 7- 4
Wierts 2-Hercules2 4-12

Stap In-Peters Gel. 1- 4
Eysden-Wierts 10- 2
Pottebr.-Cosmos 6- 3
Eysden-Cosmos 6- 3
Pottebr.-Sportclub 0- 8
J.op'tRoot-Peters Gel. 3- 4
Hercules-Wierts 13- 3
Standen
le klasse A
Sphinx 2 14-20
Wiegert 14-20
Brouwerswapen 14-19
Mat Vaes 14-18
Stern boys 14-17
Hemelke 14-15
Billy Billy's 14-15
Loontjes 14—14
Gulpen 14-13
Kanaries 14-13
UpQuelle 14-10
Billy 8.2 14- 9
Yerna 2 14- 7
Kollefit 14- 5
le klasse B
Meetpoint , 14—24
Bouwfonds 2 14-23
Vaals 14-22
Le Soleil 14-18
Meyers 14-16
Vissers Aut. 14-15
Heilust 14-15
Theunissen 13-14
Kolonia 14-12
Hoensbroek 14-12
Marathon 2 14- 9
Antwan 14- 6
Gr.Ster 13- 5
Oberye 14- 5
le klasse C
Brunssum 2 14-23
Sjuffelke 14-22
Knoteraer 14-19
Sitt.Boys 13-17
Letro 14-17
PSM 14-15
Keigel 13-14
Phoenix 13-13
Bongo Boys 12-13
Teddyberen 14-12
Geleen 14-10
Zwaluw 14-10
Groen Wit 13- 5
Theunissen 14- 0

sportschietenj
Afdeling Pluim.
Hoofdklasse.
3t.Lambert.-Centrum 841-842
De Miss.-Raadhuis 834-817
SVH-Juliana 849-834
3VK-De Missers 2 839-826
Palet-SVH 2 831-824
Eerste klasse A.
D'rSjeet-R.Hood 827-819
L.Raak-Vizier 829-804
Juliana 2-L.Enfield 838-822
Diana-De O.Mert 821-821
Nova-Keulsteeg 839-829
SVT-St.Lamb.2 810-825
Eerste klasse B.
W.Tell-Heros 821-820
Missers 3-St.Hubert. 794-812
Hattnck-Sparta 832-821
Reunie-Revanche 817-820
DePrins-EKSV 810-814
Centr.2-Trefpunt 821-829
Eerste klasse C.
RWB-SVT2 807-811
Gluck Auf-St.Brigid 814-816
SVK2-SVH3 814-805
Meuser-Winchester 819-806
deLeeuw-Fortuna 815-810
Heros 2-Trepke 820-825
Tweede klasse A.
RKWBCM-Merkelb. 803-812
Treffers-Limburg 818-805
L.Raak 2-Missers 4 809-804
o.Rompe-D'rSjeet2 803-817
Tweede klasse B.
Keulsteeg 2-Heros 3 785-810
Franciscus-O.Mert 2 790-608
3t.Hubert.2-Hofke2 795-825
Tjoba-J.Wayne 800-787
Tweede klasse C.
Emma Boys-SVT 3 805-795
Missers 5-Prins 2 790-791
Trianon-SVK 3 809-793
'tCentrum 3-SVE 808-797
Raadh.2-Lambert.3 798-823
Derde klasse A.
o.d.Kamp-Tjoba2 805-801
de Valk-Corner 788-803
Diana 2-Juliana 3 809-783
Brunss.-L.Raak 3 803-776
St.Brigid 2-Hilton. 796-793
Derde klasse B.
Dr Sjeet 3-Leeuw 2 796-782
Revanche 2-O.Rompe 2

790-787
Sparta 2-Trepke 2 793-785
Pluimpke-Meuser2 786-803
Hubert.3-RKWBCM 2 781-786
Derde klasse C.
Rheing.-Heros 5 802-788
DTV-Palet 2 769-795
L.Enfield 2-Trianon 2 768-791
Watertor.-Francisc.2 794-773
Vizier 2-D'r Sjeet 4 758-774
Vierde klasse A.
Fortuna 2-Wapen 786-784
Schutters 2-Diana 3 798-779
Phoenix-Missers 6 801-793
St.Brigid 3-RWB 2 781-779
Vierde klasse B.
EKSV 2-Tjoba 3 794-793
deRoos 2-Stadion 2 789-797
Vierde klasse C.
't Hofke 3-R.Hood 4 785-757

Keulst.3-St.Hubert.4 752-554
The Hunter-Roos 3 774-738
Reunie 3-Gl.Auf2 803-780
Prins 3-O.d.Kamp 2 771-751
Vijfde klasse A.
Hiltonn.2-Boekan.2 772-771
L.Enfield3-Trianon3 558-759
Treffers 2-Valk 2 754-723
O.Rompe4-Rheing.2 737-764
Vijfde klasse B.
RKWBCM4-Sonjaß. 730-777
Stadion 3-Prins 4 760-750
Trepke 3-Schutters 3 745-733
Corner 2-Emmaß.3 761-766
Afd.kogel.
Hoofdklasse.
Trefpunt-Diana 836-844
Grun-St.Lambert. 853-848
St.Lambert.2-Limburg
terste klasse. 831-842
Limburg 2-Roda 800-783
Diana 3-Trefp.2 542-810
Tweede klasse.
Valken-Grun 2 808-809
St.Lambert.3-Courage 768-800
Courage 2-Trefp.3 790-783
Derde klasse.
Diana4-Grun3 749-776
Grun4-Valken2 717-693

tafelvoetbal
Hoofdklasse
Eek '79-Driftwood 2-6
Smile 8.-Scherp Vor 6-2
Bergzicht 8.-Kloppers 3-5
Poortje-Blue Angels 2-6
Kickereck-Nieuwenh. 3-5
Petit 8.2-Petit B. 0-8
Petit Boys'6B 12-18
Smile Boys 12-17
Bergzicht Boys 12-16
Scherp Vor 12-15
Poortje 12-13
le klasse A
Bergschot-Brouwkeetel 0-8
Trappedoelies-Zinkviulke 0-8
Leeuw 80-Corner 2-6
Torero-Stampers 5-3
Galouppe-Mergell.B. 4-4
Scherp Vor 2-Graefke 3-R
Brouwkeetel 12-21
Torero 12-18
Corner 12-17
Zinkviulke 12-16
Trappedoelies 12-14
le klasse B
Cartouche-Angie B. 0-8
Stalletje-Brugske 2-6
Oude Heide-Striegiezer 4-4
Olympia-Smileß.2 7-1
Blue Angels 2-Meppers 2-6
Nieuwenh.2-Vogelzank 6-2
Nieuwenhagen 2 12-22
Olympia 12-17
Angie Boys 12-16
Blue Angels 2 12-16
Meppers 12-15
2e klasse A
Joy-Geulke 6-2
Oriënt 8.-Schuuvers 1-7
Zoefjes-Krutzke 2-6
Brugske 2-Mechel 5-3
Graefke 2-Nijswiller 0-8
2e klasse B
Molen-Candlelight 1-7
Pipoß.-D'rEck2 6-2
Brouwkeetel 2-Zoefjes 2 7-1
Stampers 2-Poortje 2 2-6
Nijswiller 2-Paniekzaaiers 0-8
2e klasse C
Veldhof-Dug Out 4-4
Brouwerswapen-Pipo 8.2 4-4
Hopel-Kokkie B. 4-4
Kroon-Olympia 2 5-3
Striegiezer 2-Bergschot 2 4-4
2e klasse D
Koom Eri-Kickereck 2 0-8
Krutzke 2-Treffers 4-4
Olympia 3-Watertoren 1-7
Stampers3-Torero 2 4-4
Driftwood 2-Galouppe 8-0

bowling
BC Hoeve de Aar Heerlen
Kwartetten-league
Kawasaki-Marastima 1-3
Three plus one-Roda 0-4
OngerOs-Ladies 3-1
Wigrut-S'9o 3-1
SOS-Boebelke 1-3
StalmeierM.-Klimßim 4-0
Bedrijyen-league
SSOVH-Diana Team 2-2
Webibo-United Bears 4-0
SSOVHZ-AZL 2-2
ABP-Verma 2-2
CVV Geleen-Fotost.Olym. 1-3
BBH trio-league
UB Obies-UBKodiaks 1-3
UB Polar 8.-BT Spoilers 0-4
UD2-UDI 3-1
Fotost.Olymp.-UB Ice Bears

0-4
UBKoala's-Blind 4-0
BBH dubbel-league
Agio-Twilight 3-1
Joemi-Team 14 1-3
Brugmans Ass.-Hodaar 4-0
SnackbarAarv.-MPG 1-3
Anca-Grizzly's 1-3
Rest.Stap In-BTFr.Golob 2-2
BTKameleon-VOG 1-3

Dubbel-league A

Knakkers-Baanbrekers 3-1
Return-SOS 1-3

MisLukt-Katz 0-4
Malgrat 0.-Bowling Angels

4-0
Val Om-Lavendel T. 3-1
WC-Pin Ups 0-4

badminton
Eredivisie.
Drop Shot-Royal Canin 3- 8
Zijderveld-Arnhem 2- 9
Culemborg-Victoria 9- 2
Velo-Duinwijck 9- 2
Royal Canin-Culemb. 8- 3
Arnhem-Drop Shot 7- 4
Duinwijck-Zijderv. 10- 1
Victoria-Velo 0-11
Overg.klasse afd.A.
Velo2-Duinwijck3 3-8
Arnhem 2-Schijndel 2-9
Un.Venlo-RoyalCan.2 4-7
Metro-Bali 2-9
Eerste klasse afd.4.
Nuenen-Boxtel 8- 3
Victoria 2-ProKennex 3 7-4
Oss-Bavel 3- 8
Espe-Geldrop 0-11
Tweede klasse afd.B.
Geldrop 2-KBC 6-2
Weert-WIK Sittard 1-7
Schijndel 2-Roermond 4—4
Carvin-Whippet 3-5
Derde klasse afd. 15.
Veghel-Boxtel 2 8-0
United 3-Pellikaan 2 8-0
Alouette-Olympia 6-2
Geldrop 3-N venen 3 3-5
Derde klasse afd.l6.
BBC-KBC2 7-1
Victoria 3-Geldrop4 5-3
United 2-Roermond2 5-3
Espe 2-Whippet 2 0-8
Vierde klasse afd.22.
Budel-Schijndel 5 3-5
Victoria 4-Panache 5-3
Alouette2-Roermond 3 3-5
Carvin 2-BBC 2 6-2
Vierde klasse afd.23.
Venray-Boxtel 3 2-6
Carlton-Carvin 4 1-7
'tRoat-Weert 2 4-4
Geldrop 5-Whippet 3 4-4
Vierde klasse -a1d.24.
WIK 2-Stein 2-6
PSV-Nuenen 4 3-5
United 4-Veghel 2 0-8
Someren-Carvin 3 5-3

schaken
KNSB-competitie.
2e klasse C.
Schaesb.-Utrecht 2 6- 2
Bloemendaal-Groothoofd

IV2-6V2
Venlo-Cap.a.d.ljssel 2- 6
P.Kerres-DD 2 3',_-4',_
Pion-LSG 2 4-4
üt* klüsst* F
HMC 2-Stuk.jagers 2Vi-5V4
DJC-Vianen 2- 6
Brunss.-Pionneke 4— 4
GESS-SMB3 OVfc-lVftEindh.3-HSC ' 3V4-4V4Limb.compt.
Prom.klasse.
Kerkrade-Arx 4-^4
Pionneke 2-Venlo 2 3-5Voerend.-VSM 4-
Schaesb.2-Hoensbr. 4-
le klasse A.
Fortuna-DJC3 3- 5
Brunss.2-VSM 2 2Vi-5V_
Heerlen-Hoensbr.2 3- 5
le klasse B.
Venray-Leudal 4- 4
GESS2-DJC2 V/2-6V2
Venlo 3-EWS 4- 4
Reuver-Tegelen 2- 6
2e klasse A.
Kerkrade 2-Attaque 4-4
Gronsv.-Landgr. 4-3Voerend.2-VSM 3 5-3
Schaesb.4-Hoensbr.3 2-6
2e klasse B.
Schador-Pionneke 3 4'/:_-31/2
GESS 3-Fortuna 2 7- 1
Brunss.3-EWS 2 3- 5
Schaesb.3-DeJ.Zet 2 SVi-Vh
2e klasse C.
Venlo 5-Helden 4- 4
Arx2-Venray2 6- 2
Venlo 4-Bler.SV ÏVt-iVi
Bergen-de W.Dame 6- 2
3e klasse A.
Attaque 2-Voerend.3 1- 7
Brunss.4-Cayer $V-t-2Vi
Heerlen 2-Hoensbr.4 5- 3
3e klasse B.
Leudal2-MSV3 8-0
GESS 4-DJC 5 3-4
HetKasteel-Caissa 2 2-6
Schaesb.s-Hoensbr.s 1-7
3e klasse C.
Leudal 3-DJC 4 4-4
Fortuna 3-Caissa 6-2
Pionneke 4-Tegelen 2 2-6
Stand 2e klasse.
Capelle 10
DDIV 8
Pion 6
Schaesberg 6
Bloemendaal 5
Paul Kerres 5
LSG2 4
Utrecht2 4
Groothoofd 2
Venlo 0
3e klasse.

" SUGARLOAF/
USA - De
snowboarders
zijn inmiddels
een bekende
verschijning op
de pistes in
Europa en
Amerika. In
Carrabasset
Volley werd door
tachtig amateur-
en profsnow-
boarders
om de New
England Cup
gestreden.

Op defoto is Billy
Rankin uit West
Hampton Beach,
New Vork in
actie.

Vianen 9
HSC 8
GESS 7
Brunssum 6
Stukkenjagers 6
SMB 3 4
HMC 2 4
DJC 4
Pionneke 2
Eindhoven 3 0
tafelvoetbal

Hoofdklasse
Eek '79-Driftwood 2-6
Smile 8.-Scherp Vor 6-2
Bergzicht 8.-Kloppers 3-5
Poortje-Blue Angels 2-6
Kickereck-Nieuwenh. 3-5
Petit 8.2-PetitB. 0-8
Stand
Petit Boys '68 12-18
Smile Boys 12-17
Bergzicht Boys 12-16
Scherp Vor 12-15
Poortje 12-13
le klasse A
Bergschot-Brouwkeetel 0-8
Trappedoelies-Zinkviulke 0-8
Leeuw 80-Corner 2-6
Torero-Stampers 5-3
Galouppe-Mergell.B. 4-4
Scherp Vor 2-Graefke 3-5
Stand
Brouwkeetel 12-21
Torero 12-18
Corner 12-17
Zinkviulke 12-16
Trappedoelies 12-14
le klasse B
Cartouche-Angie B. 0-8
Stalletje-Brugske 2-6
Oude Heide-Striegiezer 4-4
Olympia-Smile 8.2 7-1
Blue Angels 2-Meppers 2-6
Nieuwenh.2-Vogelzank 6-2
Stand
Nieuwenhagen 2 12-22
Olympia 12-17
Angie Boys 12-16
Blue Angels 2 12-16
Meppers 12-15
2e klasse A
Joy-Geulke 6-2
Oriënt 8.-Schuuvers 1-7
Zoefjes-Krutzke 2-6
Brugske 2-Mechel 5-3
Graefke 2-Nijswiller 0-8
2e klasse B
Molen-Candlelight 1-7
Pipoß.-D'rEck2 6-2
Brouwkeetel 2-Zoefjes 2 7-1
Stampers 2-Poortje 2 2-6
Nijswiller 2-Paniekzaaiers 0-8
2e klasse C
Veldhof-DugOut 4-^1
Brouwerswapen-Pipo8.2 4—4
Hopel-Kokkie B. 4-4
Kroon-Olympia 2 5-3
Striegiezer 2-Bergschot 2 4-4
2e.klasseD
Koom Eri-Kickereck 2 0-8
Krutzke 2-Treffers 4-4
Olympia3-Watertoren 1-7
Stampers 3-Torero 2 4-4
Driftwood 2-Galouppe 8-0

sportschieten
Afdeling Pluim.
Hoofdklasse.
St.Lambert.-Centrum 841-842
DeMiss.-Raadhuis 834-817
SVH-Juliana 849-834
SVK-De Missers2 839-826
Palet-SVH2 831-824
Eerste klasse A.
Dr Sjeet-R.Hood 827-819
L.Raak-Vizier BÏ9-804
Juliana2-L.Enfield 838-822
Diana-De O.Mert 821-821
Nova-Keulsteeg 839-829
SVT-St.Lamb.2 810-825
Eerste klasse B.
W.Tell-Heros 821-820
Missers 3-St.Hubert. 794-812
Hattrick-Sparta 832-821
Reunie-Revanche 817-820
DePrins-EKSV 810-814
Centr.2-Trefpunt 821-829
Eerste klasse C.
RWB-SVT2 807-811
Gluck Auf-St.Brigid 814-816
SVK2-SVH3 814-805
Meuser-Winchester 819-806
deLeeuw-Fortuna 815-810
Heros 2-Trepke 820-825
Tweede klasse A.
RKWBCM-Merkelb. 803-812
Treffers-Limburg 818-805
L.Raak 2-Missers 4 809-804
O.Rompe-D'r Sjeet 2 803-817
Tweede klasse B.
Keulsteeg 2-Heros 3 785-810
Franciscus-O.Mert 2 790-608
St.Hubert.2-Hofke 2 795-825
Tjoba-J.Wayne 800-787
Tweede klasse C.
Emmaßoys-SVT3 805-795
Missers 5-Prins 2 790-791
Trianon-SVK 3 809-793
'tCentrum 3-SVE 808-797
Raadh.2-Lambert.3 798-823
Derde klasse A.
O.d.Kamp-Tjoba 2 805-801
de Valk-Corner 788-803
Diana2-Juliana3 809-783
Brunss.-L.Raak 3 803-776
St.Brigid 2-Hilton. 796-793
Derde klasse B.
Dr Sjeet3-Leeuw 2 796-782
Revanche 2-O.Rompe 2

790-787
Sparta 2-Trepke 2 793-785
Pluimpke-Meuser2 786-803
Hubert.3-RKWBCM 2 781-786
Derde klasse C.
Rheing.-Heros 5 802-788
DTV-Palet 2 769-795
LEnfield2-Trianon2 768-791
Watertor.-Francisc.2 794-773
Vizier 2-D'rSjeet 4 758-774
Vierde klasse A.
Fortuna 2-Wapen 786-784
Schutters 2-Diana 3 798-779
Phoenix-Missers 6 801-793
St.Brigid 3-RWB 2 781-779
Vierde klasse B.
EKSV 2-Tjoba 3 794-793
deRoos 2-Stadion2 789-797
Vierde klasse C.
't Hofke 3-R.Hood 4 785-757
Keulst.3-St.Hubert.4 752-554
The Hunter-Roos 3 774-738
Reunie 3-Gl.Auf 2 803-780
Prins3-o.d.Kamp2 771-751
Vijfde klasse A.
Hiltonn.2-Boekan.2 772-771
L.Enfield 3-Tnanon 3 558-759
Treffers 2-Valk2 754-723
O.Rompe4-Rheing.2 737-764
Vijfde klasse B.
RKWBCM4-Sonjaß. 730-777
Stadion 3-Prins 4 760-750
Trepke 3-Schutters 3 745-733
Corner 2-Emmaß.3 761-766
Afd.kogel.
Hoofdklasse.
Trefpunt-Diana 836-844
Grun-St.Lambert. 853-848
St.Lambert.2-Limburg

831-842
Eerste klasse.
Limburg 2-Roda 800-783
Diana 3-Trefp.2 542-810
Tweede klasse.
Valken-Grun 2 808-809
St.Lambert.3-Courage 768-800
Courage 2-Trefp.3 790-783
Derde klasse.
Diana4-Grun 3 749-776
Grun 4-Valken 2 717-693
biljarten

District Z.Limburg
Drieb.A.
Born-Modern 7-0
't Luip-Keizer 4-
Zwaantje-Voerendaal 5-2
WolfratH-Volkshuis 5-2
Drieb.B.
Waubach-Academie 5-2
de Vink-Apollo 5-2
Kantje-OHVZ 0-7
DDK-Modern 5-2
ABC-Volkshuis 2-5
Caranrb.-Schaesb. 5-2
Drieb.C.
Kantje-BCV 2-5
Volksh.-deVink 5-2

Br.wapen-Cebusta
St.Heerlen-OHVZ
Drieb.D.
Br.wapen-deVink
Caramb.-Apollo
Volksh.-Touche
St.Heerl.-Treffers
I.A.
Wilhelm.-Schaesb.
Heukske-Gona
1.8.
deKeizer-Vr.kring
Br.wapen-BBC
BCH-Volkshuis
I.C.
Apollo-Schaesb.4
Waubach-N.Klossen
Eendr.-St.Bavo
2.A.
Stein-HGK
Benelux-Wilza
BVG-Maasband
2.8.
Eikenboom-HGK
TIP-Sanderb.
Tjoba-Heukske
Quick-deßluf
2.C.
Klosje-Beatrix
Lambert.-St.Heerl.
N.Klossen-Volksh.
2.D.
Gebr.Hofke-L.Band
deKeizer-BBC
2.E.
N.Klossen-Eikh.
Hoefijzer-Bl.Bock
ABC-Vr.kring
Maria gew.-Brunss.
deKeizer-Caramb.
2.F.
OHVZ-Gebr.Hofke
Ransd.-N.Klossen
Schinnen-Waubach
3.A.
HGK-Wolfrath
Meers-Wilhelmina
Maasb.-Statie
Heukske-Baandert
Born-Eikenboom
3.8.
Kempke-DJB
Tjoba-Sibbe
OOns-Eikenb.
3.C.
Juliana-DJB
St.Hoger-ABC
Treff.-Schaesb.
4.A.
Born-Holtum
Heukske-Gona
4.8.
Lindenh.-TIP
4.C.
Brunss.-'t Ven
Zwaantje-Maria Gew.
BBC-Vr.kring
Keizer-Treffers
4.D.
DJB-ABC
Beatrix-BCV
Weustenrade-Klimmen
4.E.
Touche-Beatrix
N.Klossen-Br.wapen
Cebusta-DJB
4.F.
BCH-Eendr.
5.A.
Gona-TIP
Heukske-Kempke
't Luip-O.Ons
5.8.
Tjoba-Br.wapen
5.C.
DJB-Eikhagen
Beatrix-Irene
't Ven-Carambool
District Maastricht en
streken KNBB
Cl.
Vilt-La Berceuse
Rhjeingold-Geulle
Noorbeek-Kot
Heer-Ulestr.
deKeizer-MBV
Kl.Vier-Klossers
Heer3-Heer 2
Ulestr.2-BCM
C.2A.
MBV 2-Keer
Vilt 2-Bunde
Rheing.2-Dot
Heukske-Ulestr.3
Voliere-Sabena
Vr.kring 2-A.Wolder
C.28.
Heer4-Kot2
Ulestr.4-0.d.K1052
Dot 2-Rheing.3
Bunde 2-Eijsden
Keer 2-Wolder
Gronsv.-MBV3
C.2C.
OOItteren-Concordia
Ulestr.s-deKlossers 2
BAM-A.Raak
O.d.Klos3-deRidder
Kot 3-St.Gerlach
Haverput2-Heer 5
C.2D.
Kot 4-Nazareth
Rheingold 4-00 Heer
Noorbeek 2-St.Geertr.
O.d.Klos4-Eendr.
Banholt-Sjaan 2
Eijsden 2-00 Itteren 2
C.3A.
A.Wolder2-Bookvink
Eendr.2-Sport
deKeemel-Voliere 2
OO Itteren 3-Rheing.s
C.38.
Eijsden É-Keer 3
Diekske-A.Wolder 3
Wolder 2-Geulle 2
Borgh.-Oost
La Berceuse 2-O.d.Klos 5
C.3C.
Victorie-Ketsers 2
Eijsden 3-Eijsden3
Kot 5-Heugem
Kl.Vier 2-St.Geertr.2
OO Heer 2-Banholt 2
Keer 4-Mergelland
C.4A.
Haverput 3-Bookvink 3
BCM 2-Sjaan 3

'A.Wolder 4-Heukske 3
B'Home José 2-Rheing.6
d.Duuker 2-Klossers 3
Sabena 2-W.v.Berg
C.48.
Noorb.3-Keemel2
Concordia 2-Haverp.4
Berceuse 3-Borgh.2
Rheing.7-B'Home José3
Heukske4-Waalsen
C.4C.
Harmon.z.-OO Heer 3
Wolder 3-Noorbeek 4
Nazareth 2-d.Duuker 3
Victorie 2-deRidder 2
Ketsers 3-Sport 2
C.4D.
Eijsden 4-Kl.Vier 3
Eijsden 4-Harmon.z.2
Dot3-Rheing.B
Banholt 3-Noorb.s
St.Geertr.3-Oost 2
C.SA.
Eijsden 5-Victorie 3
A.Wolder 5-Bookvink 5
Klossers 4-MBV 4
Nazareth 3-La Berceuse 4
C.58.
La Berceuse 5-DES
BAM 2-Heugem 2
OO Heer 5-Diekske 2
Kl.Vier 4-Mergell.2
Ketsers 4-Kot 6
C.SC.
Ulestr.6-Vr.kring 3
Vr.kring4-Klossers 5
Mergell.3-Keizer3
A.Raak 2-DES 2
Noorbeek 6-Keemel4
Volière 3-Eijsden 5
db.A.
Nazareth-Voliere
deKeizer 2-MBV
OO Heer-t Heukske 2
Eendr.-Sjaan
La Berceuse-Heer
Vr.kring-Kot
BCM 2-Rheing.
Db.B.
W.v.Berg-Vr.kring 2
Heer 2-Noorbeek
Dot-Vr.kring 3
Heukske-OO Heer 2
MBV2-Ulestraten
Gronsveld-Keizer
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koploper Meijers
maaktgeen fout

- In de hoofdklasse
1(* van de zaalvoetbalcompetitie

tr_J} koploper Meijers uit Geleen
lg * 1-7 van Bastings 2. Omdat ach-l^volger Hans Anders in Kerkrade

Cosmos onderuit ging, be-
ft aagt de voorsprong van Meijers
j al vijfpunten op Cosmos en Eijs-
tej?' ans Anders verspeelde overi-
te_.V.in e slotfase van het duel te-n Cosmos een 2-3 voorsprong.

K*
%rt> en zuid: Cosmos-Hans Anders 5-3,
0.7 '" Stap In, 2-1, Bouwkompas-Brikske
i.j'i-'aurnen-Eijsden 1-3, Yerna-Marathon
13 j°astings 2-Meijers 1-7.Stand: 1. Meijers

■&?" 2- Cosmos 13-18, 3. Eijsden 13-17, 4.
Ij!* Anders 13-17, 5. Brikske 13-15, 6. Egor
tJ M- 1-Laumen 13-12, 8. Sportclub 12-11,9.
K*kompas 12-11, 10. Bastings 2 12-9, 11.lj|w»P In 13-7, 12. Marathon 13-6, 13. Yerna
b

Cf_?klasse noord: Baarlo-Neeritter 1-3, 't
L^.ske-Homerhof 4-2, FC Donderberg-
kid k a 1-1, Fermonia Boys-Peters Ge-
i_ !panden 4-4, 't Haöfke-AltweerterheideLv'C Wierts-RFC Timoil 5-7, Perey Verze-
I^JJSen-W.ttenhorst 7-1. stand: 't Haöfke
HuS Perey Verzekeringen 14-20, RFC Ti-
C J4lB' Fermonia Boys 14-17,Peters Ge-C!fanden 14"16'Altweerterheide en FC\{.[J>«berg 14-15, Neeritter en 't Huukske
C 'FC Wierts 2 14-13,_\micitia 14-10, Wit-

"orst en Homerhof 14-8, Baarlo 14-6.

Abdel-Ghany is een van de drie
Egyptische internationals die bui-
ten de landsgrenzen hun brood ver-
dienen. De andere twee zijn Magdi
Tolba, uitkomend voor het Griekse
PAOK Saloniki, en-Rabea Yassin,
diebij een club in Quatar oliedollars
verdient. In eigen land kwam Ab-
del-Ghany uit voor El Ahly uit Cai-
ro, 24 keer landskampioen, en met
afstand de beste club van Egypte.
„El Ahly zou ook gemakkelijk van
Beira Mar winnen".

Abdel-Ghany? Nooit van gehoord!
De logische reactie, momenteel, van
voetballend Nederland. Maar dat zal
veranderen, voorspelt onze held, als
Oranje op 12 juni in Palermo voor
het WK heeft afgetrapt tegen Egyp-
te. „Ik hoop daarna bij een grote
Europese club onderdak te komen,
daar droom ik van".

Egypte kent slechts het semi-prof-
voetbal. Bij El Ahlin, vertelt Abdel-
Ghany, verdiende hij gemiddeld 700
dollar per maand. „Naar Europese
maatstaven is dat niks, maar voor
Egyptische begrippen is dat wel
goed. Je kunt van dat bedrag met je
gezin heel goed leven bij ons". In
Cairo, zegt hij, kon hij niet onge-
stoord over straat lopen. „De men-
sen willen je aanraken, met je pra-
ten. Voetballers en acteurs zijn po-
pulair bij ons, voetballers het
meest".

Witte vlag
Hij verwacht ook een exodus na het
WK. „Ons voetbal is onbekend,
maar onderschat ons niet, Egypte is
de sterkste ploeg van Afrika. Wij
hebben van nature de techniek van
de Brazilianen en spelen een mix
van Zuid-Amerikaans en Europees
voetbal. Spelen wij ook hard? Wij
beginnen nooit, maar als de tegen-
stander hard wil spelen, kan Egypte
het ook. De witte vlag komt er bij
ons niet aan te pas".

Reuzenslalomzege
Petra Kronberger

Zwaarste groep
In Egypte heeft Abdel-Ghany, die
perfekt Engels spreekt en zich het
Portugees ook snel eigen heeft ge-
maakt, filosofie gestudeerd. Na de
dood van zijn vader nam hij diens
bouwbedrijf over waarvan hij ook
nu nog, samen met zijn broer, eige-
naar is. Als Allah het wil, zal hij na
verloop van tijd ook zeker in het
land van Moebarak terugkeren.

" Petra Kronberger op weg naar haar derde seizoensoverwinning
In Cairo, waar Algerije op 17 no-
vember van het vorige jaarvoor het
afsluitende WK-kwalificatieduel te
gast was en met 1-0 verloor, werden
de messen flink geslepen. „Algerije
begon met schoppen en toen lieten
wij ons ook niet onbetuigd. Als ik de
jonge spelers niet tot enige rust had
gemaand, waren er toen misschien
nog heel andere dingen gebeurd.
Maar dergelijke provocaties ver-
wacht ik straks in Italië niet".

SKIËN
Wereldbeker vrouwen, reuzenslalom Hin-
terstoder(Oos): 1.Kronberger (Oos) 2.21,44,
2. Wachter (Oos) 2.21.95. 3. Gerg (W-Dld)
2.22,94, 4. Eder (Oos) 2.23,23, 5. Schneider
(Zwi) 2.23.64, 6. Roffe (VS) 2.23.68, 7. Auer
(Oos) 2 23,76, 8. Meier (W-Dld) 2.23,92. 9. Mö-
senlechner (W-Dld) 2.24.49, 10. Walliser
(Zwi) 2.24.52 Stand wereldbeker reuzens-
lalom: 1. Wachter 60 punten. 2. Roffe 50. 3.
Bouvier (Fra) 33. 4. Gerg 32. 5. Kronberger
29. Stand wereldbeker algemeen: 1. Gerg
148. 2. Wachter 135, 3. Kronberger 125, 4.
Schneider 80, 5. Walliser 74.

Van het Nederlandse voetbal weet
Abdel-Ghany alles. „De Egyptische
televisie zendt heel veel grote wed-
strijden uit. ledereen bij ons kent
daarom Gullit en 'Koeieman'. Wij
verheugen ons zeer op de wedstrijd
tegen Nederland en zullen al die
sterren met respect tegemoet tre-
den. Het is jammer dat wij in de
zwaarste groep terecht zijn geko-
men. Maar Egypte gaat niet als toe-
rist naar Italië, wij zullen onze huid
duur verkopen. En als we dan toch
mochten verliezen, dan moet dat op
een waardige wijze gebeuren".

lotto/toto
HEERLEN - Uitkeringen sportprijsvragen:
Lotto 1 le prijs: geen winnaar; 2e prijs: 1
winnaar, bruto 300.000.-; 3e prijs: 76 win-
naars, ieder bruto 2.350.30; 4e prijs: 3.835
winnaars, ieder 46.50; 5e prijs: 69.006 win-
naars, 5.00. Cijferspel 1: 6 cijfers goed: geen
winnaar; 5 vijfers goed: 1 winnaar. Toto 1 le
prijs: 149 winnaars, ieder 342.30; 2e prijs:
2.077 winnaars, ieder 5,50; 3e prijs: 10.824
winnaars, ieder 2.60. Toto gelijk 1 le pnjs:
geen winnaar; 2e prijs: 6 winnaars, ieder
46.50; 3e prijs: 32 winnaars, ieder 43,60; 4e
prijs: 658 winnaars, ieder 3,30.

Ski-info in
Motel Heerlen

SITTARD - In het kader van de
landelijke actie 'Blessures blijf
ze de baas' worden zondag 15 ja-
nuari in het Motel in Heerlen en
zondag 22 januari in de Oranjerie
in Roermond van 19.30 tot 21.30
uur onder auspiciën van Sport-
service Limburg voorlichtings-
bijeenkomsten gehouden voor
'aankomende' wintersporters.
Hierbij wordt ingegaan op aspec-
ten dieeen belangrijke rol spelen
bij het voorkomen van alpine-
ski-blessures: een goede licha-
melijke voorbereiding en een
veilige ski-uitrusting.
Tevens zal een arts praten over
de meest-voorkomende ski-bles-
sures en wordt er info gegeven
over de Nederlandse Ski Vereni-
ging. Voor nadere informatie kan
men terecht bij de heer A. Schol-
ten, tel. 045-255985.

HINTERSTODER - Petra Kronber-
ger heeft haar derde overwinning in
het skiseizoen behaald. De Oosten-
rijkse won maandag in Hinterstoder
de reuzenslalom. Eerder was ze
twee keer de snelste bij afdalingen
in het Amerikaanse Panorama.
In eigen land werd Kronbeger
maandag tweede in de eerste man-
che achter haar landgenote Eder. In
de tweede omloop was Kronberger
de snelste. Haar totaaltijd bedroeg 2
minuten en 21,44 seconden. Eder
werd voorbijgestreefd door Veroni-
ka Sarec, Anita Wachter en Manuela
Gerg. De Joegoslavische Sarec ver-
loor vijfmetervoor de finish een ski
en werd gediskwalificeerd omdat
de reglementen voorschrijven dat
de finish met beide ski's moet wor-
den gepasseerd. DaaYdoor werd de

Oostenrijkse Wachter tweede in
2.21,95 en de Westduitse Gerg derde
in 2.22,94.

Tweevoudig Olympisch skikam-
pioen Alberto Tomba, die al gerui-
me tijd is uitgeschakeld door een
gebroken sleutelbeen, zal nog ten-
minste een week geduld moeten
hebben. De Italiaanse skiër en le-
vensgenieter had gehoopt vrijdag in
Schladming en zondag in La Villa
de piste weer op te kunnen. Een
dokter van de Italiaanse bond, ver-
klaarde echter dat die wereldbeker-
wedstrijden te vroeg komen voor
Tomba. De verwachting is, dat hij
over een week de training kan her-
vatten. Tomba raakte op 10 decem-
ber geblesseerd bij de Super-G in
Val d'lsere.

" BERLIJN - Het houden van
Olympische Spelen in een verenigd
Berlijn in 2000 of2004 gaat de belas-
tingbetalers en sponsoren naar
schatting vier miljard gulden kos-
ten. Die raming werd gemaakt door
de door de Berlijnse senaat ingestel-
de werkgroep Olympische Spelen.

Abdel-Ghany behoort tot de routi-
niers van het Egyptische nationale
team, waarvoor hij meer dan zeven-
tig keer uitkwam. Het exacte aantal
zegt hij niet te weten. De 30-jarige
middenvelder komt sinds 1988 uit
in de door buitenlanders vergeven
Portugese competitie. Hij staat op
de loonlijst bij de eerste-divisionist

Jean Thissen

Vanwege alle tumult voor, tijdens
en na afloop van die wedstrijd - de
Algerijn Belloumi werd zelfs gear-
resteerd nadat hij een Egyptische
arts met een gebroken glas oogletsel
zou hebben bezorgd - vaardigt
Egypte in maart een B-team af naar
de jaarlijkse strijd om de Afrika
Cup, die dan toevallig in Algerije
wordt gehouden. Abdel-Ghany:
„Wacht maar, als julliestraks bij ons
komen, dan pakken we jullie wel,
kregen we te horen. Bondscoach
Mahmoud el Gohary is bang voor
blessures, die we met het oog op het
WK natuurlijk helemaal niet kun-
nen gebruiken en stuurt daarom het
olympisch elftal".

trainerscarrousel

" MAASTRICHT - John Pfeiffer van
RKVVL, uitkomend in de tweede klasse A.'
heeft voor een jaar bijgetekend.

IJschockeyerin coma
(J^AG - Een tragisch ongeval
1^ ft het Tsjechoslowaakse ijshoc-
rj y geschokt. International Ludek
"^Jka kwam tijdens een competitie-
-IJ«strijdJ«strijd van zijn club TJ Zün, het
I egere Gottwaldow, en VSZKosi-
L*o ongelukkig ten val, dat hij in
j/^a raakte. De 26-jarige verdedi-
? knalde zonder dat er direct een
ij^fistander in het spel was tegen
ty boarding. Hij liep daarbij ver-
J^dingen op aan het hoofd, wer-
U.kolom en ribben. Zijn toestand is

Nijssenstrandt
in derde ronde
JöNEY- In het sterk bezette ten-
h^ampioenschap van New Zuid
v'es in het Australische Sydney is
'Oh** Nijssen vii Sittard in de derdeK^e van de kwalificatie gestrand.
'J^en nummer vijftig van de we-
Ve^> de Amerikaan David Wheaton,
t^joor hij in de partij met als inzet
C'ating tot het hoofdschema, met
dj " 5-7; 6-2. Mochten drie spelers
jjf tot het hoofdschema zijn toege-
eft, niet komen opdagen dan mag
vJssen alsnog spelen. In de eerste
t,*e ronden schakelde hij achter-n'H'olgens de Zweed Thomas Hog-
S^t (7-5; 6-2) en de Spanjaard

(7-5; 6-0) uit.

$Vrt herendubbelspel vormt hij in
/Qney weer eens een combinatie

de Australiër Broderick Dyke.
ln loting voor de eerste ronde is
\f>. 1 al te gelukkig geweest voor

Jssen. Hij heeft met Dyke het ster-
fw Australische duo Brett Drewett
i Wally Masur als tegenstander ge-meen. " BOCHOLTZ - RKVV Sportclub '25 heeft

besloten het contract met Karl-Heinz Win-
genfeld na driejaar te beëindigen.

Van onze medewerker
HANS SINNIGE

SCHAESBERG - De draf- en
renbaan in' Schaesberg moet
de laatste vijf meetings van dit
jaar inleveren. Zo blijkt uit de
juist gepubliceerde koers-
agenda voor 1990. Navraag bij
de stichting Nederlandse
Draf- en Rensport (NDR) leert
dat het de bedoeling is om het
aantal koersdagen dit jaar te-
rug te brengen. Zo kunnen de
koersen die elders in het land
op het programma staan een
volwaardig programma bie-
den. „En omdat het paarden-
aanbod in Schaesberg de afge-
lopen winter beneden peil is
gebleven heeft ons bestuur be-
sloten een beperkte winter-
stop in te lassen waarbij
Schaesberg haar meetings in-
levert", aldus een woordvoer-
ster van de NDR.

Het baanbestuur van Schaesberg
heeft heftig maar vergeefs geprotes-
teerd tegen deze gang van zaken. In
een brandbrief (20 november) aan
de NDR wijst het bestuur op het feit
dat de Schaesbergse baan de afgelo-
pen winter juist opviel vanwege het
hoge aantal starters per koers. Ge-
middeld startten de laatste twee
maanden bijna tien paarden per
koers, een gemiddeldewaarbij geen
enkele baan in die periode ook maar
in de buurt kwam. Er moesten zelfs
stallen worden bijgebouwd om alle
deelnemers van een onderkomen te
kunnen voorzien. De NDR is echter
niet gevoelig voor deze argumenten.

Draf- en Renbaan wordt de dupe van eigen succesformule winstsom mogen starten. Op deze
manier valt het klasseverschil tus-
sen de Nederlandse paarden en die
van onze zuiderburen vrijwel weg.
Nu wordt Kemperman zelf de dupe
van de succesformule die hij uit-
dacht met behulp van de NDR en
dat komt hard aan.Schaesbergmoet

koersen inleveren
Omzet

Van onze verslaggever

AVEIRO - Een zucht van opluchting. Ruim twee uur eerder
had Magdi Abdel-Ghany Saiyed Ahmed telefonisch zijn „on-
middellijke" komst al aangekondigd, maar daar is hij dan toch;
eindelijk. Vriendelijk lachend wandelt de Egyptenaar de loun-
che van hotel Imperial in Aveiro binnen. Kort geknipte baard,
lange spijkerjas, jeans, wit T-shirt onder blauwe trui, bruine,
moderne schoenen, polstasje vastgeknoopt aan zwarte riem.

Egyptische international Abdel-Ghany hoopt na WK op Europese topclub Zuid-Afrika wil GP formule 1
JOHANNESBURG - De eigenaren van het Zuidafrikaanse racecir-
cuitvan Kyalami hebben bij de internationale organisatievan formu-
le 1-constructeurs (FOCA) geïnformeerd naar de mogelijkheid van
het houden van een Grand Prix in 1991. Het zou voor het eerst sinds
1985 zijn, dat er in Zuid-Afrika weer een formule 1-race zou worden
gehouden voor het wereldkampioenschap.
Dave McGregor, directeur van het consortium RME datKyalami be-
heert, verklaarde dat het circuit compleet is gerenoveerd en aange-
past aan de reglementen van de internationale autosportfederatie
E-SA. Hij zei op korte termijn een onderhoud te hebben gevraagd
met Bernie Ecclestone van de FOCA.
De Belg Thierry Boutsen en de Argentijn Ricardo Patrese hebben het
afgelopen weekeinde de wagens van de Williams-stal getest op Kyala-
mi, dat voor ruim 15 miljoen gulden is opgeknapt.
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’Wij gaan niet als
toeristen naar Italië’

„Doordat we de afgelopen maanden
zo goed hebben gedraaid zijn we de
enige baan in Nederland die de door
Ladbroke begrootte omzet heeft be-
haald. En dan gebeurt je zoiets. Ik
wil best bijdragen als er ingeleverd
moet worden, maar dan moet het
niet zo zijn dat Schaes"berg vijfmee-
tings kwijt raakt en de andere grote
banen (Hilversum en Duindigt) bij-
na niets", aldus Kemperman.

Ladbroke, de gokgigant die in Ne-
derland een monopoly heeft op het
organiseren van weddenschappen
op paardenraces zegt geen deel te
hebben in de besluitvormig omtrent
de koersagenda van dit jaar. Peter
Woodward, algemeen directeur van
Ladbroke: „In overleg met de NDR
hebben we besloten dat het aantal
koersen teruggebracht moet wor-
den ten opzichte van de voorgaand^
jaren. Wij streven naar gemiddeld
tien koersen per dag met minimaal
tien paarden per koers. Met het hui-
dige paardenbestand is het dan niet
haalbaar om zo vaak te koersen als
voorheen gebeurde. Daarom heb-
ben wij afgesproken het aantal mee-
tings te verminderen tot minimaal
321 meetings per jaar. Over welke
banen die koersdagen verdeeld
moeten worden bepaalt de NDR".

Intussen zit het baanbestuur met
vijf vrijdagen waarop er geen ïn-
komsten binnen zullen komen uit
de entree-gelden en de horeca.
Kemperman hierover: „Hopelijk
kunnen we gewoon op de eerste
vrijdag van januari in 1991 gaan
koersen want anders loopt de scha-
de behoorlijk in de papieren. Over
de koersagenda voor het volgend
jaar moet nog worden overlegd en
dan zullen we ons hard opstellen.
Wat er nu gebeurt is buitengewoon
onredelijk".

„Een groot deel van de deelnemers
was afkomstig uit België en is via al-
lerlei kunst- en vliegwerk van het
baanbestuur naar Schaesberg ge-
lokt. De basisbezetting uit de regio

blijft te mager", zo verklaart de
stichting bij monde van haar woord-
voerster. Manager Frank Kemper-
man is met stomheid geslagen.

„Van kunst- en vliegwerk is hele-
maal geen sprake", zegt hij. „Wij zijn
in het begin van het jaar met de

NDR rond de tafel gaan zitten om
een oplossing te vinden voor de tot
dan toe magere bezetting van de
velden. In overleg met hen hebben
we toen besloten om ons te gaan
richten op de Belgische draver-trai-
ners. De NDR was hiervan een war-
me voorstander, mede met het oog

op het open gaan van de grenzen in
1992".

Om het koersen voor Belgische
paarden in Schaesberg aantrekke-
lijk te maken, stond de NDR zelfs
toe dat Belgisch gefokte dravers op
tweederde van hun werkelijke

België

# Manager Frank Kemperman zal eind dit jaarvijf vrijdagen lang geen inkomsten hebben uit
entree-gelden en de horeca. Foto: dries linssen

" MAASTRICHT - Erik Merk, oud-
speler van onder meer MVV, is op-
genomen in de selectie van net Ne-
derlands zaalvoetbalteam van
bondscoach Vic Hermans.

Huilende baby
krijgt schuld
van blessure

JJANCHESTER - De Chinees
*u Shentong kreeg in Man-
chester de Open Engelse tafel-

in de schoot gewor-
P^- Zijn landgenootChen Kin-
£vaua moest zich door een rug-
p^ssure afmelden voor de fina-
*" De voormalige nummer vier

de wereldranglijst gaf zijn
maanden oude zoontje

■>% of meer de schuld van zijn
ysieke ongemak. De baby had
!n we nacht van vrijdag op za-

zo hard gehuild, dat zijn
j^arrust snakkende vader naar

Qe bank in de huiskamer was
jkvlucht. Toen Xinhua wakker
*erd, voelde zijn rug aan alscc« plank.
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sport kort

" POSTERHOLT - Als voorberei-
ding op devierde internationale An-
nendaalloop op zondag 28 januari,
houdt PSV Posterholt komende za-
terdag om 15 uur een speciale trai-
ningsloop. Het parcours is hetzelfde
als verleden jaar: de kwart- en de
halve Marathon kunnen worden ge-
lopen. De start ligt bij het gemeente-
lijk sportpark aan de Heinsberger-
weg in Posterholt.

" LONDEN - De tuchtcommissie
van de Engelse voetbalbond heeft
Everton-manager Colin Harvey
maandag een boete van bijna vijf-
duizend gulden opgelegd. Harvey
werd bestraft, omdat hij na afloop
van de bekerwedstrijd tegen Not-
tingham Forest aanmerkingen had
op scheidsrechter Tyson.

sport in cijfers
TENNIS
Mannen, enkelspel Sydney, eerste ronde:
Forget (Fra) - Koevermans (Ned) 7-5 6-3.
Mannen, enkelspel Auckland. eerste ron-
de: Delaitre (Fra) - Haarhuis (Ned) 6-2 6-3.

GOLF
Toernooi der kampioenen Carlsbad, eind-
stand: 1. Azinger 272 (VS) (66 68 69 69). 2.
Baker-Finch (Aus) 273 (66 67 72 68), 3. OMa-
era (VS) 276(69 73 65 69), 5. Grady(Aus) 278
(69 68 72 69), 5. Norman (Aus) 279 (66 72 71
70) en Hoch (VS) 279(69 68 71 71). 7. Strange
(VS) 281 (71 73 70 67). Hulbert (VS) 281 (72 G8
73 68), Calcavecchi (VS) 281 (70 68 68 75).

ATLETIEK
Indooratletiekwedstrijden Hanover, vrou-
wen, 5000 m: 1.Lynn Jennings (VS) 15.22,64
(officieus wereldrecord, was in handen van
de Amerikaanse Groos met 15.34,50).

Beira Mar. Trainer van Beira Mar is
Jean Thissen, spijkerhard oud-Bel-
gisch internationalen ex-speler van
Anderlecht en Standard Luik.

Hij is in gezelschap van zijn vrouw,
aanzienlijk minder flitsend ogend
met haar zwarte hoofddoek, groen
gehaakte trui en paars-blauw-groen
gebloemde plooirok, en tweejarige
zoontje. Nadat Magdi Abdel-Ghany
Saiyed Ahmed de eigenaar van het
hotel uitbundig op beide wangen
heeft gezoend, verontschuldigt hij
zich voor zijn nogal vertraagde
komst en zegt dat we hem maar met
Abdel-Ghany moeten aanspreken,
omdat iedereen hem zo noemt.

Limburgs dagblad i sport



HBC legt Datak
VCL aan banden

Score Pancratiusbank/VCHhapert te lang

Van onze dammedewerker

Zwanezangvoor Vos
;■" Zo ziet een zinderende damderby eruit. Stilte, zuchten en vooral denken. De dammers
van Vos, Kerkrade en Eureka, Heerlen in actie. Foto: CHRISTAHALBESMA

KERKRADE - Met nog drie wedstrijden te gaan in de vaderlandse damcompetitie is het doek voor het
Kerkraadse Vos vrijwel definitief gevallen. In de spannende thuisderby tegen Eureka uit Heerlerheide
werd een gevoelige 12-8 nederlaag geleden. Aanvankelijk zag het er goed uitvoor Vos. Na twee uur spelenleek een sensatie in de lucht te hangen. Rond het derde speeluur ging er echter het een en ander mis. Zo
zag Martin-Nievelstein een voordelige stelling tegen Jaspers in éénzet omslaan. De Eurekaan maakte hetkarwei nauwkeurig af.

Everduin en Werrebrouck leden enigszins tegen de verhouding in een nederlaag tegen respectievelijk
Zijlstra en Verton. De Vaste Zet (Geleen) haalde tegen het Zeeuwse Lammerenburg fors uit (15-5) en blijft
lijstaanvoerder. De Ridder uit Brunssum haalde tegen het Tilburgse Info een verdiende 12-8 zege. Na dit
resultaat klimmen de Brunssummers uit de degradatiezone. Schaesberg behaalde een nipte 11-9 zege op
Gorinchem.

KepuStars moeiteloos langs Bumpers

Braggartssnel
uit startblokken

sport kort

" VOERENDAAL - G. Neut-
gens uit Voerendaal heeft de eer-
ste prijs behaald in de hoogste
damescategorie van het vijftien-
de nieuwjaarstoernooi van Sem-
pre Avanti (Voerendaal).

" ROERMOND - De korfballers
van Ready uit Roermond, koplo-
per in de derdeklasse, leden in
eigen huis een pijnlijke neder-
laag tegen hekkesluiter Boeme-
rang, 6-7. Door dat resultaat moet
Ready nu Geldrop naast zich
dulden aan de kop van de rang-
lijst.

" VALKENBURG - De Falcon
Girls wonnen zondag een vriend-
schappelijk ijshockeyduel met
8-5 (3-0, 2-1, 3-4)van de Henneres
EC (West-Duitsland).

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

LANDGRAAF - Datak/VCL is
er niet in geslaagd om te stun-
ten tijdens de volleybalderby
tegen Kompro/HBC. De Mid-
denlimburgers hadden meer
kwaliteit in huis en hielden
bijgevolg hun status van sterk-
ste, zuidelijke ploeg vrij ge-
makkelijk overeind in dit eer-
ste treffen na de winterstop:
0-3 (10-15, 14-16, 9-15).
De Landgraafcombinatie kon alleen
in de eerste helft van elke set de sco-
re-ontwikkeling bij sloffen. Op de
tempoversnelling die Kompro/HBC
in de strijd wierp, bleef men het ant-
woord schuldig. In de openingsron-
de moest dethuisploegna 8-8 vooral
verdedigend snel afhaken. Een kor-
te, diagonaal geplaatste service van
Datak/VCL ontregelde na de hervat-
ting deels de opbouw bij de equipe
uit Heythuysen, waar routinier Pe-
ter-Paul Frielink met een lichte
blessure niet in actie kwam. Da-
tak/VCL kwam onder impulsen van
Frans Crombach op setpoint kwam:
14-12. Vier formidabele bloks pp rij
van HBC 's uitblinker Jan Grim-
berg brachten evenwel 14-16 op het
scorebord. „Dat was het breekpunt
van de wedstrijd," oordeelde Da-
tak/VCL coach Wim Reinaerts ach-

teraf, „in de laatste set was bij ons
na 8-8 de snee er duidelijk uit."
Pancratiusbank/VCH introduceer-
de in de ontmoeting tegen koploper
BCS/Den Dungen een nieuw spel-
concept. Resulterend in een span-
nende ontmoeting waarin Ton van
de Wiel, oud-international en coach
van BCS, zelfs uit het trainingspak
moest, teneinde de punten voor zijn
ploeg veilig te stellen: 1-3 (15-12, 12-
-15, 12-15, 11-15). Met een grotere rol
voor aanvoerder Jos Knoop, drie
spelers die over een snoeiharde
sprongservice beschikken en veel
eerste tempo aanvallen pakten de
Heerlenaren de eerste ronde: 15-12.
Een slecht sluitend blok, waardoor
BCS aanvaller Marco Schoonen bij
11-10 liefst vijf maal op rij met suc-
ces kon aanleggen, betekende ver-
volgens 12-15. Op 10-8 in de derde
periode haperde de Heerlense sco-
reproductie te lang en kon de lijst-
aanvoerder uit Noordbrabant de
winst veiligstellen via 12-15 en 11-
-15. „We gingen te veel forceren op
momenten dat we niet meer langs
het blok kwamen. Voor het overige
heeft de ploeg een dijk van een wed-
strijd gespeeld," meende Pancra-
tiusbank/VCH coach Huub Hol-
lands.
Datak/VCL 2 heeft op basis van
strijdlust het eerste wedstrijdpunt
van dit seizoenkunnen bijschrijven.
Naaast een redelijk blokkering en

goed serveren van onder meer
co Mohring, vormde schrorm
onderschatting bij tegenstandt:
la/Olympus deels de oorzaak
het beperkte 2-3 (15-13, 10-15,
15-6, 9-15) verlies. Speler/coach fj
Philippen: „Vandaag wilde i<
een tot het uiterste gaan vooi
goed resultaat."
In de derde divisie acteerde PanC.
tiusbank/VCH 2 onrustig en som*
emotieel in de topper tegen VoC*T
1-3 (7-15,13-15, 15-5, 11-15). De roU»
ne van speler/trainerHuub Vai
(spierblessure) werd node gt'
In de kelder van de ranglijst
Furos in Valkenburg met 0-3 (■
13-15, 14-16) van hekkeslui1?.
SEC/V. Het 14-16 resultaat in fl.
laatste set kwam zelf twee keer »
stand, omdat de scheidsrechter a.
spelers op weg naar de kleedka"1

terugriep vanwege een foute rota'
bij Furos en de wedstrijd bij I*'
weer aanblies. Trainer Guido W\eters is overigens gestopt bij
Kerkradenaren, die deze week e*,
andere coach hopen aan te kunne
trekken.
De volleybalsters van Pancrati^
bank/VCH 2 hebben de tweede he"
van de kompetitie slecht ingezet- "
een, qua niveau, zeer matige o"
moeting tegen Civitas mocht de j°JJ
ge Heerlense equipe zich in de h^den knijpen met het veiligstel^
van één schamel wedstrijdpunt: *
(16-14, 13-15, 6-15, 16-14, 8-15).

De absentie van de basisspeelste
Carla Brouns(enkelblessure) en S 3!
ly Dormans(vakantie) dwong c°a^_.
Jos Geraedts tot ingrijpende oi\.
stellingen. Zijn ploeg bezat echter
weinig improvisatievermogen °g
goed met een dergelijke aanpassi1*
om te kunnen gaan. Bovendien st^Jeen aantal speelsters zichtbaar 'een slechte vorm. Illustratief v°,ede zwakke prestatie vormden JLnipte winst in de eerste en viel-0
set.
De derby tussen Pancrati",
bank/VCH 3 en Datak/VCL vve^een prooi voor de nog ongeslaée,
thuisploeg: 3-1 (15-11, 15-8, 12-15, H\
8). Van een walk-over was even^
geen sprake. Datak/VCL gafde lüsl
aanvoerder handen vol werk.

Van onze basketbalmedewerker
HEERLEN - Het Heerlense
Braggarts en de Kerkraadse
formatie Kepu Stars hebben
afgelopen weekeinde een
knappe prestatie geleverd
door het team Jaspers Sport
uit Someren met 65-61 terug
te wijzen. Kepu Stars had in
Sittard tegen Bumpers geen
problemen. Ze wonnen met
67-97. Braggarts startte gecon-
centreerd en furieus. Voordat
de gasten het in de gaten had-
den keken ze na tien minuten
tegen een 23-8 achterstand
aan.

De thuisclub overklaste haar tegen-
stander op snelheid en tactiek.
Vooral de door coach Kersjes zorg-

pen tot 11 punten (48-37). Maar ook
nu zette de golfbeweging zich weer
door. Binnen de volgende vier mi-
nuten stokte de Heerlense aanval
aanzienlijk en maakte Jaspers Sport
daar nuttig gebruik van. De Some-
rense hoofd-equipe kwam terug tot
52-49. In de slotfase ging de strijd
gelijkop. Met langrondspelen en de
volledige dertig seconden gebrui-
ken werd de tijd uitgespeeld.
Kepu had geen enkele moeite met
Bumpers. De Kerkraadse ploeg met
veel aspiraties liet in eerste instantie
de thuisclub ver komen. Langzaam-
aan werd toch een voorsprong uit-
gebouwd. In de dertiende minuut
(23-33) controleerde de Kerkraadse
hoofdmacht de wedstrijd volledig.
Met name de fast break en de re-
bound waren succesvol. Bij rust za-
ten de Groen-gelen al op rozen
(31-49). In de tweede helft bleef het
verschil tot aan de zevende minuut
gehandhaaft. In een time-out eiste
coach Ger van de Berg van Kepu
meer aktie en concentratie en om
een mogelijke straftraining te voor-
komen zetten zijn discipelen de
Bumpers onder een zodanige druk
dat het uiteindelijke resultaat zeker
niet geflatteerd was.

vuldig getrainde aanvalsspelletjes
wierpen vruchten af. Een ijlings ge-
nomen time-out van coach Van
Kleef, zelf speler bij ere-divisievere-
niging Miniware, bracht weer rust
in zijn team. De pressie op Bragg-
arts werd verhoogd en de aanval
werd lang uitgemolken om tot een
zekere score te komen en de thuis-
club moest vlak voor rust ervaren
hoe relatief de hoge voorsprong
was. Het steeds harder wordende
spel leek in het voordeel van de ver-
eniging uit Someren uit te pakken.
De Heerlenaren moesten daarbij on-
der het bord ook nog een aantal op-
gelegde kansen missen. Bij rust was
het verschil minimaal (31-32).
Na de pauze zette de nummer vier
uit de overgangsklasse weer snel
orde op zaken. De eerder gebruikte
wapens werden uit de kast gehaald
en haalden de tegenstander direct
weer onderuit. In de zevende mi-
nuut was het verschil weer omgelo-

" Deze aanval is het blok en de achterverdediging van Kompro HBC te machtig. De ploeg uit
Heythuysen won makkelijk van Landgraaf. Foto: CHRISTA halbesma

Weinig hoop voor
BC Victoria

Zuid-Holland. Het werd een ver-
wachte 0-11 nederlaag in een
wedstrijd waarin Dion Polman
een buitengewoon goede partij
speelde tegen Uun Santosa. Uit-
eindelijk gaf de betere techniek
van de Indonesiër de doorslag in
de derde set. In de dubbelspelen
zaten de Victorianen beter in de
wedstrijd dan in de enkelspelen
maar kans op een partijzege was
er toch niet. Na de dubbele ne-
derlaag van het afgelopen week-
einde kan Victoria nog hopen op
kampioenschappen van dereser-
ve ere-divisieteams in de beide
overgangsklassen. In dat geval
krijgt Victoria nog een degrada-
tiewedstrijd die bij winst behoud
van het ere-divisieschap bete-
kent. ,

Limburgers
bij EK karate
HEERLEN - Voor de EuropeSe
karatekampioenschappen, v3*1

negen tot en met elf februari a-s'in het Duitse Hannover worde*]
gehouden, heeft de karatebon<?
de Limburgse karateka's SenfJ'
Bremmers en Alken geselec'

teerd. De Maastrichtse Senff ver'
dedigt haar verleden jaar in Pa_
rijs gewonnen Europese titel lfl
de klasse tot 53 kg. Anneke*
Bremmers (Roermond) komt i^in de categorie dames boven "
kg. Roger Alken (Geleen) kon 1*

op twee fronten in actie. Hij is&'
geschreven als individueel in <*
klasse tot 80 kg. terwijl hij daar'
naast, in dezelfde gewichtskla^
se, deel uit maakt van het Neder'

lands team dat strijdt om he
Europees teamkampioenschaP^
Bij de verkiezingen van de best
Nederlandse karateka's van Is°
viel de keuze bij het kata-gebeu'
ren opLimburgers. Bij de darï>e
werd de Valkenburgse Biane
Lotz als beste gekozen terwijl ov
de heren deze eer te beurt v»e
aan Roger Heuvelsland uit Bee^Beide karateka's zijn lid van ka?
rateclub Do Weng uit Beek. *>Jj
het kumite kwam Guusje va
Mourik als beste uit de bus e<
wereldkampioen Dudley Jose'
pha was dat bij de heren.

CULEMBORG/HOENS-
BROEK - De laatste hoop
oprechtstreeks behoud van

. het ere-divisieschap werd
zaterdag in Culemborg door
de plaatselijke BC aan flar-
den geslagen. Victoria
moest van mede-degrada-
tiekandidaat Culemborg
persé winnen om in het kiel-
zog van de andere degrada-
tiekandidaten te blijven.
Victoria speelde een ver-
dienstelijke wedstrijd waar-
in veel partijen drie sets
duurden, maar helaas werd

" er maar een in het voordeel
van de Hoensbroekenaren
beslist. Einduitslag 9-2.

Wintercompetitie tennis
Van onze tennismedewerker

HULSBERG- In de eerste ronde van de Hans Schafer winter-
competitie heeft Kerkrade de grootste overwinning geboekt.
Tegen het vooral bij de dames zwakke ATIVU wonnen deKerkradenaren met 6-0. In het herenenkelspel scoorde JeanSwagers het moeizaamste. Met 7-6 versloeg hij David Hofman.
De overige partijen werden een gemakkelijke prooi voor Kerk-rade.

De strijd tussen Ready en GTR/NIP werd gekenmerkt door het uitvallenan een aantal spelers. Bij Ready waren het de twee sterkste herenBart teNijenhuis en Pascal Savelkoul die door blessures niet in staat waren tespelen. Hierdoor werden er zo al drie punten weggegeven. Bij GTR/NIP
speelden de beide dames Ilse Leytens en Marinka Bartels in het A-toer-
nooi in Asten zodat Mara Eijkenboom meespeelde. Haar winstpartijen
werden door de competitieleider Jo Waltmans ongeldig verklaard De
einduitslag werd 4-2 voor GTR/NIP. In de derde wedstrijd boekte SLTCeen 5-1 zege op Brunssum. Het enige Brunssumse winstpunt ging in hetgemengddubbel van de nieuwe aanwinst Ellen Brutsaert en MaartenStoelers diemet 10-7 van Vera Bakker en Tony Bokhorst wonnen. Opval-lend was de winst die NadineSoons met 4-3 op Brutsaertwist te behalen.

Uitslagen derde klasse:
sum 111-SLTC III: 3'/a-2'/2; GTR 111-Nieuwenhagen: 4-2; ATIVU 11-Voerendaal:

Die partij kwam op naam van
Limburgs kampioene Marga No-
termans die in de beslissende
derde set nationaal selectie-
speelster Fleurbaai, met 11—4
versloeg. Limburgs kampioen
Robert Ploeger had maar twee
sets nodig om de getergde Fred
Homeborg in twee sets terug te
wijzen. Renate Nolten, ingeval-
len voor de geblesseerde Nicolle
van der Jagt, scoorde bijna het

derde Hoensbroekse punt in een
goede wedstrijd tegen Dibbets.

De jeugdige Victoriaanse mist
ervaring en verloor pas in de der-
de set met 11-7. De spanning was
vaak te snijden in de dubbelspe-
len waarbij de vele Culemborgse
supporters voor een prachtig de-
cor zorgden. Zondag moest Vic-
toria thuis aantreden tegen de re-
gerende landskampioen Velo uit
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De Ridder en KIK
Limburgs kampioen

" Impressie van het Limburgs kegtykampioenschap in Heerlen.
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Van onze kegelmedewerker

HEERLEN - Zowel de dames-
club KIK als het herenteam
van XC dé Ridder, beide uit
Maastricht, zijn in het Heer-
lense kegelcentrum Limburgs
bekerkampioen geworden. De
twee Maastrichtse kegelclubs,
zullen op 28 januari in het Alk-
maarse kegelpaleis voor de na-
tionale bekertitel moeten aan-
treden. De Ridder-kegelaars
waren oppermachtig. Vanaf
de eerste baan namen zij de
leiding stevig in handen en
stonden die ook niet meer af.
Bij de dames waren het voor-
namelijk titelverdedigster
KIK en de Heerlense dames-
club Fair Play die behoorlijk
strijd leverden. Uiteindelijk
waren het de Maastrichtse da-
mes die huntitel wisten te pro-
longeren.

Uitslagen damesclubs:
1.en Limburgs bekerkampioen KIK (Maas-
tricht) 3.274 ht.; 2. Fair Play (Heerlen) 3.206
ht; 3. KCC (Maastricht) 3.185 ht.; 4. KIK
(Valkenburg) 3.156 ht.; 5. Trefpunt Negen
(Roermond) 3.058 ht.; 6. NOP (Sittard/Ge-
leen) 2.656 ht. Hoogste werpster: Mevrouw
Hendriks 685 ht. (KCC Maastricht).

Herenclubs:
1.en Limburgs bekerkampioen XC de Rid-
der (Maastricht) 3.557 ht; 2. KC'69 (Valken-
burg) 3.495 ht.; 3. Vriendenkring (Valken-
burg) 3.269 ht.; 4. Acht om Negen (Roer-
mond) 3.263 ht.; 5. RDK (Heerlen) 3.229 ht.;
6. KVO (Sittard/Geleen) 3.043 ht. Hoogste
werper: Ronny Spronk (KC'69 Valkenburg)
757 ht.
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