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Ontsnapte
gevangene

Aangehouden
Van onze verslaggever
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Honecker wellicht
ook beschuldigd
van hoogverraad

OOST-BERLIJN - De voor-
malige Oostduitse partijlei-
der Erich Honecker en de
ex-chef van de veiligheids-
politie, Erich Mielke, zullen
mogelijk beschuldigd wor-
den van hoogverraad, zo
heeft de Oostduitse procu-
reur-generaal gisteren ver-
klaard.

Nagegaan wordt ook of Honec-
ker en Mielke zich schuldig heb-
ben gemaakt aan het vormen van
ongrondwettelijke organisaties,
zo zei de procureur-generaal op
het ronde-tafelgesprek tussen re-
gering en oppositie.

Op hoogverraad staat een gevan-
genisstraf van minimaal tien jaar
en maximaal levenslang.

Tegen Honecker en Mielke lopen
al onderzoeken wegens corrup-
tie. Mielke zit in voorarrest en
Honecker, dieverleden week een
operatie heeft ondergaan, ligt in
een ziekenhuis.

Stakingen
Ondanks het appel van Modrow om
niet te staken, hebben overal in het
land tienduizenden werknemers
korte tijd het werk neergelegd. In
Leipzig demonstreerden weer meer
dan 100.000 mensen.Bij alle protest-
acties stonden het verzet tegen de
nog steeds machtige communisti-
sche SED-PDS en de angst voor de
staatsveiligheidsdienst centraal. "»

Bij het overleg aan de 'ronde tafel'
verklaarde de nieuwe regerings-
woordvoerder Manfred Sauer dat
de Stasi snel en onder democrati-
sche controle wordt opgeheven.
Sauer deelde verder mee dat de
staatsveiligheidsdienst had be-
schikt over 109.000 tipgevers in het
hele land. Uit zijn verslag werd dui-
delijk dat de DDR in oktober vorig
jaar op het nippertje is ontkomen
aan een bloedbad.

Noodtoestand in Nagorno-Karabach

Moskou zendt troepen
naar roerige gebieden

Van onze redactie buitenland
MOSKOU - Moskou heeft eenhe-
den van het leger, de marine en de
geheime politie KGB naar de Ar-
meense enclave Nagorno-Karabach
en de andere gebieden in het zuiden
van de Kaukasus gestuurd om een
eind te maken aan pogingen, de
Sovjetmacht met geweld omver te
werpen. Dit heeft het Kremlin gis-
teravond in een hardeverklaring ge-
meld. Eerder op de dag werd door
het presidium van de Opperste Sov-
jet al de noodtoestandvoor de roeri-
ge gebieden afgekondigd.

De extra eenheden gaan ondersteu-
ning geven aan troepen van het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken
die reeds ter plaatse zijn, staat in een
decreet. Het is het hardst geformu-
leerde decreet in de Sovjetunie
sinds het eind van de burgeroorlog
na de bolsjevistische revolutie van
1917.

„De toestand is met name gespan-
nen in de steden Bakoe, Gyandzh
(Kirovobad) en een aantal andere

bevolkingscentra. Er is sprake van
moorden, roofovervallen en pogin-
gen gewapenderhand de Sovjet-
macht onderuit te halen en met ge-
weld het politieke en sociale sys-
teem te veranderen datverankerd is
in de grondwet van de Sovjetunie,"
aldus de verklaring.

De noodtoestand geldt voor alle ge-
bieden in deKaukasus waar zich de
afgelopen tijd ernstige rellen heb-
ben voorgedaan. De maatregel geeft
het leger speciale bevoegdheden
voor het handhaven van de openba-
re orde. Onder meer kan het massa-
le bijeenkomsten verbieden die in
het weekeinde uitmondden in ge-
weld dat niet veel verschilde van
een burgeroorlog tussen Armeniërs
en Azerbajdzjanen.

Zoals bekend hebben zich in hetweekeinde hevige gewelddadighe-den voorgedaan tussen Azerbajdz-
janen en Armeniërs. Alleen al in deAzerbajdzjaanse hoofdstad Bakoe
vielen 34 doden, zo meldde hetrege-
ringsdagblad Izvestija gisteren.

" Sovjetmilitairen, ondersteund door pantservoertuigen, in
actie in een Azerbajdzjaanse stad.

Situatie in DDR explosief — regering maant tot bezinning

Stasi-bolwerk bestormd
Van onze correspondent

BONN-BERLIJN - De situa-
tie in de DDR wordt met de
dag explosiever. Gisteravond
bestormden duizenden woe-
dende Oostduitsers het hoofd-
kwartier van de gevreesde
staatsveiligheidsdienst, de
Stasi, in Oost-Berlijn. Massaal
klonk de kreet 'hier komt het
volk. Poorten en deuren wer-
den geramd, ruiten ingeslagen
en meubilair en dossiers naar
buiten gegooid. De Oostduitse
tv onderbrak de programma's
en zoh'd diverse keren een op-
roep van de regering uit, waar-
in tot bezinning werd ge-
maand.

„De nieuwe democratie verkeert in
acuut gevaar. De regering roept alle
burgers op in deze moeilijkeuren de
rust te bewaren. De regering ver-
trouwt volledig op het verantwoor-
delijkheidgevoelvan de burgers."

Oproepen van de nieuwe oppositie-
bewegingen om niet door geweld
het democratiseringsproces in ge-
vaar te brengen, werden in eerste in-
stantie genegeerd door de opgewon-
den menigte. De rust keerde enigs-
zins weer nadat minister-president
Hans Modrow de demonstranten
had toegesproken. In de straten
rond het reusachtige hoofdkwartier
van de Stasi demonstreerden nog
uren daarna tienduizenden mensen.
Nieuw Forum had opgeroepen tot
de protestactie tegen de volgens de
oppositFe nog steeds actieve staats-
veiligheidsdienst.

Het overleg aan de 'ronde tafel'
werd geschorst na de eerste berich-
ten over de bestorming. De leiders
van de buitenparlementaire opposi-
tie snelden naar het centrum van
Oost-Berlijn om de gemoederen tot
bedaren te brengen. Eerder op de
dag had minister-president Modrow
de buitenparlementaire oppositie
gevraagd nauw met zijn regering sa-
men te werken om te voorkomen
dat de situatie escaleert. Modrow,
die eerst had verklaard niet aan het
overleg deel te kunnen nemen we-
gens andere verplichtingen, ver-
scheen tot veler verrassing toch. Hij
zei te zijn gekomen uit zorg over de
binnenlandse ontwikkelingen.

" Woedende DDR-burgers dringen met geweld het hoofdkwar
tier van de staatsveiligheidsdienst in Oost-Berlijn binnen. Prins Carlos

bekeurd wegens
te hard rijden

BUSSUM - Prins Carlos, de 19-
-jarige en oudste zoon van prins.es
Irene, is, naar nu bekend is ge-
worden, vorig weekeinde op de
A27 door de Bussumse politic
bekeurd omdat hij te hard reed.
De politic, die in een burgerwa-
gen reed, werd ingehaald door
een auto dieveel harder reed dan
de maximaal toegestane snel-
heid.

De Bussumse politie hield de
auto staande op de A27, waarna
prins Carlos volgens de politie
geïrriteerd liet weten dat hij het
niet eens was met zijn aanhou-
ding. Zo zou de zoon van prinses
Irene gezegd hebben dat hij het
heel flauw vond om door een
'Bussums agentje in burger' be-
keurd te worden.

Ook één van de zussen van prins
Carlos, die bij haar broer in de
auto zat, reageerde volgens de
politie verontwaardigd op de
aanhouding. Zij stapte boos uit
om de woorden van haar broer
kracht bij te zetten.

'Limburgs best heivaarde geheim'

Burgemeesters willen
studie naar pendel

Van onze verslaggever

ELSLOO - De burgemeesters
van.de Westelijke Mijnstreek
willen een extern onderzoek
laten verrichten naar de enor-
me pendel naar hun streek.

Van de banen in de Westelijke
Mijnstreek wordt 30 procent
bezet door mensen van buiten
die regio; in geen andere Lim-
burgse regio ligt dat percenta-
ge zo hoog. Volgens burge-
meester J.Tonnaer van Sittard
komen de 20.000 werknemers
van 'buiten', vooral uit Ooste-
lijk Zuid-Limburg.

Tonnaer noemde het ontbreken var
gegevens over de pendel binner
Limburg het best bewaarde geheirr
van de provincie. „Er is nooit echi
onderzoek naar gedaan. Gegeven;
hierover berusten op zo goedmoge
lijke schattingen," aldus Tonnaei
gisteren. Hij raamt het aantal men
sen uit de Westelijke Mijnstreek dai
buiten deze regio werkt, op 8.000 zo
dat de regio Sittard en Geleen mei
de negatief saldo van 12.000 kampt

De zeven burgemeesters van de
Westelijke Mijnstreek vinden nade
re studies nodig in het kader van de
regionaal (economisch) ontwikke
lingsplan (ROP). De definitieve ver
sic van dat plan werd gisteren ir
Elsloo officieel overhandigd aan ge
deputeerde ir M. Lodewijks. ,Hi;
noemde het plan een gedegen er
concreet beleidsstuk.
De deputé steunde de roep om na
der onderzoek echter niet. Hij vond
dat de burgemeesters de Zuidlim
burgse regio's als één gebied moe
ten beschouwen. ~Ik geloof niet ir
de zin van zon studie. Zuid-Lim
burg is toch één arbeidsmarktre
gio," aldus Lodewijks die het vol-
doende vond dat alleregio's in Lim-
burg met de ROP's tegelijk hur
eigen sterkte/zwakte-analyse heb
ben gemaakt.
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Blaasmuziek doet
het goed in Venlo

VENLO - Het eerste concert in de
reeks Symfonische Blaasmuziek,
zaterdagavond in de Maaspoort te
Venlo, mag een succes worden ge-
noemd. Het initiatief van de mu-
ziekafdeling van de KRO om semi-
professionele blaasmuziek te pre-
senteren op een reguliere concert-
avond in een gepasteaccommodatie
en daarbij ook professionele solis-
ten te betrekken is ook bij het pu-
bliek - gezien opkomst en reacties -
goed aangeslagen. In ieder geval is
er alle aanleiding toe, de gekozen
formule voort te zetten en zodoende
een bijdrage te leveren tot het ver-
beteren van het imago van de blaas-
muziek, die door velen nog steeds-en dat volledig ten onrechte - in ver-
band wordt gebracht met marche-
ren, militairen, parades, toeteren en
carnaval.
Dat er tijdens deze concertcyclus -
die dit seizoen bestaat uit twee con-
certen, maar komend seizoen be-
hoorlijk wordt uitgebreid- per con-
cert is gekozen voor een bepaald
thema, is begrijpelijk gezien het
ratjetoe, dat zo vaak op concerten
van blaasorkesten wordt gepro-
grammeerd. Het eerste concert
stond geheel in het teken van Span-
je, muzikaal uitgewerkt door de Ko-
ninklijke harmonie van Thorn 0.1.v.
Jan Cober, het Nijmeegs Studen-
tenkoor Alphons Diepenbrock en
fluitistEmile Biessen. Toch bleek in
Venlo dat de Spaanse (blaas)muziek
qua karakter te weinig gevarieerd is
(dit onder invloed van de volksmu-
ziek, waarop de Spaanse kunstmu-
ziek zo vaak is geënt), waardoor er
naarmate het concert vorderde toch
een zekere mate van verveling bin-
nensloop. Waarschijnlijk zal het
tweede concert in deze serie, op za-
terdag 24 maart, daar minder last

van hebben, omdat de Amerikaanse
muziek, die dan door deKerkelijke
Harmonie van Thorn en Mannen-
koor Venlona wordt uitgevoerd,
veel gedifferentieerder van aard is
en een grotere afwisseling garan-
deert. Dan zullen de solisten - pia-
nist Rian de Waal, sopraan Claron
Mc. Fadden en bariton Michail
Ryan - ongetwijfeld minder ge-
stoord worden door het begelei-
dend orkest dan Emile Biessen op
het eerste concert. Dat was overi-
gens niet de schuld van de bij vla-
gen briljant musicerendeKoninklij-
ke, maar veeleer van de uitgevoerde
compositie, Rodrigo's gitaarconcert
Fantasia para vn gentilhombre, dat
in de bewerking voor fluitsolo en
harmonie-orkest toch minder ge-
schikt bleek. Emile Biessen liet ove-
rigens op bewonderendswaardige
wijze horen, dat hij het fluitspelen
sinds hij uit Limburgs vertrokken
is, bepaald niet verleerd is.

jos frusch

Forum brengt
modale Carmen

ENSCHEDE- Het kan niet alle da-
gen feest zijn. Na een Trovatore van
vocale en orkestrale topkwaliteit
ligt het niveau van de Carmen-pro-
duktie die Opera Forum zaterdag-
avond in de Twentse schouwburgin
première bracht, niet boven mo-
daal. Wie zich door een degelijke
doorsnee-Carmen wil laten verma-
ken, komt aan zijn trekken, wie
kwaad wil kan haar kraken.

In het werk van regisseur Helge
Thoma en deontwerpers is niet veel
inspiratie te bespeuren (de kos-
tuums zijn zelfs een ratjetoe uit de
jaren nul tot en met negentig). Aan
meer dan het scheppen van de
noodzakelijke randvoorwaarden
waaronder het Spaanse drama zich
kan voltrekken, is men niet toege-
komen. Het verhaal over de zigeu-
nerin, dievermoord wordt vanwege
het simpele feit dat ze ophoudt van
iemand te houden, kabbelt voort
van saaie scènes naar mooie mo-
menten en omgekeerd, zonder dat
het publiek wordt meegesleurd, laat
staan gegrepen of geshockeerd
wordt.

lets soortgelijks geldt voor de muzi-
kale leiding van de toch redelijk ge-
renommeerde Tsjech Turnovsky
(oud-operachef in Oslo, Dresden en
Bonn): noch op de partituur, noch
op devoorstelling had hij een sterke
greep. Zijn grote aandachtvoor felle

ritmiek verhinderde niet dat de mu-
zikale spanning nogal eens verslap-
te. Meer 10l was er te beleven aan de
vrouwelijke solistenbezetting. De
Bulgaarse sopraan Nellie Boschko-
wa zette een Carmen neer, die niet
geleefd wordt door haar overkoken-
de temperament, maar van wie van-
af het begin duidelijk is dat ze vrij-
gevochten, ongebonden, niet tevan-
gen en niet te temmen is. Zo is ze in
de eerste, en zo is ze in de laatste
scène. Dat zij uiteindelijk wordt
doodgestoken door een jaloerse
minnaar, is geen gevolg van haar
grilligheid, maar is de prijs van haar
principes.

Vocaal maakte Boschkowa al bij
haar vorige Forum-optreden een
sterke indruk met de ijzingwekken-
de manier waarop zij de partij van
de onmenselijke en ongenaakbare
Principessa in Puccini's Suor Ange-
lica zong. Dat ze nu een gloedvolle,
hier en daar brutale, en zeker ook
sympathieke Carmen zingt, getuigt
van een respectabele vocale flexibi-
liteit en artistiek inlevingsvermo-
gen. Micaela, het lieve dorpsmeisje

dat Don Joséaan dekant schuift om
zijn passie voor Carmen ruim baan
te geven, werd raak getypeerd en
zeer innemend gezongen door de
Finse Soile Isokoski. Hoewel ze so-
praan is, heeft ze het timbre van een
mezzo, en met dat warme en lyri-
sche geluid is ze tot heel mooie din-
gen in staat. Haar grote aria in de
derde akte was daar een voorbeeld
van, al zou haar zelfvertrouwen best
nog wat mogen groeien.

Hubert Delamboye uit Margraten,
in derol van de hopeloos verliefde,
jaloerseen vertwijfelde soldaatDon
José, had geen problemen met het
bedwingen van technische moei-
lijkheden in zijn zware partij, maar
zong bepaald niet hartverwarmend.

Voor het uitbrengen van hoge tonen
gebruikte hij doorgaans veel geweld
en voegde aan zijn 'dramatische ex-
pressie' veelvuldig ordinaire snik-
ken toe. Voor zijn liefdesverklaring
in de tweede akte zou menig teerbe-
snaarde vrouw op de loop zijn ge-
gaan, maar gelukkigkon Carmen te-
gen een stootje.

Dat een ster uit de Trovatore-bezet-
ting het niet per definitie ook goed
doet in de Carmen-cast, bleek uit de
manier waarop Terence Sharpe de
rol van Escamillo vervulde. Op zijn
sternkwaliteit is niets aan te mer-
ken, maar Sharpe is nu eenmaal
meer op zijn plaats in Verdi-rollen
waarin het vooral op mooi zingen
aankomt dan in de macho-huid van
een stierevechter, die kracht en
temperament hoort uit te stralen.

Voor de bijrollen zijn uitsluitend
Nederlanders ingehuurd. Bij de
mannen waren het Henk Kreukniet,
Math Dirks, Maarten Koningsber-
ger en Kor-Jan Dusseljee die hun
taak adequaat vervulden, waarbij
Math Dirks uit Sittard over het
mooiste geluid beschikte. Bij de
vrouwen vormden de stemmen van
Ellen van Lier en Margret Cahn een
goede combinatie in de rollen van
respectievelijk Frasquita en Merce-
des. Een leuke rol was er in de eer-
ste akte voor het lekker brutaal zin-
gende jeugdkooruit Losser.

Carmen wordt in Limburg uitge-
voerd in De Maaspoort Venlo (25/1),
De Oranjerie Roermond (15/2) en de
Stadsschouwburg Sittard (20/3).

" Hubert Delamboye, geen
technische problemen...

recept
Tagliatelle met
champignonsaus
Benodigdheden voor 4 personen:
500 g tagliatelle, 1 el (olijfiolie, 50 g
mager rookspek, 400 g gehakt, 1 ui,
250 g champignons, klein bosje pe-
terselie, 4 blaadjes basilicum of V-i tl
gedroogde basilicum, 100 g bleek-
selderij, 1 kleine winterwortel, 1 dl
rode wijn, 1 blik gepelde tomaten
(400 g.), zout & peper.

Kook de tagliatelle beetgaar (al den-
te) en laat ze uitlekken. Maak de
saus: verhit de olie, snijd het spek in
dobbelsteentjes en bak het knappe-
rig in de hete olie. Voeg het gehakt
toe en bak dit al roerend mee. Pel de
ui, snijd deze fijn en fruit mee. Maak
de champignons schoon, snijd ze
grof en voeg ze toe. Knip de gewas-
sen peterselie en basilicum fijn en
doe ze eveneens in de pan. Maak de
bleekselderij en wortel schoon.

Snijd bleekselderij in dunne ringen
en de wortel in blokjes. Bak deze
vijfminuten mee in de pan. Voeg de
rode wijn en de gepelde tomaten
met het vocht toe met peper en zout
naar smaak. Deksel op de pan en
laat de saus ca. 30 minuten zachtjes
pruttelen. Serveer de champignons
bij de tagliatelle en zet een schaaltje
geraspte (Parmezaanse) kaas op ta-
fel.

hub meijer

kunst

Het Vervolg met eigen
versie Thérèse Raquin
MAASTRICHT - Theatergroep Het Vervolg" komt weer met
een nieuwe produktie: Thérèse Raquin, naar een roman van
Emile Zola uit 1869, die hij in 1872 voor toneel bewerkte. Het is
het drama van twee mensen die in de fout gaan, en daar levens-
lang voor moeten boeten. Na try-out-voorstellingen in het Ver-
volgtheater, Generaalshuis, Vrijthof, vandaag, morgen en
overmorgen, heeft daar vrijdag 19 januari de première plaats.
Daarna gaat Thérèse Raquin op toernee door Limburg, om de
laatste week van januarien de eerste van februari in het Gene-
raalshuis terug te keren. Einde februari speelt de groep in 'De
Brakke Grond', Amsterdam.

Dramatis personae zijn een moeder
en haar ziekelijke zoon Camille, die
met zijn nichtjeThérèse trouwt. Als
Camille zijn vriend Laurent mee
naar huis neemt, wordt Thérèse op
hem verliefd. Thérèse en Laurent
vermoorden Camille en zien na een
jaarkans te trouwen. Als de moeder
van Camille ontdekt wat er gebeurd
is, krijgt ze een beroerte. Ze zit daar
nu als een met stomheid geslagen
bewijs, ze is niet meer tot spreken in
staat. Maar het spraakvermogen
komt terug en daarvan maakt ze ge-
bruik om de beide moordenaars te
bedreigen, zodat ze uiteindelijkzelf-
moord plegen. Aan deze versie van
Zola wordt door Het Vervolg echter
niet niet vastgehouden.

„Wij doen er iets anders mee", ver-
telt regisseur Ruurd van Wijk, een
37-jarige Amsterdammer die thea-
terwetenschappen studeerde en
sinds 1983 als regie-assistent en re-
gisseur bij verschillende gezel-
schappen werkte. Zoals de Haagse
Komedie, Appel en Fakt. Hij koos
voor dit stuk, zij het in een bijzonde-
re vorm. „Om te beginnen spelen we
het niet als melodrama, evenmin als
komedie, maar toch in een lichte

toon, in een stijl die aan de komedie
verwant is", aldus de regisseur.
Thérèse Raquin is een van de eerste
naturalistische stukken in de to-
neelgeschiedenis. „Je kunt wel 'n
uitspraak doen via je voorstelling,
maar wij kiezen voor een open ein-
de. We werken ook niet met zich
volgens de psychologie logisch ont-
wikkelende momenten, de overgan-
gen zijn abrupt. In het stuk gaan we
ervan uit dat mensen verantwoor-
deijk zijn voor hun eigen daden. Ze
moeten er dan ook de gevolgen van
dragen. In onze versie blijven de ge-
lieven leven, mèt hun schuldgevoel,
het is een ellendig leven, de hel op
aarde."

„Wij hebben het verhaal uit de tijd
geheven, vervreemd. Dat is ook te-
rug te vinden in decor en costume-
ring." Camille wordt gespeeld door
Hans van Leipzig, Mieneke Bakker
staat in de moederrol. Hans Trentel-
man is Laurent, Anke van 't Hof-
neemt de titelrol voor haar reke-
ning. Huisvriend Grivet wordt ver-
tolkt door Martin de Smet, een an-
dere huisvriend, Michaud, door
Tjerk Risselada. Het zijn alle erva-
ren spelers.

" Het Vervolg
tijdens de
repetities van
Thérèse Raquin.
Komende vrijdag
gaat deze
produktie in
Maastricht in
première.

panda en de magimixer
menno van duuren

Gitaarmuziek
in Brunssum

BRUNSSUM - De muziekschj
Brunssum brengt vanavond
19.00 uur in de aula van de scn
Henri Dunantstraat 2 in Bruns*^Noord, een voordracht-avond, i"

menwerking met de gitaarklas 'van Kees Dirkx van het Conserv'
rivm Maastricht zullen versche
de 'wegen' van het gitaarspel
wandeld worden. Op het PTO&^ma staan onder andere werken
Bach, Coste, Ponce en PiazzolW*

De twee gezichten
van Franz Schuberl

KERKRADE - 'De twee gezichten
van Franz Schubert' - zo had de titel
kunnen luiden van het laatste con-
cert in de serie 'Te gast bij het Sha-
ron Kwartet', dat zondagavond ge-
geven werd in hetKerkraad se Wijn-
grachttheater. Met een programma
geheel gewijd aan Franz Schubert,
trad de oorspronkelijk uit Israël af-
komstige Amerikaanse cellist
Yehuda Hanani als gastmusicus op.
De vrolijke Frans, zoals we de
Weense meester van de melodie
kennen uit zijn symfonieën, piano-
werken en liederen, was overduide-
lijk aanwezig in de Sonate voor pia-
no en arpeggione (een amper ge-
bruikte gitaarsoort), uitgevoerd in
een bewerking voor cello en strijk-
kwartet. Ik heb het Sharon Kwartet
nog nooit zo tintelend, zo spiritueel
horen en zien spelen als in dit werk,
waarbij de Schubertiade-idee - het
op een als vanzelfsprekende manier
muziek van Schubert spelen in een
vriendenkring - volledig werd ge-
realiseerd. Gangmaker hierbij was
de gastcellist, die het kwartet niet
alleen door zijn gedreven spel, maar
ook door zijn mimiek tot deze meer
dan voortreffelijke vertolking wist
te motiveren.
In een schrille tegenstelling hier-
mee stond de uitvoering van de
Quartettsatz en het Strijkkwintet
opus 163, die beide de weemoedige
Franz Schubert vertegenwoordig-
den. Was de gepaste interpretatie
van de eendelige 'Satz' en de eerste
twee delen van het kwintet exem-
plarisch voor het nauwelijks beken-
de, duistere gezicht van Schubert,
dewijze waarop het derde en vierde
deel van het kwintet werd uitge-
voerd deed helaas afbreuk aan het o

zo mooie totaalbeeld. Het schH
en slot-allegretto werden niet "*J
ingetogen-geladen gespeeld j

klonken zelfs vrij ruw, wat bij?j
scherzo te wijten was aan hetP ]
tissimo-tempo. Tevens liet het-
menspel in de laatste twee dele".]
slist te wensen over. Deed zich jj
toch de vermoeidheid gelden? "*\
zelfde programma was immers ,
kele uren tevoren reeds in »e
uitgevoerd... _ , N

, , chi
De leden van het»'

ron Kwartet, allen voormalige "j
menen, hebben het honorarium
zij voor deze twee concerten °vangen, bestemd voor de hulp H
Roemenië.

peter p. grfA

Oplossing van gisteren

DWERGKEÜ;
W E -
A-ST E N O H
R-POLEN"
SPIN-EGE'
-UR E V
PIAS-AVA
L-AKELA"1
O-LIBEL'
11 R - - -j
PATRONAA

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. zoutachtig; 5. kleine wig; 9.
weg met bomen; 10. met tegenzin; 11.
kaartspel; 13. 1000 meter (afk.); 15. on-
wrikbaar; 16. landbouwwerktuig; 17. ge-
wrichtsholte; 19. oplosmiddel voor vetten;
20. foedraal; 21. dashond; 22. zandheuvel;
24. voorzetsel; 25. titel (afk.); 26. onder-
richt; 28. muzieknoot; 29. niemendal; 31.
verfstof; 33. kleur; 35. volksoverlevering;
36. niet gesloten.

Verticaal: 1. kinderspeelgoed; 2. f0 t
hout; 3. zoogdier; 4. oorsieraad; 5. vluy
stoot; 7. idem (afk); 8. bijwoord van 11,
12. huisdier; 14. stuwende kracht Cjj
16. uitbouw; 18. vis; 19. gedwee; 23- A
tervlakte; 26. vreemde munt; 27. nam ,
van gedorst koren; 29. zelfkant van li"|*s
30. warm zeepwater; 32. bazige vrouw',
persoonlijk vnw.
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Platteland
ScherPing van de 'Vierde

Wegj. js °pk nodig om het platteland
Sebrejf aar te maken- ..Door het

Pn
aan voorzieningen als win-

Plattpi s,cholen zi Jn delen van het
den "" ij onleefbaar aan het wor-
tiati Ji sde Alders. De bewinds-
blioth u°P grote schaal mobiele bi-
ken Jl " Postkantoren, apothe-
ten « schoolbussystemen opzet-

1ï
ir* delikei?ti**d moet de leefbaarheid
""aoorl steden en vooral in de
1(1 dat°pe wijken op peil blijven.
V°orpo^ader Pieit minister Alders
Van vv^ verbetering van het beheer
ren p n die dreigen te verpaupe-
van'dali oncreet kan het gaan om
noudp bestrijding, net schoon-
van h

en van de buurt, onderhoudfiüismi gr°en en de aanstelling van
'^fba vers'" aldus Alders. De
is you eid van stad en PlaWeland'ieel nnjns de bewindsman essen-
'-'euwi rdeel van de sociale ver-eng die het kabinet nastreeft.

Knooppunten
4*et aarifw°rdt «" ai stedelijke knooppunten
de elf l uitgebreid. Het blijft bij
Vor -„ ?teden(combinaties) die het
Perk t kablnet aanwees. In dit be-
Worcjt ,aantal zeer sterke steden'
BePerf niveau van voorzieningen

a;lCtloneerd- Het gaat om Am-
Ütrechf' Rotterdam. Den Haag,
Arnn *" Eindhoven, Groningen,
|elo Vp-Nrjmegen, Enschede-Hen-
■Jwo'jjg aastricht-Heerlen, Breda en

Honderd
doden
bij
aanvaring
MUNSHIGANJ-Bij een ongeluk
met een veerboot
op een rivier zijn in
Bangladesh meer
dan 100 mensen
verdronken. De
veerboot, die
ongeveer 200
mensen aan boord
had, sloeg om na
een aanvaring met
een vrachtschip op
de Sitalakhya-rivier
Ongeveer de helft
van de passagiers
wist zwemmend de
kant te bereiken.
De foto toont de
door de aanvaring
versplinterde
veerboot.

Meer geld voor nieuw beleid gezondheidszorg

Dees gaf 200 miljoen
gulden te veel uit

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Oud-staatssecretaris
Dees (Volksgezondheid) heeft over
de jaren 1986-1989 tweehonderd
miljoen gulden meer uitgegeven
dan was afgesproken. Vooralsnog
wil het huidige kabinet 38 miljoen
gulden daarvan dekken door geld
dat gereserveerd was voor nieuw
beleid niet vrij te geven. De rest van
het bedrag zal buiten de gezond-
heidszorg gevonden moeten wor-
den.

Staatssecretaris Simons (Volksge-
zondheid) heeft dit de Tweede Ka-
mer gisteren laten weten in ant-
woorden op vragen over het Finan-
cieel Overzicht Zorg 1990 (FOZ). Si-
mons zegt het FOZ, opgesteld door
Dees, onverkort over te nemen. Wel
'zijn er op basis van het regeerak-
koord enkele nieuwe accenten ge-
zet. Zo is het bedrag voor nieuw be-
leid verhoogd van 270 naar 950 mil-
joen gulden over de periode 1990-
-1994.

Besteding
Van het bedrag voor nieuw beleid
wil Simons dit jaar 100 miljoen gul-

den uitgeven. Dat geld zal als volgt
worden besteed: gehandicapten-
zorg 16 miljoen, oplossing proble-
matiek wachtlijsten 15 miljoen, ver-
lichting werkdruk gezondheidszorg
32 miljoen, bejaardenzorg 31 mil-
joen.

Simons laat deKamer voorts weten
van het geld dat hij beschikbaar
heeft voor nieuw beleid 100 miljoen
gulden te willen bestemmen om
thuiszorg voor ziekenfondspatiën-
ten te stimuleren. Nog dit jaar zal
daarvan in de vorm van een subsi-

die voor lokale initiatieven 22 mil-
joen gulden worden besteed.

Om de werkdruk bij het personeel
in de gezondsheidszorg te verlich-
ten geeft Simons dit jaar 112miljoen
gulden uit, deels gefinancierd uit
reeds beschikbare gelden, deels uit
geld voor nieuw beleid. Dat geld
wordt als volgt besteed: 30 miljoen
gehandicaptenzorg, 29,5 miljoen
psychiatrie, 43,6 miljoen ouderen-
zorg en negen miljoen voor de zie-
kenhuizen.

Mogelijk acties
ambtenaren

UTRECHT - Drie van de vier cen-
trales voor overheidspersoneel zijn
massale acties aan het voorbereiden
voor het geval het ambtenarenover-
leg morgen met ministerDales (Bin-
nenlandse Zaken) over de arbeids-
voorwaarden voor 1990 niets ople-
vert. Een grote protestdemonstratie
is gepland op maandag 5 februari in
Amsterdam. Dat heeft een woord-

voerder van de christelijke ambte-
narenbond CFO gisteren meege-
deeld.
.De centrales (ACOP, CCOOP en het
Ambtenarencentrum) gaan uit van
vijf procent loonruimte. Minister
Dales heeft in een informeel overleg
in december- aangegeven dat er
slechts 2,5 loonruimte is. „Dat was
wel een openingsbod, dus wij gaan
ervan uit dat er meer in zit," aldus
de CFO-woordvoerder.
Mocht aan de eisen van de centrales
woensdag niet worden voldaan, dan
gaat de protestdemonstratie in ieder
geval door.

Alleenstaande oudere vrouwen in achterstandspositie

Advies: AOW optrekken
voor 700.000 65-plussers

van onze Haagse redactie

van
N HAAG - Een groot deel

Vroiiu I,S miljoen oudere
in p?en boven de 65 jaar, ziteen achterstandspositie.

steed ngUnstige sitl-iatie dreigt
er Jls meer te verergeren als
Benomn maatregelen worden
Veer 7rfrïnAnZo zou voor onSe-
veri H u*000 vrouwen van bo-
de A7f„T

65 Jaar, die alleen van
Win W m°eten leven, de uit-
ho0"f moeten worden ver-
de g<J* Het beste zou zijn datVoo/S, koopkrachtdaling

AUWers van de laatste

jaren (11 procent sedert 1980)
ongedaan wordt gemaakt.

Deze aanbeveling doet de Raad
voor het Ouderenbeleid in het ad-
vies 'Ongewenste Verschillen', over
de positie van oudere vrouwen nu
en straks. De regering doet er het
beste aan voor de groep minstbe-
deelde alleenstaande vrouwen spe-
ciale maatregelen te nemen. Het
gaat dan vooral om vrouwen met 70
procent van het sociale minimum
(ongeveer f 1100 per maand). Ze zijn
vaak al de helft van dit bedrag aan
huur kwijt. Voor deze mensen zou
de huursubsidieregeling oplossing
moeten bieden.
Het aantal ouderen in ons land

neemt toe; het aantal vrouwen on-
der hen stijgt sterk. Vrouwen wor-
den gemiddeld zes jaar ouder dan
mannen (80 tegen 74 jaar). Het me-
rendeel van die oudere vrouwen is
ongetrouwd. Nu treft men boven de
80 jaar vier vrouwen op één man;
over 20 jaarzal dat viereneenhalf op
één zijn.

Nog altijd werken de meeste vrou-
wen in deeltijd, zodat ze meestal
geen pensioenregeling bezitten. Het
moet daarom mogelijk worden ge-
maakt bij deeltijdwerk van minder
dan 20 uur per week een pensioen
op te bouwen. Feit is ook dat vrou-
wen gemiddeld f 10.000 per jaar
minder verdienen dan mannen.

Verder speelteen rol datvrouwen in

het algemeen, zeker nog de vorige
generatie, zich aan zorg voor man en
kinderen hebben gewijd. Mede
daardoor is hun opleiding meestal
onvoldoende om zich te doen gel-
den op de arbeidsmarkt. De rege-
ring zou daarom in haar emancipa-
tiebeleid speciale aandacht voor
herintredende vrouwen moeten
hebben.

Plannen voor aanscherping 'Vierde Nota'

Kabinet wil rem op
woon-werkverkeer

vann °nze parlementaire redactie

iEN HAAG - Het kabinet wil
en uoliw van kantoorkolossen
\eU°£dnJfsterreinen die nau-
voer u met net openbaar ver-
cW bereikbaar zijn, verbie-
Wari reeds bestaande
en un^n . v°or kantoorparken
"W n*-ven lanës snelwegen
H,oM

en ongedaan gemaakt
vari7n* Doel is het gebruik
het auto te ontrr>oedigen en

i damWoon-werkverkeer in tel^men. Dat blijkt uit de
Vr??en van hetkabinet om de
deni Nota Ruimtelijke Or-ung aan te scherpen.
deel vLlrïgri**pen zal het overgrote
VestiP i

nieuwe bedrijven zich
"^sterA i

gs de snelweg,aldus mi-
denSPo ?ers (VROM) gisteren trj-
p*ann toellchting op de kabinets-
die beH " bewindsman vindt dat
eti fiP^riJven samen met provincie-
S Untebesturen naar altema-
kan fokaties moeten zoeken. „Datlllet vrijblijvend," aldus Alders.
öe h
»in„Lwindsman wil bovendien wo-(Jie^ouwprojecten en bedrijven
de a,:tor hun lokatiehet gebruikvan
vetl j}0 ontmoedigen voorrang ge-
V°orkiergu.yke Projekten krijgen de
die en

"r "}i het verlenen van subsi-
«vent, (je inzet van rijksgelden bij
°Penh verbeteringen van het
" . '«aar vervoer.

Bedden
De staatssecretaris van WVC wil
doorgaan met devoorgenomen bed-
denreduktie in de ziekenhuizen. Er
moeten volgens bestaande plannen
nog 4700 bedden verdwijnen.
Over de hele kabinetsperiode stijgt
de premie ziekenfondswet met 0,2
tot 8,1 procent, aldus Simons. De
AWBZ-premie loopt met 0,1 pro-
cent op tot 5,5 procent.

Discriminatie
Noodzakelijk is bovendien dat
vrouwen al op jongere leeftijd een
goede basis voor later kunnen leg-
gen, vooral wat betreft opleiding,
betaald werk en opbouw van pen-
sioenrechten. Er is nog veel discri-
minatie op te ruimen, zo meldt het
RVO-advies. Maximum leeftijds-
grenzen en andere belemmeringen
voor het deelnemen aan opleidin-
gen moeten bijvoorbeeld worden af-
geschaft. Achtergebleven pensioen-
regelingen dienen te worden opge-
trokken.

Minister Hedy d'Ancona (Welzijn)
en staatssecretaris Elske ter Veld
(Emancipatie) namen gisteren het
advies in ontvangst. Zij beaamden
dat het gaat om onrechtvaardige
verschillen, waaraan tot dusver te
weinig aandacht is gegeven.

binnen/buitenland

Scholieren krijgen
meer keuze bij

eindexamenpakket

Van onze parlementaire redactie

m HAAG - Middelbare scholieren mogenRuLlngwng van volgend schooljaar Spaans,
zen 1 fiiosofie en maatschappijleer kie-
ziin eindexamenvak. Deze vier vakken
J" de exPerimentele fase ontgroeid, vindt«atssecretaris Wallage van Onderwijs. Op
bis v?rt? termÜn worden ook Turks en Ara-
Scuctl„ 'gewone' eindexamenvakken. Datinjtt de bewindsman in een brief aan deweede Kamer. Scholen zijn niet verplichtn-euwe vakken aan te bieden.
Eind vorig jaar lekte al uit dat de bewinds-
steN

er n/ets voor voelt wiskundeverplicht te«ien als eindexamenvak in het havo en het
°- evenmin wil hij scholieren in het mavo,

havo en vwo verplichten eindexamen te doen
in een tweede vreemde taal. De bewindsman
haalt daarmee een streep door de voorne-
mens van zijn voorgangster, staatssecretaris
Ginjaar-Maas. Het huidige aantal eindexa-
menvakken blijft nu gehandhaafd.

Volgend schooljaar wil Wallage het eindexa-
menvak wiskunde-A introduceren voor

havo-leerlingen. Het gaat daarbij om een watminder abstracte variant op de bestaande
wiskunde. Onduidelijk is nog of scholieren
moeten kiezen tussen wiskunde-A en de 'ge-
wone' wiskunde voor het eindexamen of dat
ze in beide vakken eindexamen mogen doen.
In ieder geval worden havo-leerlingen niet
verplicht om eindexamen te doen in welke
vorm van wiskunde dan ook.

Wallage zint op een totaalplan voor het voort-
gezet onderwijs. Daarmee moeten tal van
problemen tegelijkertijd Worden aangepakt,
zoals de geringe belangstelling van meisjes
voor exacte vakken, de veelvuldige uitval
van lessen, de drop-outs en de aansluiting
van het voortgezet onderwijs op het hoger
onderwijs.

'Ziek thuis zijn in Nederland makkelijk'

NCW-directeur: harde
aanpak ziekteverzuim

DEN HAAG - Het is noodzakelijk
om het ziekteverzuim onorthodox
aan te pakken. Dat heeft algemeen
directeur Weitenberg van de
christelijke werkgeverscentrale
NCW gisteren gezegd. Het NCW
hield een bijeenkomst over maat-
schappelijke vernieuwing. Weiten-
berg zei daar dat het ziekteverzuim
in Nederland tweemaal zo hoog is
als in België. Het is dertig procent
hoger dan in de Bondsrepubliek
Duitsland. De oorzaakvan het hoge-
re ziekteverzuim in Nederland is
volgens Weitenberg het 'zeer milde
uitkeringsregime.
Daarmee bedoelt hij dat het in Ne-
derland makkelijk is om 'ziek' thuis
te blijvenen toch het salaris doorbe-
taald te krijgen uit de ziekenkassen.
In België en de BRD ligt dat anders,
aldus de NCW-directeur.

Weitenberg vindt dat directies van
bedrijven veel meer moeten doen
om het ziekteverzuim omlaag te
brengen. De overheid zou daarvoor
toestemming moeten geven. Hij
denktaan een bonus-malussysteem

zoals bij autoverzekeringen. Wie bij-
na nooit ziek is krijgt dan meer vrije
dagen. Wie bovengemiddeld vaak
ziek is moet dagen inleveren. Wei-
tenberg vindt dat er snel spijkers
met koppen moeten worden gesla-
gen

Straf
Weitenberg herhaalde gisteren zijn
standpunt dat werklozen die niet
willen werken gestraft moeten wor-
den met intrekking van de uitke-
ring. In ditverband reageerde hij op
uitsprakenvan staatssecretaris Wal-
lage van Onderwijs die vindt dat
kinderen van Turkse en Marok-
kaanse komaf op school tweetalig
moeten worden opgeleid.

Volgens Weitenberg werkt dat
groepsvormingen afscheiding in de
hand. De door de overheid gewen-
ste integratie van Nederlanders en
bevolkingsgroepen uit landen rond
de Middellandse Zee komt erdoor
op losse schroeven te staan. Ook
werklozen uit etnische groepen die
aantoonbaar niet willen werken,
moeten van Weitenberg eveneens
worden gestraft.

Het NCW vindt de sociale vernieu-
wing die het kabinet predikt, niet
voldoende ver gaan.

Nieuw vredesplan
voor Cambodja

SINGAPORE - De door Viet-
nam in het zadel geholpen
Cambodjaanse regering heeft
een nieuw vredesplan voorge-
steld, waarin uitgegaan wordt
van twee paralelle regeringen
in Cambodja en de oprichting
van een Opperraad, die tot aan
de verkiezingen, optreedt als
overgangsregering.
Bijzonderheden van het plan zhn
gisteren bekendgemaakt door de
Vietnamese onderminister van Bui-
tenlandse Zaken, Tran Quang Co, in
de Noordthaise stad Changmai.
De twee paralelle regeringen zou-
den moeten bestaan uit één die ge-
leid wordt door het Viëtnam-gezin-
de bewind Hun Sen; de andere door
de uit drie partijen bestaande ver-
zetscoalitie, gedomineerd wordt de
Rode Khmer, die desteun heeft van
China.

Phnom Penh heeft volgens deViet-
namese onderminister geen bezwa-
ren wanneer de coalitie het bestuur
in handen neemt van de gebieden,
die zij in de afgelopen maanden
heeft veroverd.

De Opperraad, bestaande uit de
twee regeringen, zou als een over-
gangs- bestuur functioneren, dat in
samenwerking met de VN, toezicht
uitoefent op algemene verkiezin-
gen. Voorgesteld wordt verder, datdrie maanden na ondertekening van
de samenwerkingsovereenkomst,
verkiezingen worden gehouden.

Brinkman: hoge
rente kost

overheid 600
miljoen gulden

TILBURG - CDA-fractievoorzit-
ter Elco Brinkman maakt zich
grote zorgen over de ontwikke-
ling van derente in ons land. Tij-
dens een CDA-manifestatie in
Tilburg zei Brinkman gisteren
dat die hoge rentestand de schat-
kist dit jaar 400 tot 600 miljoen
gulden kan kosten.

„In het regeerakkoord is een ren-
te van 6,75 procent als uitgangs-
punt voor het beleid genomen.
Minister van Financiën Wim Kok
heeft vorige week tegen 8,25 pro-
cent moeten lenen. Dat kan tot
600 miljoen extra kosten," aldus
Brinkman. Hij wees erop dat dat
niet het enige nadelige effect van
de hoge rentestand is. Ook de af-
lossing van woningwetleningen
wordt door de hoge rentestand
duurder voor de overheid.
Brinkman sloot niet uit dat wo-
nen en autorijden in de toekomst
nog duurder zullen worden. Met
een verwijzing naar de WD zei
hij: „Is het niet al te gemakkelijk
om te zeggen dat huis en auto
niet duurder mogen worden. Is
dat wel helemaal eerlijk als we
tegelijkertijd allemaal andere
dingen moeten doen, zoals het
schoonmakenvan het milieu?"
Het kabinet begint over enige
weken een discussieover de be-
groting van dit en volgend jaar.

Bulgarije schaft
leidende rol

communisten af
SOFIA - Het Bulgaarse parlement
heeft gisteren de leidende rol van de
communistische partij afgeschaft.
Het schrapte de desbetreffende be-
palingen die de grondwet hieraan
wijdt. Half december had de nieuwe
sterke man van Bulgarije, Petar
Mladenov, deze maatregel al aange-
kondigd. Om procedurele redenen
kon het parlement het besluit niet
eerder effectueren.
Een voorstel om heel artikel 1 van
de grondwet te schrappen, waarin
niet alleen de leidenderol van Partij
was vastgelegd, maar ook staat dat
Bulgarije een socialistischevolksre-
publiek is, is doorverwezen naar
een werkgroep, waarin zowel com-
munisten als niet-communisten zit-
ting in hebben. In de tweede helft
van februari moet de werkgroep
rapporteren aan het parlement. De
meeste afgevaardigden die gisteren
hieroever het woord voerden, be-
toonden zich voorstander van een
referendum hierover.
Polen, de DDR en Tsjechoslowakije
waren Bulgarije al voorgegaan in
het schrappen van de leidende rol
van de communistische partij.

punt uit
Ontucht

Het openbaar ministerie heeft
gisteren bij de rechtbank in
Den Bosch vijftien maanden
gevangenisstraf, waarvan vijf
voorwaardelijk geëist tegen de
38-jarige L. van den O. uit Oss
wegens ontucht met lichame-
lijk en geestelijk gehandicapte
jongens. Een andere man uit
Oss, de 40-jarige J. L. , hoorde
op grond van dezelfde verden-
king twaalf maanden, waarvan
drie voorwaardelijk, tegen zich
eisen. De ontucht door beide
mannen zou gedurende een pe-
riode van zes jaar hebben
plaatsgevonden. Van den O.
werkte als groepsleider in het
tehuis 'De Weylerberg' in
Groesbeek.

Overleden
De Britse acteur Gordon Jack-
son is zondag op 66-jarige leef-
tijd overleden na een kort ziek-
bed. Jackson kreeg vooral be-
kendheid door zijn rol als de
butler Hudson in de langlopen-
de televisieserie 'Upstairs
downstairs', waarvoor hij een
tv-onderscheiding ontving.

Griep
Het aantal mensen met griep is
in de eerste week van januari
sterk afgenomen. Uit cijfers
van het ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur
blijkt dat nog maar 24 mensen
per 10.000 inwoners de ziekte
hebben. Vlak voorKerstmis lag
het cijfernog op 55 gevallen per
10.000 inwoners.

Weer vrij
De 30 bemanningsleden van
het Poolse schip Boleslaw
Krzywousty, die begin van de
maand op de Rode Zee gegij-
zeld werden door Ethiopische
opstandelingen, zijn vrijgelaten
en bevinden zich veilig en wel
in Port-Soedan. De bemanning
werd vrijgelaten na onderhan-
delingen van het Poolse minis-
terie van Buitenlandse Zaken.

Spiekbriefje
Een leerlinge van het Spaarne
Lyceum in Haarlem wil alsnog
worden toegelaten tot het eind-
examen VWO. In kort geding
eiste de scholiere gisteren op-
heffing van een schorsing. De
leerlinge is tijdens een school-
onderzoek op het bezit van een
spiekbriefje betrapt.

Betoging
Naar schatting 5.000 mensen
hebben de bittere koude in de
Mongoolse hoofdstad Ulaan-
baatar getrotseerd om te beto-
gen voor democratisering, zo,
heeft het Sovjetrussische pers-
bureau Tass gisteren gemeld.
Tot de betoging was opgeroe-
pen door de Democratische
Unie van Mongolië, die zegt
60.000 aanhangers te hebben.

Panama
Panama heeft aan de Verenigde
Staten een bedrag van 700 mil-
joen dollar (ongeveer 1,4 mil-
jard gulden) gevraagd voor her-
stel van de bedrijven die ge-
plunderd zijn tijdens de Ameri-
kaanse invasie in december vo-
rig jaar. Daarnaast wil Panama
70 miljoen gulden van de VS
voor de wederopbouw van de
wijk rond het hoofdkwartier
van de verdreven politieke lei-
der Manuel Noriega.

Opgepakt
Op de Filippijnen is één van de
organisatoren van de mislukte
staatsgreep van vorig jaar de-
cember gearresteerd. Het gaat
om de voormalige luitenant-ko-
lonel Billy Bibit. Bibit is één
van de naaste medewerkers
van de voormalige kolonel Gre-
gorio Honasan die als de aan-
stichter van de coup wordt be-
schouwd. Honasan is nog
voortvluchtig.

Troepen
In Praag zijn gisteren bespre-
kingen begonnen over de te-
rugtrekking van de Sovjettroe-
pen uit Tsjechoslowakije. Het
gaat om het vertrek van de Sov-
jettroepen die sinds 1968 in
Tsjechoslowakije zijn gestatio-
neerd. Praag beschouwt het in
oktober 1968 getekende statio-
neringsverdrag als ongeldig
omdat het destijds onder drei-
ging met geweld en in strijd'
met internationale normen tot
stand is gekomen. Tsjechoslo-
wakije vindt dan ook dat de
troepen het land nog dit jaar
moeten verlaten.

Hoofddoek
Ook Groot-Brittannië heeft zijn
rel rond de islamitische hoofd-
doek. Een school in het mid-
den-Engelse Altrincham heeft
twee moslim-meisjes de toe-
gang ontzegd, zolang zij de
door de islamitische wet voor-
geschreven hoofdbedekking
dragen dragen. „In bepaalde
onderwijssituaties, in prakti-
cum-lokalen, de gymastiekzaal,
kunnen de lange, wapperende
hoofddoeken een gevaar ople-
veren," aldus een gemeentelij-
ke woordvoerder gisteren.'
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Permanent Line
maakt u blijvend mooier
Als een van de eersten in Nederland, heeft Beauty InstituutSieben ervaring omgedaan met de nieuwe Permanent Linetechniek. Permanent Line is vooral effektief om de lijn vande wenkbrauwen te korrigeren, een permanente eye-liner
aan te brengen en de contouren van de lippen te verfraai-
en. Haartjes in de wenkbrauwen kunnen natuurgetrouw
worden bijgetekend en smalle lippen voller gemaakt. Debehandeling geschiedt uiterst behoedzaam en is vrijwelpijnloos. Een Permanent Line behandeling resulteert in eendecenteverfraaiing, dieop zich nietopvalt, maar de totale
indruk van uw gelaatblijvend mooier maakt.

lOSI
beauty instituut sieben.
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Volgens SWOV negen keer zo hoog als gedacht

Rapport: veel meer
verkeersslachtoffers

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Het aantalverkeerslachtoffers is vele malen gro-
ter dan de officiële statistieken aangeven. Volgens cijfers van
het Centraal Bureau voor de Statistiek vielen tussen augustus
1986 en juli 1987 49.748 gewonden in het verkeer. In werkelijk-
heid zijn dat er negen keer zoveel geweest, ongeveer 430.000.
Dat blijkt uit een enquête van de Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) naar de aard en om-
vang van het aantal verkeersgewonden.

Er bestond al langer een vermoeden
dat het aantal slachtoffers in werke-
lijkheid groter was dan de cijfers lic-

ten zien. Uit het SWOV-onderzoek
blijkt dat jaarlijks 1 op de 34 Neder-
landers gewond raakt in het ver-
keer. Maar een groot deel daarvan
bereikt nooit de CBS-statistieken.
Een goede registratie van verkeers-
ongelukken vindt vooral plaats als
er voor de verzekering een proces-
verbaal van de politie nodig is.
Daardoor worden ongelukken
waarbij automobilisten betrokken
zijn, vaker geregistreerd dan onge-
lukken van fietsers, voetgangers en
brommers. In dat soort gevallen
wordt de politie vaak niet eens inge-
schakeld.

CDA verdeeld
over reclame

op zondag
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Binnen het CDA is
er onenigheid over het stanpunt in-
zake het toestaan van reclame op te-
levisie en radio op zondag. CDA-
mediaspecialist Beinema verklaar-
de dit weekeinde geen halszaak te
makenvan dezekwestie, als eenKa-. mermeerderheid voor invoering is.
CDA-fractievoorzitter Brinkman
doet echter een klemmend beroep
op dePvdA-fractie om het verbod te
handhaven.

Dit weekeinde liet PvdA-woord-
voerster Van Nieuwenhoven weten
dat de PvdA zich kan vinden in een
WD-voorstel om het reclamever-
bod op te heffen. Dat voorstel zal
binnenkort worden ingediend. Ook
D66 is voor beëindigingvan het ver-
bod. Beinema liet daarop weten
geen kabinetscrisis te willen riske-
ren over dit punt. Brinkman hoopt
evenwel samen met de PvdA het
Wetsvoorstel tegen' te kunnen hou-
den.
STER-directeur drs C.J. Smeekes
reageert verheugd op de politieke
bereidheid. „Als het zondagsverbod
wordt opgeheven, betekent dat ex-
tra inkomsten van 40 tot 50 miljoen
gulden." Smeekes onderschrijft de
poodzaak van het opheffen van het
verbod. „Als Veronique straks de
kans krijgt op zondag reclamebood-
schappen uit te zenden, is het nodig
dat wij dat ook kunnen."
Maar daarmee is de publieke om-
roep er nog niet, vindt Smeekes.
„Het belangrijkste is dat de publie-
ke omroepen de rijen sluiten,en op-
houden met het gekibbel over wel
of niet commercieel gaan. De om-
roepen moeten zorgen dat zij per net
een goede samenwerking en coördi-
natie op poten zetten en daarmee
een eigen identiteit uitdragen. Het
is belangrijk dat in ieder geval elke
avond op in ieder geval een net
sterk amusement is te zien, zodat
niet iedereen uitwijkt naar Veroni-
que."

Vrouwen
Uit het onderzoek blijkt dat net zo-
veel mannen als vrouwen gewond
raken in het verkeer, maar datvrou-
wen per afgelegde kilometer een
grotere kans op een ongeluk heb-
ben. Dat komt doordat zij vaker fiet-
sen of lopen. Daarmee lopen ze een
groter risico. Automobilisten lopen
per kilometer de minstekans op een
ongeluk, maar als ze gewond raken,
komen ze naar verhouding tot ande-
re verkeersdeelnemers vaker in het
ziekenhuis terecht.
Verkeerslachtoffers met minder
ernstige verwondingen zoals kneu-
zingen en schaafwonden worden
minder snel geregistreerd dan
zwaargewonden, maar het is zeker
niet zo dat iedereen die in het zie-
kenhuis terecht komt, automatisch
in de statistieken verschijnt. Slechts
zeventig procent van alle verkeers-
slachtoffers in het ziekenhuis wordt
als zodanig geregistreerd. Vooral
kinderen en fietsers komen naar
verhouding te weinig in de statistie-
ken voor. Ook mensen dieeen onge-
luk veroorzaken waar niemand an-
ders bij betrokken is, komen zelden
terecht in de registratie van ver-
keersslachtoffers.

Misvattingen
Uit het SWOV-onderzoek blijkt dat
de officiële statistieken tot een
grootaantal misvattingen leiden. Zo
lopen in werkelijkheid niet de auto-
mobilisten, maar de fietsers de
grootstekans op ongelukkenen val-
len de meeste gewonden onder kin-
deren tot 14 jaar, en niet in de groep
van 20tot 29 jaar.Bovendien vinden
demeeste ongelukken plaats tussen
zes en acht uur 's avonds en niet tus-
sen middernacht en zeve uur 's och-
tends, zoals vaak wordt gedacht.

binnen/buitenland

Aangerichte schade steeds groter

Sterke stijging
natuurrampen

DEN HAAG - Het aantal
natuurrampen is de laatste
dertig jaar sterk gestegen.
De aangerichte schade
wordt steeds groter. Naast
tornado's, onweersbuien en
hagel zijn het vooral de
stormvloeden die hun ver-
nietigende sporen .van toe-
nemende omvang achterla-
ten.
Dit blijkt uit een door Westduitse
geofysici en meteorologen sa-
mengestelde wereldkaart van
natuurcatastrofen. In de afgelo-
pen tien jaar werden minstens
drie keer zoveel natuurrampen
geregistreerd dan in de jaren zes-

tig. In 1987 telden de samenstel-
lers van de wereldkaart er zelfs
achttien.
De schade die deze rampen aan-
richtten, kwam in de jarenzestig
niet boven de 2 miljard dollarper

jaar. In 1988 veroorzaakten drie
catastrofen, waaronder de aard-
beving in Armenië en de alles
verwoestende orkaan 'Gilbert' in
het Caraïbisch gebied, alleen al
een schadevan 16 miljard dollar.

De wetenschappelijke onderzoe-
kers wijten de toenemende fi-
nanciële gevolgen van een enke-
le natuurramp aan de groeiende
wereldbevolking, die zich steeds
meer gaat vestigen in risicovolle
gebieden die tot voorheen wer-
den gemeden. De technologische
vooruitgang brengt met zich mee
dat steeds meer dure apparaten
en installaties aanwezig zijn op
de plaatsen waar de rampen zich
voltrekken.
Volgens de samenstellersvan de
wereldkaart kan een zware aard-
beving in Californië momenteel
naar schatting een schade ver-
oorzaken van 100 miljard dollar,
in Japan zelfs ter hoogte van 300
miljard dollar.

Nog geen hestuil over tempo hervormingen in kroonkolom

Britten willen geen
ruzie over Hongkong

Van onze correspondent

SINGAPORE - De Britse re-
gering streeft naar 'overeen-
stemming en samenwerking'
met China, voordat zij een de-
finitieve beslissing zal nemen
over het tempo van democrati-
sche hervormingen in de
kroonkolonie Hongkong. Dit
is indruk die functionarissen
van de Hongkongse koloniale
regering hebben, na hun be-
sprekingen in het weekeinde
met de Britse minister van
buitenlandse zaken, Douglas
Hurd.

Om een confrontatie met China te
mijden, wil de Britse regering vanaf
volgend jaar, beginnen met beschei-
den voorstellen te doen over het
aantal door het volk te kiezen afge-
vaardigden in de wetgevende raad.
In een later stadium streeft Londen,

met medewerking van China, er-
naar om tenminste twintig van de
zestig zetels tellende wetgevende
raad direct door het volk te laten
kiezen. Minister Hurd voorspelde
dat Londens afscheid van de kolo-
nie 'waardig' zou zijn.
China heeft zich totdusver fel verzet
tegen democratische hervormingen
in Hongkong, voordat het eiland in
1997 wordt teruggegeven. Het wil
het aantal direct te kiezen zetels in
de raad beperkt houden tot acht-
tien. De Hongkongers vinden te
weinig. Hongkongse politici noe-
men de Britse aanpak al bijvoorbaat
'slap.

Minister Hurd heeft met de Hong-
kongse regering ook gesproken
over het lot van de 56.000 Vietname-
se vluchtelingen in de Hongkongse
opvangkampen. Hongkong heeft
het beleid van gedwongen repatrië-
ring op de lange baan geschoven, zo
is gisteren vernomen uit westerse
diplomatieke bronnen in de kroon-
kolonie. Een programma voor vrij-

willigeterugkeer van vluchteling
zal meer tijd krijgen.
Volgens Hurd neigt de AmeriW*!
se regering ernaar akkoord te ên
met het principevan gedwongeI*]1*]
patriatie van zogeheten econ"Jsche migranten. Dat zijn Vietnan
se vluchtelingen die hun lan°l|
ontvlucht, niet om politieke ot >\
gieuze vervolging te ontko^f]
maar om economisch er beter v*j
worden. Als de Amerikanen met j
beginsel akkoord gaan, zou dat ,
enorme steun zijn voor het B/j
vluchtelingenbeleid in HongK^
om, zo nodig, de Vietnamezent&
hun wil naar hun land te repa"
ren.

Amnesty International leverde ejjj!
teren opnieuw scherpe kritiek opT
manier waarop Groot-Brittanni-\Jj
Hongkong omspringen met V'*3^]
mese bootvluchtelingen. In een sl|
teren verschenen onderzoek^*!port uit de organisatie het vel^Jdat de 'fundamentele rechten
den geschonden van mensen T
een wezenlijk risico lopen te *Nr
den vervolgd.
De manier waarop de beweeg^
nen van de vluchtelingen geto*T]
worden, laat te wensen °veLjl
daardoor bestaat de kans dat v*

namezen die eigenlijk de status *
vluchteling zouden moeten krM
worden teruggestuurd naar »
nam. Daar lopen zij het ge^J
slachtoffer te worden van sch
ding van de mensenrechten, a*
het 54 pagina's tellenderapport*
Maar ook in Hongkong lope-K
vluchtelingen het risico bruut
handeld te worden. Amnesty
schikt over getuigeverklaringen *
enkelen van de 51 bootvluchte^gen die half december gedwon*
werden terug te keren naar »'
nam, al enkele weken eerder i*
handeld waren door veilighel
mensen.

Veel gevallen
vergiftiging

in landbouw
AKERSLOOT - In de land- en H
bouw komen jaarlijks enkele n;
derden vergiftigingsgevallen v*Jj
door het werken met bestrijd!l*?
middelen. Dat is ongeveer een "5
de van alle vergiftigingsgevalle'L
de beroepssfeer, waarover het *T
tionaal Vergiftigingen Informa'Jcentrum (NVIC) wordt gei"8*
pleegd.

TiIr A.J. de Roos, directeur-gene
van de arbeid van het ministerie vj
sociale zaken en werkgelegen!l*-?)
heeft dit gisteren gezegd tijdens ■première van een video-produ*
over veilig en gezond werken "Jbestrijdingsmiddelen in de land-
tuinbouw. De produktie is een g*^
menlijk initiatief van zijn depall
ment en de Stichting Gezondhe' <zorg Agrarische Sectoren (STIG-*1
van het Landbouwschap.

Premier Israël juicht immigratiegolfuit Sovjetunie toe
Shamir: 'Bezet gebied

nodig voor huisvesting'
Van onze correspondent

TEL AVIV - De Israëlische
premier Jitschak Shamir
meent dat de opvang van hon-
derdduizenden immigranten
uit de Sovjetunie alleen moge-
lijk is als Israël vasthoudt aan
de bezette gebieden. „Voor
een grote immigratie moet Is-
raël groot zijn", verklaarde hij
.zondagavond voor een gehoor
van Likoed-veteranen in Tel
Aviv. De toespraak was de
meest militante sinds de lan-
cering van het Israëlische plan
voor verkiezingen in de bezet-
te gebieden, in mei vorig jaar.

Volgens Shamir is de op handen
zijnde immigratiegolf een van 'de
wonderen die het joodsevolk steeds
weer hebben gered' en heeft het tij
zich definitief gekeerd tegen het
deel van de bevolking dat pleit voor
een compromis met de Arabieren.
Shamir: „Juist nu velen onder ons
beweren dat de tijd in ons nadeel
werkt komt deze immigratie, die al-
les oplost, op gang. Over vijf jaar
zullen we ons land niet meer her-
kennen. Alles zal veranderen - de
mensen, de manier waarop ze leven- alles zal groter en sterker zijn".
Als gevolg van deze ontwikkeling,
zei Shamir, „verkeren de Arabieren
om ons heen in een staat van ver-
warring en paniek. Het gevoel een
nederlaag te hebben geleden heeft
bezit van hen genomen, omdat ze
zien dat de intifada nergens toe
leidt. Zij kunnen,de natuurlijke toe-
stroom van het joodsevolk naar het
eigen land niet tegenhouden. En
daar gaat het conflict uiteindelijk
om".
Shamir legde er voor een enthou-

siast gehoor de nadruk op dat het
van groot belang is dat Israël geen
centimeter opgeeft van de bezette
gebieden, want 'we hebben de ruim-
te nodig voor de huisvesting van
alle mensen.
De Israëlische premier nam de gele-
genheid te baat uit te varen tegen de
stroming in de Arbeiderspartij die
een eind wil maken aan de coalitie
met de Likoed, tegen de internatio-
nale en de Arabische pers wegens
'de smaadcampagne tegen Israël en
zijn premier' en tegen de mensheid
buiten Israël in het algemeen. Het
Israëlische volk, zei Shamir, is ge-
wend aan isolatie en zal geen stro-
breed wijken in deze tijd van natio-
nale waakzaamheid.
De agressieve toon van Shamirs
speech heeft te maken met de voort-
gaande interne strijd in de Likoed,
tussen het kamp van Shamir en mi-
nister van buitenlandse zaken Mos-
he Arens aan de ene kant en aan de
andere kant dat van de ministers
Sharon, Levy en Modai. Sharon
vindt dat Shamir teveel concessie
heeft gedaan aan de Amerikanen,
die proberen een vredesproces op
gang te brengen. De twee partijen
bereiden zich voor op een confron-
tatie tijdens de bijeenkomst van het
Centraal Comité van de Likoed, vol-
gende maand in Tel Aviv.
Shamir noemde Sharon en de zij-
nen niet met name, maar deed wel
in het algemeen een beroep op zijn
tegenstanders in te binden. Hij zei
dat de interne verdeeldheid door
het optreden van 'enkelen' in de Li-
koed de kans op een gunstige ver-
kiezingsuitslag kan schaden in het
geval de regering van nationaleeen-
heid uiteen valt. Volgens hem is de
verdeeldheid nergens op gebaseerd
omdat er binnen de partij geen ideo-
logische verschillen bestaan. De re-
gering van nationale eenheid, zei
hij, dient het doel van de Likoed

n''omdat ze neen zegt tegen beSPJ
kingen met de PLO en neen tel
een Palestijnse staat.
Volgens de jongste opinie-ondj,
zoeken in Israël zou deLikoed m-'j
zetels krijgen dan de ArbeidersPj
tij als er nu verkiezingen z°ü J
.worden gehouden. De partij
Shamir zou op 38 afgevaardigd^
kunnen rekenen (nu 40) en de socJ
listen op 33 (nu 39). De rechtse P*a
tijen samen zouden 50 van de l J
Knesset-zetels krijgen, links v>
de religieuze partijen 19.

ad bloemend^

Protest EG
bij Israël

JERUZALEM - De Europese G^meenschap heeft in ongewoon >^.bewoordingen bij Israël gepr°*J,
teerd over het gebruik van èeV!
van de politie tegen vredesden1

stranten in Jeruzalem.
De Italiaanse ambassade gaf
verklaring uit waarin gezegd Vev
dat de EG zondag bij het Israëli^,,
ministerie van Buitenlandse $
zijn ernstige bezorgdheid kenbj^
heeft gemaakt over 'het ontereC^.,
gebruik van geweld tegen hoo° f
den mensen tijdens een legale
vreedzame betogingen in Jeruza'
op 29 en 30 december. Minstens ■,
Palestijnse en Europese symPa ij-
santenraakten gewond toen de P»,
tic traangas, waterkanonnen enr fS
berkogels inzette tegen deelnen1■ \
aan een demonstratie georganis^ ..
door de Israëlische organisatie v ,^
de Nu. Onder de 20.000 betogers-
een menselijke keten vormden r° y
de oude stad, bevonden zich enK
honderden Italianen.

Explosie tijdens overval

"Brandweerlieden nemen de schade op in een postkantoor
in het Italiaanse Bologna, waar gisteren tijdens een over-
val een bom ontplofte. Minstens 29 mensen raakten bij de
explosie gewond. De eerste berichten spreken over een ex-
plosie kort nadat twee gewapende gemaskerde mannen om
negen uur 's ochtends het zeven verdiepingen tellende post-
kantoor binnengingen. Mhistens twee en mogelijkzelfs vier
handlangers bleven buiten in een wachtende auto achter.

Volgens de politie is het mogelijk dat een bom, die zij bij
zich hadden om een kluis open te maken, vroegtijdig explo-
deerde. De overvallers schijnen in de verwarring te zijn
ontsnapt met medenemen van honderden miljoenen lires
(enkele honderdduizenden guldens), ondanks de ontplof-
fing waarbij een van de dieven zelfook gewondraakte. Tij-
dens hun vlucht schoten de rovers op straat wild in het
rond.

(ADVERTENTIE)aNederland vergrijst. Steeds meer tieve sector is onmisbaar in onze
ouderen vragen om tijd, aandacht samenleving. AbvaKabo is niet
en soms een beetje begrip. partijgebonden, maar beslist niet
Daarvoor zijn vakmensen die hel- neutraal. En zeker niet kleurloos,
pen en luisteren. En die ook af en AbvaKabo heeft een visie op de
toe nog een arm vrij hebben om samenleving,
op een schouder te leggen. Een visie hoe het anders kan.
Omdat twee weken zonder kin- .
deren en kleindochter wel wat BON Stuur mij meer informatie over
„.... „„„,„,„ "„ ' AbvaKaboerg eenzaam is.
Veel mensen in de ouderenzorg | Naam
zijn lid van AbvaKabo. Dat is de | Adres
grootste bond in de collectieve j Postcode
sector. AbvaKabo is een sterke j Woonplaats
bond die veel doet en bereikt Ki i"l". __?f Naam werkgever *"voor zijn 270.000 leden.
Persoonlijk, door advies en.indivi- I
duele rechtsbijstand. Collectief, I Stuur de" bon in een enveloP zonder. . ~ '. . l postzegel aan:door het afsluiten van goede AbvaKabo. Antwoordnummer 10018,
CAO's. I 2700 VB Zoetermeer.
AbvaKabo ziet het belang van het '.J^s. _, v
werk van zijn leden. En dat is een "=j| AbvaKabo UQ2
algemeen belang.want de collec- ' .= De vakbond die zorgt voor mensen

Dinsdag 16 januari 1990 "4Limburgs dagblad



'Tweede Japan'
Lech Walesa heeft premier Kaifu
laten weten dat Polen een twee-
de Japan wil worden. Walesa
heeft Kaifu gevraagd om Japan-
se ondernemingen jointventures
in Polen aan te laten gaan. Hij
denkt daarbij in eerste instantie
aan banken, waarna de beurt is
aan de auto- en tv-produktie en
aan de telecommunicatie.

IndustriebondFNV Limburg houdt kantinebijeenkomsten

FNV dreigt met hardere
acties voor metaal -CAO

li^, Van onze redactie economie

LJ*^HT - De Industriebond FNV houdt er ernstig rekening
rijp ~at in de metaalindustrie en -nijverheid hardere acties no-
Wl(r nom e werkgevers tot een betere inzet voor de nieuwe
\%y s te dwingen. Onderhandelaar H. Peperkamp betwijfelt
kist °^ e werkgevers in de metaal- en elektrotechnische in-
flop (200.000 werknemers) bereid zijn deze week zaken te

KvM VandaaS houden districtsbe-MUstr; trs en kaderleden van de In-
Hiji ondFNV in Limburg kantl-ij' t

enkomsten om metaalperso-
rsDrpLlnformeren over de loPendeVk <■ u1

nBen. Volgens een voorlo-Ha ma zou de FNV vandaagi pn in Kerkrade, Laura Metaal
"e*iiuSelslloven en Globon inK *sDroek en Belfeld bezoeken,
landelijke Industriebond heeftIjLen een permanent actieeen-
Vk (j §eopend om eventuele acties
m l..Metaalindustrie en -nijverheid
k 0 ""* het staalconcern Hoogovens
Vi J»aniseren en coördineren. Tot
l]°e heeft de bond zich beperkt

tot poortacties en informatieve kan-
tine-bijeenkomsten. Als de werkge-
vers niet op korte termijn bijdraai-
en, komen werkonderbrekingen en
stakingen in beeld.
In de CAO-onderhandelingen in de
metaalindustrie is afgelopen week
een opening gecreëerd. De werkge-
vers hebben voorstellen ingetrok-
ken over verlaging van de VUT-uit-
kering, zonder extra beloning op za-
terdag werken en het invoeren van
twee wachtdagen bij ziekte.
Een CAO-akkoord is echter pas
denkbaar als de werkgevers de
VUT-leeftijd ook op langere termijn
op 60 jaar willen houden en meer
loonsverhoging willen bieden dan
de huidige 2,35 procent. Ook moe-
ten er sluitende afspraken worden
gemaakt over de aanvulling van de
WAO-uitkeringen, het scheppen
van extra arbeidsplaatsen voor
werklozen en een regeling voor kin-
deropvang.
„Lukt dat niet, dan zullen we er een
actie voor voeren die de werkgevers
zich nog jaren zullen hogen. Het
gaat namelijk net iets te ver om in
tijden van hoogconjunctuur werk-
nemers te confronteren met een
aanval op hun oudedagsvoorziening
en te weinig loon", aldus Peper-
kamp.
Ook in de metaalnijverheid (260.000
werknemers) verlopen de CAO-on-
derhandelingen moeizaam. De
werkgevers bieden 1 procent loons-
verhoging en willen de VUT-leeftijd
verhogen als er geen oplossing
komt voor de stijgende kosten van
vervroegjie uittreding. De bonden
eisen 3 tot 4 procent loonsverhoging
en handhaving van de VUT-leeftijd.
Het in dienst nemen van langdurig
werklozen vormt eveneens een
twistpunt.
Bij Hoogovens (17.000 werknemers)
zijn de onderhandelingen nog maar
net begonnen. Het concern heeft
nog geen concreet bod gedaan,
maar vindt de 7,2 procent die de in-
dustriebond in totaal claimt voor
verbetering van de arbeidsvoor-
waarden „absoluut te hoog".

Vissers willen
naarbuitenland

VstHAAG " Nederland heeft be-
om in de wateren rond

ta , te gaan vissen. Hiertoe zyn in-
ihi i

visrechten aangevraagd.
r-wjt -dse vissers hebben ook bè-
ta,:telling voor de visrijke wate-hün'°nd Senegal en Sierra Leone.
%J|ter Braks van Landbouw, Na-
lï^^heer en Visserij deelde de
ih^de Kamer gisteren mee, dat1-^ Met is uitgesloten dat Neder-
jL 'n hetkader van deEG-akkoor-
h»j, lsrechtenkan verwerven in de
r^d n van deze landen- Nu al zÜnk^rlandse vissers in het kaderKren Ze akkoorden actief in de wa-
Su,n van Marokko en de Verenigde

I^y-sserijbedrijfsleven heeft een
'frid e)~eis gemaakt naar verschil-
Hio_e yestafrikaanse landen om dek^hjkheden tot visserij te ver-
de j ®n- Hetontbreken van een goe-bfc|/'trastructuur vormt een van de
k^ "Srijkste problemen. De gevan-
telüi vervoeren is vrijwel onmo-_ HIK.

beursoverzicht
Gedrukt

- De stemming
b de Amsterdamse effecten-
de,.^-5 was gisterenzwak. Twee-
Wb van de hoofdfondsen liet
b4lH6 koersen zien. Hetzelfde
en 'd vertoonden ook de lokale
Seme Parallelmarkt. Over het al-
*o ufen vie* de scnade wel mee,
ren de indruk bij de handela-
ein j. De CBS-stemmingsindex
v 'a'gde 0,1 punt onder het slot
&Urn-* dag °P 115-6*Een diepte-
roriri Van 114'7 werd opgetekend
W e elf uur, waarna de beurs
jv r enigszins aantrok.
koe mee heeft de gevreesde
rj e rsval zich niet doorgezet na
0 sterke daling van Wall Street
stetn

'n*-dag* Die dag daalde de
rne j'Jingsindex in Amsterdam

Procent. Maandagmid-
stei "

Damrak zich bij zijn her-
rj 0 I-iet van de wijs brengen
.^«r Wall Street, dateen halfuur
verl Pening op zestien punten
öen 8S stond-De totale omzet op
jar^r splein' 5 was met f 1,06 mil-
Wer ,aan de lage kant. Daarbij
"°en aan aandelen f 600 mil-
Ujif °mgezet, hetgeen een rede-
Op was.

na moesten de interna-
ver Is verlies incasseren. Unile-
een sPande daarbij de kroon met
ge '*[°ersdaling van f2tot f 154,
iw ,Sd door Hoogovens met
f 7-: koersverlies van f0,70 tot
tot f , oAkzo moest f 0,60 omlaag
%hL ,T 2'7o' terwijl Philips vijf
Ko" eltJes kwijtraakte op f44,40.
fO,AnkhJke Olie ging slechts
kr;" omlaag tot f 139,90. KLM
"Sen fier f °'30 bij op f4s<3°*
tiev „"inke stijging in deze nega-
fl Sn markt-boekte VOC dat er
f 36 sn

(4r\29 Procent) bijpakte op
"W r' koers van Fokker ging
din fl>4o tot f39,90 verhou-
hof^fgewijs eveneens sterk om-
ï'li 1 Procent),
gistel dalers °P de markt van

waren Océ-Van derHeineken, Internatio-s^eren Borsumy Wehry.

beurs van amsterdam stotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 114,00 113,20Ahold 126,00 126,20
Akzo 133,30 132,70
A.B.N. 39,80 39,80
Alrenta 157,70 157,30
Amev 60,30 60,40
Amro-Bank 78,30 77,50
Bols 173,00 171,70
Borsumij W. 73,00 7180
Bührm.Tet. 62,00 61,80
C.S.M.eert. 76,80 78,00
DAF 37,20 37,30
Dordt.Petr. 128,20 127,50
DSM 118,50 118,40
Elsevier 81,30 81,60
Fokker eert. 38,50 39,90
Gist-Broc. c. 28,70 28,90
Heineken 124,20 122,10
Hoogovens 76,20 75,50
Hunter Dougl. 106,00 106,10
Int.Müller 103,00 100,50eKBB eert. 78,00 77,50
KLM 45,30 45,60
Kon.Ned.Pap. 49,20 49,60
Kon. Olie 140,00 139,90
Nat. Nederl. 73,20 72,50
NMB Postbank 49,70 49,20
Nedlloyd 88,10 88,50
Nrjv. Cate 93,50 92,60
Océ-v.d.Gr. 286,00 282,00
Pakhoed Hold. 154,50 153,00
Philips 44,90 44,40
Robeco 105,00 103,70
Rodamco 78,00 78,20
Rolinco 103,80 103,00
Rorento 58,80 58,80
Stork VMF 47,30 47,70
Unilever 156,00 154,00
Ver.BezitVNU 110,20 110,00
VOC 35,00 36,50
Wessanen 64,70 64,50
Wolters-Kluwer 45,10 45,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 67,00 65,20
ACF-Holding 38,80 38,80
Ahrend Gr. c 254,00 251,00
Air Holland 31,20 30,90
Alg.Bank.Ned 40,90 40,50
ABN (div'9o) 39,00 38,50
Asd Opt. Tr. 18,50 20,00
AsdRubber 5,70 5,70
Ant. Verff. 490,00 430,00
Atag Hold c 105,20 104,50
Aut.lnd.R'dam 94,00 95,00
BAM Groep 97,00 96,20
Batenburg 84,00 84,00
Beers 137,00 136,00
Begemann 126,00a 125,00
Belindo 362,00 362,00
Berkei's P. . 6,00 5,95
Blyd.-Will. 29,70 29,50
Boer De, Kon. 315,00 315,00
deBoerWinkelbedr. 64,80 64,40
Boskalis W. 13.40 13,20
Boskalis pr 13,25 13,20
Braat Beheer 46,00 46,20

Breevast 18,70 18,80
Burgman-H. 3420,00 3420,00
Calé-Delft pr 865,00 865,00
Calvé-Delftc 1030,00 1018,00
CenterParcs 59,30 59,30
Centr.Suiker 76,60 77,00
Chamotte Unie 7,90 7,70
Cindu-Key 191,00 190,00
Claimindo 361,00 361,00
Content Beheer 21,00 20,90
Cred.LßN , 59,50 59,50
Crown v.G.c 96.00 94,40
Desseaux 254,50 a 254,50 a
Dorp-Groep 35,50 36,00
DSM(div'9o) 111,50 111,00
Econosto 340,00 332,50
EMBA 127,00 127,00
Enraf-N.c. 68,00 68,00
Erikshold. 113,30 113,00
Flexovit Int 99,70 97,00
Frans Maas c. 104,00 102,80
Fumess 128,30 127,50
Gamma Holding 84,40 83,50
Gamma pref 6,00 6,00
Getronics 28,90 28,60
Geveke 46,00 44,10
Giessen-de N. 224,00 224,00
Goudsmit Ed. 368,00 367,00
Grasso'sKon. 121,00 120,00
Grolsch 135,00 131,50
GTI-Holding 213,00 213,00
Hagemeyer 111,50 110,20
IdemV2div.'B9 108,50 107,20
HAL Trust B 13,70 13,80
HAL Trust Unit 13,80 13,80
H.B.G. 201,00 198,00
HCS Techn 14,60 14,90
HeinHold 105,50e 105,00
Hoek's Mach. 205,00 205,50
Heineken Hld 105,50e 105,00
HolLSeaS. 1,19 1,18
Holl. Kloos 480,00
HoopEff.bk. 9,20 9,30
Hunter D.pr. 4,80 5,20
ICA Holding 19,80 19,80
IHC Caland 36,70 36,60
Industr. My 220,00 220,00
Infotheek 29,00 28,00
Ing.Bur.Kondor 600,00 595,00
Kas-Ass. 50,50 49,50
Kempen Holding 16,90 17,80
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 78,50 77,50
Kon.Sphinx 122,00 119,00
Koppelpoort H. 302,00 a 298,00 a
Krasnapolsky 207,00 207,00
Landré & Gl. 63,00 61,80
Macintosh 41,00 . 41,00
Maxwell Petr. 685,00 670,00Med'icopharma 68,50 68,50
Idem (div9o) - 65,70
Melia Int. 5,70 5,60
MHV Amsterdam 18,70 18,70
Moeara Enim 1175,00 1165,00
M.Enim 08-cert 15600,00 15400,00
Moolenen Co 29,20 29,30
Mulder Bosk. 73,00 72,00 a
Multihouse 8,50 8,70
Mynbouwk. W. 420,00 418,00
Naeff 300,00

NAGRON 48,00 48,00
NIB 649,00 648.00
NBM-AmsteUand 20,20 a 19,70
NEDAP 400,50 399,00
NKF Hold.cert. 323,50 323,50
Ned.Part.Mij 42,20 42,00
Ned.Springst 10000,00
Norit 1145,00 1150,00
Nutricia gb 74,50 74,00
Nutricia vb 87,50 86,30
Oldelft Groep c 190,00 190,50
Omnium Europe 13,80 15,20
Orco Bank e. 65,20 64,80
OTRA 182,00 181,50
Palthe 76,50 76,50
Phibps div.*9o 43,50 42,90
PireUi Tyre 37,20 37,00
Polygram 31,90 31,60
Polynorm 103.00 100,50
Porcel. Fles 192,00 190,00
Ravast 47,10 47,10
Reesink 76,00 74,50
Riva 52,80 52,20
Riva (eert.) 52,40 52,50
Samas Groep 66,80 66.00
Sarakreek 30,00 29,80
Schuitema 1410,00 1410,00
Schuttersv. 173,50 169,00
Smit Intern. 53,20 53,10
St.Bankiers c. 21,80 21,50e
Stad Rotterdam c 46,10 46,20
TelegraafDe 84,50 84,50
TextTwenthe 338,00 337,00
TuUp Comp. 38,40 39,30
Tw.Kabel Hold 147,50 147,50
Übbink 86,50 85,50
Union Fiets. 25,30 25,00
Ver.Glasfabr. 343,00 343,00
Verto 59,00 58,80
Volker Stev. 69.70 69,20
Volmac Softw. 49,20 49,20
Vredestein 23,00 f 22,90
VRG-Groep 59,00 58,70
Wegener Tyl 190,00 189.50
West Invest 24,30 24,20
West Investc. 90,00 80,00a
Wolters Kluwer 182,00 178,00
Wyers 49,00 48,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 58,50 38,00
ABN Aand.f. 76,70 76,00
ABN BelegX 56,70 56,30
ALBEFO 53,10 52,90
Aldollar BF $ 22,00 22,00
Alg.Fondsenb. 240,00 234,00
AllianceFd 12,00 11,80
Amba 48,60
America Fund 300,00 296,00
Amro A.in F. 90,60 90,30
Amro Neth.F. 77,20 76,80
Amro Eur.F. 75,80 74,70
AmroObl.Gr. 154,50 154,50
Amvabel 80,70 79,80
AsianTigersFd 62,70 62,00
AsianSelFund 47,00 46,50
Bemco Austr. 57,40 57,40
Berendaal 109,80 107,90
Bever Belegg. 26,50 26,70

BOGAMIJ 110,00a 110.00
Buizerdlaan 42.50 42,50
CLN Obl.Waardef. 100,40 100,50
Delta Lloyd 43,50 42,30
DP Am. Gr.F. 26,40 26,00
Dp Energy.Res. 48,00
Eng-H0U.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 62,30 62,20
Eurinvestd) 115,00 115,00
Eur.Ass.Tr. 12,00 10,00 a
EOE DuStlnF. 306,00 302,00
EurGrFund 60,00 59,00
Hend.Eur.Gr.F. 217,30 216,50
Henderson Spirit 72,40 71,90
Holland Fund 75,40 75,00
Holl.Ubl.Fonds 114,00 114,00
HoUPac.F. 115,80 115,50
Interbonds 550,00 550,00
Intereff.soo 51,10 51,00
Interefï.Wan*. 375,00 370,20
JadeFonds 184,50 183,00
Japan Fund 34,10 35,00
Japan Rot. Fund yenl 1140,00
Mees Obl.Div.Fonds 99,00 97,80
MX Int.Vent. 59,70 58,00
Nat.Res.Fund 1530,00 1520,00
NedufoA 138,00 138,00
Nedufo B 138,00 138,00
NMBDutch Fund 40,80 40,60
NMB Global F. 50,00 49,60
NMB Oblig.F. 34,70 34,70
NMBRente F. 103,00 103,20
NMB Vast Goed 37,90 37,90
Obam, Belegg. 221,00 219,20
OAMFRentef. 13,90 13,80
Orcur.Ned.p. 48,40 48,40
Pac.Prop.Sec.f. 50,70 50,20
Pierson Rente 99,80 99,80
Prosp.lnt.High. 7,00 7,00
Rabo Obl.inv.f. 74,90 74,90
Rabo Obl.div.f. 48,30 48,30
Rabo Onr.g.f. 84,90 84,90
Rentalent Bel. 134,80 134,40
Rentotaal NV 31,00 31,00
RG groen 49,90 49,90
RG blauw 49,60 49,50
RG geel 49,30 49,00
Rodin Prop.s 103,50 103,50
Rolinco cum.p 94,50 93,50
Sci/Tech 17,80 17,60
Technology F. 18.50 18,30
Tokyo Pac. H. 280,00 275,50
Trans Eur.F. 83,50 82,70
Transpac.F. 500,00 520,00
Uni-Invest 132,50 132,50
Unico Inv.F. 80,90 80,50
Unifonds 36,40 36,00
VWN 59,20 59,20
Vast Ned 127,10 127,10
Venture F.N. 46,50 46,50
VIB NV 85,90 86,00
VSB Mix Fund 51,50 51,40
WBO Int. 76,00 76,00
WereldhaveNV 211,00 211,00
Yen Value Fund 93,30 92,00

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4(I) 99,40 99,40
V/2 EngWarL 35,10 35,10

5^4 EIB 65 98,50 98,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35,50 35,00
Amer. Brands 66,00 64,80
Amer. Expres 33,70 33,00
Am.Tel.& Tel. 44,00 43,00
Ameritech 62,10 60,70
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 32,60 32,00
AU. Richf. 109,20 108,60
BAT Industr. 8,30 8,20
BeU Atlantic 102,30 98,50
BellCanEnterpr 45,00 45,00
BeU Res.Adlr 0,35 b
BeU South 54,30 52,50
BET PubUc 2,60
Bethl. Steel 18,10 17,30
Boeing Comp. 61,25 60,00
CDL Hotels Int. 0,95
Chevron Corp. 66,00
Chrysler 18,60 18,30
Citicorp. 27,50 27,00
Colgate-Palm. 62.00 61,25
Comm. Edison 37,60 36,70
Comp.Gen.El. 523,00
Control Data 17,50 17,00
Dai-Ichi Yen 3100,00
Dow Chemical 70,50 69,00
Du Pont 122,60
Eastman Kodak 41,75 41,00
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 155,00 155,00
Exxon Corp. 48,70 47,80
First Pac.HKs 1,30
Fluor Corp. 36,00
Ford Motor 45,00 43,75
Gen. Electric 65,00 63,10
Gen. Motors 43,30 41,60
GiUette 47,50 46,00
Goodyear 43,50 42,25
Grace & Co. 32,00
Honeywell 86,00 84,50
Int.Bus.Mach. 99,00 97,80
Intern.Flavor 67,75
Intern. Paper 56,40
ITT Corp. 56,50 55,50
KBenson ® 5172,00
Litton Ind. 77,70 76,20
Lockheed 40,60 39,80
Minnesota Mining 83,00 80,00
Mitsub.Elect. 1150.00
MobU Oil 59,50 58,50
Morgan $ 41,80 40,25
News Corp Auss 14,30 13,80
Nynex 85,20 83,50
Occ.Petr.Corp 29,10 29,00
Pac. Telesis 47,20 46,70
P.& O ® 7,00 7,00
Pepsico 60,20 59,00
PhiUp Morris C. 39,50 38,70
PhiU. Petr. 24,20 23,50
Polaroid 46.10 45,00
Privatb Dkr 297,00 298,00
Quaker Oats 56,00
StGobin Ffr 650,00 650,00
Saralee 30,00
Schlumberger 47,10 46,60

SearsRoebuck 38,00 38,00
Sóny (yen) 36,70 36,60
Southw. BeU 57,70 55,70
Suzuki (yen) 1020,00
Tandy Corp. 38,50
Texaco 57,00 55.60Texas Instr. 35,80 35,20
The CoastalC. 31,80 31,10
T.I.PEur. 1,78 1,76
ToshibaCorp. 1180,00 1180,00
Union Carbide 24,25
Union Pacific 77,20 75,50
Unisys 15,20 14,30
USXCorp 36,10 35,00US West 75,00 d 72,30
WarnerLamb. 116,90
Westinghouse 74,40 73,50
Woolworth 63,20 61,75
Xerox Corp. 57,00 56,00

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 48,00 47,00
Am Home Prod. 198,00
ATT Nedam 86,00
ASARCO Ine. 68,50 -AU. Richf. 204,50 201,50
BoeingCorp. 113.00 a 110,00
Can. Pacific 40,00 40,00
Chevron Corp. 130.00
Chrysler 35,00 33,00
Citicorp. 50,50 49,00
Colgate-Palm. 116,00 113,00
Control Data 29,00 28,00
Dow Chemical 131,00 126,00
Eastman Kodak 79,50 77,00
ExxonCorp. 91,00 90,00
Fluor Corp. 66,00
Gen. Electnc 121,50 118,50
Gen. Motors 82,00 77,00
GiUette 89,00 84,00
Goodyear 83,00 80,00
Inco 47,00 46,00
1.8.M. 183,00 176,00
Int. Flavors 131,50
iTTCorp. 119,00
Kroger 27,00 26,00
Lockheed 75,00 75,00
Merck & Co. 146,00 142,50
Minn. Min. 156,00 151,00
Pepsi Co. 111,00 109,00
Philip Morris C. 73,50 70,00
PhiU. Petr. 44,50 44,00
Polaroid 80,00 78,50
Procter &G. 258,00 258,00
Quaker Oats 104,00
Schlumberger 89,00 88,00
Sears Roebuck 71,00 71,00
Shell Canada 66,00 66.00
Tandy Corp. 71,50 70,30
Texas Instr. 68,00 64,00
Union Pacific 147,00 142,00
Unisys Corp 33,00 32,00
USX Corp 67,00 66,00
Varity Corp 3,15
Westinghouse 139,00 138,00
Woolworth 118,00 115,50
Xerox Corp. 98,00 96,00

Euro-obligaties & con*.
10V«Aegon85 101,75 101,50
Aegon warr 12,00 12,00
10'AABN 87 95,10 94,25
I3Amev 85 97,00 97,20
10AmevBs 103,00 103,00
HAmevB6 95,00 95,00
W/2 Amro 86 95.50 95,50
10Amro 87 94,00 94,00
53/< Amro 86 95,00
Amro Bank wr 21,60 21,00
Amrozw 86 73,50 73,25
9BMH ecu 85-92 96,00 96,00
7BMH 87 96,00 96,00
lO'/sEEG-ecu 84 100,75 100.75
9^4E18-ecu 85 98,00 98,00
12/2 HIAirl.F 95,00 95,00
12NIB<B) 85-90 100,00 100,00
11V«NGU83 101,20 101,20
10NGU 83 100,00 100,00
2'ANMBPb.B6 85,10 85,10
NMB Postb.war. 76,50 73,25
8% Phil. 86 100,00 100,00
6% Phil.B3 98,50 98,50
11 Rabo 83 102.10 102,10
9Rabo 85 99,40 99,40
7Rabo 84 100,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,20 5,20
Bredero aand. 27,50 27,50
Bredero eert. 26,40 26,40
11 Bredero 22,90 22,80
LTV Corp. 130 130
5Nederh. 68-78 22,50 22,50
RSV. eert 1,11 1,11
7''sRSV 69 86,00 f 86,00b

Parallelmarkt
Alanheri 29,20 28,50
Berghuizer 45,10 42,70
Besouw Van c. 51,20 49,70
CBI Barin Oce 2090,00
Comm.Obl.F.l 100,60 100,60
Comm.Obl.F.2 100,30 100,30
Comm.Obl.F.3 100,70 100,80
De Drie Electr. 3730 36,10
Dico Intern. 125,70 125,00
DOCdata 20,10 e 20,20
Ehco-KLM Kl. 39,10 38.80
E&L Belegg.l 77,70 76,00
E&L Belegg.2 76,40 75,50
E&L Belegg.3 77,20 76,70
FreeRec.Sh. 32,00 31,50e
Geld.Pap.c. 73,40 73,40
Gouda Vuurvc 99,00 97,00
Groenendijk 38,30 37,50
Grontmü c. 205,00 202,00
HCA Holding 48,40 47,00
HesBeheer 225,00 223,00
Highl.Devel. 14,70
Homburgeert 3,70 3,60
InterviewEur. 8,70 9,00
Inv. Mij Ned. 55,50 55,00
Kuehne+Heitz 50.30 48.30

LCI Comp.Gr. 80,00 a 77,50
MeUe 299,00 a 300,00
Nedschroef 132,00 128,50
Neways Elec. 10.30 10,00
NOG Belfonds 32,10
pan pacific 10,90 10,90
Pie Med. 10,60 10,50
Poolgarant 9,90
Simac Tech. 18,50 17,20
SUgro Beh. 49.00 48,00
Verkade Kon. 260,00 254,00
VHS Onr. Goed 17,60 17,00
Weweler 100.00 104,00

OPTIEBEURS
abn p jul 37,50 517 1,00 1,00
akzo c jan 130,00 314 3,80 3.20
akzo c jan 135,00 380 U 0 0.70
d/fl p mrt 190,00 1510 4.00 3.90a
dsm c jan 120,00 332 1,00 0,60
coc c jan 285.00 327 8,00 6,00
coc c jan 290,00 867 4,00 2,90
coc c jan 295,00 448 1,50 1,20
coc p jan 280,00 351 0.90 0.90
coc p jan 285,00 804 1.70 1.50
coc p jan 290,00 1929 3,00 3,00
coc p jan 295.00 741 5,00 6,00
coc p jan 300.00 348 8,50 b 11,00
coc p feb 285,00 311 4.50 4.50
coc p feb 290,00 345 6,00 6.50
eoo c apr 320,00 503 4,00 a 3,10
eoo p jan 270,00 384 0.50 a 0,30
hoog c apr 80,00 346 3,80 3,60

:hoog c apr 85,00 437 2,30 b 2,20
hoog p jan 80,00 549 3.70 4.50
kim c apr 47,50 584 2,40 2,40
knp p jan 50,00 835 1.20 1,10
nlw p aug 92,50 500 1,75 a 1.60
natn c jan 70.00 463 3,40 2,60
natn c apr 80,00 517 1,40 b 1,20
natn p apr 70,00 601 1,50 1,70
obi p aug 95,00 500 2,05 a 2.00
phU c jan 45,00 712 0,70 0,40
phü c apr 50,00 659 1,20 1,10
phil c apr 55,00 597 0,50 0,50
phil p apr 45.00 973 2,90 3,00
olie c jan 135.00 626 6,00 5.20
ohe c jan 140,00 352 2.00 1,60
olie c apr 140,00 418 7,00 6.50
olie c apr 145.00 480 4.40 4.40
olie p jan 140.00 363 1,70 1,80
olie p apr 120,00 428 I,ooa 0,60
oüe p apr 135,00 380 2,50 3,00
oüe p apr 140,00 379 4,50 4,80
unU c jan 150.00 331 6,70 5,00
unil c jan 160,00 411 0,50 a 0.30
unil c apr 170,00 329 2.20 1,90
unil p jan 150,00 823 0,80 0,80
unil p jan 160.00 428 4,50 6,20
unil p apr 150,00 340 3.30 3,80
voc c jan 30,00 509 5,20 6,00
voc c jan 35,00 538 0,70 1,60
voc c apr 35,00 990 2,60 3,70
voc c apr 40,00 670 1,00 1,40

Zinkwit verkoopt
Trimetal-groep

Van onze redactie economie
MAASTRICHT/MECHELEN - Ko-
ninklijke Maastrichtsche ZinkwitMaatschappij (KMZM) heeft een be-
ginselakkoord gesloten met de
Zweedse maatschappij Casco-No-
bel voor de verkoop van haar deel-
neming in Trimetal (verven en aan-
verwante industriële specialiteiten).
De grootaandeelhouder van de
KNMZ, Vieille-Montagne^ thans
ACEC-Union Miniere, heeft beslo-
ten dat de verf niet meer in haar in-dustriële strategie past.

Trimetal is voornamelijk actief in
België, Frankrijk, Nederland en Ita-
lië. De geconsolideerde omzet van
de groep is ruim f 200 miljoen. Er
werken 720 mensen, van wie 35 in
Nederland. De Nederlandse werk-
nemers zijn groothandelaren die de
elders geproduceerde bouw- en
doe-het-zelfverven distribueren.

Casco Nobel, een van de belangrijk-
ste Europese groepen op het gebied
van verven en kleefstoffen, had vo-
rig jaareen omzet van ongeveerf 2,2
miljard. Trimetal en Casco-Nobel
vullen elkaar met hun produkten-
pakket aan. De verkoop van de ver-
ven zal worden gecoördineerd met
de activiteten van Sadolin & Holm-
blad, de Deense dochter van Casco-
Nobel.

De industriële activiteiten
van Trimetal gaan naar de divisie
Casco Nobel Industrial Coatings.

economie

Japan belooft
hulp aan Polen

pRSCHAU - De premier vanJapan, Toshiki Kaifu, heeft tij-pens zijn bezoek aan Warschau
olen hulp toegezegd ter waarde

mim een miljard dollar. Van
bedrag wordt 190 miljoen

°Uar beschikbaar gesteld in deorm van directe hulp en kredie-*n> waarvan 150 miljoen dollar
*r stabiliseringvan de koers vand(- zloty.

ÏJ^rest, 850 miljoen dollar, is be-
p'etnd voor hervorming van de, °olse economie en voor toe-

-ornstigernstige investeringen. Premier

Kaifu heeft tegenover de Poolse
premier Mazowiecki verklaard
datzijn land Polenkan helpen in
de strijd tegen de inflatie, die op
het ogenblik ruim 550 procent
bedraagt. Na de tweede wereld-

oorlog zat Japan met hetzelfde
probleem, aldus Kaifu. Verder
kan Japan de Poolse regering ad-
viseren over hoe de doelmatig-
heid bij de industriële produktie,
de distributie van goederen en

de kwaliteit van produkten kan
worden verbeterd. Werkloosheid in EG

onder negen procent
BRUSSEL - Voor het eerst sinds
1982 is tegen het einde van het vori-
ge jaar de werkloosheid in de EG
beneden de negen procent terecht-
gekomen. Op het eind van de
maand november bedroeg ze 8,9
procent, zo blijkt uit gegevens die
de EG-commissie gisteren in Brus-
sel verschafte.
Volgens Henning Christophersen,
de EG-commissaris voor financiën
en economie, vormen deze cijfers
het bewijs dat de economie in de
Gemeenschap zich in een gezonde
zin ontwikkelt. „We zijn nog ver ver-
wijderd van een volledigewerkgele-
genheid.Maar ik ben vooral blij met
het feit dat de jeugdwerkloosheid
nog sneller daalt dan de werkloos-
heid in het algemeen", zo zei hij.
Gerekend over een periode van
twaalf maanden was de jeugdwerk-
loosheid (jongeren beneden de 25
jaar) eind november met twee pro-
cent gedaald namelijk van 19,1 tot
17,1 procent. Alleen in Denemarken
nam ze toe (van tien tot 10,7 pro-
cent). In oktober vorig jaar lag de

gemiddelde werkloosheid in de EG
nog op negen procent. In november
daalde ze tot 8,9 procent. Gemeten
over twaalf maanden was de werk-
loosheid in Europa eind november
gedaald van 9,7 tot 8,9 procent. Al-
leen in Denemarken en de Bondsre-
publiek Duitsland is in november
vorig jaar de werkloosheid geste-
gen. Maar het Westduitse enter is
sterk beïnvloed door de stroom van
vluchtelingen uit de DDR en andere
Oosteuropese landen.

In Nederland had volgens de EG-
cyfers eind november vorig jaar 9,1
procent van de beroepsbevolking
geen werk. Dat cijfer ligt dus boven
het EG- gemiddelde. De werkloos-
heidscijfers van lerland (16,8 pro-
cent) en Spanje (16,6 procent) liggen
ver boven dat gemiddelde, die van
Italië (10,8 procent), Frankrijk (tien
procent) en België (9,4 procent) lig-
gen er iets boven en die van de an-
dere EG-lidstaten liggen er onder.
In Griekenland ligt het percentage
ook hoog, maar het precieze cijfer
kan de EG-commissie niet geven.

Dow zakt verder
NEW VORK - De aandelenkoersen
op de Newyorkse effectenbeurs zyn
gisteren verder gedaald. De Dow
Jones-index van de dertig indu-
striële fondsen moest 19,84 punten
achteruit en sloot op een stand van
2.669,37. De aandelenomzet was met
een aantal van 141 miljoen beschei-
den. Het aantal lagere fondsen was
ruim in de meerderheid. Tegenover
384 stijgers stonden 1.117 lagere no-
teringen.
De stemming op de beursvloer was
zwak te noemen na de sterke daling
op vrijdag.

Ook president
Rwanda moet
zuiniger doen

KIGALI - Ook president Juve-
nal Habyarimana van het Afri-
kaanse land Rwanda deelt in de
bezuinigingen die in zijn land
van kracht zijn geworden. Eind
vorige week werden nieuwe re-
geringsbepalingen van kracht,
volgens welke de president nog
maar drie dienstauto's mag heb-
ben. Verder moet de president
zyn huispersoneel inkrimpen tot
vijfmensen en mag hij niet meer
dan tien tuinlieden hebben.

Voor een minister in Rwanda is
voortaan maar één dienstauto
beschikbaar. Verder mag een mi-
nister het salaris van slechts één
huisbediende, één tuinman en
één bewaker als onkosten opge-
ven. De afgelopen maand heeft
de regering al veel ambtenaren
hun dienstauto ontnomen. Toen
werd ook bekend dat de over-
heid veel huizen, bestemd voor
ambtenaren, zal verkopen.

Rwanda is in de financiële pro-
blemen geraakt na een sterke
vermindering van de inkomsten
uit de uitvoer van koffie, het
voornaamste exportprodukt van
het land. De bezuinigingen stel-
len ook een maximum aan de
overheidsvergoedingen voor wa-
ter- en elektriciteitstarieven en
telefoonrekeningen.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 15-1-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 25.160-/25.660,
vorige ’ 25.050-/25.550, bewerkt ver-
koop ’ 27.260, vorige ’ 27.150 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 285/ 355, vori-
ge ’ 290-/ 360; bewerkt verkoop ’ 400
laten, vorige f 400 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,835 1,955
austr.dollar 1,44 1,56
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 3,03 3,28
finse mark (100) 46,25 48,75
franse frank (100) 31,50 34,25griekse dr. (100) 1,05 1,25
ierse pond 2,84 304
ital.lire (10.000) 14,00 15,70
jap.yen (10.000) 126,00 132,00noorse kroon (100) 27,70 30,20
oost.schill. (100) 15,72 16,27
port.escudo(lOO) 1,18 1,36
spaanse pes. (100) 1,63 1,79turkse pond (100) 0,060 0,100
zweedse kr. (100) 29,50 32,00
zwits.fr. (100) 124,00 128.50
Wisselmarkt Amsterdam
amerik.doUar 1,89675-1,89925
antill.gulden 1,0450-1,0750
austr.dollar 1,4975-1,5075
belg.frank (100) 5,3775-5,3825
canad.dollar 1,63975-1,64225
deense kroon (100) 29,055-29,105
duitse mark (100) 112,730-112,780
engelse pond 3,1685-3,1735
franse frank (100) 33,115-33.165
griekse dr. (100) 1,1560-1,2560
hongk.dollar (100) 24,1750-24,4250
ierse pond 2,9720-2,9820
ital.hre (10.000) 15,105-15,155
jap.yen (10.000) 130,38-130,48
nwzeel.dollar 1,1515-1,1615
noorse kroon (100) 29,190-29,240
oostenr.sch. (100) 16,0190-16.0290
saudiar.ryal(lOO) 50,5250-50,7750
spaanse pes. (100) 1,7320-1,7420
surin.gulden 1,0425-1,0825 .
zweedse kr. (100) 30,980-31,030
zwits.frank (100) 126.575-126,625
e.e.u. 2,2900-2,2950

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 196,40 195,60
id excl.kon.olie 192,10 191,00
internationals 197,90 197,00
lokale ondernem. 196,40 195,70
id financieel 149,30 148,40
id niet-financ. 243,40 242,90
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 256,00 255,00
id excl.kon.olie 238,80 237,40
internationals 267,30 266,10
lokale ondernem. 242,90 242,10
id financieel 194,50 193,40

'id niet-financ. 290,80 290,20
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 115,70 115,60
internation 114,70 113,80
lokaal 115,90 115,80
fin.instell 109,50 108,80
alg. banken 106,20 105,40
verzekering 113,40 112,80
niet-financ 117,90 118,00
industrie 116,60 116,90
transp/opsl 127,40 128,50

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonischavondverkeer kwamen maandag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):

Akzo 132,70 (132,70)
Kon.Olie 139,50-140,00(139,90)
Philips 44,40-44,50(44,40)
Unilever 154,00-154,50(154,00)
KLM 45,60 (45,60)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:

" Door problemen gisteravond
bij de telefoondienst van New
Vork zijn de exacte slotkoersen
van de beurs van Wallstreet
niet ter redactie ontvangen.

Zelf melk tappen in eigen fles

" Sinds gisteren kunnen consumenten zelf in acht supermarkten in het westen van het
land verse melk tappen in een eigenfles. Dieflessen kunnen bovendien vele malen worden
gebruikt. Het zuivelbedrijfMenken van Grieken is hiermee, gesteund door het milieu-mi-
nisterie, begonnen aan een proefvan drie maanden. De initiatiefnemers willen de bereid-heid van klanten testen om eenzelfde verpakking meerdere keren te gebruiken en daarmee
de hoeveelheid afval te verminderen. Bij de verkoop zal de nadruk worden gelegd op deversheid en op het milieuvriendelijke karakter van de getapte melk.
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■gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Mmimum-hoogte: 10 milfimeler. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken. Proficiat en
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 Foto s. 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 mét
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e posl daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8 30-17 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur
Wi| kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties
HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißfon CeDuco Summo Scannen 2230 b

Personeel gevraagd

Schoonmaak-dienstverlening
Fa. J.L. van Nuys en Zn.

vraagt: nette ochtend- en avondwerksters voor objecten in
Sittard. Tel, aanmelden 043-475610.
Voor Valkenburg vragen wij enkele

Actieve bezorgers
voor bezorgwerkzaamheden tussen 06.00 en 07.00 uur.

Melden Limburgs Dagblad Valkenburg. Tel. 04406-15045.

Fysiotherapeut M/V
gevraagd voor Ned. praktijk in Duren (30 min. rijden v.a.

Heerlen). Voor Anerkennung kan gezorgd worden.
Info werkd.: 09.49.2421.10556, na 19.00 uur: 045-413568.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Constructie-bankwerkers m/v
voor een metaalbedrijf in Simpelveld. Wij denken hierbij

aan een 2-tal LTS-ers constructie-bankwerken of metaal,
die reeds over enige ervaring beschikken. U gaat vrij zelf-

standig kozijnen, deuren en ramen samenstellenen afwer-
ken vanaf tekening. Dit project gtaat langeretijd duren. Met
de juistekandidaten worden wij het zeker eens over het sa-
laris. Voor informatie: 045-719940, Nino Bellinzis, Heerlen

Op de Nobel 1/Akerstraat
Voor Übach over Worms en omgeving zoeken wij:

Serieuze Bezorgers/sters
Melden bij: Limburgs Dagblad, Fr. Erenslaan 4,

6371 GV Landgraaf. Tel. 045-311782.
Voor VOERENDAAL vragen wij

Bezorgers M/V
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen. Melden bij: Limburgs
Dagblad, Geerstr. 5, Heerlen. Tel. 045-717719

Wegens enorme drukte
meisjes gevr.
voor de middag- en of

avonduren. Intern mogelijk.
Openingstijden van maand,
t/m vrijd. van 14.00 tot 2.00

uur. Zeer goedeverdiensten
Tel. 04755-1854.

Info tijdens openingstijden.

Pizzeria Max
zoekt werkstudenten m/v

voor de functie van
serveersters

keukenhulp pizzabakkers
Leeft. 17 tm 20 jr.

Beide functies voor 1 a 2
doordeweekse avonden.

Werktijden 18.00-23.30 uur.
045-454700 Markt Kerkrade
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-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.
City Tax Kerkrade BV vraagt
voor part-time en vaste
dienst TAXICHAUFFEURS
M/V. Telefonisch aanmelden
tussen 16.00-17.00 uur op
werkdagen, tel 045-452323.
Rijschool zoekt INSTRUC-
TEUR voor de avonduren.
Tel. 045-217487.
SLAGERSGEZEL gevr.
Full-time, liefst met erv. in
de worstmakerij. Tev. aktie-
ve vriendelijke winkeljuffr.
part-time 18-20 jr. Slagerij
Huben, Kerkstr. 79, Bruns-
sum. Tel. 045-252733.
Gevr. betontimmerlieden
V.O.F. WEDO Tel. 045-
-416657/420584
DAMES leuke bijverdienste
aangeboden met cosmetica,
verschillende inter. moge-
lijkheden. Voor info: 04490-
-33199.

Energieke VERKOPERS
(STERS) gevraagd voor de
verkoop van onderhouds-
produkten in Vlaams België.
Wij bezoeken in teamver-
band partikul., scholen, win-
kels, gemeentes, kloosters
enz. Wij vragen: min. leeft.
20 jr. van goed zedelijk ge-
drag en de wil om te werken.
Wij bieden: gratis vervoer,
aangename werksfeer, goe-
de verdiensten. Dit werk kan
ook part-time uitgevoerd
worden. U kunt ons telefon.
bereiken tijdens kantooruren
ophetnr. 09.32.11223612.
Nette TAXICHAUFFEURS
gevr., volgens CAO betaald.
Heerenweg 267, Heerlen.
Club Merci heeft plaats voor
2 MEISJES. Tel. 04490-
-45814
Zoekt u n leuke bijverdien-
ste, wordt Avon CONSU-
LENTE. 045-312789.
Suppers Verspreidingen
vraagt enkele ser.
BEZORGERS voor huis aan
huis bezorging voor het ge-
bied Midden-Limburg voor
woe en dond. Min. Ift. 15 jr.
Inl. na 15.00 u. 04405-3702.
Wouters-Sanders Delica-
tessen & Wijnen BV vrgt. m.
spoed een gemotiv. oproep
part-time MEDEWERK-
STER m. erv. in kennis van
kaas- en vleeswaren. Lft. n.
van belang. 045-714116
GOM Bedrijfdiensten BV
zoekt Schoonmaaksters
voor objecten in Heerlen en
omg. Soll. tussen 10.00-
-16.00 u. Tel. 045-315546.
Nette JONGEDAME ca. 18
jr. gezocht voor alle voor-
komende werkzaamheden
in hotel op part-time basis.
04405-1534.
Aank. schoonh.sp. of SP.
MASSEUSE, vaste aanst. is
mog. Soll. 045-352044.

Onroerend goed te huur aangeboden
KERKRADE/Spek-
holzerheide Industriestr. 23
te huur Appartement. Ind.:
hal, wk., badk., 2 slpk's, gr.
terras, berging, ’ 765,- excl.
p.mnd. Huursubs. mog.
Info.: 04742-3362.
Te h. VRIJGEZELLEN-AP-
PARTEMENT-huursub mog.
Landgraaf.o4s-320079.
Te h. APPARTEMENT in
Valkenburg. 04406-13178,
na 18.00 uur, bgg 15390.

KAMER in centr. Heerlen,
(studentenhuis), ’285,- all
in p.mnd. 045-421524.
Te huur 1 slaapk. FLAT
centr. Hoensbroek. Pr.

’ 495,-. Te bevr. Steenkool-
str. 1 Hoensbroek.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO devolgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden

Huis kopen of verkopen
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.

Alle hypotheken
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.

Wijlre-Etenaken

’ 140.000,-k.k.
Zeer goed onderhouden, geschakelde woning met cv, tuin

en garage. Bouwjaar 1980. Ind. entree, woonkamer (33m2), moderne aanbouwkeuken, 3 si.kamers, badkamer
met ligbad, inbouw vaste wastaf»), 2e toilet, ruime berg-

zolder. Optimale isolatie en rolluiken.
Troost Onroerend Goed, Heerlen

Telefoon 045-717976
Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 7,7%.
Spaarhyp. v.a. 8,5%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Nieuwenhagen
Halfvrijst. woonh. met gar.

en tuin, L-kamer, keuken, 3
slpks., douche, grote kel-

ders, dir. te aanv. Pr.
/ 95.000,- k.k. ma. t/m vrijd.
09.00-12.30. Hein Driessen

Ass. Tel. 045-421220.
LANDGRAAF, Troereberg
81, in jongewoonbuurt gele-
gen eengezinswoning met 3
slpkms. Woning is ca. 5 jaar
oud. Prijs thans na aftrek
van volledige premie
’95.000,- k.k. Bij 100% fi-
nanciering netto woonlast
ca. ’ 535,- p. mnd. Wijman
& Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
VOERENDAAL, Op de Beek
sfeervol boerenhuis met 3
slp.kms., mooie badkm.
Geen tuin. Kleine plaats aan
de voorkant. Vraagprijs
’89.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kamers
Kamer te huur te VOEREN-
DAAL. Inl. na 18 uur 045--
-750229
KAMER te huur met volpen-
sion voor oudere heren. Tel.
045-711683.
BRUNSSUM gemeub. zit/
slpk. met eigen douche, wc
en aparte ing., voor rustig

I pers. Inl. na 16.00 uur Laan-
derstr. 85, Heerlen.
KAMER te huur Geleen,
Rijksweg, ’ 375,- p.mnd.
all-in. Waarborgsom vereist.. Info.: 04742-3362.

'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.

' Bouwmaterialen
iDAMOISEAUX Heerlen ver-

"koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder

?borg). Tel. 045-411930.
! >—

Reparatiesi !—
jTV/VIDEO reparatie. Zonder,voorrijkosten. Görgens. Tel..045-314122.
Voor al uw koelkast- en

■ DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

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 mogelijkhedenvoor een passende lening. Bij
goedkeuring van 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, Hertogstr. 38, Eindhoven

Transacties
Te koop FRITURE-INVEN-
TARIS oa. friture-oven 4-
pans merk Znaff. Tel. 045-
-417739/452817.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
04493-2715.

Let op! tijd voor onderhoud
van uw kostbare machines.
Voor stralen en spuiten in
originele kleur. LIKABO B.V.
Maastricht. 043-635253.
Rode VOERWORTELS 25
kg ’ 7,-. Veendrick, ing.
kasteel, Amstenrade.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

' ■— ■ ■■ ' '.. . I .
Auto's

BMW 316 1982, blauwmet. i.z.g.st. nu ’7.900,-.
Autobedrijf van Leeuwen,

Strijthagenweg 129, Kerkrade, 045-453355.

Stationcars:
Sierra 1.8CL km.st. 5.0000 1989
Sierra 2.0 GL km.st. 63.000 veel extra's 1984
Kadert 1.6GL km.st. 93.000 5-drs 1985
Kadett 1.3 S km.st. 70.000 5-drs 1985
Toyota Corolla 1.8 Diesel km.st. 60.000 1987

Autobedrijf Ad van Neer
Zandweg 160, Heerlen. 045-416023 (n. vroedvrouwensch)

Renault 5 Alpine Turbo 1984, 60.000 km wit, exclusief,
sportief, snel f 8.900,-.

Autobedrijf van Leeuwen
Strijthagenweg 129, Kerkrade, 045-453355.

Mazda 626 Sedan 2.0, '83, '84, '87; Mazda 626 Sedan 1.6,
'87; Mazda 626 Sedan 1.8, '88; Mazda 626 HB 2.0, '82, '84,

'85; Mazda 626 Coupé 1.6, '83; Mazda 323 Sedan GLX
1.5, '87, '88; Mazda 323 Sedan 1.3 GLX spec. '85, '86;

Mazda 323 HB 1.5 GLX uitb. '86; Mazda 323 HB 1.3 GLX
'86; Mazda 121 DX 1.1 12.000km, '88; Opel Kadett SC 1.2
'87; Opel Rekord 2.0 S, '80, '82; Ford Escort Laser 1.1 '86;
Mitsubishi Galant GL 1.6 '82; BMW 318 inj. '87; Volvo 240

Van diesel 2.0, '85; Fiat Panda 34, '86; AUTOMATEN:
Opel Kadett S 1.3 '79, '87; Nissan Sunny SLX 1.6, '87;

Volvo 343 DL 1.4 '80.
Mazda-Kroongarantie

Autobedrijf Leymborgh B.V.
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-15838.

APK

’ 49,95
mcl. afm. kosten en btw

AutoGarant b.v.
Schelsberg 128 Heerlen.

(Tussen Hendriks en Bristol)
Tel. 045-72.55.88

Citroen CISE bestel 1986,
wit 65.000 km, 1e eigenaar,
zeer goed, grijs kenteken.

Autobedrijf
van Leeuwen

Strijthagenweg 129, Kerkra-
de, 045-453355.

Citroen BK 16
TRi 1989, rood, 12.000 km,

schuifdak, div. extra's.
Nieuw!! Autobedrijf van

Leeuwen, Strijdhagenweg
129, Kerkrade, 045-453355.

Citroen AX 10E
3-drs. 1988, 38.000 km,
rood, 1e eigenaar, zeer'

mooi. Autobedrijf van Leeu-
wen, Strijdhagenweg 129,
Kerkrade, 045-453355.

BMW 316 1982 blauw
Lada 1200 S 1986 wit

Citroh Visa 11 RE 1985 wit
Citroen Axel 11 1986 rood

Renault 9C 1983 wit
Seat Ronda 1.6 GLX 1984
blauw; Citroen Visa 11 RE

1984 rood; Citroen Visa 11E
1985 wit; Citroen BK 16 RS
1983 grijs; Nissan Cherry i

1.3 GL 1985 blauw; Renault
5 Alpine turbo 1984 wit; Ci-

troen AX 11 RE 1987 blauw;
Citroen BK basis 1985 wit;
Citroen BK 16TRT 1989

rood. Autobedrijf
van Leeuwen i

Kerkrade, Strijdhagenweg '129, 045-453355. 'IN- VERKOOP alle merken 'auto's, ook schade. Tel.
045-416239.
Te k. BMW 520, 6-cyl„ type
'79, LPG, i.z.g.st. vr.pr.
’2.250,-. Inr. mog. Tel.
045-462771.
BMW 316, bwj.'7B, i.z.g.st.,
en aanhangwagen. Zonne-
bloemstr. 24, Bocholtz
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. BMW 316 1800, april
'87, pr.n.o.t.k., veel extra's.
Tel. 04490-18115.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Autobr. E CUSTERS Ver-
lengde Lindelaan 23, Oirs-
beek. Tel. 04492-5261. Golf
1.6 GLS cabriolet bwj. '79;
Ford Scorpio 2.0 GL LPG t.
'86; Mistubsihi Saporro 2 L
GSR, t.'B2, sportv.,

’ 6.500,-. Golf Sprinter t.'Bo,
’3.500,-. Renault 5 Par-
sienne t.'B3, ’ 5.200,-;
Toyota Celica t.'B2,
’4.900,-; Mini Metro t.'Bs,
’5.900,-; Toyota Starlet t.
'83, ’ 4.900,-; Suzuki Busje,
grijs kent., t.'B7 ’ 5.700,-;
VW LT-bus personenever-
voer t.'B2 ’5.700,-; VW
Passat station diesel, t.'Bo,
’3.500,-. Opel Ascona 19
S, '78, autom., ’ 1.400,-;
Mazda 121 coupé bwj. '77 i.
z.g.st. voor liefhebber
’2.100,-; Fiat Argenta t.'B3
LPG in nw st. ’3.900,-;
Ford Escort station LPG t.
85, ’6.900,-; Lada 1500 S,
station, t.'Bs, ’ 3.500,-; Dat-
sun Cherry t. '82, ’ 2.900,-;
Rover 2000 S t. '84 nw. st.
koopje ’ 4.500,-; Honda
Prelude automaat t. 81
sportv. ’4.500,-; Opel Ka-
dett 13 S t. '81 ’4.900,-;
Toyota Celica t. '79 uitgeb.
’2.900,-; Opel Manta 2 L
GTE, HB, t. '80, in nw.st.,
’6.500,-; Opel Manta 2 L
SR, HB, t. '80, ’3.500,-;
Opel Kadett 12 S 5-drs. t.'Bl
’5.500,-; Opel Kadett bwj.
'81, ’4.900,-. Talbot Hori-
zon autom., '82, ’2.900,-;
Volvo 244 GLE t. '81, LPG

’ 5.500,-; Huyndai Pony '83
’2.900,-; Mazda 323 t. '82
’4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 2000 GT '81 ’2.900,-;
Opel Rekord 2 ltr. t. '82
’3.500,-; Talbot Solara 1,6
SX t.'B2 ’2.900,-; Mitsubi-
shi Saporro 2 L GL, t. '82,
’6.500,-; Pontiac Sunbird t
'81, ’ 5.900,-; Datsun Violet
5 bak, t.'B2, ’2.700,-. Opel
Kadett station 13 S, 5 drs.,
’4.900,-; Simca bestel '82,

’ 2.900,-; Opel Ascona '79,
’2.700,-; 2x Ford Taunus
'79 en '80 v.a. ’ 1.700,-;
mazda 626 t.'Bo, ’2.900,-;
Alfa Sud, t.'79, ’1.400,-;
Suzuki Busje t.'B4, ’ 2.900,-
Div. goedkope inruilers. Alle
auto's met nieuwe APK.
Geopend van ma t/m vrij van
10 tot 19 uur zaterdag tot 17
uur. Inr. gar. fin, mog.
Te k. gevr. Loop en SLOOP.
Afhalen gratis. Tel. 045-
-216104
Van Dame FIAT Panda
1000 CL bwj. '87 zeer mooi.
Tel. 04490-31922.
Ford ORION '85 1.6 L kan-
tel/schuifd. pr. ’ 12.500,-.
Tel. 045-444584.
KOOPJE Ford Fiësta 1300
S 1980, APK 1991, km.st.
53.000, ’2.750,-. Tel. 045-
-226773.
Ford FIËSTA jub. uitv., 03-
-'BO, APK 01-'9l, mooi, pr.
’2.950,-. 045-319328
Automaat Ford ESCORT
1600 Ghia, bwj.'79, APK'9I,
vr.pr. ’ 1.850,-. 045-323576
Ford ESCORT autom., bwj.
'79, APK, ’1.350,-. Tel.
045-720951
WAGON Honda Civic m.'B2,
APK 01 -'91, wit, pr.
’2.650,-. 045-322619
Te k. HONDA Accord EX
bwj. '80, APK vr.pr.
’1.500,-. 045-229835.
Van part. goede LADA type
1500 S Stationcar, 5-drs.,
bwj. 8-'B2, APK 8-'9O, LPG,
trekhaak, sunr., kl. wit,
’BOO,-. Tel. 03240-48191.
MAZDA 929 Legato Station-
car bwj. '80, 100% in orde,
vr.pr. ’ 3.750,-. Inr. mog.
045-324763.
Mazda 929 Legato STA-
TIONCAR t.'Bl, 54.000 km.,
duurste uitv., vr.pr. ’ 3.750,-
Inr. mog. Te bevr. 045-
-324763
Te koop GEVRAAGD auto's
defect of schade geen be-
zwaar, correcte afhandeling.
Tel. 045-324763.

Weg. vertrek naar buitenl. te
k. aangeb. MERCEDES 250
D, alle extra's, bwj. '88,
65.000 km. Inl. 045-322846.
KADETT SEDAN 13 LS '87
en '86; Kadett HB 13LS 87;
Kadett HB 12 LS, 86 en '85;
Corsa TR 12 LS, 4 drs., '87;
Corsa 12S '84, Kadett 12 S,
'84, 2x;Kadett 12 S, '82; VW
Jetta '80; Automobielbedrijf
J. Denneman, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.
Opel CORSA 12 S bwj.'Bs,
km.st. 59.000 i.z.mooie st.
Tel. 045-228469.
Te k. zeer mooie OPEL Ka-
dett autom. 1.3 S, bwj. '85,mr. mog. Debetslaan 35,
Landgraaf.
Prachtige KADETT 13 S HB
'83, zilver RDW 12-'9O, km.
63.500 Demstr. 26 H'broek.
Opel KADETT Caravan, '79,
APK '91, pr. ’1.500,-. Tel.
045-325671
Te k. Opel MONZA t.'Bo,
2800 S, in nw.st., automatic,
airco., met. blauw, zeldz.
mooi, vr.pr. ’6.950,-. Inl.
045-324763
Te koop Opel ASCONA, s-
drs., 1.6 S, '82, als nw.,
’4.750,-. Tel. 045-316940.
Te k. Opel COMMODORE
2.5, op gas, '79, APK, mr.
mog. Tel. 04490-16580.
Te k. PEUGEOT 205 accent
bwj. 0kt.86, tel. 045-457961
505 Turbo Diesel aut. alle
opties, ook airco, leren be-
kled., i.z.g.st. bwj. '82,

’ 6.500,-. 04750-22697.
RENAULT 18 TS autom.
met gas-inst. APK 91, i.z.g.
st. Vr.pr. ’2.000,-. Tel.
043-432011.
RENAULT 18 TL, i.z.g.st.
APK gek., vr.pr. ’1.650,-.
Tel. 043-432011.
RENAULT 5 GTL bwj. '79,
APK '90, iedere keur. toe-
gest., zeer mooi pr. ’ 950,-.
Tel. 045-410750.
SUBARU Mini Jumbo
blauwmet., 1e eig., in nw.st.
Bwj. '83. Bernhardstr. 12,
Munstergeleen.
Te k. Toyota COROLLA
Stationcar bwj. '82 pr.n.o.t.k.
Rembrandtstr. 25, Heerlen.
GOLF Diesel C 1985, wit, pr.

’ 11.500,-. Tel. 045-255784
Te koop VW PASSAT 77,
betrouwbare auto, ’ 850,-.
Tel. 045-316940.
VW Golf AUTOMAAT, bwj.
'80, APK 12-'9O, zeer mooi,
vr.pr. ’ 2.950,-. 045-323576
VW GOLF LS, bwj.'79, APK,
i.z.g.st., vr.pr. ’ 1.250,-. Tel.
045-720951
Automaat VW GOLF type
GLS '80 v. 1e eigenaar, APK
'90, get. glas enz. kl. rood in.
nw.staat, vr.pr. ’ 3.500,-.
Tel. 045-259809.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Inkoop alle type auto's
’5OO,- tot ’40.000,-. Dir.
cont. geld, 045-414372, ook
's avonds.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te k. nw. type Ford TRAN-
SIT met open laadbak, laad-
verm. 1100 kg, olie vrije mo-
tor, nw. banden, APK gek.
10-90, bwj. '80, ’2.750,-.
045-323178

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.
Te koop gevr. loop-
SLOOP- en schade-auto's.
Wij betalen de hoogste prijs.
Tel. 045-254081.
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424

Auto onderdelen en accessoires

Hagen Top-Start
De milieu-accu van 1990

* Absoluut onderhoudsvrij
* 30% hogere startcapaciteit

* Moderne vormgeving oranje/grijs
* Europese kwaliteit, 2 jaarvolledige garantie

Vraag ook bij uw garage naar Hagen Top-Start!!!
Start het nieuwe jaarprobleemloos bij

|<^gP BV

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

Aanhangwagens
Te k. leuke AANHANGWA-
GEN, pr. ’ 45e0,-. Tel. 045-
-229685

(Brom)fietsen
Te k. VESPA Ciao, bwj. dcc.
86, rood met witte sterw.,
helm en verz. t/m mei, i.z.g.
st., ’575,-. Tel. 045-
-311818, na 18.00 uur.

Sport & Spel
Nieuw! FIT-LIFE in Kerkra-
de, Landgraaf en Heerlen,
conditietraining voor alle
leeftijden. Tel. 045-459026
of 312703.

Caravans
Te k. TOURCARAVAN 4.60
m., koelk., kachel, toiletr.,
PVC uitritsb. voort, en erker.
Pr. ’5.000,-. 045-418968.

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

(Huis)dieren

Te k. nog enkele bull-terrier
pups, 9 wkn. m. stamb. goe-
de afst. Navoln. 71, Heerlen.
045-224932.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.

Te k. jongeHENNEN aan de
leg. Tel. 04499-1341. Zilstr.
20 Dicteren.
Te k. grote PONY-Trailer,
dubb.asser, bwj. 88, gek. tot
'93 i.z.g.st. Tel. 04492-3112.
Te k. 2 Duitse HERDERS uit
keurfok m. stamb. 8 mnd.
oud. 04450-2488, na 18. u.

Te k. COLLIEPUPS met
stamb., ontwormd en geënt,
getatoeëerd. Valkenburger-
weg 25 Wijlre. 04450-4312.
Te koop prachtige GROE-
NENDALER pups met
stamboom, 7 wk. oud, geënt
en ontwormd. 045-312189.
Te k. Mechelse HERDERS
1 reu en 1 teef, 4 mnd. oud.
Burg. Custerslaan 13, Land-
graaf;
Te k. nest duitse HERDERS
Duits import en jonge pape-
gaai, ’300,-. Kerkstr. 33,
Übach o. Worms

Bloem & Plant
Te k. verrijdbare PLANTEN-
BAKKEN, hoogte 150 mtr.
Tel. 04490-72242.

In/om de tuin
KIJK en vergelijk de prijs.
Voor Uw gehele tuinaanleg,
U belt wij komen vrijbl. langs
voor prijsopgave. Ook voor
straatwerk, opritten en sier-
bestrating. Zeer scherpe
prijzen. Tel. 045-323178.

Huw./Kennism.
Elke woensdag gezellig
dansen met live entertainer
in ELDORADO Spaubeek.
Tel. 04493-4193.
ALLEENSTAANDEN, harte-
lijk welkom vanavond in
Dancing Gorissen, Kerstraat
49, Brunssum. Orkest Hen-
ny Lubbers. Tel. 045-
-252304.
PARTNERS TRUST
Huwelijks-relatiebureau.
Info: 045-210627.
MAN, gesch., 42 jr., HBO-
niveau, zkt. vriendin. Br.o.nr.
B-3292 L.D., Postbus 3100,
6401 PP, Heerlen
ECHTPAAR zkt. jongeman
voor vriendschap. Br.met
voorstellen o.nr. B-3294 L.D
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen

Mode Totaal
Te k. BRUIDSJURK maat
36 met hoepel en kroontje
’700,-. Tel. 045-223158.

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892 ___
Problemen aan uw dak

Arndts
dakservice

Hoensbroek 045-219615
Dag en nachtservice

06-52980875
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.
DAKDEKKERSBEDRUF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.

Ervaren DAKDEKKER kan
nog klusjeswerk aannemen.
Tel. 045-224113.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.
Voor al Uw grondwerk en
BESTRATING. Jack
Bosman. Tel. 04490-27829.
Te k. afrasteringen en poor-
ten tegen concur. prijzen.
VEENSTRA Hekwerken. Tel
045-316238. Fax 045-
-324791.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

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.
Te k. antieke BUFFETKAST
antieke kleerkast; grenen
keukenkast boerenstijl. Tel.
045-317705.
Eik. WANDMEUBEL mcl. tv-
draaiplateau en bar, ’ 300,-.
Dillegaard 110, Heerlen.
045-425971
Te k. gevr. IJSKAST, gas-
fornuis, diepvries, bankstel,
eethoek, slaapkamer, enz.
Tel. 045-725595.

Weg. omstand. zwaar mas-
sief eiken VITRINE/WAND-
KAST vr.pr. ’1.575,- (nw.
pr. ’3.400,- half jr. oud);
massief eiken salontafel vr.
pr. ’ 325,-. 045-323830.
2 perz. TAPIJTEN, oude ko-
lenhaard/allesbrander, giet-
ijzer, secretaire, 2 ijskasten,
2 grote gobelinschilderijen
m. eiken lijst. Te bevr. 045-
-422891
Voor al uw 2e-handsmeu-
bels. Kouvenderstr. 208,
Hoensbroek.
Te koop IJSKAST ’95,-;
gasfornuis ’ 95,-; diepvries
’190,-; wasautom. ’175,-.
Tel. 045-725595.
Te k. EETHOEK, 6 hoekig
met 8 stoelen, uittr.tafel
Mahonie. Tel. 045-274044.

Zonnebanken/Zonnehemels

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.

llllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

*" /ERVICE PU6RIEK

HOGE- EN ©Om
LAGEDRUKSLANGEN
HYDRAFLEX/NUTH %m&Kathagen 4, tel. 045-243131, JS JBfc,
fax 045-242762

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllli^
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inïmm^mm^ÊÊÈtÜ-^Êmm^Ê P^W _
Et M
Jf Wjf Wa

Wat een geluk, 12Vz joar mit ut zelfde sjtuk.
Proficiat I

Proficiat

10 jaar!!!

Stuur uw brief (voldo*
gefrankeerd) naarf
Limburgs Dagblad.

Postbus 3100, 6401 C
Heerlen en vergeet <"

links onder op d"
enveloppe het nurnn*'

de advertentie te
vermelden.

Kachels/Verwarming
Jubileum ’ 100,- KADO op «ongs Gilde HETELIfI
alle gas- kolen- houtkachels KANONEN, advies, JDe Kachelsmid de beste en koop, service. Tever^lgoedkoopste, Walem 21, bruikte heters voortj
Klimmen. Tel. 04459-1638. H.o. Mirandolle, Starifl
Te koop GASHAARD huis- 123, Heerlen. (Bij H
jesmodel en gevelkachel. 045-422797, alleen ""*Kerkstr. 33 Übach o. Worms afspraak. _>

Muziek
Te k. voor de kenners 100 Te koop DRUMSTEL*'
watt HI-WATT toren (3-dlg.) Custerslaan 13, Landg'»
Bxso w, in abs. nw.st., inkl. " . -^hoezen, ’ 1.750,-. Tel. 045- Braderieën/Markt*216787na 13 uur ■—PIANO en vleugel en accor- SNUFFELMARKT mf.deons te koop gevr. voor lentenjacht elke z°n*s
een nieuw te starten mv- januari. Cocarde vi^
ziekschool. 04490-16580. burg Inl. 045-213386^,

Kunst en Antiek
Strakke rustieke meubels. Piccolo's in het Ü^
GUNTLISBERGEN, De Die- Dagblad 'zijn groot ÜL

■ze 27 Best. 04998-99108. SULTAAT! Bel: 045271»
Te koop gevraagd

Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
KLEURENTVS gevr. v.a.
1981. defect geen bezw.
ook video's en stereo-torens
04406-12875.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.

z _ -<iv
Wij betalen de hoogsteik,
voor al uw oud ijzer erl»,
talen. Gebr. SWINKELjs
de Cramer 100, Hee" '"*Tel. 045-751994 ; JJJ
GOUD, zilv., munt., P°j %tetc. Cont. bet., vrijt)*-
Groenstr. 109, Gelegd 0(
Wij kopen GOUD, ffllj oj
zilver. Wij betalen <&] 41
geld! Verseveld, Sarolg iy
80A, Heerlen. 045-71 *K o

Diversen _--<
Exclusieve KAMERS te huur
per uur met video en douche
045-229680.
Totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE door jonge mas-
seuses. Tel. 045-353489.
Aardappelen KLEIBINTJES
1e kwal. v.a. 45 et. p.kg.
Uien 5 kg ’ 3.50, wortels 5
kg ’3.00.; Veendrick, ing.
kasteel, Amstenrade.

Gebit gebroken? l-% "HOUT Akerstr. Nrd. '■Hoensbroek, 045-22^ VI
Klaar terwijl v wacht. > A
De massage van Vt <■
NIQUE blijft Uniek. Tel" t>
228481 J*
Te k. Kam.groepen 'T", 'NAARS (8) ’2O,- 8*
Kaartspel en joker * 13,

’ 10,- p.st.; bruine truiej. Ij

’ 7,50 p.st. Tel. 044925 I4
Voor Piccolo's zie verder pagina 8 |s

kantoorpand e
met magazijn, garage ca. I,
- totale perceelsoppervl.

- kelders kantoor ca. 50 m 2 j
kantoren + magazijn ■
kelder garage ca. 300 m 2
garage ca. 300 m 2;- vraagprijs fl. 475.000,- k.k'- aanvaarding direkt.

Voor nadere bijzonderheden #*■'
bezichtiging gelieveu kontakt oP

111 te nemen met ons kantoor.

g^lij.w.ofrermarj
llvy1 makelaardij ogj

|l|^^H^^gi^F|l| J W Offermans. makelaardij og bv v
||||h^**^S| Telefoon: 043-217500of 04405-3^Kantooradres Vissersmaas Ic, 6211 EV Ma*jJ

Korrespondentieadres: posttxis 22.6336 Zt

Sfftg^ I REISFEEST BIJ '*-fiif1 / solair!
%^p«sagebo^ f 20 jaar Solair, 20 jaar samen- !E werking met Neckermann-reize*1' i

"/^N (j£) E 20 jaarreisfeest. ")££i" E Dat moet gevierd worden.
E Daarover zijn we het eens,
f nietwaar^Maastricht, Stationsstraat 52, ■ '

tei. 043-211515 Ê Om ute laten meevieren nebben
Heenen, Bongerd 9, È wij een leuk en waardig extraatje

tel. 045-715453 Ê ' . z> i

Ë voor vin petto.
Venlo, Parade 77, M d l x L" _1

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

tei. 040-442501 | helemaal gratis, een schitterende,
I ziiden stropdas of een

Maastricht, Nieuwstraat 19, I Stijlvolle pochette klaar.
tei. 043-211451 " Wij heten u van harte welkom op

weesp, Amsteiiandiaan 84, E een van onze kantoren.
tel. 02940-80805 § J

Dinsdag 16 januari 1990 "6Limburgs Dagblad



Duitsland 1
tk\ —■■""""""^

:Wo3 ,T,a? eSSChaU*
Arw" er der Sonne Kaliforniens.

< weriri anse serie- Afl.: Wie ware es: *Us p-x
j ■*« und frisch. Gymnastiek, afl.4 Orif. TJij "'O3 la9esschau.Ia9esschau.

I Afl rves"ndheitsr"agazine Praxis.
i« d) ',u .Medizin der neunziger Jahre

1. G "osa'k-Ratschlage. Vandaag:
3 ht°nd haar' 9een Probleem. 2.
>' Loo t arver2or9ingsmiddelen.
3 1.03 ra.9essc| iau.
1 *ies« Unter Ptitozmann in BerlinerjAf| ■u?"'1 Schuss. Duitse serie.jJ.os |l das'n Urlaub.

" fcrt-sh mt's? Die Wolfgang LiP"
jJ'ss Bmschau*

'' *-0o soverzi°ht.
f13.0si '3**ls u.RD"Mittagsmagazin.
I '4.00 t lrtschafts-Telegramm.

14.Q2\serie A*kerl und Fl«*erl. Poppen-
f4.3o n lch natt so gern gebrüllt.

■«uorto r kleine Vampir. 13-delige
S.oo Tne Afl 9: Unruhe im Keiler.
5.03 'a9esschau.
3: p: "fy Oad! Australische serie. Afl.

'5.30 pfe|ner Pinkel.VrouuLrauen 9eschichten. Serie
W?e.npoilretten- Vandaag: Arme
6.00-T ''6.o3 'a9esschau.
liaans"as Recht zu lieben- Braz'-

.netto o,serie naar de roman van Ja-'""3o ivla,r- AfL9-Jlrr-s Trickfilmschau. Teken-

.P'oaro ss am Dienstag. Kinder-I?-IS-?mrna-

17.25 Trickparade.
17.35 Simon & Simon. Serie. Afl.: Es

ist nicht alles Russ im Schornstein.
18.30 Tagesschau.
18.52 ""Herzlich willkommen bei

Heino und Hannelore. Amuse-
mentsprogramma.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Wunder der Erde. Natuurfilm

over papegaaien oftewel de merk-
waardige vogels van Nieuw-Zeeland,
die het vliegen hebben verleerd.

21.00 Report.
21.43 Pro und Contra - Themen-

wahl. Kijkers beslissen.
21.45 Magnum. Amerikaanse- mis-

daadserie. Afl.: Schnappschuss.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Mir kann keiner mehr helfen.

Documentaire over drie bedelaars en
hun armzalig bestaan.

00.25 Tagesschau.

00.30-00.35 Nachtgedanken. Be-
schouwingen.

"Klaus Wildbolz, GritBoettcher en JuraijKukura in de se-
rie 'Hotel Paradies. (Duitsland 2-20.15 uur.)

TV-KANALEN,
gOLFLENGTEN
v°orl?,en,CA|-abonnees:

analen zie schema exploitant

"" 2Wart/wit programma
q0

~ stereo geluidsweergave
-r-f ~ weetalig bij stereo-app.teletekst ondertiteling

TELEVISIE
N^er!»"H 1: 5' 26 29' 46'a. 53 en 57

s ''nand 2: 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
Duitsland 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/Télé 21: 28 en 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
'*.30 I

s
S
i-(*0 Schooltelevisie.

i,,n'? Mosa. Braziliaanse serie?S5 M-Cella Santos. Afl. 97.■*.00 >leuws--B*OS p!k Tak* Animatieserie. Afl. 141.00-5* A,l-: P|ons en de tanden--B*lo uaart)es-
*Bko% leven a,s* Serie- Afl*: Het

56 ieuQHEdison "^eel'ng- Amerikan--B'°o M ene'L&ene^PPet Show. Show met pop-
'"2.s [ a's echte' gast: Dyan Cannon.
:enDron, winnaars* Mededelingen, Pr°gramma-overzicht.

<° g:*-ws.
! ?78 Dph"" Austral'sche serie. Afl.
E V°°r 7Trt, et een P°9in9 om Daphne

I&|annpn ,e wlnr|en. Debra maaktnen. nom pauls zaak te ondermij-

&raat 2<Lker weter>? Rechtstreeks

f°4 üe|e them?sUSSiePr°9ramma °Ver

9ramm(^nnywood* Serie van 6 Pr°-
i?°ekn waa"n Johnnywood op
**-S5 gaat naar nieuw talent. Afl. 3.

He vonr appel* Maandelijks magazi-
jnhpl*°Uders over alles wat te ma-l <linq r, metkinderen en hunopvoe-
dt kart daa9 staat de uitzending inL^orte Van zwanQerschap en ge-
-25 Kunst-zaken.illlllllllllllllH

22.30 Nieuws.
22.45 Rode Dynastie. 3-delige Britse

documentaire over de Republiek Chi-
na. Afl. 3: Het jaar van de draak.

23.35-23.40 Coda. Lullaby for Natha-
lie, van Elias Gistelinck.

" Jan van Rompaey presen-
teert het discussie-program-
ma 'Zeker Weten?' (Bel-
gië/TV 1 - 20.20 uur.)

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Belfleur. Vrouwenmagazine.

Presentatie: Nelleke van derKrogt en
Wilbert Gieske.

17.11 Het erfgoed Guldenburg. Duit-

se serie. Afl? 13: Het bittere einde.
17.55 De blauwvoet-rotspelikaan.

Natuurfilm.
18.10 Kleine spoorlijnen. Documen-

taire serie over kleine spoorlijnen.
Vandaag: De draken van suikerei-
land. Nederlands commentaar: Frank
Mulder.

18.50 Tik tak. Kleuterserie.
18.55 Kijk tv. Populair-wetenschap-

pelijk magazine. Presentatie: Wubbo
Ockels.

19.20 TROS Kieskeurig. Consumen-
tenprogramma. Presentatie: Mireille
Bekooij.

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

13-deligeserie. Afl.: De oplossing. Si-
mon belandt in een ambulance. On-
dertussen werkt Eric zich steeds ver-
der in de nesten.

21.44 De tv-dokter. Adviezen van
huisarts Ferdinand Zwaan.

21.45 De TROS tv show. Show met
gasten gepresenteerd door Ivo Nic-
he.

22.49 De tv-dokter. Adviezen vanhuisarts Ferdinand Zwaan.
22.50 TROS Aktua. Actualiteitenru-

briek.
23.25 The making of Back to the fu-

ture 11. Documentaire over de tot-
standkomingvan dezefilm. Presenta-
tie: Leslie Nielsen.

00.00-00.05 Journaal.

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3mHz; 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 Radic 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 10n,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 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/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 75.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 932. De omstandighe-
den dwingen Caroline en Alison de
strijdbijl te begraven. Beryl moet een
vreselijke beslissing nemen.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Karibu.

20.40 Wie slim is, sorteert. 7-delige
serie over afvalverwerking.Afl. 1: Wie
slim is, sorteert vuilnis.

21.10 Sprechen Sic Deutsch? Cur-
sus Duits. Les 1: Herr Willems ruft an.

21.30 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Groene Omroep.

22.00-23.15 Grüsse aus Wien. Deel
2. Concert vol Weense operettemelo-
dieën. Het Südwestfunk Orkest 0.1.v.
Klaus Arp en het BRT-koor 0.1.v. Vie
Nees. Presentatie: Veerle Keuppens.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOT
10.00 Hoor mij eens. Afl. 1.
10.30-11.00 Voorlichtingsprogram-

ma Voortgezet onderwijs.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

ROF
14.00-14.20 Skoalle-tv: Natuer yn

need V: Lucht eh loft.
NOT

14.30 (TT) Het verhaal. Afl. 8.
TELEAC
15.05 Como vai? Portugees voor be-

ginners, voorlichtingsprogramma.
15.15 Mest en milieu. Afl. 1.
15.45-16.15 You're welcome. Cursus
Engels voor beginners. Les 16.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Italianen.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis: Dierentuin.
19.10 Onder de Afrikaanse zon. Do-

cumentaire serie. Deel 3: Mali.
20.00 Journaal.
20.20 Staatsloterij. Derde trekking

van de 801ste loterij.
20.30 Sport studio.
21.05 Een beeld van een vrouw. Re-

portage over vijf vrouwen die les heb-
ben gehad van Jan Bronner aan de
Rijksacademie voor Beeldende Kun-
sten in Amsterdam tussen WO I en 11.

22.00 NOS-laat. Actueel magazine.
Presentatie: Charles Groenhuijsen.

22.45 Klassieke mechanica. Bewe-
ging, zwaartekracht en energie. Les
11.

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.45 Naturund Medizin. Afl. 3:
Krebs und Krebsangst behandeln.

14.15 Schaufenster 3sat. Met o.a. In-
ter-City, het 3sat-stadsmagazine.
(herh.).

15.10 Max H. Rehbein: Action. Die
Marmer von Corvara, reportage over
een reddingsbrigade in de Dolomie-
ten, (herh.).

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Wickie...und die starken Men-

ner. Tekenfilmserie.
16.25 Logo. Jeugdjournaal.

16.35 Auf den Spuren von Sherlock
Holmes. 8-delige Engelse serie. Afl.
2: Der Geist des Julian Midwinter.

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

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

17.50 Alt. Amerikaanse serie. Afl.:
'Rendezvous gefalligst en Bliek zu-
rück nach vorn.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage: Heimkinder, re-

portage over kinderen die in kinderte-
huizen opgroeien.

20.15 Hotel Paradies. 24-delige serie.
Afl. 1: Urlaub im Paradies.

21.45 Heute-journal.
22.10 Richtung 2000: Pioniere im Un-

sichtbaren, reportage over de techni-
sche vooruitgang en de daaraan ver-
bonden risico's.

22.55 Das kleine Fernsehspiel: Na-
nyuma lehnt sich auf, tv-spel uit Mali
van Cheick Oumar Sissoko, met Diar-
rah Sanogo, Oumar NamoryKeita en
bewoners van de dorpen Sabugu en
Konyumani. Als 15-jarig meisje wordt
Nanyuma de derde vrouw van een
veel oudere man. Volgens de traditie
wordt ze als hij sterft toegewezen aan
een broer. Deze is zwakzinnig en ver-
slaafd. Nanyuma weigert zich naar de
traditie te schikken.

00.45-00.50 Heute.

België RTBF
14.00 Dormons bien. 14.30La science-
fiction. 15.00 l'Explosion du tertiaire:
Bruxelles. 15.30 Follow me, cursus En-
gels. Les 15 en 16. 16.20 Initiation au
langage cinématographique: montage
et figures de style, reportage over film-
montage. 16.50 Offres d'emploi forem.
17.05 Nouba Nouba. 17.35 The Col-
bys, Amerikaanse serie. Afl. 7: Retrou-
vailles, met Charlton Heston, Barbara
Stanwyck, John James e.a. 18.30 Ja-
mais deux sans toi, magazine. 18.53
Programma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, actualiteiten. 19.20 Uit-
slagen lotto en joker. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Actualités è la une.
(herh.). 20.10 Doublé sept, spelpro-
gramma. 21.30 Trente, les années am-
bigues, 5-delige serie over de dertiger
jaren in België. Afl. 5. 22.30Arts maga-
zine, cultureel magazine. Vandaag:
Vincent van Gogh, 100 jaar later.

(herh.). 23.10 Weerbericht en laatste
nieuws. 23.30-23.40 Bourse, beurs-
overzicht.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Veronique Ontbijtshow. Licht

informatief ontbijtprogramma met
vandaag o.a. de medische rubriek.
Presentatie: Catherine Keijl en Mare
Jacobs.

09.00 European Business Channel.
10.00 Atoukado. Quiz.
10.45 Duo. Quiz.
11.15 Match doelpuntenshow.

(herh.).
11.55 Veronique Classiqe.
12.55 Bonjour les clips.
14.00 Ski Magazine.
14.30 Roy Rogers. Klasse Ameri-

kaanse zwart/wit western met de
s.toere cowboy Roy Rogers.

16.00 Télékids. Kinderprogramma ge-

presenteerd Irene Moors met onder
meer tekenfilms.

17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-
dagmagazine. Om 17.30 Nieuws en
weer.

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

Slechts toetjes.
19.30 Wordt u al geholpen? Engelse

comedyserie.
20.00 Gaaan met die banaan.
20.45 Jukebox.
21.10 Stingray. Amerikaanse serie

Afl.: Herfst.
22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 Hard times. Amerikaanse

speelfilm uit 1975 van Walter Hill, met
Charles Bronson, James Coburn e.a.

00.10 Journaal.
00.15 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Slechts toetjes, (herh.).
01.05 Bonjour Les Clips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.30 Duo. Quiz.
05.00 Veronique Classique.
Wijzigingen voorbehouden!

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. Les 11.
09.10 Schooltelevisie.
11.40 AK-zwo. (herh).
11.55 Teletekstoverzicht.
12.20 Sport 3 extra: Ski-Weltcup, su-

per-reuzenslalom voor dames, vanuit
Kitzbühel.

16.35 Teletekstoverzicht.
17.30 Der Liebe auf der Spur. 8-deli-

ge serie. Afl. 2: Hingeflogen - Herz
verbogen.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 5.

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 Weltweit.
20.45 Donnerlippchen. Spelpro-

gramma met Jürgen von der Lippe.
(herh.).

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.

22.15 Landesspiegel: Merkur, Musen
und Moneten, reportage over het
Von-der-Heydt-Museum in Wupper-
tal.

22.45 Frau/Mann des Monats.
23.15 In Zukunft: Spinner an die

Macht, Filme und Gesprache über
Querdenker, Utopisten, Aussenseiter
und ihre Ideen - was bewirken sic?

00.15 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

België Tele 21
19.30 Journaal, met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
■Visages du cinéma francais. Marie-
Martine, Franse speelfilm uit 1942 van
Albert Valentin. 21.40 Journaal, (herh.).
Aansl.: Weerbericht en beursberichten.
22.10-00.10 «Ciné-club de minuit: As-
pects du cinéma Egyptien: La chanson
éternelle, Egyptische speelfilm uit 1952
van Henry Bakarat. De romanschrijver
Loïc Limousin komt na jaren Marie-
Martine, een meisje dat hij onder dra-
matische omstandigheden leerde ken-
nen, weer tegen. Liomousin dreigt haar
verleden te onthullen wanneer ze nietdoet wat hij wil.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Nouveau mon-
de. 17.15 Les Francofolies de Mon-
treal. 17.45La cuisine desMousquetai-
res. 18.00 Des chiffres et des lettres.
18.20 Recreation. 19.00 Territoires.19.30TVS Infos et météo. 19.40 Papier
glacé. 21.30 Sports. 22.00 Journal Té-
lévisé et Météo. 22.30 Ciel mon mardi.00.00 Le Divan. 00.25-00.55 Santé vi-
sions.

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.
10.07M/V-Magazine. 11 07 KRO'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'sOchtendhumeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 AVRO's
radiojournaal. 9.04 De muzikale
fruitmand. 10.04Vrouw zijn. 11.30
Ik zou wel eens willen weten. 12.04
Lunchtime. 13.04 Tijdsein. 13.30
Als mensen veranderen. 13 54 EO-
Metterdaad hulpverlening. 14.04
De plantage, met om 14 10 Menin-
gen; 14.43De 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. 21.00-07.00 Zie Radio
1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws 6.00-24.00
VARA's Verrukkelijke Dinsdag.
6.02 De leeuw wordt wakker! 9.04
Twee meter de lucht in. 11.04 An-
gelique 12.04 VARA's Steen &
Been Show. 14.04 Rigter. 16.04Jackpot. 18.04 Driespoor. 19.03

Dubbellisjes. 20.03 VARA's vuur-
werk. 21.03 Popkrant 22.03 VA-
RA's poppodium. 23.03-24:00
Tracks.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1

IJ^l3/05 Nieuws voor doven en
CRv orenden*

OU Ifelles nietes* Woordenstrijd
rota 9'en Kromkamp. Stelling: De
Sn ten onrechte beperkt in
140 r °m te roken- <herh-)-
"*n een IÜT de Himalaya* Portret< 7.0S*" Neder|andse arts in Nepal.
film* sy Fur* Amerikaanse teken-e- Afl- 11- Kissyfur en zijn

«A Van „ hebben er schoon genoeg
é IWnT St6edS door Leo het Wratten"

'■* ?3n e worden gepest, (herh.).
id, 7;: -Journaal.
l-'sDort V sport 1* Tweewekelijks
10* C^^aga2lne gepresenteerd door

'* 9a,in lsneV Parade. Tekenfilmma-
van r 9ePresenteerd door Jochem

6 8-44 n en Melline Mollerus.
in Ui"**"* de 9roei. Programma waar-

d flerT n met bekende Nederlan-
,l9 on P,raten o^r geloofszaken.

-1 NCRvJoUrnaaL
Q ij-

ld f'aneiilü)Din.9es- Spelprogramma.1 C! den: Lous Haasdijk en Edwin
meyer" Presentatie: Frank Mas"

\<i dvoo. eanne* Amerikaanse come-%sa "a AfL: To,°' we're not in Kar-
ma kerinn ymore- T*3"')1 Jackie deverze-

«"en o J?robeert °P te lichten, breekt er
1 *-orQt 3n '0S' die voor 9rote Pan*ek

t0.17 e■s kaan. x>iti van oorlog. Ameri-
-9 «nse serie. Deel 3. Leslie Slote,
f w6rkt vroe9ere vriend van Natalie,
1 'n ?1?P deAmerikaanse ambassade
P de m serland- Hij komt te weten wat
,\ aan rf2.' s in de concentratiekampen
'\ bij ,et doen zijn. Als hij alarm slaat

** voort" ambassadeur, ontmoet hij-J h^ral onbegrip.
j WiuPn:0' ls de naam. Talkshow met

finoT f°'" The"a: Sport, sponse-
y 5.09 eu-het 9ro,e geld.
D nier en nu. Actualiteitenrubriek.
1 111iu...

22.51 Signaal. Meditatie.
23.00 Journaal.
23.10 Weerklank. Muziekprogramma

m.m.v. het jongerenkoor en het ka-
merkoor Quod Libet uit Voorburg.

23.36-23.38 Huizen van Oranje: Kas-
teel Moersbergen uit Doorn. (herh.).

" Topo in een aflevering uit
de tv-serie 'In tijd van oor-
log. (Nederland 1 - 20.17
uur.)

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - fit bleiben. Afl. 1.
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 5.
09.00-10.53 Schooltelevisie.
12.20 Sport 3 extra. Ski-Weltcup: su-

per-reuzenslalom voor dames.
16.25 Entstehung der Urgemeinden- Der neue Bund (2), afl. uit de serie

Die Christen.
16.55 Erschliessung Sibiriens. Afl.

uit de serie Sowjetunion.
17.10 Lake District. Afl. uit de serie

Jenseits desKanals/Byond the Chan-
nel.

17.30 Telekolleg II: Cursus wiskunde.
Les 5. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Menschen und Tiere. Serie na-

tuurdocumentaires. Vandaag: Gefie-
derte Wasserakrobaten.

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: lm
Schneesturm. (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.

Aansl.: Europabrücke.
19.30 Schauplatz Europa. Presenta-

tie: Reinhard Kleinmann. Vandaag:
Veranderingen in de SU; Burgers als
verklikkers van misdadigers.

20.15 Der Clan und ich - Die Cassi-
rers aus Berlin, herinneringen van
Rheinhold Cassirer aan zijn familie.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Das wilde Schaf. Frans/Ita-
liaanse speelfilm uit 1973 van Michel
Deville, met Romy Schneider, Jean-
Louis Trintignant, Jean-Pierre Cassel
e.a. De bankbediende Nicolas Mallet
heeft niet veel succes op zijn werk en
bij de vrouwen, tot zijn vriend, de
schrijver Claude Fabre, besluit hem
te helpen. Vandaf dat moment gaat
het zowel sociaal als economisch
bergopwaarts met Mallet, maar niet
zonder dat er slachtoffers vallen.

23.00 Naturund Medizin. Afl. 3: Aller-
gie ist heilbar.

23.30-23.35 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met (8.00 Nws). 9 00 Continu klas-
siek. 11.00TROS Concertzaal: Na-
tionaal Jeugd Orkest met piano.
12.30 Nieuwe klassieke platen.
13.00Nws. 13.02De klassieke top
tien. 13 30 Belcantorium. 16.00Het
Kunstbedrijf. 17.00 In kleine bezet-
ting: 18.00Nws. 18.02 Lied van de
week. 18.15 Leger des Heilskwar-
tier. 18.30 Nederlandse Brassband
Kampioenschappen' 1989. 19.25
Nederlandse pianomuziek. 2000
Nws. 20.02 Concert: Gesualdo
Consort en Ens. Tragicomedia.
21.30 Literama. 22.30 Orgelcon-
cert. 23.10-24.00 Muziek van deze
eeuw: A. Daniël Speer Trombone
Consort. B. Keltische harp en man-
doline.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber 9 00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Het Noorden.
10.00 De wereld zingt Gods lof.
10.50 Tekst en uitleg. 11.00Studio
55. 1200 Nws. 12.05 De verdie-
ping, 13.00 Nws. 13.10 Middag-
pauzedienst. 13.30 NCRV-Leer-huis. 13.40 Dagvaardig. '14.00
Rondom het Woord. 14.30 De ge-

schiedenis van de Gnosis. 15.00
Schone wereld. 16.00 Op de rand
van het recht 16.30 NOS Ombuds-man. 17.35 Postbus 51 Radio-ma-
gazine. 17.55 Meded. en Schip-
persberichten. 18.00 Nws. 18.10
Vers op vijf 18.20 Uitzending van
het GVP. 18.30 Vertel met wat.
18.40 Taal en teken. 19.00 Progr.

voor buitenlandse werknemers
20.30 Por favor 21.00 Genealogie
21.30-22.00 DTP.

RTL Plus
00.00 Australian Open.
06.30 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Ontbijtshow.
09.30 Australian open: Tennis, live

vanuit Melbourne. Commentaar: Ulli
Potofski.

13.00 Télé-Boutique.
13.25 Heute bei uns.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Australian open: Tennis, sa-

menvatting.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Ultraman - Mem geheimes Ich.
16.30 Computer Kids. Amerikaanse

serie. Afl.: Ein feines Früchtchen.
(herh.).

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow
17.45 Spiel mit. Met aansl.: Teken-
film.

17.55 RTL aktuell.
18.00 Baretta. Amerikaanse serie.
Afl.: Schuld und Sühne. Anna is tot
over haar oren verliefd op Baretta.
Broer Carmine heeft bezwaren tegen
deze verhouding omdat hij de levens-
wandel van Baretta kent.

18.45 RTL-aktuell.Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Einer spielt falsch. (herh.). In
glorierijke dagen hebben Frank San-
derson en Lloyd Newald de geza-
menlijke leiding over een firma. Wan-
neer het bedrijf moet sluiten, gaat
ieder zijn eigen weg. Dan worden be-
drijfsmaschines van Sanderson ge-
stolen. Hij verdenkt zijn voormalige
partner.

20.15 Crime story. Pilot-film voor
Amerikaanse misdaadserie, met
Dennis Farina, Anthony Denison,
Stephen Lang e.a. Michaël Torello is
schef van een politiekorps in Chica-
go. Hij vervolgt de dief Luca, die de
zoon vermoord heeft van een goede
kennis. Helaas ontvlucht Luca aan de
valstrik die Michaël heeft voor hem
heeft bedacht.

21.50 Australian open: Tennis, sa-
menvatting.

22.30 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht.

23.25 Monsters - Nachts, wenn das
Blut gefriert. Amerikaanse serie.

23.50 RTL aktuell.
00.00 Australian open: Tennis, live

vanuit Melbourne. Commentaar: Ulli
Potofski.

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. Ein Heil
der Heilsarmee. 09.50 Teletip Test.
Aansl. Ihr Horoskop. 10.00 SAT.I Bliek.
10.05 SAT.I Teleshop. 10.30 Das
Baby auf dem Schlachtschiff. Engelse
komedie uit 1956 van Jay Lewis. Aansl.
tekenfilm. 12.15 Glücksrad. 13.00Télé-
börse. 14.00 Programma-overzicht.
14.05Koalabarchens Streifzüge. Ame-
rikaanse tekenfilmserie. Afl. Hilfe für die
Fische. 14.30 Teletip Geld. Aansl. Ho-
roskop. 14.40 General Hospital. Ameri-
kaanse familieserie. Afl. Versöhnungs-
versuche. 15.30 Happy Days. Ameri-
kaanse familieserie. Afl. Blauer Dunst.
16.05 Bonanza. Amerikaanse western-
serie. Afl. Revolverhelden. 17.00SAT.I
Bliek. 17.10 Nachbarn. Australische se-
rie. Afl. Der Tyrann. 17.35Teletip Auto.
17.45 Programma-overzicht. 17.50
Cannon. Amerikaanse misdaadserie.
Afl. Gefahrliche Ahnlichkeit. 18.45 SAT
1. Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en pro-
gramma-overzicht. 19.05 Glücksrad.
19.50 5AT.1 Bliek. Aansl. SAl.i wener
en programma-overzicht. 20.00 Heitei
Weiter. Quiz. 20.30 Justitias
kleine Fische. Duitse serie uit 1989 van
Norbert Schulze jr. Afl. Komm in meine
Liebeslaube.2l.oo hei- weht der Wind.
22.50 SAT.I Bliek. 23.00 Die Profis.

Engelse misdaadserie van Martin
Campbell. Afl. Fremde Stimmen.23.so-
-00.00 Programma-overzicht.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
6.05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Ruilbeurs. Agen-
da en Muziek. 13.05, 14.02, 15 02
en 16.02Kort nieuws. 17.02Regio-
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. 605 De ochtend-
ploeg. (6.30, 7.00 Nieuws. 7.30
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 2200 Nieuws.
22.05 Haverklap 23 30-6.00
Nachtradio. (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws.)

WDR4
4.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon 12.07
Gut aufgelegt 14.05 Wirtschaft
15.00Café-Konzert 16.05Heimat-
melodie. 17.00 Musik-Express.
20 05Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum Traurnen.
22 30-4.05 Nachtexpress.

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.
16.35 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 2.
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 tor 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.
14.40 Outlook. The call of the sea.
15.00 News.
15.05 Horizon.
16.00 News.
16.05 Advice shop.
16.50 Out of the headlines.
17.35 Knowhow.
18.00 Newsround.
18.10 Grange Hill.
18.30 A-Z of 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 A sense of guilt.
23.30 Newsnight.
00.15 The late show.
00.55 Weatherview.

Eurosport
06.00 Sky, the World Business Report.
06.30 Sky, European Business Chan-
nel. 07.00 Sky, The D.J. Kat SHow.
09.30 Eurosport Menu. 10.00 NHL lee
Hockey. 12.00 Luge World Cup. 12.30
Ski World Cup. 13.00 International Mo-
tor Sport. 14.00 Ringside, Best of the
Superbouts. 15.00 Weightlifting, Wo-
men's World Championships. 16.00 Fi-
gures Skating Grand Prix. 17.00 Paris-
Dakar Rally. 18.00 Australian Open
Tennis. 19.00 Eurosport. 20.00 Ski
World Cup. 20.30 Surfing Magazine.
21.00 Worldcup Skiing. 22.00 Austra-
lian Open Tennis. 23.00 Paris Dakar
Rally. 23.15 Wrestling. 00.00 World
Championship Motor Jsport.

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 '89
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. 18.00 Remote Control.
18.30 Club MTV. 19.00 VJ Ray Cokes
21.00 Yo!. 21.30 MTV's Braun Euro-
pean Top 20. 23.00 VJ Maiken Wexo.
00.00 Headbangers Bali. 02.00 Night
Videos. 06.30-07.00 Club MTV.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück 7 15 Wunsch-
kasten 07.45 Veranstaltungska-
lender. 08.30 Besinnliche Worte.
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 17.05 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 nach
elf. 12 00 RTL Themen 12 15Ca-
sino parade. 14.00 Viva. 1600 En-
tenjagd. 17.00RTL-Themen. 17 15
Musikduell 17 50Sportshop. 19.00
Neunzehn - Vierundzwanzig: Ram-
penlicht 00.00-01.00 Traumtanzer
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Dinsdag 16 januari 1990 "8Kontakten/Klubs

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

06-320.330.03
'n Spannende ontmoeting. 50 c/m

Eroslijn: 06-320.321.22
Sexplosiebox 06-320.320.42
met zn tienen (s)explosief rommelen 50 et/pm

De gouden tip, alleen voor U
Privehuis Michelle

de allerbeste
045-228481 / 045-229680
06-gaycafe limburg

06-320.327.55
In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen die niet

ver weg kunnen wonen. 50 et p/m

Party/Gay-boxen
Partyline 06-320.330.10

Sex'o'foon b0x....06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11
Homobox 06-320.325.50

50 et.p/min.

Verena, Anja en Tamara
Sterren van de Pin-Up, nu privé ma. t/m vr. van

11.00-24.00 uur. Tel. 045-251165.

Maak je keuze
Sexofoon Automatic. .06-320.320.11

Mijn eerste keer 06-320.323.03
Partnerruil...o6-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon..o6-320.321.00

Contacten-lijn 06-320.321.05
Sex-Adressen... .06-320.322.02
Cora & Wi11em....06-320.320.03
Groepssex-1ijn....06-320.321.04
Buren g1uren....06-320.330.80

Bizarre livesex....o6-320.321.01
Hard en streng....o6-320.325.70

Homofoon.. ..06-320.321.12
Homo-luisterlijn....o6-320.330.22

? 50 et.p/min.

De Nationale
8.Z.5.-lijn. Nu 24 uur gratis

live-info: 013-321395.

Rijpe
Vrouwen

320*323*45
Ervaren tante 50 cm 06-

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

B.A.G.D.

Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

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

*Topsex*
The best voor 50 et p/m 06-

-320.325.25

Grieks
Marcha 50 et p/m 06-

-320.325.55

Homo Live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste!
06-320.330.12 - 50 c/m

Love
onbeperkt relaxen met 8
erotische hete modellen

voor ’ 200,- all-in.
Geop. 12.00-02.00. Baltha-

sar Floriszstr. 37HS Am-
sterdam. De enige echte

06-320.324.82

S.M. Box
06-320.330.70

Talk.prod. 50 et p/m

Gay Bizar
Geniet mee met Michaël en

zijn bloedhete bellers!
06-320.350.67 - 50 et p/m

Sexlijn 10
50 et p/m 06-

-320.320.10
Gratis Pornokalender 1990

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

06-320.350.68 - 50 c/m

Lesbi Live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste!
06-320.323,12-50 c/m

Sexlijn 50
Mooiste Meisje 50 et p/m 06-

-320.320.50
06-Sex

Betty
Hallo lieve beer

06-320.320.06
Annetje

alles kits achter de rits
06-320.320.07

Amanda
terug op school

06-320.320.08
Sex Party Box
06-320.323.06
talk add. prod. 50 et p/m

Jezebel
SM-huis: de meesteressen

Alexis en Dominique en
slavin. Info 13.00-20.00 uur.

Tel. 04902-45749.

bem.buro venus
Voor al uw privé-adressen.

Inschr. dames welkom,
tel. 043-257229.

Paradiso
ma.-vrijd. v.a. 14 uur

Europaweg Nrd. 158.
Landgraaf Tel. 045-317032.

045-326191
Escortservice. All-in.

Escortservice
045-422685

van 12.00 tot 24.00 uur
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

Hij zegt dat er
nooit iemand in

het archief
komt...

Erotifoon
06-320.320.12

50 et p/m

Escort Debby
dagelijks van 20 tot 04 u.
All-in tel. 045-451614.

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

Tevens meisje gevr.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Privé en escort
045-720916

Privé
Meisjes Selfkant bij Sittard.
09-49-2456.1053 's mor-

gens vanaf 10.00 uur.

’ 50,- ALL IN
Katja, Brigit, Stella,

Monique. 045-423608.

Boxsextreem
06-320-320.43

plezier voor tien 50 ct/pm.

Limburgs Dagblad
5-DAAGSE |]|

KROKUSVAKANTIE
NAAR DE ELZAS

24-28 februari
U reist per luxe touringcar en verblijft in het mooie hotel
Verte Vallée in Munster op basis van halfpension.
Een gids begeleidt de hele trip en u bezoekt o.a. Colmar,
Mulhouse, Riquewihr en Kayserberg.
Een wijnproeverij, afscheidsdiner en de reis- en
annuleringsverzekering zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs
Er zijn geen 1-persoons kamers

X C4|j a
beschikbaar.

PP- I Opstapplaatsen:
Op vertoon van de Susteren, Sittard, Geleen,
Vriendenpas ’ 10,- Heerlen, Kerkrade.

extra korting!

Boeken bij alle kantoren van het Limburgs Dagblad en de
VW Vaals.

II Bij reservering dient u ’ 100- p.p. te voldoen.

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.
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De super
contacten-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 verlangens hebt

dan is er de beste, de
heetste box van NL. op

nummertje 06-320.328.29
(50 ct.p.m.)

Dame zoekt gave jonge knul
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

Generatiebox
06-320.326.27 (50 ct.p.m.)

De

naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

ven te laten zien en te laten
gaan. 06-320.327.88(50c)

Geen studiowerk, maar
opgenomen in de slaap-

kamer. Geen sexverhaal,
maar 100%

Lifesex
06-320.330.09 (50 ct.p.m.)

Kil metaal op een mooie
jonge huid. Tina ondergaat

de sensatie van
Geboeide
liefde. Soft SM.

06-320.329.23 (50 ct.p.m.)
Kijk als je het zo doet met

zon blonde
kanjer

krijgt ze er nooit genoeg
van. Makkelijk als je het

weet 06-320.326.90 (50c)

De Ruilsexbox
Snel resultaat. Géén

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 (50 ct.p.m.)

Ze deden mee in
een lesbische

pornoshow
die werd verboden, maar bij
ons mocht alles, zelfs wat in

de show niet mocht....
06-320.329.25 (50 ct.p.m.)
Ze belden wel 4 keer of ze

mochten komen voor
Lifesex

Na 14 dagen onthouding
leefden ze zich uit voor de
micro 06-320.329.24 (50c)

De venusbox
De eerste echte box van

vrouwen voor vrouwen, door
vrouwen. Hetero's en les-
bisch 06-320.326.88 (50c)

Gezellige
Dames

charmant, discreet
bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.

Marylijn
Nieuw va. 10 uur, ook zat.

en zond. 045-721759.

Privé Cherry
met 3 nw. meisjes, open: m-
d-w, 10-19 u, d-vr. 10-22 u.

Tel. 045-462805.
SM Ze is afwijzend en hoog-
hartig. Het is allemaal onzin

dat SM. Maar als ze haar
Heer

ontmoet.... 06-320.326.92
(50 ct.p.m.)

Volop lekkere meiden op
de Sexrelatielijn
06-320.320.44 (50 cpm)

Heb je zin in sex?
De erotische
afspraken lijn

06-320.325.80 (50 cpm)

homo
Als je2 jongeknullen zo met
elkaar bezig hoort, begrijp je

waar je zelf ook wel naar
verlangt. 06-

-320.326.91 (50cpm)

Ze dobbelen
om sex. Hij verliest. Heerlijk,
als een vrouw zich zo uit kan

leven
06-320.326.73 (50 ct.p.m.)

Ze kwam voor
Lifesex

en had vertelt dat Soft Sm
haar opwond. Bondage en
gehoorzaamheid. Ze kreeg
het 06-320.330.51 (50 cpm)
Ma t/m zon 11.00-24.00 uur.

Nieuw, nieuw 5 nieuwe
jonge meisjes bij

Privé
Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrade

045-425100
Twee jonge

lesbiënes
kwamen er voor uit Gelder-

land naar de studio. De
naakte waarheid., warm en

verliefd. Ze doen 't. 06-
-320.330.52 (50 ct.p.m.)

Diana
Escort

045-320343
320323
Escort

045-226565

Vera
privé tel. 04754-85818.

Lekkere meid zkt sexcontact
sex-contact-lijn
06-320.320.33 (50 et pm)

Direct snel sexcontact
live-afspreeklijn
06-320.320.55 (50 e pm)

Zoek je 'n ondeugende meid
Hetevrouwen

Lijn: 06-320.326.33 (50cpm)

Contactburo
Yvonne

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

Privéhuis
Donna

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

Het meisje met de
wondermooie

benen raakt opgewonden
als de man veel meer doet

dan hij mag...
06-320.326.70 (50- ct.p.m.)

Maak nieuwe vriendinnen
Flirt-box

06-320.330.01 (50 cpm)

Flirt-café
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 (50 cpm)
Elly komt voor

Lifesex
naar de studio. Nerveus.

Ontkleed u maar vast. Trio
met 2 man?..

06-320.321.32 - 50 et p/m
Overdag is Brian op de trim-

baan, maar hoe
masseert

zijn vriend dat soepele
lichaam in de nacht.

06-320.321.33 - 50 et p/m

Niet om 't geld, maar voor de
waanzinnige kick komen

deze 2 paren voor
Life-partnerruil

naar de studio.
06-320.326.71 - 50 et p/m

Haar man weet 't, als mooie
Hanna een nacht wegblijft in

een hotel met een
vreemde.

De volgende morgen...
06-320.326.93 - 50 et p/m
Vreemd. Mevrouw laat het
meisje zonder rokje maar

met

jarretels
de thee serveren, en dan...
06-320.330.19 - 50 et p/m

Als haar korte rokje scheurt,
wordt de

Life-act
van Amy en John

spannende werkelijkheid.
06-320.323.84 - 50 et p/m

Zin in een emotioneel gela-
den sexavontuur? bij de

Sexfikkie-
fikkiebox

06-320.330.57 wordt je vak-
kundig ontladen - 50 ct.p.m.
Waar andere ophouden, be-

ginnen wij...! de
sexgedogenbox
06-320.330.58. Alles., maar
alles kan! pornobox 50 ctpm

de
Sexscharrelbox

06-320.330.59 alleen bij ons
krijg je de ruimte! voor vrije..

sexafspraken! - 50 ct.p.m.
Heb je ook die onmisken-
bare behoefte aan sex! de
sexexpresiebox

06-320.325.14 apart
mogelijk - 50 ct.p.m.

Op de Tippelbox
sexadvertenties van
hete meiden

06-320.326.66 (50 e pm)
Lekker gluren bij hete

Vrouwen
06-320.328.00 (50 cpm)
Liften is ook riskant voor *jongens. Hans merkt 't als hij
overnacht bij die aardige

man.
Homo

06-320.323.86 - 50 et p/m
Bij ons haalt iedereenbeslist
het eindpunt! 06-320.325.36
de Sexafmatbox
voor de juiste sextoon...?

50 ct.p.m.
de

Bontificalebox
daarnemen ze niet alleen...!

rare uitdrukkingen in de
mond...? 06-320.325.20 -

50 ct.p.m.

Homo
Het is wel even slikken voor

Ruud en Leo.
06-320.327.01 - 50 ct.p.m.

Buurvrouw
Chantal

zou maar naast jou wonen.
Live-sex.

06-320.328.01 -50 ct.p.m.

Linda
vertelt over de eerste keer

met 'n vrouw
06-320.328.03 - 50 ct.p.m.

Jonge vrouwen
samen onder 'n hete douche
06-320.329.01 - 50 ct.p.m.

Joyce
Privé en Escort, ma-zat.,

v.a. 11-24 u„ 045-411766

Gemengd gevoel? v*
m'n bed gevoel? *
Sexdemon-
stratiebox

is 't helemaal 06-320-*
bel nu voor een sexaf*- 50 ct.p.m^.

De meiden die*Sexwilde-
vrouwenbo*

bellen! zitten graagl*
dwarsstang

06-320.325.34 - SOgi
Privé bij

Roger
evt. ook escort. 0453

Bel! De leukste bo>'
Mooie rneic^

06-320.329.99 - 50JÜ
Lisa i

opwindend heet, hoiJj
sex in 't zwemt>*

06-320.332.01 - 50j?

I Goed]
nieuws

over
kanket

Bijvoorbeeld:
van kinderen
met leukemie

geneestnu
alzon 70%-

Blijf dusgeven*
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""^^ Voor jeaan 'n proefrit in de nieuwe Renault 5 Cosmopo- gesproken extra's zijn, is hier standaard. Je kunt je dus
litan GTRbegint, stel jevanuitje gerieflijkebestuurders- probleemloos deluxe veroorloven van jeeigen weg gaan.

stoel beide buitenspiegels bij. DeRenault 5 Cosmopolitan is verkrijgbaar vanaf
Jeveegt even nonchalant de achterruit schoon met de f. 19.995,-**. Er is al een Renault 5 voor f. 18.500,-**.

wis/wasser, kijkt nog even vergenoegd om je heen en Prijzen inkl. BTW, excl. afleveringskosten.

geeft gas- DERENA ULT5 COSMOPOLITAN.JEEIGEN WEG.
De schone motor reageert soepel en voor je 't weet ~~--. #V

HngnmttVË t *DHKÈg^v:::Wv::;::::: """».ül BlP1'"* /
2 m^mmm^EwBmmmWsb^^mTmm^tÊÈmlE!§&£ -$Èa' ~~ï%&'-' ' < WWKBSB mmmmmwmmie~"rrrr7r '—

Op iedereRenault S. Of kiest u voor 12 maanden uitgestelde betaling?* Xa^Amm E<
'Financiering op basisvan huurkoopvi*Renault Financiering. Deze aktieloopt t/m28februari 1990. SWthi id^Bß mrr

* *Prijswijzigingen voorbehouden. Renault adviseer!Elf oliën. 6 jaarplaatwerkgarantie.

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

Tunnelstraat 2a, Tel. 04490-19664. Valkenburg(L); Autocentrum G.M.P deJongheVO.E, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406-12514.
15-LLJ
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Daarom ben ik met vol gas weggereden

Kolonne Rode Kruis
Heerlen opgeheven

Boze vrijwilligers leveren uniform niet in

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het Rode Kruis
in Heerlen heeft de zogenaam-
dekolonne opgeheven. Tot die
kolonne behoren de vrijwilli-
gers die doorgaans in uniform
gestoken zijn en met de collec-

tebus rond gaan of assistentie
verlenen bij sportevenemen-
ten. Zeven Rode Kruis-solda-
ten zijn hier zo verbolgen over,
dat ze weigeren hun uniform
in te leveren.

Van onze verslaggever
HEERLEN - „Zwaailichten van een politie-
auto heb ik niet gezien. Ik zag wél twee man-
nen in een flits op mijn auto afkomen. Eén
man wildezelfs het portier van de auto open-
trekken. Ik schrok me wezenloos en dacht
meteen aan een afrekening in het milieu.

Dat verklaarde gisteren een Heerlenaar die
bij de kantonrechter op het matje moest ko-
men wegens onvoorzichtig rijden in een ok-tobemacht twee jaar geleden op de Aker-
straat-Noord in Hoensbroek. Daarbij moest

„Een afrekening in het milieu is het niet ge-
weest. Wel presenteer ik u de afrekening van
justitie",zei officier van justitiemr Sijmons-
ma. Zijn eis was een totale geldboete van 500
gulden: voor onvoorzichtig rijden 300 gul-
den, voor het geen richting aangeven 50 gul-
den en nog eens 150 gulden voor het over-
schrijden van de maximumsnelheid met 23
kilometer op de Passartweg in Hoensbroek.
Kantonrechter mr Udo veroordeelde de
Heerlenaar conform de eis van de officier.

De verdachte hield vol in paniek gehandeld
te hebben. „Ik had angst. De gedachte dat het
twee agenten waren, is nooit bij mij opgeko-
men. De mannen hadden immers geen poli-
tie-uniform aan. Ik dacht alleen aan een cri-
minele actie."

een politieagent een noodsprong maken om
het vege lijf te red-den.

door joos philippens

" Op deze plek, naast het NS-station inKerkrade, zou het nieuwe museum moeten verrijzen.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Van onze verslaggever

HEERLEN - De 4ö5 miljoen gulden
die nodig zijn om van Heerlen de
modernste stad van het zuiden te
maken, liggen nog niet klaar. Vorige
week tijdens de persconferentie
werd wel gesuggereerd dat 'alles 'rond was, maar achterafblijkt dat er
hier en daar nog hiaten zijn in de
geldstroom van de overheid.

De deelnemers aan het ontwikke-
lingsplan voor Heerlen staan garant
voor de particuliere investeringen
van in totaal 340 miljoen gulden.
MBO/Ruijters en Bouwfonds Wo-
ningbouw BV hebben zich contrac-
tueel verbonden aan de uitvoering
van het centrumplan. Heel wat deel-
plannen zullen door deze instellin-
gen zelf uitgevoerd en betaald wor-
den. Voor andere plannen worden
beleggers en projectontwikkelaars
aangetrokken. Daar schijnt geen ge-
brek aan te zijn.
De overheid moet 125 miljoen gul-
den op tafel leggen. Burgemeester
Piet van Zeil van Heerlen meldde
vorige week dat 32 miljoen uit de
PNL-pot kan komen en dat de rest,
93 miljoen, door de gemeentezelf op
tafel gelegd zal worden. Maar voor-
alsnog is niet helemaal duidelijk
hoe de gemeente aan dat geld moet
komen. De PNL-bijdrage van 32
miljoen lijkt vrij zeker. „GS willen
zich sterk maken voor die bijdrage
voor het centrumplan van Heerlen",
aldus een woordvoerder van de pro-

GS slaan positieftegenover PWL-bijdrage

Geld centrumplan
ligt nog niet klaar

vincie gistermiddag. GS zullen de
Begeleidingscommissie PNL voor-
stellen het geld voor Heerlen ter be-
schikking te stellen. In de loop van
februari zal genoemde commissie
een besluit nemen.
Heerlen kan de komende tien jaar
geld binnen krijgen door de ver-
koop van de gronden waar winkels,
kantoren, garages, woningen etc.
moeten komen, maar dat levert na-
tuurlijk geen 93 miljoen op. Ook kan
er geld komen uit het Fonds Stads-
vernieuwing. Dat fonds bedraagt
voor Heerlen ongeveer zeven mil-
joen gulden per jaar. Bedrijfsver-
plaatsingen, aankoop van panden,
onderhoud monumenten, renovatie
woningen en verbetering woonom-
geving, etc. moeten daaruit betaald
worden. Uit het fonds worden on-
der meer ook de aanpak van Vrie-
heide (flats Belgiëlaan en winkel-
centrum) en de Vossekuil gefinan-
cierd.
Tot en met 1992 is het geld uit het
stadsvernieuwingsfonds al ge-
bruikt. Maar vanaf 1993 kan Heerlen
weer een beroep doen op het fonds.
„De financiering van het centrum-
plan is nog niet helemaal in kannen
en kruiken, maar we mogen zeer ze-
ker aannemen, dat we er uitkomen",
aldus wethouder Hub Savelsbergh
van Stadsontwikkeling vorige week
in Rotterdam. Naar verwachting zal
het college op 20 februari als de ge-
meenteraad vergadert over het cen-
trumplan met een tot op de laatste
cent uitgemeten financieel plan op
de proppen komen.

Kasteleins nemen
LOZO in de arm

Voor juridisch advies rond superdisco

A. Broekaart, voorzitter van het
Rode Kruis in Heerlen, bevestigt de
opheffing. „De onderlinge samen-
werking was niet best meer. De ko-
lonne telde nog maar veertien per-
sonen. Ter vergelijking: in Bocholtz
zijn dat ongeveer veertig vrijwilli-
gers. Het was een aflopende zaak, en
dan moetje tijdig ingrijpen."

Problemen rezen toen er menings-
verschillen ontstonden over bepaal-
de functies binnen het korps in
Heerlen. Met name groepscomman-
dant Hendrik Pagano, die dit jaar
zijn zilveren jubileum zou vieren,
werd, naar eigen zeggen, niet als zo-
danig erkend. Een gesprek met het
bestuur liep op niets uit. Vervolgens
werden de vrijwilligers van de ko-
lonne schriftelijk bedankt voor hun
inzet en kregen ze de mededeling
dat de kolonne niet meer bestaat.
Zeven vrijwilligers hebben een pro-
test-brief ondertekend die deze
week naar het hoofdbestuur wordt
gezonden.

De vrijwilligers zeggen dat, hoewel
de kolonne is opgeheven, ze niet
ontslagen zijn. Enkelen vari hen
denken eraan in dienst te treden bij
korpsen in naburige gemeenten.
Voorzitter Broekaart kent de grie-
ven van Pagano en andere vrijwilli-
gers. „Deze mensen vereenzelvigen
zich met het Rode Kruis", zegt
Broekaart. „En het is nooit leuk als
je moet ingrijpen, maar we moeten
ook zakelijk denken en verant-
woord kunnen werken. Als er een
grote ramp gebeurt dan moeten we
daar wel goed opkunnen reageren."

Dat de vrijwilligers uit boosheid
hun uniform weigeren in te leveren
laat Broekaart koud. „Het zijn oude
uniformen en worden binnenkort
toch vervangen."

Museum op losse schroeven
Provincie moet groot tekort 'Industrion' Kerkrade dichten

KERKRADE - Het doorgaan van het Industrieel Archeolo-
gisch Museum oftewel 'Industrion' in Kerkrade staat of valt
met een jaarlijkse exploitatiesubsidie van ongeveer twee mil-
joen gulden. Dat geld moet in principe worden opgebracht
door de provincie en de gemeente Kerkrade.

Geit
"Hu vraa9 ,Jleed een auto-
ynilste uit Landgraaf nu wel
injj et over de Fransiscusweg
If-r erlen?", kreeg kantonrech-
}nijJnr Udo gisteren geen
«)tn!x r̂ antwoord. De politie-
*fi bl C*e vrouw verbaliseer-
lrJ) U eef bij zijn verklaring de

' dü(ir aezien te hebben.
l^, ndgraa/se hield echter vol

'*n °^ d}e we9 gereden te heb-
*'ini *"icier van justitie, mr
*o| i?nsTna> Greep daarna tact-
KtsZ door °P te merken: „ZoJeg^^yer niet uit. De kool en
IplQj' 1 sParen lijkt mij de beste
Iq^ l^9" Zijn eis'vrijspraak'
btd kantonrechter mr Udo
1 er Probleem over.

Vrijspraak
'Ek(jrj< jn Heerlenaar die door
fcerj lcht gereden zou zijn,
krei- VriJ9esproken wegens ge-
>Jfjc;aan bewijs. Ofschoon de
ïe jj ef vQ-n justitie veel waar-
fcerfc,Q°,. e aan de uitleg van de
""Gtito rende agent, vond de
<0enßechter dat bewijs onvol-le <«. Mr Udo twijfelde zeker
Jieerife duopassagieri van de
log n°-ar opmerkte: Jk weet

e-"s/°ec' <*at WV voor het ver-
«UtQ l^t naast een andere
%Uff eooen stilgestaan. De
Ulij y-Ur van die auto lachte
Se lt' oTndcit ik door mijn he-
V* jy-QPijn nogal vreemd opstoel zat."

Nerzekering
«te mr Udo fron-steren wel even zijn wenk-
*^eej-^°en toen een jeugdige
hei jsnQarbleefvolhouden dat
%„ "Muiten van een verzeke-
djg .^oor een bromfiets overbo-zlt Z*Jn opmerking: ,Zon
lief. *n 9 hoeft in mijn ogen
*en ' U'erfcte bij sommige men-
% tJ) de publieke tribune zelfsd(i(j,s 'acrispieren. Mr Udo zei
Jjjj j|a tegen de verdachte:
"Pi-ol slaken van zulke uit-
ke^r en mag u eigenlijk nooit
Cori/. °P een bromfiets rijden."
kult* 7*1 e e*s van °fficier van
dee[d

le> "ir Sijmonsma, veroor-
e kantonrechter de

!>an 'juaar tot een geldboete
Sulden en verbeurd-

°-Ting van de bromfiets.

Thriller
boefc ts een thriller? Een beter
!j)t(n Uan Stephen King, een
*'e, *ende nachtfilm op televi-
"t-ty d

n vooruit, ook de naam,,
Q c jc

~le ene elpee van Michaël
"oq °n- Maar - het 2ijn toe/i
N' 1 e "'riiTns die doorgaans
Wtge 5lter op'de avond worden

ncfeu en u*aarna je blij
''o-m " iemand zo vriendelijkH (jj*?^ en de hond te vergezel-
Oerj u, at blokje om door de re-
"""eser0) 1 Tnaa'ct 2°' n film nu zo
St'1" eng? Toch voor heel
«fteC j ôcenten de muziek en de
°ns d e effecten. Het verbaasde

0!0"1 des te meer dat het
"lerj^ theater in Waubach ko-
<*e nit Vrijdag een thriller op

fcen brengt. Toneel, be-Jpt u wel

Thriller (2)
"een* i tri'c voor een man al-
"drt *,Uldt deveelbelovende titel
*°o»i O theaterstuk. Hoofdper-
%vp roan 9eeft zijn vrouw
;:'Jne?,rTnisf °P en denkt er het

r .Qn als zij plotseling weer
feur staat. Want is het

*en anri Zi^n vrouvJ °f is het
Bovendien, zijn alle

lOor, e Personen wel degenen
?n

2e Zich uit9even? Aan-
UUr' Pri3s: drie rijks-

%nd?rs' Misschien is het ver-
l9 niet alleen te gaan.

Vogelnest
etaf VN in kerkrade hield

"Iropfyöelopen weekend een
Ln ónli^' e deelnemers moes-
rHise meer een oos door-

ÜNfc<£ °m weer °V het afge-
k Punt te komen. Ook
%if, n zii tal van vragen te9e-V^°?rden- Zo hing er er-

%t „,/ het bos een vogelnestje,
°ï> dp , raa« een bordje waar-
■"«n f; 7tters IVN gekalkt wa-
1e rZn°eari3Pt al welke vraag
}>Hden nisatoTen beantwoord,ers ' Zlen: waar staan die let-
Srb„ I" Instüuut Voor Na-

het errnin9seducatie, dat
**ên_ en}9e goede antwoord.
Sj„„* de deelnemers dacht er

6,? over en vulde op het
\elJdf°rmulier in: 'Ingang
J>er-3oo„ eStje'- Wii zouden deze
triJs hïu meieen met de eersteJS hebben beloond...

Bij het verwachte aantal bezoekers
van 120.000 per jaar ontstaat name-
lijk een tekort van ruim twee mil-
joen gulden.

En daarbij is al uitgegaan van het
feit dat de provincie, rijk of bedrij-
ven de rente en aflossing van de
bouwkosten (1,8 miljoen gulden)
voor hun rekening nemen en dat de
gemeente geen geld vraagt voor de
grond, die eigenlijk 760.000 gulden
waard is.

Dit blijkt uit het haalbaarheidson-
derzoek dat het bureau Twijnstra
Gudde heeft verricht in opdracht
van het provinciebestuur. In het
rapport zijn diverse varianten ont-
wikkeld, waarvan de bouwkosten
variëren van 15,4 miljoen tot 30 mil-
joen. Maar in de basisopzet gaat het
museum 21,4 miljoen gulden kos-
ten.

GS hopen een groot deelvan het ex-
ploitatietekort te dichten door de
personeelslasten (1,2 miljoen) voor
rekening te laten komen van de
PNL-pot, die voor Oostelijk Zuid-
Limburg waarschijnlijk nog een
paar jaar gehandhaafd blijft. Als dat
lukt, blijft een jaarlijks tekort over

tussen de 500.000 en een miljoen
gulden.

Entree
Twijnstra Gudde geeft in zijn rap-
port een aantal mogelijkheden aan
om het exploitatietekort weg te wer-
ken. Dat zou kunnen door bedrijven
een deel van de collectie te laten
adopteren. Verder levert een verho-
gingvan de gestelde entreeprijs van
’4,50 met twee gulden jaarlijks
240.000 guldenop. Ook kan door het
terugbrengen van de expositieruim-
tes met ongeveer een kwart jaarlijks
bijna vier ton worden bespaard.

Binnenkort komen GS met een uit-
gewerkt voorstel aan Provinciale
Staten, die echter pas kort voor of
kort na de zomervakantie beslissen
of de gevraagde financiële bijdrage
gegeven wordt.

Dat houdt tevens in dat met de
bouw vrijwel zeker niet meer dit
jaarbegonnen kan worden, zodat de
toegekende 250.000 gulden EFRO-
subsidie verloren gaan.

9 Zie verder pagina 13

BRUNSSUM - De kasteleinsvere-
niging in Brunssum zal de LOZO
benaderen voor juridische bijstand
om de eventuele komst van een su-
perdisco op industrieterrein Rode
Beek (tussen Brunssum en Schin-
veld) tegen te gaan. Ook zal er een
briefworden gestuurd aan het colle-
ge en de gemeenteraad van Bruns-
sum waarin de kasteleins hun be-
zwaren uiten tegen al te veel disco-
geweld op het industrieterrein. Bo-
vendien zal Horeca Nederland ge-
mobiliseerd worden om te zien wat
deze belangenorganisatie kan doen
om de 'ongewenste' ontwikkeling
een halt toe te roepen.

Dat zijn de besluiten die het bestuur
van deKasteleinsvereniging Bruns-
sum gistermiddag heeft genomen.
Dat gebeurde tijdens een vergade-
ring in zaal Gorissen. Ook disco-
theekhouders uit Schinveld en
Brunssum waren daarbij aanwezig. Justitie gelooft niet

in chauffeurswissel

Geldboete voor Heertense wegpiraat

Van onze verslaggever

OLS als 'redelijk' werd betiteld

" De belangstelling voor de
eerste informatiebijeen-
komst van het OLS-comité
was niet echt om over naar
huis te schrijven. Er zullen
gerichte wervingscampag-
nes moeten worden gevoerd
om aan voldoende mede-
werkers te komen.

Foto: CHRISTA HALBESMA

tijd op minder dan honderd me-
ter afstand gevolgd en de twee
agenten hebben u niet uit het oog
verloren. Heel erg knap als u in
die tussentijd toch deauto aan de
kant zet en van chauffeur wis-
selt. Of heeft u onder het rijden
het stuur van uw vrouw overge-
nomen? Ik geloofvan uwverhaal
geen fluit. U reed en niemand an-
ders", zei Sijmonsma.

Voor het rijden onder invloed op
die bewuste avond was de Heer-
lenaar reeds eerder veroordeeld
tot twee weken cel en negen
maanden ontzegging van de rij-
bevoegdheid. Sijmonsma eiste
naast een hoge geldboete ook
verbeurdverklaring van de auto.
Kantonrechter mr Udo oordeel-
de anders en gaf de inmiddels 12
jaar oude auto 'vrij' en kwam tot
een totale geldboete van 730 gul-
den.

HEERLEN - Het negeren van
een stopteken van twee politie-
mannen, wegens twee keer door
rood licht rijden, met 90 op de
teller door de bebouwde kom
scheuren en nog een aantal ge-
vaarlijke capriolen. Voor deze se-
rie verkeersovertredingen, alle-
maal gepleegd tijdens éénen de-
zelfde rit, moest een Heerlenaar
zich gisteren verantwoorden
voor kantonrechter mr Udo.

De verdachte had dieavond diep
in het glaasje gekeken en was
stomdronken achter het stuur
van zijn ruim tien jaaroude auto
gekropen. Aan het verhaal dat
ook zijn echtgenote de auto een
tijdje had bestuurd, hechtte de
officier van justitie mr Sijmons-
ma geen waarde. „Een politieau-
to met zwaailicht heeft u al die

we in ieder geval op de goede
weg", aldus Coenders.
Voorzitter Peter Berben van de
organiserende schutterij hield de
verenigingen voor dat ze alle-
maal kunnen verdienen aan het
OLS. Per medewerker kunnen
de verenigingen rekenen op een
vergoeding van 25 gulden per
dag, hoe het OLS financieel ook
mag aflopen. Indien het OLS een
kassucces wordt, krijgen de ver-
enigingen zelfs nog een extra bo-
nus, beloofde Berben.

Hét organisatiecomité zal uitein-
delijk ongeveer zevenhonderd
vrijwilligers nodig hebben. Daar-
om zullen de komende maanden
gerichte wervingscampagnes
worden gehouden. Burgemees-
ter Hans Coenders, voorzitter
van de Stuurgroep Oud Lim-
burgs Schuttersfeest twijfelt er
niet aan dat het gewenste aantal
medewerkers zal worden ge-
haald. „Schutterij St. Hubertus
heeft onze steun nodig en zal die
ook krijgen. Na vanavond zijn

Daarnaast vrezen de kasteleins om-
zetverlies. Een superdiscotheek
trekt volgens hen te veel klandizie
weg uit de gewone zaken in het cen-
trum.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Schutterij St.
Hubertus in Schaesberg kan bij
de organisatie van het Oud Lim-
burgs Schuttersfeest (OLS) op
zondag 1 julirekenen op de steun
van zeker 200 medewerkers. Tij-
dens de eerste informatie-bijeen-
komst, gisteravond in het ge-
meentehuis van Landgraaf, wa-
ren zon dertig plaatselijke ver-
enigingen present die hun
schouders onder het schutters-
festijn willen zetten. Een aantal
dat door de organisatie van het

Voor de kasteleins bestaan er alleen
maar tegenargumenten. „We zijn bij
de neus genomen. Meerdere onder-
nemers hier in Brunssum hebben
de gemeente gevraagd of ze op een
industrieterrein een disco mochten
beginnen. Nooit kon dat, de ge-
meente zag het niet zitten. Nu de on-
dernemers de eerste stappen heb-
ben gezet om de bestaande zaken
uit te breiden, gaat de gemeente wel
akkoord met een eventuele super-
disco", aldus de discotheekhouders
in Brunssum.

'Itedetijke' belangstelling voor eerste info-avond

Landgraaf loopt nog
niet warm voor OLS

Vorige week werd bekend dat de
gemeente Brunssum een initiatief
van een ondernemer uit Weert om
een discotheek met een capaciteit
van 3000 man neer te zetten op het
Rode Beek-terrein niet afwijst.
Ambtelijk ligt er een gunstig advies.
Het college wil de voor- en nadelen
van zon vestiging eerst op een rijtje
zetten voordat het een besluit
neemt.

(ADVERTENTIE)

Modehuis
I Boosten 1

Laatste week■ 25 en 50% II KORTING! I
Akerstraat-Nrd. 156

Hoensbroek
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Ik dacht meteen aan afrekening in milieu'

Heerlenaar zag agenten
voor zware jongens aan
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zoon van John Schobben en
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t
Geheel onverwacht is na een kortstondige ziekte
overleden onze moeder, schoonmoeder, grootmoe-
der, zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Barbara
Dohmen

weduwevan

Joannes Josephus Moonen
Zrj overleed in de leeftijd van 76 jaar.
Wij bevelen haar ziel in uw gebed aan.

Ursem: Jan Moonen
Armelies Moonen-Aretz
Esther

Nuth: Huub Moonen
Mariene Moonen-Frauenrath
Monique
Familie Dohmen
Familie Moonen

Eygelshoven, 14 januari 1990
Corr.adres: Op Den Toren 40, 6361 VD Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 19 januari a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerkvan St. Joannes deDoper teEygelshoven,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Ter intentievan de overledene zal op donderdag 18
januari a.s. om 19.00 uur de avondwake gehouden
worden in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

■■ -***■********—********■ ———t
Bedroefd om het afscheid, maar tevens vervuldvan
dankbare herinneringen, delen wij u mede, dat na
een welbesteed leven in de leeftijd van 87 jaarvan
ons is heengegaan, voorzien van het h. sacrament
der zieken, onze lieve en zorgzame vader, schoon-
vader, groot- en overgrootvader, broer, schoon-
broer, oom en neef

Mathijs Jacob
Sluijpers

weduwnaar van

Maria Monno
Brunssum: Sjef Sluijpers

Els Sluijpers-van Criekingen
Rob, Sandra ,

Brunssum: Elly Koenen-Sluijpers
Wim Koenen
Marleen t
Jos en Roswieta, Leroy
Marcel

Brunssum: Marianne Bremen-Sluijpers
Wiel Bremen
Frank, Roy, Bart

Heerlen: Agnes Brentjes-Sluijpers
Jan Brentjes
Jeanny en Fred
Renate, Nancy
Familie Sluijpers
Familie Monno

Brunssum, Huize Louise, 15 januari 1990
Corr.adres: Akerstraat 102, 6445 CT Brunssum
Deplechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 18 januariom
11.00 uur in de parochiekerk H. Vincentius a Paulo
te Rumpen-Brunssum.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis, woensdag om 18.00 uur in de kapel van
Huize Louise, Vijverlaan 5 te Brunssum.
De dierbare overledene is opgebaard in derouwka-
pel van het ziekenhuis te Brunssum, alwaar dage-
lijks bezoekgelegenheid is van 17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Na een leven van liefdeen eenvoud, hebben wij he-
den afscheid genomen van mijn lieve man, broer,
schoonbroer, oom en neef

Pieter (Pie) Hubert
Lemmens

echtgenoot van

Maria Gertrudis Cremers
Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar, voorzien van
de h. sacramenten.

Catsop-Elsloo: M.G. Lemmens-Cremers
Familie Lemmens
Familie Cremers

6181 JK Catsop-Elsloo, 14 januari 1990
Op de Dries 55
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 18 januariom 9.30 uur in deSt. Augusti-
nuskerk (oude kerk) te Elsloo, waarna aansluitend
de crematie in het crematorium Nedermaas te Ge-
leen.
Woensdagavond om 18.45 uur wordt de rozenkrans
gebeden en aansluitend de h. mis gelezen voor de
dierbare overledene in voornoemde kerk.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks
van 17.00 tot 17.30uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
plotseling overlijden op 54-jarige leeftijd van de
heer

Piet van der Loo
De heer van derLoo trad 17 augustus 1953in dienst
bij onze maatschappij.
Hij bekleedde diverse administratieve functies in
het bedrijf, waarvan de laatste als Eerste Acceptant
Leven Particulier afd. ZKV.
Met grote dankbaarheid denken wij terug aan de
bijzondere verdiensten die hij voor ons bedrijf
heeft gehad.
Onze gevoelens van diep medeleven gaan in deze
dagen uit naar zijn echtgenote, zoon Maurice en
diens vriendin Nicole.

Direktie en medewerkers
N.V. INTERPOLIS

t
Met grote droefheid geven wij u kennis dat geheel
onverwacht uit ons midden werd weggenomen,
mijn lieve en zorgzame zoon, onze broer, zwager,
oom en neef

Alwin Mijnes
Hij overleed na een kortstondige ziekte, in de leef-
tijd van 55 jaar, gesterkt door het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebeden aan.

Kaalheide: J.E.E. Mijnes-Genzel
F. Aarts

Kerkrade-West: Familie B. Mijnes
Kerkrade: Familie L. Mijnes "Kerkrade-West: Familie G. Mijnes
Kerkrade: Familie C. Mijnes

6466 VR Kerkrade, 13 januari 1990
Begoniastraat 22
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 18 januaria.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Jozef te Kaalheide, waarna
aansluitend decrematie zal plaatsvinden in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis woensdag 17 januari om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Bedroefd en verbijsterd zijn wij over het feit, dat
wij zo snel en zo onverwacht voorgoed afscheid
moeten nemen van onze gewaardeerde medewer-
ker, de heer

Alwin Mijnes
Hij was conciërge aan onze school.
Met respect en dankbaarheid zullen we ons blijven
herinneren, de wijze waarop hij deze functie met
grote dienstbaarheid voor directie, personeel en
leerlingenvervulde.
Hij wist zich zeer verbonden met het instituut en
met allen dieer dagelijks verblijven.
Een bijzondere plaats in zijn hart namen de leerlin-
gen in.
Hij stond met raad en daad en met een gezellig
praatje altijdvoor henklaar en buiten schooltijdor-
ganiseerde hij voor hen menig sportief evenement.
Zijn heengaan is dan ookvoor heel onze schoolge-
meen een gevoelig verlies.
Wij bidden dat hij magrusten in Gods vrede en vra-
gen voor zijn moeder, broers, zussen en voorons al-
len kracht om dit verlies te dragen.

Katholiek Gymnasium "Rolduc"
Namens het bestuur:
Ir. F.A. Schyns, voorzitter
Namens directie, personeel,
ouders en leerlingen:
Drs. J.C.M. Ploum, rector.

Met verslagenheid namen wij kennis van het plot-
selinge overlijden van onze wedstrijdsecretaris afd.
jeugd

Alwin Mijnes
Zijn inzet en toewijding voor onze voetbalvereniging
FC Gracht zullen altijd in onze gedachten blijven.

Bestuur en leden FC Gracht
Bestuur en leden afd. jeugd

Kerkrade, 13 januari 1990

t
Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij ons omringd heeft, delen wij u mede,
dat geheel onverwachtvan ons is heengegaan, mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Hein Navis
begiftigd met de pauselijke onderscheiding

Pro Ecclesia et Pontifice
drager van de ere-medaille verbonden aan de

Orde van Oranje Nassau
echtgenoot van

Mimi Vlieger
Hij overleed op 77-jarige leeftijd, voorzien van het
h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Treébeek-Brunssum: Mimi Navis-Vlieger

Alphen a/d Rijn: Gerty Gijsbers-Navis
Bert Gijsbers
Erik, Suzanne

Schinnen: Bob Navis
Antoinette Navis-Gerards
Pim, Torn, Bob

Enschede: Henk Navis
Mia Navis-Verhoeven
Marie-José, Jules
Familie Navis
Familie Vlieger

6446 SM Brunssum, 14 januari 1990
Eduard Wintgensstraat 33
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 18 januaria.s. om 10.30uur in de pa-
rochiekerk van de H. Barbara te Treébeek-Bruns-
sum, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de avondmis van woensdag 17 januaria.s.
om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 20.00 uur tot 20.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen. __
Op 14 januari 1990 overleed vrij plotseling, na een
liefdevolle verzorging in de Hamboskliniek te
Kerkrade, in de gezegende ouderdom van 80 jaar,
voorzien van het h. sacrament der zieken, onze
dierbarezuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Vanberg-Bonn
weduwe van

Karel Leonard Vanberg
Wij bevelen haar in uw gebeden aan.

Familie Bonn
Familie Vanberg

Kerkrade, Hamboskliniek
Corr.adres: Lindeman Uitvaartcentra
Stationsstraat 6, 6372 GS Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal gehoudenworden op donderdag 18 janua-
ri as. om 11.00uur in de parochiekerk van St. Pau-
lus te Vaals.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.00 uur tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat heden, geheel
onverwacht, van ons is heengegaan, in de leeftijd van 74

mm^mm mmmmmm jaar, mijn lieve echtgenooten vader, schoonvader en opa,
broer, oom en zwager

Peter Hennes
echtgenoot van

Mies Schulpen
Mevrouw M. Hennes-Schulpen
Yvonne Hennes-Peters
Heinz JosefPeters
Annette

5133 Gangelt Dld., 12 januari 1990
Wallstrasze 25
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafe-
nis, zal plaatshebben op woensdag 17 januari 1990 om half

13in de St.-Nicolaaskerk te Gangelt.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen con-
doleren.

Enige en algemene kennisgeving

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede hij ons
gedurendezijn leven heeft omringd, gevenwij ukennis dat heden van ons
is heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, mijn lieve man, onze goe-
de en zorgzame vader, schoonvader, broer, zwager, oom en neef

Eberhard Janssen
echtgenoot van

Treeske Moonen
op de leeftijd van 75 jaar.

In dankbare herinnering:
Heerlerheide: Treeske Janssen-Moonen

Goudriaan: Theo en Lizia
Janssen-Niemand

Kerkdriel: Jo en Hermie
Janssen-Schols
Familie Janssen
Familie Moonen

15 januari 1990
Wannerstraat 165, 6413 EV Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebbenop donderdag 18 januariom
12 uur, in deSt. Corneliuskerk te Heerlerheide, gevolgddoor de crematie

te Heerlen.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheidtot schriftelijke condoleances.
Woensdag a.s. om 18.45 uur, rozenkransgebed met aansluitend avondmis in
voornoemde kerk.

Wegens het overlijden van de heer

Jacques Smeets
is ons bedrijf op donderdag 18 januari

DE GEHELE DAG GESLOTEN
Smeets Dakbedekkingen BV

Stem, januari 1990

f '
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft, g6-
ven wij ukennis, dat in de leeftijd van 84 jaarvan ons is heengegaan, vooï'
zien van de h. sacramenten, onze goede moeder, schoonmoeder, groot- **overgrootmoeder, zus, tante en nicht i

Maria Josephina
Simons v

weduwe van ti
Karl Joseph Schillings E

Ransdaal: J.J. Schillings *-
St. Schillings-Grobelny 0

Hoensbroek: M.J. Boosten-Schillings ■>
J.J. Boosten ~Heerlerheide: A.K. deVos-Schillings
M. de Vos s

Heino: J.C. Hollanders-Schillings >M. Hollanders
Familie Simons - .
Familie Schillings

Heerlen, Geitstraat 55, 15 januari 1990
Corr.adres: Opscheumer 4, 6311 AV Ransdaal
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinde"
op vrijdag 19 januari om 11.00 uur in de parochiekerk H. Cornelius V
Heerlerheide-Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, donderdag om 18.45 uur in voor-
noemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela, GraS
broekerweg 20 te Heerlen, alwaar woensdag bezoekgelegenheid is vaU
18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien zij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze annon-
ce als zodanig beschouwen.

mmmmmmmmmmm'mmmmmwmmmmmmmmm''~mmmm^mmmmmmmmmmmmmmmm^mmmwmmm m̂mmmmmm^mmmmmm^ r̂.

t
Dankbaar datwij haar zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook intens bedroefd om haar
heengaan, delen wij u mede, dat wij heden afscheid
genomen hebben van onze dierbare en zorgzame
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoe-
der, zuster, tante en nicht

Wilhelmina
Savelsberg

weduwe van

Xaverius Hubertus Jongen
Tijdig voorzien van de h. sacramenten overleed zij
in het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade pp de geze-
gende leeftijd van 87 jaar.

Dé bedroefde familie:
Ohmbach (Dld.): Hans Jongen

Liesbeth Jongen-Henkel
Eygelshoven: Wiel Jongen

Annie Jongen-Reinartz
Eygelshoven: Fieni Spobeck-Jongen

Hub Spobeck
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Savelsberg
Familie Jongen

Kerkrade, 14 januari 1990
Corr.adres: Molenweg 125, 6471 HC Eygelshoven
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 18 januariom
11.00 uur in deparochiekerk H. Pastoor van Ars te
Eygelshoven.
Bijeenkomst in dekerk.
Voor vervoer per bus naar de begraafplaats is ge-
zorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De overledene zal bijzonder herdacht worden tij-
dens de avondmis van woensdag om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
op het terrein van de Lückerheidekliniek te Chè-
vremont-Kerkrade, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
re zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, nam God heden, geheel onverwacht, tot
Zich, in de leeftijd van 62 jaar, mijn dierbare man,
onze goede vader, schoonvader, grootvader, broer,
schoonbroer, oom en neef

Johannes Gerardus
Sporken

echtgenootvan

Maria Louise Gulpen
In dankbare herinnering:

Voerendaal: Mevr. M.L. Sporken-Gulpen
Klimmen: P.J.M. Sporken

M.J.G. Sporken-Baadjou
Kerkrade: M.A.L. Habets-Sporken

T.W.J.F. Habets
Monique en Patrick
Familie Sporken
Familie Gulpen

6367 GV Voerendaal, 13 januari 1990
Valkenburgerweg 8
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatshebben op donderdag 18 januariom
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Laurentius
te Voerendaal.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Woensdag om 19.00 uur zal, mede ter intentie van
de overledene, een h. mis worden opgedragen in
voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Voal te vreug woeëd oet dit leëve voetgerukt

Pierre Houben
Zieng verdeenste vueër dr Heëlesje vasteloavend
zint enorm. Doavueër woeëd heë in 1988 es ieësjte
opgenoame in dr groeëtorde van de Winkbülle.
Ver wunsje Louise en de famielje alle sjterkde.

Sjtadsvasteloavesvereniging
De Winkbülle-Heële

t
Voor ons onbegrijpelijk, nam God heden, geheel
onverwacht, tot Zich, in de leeftijd van bijna 4
maanden, ons allerliefste zoontje en broertje

Yves
In dankbare herinnering:

Epen: Ron en Maria Brouns-Joosten
Jill
Gladys
Familie Brouns
Familie Joosten

6285 AXEpen, 13 januari 1990
Burg. Mr. Merckelbachlaan 4
De plechtige engelenmis, gevolgd door de begrafe-
nis, zal plaatshebben op donderdag 18 januari om
10.00uur in deparochiekerk van de H. Remigius te
Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Woensdag om 19.00 uur zal, mede ter intentie van
Yves, een h. mis worden opgedragen in voornoem-
de parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Wetend en aanvaardend dat zij door deHeer werd
geroepen, is heden toch nog onverwacht, na een
langdurige ziekte van ons heengegaan, voorzien
van de h. sacramenten op de leeftijd van 67 jaar
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Elly Scholte
weduwe van

Bèr de la Brassinne
In dankbare herinnering:

Landgraaf: Helma en Bart
Kockelkoren-de la Brassinne
Sabine, Maurice

Weert: Jos en Francis
de Ia Brassinne-Franssen
Serge, Michel

Nieuwstadt: Hubertine en Peter
van Wijk-de laBrassinne
Rik, Bonnie, Almer, Idhuna

Sittard: Jean de la Brassinne
Familie Scholte
Familie de la Brassinne

14 januari 1990
Odasingel 49, 6131 GL Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis zal plaatshebben op donderdag 18 januaria.s.
om 15.00 uur in deparochiekerk van de H. Berna-
dette te Baandert, Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 14.40 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht wor-
den tijdens de avondmis van woensdag 17 januari
a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard dagelijksvan 17.30 tot
19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t.
Bedroefd geven wij ukennis, dat na een liefdevolle
verzorging in de Lückerheidekliniek te Kerkrade
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, op de leeftijd van 84 jaar, mijn lievevrouw
en onze zorgzame moeder

Roos Linders-Roos
Kerkrade: Piet Linders

Heerlen: Carla Linders
Heerlen: Peter Linders

Kerkrade, 13 januari 1990
Corr.adres: Zwollestraat 20, 6415 BR Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 18 januariom 11.00uur in dekapel van
de Lückerheidekliniek, St. Pietersstraat 145 te
Chèvremont-Kerkrade, waarna debegrafenis is op
de algemene begraafplaats Imstenrade te Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
dekapel.
Avondmis, woensdag om 19.00 uur in de kerk H.
Drievuldigheid te Schaesbergerveld, Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel,
op het terrein van voornoemde kliniek, dagelijks
van 18.00 tot 19.30 uur. t
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij v?, y
ons gedaan en betekend heeft, geven wij u ken1*
dat heden vrij onverwacht van ons is heengeë*~
voorzienvan het h. oliesel, op deleeftijdvan 69ft
mijn lieve man, onze dierbare vader, schoonva"
opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Max Riedel
echtgenootvan

Net Dols
Munstergeleen: Net Riedel-Dols

Auckland (N.Z.): Wil en Cheryl Riedel-NortoD I
Max, Nico, Catharina z

Geleen: Nico en Tetje Riedel-Jager
Mirna . .Sittard; Jan en Annettie Riedel-Verj»,p

Marco, Ilona 'Munstergeleen: Ger en Gerda Riedel-Jager
Miranda

Munstergeleen: Louis en Armelies
Riedel-Claessen
Dési
Familie Riedel
Familie Dols

6151 CD Munstergeleen, 14 januari 1990.
Pancratiusstraat 14
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
donderdag 18 januariom 11.45 uur in de paro^
kerk van de H. Pancratius te Munstergeleen, *i.
na crematie om 13.15 uur in het crematorium p

dermaas, Vouershof 1 te Heleen.
Samenkomst in de kerk om 11.15 uur, alwaar tr
genheid tot schriftelijk condoleren.
Avondmis woensdag om 19.00 uur in voomoen 1
kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in het fl1,
tuarium van het Maaslandziekenhuis te Sit^j
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 1"'
tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge*^
te zenden, deze annonce als zodanig beschou*''

-^t
Na een leven vol van liefde en eenvoud, heb*^wij, met respect en diepe bewondering voor Jjmoed en wilskracht, afscheid moeten nemen *Jmijn lieve man, vader, schoonvader, opa, °^broer, zwager, oom en neef

Sjaak Cleijnen
echtgenoot van

Therese Beumers
Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar, voorzien
deh.h. sacramenten. jr

In dankbareherinnering-
Munstergeleen: J.Th. Cleijnen-Beumers

Maasmechelen (B): Jo Cleijnen
Anita Cleijnen-Penders
Annemie
Familie Cleijnen
Familie Beumers

Sittard, 14 januari 1990
Corr.adres: Villicusstraat 9
6151 HE Munstergeleen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben 'vrijdag 19 januari as. om 11.00 uur in de parocl-L I
kerk van de H. Pancratius te Munstergeleen, V^Lfna aansluitend de crematieplechtigheid zal papvinden in crematorium Nedermaas, Vouershof *Geleen, om 12.30 uur. ,;
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid I
schriftelijk condolerenvanaf 10.40 uur. JDe dierbare overledene zal bijzonder worden &£ I
dacht tijdens de avondmis van donderdag 18 ja^\ri as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk. , I
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuaWll
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van I
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, f*
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen*J

Het is alweer een jaar geleden dat we $
scheid moesten nemen van mijn lic
man, onze vader en opa

Frans Lutgens
De plechtige eerste jaardienst wordt ê^houden op zondag 21 januari om lO*.1
uur in de parochiekerk De Heilige Dfl
vuldigheid te Rimburg. fDe mis wordt gezongen door het "K°ö
'72 Landgraaf.

Gerrie Lutgens-Toussai*1 *en kinderen

' <<vervolg familieberichten zie pagino



Ondanks groot tekort aan vakbekwaam personeel

Zachte winter leidt tot
werkloosheid in bouw

# De bouw- en houtbond FNV voor-
ziet problemen door de zachte
winter waardoor veel projecten
eerder klaar zijn dan waarop
was gerekend.
Aangezien tegelijkertijd door de
hoge rentestand met weinig nieu-
we bouwprojecten wordt begon-
nen zal, volgens de bond, de werk-
loosheid in deze sector snel oplo-
pen.

(archieffoto)

Mr Pfeil
vierkant
tegen
studiegebruik
ABP- dossiers

. Van onze redactie economie

tjjTj.^TRICHT - „In Zuid-Limburg ontstaat in het voorjaar
W)o " e.en noë groter overschot aan bouwvakkers." Dat
Ho/tK6* Henry Okkersen van de Bouw- en

UmK -^NV diebezig is op verschillende bouwplaatsen in
°irist Ur'=.c*e actiebereidheid te peilen. Door de gunstige weers-
tas z^n vee* bouwprojecten eerder voltooid dan
Vol Verwacht, terwijl de markt voor nieuwe bouwprojecten
stanri nS instort in verband met de gestegen rente-

De vakbondsman spreekt zijnvrees
uit tegen de achtergrond van de ha-
perende CAO-onderhandelingen in
de bouwnijverheid. De cijfers van
de arbeidsvoorziening in Limburg
lijken hem gelijk te geven in zijn
pleidooi voor meer arbeidstijdver-
korting.
Limburg telde eind vorig jaar zon
3500 werkloze bouwvakkers. Met de
bewering van de bouwwerkgevers
dat er desondanks juist te weinig
gekwalificeerd personeel voor han-
den is om tot arbeidstijdverkorting
over te gaan, is Okkersen het niet
eens. Hij vindt het overigens nog te
vroeg om iets te kunnen zeggen
over de aktiebereidheid in Lim-
burg.

Clinch
De bonden liggen in de clinch met
de werkgevers over de invoering
van een 36-urige werkweek. Een
kortere werkweek is niet alleen
broodnodig, gezien de grote en nog
steeds toenemende werkloosheid in
de bouw, aldusFNV en CNV. Kor-
ter werken betekent ook een verbe-
tering van de arbeidsvoorwaarden.
Bouwvakkers hebben zwaar werk
en komen vaker in de WAO terecht
dan anderen.

Het Algemeen Verbond Bouw Be-
drijf wijst inkrimping van de werk-
week tot 36 en uiteindelijk 35 uur
nadrukkelijk af. „Er zijn al genoeg
roostervrije dagen, snipperdagenen
verlofdagen, waardoor er in Neder-
land bijna niet meer gewerkt kan
worden", zegt voorzitter C. de Fouw
van dewerkgeversdelegatie AVBB.

Van onze verslaggever

Privacy van velen
ernstig in geding'

" Mr Pfeil
Onderzoek afgewezen

Conducteurs steeds
vaker ziek thuis

Door sluiting stations in Zuid-Limburg en aggressie

voortsleepte en aanleiding was
voor vele nieuwe processen.

Verplicht
De werkgevers willen de huidige
werkweek handhaven en meer zeg-
genschap krijgen over de periode
waarin roostervrije dagen kunnen
worden opgenomen. Die zouden
moeten worden geconcentreerd in
de periode rond Kerst en Oud en
Nieuw, terwijl Goede Vrrjdag en de
vrijdag na Hemelvaart verplicht
vrijaf moeten worden.

Concreet wordt het omschreven
als een onderzoek waarin de hele
onderzoeks- en procesgang na-
gegaan. Ook wordt gekeken naar
de wijze waarop het onderzoeks-
apparaat en het openbaar minis-
terie in de affaire waren georga-
niseerd en hoe ze opereerden.
Uit het onderzoek zou ook moe-
ten blijken welke rol de politiek
in de affaire heeft gespeeld. Van
de Bunt en zijn medewerkers
zullen zeker twee jaar met het
karwei bezig zijn.

aliJ ~ "De beslissing om
*"e dossiers van de ABP-af-

ter beschikking te stel-,ft van onderzoekers van
faculteit vane vrije Universiteit in Am-lerdam vind ik beneden

Er^Peil en onaanvaardbaar.
lig omen zaken op straat te
efg un' e nie^- voor ieder-en bestemd zijn. Ik heb hetn niet eens alleen over
nijn eigen cliënt, maar
ooral over tientallen getui-

° n of mensen die om den of andereredenen in de
el£Cesstukken ziJn terecht
ter en ' soms geheel on-
ligecnt- ®°k hun gegevenssgen gewoon op straat".

Gestokt
Inmiddels is er al meer dan een
maand geen formeel CAO-overleg
geweest tussen werkgevers en
werknemers in de bouw. De laatste
onderhandeling was op 11 decem-
ber van het vorig jaar.

ler! gt een van de hoofdrolspe-
triohi 111 de ABp-story, de Maas-
"ii* A r>advocaat en strafpleiter
hor.ftj.. eu ' die met succes oudniZ^directeur van het Alge-
Ma* Burgerlijk Pensioenfonds"■asson verdedigde.

Bezwaar
De toenmalige verdachten, di-
recteur beleggingen van het
ABP mr drs A. Masson en pro-
ject-ontwikkelaar ir J. van Zon,
hebben al kenbaar gemaakt ern-
stig bezwaar tegen het onder-
zoek te hebben. Zij menen dat
dossiers, met vervelende zaken
die zijn afgedaan opnieuw opge-
rakeld kunnen worden. Raads-
man Mr Pfeil liet weten 'zich
met alle hem beschikbare mid-
delen te zullen verzetten. Hij
wilde gisteren niet concreet aan-
geven waaruit dat verzet tegen
openbaarmakingvan de dossiers
zal bestaan.

Onnodige onrust

door frank hilbrands
HEERLEN - Het ziekteverzuim on-
der de Zuidlimburgse conducteurs
blijkt erg hoog: 12 tot 15 procent.
Voornaamste oorzaak is de hoge
werkdruk, waartegen de oudere
conducteurs steeds minder zijn op-
gewassen. „Doordat er veel zieken
zijn, ontstaat er een sneeuwbalef-
fect. De diensten van de zieke con-
ducteurs moeten worden overgeno-
men, waardoor andere conducteurs
nauwelijks nog aan vakantie toeko-
men.En dat verhoogt weerhun toch
al hoge werkdruk." Dat zegt Piet

Loven van de Federatieve Spoor-
weg Vakvereniging (FSV), afdeling
Heerlen. Landelijk ligt het ziekte-
verzuim bij conducteurs op hooguit
tien procent.

Ook groepschef Coenen, verant-
woordelijk voor het welen wee van
70 conducteurs die Heerlen als
thuisbasis hebben, is op de hoogte
van het opvallend hoge ziektever-
zuim. „De hoge werkdruk is ook en
vooral het gevolg dat de Zuidlim-
burgse conducteur op de trein erg
veel kaartjes moeten verkopen, om-
dater de laatste jareneen groot aan-

tal stationnetjes in Limburg is ge-
.sloten."
Coenen verwijst naar de gesloten
stations van Voerendaal, Klimmen-
Ransdaal en Eygelshoven. Ook op
station Hoensbroek, Spaubeek en
Schinnen wordt geen kaartje meer
verkocht. Alleen in Nuth houdt een
part-timer het loket een aantal uren
per dag open.

Moeilijk
Hoewel het in Limburg vergeleken
met de Randstad nog wel mee valt,
lijdt ook de Limburgse conducteur
soms onder de agressie van dereizi-
gers.

Men gaat moeilijk doen over ’ 3.50
verhoging, die betaald moet worden
als je in de trein een kaartje koopt.
Volgens Coenen komen vooral de
oudere conducteurs in de proble-
men. „ Je hebt de disco-jeugd en
voetbal-jeugd. Eenmaal in een
groep maken ze erg veel kabaal.
Hoewel de oudere conducteurs
vaak ontzettende doordouwers zijn,
kunnen sommigen er op een gege-
ven ogenblik niet meer tegen. Wor-
den dan ziek. En komen na verloop
van tijd weliswaar weer terug, maar
worden dan al snel weer en langer
ziek.
Er is zelf een conducteur die na der-
tig dienstjaren als conducteur werd
afgekeurd, en nu achter het loket
zit".

Haaks

De leider van het onderzoek,
hoofddocent drHenk van de
Bunt, vindt dat mr Pfeil en de
twee hoofdrolspelers zich onno-
dig ongerust maken. Het is vol-
gens hem heel normaal dat juri-
dische onderzoekers inzage krij-
gen in dossiers. „Daarbij komt
dat de minister van justitie bij
het verlenen van zijn toestem-
ming, ons aan heel wat voor-
waarden heeft gebonden. We
mogen er niet met journalisten
over praten, we mogen geen dos-
siers naar buiten brengen of ko-
piëren".

Mr Pfeil: „Dat soort garanties
zegt me niets. Wanneer dossiers
onderwerp van studie zijn, lig-
gen ze snel op straat".

denfrlSle staat haaks op die van
otticier van justitiemrE. Lau-

klap In Maastricht, die als 'aan-
in iv optrad voor de rechtbank
Pr0c richt- De vele meters
d,e esstukken, waaronder ook
Hof ' de benandeling voor het
der-/n-den Bosch» kregen de on-door°u ers van VU toegezegdr net Ministerie van Justitie.

derzhoPen met nauwkeurig on-
Vj.a oek antwoord te krijgen op
°oif6rl zoals: waarom de zaak
Wa

ls aangepakt, de manier
en J, op eJ daarna aan is gewerkt
gancleLZi--n stempel op de proces-
end! heeft gedrukt. Volgens de
die rZOekers richt zich hun stu-
etl „t 1 op de affaire als zodanig
ttiaar i

met op de verdachten,
Werw- ts op de opbouwen af-
dat g,van het monsterproces

zich vele maanden lang

" Er zijn twijfels over het effect van de Vrij-Veilig-campagne
van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)

SftpißlWGSyMPHONIE
TJJWEST

Dirigent Salvador Mas Conde
Soliste: Imogen Cooper, piano
Programma:
GioacchinoRossini -Ouverture Semiramide
Frédéric Chopin -Pianoconcert nr. 2
Robert Schumann - Symphonie nr. 3 „Rheinische"

De Engelse pianiste Imo-
gen Cooper begon als 12-
-jarige haar conservato- l^^lriumstudie. Later volgden
masterclasses bij o.a. Jörg B| "^Demus en Alfred Brendel. lÊ
In 1969 won zij de Mozart m - m\mMemorial Prize in Londen, K*" ■
waarna haar internationale &j**
carrière zich snel ontwikkel- % M
de. Zij werkte mee aan de M"4film „Amadeus", waarvoor m m
zij Mozarts pianoconcert
KV 466 op de plaat vast- lï
legde. ■f^^^^M

do. 18 januari Hasselt za. 20 januariVenlo
20uur Cultureel Centrum 20uur De Maaspoort

(077)-517000
vr. 19 januariMaastricht di. 23 januariKerkrade
20uur Staargebouw 20uur Wiingrachttheater
(043)-293828 (045)-45414l

'Voorzichtig met bloedtest
louter ter geruststelling'

Patiënten raker met bange vragen overAids bij huisarts bloedtest heeft uitgelegd, zal hij
een patiënt er niet van weerhou-
den een dergelijke test te onder-
gaan. „En mocht de uitslag dan
'positief uitvallen dan zal ik hem
of haar verder helpen om er leef-
baar mee om te gaan."

tusiRL.EN - Vooral patiënten
tiet!n ? twmtig en vijfenveer-
huiStT durven steeds vaker hun
over hun' vaak bange vr-agen
gen ds-besmettingvoor te leg-
on<W at,bhjkt uit een landelijk
instft fk van het Nederlands
eer-T* ," voor onderzoek onder
Vet\ *msgezondheidszorg (Nl-

tacht er deze ziekte wordt
sen e

procer>t van de huisart-dor,rgereg^ld om raad gevraagd
pe° ja|remiddeld vier patiënten

lenUlt^Ppener > huisarts in Heer-
"Jk's eohter-in- 2ijn praktijk jaar-
gen",! ur bljna tien- Daarente-,
in hlïltt?Look b"' hem, net alsIVEL-onderzoek' voor-iend^h *ensen metveel wisse-
vaaW Jrter°-seksuele contacten,
seks,, met pr°stituées. Homo-blük^ en drugsverslaafden
AiH, \) IOOT1OOT informatie over
hebben Uisarts niet nodig te

seeh!!?'a'ing van de Hoensbroek-
J. Paas loopt gelijkop

is aan de landelijke voorlich
tingscampagnes.

Soepel
Wie de schaamte voor Aids (nog)
niet voorbij is, en buiten de huis-
arts om aanklopt bij bijvoor-
beeld de afdeling bloedafname
van het Heerlense ziekenhuis De
Wever, wordt niet geholpen.

Huisarts Paas is ervan overtuigd
dat het 'lage' aantal patiënten
met vragen over Aids te danken

met de uitkomsten van het eer-
dergenoemde onderzoek. „Ook
ik krijg jaarlijks hooguit vier pa-
tiënten op spreekuur met vragen
over Aids-besmetting. Stuk voor
stuk heteroseksuele mannen en
vrouwen met een wisselend
seks-leven. Hun onzekerheid
komt vooral opzetten naar aan-
leiding van een recente seksuele
ervaring. Meestal kan ik ze zon-
der verder onderzoek geruststel-
len. Inderdaad, louter ter gerust-
stelling laat ik weleens een Aids-
test uitvoeren."

Huisarts Höppener juicht bedui-
dend minder om de resultaten
van de Vrij Veilig-campagnes.
„Onlangs nog wist een barkeeper
in een jongerencafé me te vertel-
len dat jongeren best veilig wil-
len vrijen. Maar het gebruik van
condooms maar onzin vinden.
Het effect van campagnes tegen
Aids, of neem nu roken, moet je
niet overschatten. Kijk maar om
u heem, hoeveel mensen er nog
altijd roken..."

Onzin

Juistomdat Höppener tegenover
zijn patiënten heel open is over
Aids, zal hij niet louter ter gerust-
stelling een Aidstest uitschrij-
ven. „Daar moetje heel voorzich-
tig mee zijn. Want mocht zon
bloedtest aantonen datje seropo-
sitiefbent - dat wil zeggen: dra-
ger van het nog altijd dodelijke
virus - moet je met die weten-
schap verder leven. Hoewel de
meningen hierover verschillen,
staat voor mij vast dat honderd
procent van de seropositieven
uiteindelijkAids krijgen."
Pas nadat huisarts Höppener, die
overigens reeds enkele seroposi-
tieven kent, de gevolgen van een

En worden dan in stilte van hun,
angst bevrijd. Of erin bevestigd.'

Woordvoerder Hoeben: „Je kunt
hier niet komen winkelen. Een
verwijzing is altijd nodig. Of men
toch rechtstreeks voor een Aids-
test naar de poli komt - daarvan
heb ik intern nog niets gehoord."
Heel voorzichtig vervolgt hij:
„Wat niet wegneemt dat particu-
liere patiënten, verzekerd bij
'soepele' verzekeringsmaat-
schappijen, zonder verwijzing
geholpen zouden kunnen wor-
den."
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Bijeenkomst
over omgaan
met kanker

KERKRADE - Hoe moeten kanker-
patiënten omgaan met reacties van
familie en kennissen? Deze vraag
staat centraal op een bijeenkomst,
die woensdagmiddag wordt gehou-
den door het Integraal Kankercen-
trum Limburg in het Groene Kruis-
gebouwianKerkrade.

Patiënten met kanker en hun naas-
ten zijn welkom. Informatie en aan-
melding: 5045-411254 (mevrouw
Koster) en 045-412340/459260.

VPRO Limburg
vecht benoeming

voorzitter aan
Van onze rtv-redactie

MAASTRICHT - Het district Urn-
burg van de VPRO komt morgen-
avond in 'De Oude Klok' te Maas-
tricht bijeen om zich nader te bera-
den over de volgens hem laakbare
herbenoeming van VPRO-voorzit-
ter Sybren Piersma. Men vindt dat
deze benoeming is doorgedrukt
door bewust de statuten van de
VPRO, een vereniging, verkeerd te
interpreteren.

Daarom heeftFons Scaf namens het
districtLimburg, dat ongeveer 8000
ledentelt, een kort geding tegen het
dagelijks bestuur van de VPRO aan-
gespannen. Dit geding dient volgen-
de week dinsdag voor de rechtbank
in Amsterdam. Scaf is voorzitter
van het district Limburg van de
VPRO en heeft zijn raadsman mr. R.
Wagemans gevraagd om schorsing
van Piersma te vragen. Tegelijk wil
hij een bodemprocedure om te pro-
beren de benoeming ongedaan te
maken.

Scaf en zijn raadsman wijzen erop
dat volgens de statuten van de
VPRO bestuursleden na twee perio-
denvan drie jaarin het bestuur niet
terstond herbenoemd kunnen wor-
den. VoorzitterS. Piersma is na een
zttingsperiode van bijna zes jaar
(waarvan twee jaar voorzitter) in
mei iets vervroegd afgetreden. No-
vember vorig jaar heeft de vereni-
ging, met alleen het district Lim-
burg tegen, hem weer benoemd.
Wagemans vindt dat niet juist om-
dat het bewuste artikel in de statu-
ten volgens hem bedoeld is om te
voorkomen dat jarenlang steeds de-
zelfde 'kliek' de vereniging leidt.
„Er moet doorstroming zijn" , vindt
hij.

Twee ton voor
onderzoek bij

champignontelers
MAASTRICHT - Gedeputeerde
Staten hebben in totaal twee ton uit-
getrokken voor inventariserende
bodemonderzoeken bij een aantal
champignontelers. Het onderzoek
richt zich op een mogelijke vervui-
ling van de bodem en het opper-
vlaktewater.
Eind 1988 werd in de Bommeler-
waard, waar evenals in Noord-Lim-
burg veel champignontelers zijn ge-
vestigd, de noodklok geluid. In die
streek zou de bodem onder cham-
pignonkwekerijen ernstig veront-
reinigd zijn omdat de kwekers hun
houten bakken poetsten met insec-
tenbestrijdingsmiddelen. Het afval-
waterkwam vervolgens in de grond
terecht.
Het college van GS stelt tevens 90
mille beschikbaar voor een onder-
zoek bij voormalige stortplaatsen.
100.000 gulden is bestemd voor het
project in de gedempte oude grach-
ten in Oud-Caberg (Maastricht).

provincieLimburgs dagblad
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t I
Bedroefd, doch dankbaar voor het vele goede dat
hij ons gal', gevenwij u kennis dat heden volkomen
onverwacht een einde is gekomen aan het intense
leven van

Harry Hendriks. 13-5-1933 t 14-1-1990
echtgenoot van

Silly Schleijper
Munstergeleen: S. Hendriks-Schleijper

Rotterdam: Angelique Hendriks
Simon Hage

6151 AC Munstergeleen, 14 januari 1990
Past. Chr. Delahayestraat 6
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
donderdag 18 januari as. om 12.30 uur in de paro-
chiekerk Christus Koning te Leyenbroek-Sittard.
Schriftelijk condoleren aldaar vanaf 12.00 uur.
Aansluitend zal de crematie plaatsvinden in het
crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen,
waarna er gelegenheid is tot persoonlijke condo-

Iléance in de koffiekamer.
Liever geen bezoek aan huis.

Alles zal nu anders zijn
Je was een bijzondere collega
Wij zullen je misseit.

Met grote ontsteltenis en droefheid hebben wij het
bericht verwerkt dat jongstleden zondag is overle-
den

Harry Hendriks
directeur van het kantoor Geleen

van de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.
In hem verhezen wij een zeer bijzondere collega.
Wij wensen zijn familie heel veel moed en sterkte
om dit grote, niet gemakkelijke verlies te dragen.

Districtsdirecteur
Directieleden en medewerkers
Amro Bank Zuid-Limburg

Intens verdrietig zijn wij over het onverwacht over-
lijden van de heer

H. Hendriks
Met enorme energie en dynamiek heeft hij ons
geïnspireerdom in het volste vertrouwen zijn werk
voort te zetten.
Door zijn unieke persoonlijkheid was hij voor ons
veel meer dan onze directeur.
Wij wensen de familie Hendriks alle sterkte van de
wereld toe.

Medewerkers
Amsterdam Rotterdam Bank N.V.
kantoor Geleen

Geleen, 16 januari 1990.

Wegens sterfgeval is ons kantoor te GELEEN op
donderdag 18 januari de gehele dag gesloten:
Voor dringende bankzaken gelieve u zich te wen-
den tot onze vestigingen te
BEEK, Markt 11 of
SITTARD, Engelenkampstraat 58
danwei telefonisch bij
AMRO BANK MAASTRICHT 043-846840.

Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.
District Zuid-Limburg

t I
Na een leven, getekend door liefde, eenvoud en
hulpvaardigheid, is heden van ons heengegaan,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Eliza Jaegers
weduwe van

Pierre Loo
in de leeftijd van 82 jaar.

De bedroefde familie:
Bocholtz: Wed. Fien Loo-Jaminon
Bocholtz: Wed. Trauwtje Loo-Kerstgens

Vaals: Maria en Wim v.d. Poel-Loo
Holset: Pieter en Marga Loo-Krings
Vijlen: Lambert Loo

Lemiers: Gerda en Jo Smeets-Loo
Vijlen Annie Loo en Leo Beckers

Bocholtz: Siem en Leny Loo-Juneman
Valkenburg: Ger en Tiny Loo-Janssen

Epen: Wiel en Leny Loo-Bertram
Vaals: Fons en Maria Loo-Mommer
Vijlen: Hub en Annie Loo-Pelzer
Vaals: Fien en Helmut Finders-Loo

Hoorn: Ben en IngeborgLoo-Schouten
Lemiers: Elly en Jo Ruyters-Loo

haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Jaegers
Familie Loo

Vijlen, 15 januari 1990
Corr.adres: Pastorijweg 18, 6294 AC Vijlen
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
op vrijdag 19 januari a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk St. Martinus te Vijlen, waarna begrafenis
op het kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven liever geen condo-
leances.
De rozenkrans wordt donderdag 18 januari a.s. ge-
beden om 18.45 uur in voornoemde kerk, waarna
aansluitend de avondmis te harer intentie.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium
Sjalom, Hilleshagerweg 11 Mechelen. Bezoekuren
van 11.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Na een voorbeeldig leven is heden, thuis omringd
door allen diehem lief waren,van ons heengegaan,
mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader,
schoonvader, lieve opa, broer, zwager, oom en neef

Jan (Sjeng) Peters
echtgenoot van

Helena Jacobs
Hij overleed, in de leeftijd van 73 jaar,voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Schinveld: H. Peters-Jacobs
Schinveld: Finy en Pierre VV'ijnands-Peters

Helen en Rob
Ingrid en Marcel

Schinveld: Hub Peters
Schinveld: Berthien en Jack Huijtz-Peters
Schinveld: Marlies en Franz-Josef Heinrichs-Peters

Christel en Melanie
Familie Peters
Familie Jacobs

6451 AB Schinveld, 14 januari 1990
Eindstraat 53
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafe-
nis, zal plaatsvinden op donderdag 18 januari as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Eligius te
Schinveld.
De avondwake is dinsdag 16 januari om 18.45 uur in
voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
De overledene is opgebaard in derouwkapel te Schin-
veld.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Geheel plotseling overleed op 70-jarige leeftijd, nog
voorzien van het h. oliesel, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Mathje Bindels
echtgenoot van

Nelly Sosef
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Susteren: N. Bindels-Sosef

Neurenberg W.Dld.: Fran Kraa-Bindels
Günter Kraa
Harnis

Susteren: Nancy Thewissen-Bindels
Peter Thewissen
Bas
Guy
Familie Bindels
Familie Sosef

6114 AK Susteren, 15 januari 1990
Rijdtstraat 85
De plechtige eucharistieviering wordt gehouden
vrijdag 19 januari om 11.00 uur in de parochiekerk
van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Mariaveld Sus-
teren, waarna per auto naar het crematorium te Ge-
leen voor de uitvaart.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Donderdag 18 januari om 19.00 uur herdenking in
de avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.00
tot 17.30 uur in het mortuarium van begrafenison-
dernemingPeusen, Kloosterstraat 31 te Suste*ren.
Liever geen bezoek aan huis.
De crematie wordt in besloten familiekring gehou-
den.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor hem betekende, geven wij met droef-
heid kennis, dat geheel onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Karel Sikking
echtgenoot van

Anneke Verkaart
Hij overleed op 59-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Hoensbroek: Anneke Sikking-Verkaart
Brunssum: Kitty en Jan

Manon, Monique, Angelique
Zevenhuizen: Margo en Jan

Melanie, Sabina
Hoensbroek: Harry en Patricia

Carlos
Familie Sikking
Familie Verkaart

6433 CW Hoensbroek, 14 januari 1990
Burg. Cremersstraat 12
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 13 januari as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Montfort te Hoensbroek,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondwake woensdag 17 januari as. om 19.00 uur
in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.30 uur tot 19.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Veilig in Jezus armen
veilig aan Jezus borst,
daar vind ik rust en vrede,
waarnaar mijn ziele dorst.

Heden is van ons heengegaan, na een langdurige
ziekte, op de leeftijd van 71 jaar, mijn lieve echtge-
noot, onze zorgzame vader en schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Franciscus Antonius
Fleuren

echtgenoot van

Helene Gertrud Rutten
Hoensbroek: H.G. Fleuren-Rutten

Brunssum: Willy en Torn Wijnbergen-v.d. Kort
Thomas, Alex

Hoensbroek: Henk en Annie Fleuren-Jellema
Brunssum: Ger en Anja Fleuren-Eisenga

Steffen, Svenja
Brunssum: Frans en Hanny Fleuren-Boertien

Riek, Arie, Lana
Eindhoven: Werner en Anita Fleuren-de Wijs

Ralf, Marines
Familie Fleuren
Familie Rutten

14 januari 1990
Edisonstraat 21, 6431 CP Hoensbroek
De crematiedienst, verzorgd door de Nieuw
Apostolische Kerk, zal plaatsvinden op donderdag
18 januari om 9.30 uur in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in het crematorium, alwaar gelegen-
heid is tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela aan de Grasbroekerweg 20 in
Heerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen heden
dinsdag en woensdag van 18.00-19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergetenzijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

" Wij geven u kennis datvan ons is heengegaan, onze
moeder, schoonmoeder en oma

Emma Wilhelmine
Ciesla
weduwe van

Joseph Robert Frings
Zij overleed op de leeftijd van 82 jaar.

Kerkrade: L.L. Reulings-Frings
A. Reulings

Voerendaal: P.J.R. Frings
J.C. Frings-Bonné

Eygelshoven: P.R.J. Frings
M.C. Frings-Brinkman
klein- en achterkleinkinderen

Kerkrade, 15 januari 1990
Corr.adres: Hoofdstraat 43A, 6461 CN Kerkrade
De rouwdienst, voorgegaan door ds. H.J.J. Drost,
met aansluitend de crematie, zal plaatsvinden in de
parochiekerk H. Antonius van Padua te Bleijerhei-
de-Kerkrade op vrijdag 19 januari om 12.00 uur.
De avondmis ter intentie van de overledene zal
plaatsvinden op donderdag 18 januariom 19.00 uur
in de kapel Vroenhof(Vroenstraat 97) te Bleijerhei-
de-Kerkrade.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

——" ■ ii

Wegens sterfgevallen in de familie, is de praktijk van

K.H.M. LIE
tandarts

Vrusschemigerweg 23, 6417 PB Heerlen, op woensdag
17 en donderdag 18 januari

GESLOTEN.

't -Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft &
kend, geven wij u kennis dat kalm en vredig! j
ons is heengegaan, onze goede en zorgzame *"'"* Jschoonvader, opa, zwager, oom en neef

Godfried Mikelj
weduwnaar van

Tony Leenders ■
Hij overleed in de leeftijd van 68 jaar,voorzie"'
de h.h. sacramenten.
Wij bevelen hem in uw gebeden aan.

Nieuwenhagen: Joseph Mikelj
Riet Mikelj-Klippelaar
Godfried, Chantal

Kerkrade: Tiny Huntjens-Mikelj
Mathieu Huntjens

Eygelshoven: Marianne Fokkens-Mikelj
Piet Fokkens

Schaesberg: Guusje Born-Mikelj
Wiel Bom
Ireen

Schaesberg: Freddy Mikelj
Kerkrade: Margo v.d. Eijnden-Mikelj

Wiel v.d. Eijnden
Adrienne
Familie Mikelj
Familie Leenders

Landgraaf, 14 januari 1990
Corr.adres: Vredestraat 17, 6373 EA Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden geho*
op donderdag 18 januari as. om 10.30 uur in de
kenale kerk van de H.H. Petrus en PauWj
Schaesberg, Hoofdstraat, waarna aansluitend
begrafenis op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Vader zal bijzonder worden herdacht tij t (^
rozenkransgebed op woensdag 17 januari
18.45 uur in voornoemde dekenale kerk, aa'ls
tend avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks *
19.15 tot 19.30 uur in de rouwkapel van I. .
Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te Nieuwenhagen-
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen^
lieven deze annonce als zodanig te willen besc"
wen.

—^
Enige en algemene kennisgevi"

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voof ,
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden'
nog onverwacht is overleden, mijn lieve vr"
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma. p

ter, schoonzuster en tante

Fiet |
van de Weyer-Uwlafl(

echtgenote van

Kees van de Weyer
op de leeftijd van 79 jaar.

Heerlen: C.Th. van de Weyer
Corry en Frans
Billmann-van de Weyer
Suze
Miek en Harry
Timmers-van de Weyer
Peter
Tanja en Paul
Nicole
Fiet van de Weyer
Familie Uwland
Familie van de Weyer

14 januari 1990
Parallelweg 15, 6411 NA Heerlen
Wij nemen afscheid van moeder tijdens een k*L
plechtigheid in de aula van het crematorium te'
stenrade op woensdag 17 januaria.s. om 14.00 i*.
Samenkomst alsmede gelegenheid tot schriftejl
condoleance, in de ontvangkamer van het creiW
rivm vanaf 13.45 uur., ->

vervola familieberichten zie Daairtf

tJeu Sanders, 63 jaar, echtgenoot van Lies Cox,
Rieterweg 27, 6071 BH Swalmen-Boukoul. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
woensdag 17 januari om 10.30 uur in de H. There-
siakerk te Boukoul.
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Prins Bart I
Sjilvend Alaaf

SCHINVELD - Bart Bakker (27)
uit Schinveld zal komend carna-
valsseizoen als prins Bart de Eer-
steregeren over het 'Mukkebum-
mele'-rrjk van CV Sjilvend Alaaf.
In zaal 't Heukske werd hij zater-
dagavond tot prins van Schin-
veld uitgeroepen. Bart is ook lid

# Prins John I

# Prins Remy I en prinses Lilian.
van De Jonkheid, die hem, voor-
afgegaan door een meiboom, in
een vogelnest de zaal binnen-
bracht.

Prinsepaar
in Hulsberg

HULSBERG - Remy Sleypen is
uitgeroepen tot prins van De
Beumerwalders in Hulsberg.
Remy I wordt bijgestaan door
prinses Lilian. De nieuwe prins
is 25 jaaren zit momenteel in mi-
litaire dienst. Hij is actief in di-
verse plaatselijke verenigingen,

waaronder de voetbal- en biljart-
club. Tijdens de proclamatie
werd ook 'sjpasskapel' De Treut-
mussche ten doop gehouden.
Het gezelschap bestaat uit muzi-
kale dames van de Raad van Elf.

Luuc I in
Vaesrade

VAESRADE - Prins Luuc I
zwaait de scepter over het rijk
van de Droepnaze in Vaesrade.
Afgelopen zaterdag werd Luuc
Snijckers, bakker van professie,
als nieuwe heerser geïnstalleerd.

Geulstadje is één van de vijfkandidaat-gemeenten
Valkenburg garandeert
ton voor wielerkoers

Van onze verslaggever

" Het gouden paarKnarren-V'erleijsdonk.
Foto: FRANSRADE
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iet p
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Gouden paren
SjeufKnarren (76) en Toos Ver-
leijsdonk (72) uit de Adriaan-
straat 5 te Hoensbroek vieren op
vrijdag 19 januarihet gouden hu-
welijksfeest. De dankmis wordt
om 15.30 uur opgedragen in de
kerk van Mariagewanden. De re-
ceptie vindt van 19.00 tot 20.00
uur plaats in gemeenschaphuis
'Ons Trefcentrum', Pius XII
plein 38 in Hoensbroek.
Sjeuf Knarren is geboren en ge-
togen in Hoensbroek. Hij was
mijnwerker van beroep. Thans
houdt hij zich bezig met wande-
len en fietsen.
Toos leerde haar man kennen in
haar geboorteplaats Deurne. Na
haar huwelijk had zij de zorg
voor de negen kinderen. Ze
bracht heel wat uurtjes achter de
naaimachine door. Nu is zij de
trotse oma van 14 klein- en 2 ach-
terkleinkinderen. Haar hobby's

■Zijn puzzelen, handwerken en le-
zen.

Eveneens op vrijdag 19 januari
vieren Leon en Anna Holsgens-
Raemakers uit Klimmen hun
gouden huwelijksfeest. De uit
Baexem afkomstige bruidegom
(78) oefende in zijn werkzame ja-
ren het beroep van kleermaker
uit. Toen hij zijn vijfjaar oudere
echtgenote ontmoette klikte het
meteen, ook al omdat de gouden
bruid uitstekend met naald en
garen overweg kon. Samen be-
stierden zij jarenlang een eigen
zaak, eerst op het Vrijthof en ver-
volgens aan de Klimmender-
straat. Leon Hölsgens was een
kwart eeuw spelend lid van De
Berggalm. In die tijd bouwde hij
ook zelf een orgel. Mog regelma-
tig rijdt het echtpaar, dat mo-
menteel in een bejaardenwoning
in Termaar woont, naar Baexem
om daar te kienen. De eucharis-
tieviering begint om 15 uur en
tussen 17.30 en 18.30 uur is er re-
ceptie in gemeenschapshuis Op
dr Platz.

# Urban Heroes

Urban Heroes
naar Heerlen

Oudercursus
dyslexie

HEERLEN- HetPsychologisch Pe-
dagogisch Samenwerkingsverband
(PPS), gevestigd aan de Akerstraat
153 in Heerlen, start begin februari
met een cursusvoor ouders van kin-
deren die aan lees- en taalstoornis-
sen lijden. Deze problemen worden
samengevat onder de noemer dysle-
xie.

Het doel van de cursus - zeven
avonden van 20.00 tot 22.00 uur in
een lokatie in Sittard - is ouders in-
formatie te verschaffen over dysle-
xie zodat zij signalenvan hun kind
beter kunnen inschatten, betere ge-
sprekspartner ten opzichte van
hulpverleners kunnen zijn en in-
zicht krijgen in de behandelingsmo-
gelijkheden.
Voor deelname aan de cursus kan
men zich aanmelden bij drs
A. Russ, ® 045-418498.

'Museum Industrie en Samenleving

Museum krijgt
nieuwe naam

Tijl Uilenspiegel
als jeugdtoneel

HEERLEN - Het Limburgs
Jeugdtoneel speelt op zon-
dag 21 januari in de Heer-
lense Stadsschouwburg het
stuk Tijl Uilenspiegel bij de
Chinezen. Tijl komt in con-
flict met de burgemeester
van een dorp, waar hij door
honger gedreven, een gans
heeft gevangen en opgepeu-
zeld.

Als hij dat heeft overleefd en na
allerlei andere avonturen weet
hij de dochter van dekoningin te
ontvoeren uit handen van de
Chinezen. Maar door dit succes
is de opperjachtmeester vreselijk
jaloers geworden...
Deze kinder- en familievoorstel-
ling, 'dolkomisch en spannend'
begint om 14.30 uur. Regisseur is
Henk Hensgens, die ook het ver-
haal schreef. De entree bedraagt
zes gulden.

HEERLEN - De bekende Haag-
se popgroep Urban Heroes geeft
aanstaande vrijdag een concert
in Nova aan de Ganzeweide 211
te Heerlen. Zoals bekend staan
in Nova de komende maanden
de wat bekendere Nederlandse
groepen op het podium. De Ur-
ban Heroes bestaan al een jaar of
tien en maakten tal van elpeesen
singels. In maartkomt de nieuwe
elpee 'Hot piece of merchandise'
uit.
In het voorprogramma is de re-
gionaleband Dry Clean Only van
het muziekcollectief NOK te
zien. De entree bedraagt een
tientje. Voorverkoop bij Nova en
Satisfaction.

oostelijke mijnstreek S redactie: 739282

Geenborden
bij Bachlaan
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Landgraaf

" Onder auspiciën van het Comité
Dodenherdenking Stoottroepen
Nuth vindt op zondag 11 februari
een dodenherdenking plaats. Om
9.00 uur begint men met een ont-
vangst in het gemeentehuis te Nuth.
Om 10.00 uur wordt demis opgedra-
gen in de St. Bavokerk, waarna een
krans wordt gelegd bij het monu-
ment op het De Weverplein. Voor
meer informatie: de heer J. Vonc-
ken, Zondagstraat 10 Heerlen,
S 045-717046.

Bocholtz

samenwerking met de Federatie
Welzijnswerk voor Ouderen vier
wijkgerichte bijeenkomsten over
ouderen in het verkeer. Alle 55-plus-
sers uit de wijken Heerlerbaan,
Douve Weien, Heeserveld en Aar-
veld zijn welkom. De bijeenkom-
sten worden gehoudenopvrijdag 26
januari, 2, 9, en 16 februari van 14.00
tot 17.00 uur in gemeenschapshuis
De Caumerbron, Corisbergweg 197
te Heerlerbaan. De totale deelne-
merskosten bedragen ’5,-. Op het
programma staan verkeersvoorlich-
ting, gratis ryvaardigheidstests, het
opstellen van een knelpuntenlijst
en meer beweging met betrekking
tot verkeersveiligheid.
Men kan zich aanmelden bij de
FWO, Nobelstraat 25 Heerlen.

"De CNV-afdeling Heuvelland
houdt woensdag een informatie-
avond over de stelselherziening
Oort. De bijeenkomst vindt plaats
in zaal Oos Boochelserhei, Heiweg
200.
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KERKRADE - Het bureau Twijn-
stra Gudde stelt voor de naam Indu-
strieel Archeologisch Museum niet
langer te gebruiken. Deze betiteling
zou de indruk kunnen wekken dat
het museum zich alleen bezig houdt
met vroege vormen van industrie.

Door het bijvoorbeeld 'Industrion'
of 'Museum Industrie en Samenle-
ving' te noemen, wordt meer recht
gedaan aan de doelstelling. En deze
luidt: „het wekken van belangstel-
ling voor de technologische, econ-
mische en sociale geschiedenis van
de (Limburgse) industrieën en deze
te bevorderen. Hierbij besteedt het
museum ook aandacht aan de huidi-
ge industriën en toekomstige ont-
wikkelingen daarin."

Twijnstra Gudde beveelt aan om
het gebouw een eigentijds karakter
te geven en van hoogwaardige ar-
chitectuur gebruik te' maken. Het
museum krijgt een totale opper-
vlakte van 6.790 vierkante meter. Er
wordt globaal uitgegaan van een be-
bouwing van 60 bij 60 meter, met
twee verdiepingen, zodat het ge-
bouw 12 tot 14 meter hoog wordt.
Bijna de helft van het gebouw wordt

" In samenwerking met de dien-
stencentra en het Bureau Sociale
Begeleiding houdt de Stichting
Welzijnswerk Ouderen informatie-
middagen over 'Inkomen 65+. De
bijeenkomsten zijn gratis toeganke-
lijk en worden vanaf 14.00 uur ge-
houden op maandag 22 januari in
het Dorpscentrum te Nieuwenha-
gen, op 23 januari in De Troef te
Waubach en op 26 januari in het
dienstencentrum Danielstraat
Schaesberg.

Ubach over Worms

O*. ï*e9«oredactieVOs*elijk Zuid-Limburg
Voor klachten

over bezorging
S 045-739881

5?!2*S Heerlen,?^. 045-739284S'jDragstra,

J 045-422345
H

U45-714876
Toonen* cnefJ»| 045-443316

Site? Wil'ems,

* 045-455506
""^4455-2161

Schinveld" Elke vrijdagmiddagvan 14.00 tot
16.00 uurkunnen ouderenkoersbal-
len in het Ouderen Trefcentrum De
Nobel, Nobelstraat 25.

Nuth

" Het dienstencentrum De Troef
bezoekt op zondag 11 februari een
voorstelling van de operette Gaspe-
rone in het Stadttheater te Aken.
Men vertrekt om 18.30 uur met een
extra bus. Kaarten zijn in De Troef
verkrijgbaar.

Heerlen

expositieruimte. De volgende indu-
strieën worden in de permanente
collectie opgenomen: steenkool, ke-
ramiek, vuursteen, ijzer en metaal,
papier, voeding en genotmiddelen
en tenslotte dechemische industrie.
De eerste twee genoemde indu-
strieën krijgen de grootste aan-
dacht.

De collectie zou verkregen moeten
worden door het in bruikleen ne-
men van geschikte voorwerpen uit
andere provinciale musea, en van
gemeentelijke en particuliere col-
lecties. Vanzelfsprekendkomen alle
voorwerpen uit Mijnmuseum Rol-
duc beschikbaar, omdat dit opgaat
in het nieuw te bouwen museum.

'Steenkooltjes'
Naast de permanente tentoonstel-
ling, die eens per drie a vijfjaar her-
ingericht kan worden, is het de be-
doeling om wisselende tentoonstel-
lingen te houden. In het gebouw
zijn verder gepland een bibliotheek,
drie vergaderzalen, een restaurant,
een aulavoor lezingen, films etc. en
een winkel waar naast boeken en
catalogi ook stukjes steenkool (!)
verkocht kunnen worden.

# De gymnastiekverenigingen
Olympia en Keep Fit zijn gefuseerd
onder de naam Gymnastiekvereni-
ging Olympia KFC (Keep Fit Com-
binatie). De vereniging telt thans
250 leden. Het dagelijks bestuur
wordt gevormd door W. Wevers,
voorzitter; Sj. Geraets, secretaris en
J. Wijnands sr penningmeester." De gemeente Heerlen verzorgt in

" Fotof Limburg exposeert tot 22
februari in de bibliotheek aan de
Burg. Beckersstraat werken van
Jan Crutsen.

baan vrijvastelaovend
Dave I prins
Hoensbroek

JJOENSBROEK - Dave I (Be-
'eirnans) werd zaterdag in het
«steel uitgeroepen tot de nieu-

k farnavalsprins van Hoens-
r°ek. Dave lis 21 jaaren werk-

" öaue I van het CCH.

zaam in de groente -en fruitzaak
van zijn ouders aan de Hoofd-
straat. De proclamatie van de
CCH-heerser vond plaats in een
volle kasteelzaal in het bijzijn
van burgemeester Van Zeil. De
Winkbülle bezochten later op de
avond ook de feestavond. De re-
ceptie van Dave l vindt eveneens
plaats in het kasteel en ,wel op
zondag 21 januariom 18.33 uur.

Math II prins
in Treebeek

TREEBEEK - Math Starmans
gaat als prins Math II regeren
over het rijk van Chalet in Tree-
beek. De opvolger van prins Fe-
lix is juristvan professie, woont
in Rennemig, maar werd gebo-
ren en getogen in Treebeek. De
nieuwe prins werd uitgeroepen
tijdens een bonte avond, die
werd opgeluisterd door beroeps-
artiesten en talent van eigen bo-
dem. Prins Math II houdt zondag
in het Chalet receptie van 18 tot
20 uur.

" Prins Math 11.

Prins John I
van Eikenjonge

HEERLEN - JohnKlink (John I)
heeft het dit jaarvoor het zeggen
bij de CV De Eikenjonge in het
Heerlense Eikenderveld. De 35-
-jarige JohnKlink werd geboren
in Rotterdam, maar woont al ja-
ren in Limburg. Hij verdient de
kost als PTT-ambtenaar. Prins
John I recipieert zaterdag 27 ja-
nuari van 19 tot 20.30 uur in café
Eikenhof.
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De Vrijwillige'rscentrale Heerlen
zoekt vrijwilligers voor devolgende
functies:

Eethuis: Een eethuis voor mensen,
die geen zin hebben om alleen te
eten ofte koken vraagt vrijwilligers
voor het opdienen van de maaltij-
denen het serveren van de frisdran-
ken bij het eten. Tijdsduur: mini-
maal twee middagen per week. Ge-
zocht worden mensen die ervaring
hebben met het Serveren.

Optochtbegeleiding: Een carna-
valsvereniging in Heerlen zoekt
vrijwilligers die op zondag 25 fe-
bruari mee willen doen met het be-
geleiden van een optocht. Daartoe
worden mensen van 'rijpere' leeftijd
gezochtdie initiatiefkunnen nemen
en willen samenwerken met ande-
ren in de werkgroep.

Secretariaatsmedewerker: Een ad-
viesinstantie voor ouderenbeleid
ten behoeve van de gemeente en di-
verse instellingen, vraagt een vrij-
williger die bereid is mee te werken
op het secretariaat. Taken: notule-
ren van vergaderingen en het bewa-
ken van de agenda. Daarnaast ook

telefoon en post verzor-
gen en het bijhouden van het ar-
chief. Tenslotte het mee uitschrij-
ven van vergaderingen en bewaken
van de besluitvorming.

Naaimachine-adviseur: Een instel-
ling die zinvol werk wil bieden aan
mensen die, door omstandigheden
plaatsing in een normaal arbeids-
proces niet aankunnen, vraagt een
vrijwilliger om zijn kennis over het
reviseren van naaimachines over te
dragen op anderen. Doel hiervan is
het ondersteunen van projecten in
de Derde Wereld.

Scoutingleiding: Een verkenners-
groep in Heerlen is op zoek naar
vrijwilligers voor het begeleiden
vanrowans en sherpa's in de leeftijd
van 14-18 jaar (vrijdag 19-21 uur) en
een groepwelpen van 7-10 jaar. Ver-
eist is het goed kunnen omgaan met
jongeren, het beschikken over crea-
tieve aanleg en zélfouder zijn dan 20
jaar.

Begeleiding tafeltennis: Enthou-
siaste vrijwilligers gevraagd voor
een tafeltennisvereniging. Het gaat
om de begeleiding van een groep
jongeren in de leeftijd van 8 tot 12
jaar. Behalve het begeleiden van de
jeugdcompetitie op zaterdagmor-
genwordt ook gedacht aan opzetten
van nevenactiviteiten. Bijvoorbeeld
Sinterklaasfeesten en speurtochten.

Filmhuismedewerkers: Het film-
huis in Heerlen vraagt voor de vrij-
dag-, de zaterdag-, zondag-en de
maandagavonden vrijwilligers voor
de bardienst. Taken zijn: tappen en "
schoonhouden van de ruimtes en
deelnemen aan voorkomende over-
legsituaties.

Muziekvereniging: Een jeugdrhu-
ziekvereniging vraagt mensen voor:
het verzorgen van instrumenten,
ophalen van oud papier en het bij-
houden van de financiële admini-
stratie. Ook tot de taak van de-vrij-
williger behoort het verzorgen van
verfrissingen en het op peil houden
van deze drankvoorraad. Verder
■zoekt de vereniging een vrijwilliger
om het vice-voorzitterschap op zich
té nemen!

Hengelsportvereniging: Voor de
verzorging van de flora en de fauna
rondom de visvijvers en voor het
onderhoudvan de vijvers, zoekt een
hengelsportverenigingvrijwilligers.

Kinderjeugdwerk: Een stichting
vraagt mensen voor het begeleiden
van knutselmiddagen en het voorle-
zen aan kinderen van 4 tot 7 jaar.

Maaltijdvoorziening: Een organi-
satie voor maaltijdvoorziening
zoekt vrijwilligers voor het bezor-
gen van warme maaltijden, het ver-
zorgen van de tafel en het onder-
houden van contacten met mensen
uit de eetgroep.

Onderhoudswerkzaamheden: Door
een stichting voor onderhouds-
werkzaamheden worden vrijwilli-
gers gevraagd die bereid zijn om
kleine klussen op te knappen. Het
gaat om schilderwerk, reparaties en
electriciteit.

Voor meer informatie: Vrijwilligers-
centrale Heerlen, Burg. van Gruns-
venplein 2, telefoon: 713971.

Feest bij
Open Huis

HEERLEN - De stichting Open
Huis aan de Gasthuisstraat in
Heerlen viert feest. Het trefcen-
trum bestaat namelijk twaalfe-
neenhalf jaar. Het Open Huis is
een soort huiskamer voor ieder-
een. Het zijn vooral mensen die
nu en dan eens behoefte hebben
aan een praatje, die gebruik ma-
ken van deze huiskamer. Res-
pect voor de eigenwaarde van
ieder individu wordt in ieder ge-
val hoog in het vaandel gedra-
gen.
Op 28 januari wordt er in de
Gasthuisstraat een fancy-fair-
/hobby-beurs gehouden met aan-
sluitend een feestavond. Een en
ander begint om 12.00 uur. Naast
tal van bekende attracties laten
diverse mensen schilderijen,
houten speelgoed en zelfge-
maakte gebruiksvoorwerpen
zien. 's Avonds treden het Ge-
stichtsorkesi van Weterhof en
het koor van de apostolische ge-
meente op. Voorts is er een dis-
co-show en worden playback- en
strjldanswedstrrjden gehouden.

klein journaal



" In een uiterste poging de aandacht op te eisen voor zijn situatie is de wanhopige Roe-
meen Stefan Bartos inzijn Susterseflat dehongerstaking begonnen. Foto's: peterROOZEN

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Amsterdamse politie met de me-
dedeling dat hij illegaal ons land
was binnengekomen.

door math wijnands hij in zijn kleine flat aan de
Beatrixlaan in Susteren in
hongerstaking gegaan. „Die
grote onzekerheid maakt
me kapot. Ik weet dat dit
geen goede actie is, maar er
bleef niets anders meer
over. Ik zweef tussen hemel
en aarde."

Hij vroeg gelijk politiek asiel
aan. De gebruikelijke procedure
werd gestart en in afwachting
daarvan kreeg hij onderdak in
het asielzoekerscentrum in Lut-
telgeest. Maar het wachten duur-
de lang.
Het enige 'levensteken' dat Bar-
tos van de autoriteiten kreeg was
de boodschap dat hij moest ver-
huizen naar de flat in Susteren,
waar hij met twee andere andere
landgenoten verder moet wach-
ten op een definitiefantwoord op
zijn asielaanvrage.

de. Daarvan waren er zeker 5.000
lid van de Securitate. Naast mijn
dagelijkse werk zat ik in een
soort schrijvers-groepje. We
mochten onder meer propagan-
da schrijven voor de fabriek.
Maar dat waren pure leugens en
op een gegeven moment pro-
beerde ik tussen de regels door
de waarheid te zeggen. Ook was
ik betrokken bij de produktie
van illegale pamfletten. Toen
ben ik behoorlijk in de proble-
men geraakt. In april 1988 lukte
het me om te vluchten", vertelt
Stefan Bartos in het kort zijn re-
laas.

SUSTEREN - „Al belt Ilies-
cu mij persoonlijk op met
de vraag of ik terug wil ko-
men naar Roemenië en be-
looft hij me plechtig dat me
niks zal gebeuren, dan nog
durf ik niet terug." Stefan
Bartos, de 33-jarige ge-
vluchte Roemeen die in
Susteren woont, probeert
op die manier aan te tonen
hoe groot zijn angst is om
terug te keren naar zijn
noodlijdende' vaderland.
Aangezien hij na 15 maan-
den wachten in Nederland
nog steeds geen uitsluitsel
heeft over mogelijk politiek
asiel, 'zelfs nog geen levens-
teken van de autoriteiten', is

In april 1988 besloot Stefan Bar-
tos te vluchten voor het sohrik-
bewind van Ceausescu. Hij
woonde toen in de stad Galati,
enkele kilometers van de Russi-
sche grens. De Susterse Roe-
meen had veel problemen met de
gevreesde Securitate en werd di-
verse keren gemarteld. Hij wijst
op zyn stifttanden ter vervan-
ging van de uitgeslagen tanden.

„Ik werkte in een fabriekscom-
plex, dat 83.000 werknemers tel-

Een halfjaar zat hij in een Joego-
slavisch vluchtelingenkamp,
maar toen de Joegoslavische
autoriteiten de Roemenen de
grens dreigden over te zetten
vluchtte hij opnieuw.Op 24 okto-
ber 1988 meldde hij zich bij de

maar Stefan Bartos zegt toe die
niet te zullen weigeren. Wel blijft
hij weigeren te eten, totdat de
autoriteiten zijn aanvrage zullen
behandelen.

meen wist niet alleen tot twe^
keer toe een baan te vinden, hl)

vond als begenadigd voetballer
ook een voetbalclub om te trai-
nen en maakte daar veel vrien-
den. Maar opnieuw belette zijn
huidige status hem de toestem-
ming om wedstrijden te mogen
spelen.

Tevergeefs
„Tot nu toe tevergeefs. Nu het re-
giem Ceausescu omver gewor-
pen is, vrees ik teruggestuurd te
worden. Ik word gek van de on-
zekerheid en de angst. Hoe vaak
ik ook bel naar het ministerie,
hoeveel brieven ik ook schrijf,
hoe vaak mijn Nederlandse
vrienden en mijn advocaat ook
proberen, ik krijg nooit enig ant-
woord. Zelfs niet als ik iedere
dinsdag op het gemeentehuis
moet stempelen."

„Behalve mijn angst is er nog een
reden waarom het asiel snel
moet komen. Ik had al twee maal
een baan kunnen krijgen. Maar
omdat mijn papieren niet in orde
waren, ging dat niet door. Ik wil
graag werken en in mijn eigen le-

Taal
Stefan Bartos zegt allewil van de
wereld getoond te hebben om
zich aan te passen. Hij beheerst
de Nederlandse taal bijnaperfect
en blijkt bijzonder goed op de
hoogte van de Nederlandse sa-
menleving. Dagelijks leest hij
kranten en in de openbare biblio-
theek gaat hij boeken lezen.

„Het is voor ons gewoonheerlijk
als jezomaar overal de waarheid
kan lezen", geeft hij toe. De Roe-

vensonderhoud voorzien, want
van die toelage van 445 gulden
per maand kan ik niet rondko-
men."
„Deze hongerstaking, die van-
daag (gisteren, red.) de vierde
dag ingaat, is zeker geen goede
en sympatieke actie. Ik weet ech-
ter niets anders meer te beden-
ken om de aandacht te trekken.
Overigens heeft dit niets te ma-
ken"met diezelfde actie van mijn
landgenoten in Echt, die weige-
ren te eten omdat de maaltijden
slecht zijn", legt de hongerstaker
uit.
Alhoewel hij nog niet ziek is, be-
ginnen zich langzaam de eerste
verschijnselen van verzwakking
in zijn gezicht af te tekenen. Een
dokter is er nog niet geweest,

Roemenen in
hongerstaking

halen patat

Dat heeft directeur Bert Have-
nith van het opvangcentrum gis-

ECHT - Een aantal van de veer-
tien, sinds vorige week donder-
dag hongerstakende Roemenen
blijken afgelopen weekeinde in
Echt gewoon patat met zuur-
vlees te hebben gegeten. Het is
echter niet bekend of de actie
waarmee zij een woning willen
afdwingen daarmee is beëindigd.
De directie van het opvangcen-
trum voor asielzoekers wil waar-
schijnlijk morgen een bemidde-
lingspoging wagen om de Roe-
menen de actie te doen beëindi-
gen.

teren bevestigd. De woordvoer-
ster van de Roemenen was giste-
ren niet bereikbaar voor com-
mentaar.
De bemiddelingspoging, heeft
vooral ten doel escalatie tussen
voor- en tegenstanders van de ac-
tie te voorkomen. Medebewo-
ners die tegen de actie van de
Roemenen zijn, hebben de direc-

Over de patat zegt Havenith:
„Dat de mensen zijn gaan eten
juich ik in feite alleen maar toe.
Dat ze daarmee de boel belaze-
ren, vind ik minder van belang".

Tevens wil de directie bemidde-
len om onder het personeel ont-
stane spanningen weg te nemen.
De directie vreest dat de Roeme-
nen wellicht uit vrees voor ge-
zichtsverlies de actie onnodig
zullen voortzetten.

tic inmiddels al aangeboden een
einde te maken aan de honger-
staking. „Een dergelijke tegenac-
tie kunnen we niet tolereren en
moeten we dat ook kost wat kost
zien te voorkomen", verzekert
Havenith.

Lovend
Bartos blijkt ondanks alles zeer
lovend over Nederland. ~pc
mensen zijn bijzonder gastvrij'
Overal krijg je hulp en wat he»
belangrijkste is, je mag hardop j*
mening zeggen. Als ik hier wi*
blijven wonen, werken en leven»
zal ik me uiteraard moeten aan-
passen. Nou, dan zul jeallereerst
de taal moeten leren. Maar nü
ben ik ook nog bang dat ik juist
door deze actie het land zal wor-
den uitgezet. Er restte mij helaas
niets anders meer."
Waarom hij na de omwenteling
in zijn land toch niet terug durft-
„Roemenië zal in plaats van door
een dictator nu door de militai-
ren geregeerd gaan worden. Kijk
maar naar Timisoara, waar de
militairen dit weekeinde al de
macht hebben overgenomen-
Dat is eveneens verre van ideaal-
Én er zitten nog te veel commu-
nisten op de hoogste posten-
Nee, de toestand is nog lang niet
stabiel. De huidige regering
heeft meer oog voor het winnen
van populariteit dan voor he*
maken van beleid. Democratie in
Roemenië is nog ver weg."

DEN HAAG/SCHINNEN/ROER-
MOND - De garagebedrijven Timoil
uit Roermond en Keulen B.V. uit
Schinnen hebben, met steun van
een dertigtal andere garagebedrij-
ven en enkele inzamelaars van afge-
werkte olie, in kort geding bij de
Raad van State felle kritiek geuit op
het saneringsplan van het ministe-
rie van VROM inzake het inzamelen
van afgewerkte olie.

In dit saneringsplan wordt Neder-
land opgedeeld in zes regio's. Zes
grote inzamelaars krijgen vergun-
ning op grond van de WCA (Wet
Chemisch Afvalstoffen) om in de
hun toebedeelde regio afgewerkte
olie en klein chemisch afval op te
halen. De garagebedrijven vrezen
monopolievorming, lange wachttij-
den en prijsverhogingen door het
ontbreken van concurrentie. Een
aantal kleine inzamelbedrijven valt
buiten de boot.

kan het Delftse bedrijf Wub"
B.V. in de plaats treden. gj'
Voor Wubben is de zuidelijke
een zogeheten rechtgebied-
wordt, aldus de woordvoerder t
VROM mrH. Uniken Venema.»j,
nopolievorming voorkomen- 5
een regio zijn altijd twee bedril j
actief. VROM stelt verder
maximum prijs per kubieke n*
op te halen olie vast.
De maximumprijs is volgens &e.^zwaarmakende garagebedrijf
niet de oplossing. Die wordt bl*j
maar gevraagd bij hele kleine P.*jjji
en. Zij stellen dat ze met de hui
inzamelaar, Wubben, zeer tevre^
zijn. Uniken Venema suggereer
dat Wubben zijn klanten heeft °jgehaald beroep in te stellen &*
het saneringsplan. a
De voorzitter van de geschillen?
ling van de Raad van State, <*'. o
Veringa, maakt spoedig beken j

VROM het saneringsbeleid
doorzetten. >

Olie-inzamelaars
procederen tegen
saneringsplannen

'Disco's streng
gecontroleerd'

BrandweerKerkrade en Heerlen reageren op Spaanse brand
werd er veel meer gedanst. Nu heb-
ben de mensen blijkbaar meer be-
hoefte aan een goed gesprek. Dit
houdt in dat er per vierkante meter
meer mensen verzameld zijn. Door
deze veranderde gedragsregel zijn
onder andere meer uitgangen nood-
zakelijk en moet bekeken worden
hoebreed die moeten zijn om bij ge-
vaar paniek te voorkomen. Nood-
verlichting is ook zeer belangrijk.
Met name om de vluchtwegen snel
te kunnen vinden en paniekerig ge-
drag in te dammen."

HEERLEN - Wéér heeft een disco-
brand zijn vernietigend werk ge-
daan en wéér hebben, veelal jeugdi-
gen, dit met de dood moeten beko-
pen. Ook deze keer beweerden de
verantwoordelijke instanties dat
deze discotheek aan de veiligheids-
voorschriften voldeed.

„In principe brengen we een keer
per jaar een bezoek aan alle horeca-

„Een dergelijk ramp is hier nog
nooit gebeurd. Desondanks moeten
we attent blijven en er op bedacht
zrjn dat zich zoiets in onze contreien
toch eens zou kunnen voordoen",
reageert een bedachtzame R. van de
Wiel, hoofd preventie van de Heer-
lense brandweer op de ramp in Za-
ragoza. Zijn Kerkraadse collega W.
Frissen is over de kans op een der-
gelijk ramp gedecideerder. En laat
onomwonden weten: „Hier kan dat
niet gebeuren".

Slingers
Hoewel er in Kerkrade niet zo veel
disco's zijn als in Heerlen, laat hoofd
preventie W. Frissen van Kerkrade
weten dat er in principe een keer
per jaar („door de bezuinigingen is
dat niet altijd haalbaar") wordt ge-
controleerd. Ook in Kerkrade, met
als grootst disco Drop In, moeten de
horecagelegenheden aan strenge
veiligheidseisen voldoen. De ex-
ploitanten zijn zich van deze maat-
regelen terdege bewust.
„Bij ons zijn alle brandbare versie-
ringen verboden en zul je tijdens de
carnaval en andere festiviteiten dan
ook geen papieren slingers als pla-
fondversiering aantreffen", voor-
spelt Frissen.

lokaliteiten in de Oostelijke Mijn-
streek, waar kritisch wordt gekeken
of men zich aan de veiligheidsvoor-
schriften houdt. Disco's worden
zelfs twee keer per jaar door ons
(hinderwet, politie en brandweer -red.) bezocht. Wij brengen dan ver-
volgens weer rapport uit aan het
Heerlense college, dat de veiligheid
met name van disco's en horecage-
legenheden, hoog in het vaandel
heeft staan."
In Heerlen brengen voornamelijk in
de weekeinden ettelijke duizenden
danslustigen van heinde en ver een
bezoek aan de ongeveer tien disco's.
De Peppermill en de Diligence bij-
voorbeeld zijn alleen al goed voor
zon 4.000 bezoekers. Het is opmer-
kelijk dat er in de Heerlense disco-
theken relatief genomen weinig
overdreven 'versierselen' („die moe-
ten geïmpregneerd zijn en aan vei-
ligheidseisenvoldoen") zijn.
Ook het gedrag van de jongeren is
veranderd. Van de Wiel: „Vroeger

In de regio Limburg en Oost-Bra-
bant mag het Nijmeegse bedrijf
Ozon-Veroll gaan opereren. Die re-
gio heet het plichtgebied van Ozon-
Veroll te zijn.Als aanbieders van af-
val Ozon-Veroll te duur vinden, dan

GDiepe smart bij de ouders van een van de 43 slachtoffers van
de disco-brand in Zaragoza. In Heerlen en omgeving is er vol-
gens de brandweer niet veel kans op een dergelijkeramp.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat zij
voor ons geweest is, delen wij u mede, dat God na
een liefdevolle verzorging in de Verpleegkliniek te
Heerlen, tot Zich heeft genomen, voorzien van het
h. sacrament der zieken, in de gezegende ouder-
dom van 90 jaar, onze dierbare zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Anna Gorissen
Wij bevelen haar in uw gebed aan.'

Familie Gorissen
Bocholtz, 14 januari 1990
Bejaardencentrum "Bocholtz"
Corr.adres: Op deKlinkert 50, 6351 CR Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal gehouden worden op donderdag 18 janua-
ri a.s. om 11.00uur in deparochiekerk van de H. Ja-
cobus de Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Rozenkransgebed heden, dinsdag 16 januari om
18.45 uur, aansluitend avondmis, in voornoemde
parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel, Dr.
Ottenstraat 60, Simpelveld.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annoncé als zodanigte willen beschou-
wen.

Happart
wil vrede
in Voeren

'S GRAVENVOEREN- Ex-bur-
gemeester José Happart van
Voeren, die in 1987 de val van de
regering-Martens-VI veroorzaak-
te, wil niet de aanleidingvormen
voor een nieuwe kabinetscrisis.
„Het is nu tijd om vrede te slui-
ten. Er is een begin van aanvaar-
ding zichtbaar" tussen Neder-
lands- en Franstaligen, meent
Happart.
De gemeentebestuurder, die ook
na zijn vertrek als burgemeester
een groot stempel blijft drukken
op de Voerense dorpspolitiek,
deed zijn uitlatingen in een inter-
view in De Standaard en Le Peu-
ple.

officiële mededeling
RECTIFICATIE

GEMEENTE SCHINNEN
BEKENDMAKING . Jl

De burgemeester van Schin j
brengt ter openbare kennis dat.
ingangvan 17 januarias. gedur^.^
één maand ter secretarie, afde' ,e',
ROV, kamer 2.09, voor een ied';roI,t*
inzage liggen de navolgende
werp-bestemmingsplannen:
- bestemmingsplan "In den "

te Oirsbeek; . -^- bestemmingsplan "Herzie
terrein Solberg";

>? -e§
- bestemmingsplan "Ma

Thull"; ooi- bestemmingsplan "Manége v
venderweg"; . j-ii

- bestemmingsplan "le herzie y.
van het bestemmingsplan gj'
bouwde kom (Amstenrade) l et

Een ieder die bezwaren heeft t
bovenvermelde ontwerpbes
mingsplannen kan deze b111"^^bovenvermelde termijn schrill^
ter kennis brengen van de genl
teraad.
Schinnen, 15 januari 1990
De burgemeester voornoemd,
F.I.J. Loefen

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een kortstondige ziekte is op 86-jarige leeftijd,
toch nog onverwacht van ons heengegaanen daar-
mee begonnen aan haar intens verlangde rust, onze
onvergetelijke oma, overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster en tante

Stien van Leuken
weduwevan

Jan Otte
Klein- en achterkleinkinderen
Familie van Leuken
Familie Otte

Kerkrade, 14 januari 1990
Schaesbergerstraat 25 K 213
Corr.adres: Rukkerweg 189, 6418 TT Heerlen
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
18.00 tot 19.30 uur in het streekmortuarium aan de
St. Pieterstraat 145 te Kerkrade.
Dit is op het terrein van de Lückerheidekliniek.
De gebedsdiensten de crematieplechtigheid zullen
gehoudenworden in het crematorium aan de Im-
stenraderweg te Heerlen op vrijdag 19 januari om
11.00 uur.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-
heid is uw naam in het condoléanceregister te
schrijven.

(ADVERTENTIE)

OOK MOOIE OGEN HEBBEN SOMS HULP NODIG...

KONTAKTLENZEN-BRILLENSPECI AALZAAK

f^ÊÊÊ^\ I InnCOQn Honigmanstraat 37, Heerlen
I*o DN "'t/l 1000 I Telefoon 045-716705

\^_^/ Oog meetkundige - Opticien - Ko ntaktlenss pee ialist

Limburgs dagblad J provincie
Dinsdag 16 januari 1990 " 14

Hongerstaking wanhoopspoging van Susterse Roemeen

'Al belt Iliescuzelf
dan ga ik niet terug'



terparkstadion die
dag vol te krijgen en
heeft het publiek
kaarten aangeboden'
voor schappelijke
prijzen (zitplaats tien
gulden, staanplaats
vijf gulden). Een ac-
tieteam is sinds afge-
lopen vrijdag bezig
allerlei bedrijven enLimburgs SportDagblad

GRONINGEN - Er-
win en Ronald Koe-
man hebben 1500
staanplaatsen opge-
kocht voor het duel
FC Groningen-RKC.
De noodlijdende
club is een actie be-
gonnen om het Oos-

Van onze
sportredactie

Nationaal kampioene schakelt Kohde-Kilsch uit

Stunt Nicole Jagerman

Haantjes sneuvelt
in slotseconden

Dinsdag 16 januari 1990 " 15

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

duel door de scheidsrechter bij dé
stand 2-3 gestaakt wegens een onge-
val van de keeper van Bekkers Tec-
tyl. Leon Halmans zorgde ervoor
dat de eindstand 3-3 werd.Nlm_ , ~ !n de derde ronde om de

'°or l!rndse zaalvoutbalbeker ver-
doe,;., Haïmtjes/Bubo gisteravond
2-3 v ongelukkig in de slotfase met
*eer Leo Lobel Docshop. In een
Prim S°ede zaalvoetbalwedstrijd,

geleid door scheidsrechter
dert* liep HaantJes in de eerste
Wrst n minuten tegen een 0-2 ach-
hoeoand aan door treffers van Ver-■ het r

en sPlithof. Vier minuten voor
gen!UstsiSnaal kon Dave Tokaya te-'»scoren.

Nijssen
roemloos
ten onder

MELBOURNE -
Kunnen Michiel
Schapers en Torn
Nijssen nog wel
worden opgesteld
in het Nederlands
Daviscupteam,
dat begin februari
in Bremen tegen
de Bondsreubliek
aantreedt? Voor
die vraag ziet
bondscoach Stan-
ley Franker zich
geplaatst na de
eerste dag van de
open Australi-
sche tenniskam-
pioenschappen in
Melbourne.
De allengs op zijn
retour rakende
steunpilaar van
het nationale ten-
nis ging op een
ontluisterende
manier onderuit.
Todd Woodbrid-
ge, één van de be-
teren uit de
Australische
jeugdschool van
Ray Ruffels,
klopte Schapers
in nog geen twee
uur spelen met
4.6, 6-0, 6-3, 6-1.
Torn Nijssen ver-
loor met 3-6, 2-6,
6-7 (1-7) van Lars
Jonsson, een ma-
tig begaafde
Zweed, die op het
gebied van wils-
kracht iets meer
te bieden .had.

" Nicole Jager-
man had giste-
ren goed jui-
chen in Mel-
bourne.

Foto: SOENAR
CHAMID

NOC-bestuur in problemen
Storm om voorzitterschap woedt in alle hevigheid

"ad
*^alv pauze Pure reclame voor het
i»ii n

, ?etbal* Het duurde tot zeven
liers h

n VOor ti*'d voordat Lei Rem-
dan ac Beekse ploeg naar de meer
Schi t

Verdiende gelijkmaker kon
**ek h n' *n een sPannende slotfase
digei*et duelin een gelijkspel te ein-
tiiri 7. maar dertien seconden voor
"V<£°n Verhoef voor Leo Lobel'fefft p wat gelukkigdewinnendever scoren.
Bij t"wV^uwen-Depa stond het na de
hier K--e sPeelt-Jd 1-1. Depa won
fy>kur het strafschoppen nemen.
<le B y?ns tegen Kras Boys eindig-

k-: Kras Boys was hier het
Sch„ by het nemen van de straf-n°Ppen.

kla°^ de competitie in de landelijke
lUssle Werd het restant van het duel
sUthen. Bekkers Tectyl en Bruns-

Uitgespeeld. Eerder werd het

Uitslagen hoofdklasse zuid: Brikske-Cos-mos 5-7, Meyers-Laumen 4-1, Sportclub-
Bastings 2 1-4, Marathon-Egor 1-1, Eijsden-
Bouwkompas 7-3, Hans Anders-Yerna 8-5.
De stand: 1. Meyers 14-25, 2. Cosmos 14-20,
3. Eijsden 14-19, 4. rans Anders 14-19, 5
Brikske 14-15, 6. Egor 13-14, 7. Laumen 14-
-12, 8. Bouwkompas 13-11, 9. Bastings 2 13-
-11, 10. Sportclub 13-11, 11. Stap In 13-7, 12Marathon 14-7, 13. Yerna 14-6.

Hoofdklasse noord: Wittenhorst-Fermonia
Boys 3-5, Peters Geluidsbanden-FC Dun-
derberg 2-2, Amicitia-'t Haöfke 1-3, Alt-
weerterheide-'t Huukske 4-0, Horner-
hof-FC Wierts II 5-2, RFC Tim Oil-Baarlo
6-3, Neeritter-Perey Verzekeringen 1-2.
De stand: 1. 't Haöfke 15-24, 2. Perey Verze-
keringen 15-22, 3. RFC Tim Oil 15-20, 4. Fer-
monia Boys 15-19, 5. Peters Geluidsbanden
15-17, 6. FC Donderberg 15-16, 7. Neeritter
15-14.8. 't Huukske 15-14,9. FC Wierts II 15-
-13, 10. Amicitia 15-10, 11. Homerhof 15-1012. Wittenhorst 15-8, 13. Baarlo 15-6.

door bert groothand
WOERDEN - De messen worden geslepen. Was vroeger het
bestuur van het Nederlands Olympisch Comité een stoffig col-
lege waar nooit iets gebeurde, tegenwoordig volgen de gebeur-
tenissen elkaar op met de snelheid van het licht. Vorige week
werd bekend dat Piet de Bruin, voorzitter van de volleybal-
bond (NeVoBo) officieel kandidaat gesteld is door de sport-
bonden om voorzitter van het NOC? te worden. „Ik heb dat ook
gehoord," vertelt De Bruin. „Maar iemand moet dat toch ver-
keerd begrepen hebben. Ik wil het niet, maar ik zou dat ook ge-
woon niet kunnen".

Engelse selectie
met drie

nieuwelingen
kobhDEN ~De Engelse bondscoach
linge obson heeft drie nieuwe-
Selecr opgenomen mdc voorlopige
de e van dertig spelers waaruit
gaat Scp zal worden gekozen die
Van aeelnemen aan de eindronde
Vau Stri**d om de wereldtitel. Op-
"^ke te naam is die van Paul
v3niü 6en 21-Jarige middenvelder
sPel nster City* De andere twee
dige^n beiden voor Everton: verde-
*^e\v ji

Snodin en aanvaller Mike
gr0e ■ Opvallende afwezigen in de
voo p Van dertig, dievolgende week
*% cc dagen bij elkaar komt,
Cottflonder anderen Everton-spits
v*uio;e» en Nottingham Forest-aan-
kT* Nigei Clough.

ven. Men zegt nu dat ik het vuurtje
destijds heb aangestoken en dat ik
het daarom nu ook maar moet op-
lossen. De hele situatie binnen het
NOC-bestuur is diep verdrietig en
ik geef toe dat ik daar zelf ook oor-
zaak van ben. Ik laat het nu volledig
over aan hetbestuur, we hebben al-
leen gezegd dat Geesink geen goedevoorzitter zou zijn. Laat duidelijk
zijn: ik vind hem een geweldige
vent, maar ik denk dat je voor die
positie uit een ander hout gesneden
moet zijn. Om een goede voorzitter
te zijn, moet je de eigenschappen
van een kameleon hebben en hij
verdomt het gewoon om af en toe
water bij de wijn te doen".

Het huidige bestuur wordt geleid
door Koos Idenburg, voorzitter ad-
interim, die in mei van het toneel zal
verdwijnen. In een speciale verga-
dering zal men volgende week
waarschijnlijk beslissen wie de offi-
ciële kandidaat zal worden. Twee
maanden geleden stelde lOC-lid
Anton Geesink zijn kandidatuur
voor het voorzitterschap van het
NOC. Niet omdat de judoreus die
positie echt ambieerde, maar alleen
om met die daad discussie uit te lok-
ken. Het NOC-bestuur had namelijk
de voor de sportwereld vrij onbe-
kende Rahusen uit de hoge hoed ge-
toverd, iemand die zich alleen in de
golfwereld kan beroepen op enige
bestuurlijke ervaring. Voor Geesink
reden om zich onmiddellijk kandi-
daat te stellen en daarmee het aan-
bod te verbreden. " Enzo Scifo dreigde gisteren het Belgische trainingskamp teverlaten. Foto: MARCEL VAN HOORN

Scifo maakt stampij
Het NOC-bestuur zelf liet echter al
vrij snel weten niets in Geesink te
zien als voorzitter. Vorige week
kwam in alle onduidelijkheid die
onlosmakelijk met het NOC verbon-
den is, de naam van Piet de Bruin
naar boven. De Bruin was mede-
verantwoordelijk voor de val van
het vorige bestuur onder leiding
van Henk Vonhof. De NeVoßo-
preases geldt als een zeer invloed-
rijk man in de sportwereld, die de
naam heeft geen blad voor de mond
te nemen.

veranderen. „Ik ben en blijf Oost
duitser, wat er ook gebeurt", verklaarde de 22-jarige aanvaller deze
week. Thorn was na de omwentelin
gen in de DDR de eerste voetballei
die profiteerde van de mogelijkheid
op legale wijze in het westen te gaar
spelen. De aanvaller van Dynamc
Berlijn werd voor ruim 3 miljoer-
gulden aangetrokken door Bayei
Leverkusen.

" DORTMUND - De Westduitse in
ternational Andreas Möller speell
volgend jaar in het buitenland. Da'
heeft de 22-jarige middenveldregis-
seur voorzitter Niebaum van Borus
siaDortmund laten weten. Al maan
den is er sprakevan een transfer var
hetDuitse talent naar Italië of Span
je. Juventus en Real Madrid schij
nen geïnteresseerd te zijn.

Henryk Bolesta
voorlopig in
'appenmand

X*KRADE ~ Roda JC kan
j\ orlopig geen beroep doen op
2jnrykBolesta. De doelman, dievierdag tijdens de KNVB-be-

tegen SW in de-
Ver, WeSens een blessure, werdwangen door Jos Smits, blijktn spierscheuring te hebben op-
tot en' Met het herstel is twee
hoi lesIes weken gemoeid. Dat
Zonn l ln dat de Poolse doelman
Pan a^ ln elk geval niet van de
Rn?J 1J ls in de thuiswedstrijd van
het aJC te-§en FC Twente. Ook
her meesPelen van Henk Fraser,
Ue .uende van een liesopera-
vo ' ls. onzeker. Vandaag zal de
de stoPPer voor het eerst met
Ij;. Br°ep meetrainen. Afhanke-
of p aarvan Z3l bekeken worden
rnak

raser zondag zijnrentree kan

„Ik zou alleen al niet voor die plaats
in aanmerking willen komen," ver-volgt De Bruin, „omdat ik bij devol-leybalbond zit en die positie zou ikdan binnen een jaar op moeten ge-

Vuurtje

Het wordt zo langzamerhand steeds
moeilijker om iemand te vinden die
de scepter van Idenburg kan over-
nemen. Is het NOC-bestuur daar
zelf ook niet schuldig aan? „Een
beetje wel. De spoeling is toch al
dun en wordt door dit soort gesode-
mieter steeds dunner. Die meneer
Rahusen bijvoorbeeld, ik ken hem
helemaal niet en zal daarom zeker
niet op hem stemmen, maar die
wordt op deze manier steeds meer
beschadigd. Ik heb begrepen dat
Sjoerd Feenstra (ex-voorzitter van
de Nederlandse IJshockey Bond,
red.) nu door een aantal bonden
naar voren geschoven zal worden.
Hij kan zeker op mijn steun reke-
nen. Het bestuur moet nu zélf orde
op zaken stellen en één kandidaat
naar voren schuiven en als dat tot
het terutrekken van Rahusen leidt,
met het bijbehorende gezichtsver-
lies, dan moet dat maar. De tijd dat
de bonden zich een oor lieten aan-
naaien is voorbij".

BRUSSEL - Enzo Scifo heeft het
trainingskamp van de Belgische na-
tionale ploeg gisteren op zijn kop
gezet. De speler van Auxerre dreig-
de te vertrekken toen bondscoachWalter Meeuws hem te verstaan gaf
dat hij morgen in het vriendschap-
pelijke duel met Griekenland reser-
ve staat.

De boze Scifo, die in deaanloop vande Europese titelstrijd van 1984 totBelg werd genaturaliseerd, weiger-

de met de selectie van zestien mee
te trainen toen hij het nieuws hoor-
de. Oud-bondscoach Guy Thijs en
bondsvoorzitter Michel d'Hooghe
moesten op Scifo inpraten, om hem
in Brussel te houden.

" LAGOS - Nigeria heeft vanaf
april een competitie voor profs. Dat
heeft Nathaniel Idowu, voorzitter
van het comité dat zich bezighoudt
met de professionalisering van het
voetbal, bekend gemaakt. De toe-

komstige profverenigingen moeten
overzeven jaarbeschikken over een
stadion met ten minste 45.000 plaat-
sen. De competitie van amateurs in
Nigeria, waar ex-MW-trainer Cle-
mens Westerhof bondscoach is,
blijft gewoon bestaan.

" GRAN GANARIA - Andreas
Thorn mag dan wel als voetballer
'gevlucht' zijn naar het westen, de
ster van het Oostduitse voetbal
denkter niet aan van nationaliteit te

personen te benade-
ren. Er zijn nu nog
6000 plaatsen over in
het stadion, dat
20.000 mensen kan
bergen. Erwin en
Rold Koeman wer-
den gisteren ook be-
naderd door het ac-
tieteam. Ze namen
prompt vijftienhon-
derd staanplaatsen
af en stelden die be-
schikbaar aan jeugd-
voetballers in de pro-
vincie.

Koemannen kopen
1500 kaarten

Lambert veroordeelt
tot twee maanden cel

Van onze sportredactie

BRUSSEL - Francois Lambert,
geldschietervan de Belgische ADR-
wielerploeg, is gisteren door de
rechtbank van Brussel veroordeeld
tot twee maanden gevangenisstraf
wegens het veelvuldig uitschrijven
van ongedekte cheques. De Belg

werd enkele jaren geleden ook al
eens veroordeeld voor een dergelijk
vergrijp.

Lambert is al geruime tijd in op-
spraak wegens malafide handelin-
gen. Behalve de zaak die gisteren
voor de rechtbank in Brussel dien-
de, lopen tegen de sponsor van de

wielerploeg nog enkele processen.
Lambert leeft onder meer in onmin
met Greg Le Mond, die vorig jaar in
de ADR-ploeg de Tour de France
won. De Amerikaan wil onder het
nog doorlopende contract uit, om-
dat volgens hem Lambert zich niet
aan de financiële afspraken houdt.

Overigens is ploegleider José de
Cauwer er op het laatste moment in
geslaagd een nieuwe hoofdsponsor
aan de haak te slaan. Deze werd ge-
vonden in het Spaanse Patemina.
ADR blijft aan de ploeg verbonden
als co-sponsor.

MELBOURNE- Honderd procent score voor de vrouwen, nul
voor de mannen. Dat was de balans na de eerste dag van de
open Australische tenniskampioenschappen in Melbourne.
Michiel Schapers haalde een zeperd, Nicole Jagerman speelde
een van de beste partijen in haar leven.

Op de eerste dag waren de Neder-
landers alleen op de buitenbanen
actief. Nationaal kampioene Nicole
Jagerman maakte de beste uitslag
van haar carrière sinds zij drieën-
halfjaar geleden in Argentinië van
de Amerikaanse Zina Garrison won.
Ze klopte in Melbourne Claudia
Kohde-Kilsch, die in de Bondsrepu-
bliek nog altijd tweede staat achter
Steffi Graf, in twee sets: 6-4, 7-6.
Vooral in de tiebreak van de tweede
set bleek hoezeer de betere sprei-
ding de moraal van de slecht lopen-
de Westduitse had ondermijnd. In
de kortst mogelijke tijd stond ze
met 6-1 voor, waarna zij het derde
van de vijf matchpunten besliste.

Met de vertrouwde figuur van
bondscoach Stanley Franker weer
aan haar zijde schudde Brenda
Schultz de muizenissen van 1989
van zich af. Martine Pawlik, ook een
Westduitse, werd daar met 6-4 6-3
het slachtoffer van. Zelfs Carin Bak-
kum ging mee met de trend. De 27-
-jarige blonde speelster uit Heems-
kerk behaalde haar eerste zege in
een Grandslamtoernooi, ten koste
van de Australische Kristine Rad-
ford: 6-3 6-2.

Belangen
Mark Koevermans en Paul Haar-
huis kunnen het op de tweede dag
beter doen. Mits Miloslav Mecir en
Boris Becker bereid zijn mee te wer-
ken. De Tsjechoslowaak zal dat wel-
lichtwel doen.Hij heeft lastvan een
enkelblessure en is aan trainen nau-
welijks toegekomen. Voor Boris
staan er echter grote belangen op
het spel. Hij kan de nummer 1-posi-
tie op de wereldranglijst overne-
men, mits Lendl niet verder komt
dan de kwartfinales. Becker is er
precies de figuur voor om zich door
dat perspectief buitengewoon te la-
ten inspireren.

Op de verende kunststofmat, die
drie jaar geleden het traditionele
gras is komen vervangen, wordt me-
nige arrivé er pijnlijkaan herinnerd,
dat er weer een nieuwe tennisgene-
ratie is opgestaan. Het overkwam
Tim Mayotte, zesde geplaatst, in een
gruwelijke met 12-10 besliste vijf-
setter tegen Pete Sampras. Gentle-
man Tim was nog wel gewaar-
schuwd. Vorige week leverde zijn
achttienjarige landgenoot hem in de
eerste ronde van Sydney precies
hetzelfde kunstje.

Incident
Sampras, die bij de open Ameri-
kaanse kampioenschappen Wilan-
der uitschakelde, staat 58ste op de
wereldranglijst; één plaats boven
Jean Fleurian. De Fransman was de
tweede verrassing van de dag met
een overwinning op de als zevende
geplaatste Emilio Sanchez.

Bobsleeër
verongelukt

ALTENBERG - De talentvolle
Oostduitse bobsleeër Peter Förster
is tijdens de training op de baan in
Altenberg verongelukt. De 28-jarige
atleet, die in de DDR de opvolger
genoemd werd van Olympisch kam-
pioen Wolfgang Hoppe, crashte aan
het einde van een trainingsrun. Hij
overleed op weg naar het zieken-
huis. Zijn remmer bleef ongedeerd.
Het was het tweede ongeluk met do-
delijke afloop dit seizoen op de
Oostduitse baan. In november
kwam een onervaren Roemeense
stuurman om het leven tijdens een
wereldbekerwedstrijd. Eva-Maria
Wehling, official van de Oostduitse
bobsportbond, zei dat de videoban-
den zullen worden bekeken om de
oorzaak van Försters ongeluk te
achterhalen.

De Oostenrijker Antonitsch nam de
Australische anti-apartheidsbewe-
ging werk uit handen door Amos
Mansdorf in vijf sets te kloppen. De
Israëliër raakte vorige week in op-
spraak, toen hij in Auckland een al-
lerongelukkigste vergelijking
maakte tussen de strijders tegen
rassendiscriminatie en nazi-Duits-
land.

Jan Timman
in retraite

Van onze sportredactie

VENRAY - Jan Timman heeft tij-
dens een simultaanseance in Ven-
ray, waar hij het opnam tegen vijf-
endertig tegenstanders, een scoregeboekt van 97 procent. Hij stond
twee remises toe en verloor één par-
ty. Dat laatste overkwam de schaak-
grootmeester tegenPiet van Genug-
ten, de 'meester' Engelse taal aar*
het Boschveldcollege, waar Jan
Timman gisteravond een zijspron-
getje maakte in de aanloop naar zijjnmatch tegen Anatoli Karpov. Dat
duel, met als inzet het recht om we-
reldkampioen Gary Kasparov uit de
dagen, wordt in maart in Koeala
Loempoer gehouden.
De seance van Timman, die in Veji-
ray een ontspannen indruk maakte,
was zijn laatste optreden in hét
openbaar alvorens hij naar Maleisjë
afreist. Vanafvandaag gaat hij in re-
traite. „Ik moet me nu echt alleen
bezig houden met de technische
voorbereiding op de wedstrijd te-
gen Karpov," aldus Timman. „EêYi
voordeel is, dat ik me gezond voel
en dat ik geen problemen aan mijn
hoofd heb."

Comaneci zou
naar Roemenië

terug willen
BUKAREST - Nadia Comaneci zou
binnenkort willen terugkeren naar
Roemenië. Dat heeft de moedervan
de voormalige turnster laten weten
op de Roemeense radio. De Olym-
pisch kampioene van 1976 in Mon-
treal vluchtte enkele maanden gele-
den naar de Verenigde Staten. Moe-
der Stefania verklaarde dat ze op 29
december met Nadia heeft gespro-
ken door de telefoon. In dat onder-
houd, enkele dagen na de revolutie
en de executie van dictator Ceau-
sescu, zou de dochter gepraat heb-
ben over haar terugkeer. „Zij huilde
en wij ook", aldus moeder Comane-
ci. „Nadia was een persoonlijkheid
die de tiran en de kleine prins in de
Jwar bracht". Met de kleine prins be-
doelt Stefania de zoon van Ceauses-
cu, Nicu, die verliefd was op Nadia
maar botweg werd afgewezen.

Piet Giessen
niet naar Roda

,BUNDE - Piet Giessen verlaat
aan het einde van dit seizoen
amateurvoetbalclub Bunde. De
voormalige speler van Roda JC,
PSV en Oranje, die overigens in
goede verstandhouding bij zijn
huidige vereniging vertrekt, is
op zoek naar een nieuweclub. De
eerder gemelde overstap als
jeugdtrainer naar Roda JC gaat
niet door.

" KERKRADE - Het reservè-
team van Roda JC speelt van-
avond op Kaalheide een inhaal-
wedstrijd van de competitie te-
gen Eindhoven 2. Het duel be-
gint om 19.30 uur.
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heeft een vacature voor een ijverig,
betrouwbaar en communicatief bedreven

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (m/v)
op MEAO-niveau

bedrijfsadministratieve richting.
Leeftijd 20-25 jaar.
De werkzaamheden bestaan uit het plannen
van de uit te voeren service-, onderhouds- en
montagewerkzaamheden,
de geautomatiseerde boekhouding mcl.
facturatie:
een beperkt voorraadbeheer.

Kandidaten met informatica in het examenpakket en
enige werkervaring genieten de voorkeur.
Wij bieden een aantrekkelijke beloningsregeling en een
prettige werksfeer.
Schriftelijke sollicitaties gaarne aan bovengenoemd
adres. 28313
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Wij verstrekken alle
soorten leningen.

' Enkele voorbeelden P.L.
42x54x60i

mogelijk.
1e hypotheken vanaf 7,8%

2e hypotheken
240x 180 x i2ox

10.000,- 112,- 122,- 1*5.-,
20.000,- 225,- 244,- 291,-
30.000,- 337,- 366,- 436,-
40.000,-450,-489,-582,-|

m.ts overwaarde: Lopend^len.ngen geen

Geheimhouding
gegarandeerd

Doorlopend krediet
Aflossing vanaf 2%per|

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
-NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

DIABETES
IS OVERAL
Diabetes (suikerziekte)
is een ingrijpende
aandoening dieRoy
altijd en overal met
zich meedraagt.

moet hij goed op zijn eten
letten. Een diabetesdieet
nie<voor één dag, maar
voor derest van zijn leven!
Qe wetenschap probeert
een oplossing te vinden
voor deze ongeneesijke
zjekte steun datweten.
schappelijk onderzoek.
steun het Diabetes Fonds
Nederland.
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GIROREKENING 5766
jltn.t.OFN,AMERSFOORT\

MEPHISTO' Ml. HET SUPER GEMAKKELIJK LOOPWONDER
OE SPORTIEVE WANDELSCHOEN VOOR
DE HELE FAMILIE. - Vervaardigd uit eerlijke materialen zoals volnerf anilinegelooid

" Zuiver schuimrubberen lussenzolen 1 ii||>^
maken dat Mephisto's zo anders zijn \£vttf!(tSsa
dan andere. tïJl^&És**"*- Rondom gepolsterd. Mede BOS!******"
Mephisto schoenen direkt flB^. K V

dames-, heren-en .mWÊÊmWk f\|kindermaten. >^2t\^ -^ I \■*'IH^*é^L^& v^irvv. I

**-&^ S m\f*M Nu,h. Stationsstraat 224. Tel.: 045-2412&5 Ifff /***T ifr /7-tf YT Wyckerbrugslraat 38A

"' — - -. 6221 ED Maaslrichl. Tel.: 043- 043-210426 I
Schoenen b.V. öondardagkoopavond tot 8 uur

*" maandags tot 1uur g.slot.n

l^fc ar gl »,» I■ 18.000- 292,- 351, W 1053j.

| 36.000,- 584,- 703, »w,

■ 50*000,- 78V 3,^

FINANCIERINGSKANTOOR jÉM Ét

Scharnerweg 108 Maastricht 4HMft Wt
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-225000'

dagelijksvan 11.00 - 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerd en Lid Nederl.

Vereniging van Financieringsadviseurs N.V.F.
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GEEFOM DE TOEKOMST.
Wordvoor f 27,50 donateurvan het

Wereld Natuur Fonds.Giro25, Zeist. &

IWINNENDE
STAATSLOTEN

2e TREKKING
JAN. '90.

801eStaatsloterij, 2e trekking 15januari 1990.

In deze trekking ruim 268.000 prijzen samen zon ’10.000.000,-.
20 prijzen van ’ 50.000- op alle lotnummers 053351
20 prijzen van ’ 20.000- op alle lotnummers 076353
20 prijzen van ’ 2.000- op alle lotnummers 041004

200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 3066
2.000 prijzen van ’ 250- op alle eindcijfers 486
2.000 prijzen van ’ 250,- op alle eindcijfers 492
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 518
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 001

20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 32
20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 01
20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 46

200.000 prijzen van ’ 20- op alle eindcijfers 1

Zetfouten voorbehouden.

De uitslag van de derdetrekking wordt
uitgezonden op TVKijk vanavond naar Ned. 3,

NOS, aanvang 20.20 uur.
GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.

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

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-eaz. vjijsteUlog vat
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. 232%^

f ■»» AIETENKÖI f ifc*METENKÖ^
JOllchw Str. 212-218 5100 Aachwi JOlleherStr. 212-218" 5100 Aaehon

Wir suchen ab sofort Wir suchen ab sofort

C02-Schweißer al|9- Metallfacharbeiter
Rohrschlosser Maschinenschlosser

senreiner
Wlr bleten DauerarboltsplStze, gutes
Elnkommen und vorblldllche Sozlallel- wir bleten Dauerarbeitsplatze, gutes
stungen. Elnkommen und vorbudllche Soziallel-

stungen.
Ruton Sl* an:
Tel. 0949-241-166916 Ruton Sl* in: Tel. 0949-241-166916

r.iiiirm'iifllEUBij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 11- I
1-1990 zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN
1. Nivoo Trading Ine. BV, Geleenstraat 1, 6411 HP I

Heerlen, tevens h.o.d.n. E.M. and Company en I
E.M. Headgroup.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. E.R.T.A. Luijten, Ruys de Beeren- I
broucklaan 14, 6411 GB Heerlen, tel. 045-713888 I
(flnr. 13744).

2. 1.0. Granas, voorheen Kerkraderweg 2, 6416 Cfj I
Heerlen, thans zonder bekende woon- of verblijf- I
plaats in Nederland.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. J.H. Welling, Schinkelstraat 25, 6411
LN Heerlen, tel. 045-712351 (flnr. 13745).

B. OPGEHEVEN
3. Stichting Horecakrant, Heerenweg 220, Heerlen I

(flnr. 13613).

C. VERNIETIGD NA GEDAAN VERZET
4. Ë.P.L. Courtens, Bloemenweg 112, Maastricht

(flnr. 13739).

m lm: h\w
■■^^■Wkrokusvakantie f

INICE-MONACO 7 dg. 25febr. ’599.-!
fVIERWOUDSTEDENMEER sdg 24febr.’ 499.1
fOOST- EN WEST BERLIJN 3 dg. 25 febr ’ 299.1
fOOST- EN WEST BERLIJN 4 dg. 24febr ’419.JfLONDEN metrondritten 3 dg. 25febr ’339.-1
fLONDEN metrondritten 4 dg. 24febr. ’449.-1
f ELZAS FRANKRIJK 4 dg. 25febr ’395.-!fSAUERLAND ARNSBERG 5 dg. 24 febr. ’575.-1fOBER-HARZ HAHNENKLEE 5 dg. 25 febr ’ 499.1
fLUGANO-ZWITSERLAND 7 dg. 25 febr ’749,-i
fPARIJS met rondritten 3 dg. 24 febr. ’279,-■
fPARIJS met rondritten 3 dg. 25febr. ’279,-1
ffPARIJS metrondritten 4 dg. 24 febr ’ 399. f
ff PARIJS met rondritten , 4dg 25 febr ’ 399.-^S=Jjé|■PARIJS met rondritten 5 dg. 24febr ’499.-^SüS«

Reageren op
advertenties onder
BRIEFNUMMER.

Stuur uw brief (voldoende
gefrankeerd)
Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen en vergeet -links onder op de

enveloppe het nummer uit
dP arivprtpntie te«"Iw«„vermeiden.
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Sittard Maastricht Geleen Heetten Kerkrade
Rijksweg Noord 88-90, Grote Gracht 31, Rijksweg Centrum 22, Geerstraat 24, Moartstnw*
tel 04490-14234 tel. 043-212731 tel. 04490-43213 tel. 045-714090 tel. 045-463^
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\ P ""

_^ VHS-CHQ \ STEREO RADIOCASSETTE- in huis of auto " instelbare temperatuur .10 kops uitvoering
\\ —^^231 L* ?.?Mersicompaet \ RECORDER .oplaadbaar W-k-i .controlelampje " met warmhoudplaatUj^g| *S^,^fHf —r 99. «BFtef" 59^ ;h"ps 49.951
\« ÉSM W -F -^- ?~" MAGNETRONS\ r^^—^r^::^Piy^KOEL"EN vr^skasten r^tki^^^S 1^ =:=^ri
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AMSTERDAM - Eigenlijk zou je
een getergde Jan Raas verwach-
ten bij de start van een nieuw
wielerseizoen. Een andere spon-
sor (Superconfex ging, Buckler
kwam), drie jaar lang meer geld
tot zijn beschikking, maar in fei-
te nergens écht zijn zin gekregen.
Raas, die vandaag in Amsterdam
zijn nieuwe team presenteert,
wilde een klassementsrenner,
maar sloeg Rooks, Theunisse,
Breukink. Giupponi nóch Am-
pler aan de haak. Raas wilde zijn
p.r.-man Ed van der Feer mee
naar de nieuwe geldschieter,
maar moest in opdracht van een
reclameburo PDM's Harrie Jan-
sen 'aanvaarden. Raas was altijd
meer dan eigen baas-boven baas,
maar merkt nu door een groot in-
ternationaal concern (Heineken)
te zijn opgeslokt.

Van onze sportredactie

" WEERT - Leo Beerendonk heeft
zijn contract bij hoofdklasser Wil-
helmina '08 met twee jaarverlengd.

" MUNSTERGELEEN - Piet Vog-
ten gaat na twee jaar de derde klas-
ser SVM verlaten. Hij wordt opge-
volgd door Wil Rouwette, momen-
teel werkzaam bij Hulsberg.

" HOENSBROEK - Peter Douma,
die tijdens het lopende seizoen bij
vierde klasser VKC '89 Wim Hen-
driks opvolgde, zal ook komend sei-
zoen de scepter zwaaien bij de club
uit Hoensbroek.

" VILT- Willy Mares volgt John Si-
monis op als trainer van vierdeklas-
ser Vilt. Eerder was Mares, die de
laatste twee seizoenen Mheerder
Boys onder zijn hode had, ook al
eens werkzaam bij Vilt.

" RANSDAAL - W SCKR heeft
het contract met Hans Janssen met
een jaar verlengd. Hij begint aan
zijn derde seizoen.

" MARIARADE - Harry Senden
verlaat aan het eindevan dit seizoer
de vierde klasser RKVV Mariarade
Zijn opvolger wordt Emiel Eleveld.

heerenveen - op de defmi-eve inschrijvingslijsten voor deuropese kampioenschappen
2at sen* die komende vrijdag,
aterdag en zondag in het ijssta-
*°n Thialf in Heerenveen wor-en gehouden, ontbreken de na-J*en van Franse deelnemers. Deranse bond had de organisatie
e' laten weten een vertegen-

woordiging te zullen sturen,aar had maandagmiddag nog:eeds geen kandidaten ge-noemd.

ROME - Het bestuur van de Ita-
liaanse atletiekbond heeft schor-
singen opgelegd aan de officials
die rechtstreeks betrokken zijn
geweest bij de 'zaak Evangelisti'.
Tommaso Ajello werd voor het le-
ven geschorst, Salvatore Nicitra
en Marco Mannesi voor drie jaar.
Tevens dient Nicitra zijn licentie
als arbiter in te leveren.

brLiJf deflnitieve opgave ont-
q j *t de in Nederland wonende
ooi/ d

Loukas Patsoulas, terwijlK «oemenië besloten heeft de

vrouwen Uascalu en Hordobe-
tiu-Cerasela niet naar Heeren-
veen te sturen. Aan het toernooi
doen dertig vrouwen en 31 man-
nen mee. Het is de eerste keer dat
het toernooi over drie dagen en
voor mannen en vrouwen wordt
gehouden. i

Deelnemers vrouwen: Finland: Kivi

petto, Kantanen. Italië: Belci, Felicetti.
Nederland: Meijer, Grimbergen, De
Vries, Voetelink, Van Schie (reserve).
Noorwegen: Nystedt, Skjeggestad.
Tonsberg, Yttredal, Norby (reserve).
DDR: Moser, Kleemann, Schalling, Bör-
ner. Muller (reserve). Oostenrijk: Ne-
meth. Polen: Borkowska. Zdrojek, Re-
kas (reserve). Tsjechoslowakije: Star-
kova. Bondsrepubliek: Mischke, Petra
Becker. Sabine Becker (reserve). Teeu-
wen (reserve). Zweden: Krohn Sovjet-

Mannen: Finland: Jarvinen, Rahnasto,
Makinen (reserve). Italië: Sighel, Monti,
Milesi, Baroni (reserve). Nederland:
Van der Burg, Bos, Visser, Veldkamp,
Alleblas (reserve). Noorwegen: Karl-
stad, Koss, Söndraal, Stensli (reserve).
DDR: Adeberg, Spielmann, Tonat,
Schmietendorf(reserve), Tietz (reserve).
Oostenrijk: Hadschieff, Eminger,
Kreuz, Zackarias, Brunner (reserve). Po-
len: Abratkiewicz, Radke (reserve),
Maslanka (reserve). Tsjechoslowakije:
Kyncl. Bondsrepubliek: Jeklic, Herda,
Tröger, Kotva (reserve). Zweden:
Bengtsson, Gustafson (reserve). Sovjet-
unie: Sjoelga, Goeljajev, Radtsjenko,
Jermolin, Garajev (reserve), Snetkov
(reserve). Zwitserland: Ledergerber,
Feigenwinter (reserve). Joegoslavië:
Merdovic.

Allen werden schuldig bevonden
aan manipulatie van uitslagen tij-
dens de strijd om de wereldtitelsatletiek in 1987 in Rome. De Ita-liaanse verspringer Evangelisti
veroverde daar brons met een
sprong van 8.38 meter. De Italiaan
verdrong daardoor op het laatste
moment de Amerikaan Larry My-
ricks van de derde plaats.

Deelnemers en volgers hebben ontberingen achter de rug

Al direct bestonden er grote twij-
fels over de correctheid van de
meting van die laatste sprong van
Evangelisti door de Italiaanse of-
ficials. Na veel geruchten kwam
daar vorig jaareindelijk duidelijk-
heid over: de Italiaan was niet ver-
der gekomen dan 7.80 meter. Om
hun landgenoot toch aan een me-
daille te helpen hadden de offi-
cials, zonder dat Evangelisti dat
wist, 'enigszins' met de appara-
tuur geknoeid.

Jan Raas krijgt
zijn zin niet

'Breukink had ik graag willenhebben'
Opluchting bij
Parijs-Dakar

SAINT LOUIS - De deelne-
mers, volgers, mecaniciens en
organisatoren hadden gisteren
na afloop van de zeventiende
etappe van derally Parijs - Da-
kar weer eens reden tot la-
chen. Van opluchting. De aan-
komst in de Senegalse stad
Saint Louis betekende im-
mers het einde van de ontbe-
ringen. Het laatste traject naar
Dakar wordt als niet meer dan
een vakantie-uitstapje be-
schouwd. Bovendien staan
met autocoureur Ari Vatanen
en motorrijder Edi Orioli de
winnaars al vast.

Vatanen stuurde zijn Peugeot in de
voorlaatste etappe spelerderwijs
naar de tweede plaats, een minuutje
achter de Brits-Belgische combina-
tieAndrew Cowan/Christian Delfer-
rier. De Fin heeft bijnaeen uur voor-
sprong op zijn Zweedse stalgenoot
Björn Waldegaard, terwijl er van-
daag nog een klassementsproef van
slechts veertig kilometer op het pro-
gramma staat.

Jan Raas is in de loop van zijn
vijf ploegleidersjaren naar bui-
ten toe echter milder geworden.
Hij blijft een Zeeuw, gesloten als
een bepaald zeebanket. Wat in
zijn hart kookt ligt niet op zijn
tong. En zeker niet tijdens de of-
ficiële plichtplegingen, zoals
vandaag op depresentatie van de
eerste Buckler-ploeg. Raas drukt
zijn brilletje wat vaster op de
neus en, laat zich niet verleiden.

Wat Peugeot is voor de vierwielers,
is Cagiva voor de motorcoureurs.
Edi Orioli, dieal aan de andere kant
van de woenstijn zijn slag sloeg,
draaide de gashendel net als de
voorgaande dagen niet meer volle-
dig open. De Italiaan had onderweg
enkele probleempjes en kwam niet
verder dan de twaalfde plaats. Voor
zijn leiderspositie maakte het niets
uit. De Belg Gaston Rahier mocht
de dagprijs ophalen.

Jestaat tweede op de FICP-pun-
tenlijst, maar toch is het lang
niet de ploeg, die je je wenste?
Raas: „In grote lijnen heeft-ie
hetzelfde gezicht gehouden en in
mijn ogen is-ie zelfs sterker ge-
worden".

Redelijke
loting

Kloppenburg
bu,£NOVER - Mirjam Kloppen-
l\va

's biJ de loting voor het Top
tove? tafeltennistoernooi in Han-
'Dg/' dat vrijdag begint, ingedeeld!>°ep a. Tegenstandsters voor de
&pue in diepoule zijn de als eerste
Va ?aJ^te Bulgaarse Guergueltsje-
de' p? Tsjechoslowaakse Kassalova,W?Ussin PoPova. de Hongaarse
"^im en Fazlic* De Joegoslavische
1,6ft 'n Hannover de plaats in van
et-j °emeense Badescu. Fazlic is de
\:r deelneemster aan de Top
loojfL van w*e Kloppenburg nog.. l heeft gewonnen.

Kogelstoter
twee jaar
geschorst

ratie h ~De Britse atletiekfede-
%T "eeft kogelstoter John Painter
*n a e "*aar geschorst omdat hij
**n Hantal keren heeft geweigerd
"ebbe Plngtest te onderêaan- -We
>pg n hem verscheidene keren
ijj j oePen voor een controle, maar
'(Wjlloo1* verschenen", zei woord-
*°ga r T°ny Ward- HiJ voegde er
fe(jj an toe, dat een dergelijke over-
irej gVan de regels in de toekomst
chor-f*ns kan gaan leiden tot een
"e Pa g voor net leven-De 31-jari-
lertip }er- die als kogelstoter op de
ijstst

nde P'aats van de Britse rang-
°ep t ' neeft aangekondigd in be-le gaan tegen deze beslissing.

Bekerhandbal
bij de dames

~ Deze week worden bij
der,?mes de wedstrijden in de der-
baj-Q ?de °m de Nederlandse hand-
de e er gespeeld. Vandaag staan
l-j'nh'ogende0'gende ontmoetingen met
gra,jUrgse deelname op het pro-

a. Herschik en L 2-Swift
C^tt (21.00, Glanerbrook Ge-
(19 !>> Posterholt-Herschi/V en Ltarjj."' Posterholt), AAc 2-VGZ/Sit-"L. a er> Medex-Auto Caubo lason.1
Mft t Wordt gespeeld Holbox/S-
-<C oreal (20.15, Jo Gerrishal

" De vrijwel zekere winnaar bij de motoren, de Italiaan Edi Orioli, onderweg in het laatstestukje woestijn van de rally Parijs-Dakar.

Rijvers heeft erebaantje
" HEERLEN - Wielerclub Zuid-
Limburg houdt zondag om 15.00
uur de algemene ledenvergade-
ring in café Donners, Welten-
/Heerlen. De vergadering, waar-
op onder meer ook de data van
clubpresentatie en sponsoring
bekengemaakt wordt, zou aan-
vankelijk reeds zaterdag worden
gehouden.

Algemeen klassement motoren: 1. Orioli
Cagiva 87.18.01, 2. Mas-Samora, Yamaha op'
54.48, 3. De Petri, Cagiva 2.32.36, 4. Magnal-
di 3.57.50, 5. Picco 3.31.03, 6. Picard 4.07.03,
7. Arcarons 4.18.51, 8. Medardo 6.01 07 9
Ragier 6.54.04, 10. Gil 10.21.10.
Auto's: 1. Vatanen 37.27.29, 2. Waldegaard
op 1.10.31, 3. Ambrosino 3.58.46, 4. Cowan
5.01.15. 5. Shinozuka 6.33.20, 6. Ratet
11.32.59, 7. Porcar 12.15.19, 8. Raymondis
13.05.17, 9. Masuuka 13.53.04, 10.Riviere/La-feuillade 14.25.02.

Bridge-drive
met 3000

deelnemers
tv?I*rERDAM1*rERDAM - Het Wereldna-tie ds (WNF> houdt op 21
driv 'n R°tterdam een bridge-
de die de grootste ter wereld
"jnet worden. Aan de drive in de
tiri

erSiehal nemen naar verwach-
is v ° mensen deel. Dit aantal
het °idoende voor vermelding in
k l Guinness Book of Records,
ty o,"ganisatie is er zeker van het
j; reldrecord te kunnen behalen.
]a J?arr»enwerking met de Neder-. ase Bridge Bond worden
gj 0rhet hele land 20.000 uitnodi-
6elrfen versPreid- De inschrijf-
-37 ?en> geraamd op in totaal
aari u gulden, komen ten goede
onu et Wereldnatuurfonds. De
(je^os ten voor het toernooi wor--11 door sponsors gedragen.

Echte opwinding ontstond over het
ongeluk van de Algerijn Fadhil Al-
lahoum en zijn bijrijder Mohamed
Kermiche, de enige Afrikaanse
combinatie in de rally. Kermiche
stapte omgedeerd uit de overblijfse-
len van de Land Rover, Allahoum
werd door een ambulance in Kiffa
afgeleverd en later op eigen verzoek
naar Dakar overgevlogen. Hoewel
het er aanvankelijk ernstig uitzag, is
de Algerijn er met een aantal kneu-
zingen afgekomen. Hij kon zich gis-
teravond bij zijn familie voegen in
het hotel.

trainerscarrousel

Maar je jaagt al zes jaar achter
een ronderenner aan, en die heb
jenu wéér niet?

De Bredanaar, die bij PSV de
jeugdopleiding coördineert, zegt
dat zijn werk voor de club niet in
het gedrang komt. „Het is over-
legd met PSV, maar het geel'l
geen probleem. Bovendien is hel
ook in het belang van PSV, dat je
in het buitenland contacten hebt
toernooien ziet en talenten in dt
gaten kunt houden".

BREDA - Kees Rijvers heeft van
de Fifa, de internationale voetbal-
unie, een aanstelling gekregen als
instructeur. De oud-bondscoach
zal door de wereldvoetbalbond op
gezette tijden uitgezonden wor-
den naar 'kleine voetballanden',
met het doel de jeugdopleiding
ter plaatse te helpen verbeteren.
Rijvers is 'aangenaam verrast'

met de benoeming, waaraan ove-
rigens geen contract of honora-
rium is verbonden. „Je moet zon
aanstelling beschouwen als een
eer en zo voel ik het ook".

" HOENSBROEK - Morgen
houdt Aikidoclub Lindo een
open les in haar dojo aan de
Zandbergsweg 111 te Hoens-
broek. Aanvang 20.30 uur.

" KITZBÜHEL - De Super-G
voor vrouwen, dievandaag in de
Oostenrijkse wintersportplaats
Kitzbühel zou worden gehou-
den, is door de jury met drie te-
gen twee stemmen afgelast. Het
traject werd als te gevaarlijk voor
de skisters beoordeeld. Om som-
mige plaatsen was de piste
slechts drie meter breed.

" DORDRECHT - Bij een boks-
toernooi voor aspiranten in Dor-
drecht behaalde de Heerlense
BVH-bokser Patrick Finders een
onbeslist tegen Hermans (Al-
phen a/d Rijn). Finders werd uit-
geroepen tot beste toernooibok-
ser.

al door, dat het niet serieus was.
Ik denkook niet, dat het een op-
lossing was geweest. Weet je Ita-
lianen in de ploeg, dat is toch een
heel andere cultuur. Ik voel me
het best met Nederlanders en
Belgen. Trouwens, Giupponi,
tweede in de Giro, maar verder?"

Breukink?
Raas: „Die had ik het liefst van
allenwillen hebben. Gesprekken
met zijn- vader gehad, maar hij
koos voor PDM. Zijn goedrecht,
alleen is het jammer, dat hij niet
heeft geïnformeerd wat hij bij
ons kon gaan verdienen. Maar ik
geloof niet dat dat veel heeft uit-
gemaakt, omdat hij op een ande-
re manier bij Gisbers is terecht
gekomen. Hij had uiteindelijk
nog een contract bij Post, dus dié
kon beslissen over zijn toe-
komst..".

En met Ampler werd je overbo-
den door Gisbers?
Raas: „Ik had best interesse voor
hem. Ben naar de DDR gegaan,
maar ik had een maximum be-
drag in mijn hoofd. Al heel wat
hoger danvoor de beste westerse
amateurs. Dat was het en geen
gulden meer. Want er komt nog
zoveel bij: reiskosten, huisves-
ting, weet ik al niet meer. Het
blijft toch een gok. Publicitair
lijkt het aardig, maar je weet
nooit wat er sportief uitkomt. Als
een ander dan hoger wil - ik was
er niet teleurgesteld in".

Maar nu zit je met Peter Win-
nen, aangetrokken met het oog
op die grote ronderenner. In
augustus zei hij al: het zal toch
niet zijn, dat ik straks de ploeg
moet gaan trekken?
Raas: „Ik kan niet ontkennen,
dat we Winnen hadden gecon-
tracteerd met het oog óp... Maar
ik zou het niet reëel vinden hem
nu met een kopmanschap te be-
lasten. Daar is de ploeg niet naar.
Hij krijgt een vrije rol, mag zijn
eigen koers rijden, komt wed-
strijden genoeg tegen waar hij
tot zijn recht komt, en wie weet
wat er vanuit die positie moge-
lijk is".

Ook met de andere aanwinsten
heb je niet direct een gelukkige
hand gehad. Veenstra, Vander-
aerden - sprinters, maar toen
kwam plots ook Jelle Nijdam?
Raas: „Ja, als je alles van tevoren
weet. Ik zeg maar zo: het is ple-
zierig, dat bepaalde renners zich*
onverwacht ontwikkelen. Maar
wie wil winnen heeft een sprin-
ter nodig, en die hadden we niet
tot aan de Tour. Dus... Vlak Van-
deraerden ook niet uit voor de
klassiekers. Ik denk dat hij nog
altijd een vaste waarde is. Zon
klasbak kan nooit zo diep vallen
als is gesuggereerd. Hij is tussen-
door toch ook blijven winnen?
Of hij wantrouwen voelde toen
Post Van Poppel aantrok, of dat
er iets op het persoonlijke vlak
was met Post - het is mijn zaak
niet. Ik geloof nog in Vanderaer-
den".

De ploeg is sterk, maar de ba-
lans ontbreekt. Nijdam, Van-
deraerden, Van Hooydonck,
Maassen, Gölz - vijfman voor de
finales van de klassiekers. Niet
wat te veel ambities van het
goede?
Raas: „Het zal niet zo zijn, datje
ze alle vijf tegelijk in de finales
gaat tegenkomen. Je mag al blij
zijn als je er drie hebt. En dan
moeten ze het onderling maar
uitzoeken. Goed overleggen en
zorgen dat het niet fout loopt.
Vooraf afspraken maken, dat
heeft zo weinig zin. Ik theoreti-
seer niet graag, dat laat ik maar
aan anderen over. In de grote ja-
ren van Raleigh liep het ook
goed".

Toch, niet een beetje de pest in?
Raas: „Het was leuk geweest als
ik een ronderenner had gehad.
Maar het was van de sponsor
geen absolute opdracht. Lejarre-
ta was vrij, ja. Maar moet ik dan
met een 33-jarige Spanjaard op
sjouw? Had ik nog drie grote
ronden moeten rijden 00k... Ik
zie wel".

Raas: „Bij Kwantum en Super-
confex was het geld er niet voor,
nu wel. Maar geen van de ren-
ners, die ik wilde, is doorgegaan.
Ik heb het meest gehoopt op
Breukink, dat vind ik echt jam-
mer. Rooks en Theunisse zijn
door omstandigheden niet ge-
lukt, met Giupponi heb ik nooit
serieus gesproken, en voor Am-
pier wilde ik niet verder gaan
dan een maximum bedrag".

Rooks, daar had je toch al een
paar jaar een ongeschreven af-
spraak mee? Als hij zou veran-
deren, zou jij de eerste kandi-
daat zijn?
Raas: „Klopt. In mei heb ik een
half uur met hem gepraat. Hij
vertelde, dat er een nieuwe Ne-
derlandse ploeg in de maak was.
De vorderingen wilde hij af-
wachten. Hij zou me voor de
Tour iets laten weten en dan zou
ik ook de mogelijkheden van
mijn nieuwe sponsor kennen.
Toen had ik ook al eens voorzich-
tig bij Theunisse geinformeerd,
hoewel ik wist dat hij in april al
voor Post had getekend... Hij
was in Frankrijk bezig, zei hij.
Niet helemaal correct, dacht ik
zo. Maar goed, die heeft me uit-
eindelijk wél afgebeld. Rooks
niet. Tenminste, ik heb begrepen
dat hij voor Post gaat rijden".

Rooks verwijt je, dat je op het
wiel van Theunisse bent ge-
sprongen toen Rooks wat bleker
begon te rijden in de Tour van
'89.
Raas: „Heb ik ook gelezen. Maar
ik op het wiel van Theunisse, ter-
wijl ik wist dat die al had gete-
kend...? Merkwaardig overigens:
in december je contract opzeg-
gen bij PDM, salarisverhoging
afdwingen, alsnog tekenen en
drie maanden later alweer ak-
koord met een andere ploeg.
Maar goed. Hoe je het ook uit-
legt: als Rooks voor de Tour had
gezegd: Jan, we praten verder,
dan had Rooks nu bij ons gere-
den. Het geld was er. Maar er is
nooit over geld gesproken".

Toen kwam Giupponi in beeld.
Raas: „Colnago (de Italiaanse
fietsen-constructeur) stuurde
aan op een gesprek met Giuppo-
ni. Ik had daarover al mijn twij-
fels. Maar ik ben naar Italië ge-
gaan, en ben hem misgelopen.
Na twee dagen had ik niettemin

toto/lotto

" Kees Rijvers

oefenvoetbal
Vandaag:
Limburgia-Heksenberg (19.00)

Lotto 2: 2 winnaars eerste prijs, ieder brutot 150.000,-; 68 winnaars tweede prijs, iederbruto ’3.258,80; 3711 winnaars derde prijs
ieder 59,70; 62.190 winnaars vierde prijs, elk5,-. Cijferspel 2: 5 winnaars eerste prijs.Toto 2: 2 winnaars eerste prijs, ieder bruto
I 8534,70; 68 winnaars tweede prijs, ieder

’ 167,30; 862 winnaars derde prijs, ieder33,-.Toto-gelijk 2: geen winnaars eerste entweede prijs; 16 winnaars derde prijs, ieder

’ 103,90; 238 winnaars vierde prijs ieder
10,70.

TENNIS
Melbourne, Open Australische, man-
nen enkel, eerste ronde: Woodbridge-
Schapers 4-6 6-0 6-3 6-1, Jonsson-Nijs-
sen 6-3 6-2 7-6, Winogradsky-Wilkison
6-3 7-6 6-3, Lendl-Pugh 6-3 6-2 6-4, Berg-
ström-Aldrich 6-2 6-4 6-2, Carbonell-Suk
6-4 7-5 6-3, Goldie-Patten 6-3 6-46-4, Ore-sar-Witsken 6-4 6-1 6-4, Volkov-Brown
6-3 6-3 6-3, Lavalle-Bates 6-7 6-1 6-4 6-2,
Drewett-Pioline 6-7 6-3 6-4 5-7 6-3. Youl-
Laurendeau 4-6 7-6 6-2 6-2, Arrese-
Brown 4-6 6-4 6-1 6-3, Layendecker-Ben-
habiles 6-2 7-6 6-3, Pernfors-Zivojinovic
6-2 6-1 6-2, Agenor-Reneberg 6-2 6-4 3-6
6-1, Svensson-Hogstedt 6-2 7-5 7-5, No-
vacek-Brown 6-3 6-1 2-6 6-2, Leconte-
Roiq 6-1 4-6 7-5 6-4, Fleurian-Emilio

Sanchez 6-2 6-4 6-4, Van Rensburg-Po-
tier 6-2 5-7 7-5 6-3, Bruguera-Shiras 6-1
6-4 6-3, Pescosolido-Gunnarsson 6-2 6-7
6-0 6-2, Antonitsch-Mansdorf 4-6 6-4 6-4
6-7 6-3, Gustafsson-Kulti 2-2 Kulti geeft
op, Stich-Doohan 6-3 6-2 6-2,' Tsjerka-
sov-Matsuoka 6-2 4-6 4-6 6-0 6-2, Cam-
berlin-Barr 6-0 6-7 6-3 6-4, Pereira-Prid-
ham 6-4 7-6 4-6 6-3, Sampras-Mayotte 7-6
6-7 4-6 7-5 12-10. Pistolesi-Broad 5-7 6-4
6-4 6-1, Courier-Anas 6-3 6-3 6-1.
Vrouwen enkel, eerste ronde: Jager-
man-Kohde-Kilsch 6-4 7-6, Schultz-
Pawlik 6-4 6-3, Bakkum-Radford 6-3 6-2,
Graf-Cunningham 6-2 7-5, Huber-Laval

sport in cijfers
6-1 6-1, Fendick-Nishiya 6-1 6-3, Kateri-
na Maleeva-McNeil 6-2 6-1, Reinstadler-
Reis 6-1 6-2, Shriver-Sviglerova 6-3 6-4,
McQuillan-Bonsignori 6-1 6-2. Okamo-
to-Drake 6-4 2-6 6-1, Temesvari-Stubbs
0-6 6-3 6-2,Durie-Paradis 7-5 7-6, Burgin-
Stafford 3-6 7-6 6-3, Miyagi-Zrubakova
7-5 6-4, Sharge-Field 7-5 3-6 6-3, Date-Et-
chemendy 6-3 7-6, McDonald-AUen 6-4
6-4, Meier-Smoller 6-4 6-2, De Lone-Sta-
cey 6-4 7-5, Fairbank-Benjamin 6-3 6-3,
Reggi-Hodder 6-1 6-0, Faber-Pfaff 6-3
6-0, Provis-Schuerhoff 7-5 7-6, Pampou-
lova-Godridge 7-5 7-6, Halard-Devries
7-5 6-2, Leand-Balestrat 6-2 4»6 6-4, Med-
vedeva-Gregory 6-4 7-5, Meshki-Golarsa
6-4 6-4, Dahlman-Kessaris 7-6 6-1, Loos-
emoore-Faull 6-3 7-5, Keller-Menning
3-6 7-6 6-4.

unie: Bogatova, Boiko, Prokasjeva, Ab
doellina. Joegoslavië: Kerla, Vevan (re
serve).

sportkort

(ADVERTENTIE)
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Forse straffen in
'zaak Evangelisti'Deelnemersveld

EK schaatsen

Dinsdag 16 januari 1990 " 17

" JanRaas: „Ik geloofnog in Eric Vanderaerden".
Foto: DRIES LINSSEN

Van onze sportredactie

sportLimburgs dagblad



■p'TTrTTTTHWTTissB ssssT>9<IL N=3TTrifiTT sswyBf.1ktD;ttïT'«v mt-S'r1wm— llTTiff'W '^ ''''" Jl II sii iiitJJjyjiM»tJïf

IBH9B IffiMS^ffl EllliiiH KjaHjéI IliS'lËS 1|,M1!S q^b lElHISfS k9eBËI
JljrWSfrCSfi^ sssBlIEÉi IPslsEsÉM sssTTs^f^*rirMffrnsssB ssHHFlTOTff^fi lira mTuTiS ml I bowling ÊEÉiÊSEJÊÊSm PBjrr^rtl!^STlm Y^mK
lËjÖJja ■-HBS ||||n KSMeEBiI ■llilnCT^lJTTTTTy Rfflr / poolbiljart Ê^mSS^ÉSn/E a\M$WJM^Wwfmf9iï yjBB mt
<Kf»rr Qa sssESQImH lF:nln!teM ssYtaFlËttslssssl LsKvMsTT'r^srMssssssss^s^sssssssIsssMsssssslns^ BSlE SSÏSlÏ! LstTl MirnViïmE Emiwmmm ïmmM mWAwmmm wSSM IkB HlW#SS9M»5l missla
Jtii^öEÉiÉi mWtim* WÊ mmm liflrCTiH W^Pw&SSffÊE mmmtWmmmmmmhmm^m m$mmtwmm raBin H *

I^BlLwH^BI^BHB^BiltW
■liisln iilrMffiT EsUliËiifJiÉI ■SJi^^eS" L^<t^i^Ji^y^.M?aMi^iaalS!si HrcrM3nranQ IpYmf.r. c!m WLjMmïI'Ê
"Am lrTSTT*l9HBI sssWBHhSQrsss! sssWwHsurSKfiPsssl LhbaC lyJBWJH «TTïTjWswTvr^BWwWWftifW ssssf»Wht"isïlörö**JÖ»ö
1jAi^s^^scthUI|HB ■tssrrlFsi ssESilKityiïjÉ'r^jll NpWl^VMWiivIrnM^^ 355353 KsfrfBwwwJÏ sssHHl3s! 3i^r¥r^*W'TOrw'

!lt*ïIrPft?;fersMiiiiÉMK^lF / zaalvoetbal HjUÈMlmwM —^H^SSSSESSSkm ■frir^W'.rl iiwrrn ■.TTtTT aklwwfSiiÉHEiÉ^^ KHraWiilBli.l.'lMW j^mSSSSi^
AWÊam utrTfmmwm\ mmmmmmwll^_^ worste'en IlifflMKffli l^aSM't'^i^,1!iiffs^^ iPfü EffiB ■jfff-r'fffilüfffl^ PaltlJT.jVTJ'fftM

HeSSUsI ssstTiBssC IrSwKcstëSil BaÜBSaBl IBaSBaEffipfflH RxiL / tennis BJiéiSstWaTfêfE jkn^WwlwTT

"IssSÜïT [lPntilsWBvttvH^iMrsWvV .."^♦JlT^Wff^^P^^ii^^SW^B Hi*W£9lrtftwh(cWtf^B s.B'ÖWpt#9^,i.B VkBiÉÏnB.Kv^iul.v4flsssfsMtt jlRMviÉnpttÉii^flÉiÉÉH

II nVpffi-iiJnffii ■jiI''^^SIiwmWm B^lW|i|'pBPHB llim^rriv IrMlSSib IhSS SS IIXL4^B«'gtelBwPlii,lr / biljarten aVti'LjfjffffBIm El C^Jiiil pBpgpE IHiiiil IrfitlrP^^ fflPffll iHltefeB IB5SH kK

IsvWITPssss! sssrSlIsrWWiWtttyttsssJssssl BftlllMsssfl sssss^LsUlT'WyT'rWCT E^mnssSrW JfcykyWisSssssssssswRTOlWiSSRBfir'nftB sssTl»Ml?»}lMtrCTBiyWSlvWWf»ffWH<7aF>!W BSl|tf*1"f?|rpjWJf!^WI^sssssssr fl
jHIH^s^Hls^H It'Jl i'^'H^ntwtfl ssKss^kffï9r4'VslnRffVPI BlftpftWSwfcsssi sssPME BlrnwiilwwiiBflws^^ ■raMjJIMIHH^HI

BBBs^ss^B^M4s"rfwnsw^sBrrsV BssnftiiO |piBP^VSBVryP9BUnÉËfÉi^| ■I2|bsb^S B|^UJB*1|9T4isHpfj{s^swnaÉ|jnrs4^ss^ mKiH

iifyTfffffffl sssBBTii^TÏ'BBTïTiPi^H^WH pIlisMMssMM^^^^^S IKIBlffCTBBBJBW LmiiFS Sr^X l|£iyiHiilj4KbUsJm|s^^K8rlK BÜE9xSCSS5ij!
jr^ijnfl ■lil lijirwPifll^liPI ■SlREmjj ISUEBP^K^nfffiffll K9lG WÊLL nE££&ËËiïB35JÈ KSjjl '■)■■'""'■ " Ifn^fliiijjiJMfl HJéI^e^^KmH KkSIrffTffl mxwnhÉ^WTtTf^ln^ LP^ifyT! BISi/.i/<M(ii.lffl!iii BS yffiffiG ffffl WIL darts IhfSH BWI^.nJ'fftrwrWff
jlV^JBUJSSstlJ BBBM*^sUbsBBf«BB HBÜUr«É(U|^s|S^| BBBESBWbIP^BBVBBBF^M^IU BBBsSlBTsViÉ'VA^pH Li LV^I^ÉSMSSS^JSl 11*7^5]

lIJtfAliw^il lh>*wlw^V!W!tffll WStV I basketbal KM,WfM\ jHÉH|M| ll.1WtSrj[f]iÜ#ü KSnE^miw^s^^llBW BWKAWI lfeflitff!#3i

lEJÜffl iLvSM^jjjsslSr sss^KsÊffiwÉiS P'fff'rlrififrlw^l ssBil^^ÉstssÉssssssB Sj&df / sportschieten ■Fjë^Kt* ssBlrïPfwWnP ssrBsWTWWtS

Ih33sSh2 lltisMnSsflsi sHaFfffffffftTT^^ BJBiio^mBnlM^ ■MlF ffljj^ffiMJBaKJf ipg ■nrttlf / badminton ËujÊÊmÊÊÊÊ WElmm^S^SmifÊm

1KWj'VAW|PWÜ Bt^tlFïlT^Ttjfiil |[MJ4M2SSp|H ■Ttil' / dammen JlWfWlilffggj |KSSXr53t VdH IiS^BmB HMpflms^tl! |bft4vr4s3pR

|y I zaalhandbal Ê\jm'mK^J,\.'\fÏT. m^V^mKi i3»JM Wi^Êr^^W\MA^i m^nTvüIHl'ii .ü il'^*'1^?lTC M lijwliiri ■Hrfj*gumB Br||jg^Snj35

IMf.fsiJAi KwpgpwBTSM Si^ijj^ft^g^pP^Kpt^i^^MHa KgJils»5wsftipiWssfcwBI»3 siRii^jfSSSisssi ■iitai'ilpi^nxE stHifevïl^yJi'J BfJPjPSpTEJSff Bill

IPI^S JBrfpfÉ gpÉüi IeI^f i^ lt^é'if-f»?TiS V?r^ IjllB^BilJl Iflilllli El
VRÊ IriCltl^JwluË BIÜPfflHgfSP y / dameskorfbal Jfyvjf lr@rT@mraS 3rl!ls»^l#»ff!iMi K-^ 1r/s ■'JisiHJjSaaajiE JL^Mfii.Vr^Ji

\lSË K^K^M^IEEmS WW I waterpolo J|##^jjjjj BUfajwi ll^ii$ jPTsU BWttÏÏlllilili'-Jll'.'S.Vjil'ii Bil

lEgB |Ljgyf:p^ pfrjl^f;3;^*Ji^CrB H^|3@S ■iraiiJ^iii^IrjfriffffB^ Kf|Ël-ji|F / tafelvoetbal Jltl'JJJil'ütrH 11. j'fli \u3 Kil

Il^i!»H,*^ Vfl^yi''lWftO ssV^ESSssslssVQÈsssi sst^MJssrsrstfsrttsssl ■gJl^f ffiWJHWW ■WississJssSisMsisssssttsslsIss^^ ■SQGEZSsssssssI sssssHi SslssslIljÉÉ iMw^rMr^M BMiBWtPJm^^ ■EElF?t*Wr?S ml I JIWMHptpPBllBBfltl^ELLlL'Jf'^ïf)tffJjLT*y*HB ■MrtuTff^Cluu E£\w

I^V^^ *^I*^V sÜLsï^slsWssVss^ss^sssUs^ssWsSs^M IWtWT^^WW^GÏyTWtftfr^mm sssssss^^*KSs^sssr^sssss^s^sssV*sss^sssssi ssssssss^ssssslsP>>^ssssssssV^sssssssss^s^ssssssi >JI*sJ>^ièf3*?y>ssssssssssysVsnSfl*I'sslssssssS U*\U■ijs< 'T [?«^ UU.k<L■ issssEsmUE mfW'J' ftSlilMsÉrlrJCJsfl|Fmj| Ii'.i.i. .ijrjB lE?Hli£2EEaË ■r*MsSBH50»ssPlll InmMSrl llir ffll*riilïsssl IRmï5553»5sÏÏ LsstHFS^—'rtivjrij ■MWww mSL^SS^mWfl

DAMES
Promotieklasse
Furos-Rapid33-C
Furos 2-Jokers 2 3-2
RÏuvoc-Sec 3-0
Sittardia-Dynamic 2 3-1
EPV-Pancr.bank4 Z-H
BSV-VCV 1-3
Stand
VCV 111-30
Sittanda 11-29
EPV 11-28
Dynamic2 11-23
Furos 11-16
BSV 11-14
Pancratiusbank 4 11-12
SEC 11-12
Jokers 2 11- 8
rapid 3* 11- 5
Furos2 11- 4

Eerste klasse A
AMVJ-SEC 2 3-0
Dovoc-Elsloo 3-1
Datak 3-Dynamic 3 1-3
Grovoc-Spartak A 3-0
Sp. en Sp.-EPV 3 1-3
Stand
Dovoc 10-27
EPV 3 10-23
AMVJ 10-21
Elsloo 10-19
Grovoc 10-18
Sporten Spel 10-18
Dynamic 3 10-17
Sjoahn 10-13
SEC 2 10- 5
Spartak A 10- 4
DatakVCL3 10- 0

Eerste klasse B
Fiscus-Jokers 4 3-€
Volharding-Jokers 33-C
Daktal 4-NAC 3-1
Dc Heeg-EPV 2 0-3
Vluco-VCV 2 1-3
Stand
Volharding 10-28
Fiscus 10-25
Jokers 4 10-19
EPV 2 10-18
Jokers 3 10-17
DatakVCL 4 10-16
Avanti 9-15
aeHeeg 10-12
VC NAC 9- 8
VCV 2 10- 3
Vluco 10- 1

Tweede klasse A
Furos 4-Mutiara M 0-3
BSV 43-Sp.en Sp. 2 3-0
Dovoc 2-Elsloo 2 0-3
Datak 5-Rapid 4 3-0
BSV 2-VCV 3 0-3
Dovoc 2-BSV 2 1-3
Stand
Elsloo 2 10-30
Datak VCL 5 10-26
MutiaraMaluki 10-22
Furos4 10-21
BSV 4 10-17
Rapid 4 10-13
VCV 3 10-10
Grovoc 2 9- 9
BSV 2 9- 6
Dovoc 2 10- 6
Sport en Spel 2 11- 2
Tweede klasse B
Volharding 2-SEC 3 3-1
Sittardia 3-Nivoc 2 3-fl
Sittardia 2-Dynamic 3 3-0
Jokers 5-Furos 3 3-0
BSV 3-Elan 3-0
Stand
Sittardia 2 10-29
BSV 3 10-25
Sittardia 3 9-21
jokers5 10-19
Volharding 2 10-17
Han 9-16
A*voc2 10-10
Nivoc 10- 9
_Fjiros3 10- 7
Dynamic 4 10- 6
BEC 3 10-3

Tweede klasse C
Muvoc 2-Avoc 0-3
AMVJ 2-Helpoort 0-3
Avanti 2-Nivoc 3-0
Dc Heeg 2-NAC 2 3-0
Jokers 6-SpartakA 2 3-0
Vluco2-Elan2 3-1
Stand
Avanti 2 11-32
Avoc 11-28
Heipoort 11-28
Jokers 6 11-23
Muvoc 2 11-21Dc Heeg 2 11-19
AMVJ 2 11-17
VCNAC2 11-12
Spartak A 2 11- 7
Elan 2 11- 5
Nivoc 11- 3
Vluco2 11- 3
Meisjes A 1
AMVJ 6-12
Ftiros 6-12
DatakVCL 6- 6
Dc Heeg 6- 6
Meisjes A 2

§apid 2 X7-21. PV 7-16
Grovoc 7-14
Sport en Spel 7-13Volharding 7- 9
Povoc 7- 5Dynamic 7- 3
Sittardia 7- 3
Mejsjes B 1
Jokers X 9-26
VVS 9-25
Sittardia 2 8-17
&rovoc2 9-13
Furos2 7-12
Dc Heeg 2 9-11
VCV 7- 9
BSV 9- 5
DatakVLC2 9- 5

Jluvoc 8- 3
eugdC

Furos KlO-28Carna 9-24Sittardia 10-21
Rapid 10-18
VCV 9-17
VVS 10-17
Avanti 8-17
Clan, 10- 9
Avanti 2 10- 5
Jokers 10- 5
Sittardia 10- 0
HEREN
Promotieklasse
Fiscus-BSV 3-0
Avanti 2-SEC 2 0-3
Avanti-Datak 3 3-1
Sittardia-Elsloo 3-1
Gfovoc-Helpoort 1-3
Vluco-VCV 0-3
Stand
Heipoort 11-32
Sittardia 11-25
TCV 11-25
SEC 2 11-21
Avanti 11-20
flrovoc 11-19
fiscus 11-12
Avanti 2 11-11
Yluco 11-10
BSV 11- 9
BatakVCL3 11- 9
Elsloo 11- 5

Eerste klasse A
Spartak A-Sp. enSp. 1-3
AMVJ-SEC gest. 2-2
Muvoc-Datak 4 3-1
Sjoahn-Pancr.bank 3 3-1
furos 3-Pancr.bank 5 3-0

Stand
Muvoc 10-30
EportenSpel 10-24

atakVCL4 10-20
Pancratiusbank 3 10-16
9partak A 10-16
Qovoc 10-15
AMVJ 9-14
SÊC 3 9-12

Sjoahn 10- 8
Furos3 10- 7
Pancratiusbank 5 10-0

Eerste klasse B
Volharding-Jokers 2 3-1
EPV-Datak 5 3-0
Sittardia 2-NAC 3-2
Vluco2-VCV2 3-1

Stand
Jokers 9-27
VC NAC 9-21
Sittardia 2 9-18
VCV2 9-14
EPV 9-13
Volharding 9-12
Vluco2 9-11
Pancratiusbank 4 9-10
DatakVLCs 9- 7
Jokers2 9- 2

Tweede klasse A
Spartak A 2-BSV 2 3-1
AMVJ 2-Mavoc 3-0
Muvoc 2-Datak 6 0-3
Sjoahn 2-Furos 4 1-3
Vluco 4-Elan 3-0
Stand
Furos 4 10-27
Sjoahn 2 10-25
DatakVCL6 10-24
AMVJ 2 10-16
Mavoc/Bastion 10-16
Vluco4 10-14
Muvoc 2 10-12
Elan 10-10
Dovoc2 9- 9
Spartak A 2 9- 5
BSV2 10- 4

Tweede klasse B
Volharding 2-Sp. enSp. 2 3-1
Avanti 3-Datak 7 2-3
Nivoc-Carna 3-0
Sjoahn 3-Pancr.bank 6 3-1
Vluco 3-VCV 3 2-3

Stand
Nivoc 9-25
Volharding 2 9-25
Avanti 3 9-18
Vluco 3 9-16
VCV3 9-11
Pancratiusbank 6 9-10
DatakVCL7» 9-10
Sjoahn 3* 9- 9
Sport en Spel 2 9- 8
Carna 9- 0

Tweede klasse C
Fiscus 2-Rapid 3 3-0
Bastion-Balrammers 3-0
Dc Heeg-Rapid 2 1-3
Heipoort 2-Avoc 1-3
Stand
Avoc 9-24
Rapid 2 9-23
Heipoort 2 9-20
Dc Heeg 9-17
EPV 2 9-16
Jokers3 9-14
Balrammers 9- 7
Bastion 9- 7
Fiscus 2 9- 5
Rapid 3 9- 2

Derde klasse A
Spartak A 3-Muvoc 3 3-1
Avoc 3-SEC 4 3-0
Dovoc 3-Phoenix 3-0
Nivoc 2-Carna 2 n.o.t 0-3
Sjoahn 4-Pancr.bank 7 0-3
Elsloo 3-Helpoort 3 0-3
Dovoc 3 11-33
Heipoort 3 11-30
Phoenix 11-24
Pancratiusbank 7 11-19
Avoc 3 11-18
SEC 4 11-18
Sjoahn 4 11-17
Elsloo 3 11-15
Carna2 10- 8
SpartakA 3 10- 8
Nivoc 2 11- 4
Muvoc 3 10- 1

Derde klasse B
EPV 3-Margraten 3-0
Volharding 3-Jokers 4 0-3
Sittardia4-Elsloo 2 3-0
Sittardia 3-NAC 2 3-0
Dc Heeg 2-Pancr.bank 8 2-3
Grovoc 2-Avoc 2 3-0
Stand
Sittardia 3 11-32
EPV 3 11-25
VCNAC2 11-25
Grovoc 2 11-22
Dc Heeg 2 11-18
Jokers 4 10-16
Pancratiusbank 8 11-15
Avoc 2 11-14
Volharding 11-13
Sittardia 4 11-10
Margraten 10- 5
Elsloo 2 11- 0
Jongens A
AMVJ KlO-23
SEC 10-22
Dc Heeg 10-19
Furos 10-12
DatakVCL 10- 7
Sport en Spel 10- 7
Jongens B
Rapid X 9-24
Vluco 9-17
Pancratiusbank 2 9-13
AMVJ 9- 0
Jongens B 2
Jokers 10-26
Rapid 2 10-22
Volharding 10-21
Pancratiusbank 3 10-10
SEC 2 10- 9
Dc Heeg 2 10- 2

/ zaalhandbal j
Jeugddiv. z.o.
Dames
V+L-AAC 10-9
lason-PSV 23-11
SVM-tongelre 11-5
Haslou-Meteoor 14-7
Bevo-Swift 20-11
Pk.
Born-Ospel 10-14
Kerkrade-Loreal 2 12-9
Sittardia 2-Maasbr. 17-15
IA
Grathem-Vesta 8-8
DES-eksplosion 9-17
HVN-Bevo2 13-9
1B
BSV-Minor 8-15
Alfa Sch.-Caesar 2 9-10
lason 3-SHV 6-5
2A
Groene Ster-Br. Sp. 3-12
SVVH-HBS 14-10
2B
Herten-Wittenh. 5-12
SVM 2-Posterh. 2 10-6
Q.Hands-Be Fair 14-15
2C
Wilskracht-hellas 2 10-8
Selpa-Be Quick 2 25-7
H'broek-IVS 8-12
Wynandia-Marsna 12-13
2D
BeQuick-Br.Out2 11-10
Gulpen-Roda 19-12
3A
Wittenh, 2-Loreal 4 2-16
Popeye-Manual 21^1
Eksplos. 2-Alcides 14-15
Rapiditas 4-Blerick 2 6-4
3B
Posterholt3-Linne 22-10
Swift 3-Hercules 10-8
3C
Bom 2-Patrick 2 8-5
Limburgia-Voerendaal 7-11
Wilskracht 2-IVS2 6-15
3D
HVS-Roda2 1-18
Jun. pk.
Noav-lason 2 15-5
Rapiditas-Filarskis 4-11
Heren
Jeugd z.o.
Bevo-V +L 17-17
AAC-Gazellen 18-16
DVC-Sittardia 15-12
Esca-Duiven 20-13
Swift-Meteoor 12-12

Pk.
Caesar-Kerkrade 16-15
HBS-eksplos. 27-16
Alfa Sch.-Polaris 21-21
Swift 3-ZwartWit 22-25
Haslou-Herten 10-28
Loreal 2-BSV 22-17
IA
Vios2-Ospel 13-18
Herten 2-Vesta 12-15
Posterholt-Wittenh. 20-15
Loreal 3-Bleriek 2 12-12
1B
H'broek-V'daal 16-23
Break Out-Wilskr. 14-20
Sitt.3-ATSV 21-22
SHV-Minor 10-10
2A
Breeton Sp.-Bevo 3 s.n.o.
Merefeldia-Hercules 12-7
Popeye-Alcides 15-12
2B
Grathem-Posterh. 2 14-15
Maasbr.-HBS 2 16-18
Stramproy-Be Fair 4-25
Rapiditas 3-Born 20-15
2C
Caesar 2-Wynandia 19-14
V+L3-SVM2 8-14
Des Üb-Blauw Wit4 26-9
2D
Gulpen-Marsna 16-15
Heerlen-Voerendaal 2 13-23
Zwart Wit 2-Kerkrade2 14-16
3A
Linne-Blerick 3 24-6
Merefeldia 2-Beatrix 29-14
Bevo 4-Breeton Sp. 2 31-10
3B
BSV2-Selpa 15-13
Filarskis-Polaris 2 23-19
ATSV 2-BeQuick 11-26
lason 2-Break Out 2 13-17

/ zaalvoetbal^
le klasse A
Yerna 2-Gulpen 1-4
SternBoys-Loontes 5-1
Kanaries-Wiegert 4—4
Brouwerswapen-Billy B. 2-1
Sphinx 2-Up Quelle 4-1
Billy 8.2-Kollefit 2-4
Hemelke-Mat Vaes 0-3
le klasse B
Antwan-Kolonia 0-1
Theunissen-Heilust 2-3
Vissers Aut.-Bouwf.2 0-3
Gr.Ster-Vaals I^}
Oberye-Le Soleil 3-6
Marat.2-Hoensbroek 4-2
Meyers 2-Meetpoint 4-1
le klasse C
Sitt.Boys-Groen Wit 4-1
Bongo 8.-Phoenix 5-1
Theunissen 2-Bongo B. 2-3
Geleen-CP/Letro 2-3
Phoenix-Keigel 2-1
Groen Wit-Sjuffelke 1-2
Teddyberen-Sitt.Boys 2-5
Knoteraer-Brunssum 2 0-1
Zwaluw-PSM 2-7
2e klasse A
Stap In 2-Hemelke 2 1-2
Delta-Diekske 7-3
Bastings 3-Sjork 5-3
T1874-Mat Vaes 2 3-6
Pottem.-Loontjes 2 4-3
Flaterke-All Whites 7-0
2e klasse B
Delta 2-Bastings 4 2-5
Sport M.-Up Quelle 2 1-1
Bastings 4-Pottebr. 1-1
Kaanen M-Heeg 2-6
H.Anders 2-Bastings 5 13-4
2e klasse C
Canton R.3-Vissers A.2 2-2
Quelle-Fortuna 2-1
Rood Wit-Hadow 6-0
Gr.Ster 2-Keelk.Kley.2 2-2
Laumen 2-Vaals 2 3-4
Vissers A.2-DWS Boys 2-2
2e klasse D
Vaals 3-Joffer 0-4
Soleil 2-Canton R.4 17-0
Anker*B.-Heilust 2 4-9
Rood Wit 2-Hadow 2 4-0
Leeuwenh.-Eendracht 2-3
2e klasse E
Haantjes 2-Born 6-4
Phoenix 2-CantonR.2 7-5
Lacroix-Zw.Schaap 1-5
SZV-Intematiol 4-1
2e klasse F
Brikske 2-Postwagen 2-3
Teddyb.2-Brunssum 3 3-7
Jabeek 2-Egor 2 I^l
Geleen 2-Letro 2 0-4
Hanckmann-Puther B. 9-0
Oberye 2-Marebos 2 5-1
3e klasse A
Stern 8.2-Heeg 2 2-13
Loontjes 3-Up Quelle 3 0-12
Erka-Bovens 11-0
Voliere-Boheme 5- 1
AZW-MatVaes3 4- 2
3e klasse B
Eysden 4-Maasboys 3-8
Kilo-Pottebr.3 10-2
Kaanen M.2-Mattini B. I^l
H.Anders 4-Volière 2 6-2
Maasboys-Spv.MW 1-3
AZW 2-Eysden 4 3-9
3e klasse C
Maasvog.2-Keer 9-6
Delta 3-Eysden 5 8-2
Sphinx 3-Sjotter 2 4-7
Pottemen.2-Sport M.2 3-4
3e klasse D
MKC-Delta 4 7-2
Yerna 3-Gulpen 2 4-1
Sphinx 4-ReginaB. 3-5
Diekske 2-Hemelke 3 2-0
3e klasse E
Cosmos 2-Theunissen3 4-2
Quelle 2-Fortuna 2 8-0
Theunissen 3-Kerkrw. 1-7
Rood Wit 3-GenneKomm 2-2
Sportclub 3-Cosmos 2 1-3
Laumen 4-Holz 2-1
Kolonia 2-Laumen 5 3-1
3e klasse F
Quelle 3-Fortuna3 3-5
Keel.Kley.3-Kolonia 3-7
Soleil 3-Laumen 7 12-5
Vissers A.3-Laumen 6 3-2
Sportclub 2-Eendracht2 2-3
3e klasse G
Bekkers 3-Adveo 4 5-2
Sitt.Boys 2-PSM2 0-2
Sjuffelke 2-Beek 7-2
Bouwkompas 2-Keigel 2 3-7
3e klasse H
Bom 3-Sitt.Boys 3 5- 9
Zwaluw 2-Beek 2 2- 2
Bouwkompas 3-Keigel 3 4-14
Knoteraer 2-Neerbeek 1- 1
3e klasse I
Teddyb.3-Brikske 3 3-5
Brunssum 4-Tilly 8.2 8-0
Haantes 3-Egor 3 9-1
3e klasse J
Tilly 8.-Meetpoint 3 4-0
Adveo 3-Postwagen 2 3-3
Groen Wit 3-Egor 4 1-3
Brunssum 5-Intern.2 4-5
4e klasse A
Eysden 6-Stap In 3 11- 3
Kilo 2-Tomado B. 1- 6
Pottebr.4-Maasboys 2 3-11
Sphinx 5-Flaterke 2 1- 6
4e klasse B
DBS V-Keer 2 3-8
Vici-DBSV. 11-2
Sjefke 3-Tornado 8.2 3-4
Kanaries 2-Sjefke3 1-4
Keer 2-Eysden 7 6-4
le klasse C
Eysden 8-DBSV 2 5-6
Boemerang-Hermsen B. 3-7
le klasse D
Cuypertje-Joffer 2 3-2
Gr.Ster 3-Soleil 4 1-5
4e klasse E
Postwagen 3-Aztecs 1-4
Groen Wit 4-Likopa 2 4-5
Haantjes 4-Egor 5 4-6
Hanckmann 2-Jabeek 3 2-1
4e klasse F
Haantjes 5-SZV 3 6-1
Postwagen 5-Zw.Schaap 3 5-2
Phoenix 3-Postwagen 4 6-1
Knoteraer 3-DWC 1-2
Dames
Wierts-H.Anders 7-2
Pottebr.-Bouwkompas 0-5
leugd
Pottebr.-Cosmos 0-5
Stap In-Peters Gel. I^l
Wierts-Pottebr. 1-2
Cosmos-J.op 'tRoot 5-3

Standen
le klasse A
Sphinx 2 15-22
Wiegert 15-21
Brouwerswapen 15-21
Mat Vaes 15-20
Stern Boys 15-19
Hemelke 15-15
Billy Billy's 15-15
Gulpen 15-15
Loontjes 15-14
Kanaries 15-14
UpQuelle 15-10
Billy b.2 15- 9
Yerna2 i 15-7
Kollefit 15- 7
le klasse B
Bouwfonds 15-25
Meetpoint 15-24
Vaals 15-24
LeSoleil 15-20
Meyers 2 15-18
Heilust 15-17
VissersAut. 15-15
Theunissen 14-14
Kolonia 15-14
Hoensbroek 15-12
Marathon2 15-11
Antwan 15-6
Gr.Ster 14- 5
Oberije 15- 5
le klasse C
Brunssum 2 15-25
Sjuffelke 15-24
Sitt. Boys 15-21
Knoteraer 15-19
Letro 15-19
Bongo Boys 14-17
PSM 15-17
Phoenix 15-15
Keigel 14-14
Teddyberen 15-12
Geleen 15-10
Zwaluw 15-10
Groen Wit 15- 5
Theunissen 2 15- 0

’ worstelen J
Hoofdklasse seniores
Simson KDO Den Haag-
Olympia Utrecht
gr. rom. 19-15
vr. stijl 18-21
Hercules Amsterdam-
S.D.Z. Utrecht
gr. rom. 18-14
vr. stijl 18-13
Hercules Dordrecht-
S.S.S. Alkmaar
gr. rom. 14-25
vr. stijl 16-19
de Halter Utrecht-
Simson Schaesberg
gr. rom. 16-20
vr. stijl 9-31
De stand:
Simson 11-19
SimsonKDO 11-18
Olympia 11-17
de Halter 11-12
Hercules Adam 11-10
S.S.S. 11- 6
Hercules Dordr. 11-4
S.D.Z. 11- 2

Res. hoofdklasse
Simson KDO Den Haag-
Olympia Utrecht
gr. rom. 4-24
vr. stijl 4-24
Hercules Amsterdam-
S.D.Z. Utrecht
gr. rom. 16-16
vr. stijl 16-16
de Halter Utrecht-
Sjmson Schaesberg
gr. rom. 11-17
vr. stijl 13-15
De stand:
Olympia 8-16
Simson 8-12
SimsonKDO 8- 6
de Halter 7- 4
Hercules Adam 7- 4
S.D.Z. 8- 0

/ basketbal m
Heren
Eredivisie
Weert-Den Helder 73- 76
Eindhoven-Orca's 80- 82
Meppel-Canadians 84- 80
DAS-Donar 84- 82
Voorburg-Den Bosch 92-U)7
Weert-DAS 105- 87
Donar-Orca's 115-104
Den Helder-Den Bosch

184- 78
Meppel-Voorburg 89- 75
Canadians-Eindhoven 109- 90
le divisie B
Windmills-Springfield 117-86
Lisse-OSG 78-72
Wyba-Wilskracht 90-89
Kimbria-WSC 72-69
Rayon Hoofdklasse
Attacus-Den Bosch 2 87- 95
Eindhoven 2-PSV/Alm. 74- 80
Black E.-Ardito 89- 87
OBC Oss-SVH 63-101
Flash-Jump.Crabs 76- 72
Weert 2-Breda Pion. 97- 90
Overgangsklasse B
Rush-Tantalus 82-75
Oss 2-Titanus 55-66
Kimbria 2-Braggarts 70-74
Dunatos-Jump.Giants 109-63
Quo Vadis-Weert 3 105-74
le klasse A
Brunssum E.-Kimbria 4 46-71
Aeternitas-Hoppers 73-71
BSM-Braggarts 3 81-83
Kepu Stars-Weert4 97-49 '■2e klasse A
Aeternitas 2-Springfield 70-55
Archers-Alley Oop 79-29»
BSM 2-Landgraaf 94-83
Dunatos 2-Olympic 76-54
Jump.Giants 2-Boemer. 65-56
3e klasse A
Kepu St.2-Bumpers 2 86-59
Braggarts 4-Springf.2 119-60
3e klasse B
Weert 6-Aeternitas4 60-63
Aeternitas 3-Patrick 64-43
J.Giants3-Supersh.2 36-87
Dames
Rayon Hoofdklasse
Virtus-Agon 49-50
Black E.-Scheldesport 64-69
Erp-Mates 62-81
Kimbria-Braggarts 60-55
WSC-Vlissingen 100-82
Overgangsklasse B
Rush-Dunatos 33-54
Aalst-Lieshout 59-45
Kepu Stars-Springfield Sl-37
le klasse A
Alley Oop-Boemerang 46-50
Olympic-Jump.Giants 47-62
Archers-Aetemitas 48-29
Kepu Stars 2-Braggarts 2

58-21
Jump.Giants 2-Dun.2 53-45

/ waterpolo J
Dames
Eerste klasse
Schelde-DZT 4-1
Hellas-DEZV 4-4
MZ&PC-PSV2 4-10
TRB/RES-Treffers 7-6
Njord 2-Warande 10-3
Tweede klasse
Eszet-Zeester 7-8
Stormvogel-WZV 4-4
HZ&PC-Zon 5-8
Krabberi-Tempo 11-4
Dokkelaers-Vennen 7-5
Heren
Jeugd B
Schelde-Arethusa 9-3
Hellas-Zegenwerp 13-10
Gorgo-Treffers 7-11
MZ&PC A-Daphnia 14-6
Njord-Warande 19-10
Eerste klasse
BZ&PC-Daphnia 9-9
Schelde-DZT 20-5
Hellas-Lutra 5-6
HZ&PC-Zon 11-7
Dokkelaers-Treffers 9-2
Tweede klasse B
Eszet-DEZV 2-6
SPIO-ZVH 7-4
BZV 2-Treffers 2 13-10
Deßog-ZEPS 9-8

If / golfbiljart J
Ereklasse.
Bergerode 8.-SNA 3-3
dePint-Brand Tav. 5-1
Maasvall.-Pappegey 4-2
Hollandia-B.Aolders 3-3
Kloth-Maasgolf 1-5
't Krietje-BV Eind 3-3
Stand.
Maasgolf 12-23
de Pint 12-18
SNA 12-18
Bergerode Balke 12-16
BrandTaveerne 12-15
GBCKloth 12-13
Maasvallei 12-11
BiejAolders 12- 8
BVEind 12- 8
Pappegey 12- 5
Hollandia 12- 5
'tKrietje 12- 4
District Midden-Limburg.
Hoofdklasse.
Jagerslust-BVO 1-5
deGrens-de Kwartel 3-3
deInrit-Riva 1-5
Bl.Pantal.-Denneno. 3-3
BVO 2-Madeira 0-6
Eerste klasse.
BYE 2-OBKK 2-4
Heytse-Hook 2-4
Lantaarn-Oad Hael 3-3
Berg-Jagerslust 2 6-0
SNA 2-Hukske 3-3
Tweede klasse.
Hoove-BVO 3 1-5
Jachth.-Lant.2 3-3
Kloss-Gevelke 4-2
Hukske 2-BVE 3 2-A
Breer-BCW 4-2
Derde klasse.
OBKK 2-deZwaan 5-1
Meijel-Sjindersk. 5-1
Kwartel 2-denTup 4-2
Denneno.2-Berg 2 1-5
BVN-Breer2 4-2
District Echt.
Hoofdklasse.
Putbr.B.-Village 10- 2
Greuske 2-GBCM 1-11
Deelg.-Greuske 4- 8
Centrum-Slek 3- 9
Heukske 2-Heukske 0-12
Eerste klasse.
Hingen-Centr.2 9- 3
Ons Gen.2-Deelg.2 2-10
GBCM 2-Ons Gen. 7- 5
deBarbou-de Zuul 2-10
Kerkz-Spee 7- 5
Tweede klasse.
GBCM3-Putbr.B.2 9-3
Slek 2-deDonck 10-2
Spee 2-Paerdst. 6-6
B.Aolders 2-A.Deetere 8-4
Stoba-Stoba 2 6-6
District Weert.
Hoofdklasse.
Vuulderke 2-Dennenoord 0-6
Vuulderke-Leike 3-3
Stamgasten-Vuulderke 2 3-3
Denneno.-Graswinkel 5-1
BCB-Stamgasten 5-1
Royal-Vuulderke 2 6-0
Eerste klasse.
Anker-Anker 2 5-1
Luchtp.2-Royal 2 3-3
de Spijk-BCB 2 2-4
Tweede klasse,
de Hoppers-Leike2 3-3
Leike 2-Anker3 3-3
de Hook-deHoppers 3-3
Bach.Cl.-de Spijk 2 3-3
Sw.Mill-Sw.Mill 2 4-2
District Urmond.
Eerste klasse.
O.Zitterd-Sittardia 4-2
A.Einek.-'tVoske 4-2
Fortuna-Pap/Valaan 6-0
Pappegey 2-Maasvellei 2 4-2
Brand Tav.2-Almania 3-3
Tweede klasse.
deDuif-t Krietje 2 3-3
de Meule-'tTorp 5-1
Sparta-GGBC 4-2
Sittardia 2-Die Bayern 1-5
Voasje-Fortuna 2 0-6
Derde klasse.
't Schopke 2-*tSchopke 2-4
Die Bayern 2-Pappegey 3 2-4
Brand Tav.3-Hollandia 2 2-4
Pappegey 4-deMeule 2 3-3
Pap/Valaan 2-Brandpunt 1-5
District de Oude Mijnstreek
Hoofdklas.
Overbr.-Olimpia 1-4
A.G.Kirk-BGK 1-4
Hanneman-Tolhoes 1-4
dePint 2-deKroon 3-2
deStem-OBK 4-1
Eerste klas.
Sjutt-B.Balke 2-3
Broenssem-Trefpunt 2-3
Eikske-Bocholtz 5-0
GroeneDal-Kloth 2 1-1
Tweede klas.
Odeon-Voelender 0-5
Dr Sjork-Singel 2-3
op 't Gaat-de Pint3 2-3
Trefpunt 2-ENBK 2-3
OBK 2-Pumpje 3-2
Derde klas.
dePint 4-Overbr.2 4-1
BGK 2-A.G.Kirk 2 4-1
Tolhoes 2-Hanneman 2 4-1
Oümpia3-Geulke 4-1
OBK 3-Eikske3. 2-3
Vierde klas.
Cosy Com.-A.Maat 2-3
't Hofke-D'r Sjutt2 1-4
Dopgere-Groene Dal 4-1
Pumpje2-Pannesjop 2-3

I dammen
m

PLDB-competitie
Hoofdklasse
MDC-Eureka2 12- 8
Philidor-Ridder 2 14- 6
Kroonschijf-DIOS 9-11
Stand
DIOS 12-87
Kroonschijf 6-59
Philidor 6-58
Ridder 2 5-51
MDC 4-57
Eureka 2 3-48
le klasse
Vaste Zet 3-Vaste Zet 2 3-13
Schaesberg 2-Donderberg

7- 9
Kroonschijf 2-DIOS 2 9- 7
Stand
Vaste Zet 2 11-70
Donderberg 9-61
Schaesberg 2 8-58
Kroonschijf 2 6-36
Vaste Zet 3 2-39
DIOS 2 0-24

/ dameskorfbal^
Hoofdklasse A
Wittenhorst-Swift 5-9
Peelkorf-Spes 10-8
Rosolo 2-Klimroos 4—4
Hoofdklasse B
Fortuna-Never down 5-3
Jes-Alico 4—4
Rosolo-Geko 8-2
Overgangsklasse A
Stormvogels-OranjeWit 5-7
Bio-Gazelle 9-4
Merels-WO 9-3
le klasse B
Dis-Odos 3-12
SVSH-Olympia 3- 3
Lottum-Fiducia 2- 3
le klasse D
Euro Girls-Vitesse 6-6
Kraanvogels-Avanti 2 4-3
Rosolo 4-Zigo 2 7-5
2e klasse G
Amby'sK.-Vriendsch.2 5-3
Bio 2-Klimroos 3 7-7
Kraanv.2-Spaurakkers 4-4
3e klasse B
Lottum3-Peelkorf3 4-5
Dis3-Roka3 3-4
JuniorenA
Amby'sKorfke-EKC 5-3
EKC-Amby'sKorfke 2 9-1
Gazelle 2-Spaurakkers 2-6
Gazelle-Amby's Korfke 7-4
Vitesse-Amby'sKorfke 2 5-2
Spaurakkers-Gazelle 3-3
Amby'sKorfke-Gazelle 2 6-1
Pupillen A
EKC-VIOD 1-4
Vitesse-Amby's Korfke 3-0
Vitesse-EKC 0-5
Viod-Amby'sKorfke 9-0

/ zaalkorfbal ]
2e klasse H
Kido-Excelsior 5-7
Klimop-Organon 13-5
GKV-NKV 13-7
3e klasse P
Oude Gracht-DOT 14- 9
Fortuna-Ready 8- 9
Geldrop-Trega 11-10
Boemerang-Sirene 7- 4
Res.2e klasse P
Klimop 2-Organon 2 10-10
Zuid 1
Eymerick-Wertha 8-9
Kanaries-Den Bosch 12-2
Zuid res. le klas B
SDO 3-RustRoest 5 7-7
Zuid 2e klas B
Oude Gracht 4-RustRoest 6

7-6
Zuid 3e klas A
Kido4-Deto6 16- 8
OudeGracht 3-R.Roest7 6-17
Zuid 4e klas A
NKV4-Deume2 7-12
Zuid 5e klas B
Rust Roestr9-Kido 5 8-6
Zuid 6e klas B
Kanaries 3-NKV 6 16- 7
PSV 7-Sportlust 5 6-14
Zuid 7e klas B
OEC4-Deurne3 4-16

/ bridge M
Hoofdklasse (25 paren)
1. Meijs-Spaay 65.18%; 2. mw.
Witvliet-v.d. Zwan 61.98%; 3.
Dabekausen-Muller 58.04%; 4.
v.d. Peppel-Timmers 56.47%;
5. Kleijnen-Schepers 55.13%;
Eerste klasse (48 paren)
1. Beckers-Moonen 59.93%; 2.
echtp. Verhoef 59.81%; 3. Bak-
ker-Joosten 57.88%; 4. mv.
Baeten-Horembach 56.73%; 5.
v. Mierlo-Towsend 56.05%;

Onderdistrikt Heerlen
Tweede klasse
Groep A
1. mw. v. Mullekom-Vonden-
boff 56.25%; 2. echtp. Schie-
veld 55.90%; 3. mw. Antes-
Fokkinga 53.82%;
Groep B: 1. mw.Felder-Seelen
62.92%; 2. Boer-Zinken
62.50%; 3. echtp. de Moei
56.67%;
Derde klasse
Groep A
1. mw. Brandsma-v.d. Zandt
63.75%; 2. dms. Lambriex-Lin-
delauf 57.92%; 3. mevr. Degen-
kamp-v. Hombergh 54.17%;
Groep B
1. echtp. Brasse 63.75%; 2.
Chorus-mw. Herrick 57.50%; 3.
dms. Bakx-v. Steenstraten
55.42%;
Groep C
1. dms. Hertog-Holleman
63.75%; 2. mw. Gremmen-
Gremmen jr. 59.58%; 3. dms.
Gordijn-Speth 52.92%;
Vierde klasse
Groep D
1. Van Aarsen-Bruring 66.52%;
2. dms. Delvaux-Duijsens
62.50%; 3. Mordant-mw. Ver-
woerd 61.25%;
Groep E
1. dms. Coremans-Severens
62.50%; 2. echtp. Egberts
55.73%; 3. dms. Smeets-v.
Sambeek 53.65%;
Groep F
1. Baltussen-v.d. Broek
71.87%; 2. Heijnen-mw. Ver-
meulen 60.94%; 3. mw. Jans-
sen-Weide 53.12%;
Groep G
1. Leenders-v. Putten 67.36%;
2. echtp. Weischer 59.13%; 3.
mw. v.d. Zandt-Brandsma
55.00<>;;

Onderdistrikt Geleen
Tweede klasse
Groep A
1. Krekels-v. Laar 59.17%; 2.
Jeurissen-Koeyvoets 56.67%;
3. en 4. gelijk Prinsen Volle-
berg en dms. Biermans-Kok
55.90%;
Groep B
1. Valk-Verreusel 69.10%; 2.

Romers-Melset 62.15%; 3. Ver-
hoeve-Zuylen 57.99%;
Derde klasse
Groep B
1. Hinderink-Kleinjans
56.77%; 2. Hendrix-v. Kessel
55.73%; 3. dms. Boor-Rutten
54.17%;
Groep C
1. Jorissen-mw. Moulen

65.42%; 2. echtp. Haanraads
63.33%; 3. dms. Lenders-
Stroeks 56.67%;
Groep D
1. v. Neer-v. Neer 59.38%; 2.
echtp. d'Rond 58.75%; 3.
Scholten-Soeterbroek 58.33%;
Vierde klasse
Groep A
1. mw. Bosch-Hermans
63.66%; 2. mw. Vleugels-Wig-
gers 62.96%; 3. Cals-Tonglet
62.27%;
Onderdistrikt Maastricht
Tweede klasse
Groep A
1. dms.Kaasenbrood-v. Oppen
59.13%; 2. en 3. gelijk Boer-'
mw. Verhagen en Simons-si-
mons 57.59%;
Groep B
1. mw. Bakker-Hofhuizen
60.42%; 2. Goossens-Hame-
leers 56.85%; 3. mw. de Haas-
mw. Ramakers 54.76%;
Vierdeklasse
Groep A
1. Mendes-tilmans 70.83%; 2.
mw. Nafzger-Opdebeke
60.07%; 3. echtp. Kusters
59.72%;
Groep B
1. Noorthoorn-Philipsen
65.97%; 2. dms.Bartholomeus-
Pieters 60.07%; 3. echtp. Osin-
ga 55.21%;
Groep C
1. Huijnen-Lenaers 60.83%; 2.
dms. Lagas-Smeets 59.88%; 3.
echtp. v. Marcke 58.75%;
Derde klasse
Groep A
1. dms. Bosch-Rosing 64.58%;
2. v. Dijk-mw. Widdershoven
57.74%; 3. dms. Becker-v. Dijk
55.21%;
Groep B
1. Leurs-Lousberg 66.67%; 2.
dms. v. Reijen-Schropp
60.76%; 3. dms. Aarts-Notten
54.17%;
Groep C
1. Baeten-Mager 61.46%; 2.
dms. Martens-Pirson 60.76%;
3. mw. Daniels-Heijman
58.33%;
Groep D
1. echtp. Rooy 63.19%; 2. dms.
Weller-Wortman 57.29%; 3.
dms. Boer-Goessens 53.139;;

I zaal-hockey J
Heren
le klasse
Geldrop-HMHC 9-13
Forward-Concordia 7- 9
Maastricht-Racing 8- 7
2e klasse A
Best-Son 18-6
2e klasse B
Keep Fit-Wire Di 9- 4
Hopbel-MOP 6- 5
Rosmalen-Oirschot 11-5
MOP-KeepFit 10-12
3e klasse A
HOD-Sittard 2- 3
Geleen-Venray 4-11
Sittard-Nuenen 11-11
Dames
le klasse
Rosmalen-Tegenbosch 4- 2

Forward-Venlo 1-15
HOD-HMHC 9- 3
2e klasse
DVS-Concordia 9-6
Maastricht-Racing 5-2
3e klasse A
Deume-Blerick 5—4
Geldrop-Horst 12-3
4e klasse A
Geleen-HCAS 15- 4
Kerkrade-Gemert 1-10

/ poolbiljart^
Ereklasse
Boeresl.-a-Schachtw.-a 10-6
Vink-a-Stupke-a 10- 6
Ziesjpoar-a-Tunnelb.-a 4-12
Coriov.-a-WitteBal-a 10- 6
Hoofdklasse-a
Boeresl.-b-Landgr.-a 4-12
W.Tell-a-Hermans-a 14- 2
Schachtw.-b-St.kruis-a 8- 8
Tunnelb.-b-Rolduc-a 11- 5
Stupke-b-Gebr.h.-a 9- 7
Hoofdklasse-b
Gebr.h.-b-Brunss.n.-a 5-11
Pluimpje-a-Koetsjh.-a 8- 8
Witte Bal-b-W.v.Sust.-a 4-12
Landgr.-b-Eykenb.-a 9- 7
Huizinga-b-Touche-a 4-12
Eerste klasse-a ,
Hoafke-a-Spoorz.-a 6—lo
Flesj-a-Witte Bal-c 6-10
Vink-b-W.vanSt.-b 11- 5
Huizinga-c-Eykenb.-b 10- 6
AwtDorp-a-Pluimpje-b 9- 7
Eerste klasse-b
Draver-a-Brandw'-a 6-10
Steenenkr.-b-Br.wa.-a 10- 6
Hermans-b-Stupke-c 11-5
Schachtw.-c-Amstel-a 7- 9
Landgr.-c-Bokker.-a 6-10
Eerste klasse-c
Brunss.-nrd.-b-Landgr.-d 4-12
Orchidee-a-W.Tell-b 8- 8
Hofland-a-Keizer-a 5-11
Edelweisz-a-Coriov.-b 5-11
Hermans-e-Ter Linde-a 11-5
Tweede klasse-a
Sjtaat-a-Rolduc-b 8- 8
St.kruis-c-Op'tNipp.-b 4-12
Karrerad-a-W.Tell-c 13- 3
Palet-a-Prins-a 10-. 6
Sjtoet-a-Romana-b 14- 2
Tweede klasse-b
Br.wapen-b-Voske-b 2-14
Romana-a-FL.Dutchm.-a 8- 8
Prins-b-M.Huek-a 6-10
Op'tNipp.-a-De Ruif-a 10- 6
Rolduc-c-Landgr.-e 5-11
Tweede klasse-c
Hoafke-c-W.v.Sust.-c 8- 8
Le Duc-b-Coriov.-d 10- 6
Gebr.h.-c-Stoufpot-b 5-11
Ter Linde-b-Kr.opTijd-a 6-10
Tweede klasse-d
KrijtopTijd-b-Vaetje-a 10- 6
Stoufpot-a-Gildem.-b " 14- 2
Spoorz.-b-Korte Keu-a 14- 2
Koetsjhoes-c-Bongerd-a 5-1 1
Tweede klasse-e
Pierrot-a-Koetsjh.-b 13- 3
Eikenb.-c-Spoorz.-c 9- 7
Witte Bal-d-Stoufpot-c 4-12
W.vansust.-e-KrijtopT.-c 6-10
Tweede klasse-f >
Gildem.-a-Paddock-a 6-10
Keizer-b-Kompas-a 12-4
Coriov.-c-Hoafke-b 2-14
Brunss.-n-c-Le Duc-c 14- 2
Barrel-a-Voske-a 7- 9
Derde klasse-a
Draver-a-bouman-a 4-12
Gorissen-a-Ruif-c 6-10
Paddock-b-Candlel.-b 1-15
Hofland-b-Sjtoet-b 3-13
Derde klasse-b (
Bouman-b-Fox-b 4-12
Ruif-b-Moeil.H.-b 7- 9
Candlel.-a-Op'tNipp.-c 12- 4
Sjtoet-c-Stalletje-a 10- 6
Derde klasse-c
Mijnz.-a-le duc-d 12- 4
Fox-a-Tunnelb.-c 6-10
AgenKirch-a-Leeuw-a 16-0
Derde klasse-d
Vink-c-Treffers-a 7- 9
Flash-b-Smeets-a 6-10
Spoorz.-d-Oph. b.-a 8- 8
Kootsjh.-d-Barbou-a 6-10

I sportschieten J
Afd.Pluim.
Hoofdklasse.
Raadhuis-SVH 818-845
Centrum-Missers 842-846
SVH2-Diana 819-831
Missers 2-Palet 821-825
Juliana-SVK 843-824
Hofke-Lambertus 828-837
Eerste klasse A.
Vizier-Juliana 2 822-808
R.Hood-L.Raak 821-830
Keulst.-SVT 818-819
de O.Mert-Nova 814-839
Lambert.2-D'r Sjeet 830-825
Eerste klasse B.
Hubert.-Hattrick 818-816
EKSV-Centrum 2 824-822
Revanche-de Prins 819-811 ,
Sparta-Reunie 819-815
Trefpunt-W.Tell 811-808
Eerste klasse.
St.Brigid-SVK 2 808-818
SVT2-Gl.Auf 823-794
Fortuna-Heros 2 798-818
SVH3-Meuser 809-801
Trepke-RWB 813-797
Tweede klasse A.
Merkelb.-Treffers 819-823
Dr Sjeet 2-R.Hood 2 813-797
Missers 4-O.Rompe 808-807
Hoensbr.-L.Raak 2 812-823
Reunie 2-RKWBCM 808-810
Tweede klasse B.
O.Mert 2-de Roos 611-803
Hofke 2-Tjoba 827-805
Stadion-Hubert.2 805-796
EHPS-Grun 832-796
J.Wayne-Keulst.2 795-777
Tweede klasse C.
Prins 2-Trianon 799-796
SVT 3-Missers 5 800-794
Lambert.3^Boekaniers 789-816
SVK 3-Centrum 3 790-798
Derde klasse A.
Comer-Diana 2 807-827
Tjoba 2-Valk 791-785
Hilton.-Heros 4 813-812
L.Raak 3-Brigid 2 799-795
Juliana3-Brunssum 798-819
Derde klasse B.
O.Rompe2-Sparta2 765-782
Leeuw 2-Revanche 2 797-806
RKWBCM 2-R.Hood 3 796-808
Trepke 2-PluiMpke 792-767
Derde klasse C.
Palet2-L.Enfield2 780-787
Dr Sjeet4-Emma 8.2 795-804
Franciscus 2-Vizier 2 770-774
Trianon 2-Watert. 786-775
Vierde klasse A.
Nova 2-Schutters 2 786-783
Wapen-Winchester 2 799-765
RWB 2-Merkelbeek 2 779-782
Missers6-Brigid 3 794-785
Diana 3-Phoenix 794-792
Vierde klasse B.
Tjoba 3-SVE 2 782-792
RKWBCM 3-SVT 4 766-790
Stadion 2-de O.Mert3 804-765
Hatrrick 2-deRoos 2 779-784
Vierde klasse C.
Hubert.4-Hunter 582-777
R.Hood 4-Keulsteeg 3 762-747
O.d.Kamp2-de Leeuw 3

765-786
Gluck A.2-Prins 3 784-775
deRoos 3-Reunie 3 75 1-791
Vijfde klasse A.
Brigid 4-L.Enfield 3 727-735
Rheing.2-Wapen 2 772-787
deValk 2-O.Rompe 4 740-732
Trianon 3-Treffers 2 775-788
Vijfde klasse B.
Prins 4-Trepke 3 738-742
Sonja 8.-Stadion 3 764-762
Emma 8.3-Tjoba 4 792-757
Treffers 3-Corner 2 735-784
Schutters 3-Hoensbr.3 749-736
Afd.Kogel.
Hoofdklasse.
Grun-Diana 857-835
Lambert.2-Lambert. 822-853
Eerste klasse.
SVH-Trefpunt 2 799-796
Diana 3-Diana 2 820-836

Tweede klasse.
Roda 2-Trefp.3 762-779
Lambert.3-Grun 2 786-798
Derde klasse.
Diana 4-Lambert.4 773-747
Grun 4-Grun 3 678-758

’ bowling J
Uitsl.BC Hoeve de Aar Heer-
len
Kwartetten-league.
Stalm.Mus.-Roda 3-1
The Ladies-Boebelke 1-3
S'9o-Marastima 3-1
SOS-Klim Bim 1-3
Kawasaki-Three p.o. 1-3
Wigrut-Onder Os 0-4
Bedrijven-league.
Un.Bears-Verma 4-0
Fotost.O-SSOVH 2 0-4
SSOVH-ABP 3-1
CVV Gel.-Diana Team 0-4
Webibo-AZL 3-1
BBH dubbel-league.
Rest.Stap In-Snackb.Aarv. 1-3
Grizzly's-Kameleon 2-
VOG-Fr.Golob 0-4
Agio-Anco 2-2
MPG-Joemi 1-3
Twilight-Hodaar
Team 14-Brugm.Ass. 3-1
BBH trio-league.
Pol.Bears-Ice Bears 4-0
UD 2-Fotost.O. 0-4
Kodiaks-Spoilers 2-2
Obies-Blind 4-0
Koala's-UD 1-3
Dubbel-league A.
Pinhunt.-Volh. 3-1
Optimist.-Puppies 3/2-/2
Madonna's-Riefie 3-1
Anco-BZN 2-2
Lablo's-Good Luck 3-1
Trekvog.-Missers 1-3
Dubbel-league B.
Return-Val Om 4-0
Lavend.Team-Pin Ups 0-4
Knakkers-Bowl.Angels 2-2
Baanbrek.-SOS 1-3
The Katz-WC Eend 4-0
Mis Lukt-Malgrat O. 1-3

/ tennis J
Uitslagen Open Heerlense
dubbelkampioenschappen
HDC David Hofman/Guido
Bodeutsch - Hans Franssen-
/Berry Coumans 8-8 (3015)
DDC Suzanne Hoenen/Karin
Collard - Pauline Endlich-
/Claudia Gulikers 10-5
GDC Berry Coumans/Jessica
Reijnders -Leo Pelt/Inge
Smeets 10-7
HDD Patrick Balcerzak/Ron-
nie Crijns - Torn Vlugt/Cees
v.d. Hoek 8-7
DDD Inge Smeets/Wendy
Horsch - Anouk en Debbie
Verhoeven 12-2
GDD Wendy Wetzels/Ronnie
Crijns - Dany Thomas/Ester
Waltmans 9-5
Categorie 30+:
HDC Dieter Lensink/Jan Ha-
senoot - Peter Palm/Karel Wer-
nerll-8
DDC Mia ten Broecke/Josje
Geraedts - Agnes Trags/Anja
van Berghem 11-6
HDD Axel Bodeutsch/Harrie
Berben - Piet Nijssen/Tom
Stroucken 10-6
DDD Marian Wolfs/Carla Voss- Inez van Erp/Bep Essers 10-9
GDD Inge Rouschen/Heinz
Wouters - Annie Wijnen/Ever-
hard Nast 9-5

’ darts l
LDB-Competitie, Kring Heer-
len.
Eerste divisie.
DS'B4-DLS 2 3-7
'tGevelke 2-Br.keetel 5-5
DrEek-Brandpunt 8-2
Tweede divisie.
O.Sjilveld-'t Heukske 6-4
Brandp.2-ThePub 8-2
'tVelderke 2-Egels.H. 6-4
Hoeve de Vos-A.Aelse 2 6—4
Derde divisie A.
Eikenboom-Heksenb.2 10-0
Smile-DS'B4 2 7-3
deSport-O.Voelender 1-9
Egels.H.2-Boerenslot 7-3
Derde divisie B.
'tGevelke 3-D'Auw Past. 1-9
DAuw Past.3-Max Darts 3-7
DS'B4 3-DCC 6-4
Brandp.3-de Bluf 2-8
'tVelderke 2-DCC 2 3-7
A-divisie
Stern 3-Eikske 10-0
TungstenT.-Bullfight 2 4-6
Bullfight-Gebrook 10-0
Gez.Hook-QuatreBras 3-7
B-divisie
Bullfight 3-Aces 3-7
Boereslot-Rebels 4-6
Gebrook-Schopke 8-2

’ badminton J
Eredivisie
Duinwijck-Royal Canin 5-6
Victoria-Arnhem 0-11
Velo-Zijderveld 10-1
Culemborg-Drop Shot 1-10
Overgangsklasse A
Royal Canin 2-Velo 2 8-3
Duinwijck 3-Schijndel 7-4
Bali-Venlo 7-4
Metro-Arnhem 2 4-7
Eerste klasse afd. 4
Bavel-Nuenen 7-4
Boxtel-Pro Kennex 3 8-3
Geldrop-Oss 9-2
Espe-Victoria 2 4-7
Tweede klasse afd. 8
Roermond-Geldrop 2 5-3
KBC-WIJ 3-5
Whippet-Schijndel2 5-3
Carvin-Weert 5-3
Derde klasse afd. 15
Olympia-Veghel 0-8
Boxtel 2-Pellikaan 2 7-1
Nuenen 3-Alouette 7-1
Geldrop 3-United 3 3-5
Derde klasse afd. 16
Roermond 2-BBC 1-7
KBC2-Geldrop4 1-7
Whippet2-United2 5-3
Espe 2-Victoria 3 1-7
Vierde klasse afd. 22 ■Roermond 3-Budel 7-1
Schijndel 5-Panache 4-4
BBC 2-Alouette 2 5-3
Carvin 2-Victoria 4 7-1
Vierde klasse afd. 23
Weert 2-Venray 8-0
Boxtel 3-Carvin 4 7-1
Whippet3-'tßoat 4-4
Geldrop 5-Carlton 7-1
Vierde klasse afd. 24
Veghel 2-WIK2 8-0
Stein-Nuenen 4 5-3
Carvin 3-United 4 7-1
Someren-PSV 3-5

tafelvoetbal m
Bekercompetitie
2e algemene ronde
Survivors(x)-de Heide 2 4-4
StarClub 3-de Uiver 3-5
Hakkers 3 (x)-de Pitsers 4-4
Blauw Wit-Hakkers 1-7
Viktoria-de Smeed 7-1
Waardhof b.-Pr. Hendrik 8-0
Zw. Ridders-de Poart 8-0
Jojob.-CaCapo 8-0
Millen-Verdw. Viss. 6-2
Borgharen-Sikie b. 2 7-1
Karrewiel-Miranda 2 8-0
Drop Inn-survivors 2-6
Heer-de Smid 6-2
Loontjens-de Pluim 6-2
Der Eck-Petite res. 6-2
O.Eysden-StarClub 0-8
de Singel-Miranda 2-6
Mariaveld-Cam. b. 2-6
de Smeed 2-Verdw. V. 3 2-6
Ouw Mert 2-OuwMert 0-8
de Heide-Hubetse b. 2-6
Pigals 2-dolomiet(x) 4-4
Scory b.-Bon Voyage 6-2
Boskabouters-Stadion 6-2

Smidter b.-deCol 8-0
Da Capo 2-smidter b. 2 0-8
Suestra-Wien 2 0-8
Leeuw b.-Rob. b. 2-6
Hakkers 2-MiUener b. 5-3
Camont. b. 2-Leeuwenh. 2-6
Bij de Bissjop-wien 0-8
Wilhelm.-Ut Stadh. 2-6
Tafelvoetbalbond Zuid-Oost-
Hoek
Hoofdklasse
Driftwood 1-SmileBoys 1 5-3
Petit B. '68 1-Bergz. Boys 1 8-0
Scherp Vor l-'t Poortje 1 0-8
N'hagen 1-PetitBoys '68 2 6-2
DeKloppers-Dr Eek 79 1 4-4
Blue Angels 1-Kickereck 1 7-1
Eerste klasse A
De Stampers 1-Tr.doelies 4-4
't Graefke 1-Torero 1 5-3
Mergelland 8.-Sch. Vor 2 4-4
De Corner-Galouppe 1 4-4
't Zinkviulke-Bergschot 1 4-4
Brouwk. I-DeLeeuw '80 8-0
Eerste klasse B
De Meppers-Olympia 1 6-2
't Brugske I-Oude Heide 1-7
Vogelzank-Blue Angels 2 5-3
't Striegiezer 1-N'hagen 2 1-7
Angie Boys-t Stalletje 6-2
Smile Boys 2-Cartouche 4-4
Tweede klasse A
't Krutzke l-'t Brugske 2 8-0
Oriënt Boys '78-'tGraefke 2

6-2
De Mechel-De Schuuvers 6-2
't Geulke ATB vrij
De Zoefjes vrij
Tweede klasse B
Paniekzaaiers-Pipo Boys 1 3-5
Candlelight-De Stampers 2 6-2
't Poortje 2-Nyswiller 2 6-2
De Zoetjes 2-De Molen 1-7
Dr Eek 79 2 vrij
Dr Brouwkeetel 2 vrij
Tweede klasse C
Dug Out-'tBrouwersw. 6-2
Bergschot 2-De Veldhof 8-0
Bergz. B. 2-'tStiegiezer 2 7-1
Olympia 2-Hopel 8-0
Pipo Boys 2-DeKroon 4-4
Kokkie Boys vrij
Tweede klasse D
DeTreffers-KoomEri 2-6
De Watertoren-Driftwood 2

6-2
Kickereck 2-De Stampers 3

6-2
Torero 2-Olympia 3 8-0
Galouppe 2 vrij
't Krutzke vrij

/ biljarten l
District Z.Limburg
Drieb.C
Modem-Touché 3-4
Vink-ABC 5-2
Brunssum-Volkshuis 7-0
Cebusta-St.Heerlen 1-6
Touché-ABC 0-7
Drieb.D
Vink-Union 2-5
Br.Wapen-Carambool 5-2
IA
TIP-Volkshuis 7-0
BVG-Benelux 5-2
1B
Schaesberg-N.Klossen 2-5
IC
Academie-St.Heerlen 5-2
St.Bavo-Bl.Bock 2-5
Schaesberg 3-Eendracht 2-5
2A
Eikenboom-Kempke 3-4
TIP-Heukske 2-5
2D
Voerendaal-Brunssum 5-2
Schaesberg-Hoefijzer 3-4
't Ven-Carambool 0-7
2F
Hoefijzer-Bl.Bock 3-4
Schaesberg-St.Hoger 0-7
3A
Volkshuis-Societeit 7-2
Wilhelmina-HGK 5-2
Baandert-Born 2-7
Societeit-Maasband 5-4
3B
Butting-Maurits 2-7
St.Hoger-DDK 4-5
3C
N.Klossen-Carambool 2-7
't Ven-Irene 7-2
ABP-Weustenrade 4-5
4A
Bluf-Wolfrath 9-0
Maasband-Benelux 4-5
4B
Kempke-Bluf 5-4
4C
BCH-Gebr.Höfke 2-7
4D
DDK-Hoefijzer 5-4
Eikhagen-BCH 2-7
4E
Apollo-DDK 2-7
4F
Zwaantje-Eikhagen 4-5
Sibbe-Klosje 4-5
Eendracht-Zwaantje 7-2
Waubach-N.Klossen 4-5
5A
T.deRails-Baandert 3-6
Eikenboom-Stem 2-7
5B
Carambool-Heukske 7 4-5
Kempke 7-Maria Gew. 4-5
Kempke 6-GONA 7-2
5C
N.Klossen-Schaesberg 2-7
Hoefijzer-Keizer 4-5
District Maastricht en om-
streken
2e klasse A
Bunde-MBV 2 2-5
Keer-Haverput 5-2
Aayt Wolder-Volière 3-4
Sabena-Heukske 4-3
Ulestraten 3-Rheingold 2 2-5
DOT-Vilt 2 5-2
2e klasse B
Op deKlos 2-BC Heer 4 0-7
KOT 2-Ketsers 7-0
MBV3-Keer2 2-5
Wolder-Bunde 2 5-2
Eysden-DOT2 7-0
Rheingold 3-Ulestraten 4 5-2
2e klasse C
Klossers 2-Itteren 7-0
Concordia-Eysden 2-5
Heers-KOT3 2-5
St.Gerlach-Op de Klos 3 2-5
Ridder-BAM 4-3
Altijd Raak-Ulestraten 5 5-2
2e klasse D
Heer-KOT46-1
Nazareth-Gronsveld 2 3-4
Itteren 2-Banholt 7-0
Sjaan 2-Op deKlos 4 3-4
Eendracht-Noorbeek 2 5-2
St.Geertruid-Rheingold 4 1-6
3e klasse A
Bookvink-Itteren 3 5-4
Rheingold 5-Duuker 2-7
Heukske 2-Keemel 8-1
Volière 2-Eendracht2 4-5
BC Sport-B'Home José 4-5
3e klasse B
Keer 3-Berceuse 2 5-4
Op de Klos 5-Borgharen 2-7
BC Oost-Wolder 2 4-5
Geuite 2-Diekske 5-4
Aayt Wolder 3-Bookvink 2 8-1
3e klasse C
Mergelland-Victorie 7-2
Ketsers 2-Heer 2 2-7
Banholt 2-KlavertjeVier 2 9-0
ST.Geertruid 2-KOT 5 2-7
Heugem-Eijsden 3 0-9
Ëijsden3-Keer4 6-3
5e klasse A
Bookvink 5-Victorie3 5-4
Borgharen 3-Nazareth 3 9-0
Berceuse 4-Klossers 4 9-0
MBV4-St.Geertruid 4 2-7
5e klasse B
Heugem 2-Berceuse 5 0-9
DES-Keizer25-4
KOT 6-Klavertje V.4 3-6
Mergelland 2-Heer 5 7-2
Diekske 2-BAM 2 5-4
5e klasse C
Vriendenkring 3-Voliere 3 5—4
Eijsden 5-Noorbeek 6 7-2
Keernel 4-Altijd Raak 2 4-5
DES 2-Mergelland 3 2-7
Keizer 3-Vriendenkring 4 9-0
Klossers 5-Vilt 3 0-9
Driebanden
klasse A
Heukske 2-Keizer 2 7-0
MBV-Voliere 2-5

Rheingold-VriendenkrinÈ fl
KOT-Berceuse
Heer-Eendracht
Sjaan-Heer
BCM 2-Nazareth
klasse B
Noorbeek-Wapenv.Berg 1
Vriendenkring-BCM j I
Ulestraten-Heukske
Heer2-DOT |
Vriendenkring 3-Heer 2
Midden Limburgse »**]
Bond
Hoofdklasse A.
Ovu-Roggel
Boekoel-'t Stift
Paerdstal-Dos
Odilia-Blaakven
Grathem-Montfort
Hoofdklasse B.
M'beek-Herkenbosch i I
Joppe-Wessem
Montfort 2-Maasbracht 1
Nunhem-Los Band
Thorn-Ovu
le klasse A.
Kot-Montfort 3
Swalmen-den Hoek
DLV-Beegden
Blaakven 2-Vr.kring
Roggel 2-Intemos
le klasse B.
Boekoel 2-Odilia 2
Ovu 3-Veldpoort
Crescendo-Carambola I
OVS-Robic
de Ster-Maneslust
2eklasse A. "" »3 IOna-Crescerido 2
Wessem 2-Allerhand
Montfort4-Ketelbink I
Taverne-Walhalla
Maasbracht 2-Roermon»■
2e klasse B.
Tramhalte-Top
den Hoek 2-Joppe 2
Grathem 2-Kot 2
Ramona-Leveroy
Meijel-de Stevel
2e klasse C.
Beegden 2-Grathem3 $
Baexem-servaas f- I
Odilia 3-M'beek 2
Wilhelminah.-DDD
Avanti-Klumpke
2e klasse D.
Karot-Top 2
Wessem3-Veldpoort 2
Heel-Hom
Internos 2-Ona 2
Meijel2-Prairie
2e klasse E.
Thorn 2-Montfort5
Kot 3-Beegden 3 } W
Casino-OVT
Maneslust 2-Pumpke
Robic 2-Haelen
2e klasse F.
Mijnheerkend-Karot 2 f
de Ster 2-Oude Molen j.
Vlodrop-dePeel
Stevensweert-Roggel 3 f
Stift 2-Nunhem 2
2e klasse G. f
Kot4-Joppe3 f
Brand's Quelle-Ovu 4 "*Top 3-Ramona 2 JJ
Swalmen 2-Odilia4
Robic 3-Taverne 2
2e klasse H. y
DDD 2-Crescendo3
Amicia-Br.Quelle 2 tf
Montfort 6-OVS 2
Prairie 2-DES
Oranjeteam-den Hoek 3 b,
3e klasse A.
Ketelbink 2-de Sport
Beegden 4-Posterholt
Joppe 4-Boekoel 3 (1 j

Dos2-DDD3 J-'
Centrum-Buggenum
3e klasse B.
Paerdstal 2-Bergske
Klumpke 2-Maneslust 3
Crescendo 4-DDD 4 jJ f*
Roermond 2-Meijel 3 $ j
Dos 3-Graanbeurs ö
3e klasse C.
Graanbeurs 2-Klumpke
Tramhalte 2-Intemos VJ
Nunhem 3-Thorn3
Roggel 4-Vr.kring 2 **■■
DMB-Wilhelminah.2
3eklasse D.
dePeel 2-Veldpoort 3 j»
Wessem 4-Amicia 2 jJ
Top 4-Heel 2
Allerhand 2-Avanti 2
Vr.kring 3-WalhaUa 2
3eklasse E.
Ramona 3-Heel 3
Maasbr.3-Amicia 3
Baexem 2-de Sport 2 ■,
DMB 2-Casino2
ABC-Tramhalte 3
3e klasse F.
Bi\Quelle 3-Crescendo 5
Amicia 4-Baexem 3
Herkenb.2-Mijnh.2
Oranjet.2-Thorn 4
Ketelbink 3-Stevensw.2 P
3e klasse G. 9J V
M'beek 3-Avanti 3 {
Kator 3-Herkenbosch 3
Klumpke 4-Stevel 2
Volharding-de Ster 3 k ï
Pumpke 2-LosBand 2
3e klasse H. y, <1
ABC 2-Odilia 5
O.Molen 2-Swalmen 3
deGraaf-Haelen 2
Stevel 3-Meijel 4
Prairie 3-De Sport 3
4eklasse A.
Stift 3-Montfort 7 l
Veldpoort4-AUerhand 3 -r
DLV 2-Paerdstal 3
Veld-Vlodrop 2
Ona3-Ketelbink 4 I
4e klasse B. 2, 'Genoa-Joppe 5
Veldpoort 5-Wessem 5 J
Odilia 6-Horn 2
Leveroy 2-Doorst. fr<Ritho-Baexem 4
4e klasse C. 'Graaf2-denHoek 4 i^Internos4-Kator 4 t j
Top 5-Graanbeurs 3 f*
Wilhelminah.3-Smids 'DLV3-Ankerpl.
4e klasse D.
Heel4-DLV4 fr
Centrum 2-OVS 3 'Maneslust 4-Tramhalte 4
Boekoel 4-Prairie 4 i^
Los Band 3-O.Team 3
4e klasse E.
OVT2-Swalmen4 frAllerhand4-Tramhalte 5 x
den Hoek 5-M'beek 4 i^
Buggenum 2-DMB3
Walhalla 3-Stift 4
4e klasse F.
Touche-DLVS
Ovu 5-Klumpke 5
Grathem 4-Stift 5
Graanbeurs4-Haelen 3
Casino 3-Pumpke 3
4e klasse G.
Hom 3-Top6 fr-
Herkenb.4-Kots *Swalmen 5-Ona 4 je1!
Paerdstal4-Centrum 3
Doorstot.2-Grathem 5
4e klasse H.
Sport4-Grathem 6
Maneslust 5-Wessem 6 fi
Joppe 6-Karot 5
deGraaf3-ABC3 fr
Vlodrop 3-Vr.kring 4

LIBRE. eflCM.Puts,M'beek,2l,s3. J-h Ilers
ken,M*beek,2o,B3. J^V.Herkenbosch,2o,oo. ,I

w-ee*"
ters,M*beek,lB,33. C.v.d-'V.O'
den,Thorn,l7,69. F.GubbÊ' 5*.

vu,17,61. D.Koelen.Ovu.'^J.Aspers,Thorn,l4,6l. rfCU'lem,Maasbracht,l3,l2. *j\$■
pers.Brand's Quelle'
H.Steegh.Baexem.ll.OO- o s%
J.Kanters.'t Blaakven.» U
A.Dierx,Thom,lo,29. £ #Vders,Joppe,lo,l3. PSlfl
,Los Band, 10,00.

Hoogste serie.
J.Tellers.Herkenbosch.l <■"
D.Koelen,Ovu,lol.
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Laconiek spel
Datak/YCL

afgestraft
Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

GELDROP - In de strijd tegen
degradatie hebben de volley-
ballers van Datak/VCL een
riante mogelijkheid om kost-
bare punten te veroveren, la-
ten liggen. In Geldrop acteer-
de de combinatie uit Land-
graaf te luchthartig tegen Nas-
hua/VCG 2 en blijft na het nip-
te 3-2 (10-15, 15-10, 15-13, 8-15,
15-13) verlies op de laatste
plaats bivakkeren.

'Ik ben behoorlijk teleurgesteld. De
ploeg mist de scherpte van vlak
voor de winterpauze. De instelling
zal snel moeten verbeteren, willen
de kans om in de eerste divisie te
blijven in eigen hand houden,' op-
perde speler/trainer Frans Crom-
bach na afloop.

Dat Datak/VCL ruime winstkansen
had, bewees de openingsset waarin
de Nashua/VCG reserves vooral ser-
verend in een houdgreep genomen
werden. In devolgende twee rondes
zakte Datak/VCL evenwelver terug.
De vrijblijvende spelopvatting werd
prompt afgestraft via 15-10 en 15-13.

Geschrokken stroopte de zuidelijke
equipe daarna de mouwen weer op:
8-15. De barrage ontwikkelde zich
tot een spannendeaffaire, waarin de
thuisploeg op de valreep iets for-
tuinlijker was: 15-13.

Pancratiusbank/VCH stond behoor-
lijk onder druk tijdens de uitwed-
strijd tegen Polaris. Het bedanken
van trainer Huub Hollandsen de be-
paald niet florissante positie op de
ranglijst waren daar mede debet
aan. Met JanMaas als interim-coach
op de bank zegenvierden de Heerle-
naren na een matige partij met 1-3
(11-15, 15-7, 13-15, 9-15). In de derde
set moest spelverdeler Michel Palm
met een knieblessure naar de kant.
Dankzij de effectieve afwerking van
Ad Vonken, naast Bart Bormans
uitblinker in Heerlense gelederen,
bleef Pancratiusbank/VCH over-
eind: 13-15. In het laatste bedrijf
werd Polaris vrij souverein op af-
stand gehouden: 9-15.

Datak/VCL 2 kon in Meijel Peel-
push niet bedreigen en verloor met
3-0 (15-6, 15-9, 15-12). In de laatste
set gooide speler/coach Jos Philip-

Braggarts maakt het
zichzelf moeilijk

Kerkraadse
coryfeeën

pen het over een andere boeg. Het
inzetten van drie verse aanvallers
had bijna succes, want tot 12-12wist
men de thuisploeg uitstekend te
volgen. Een uitgegeven opslag-ace
brak bij diecruciale stand het verzet
van deLandgraafreserves.

Deze week hoopt Furos rond te ko-
men met een nieuwe trainer. In af-
wachting daarvan, bedwong de
Kerkraadse formatie, gecoached
door Huub Vossen, op basis van
strijdlust het technisch betere
NMS/Rapid met 3-2 (16-14, 16-14,
8-15, 7-15, 15-12). Spelverdeler Ray-
mond Schukies en Fred Körver wa-
ren prima op dreef in dit aantrekke-
lijke duel. Pancratiusbank/VCH 2
ontbeert nog steeds de routine van
de geblesseerde speler/trainer Huub
Vankan. In Budel verloren de Heer-
lenaren met 3-0 (15-12, 16-14, 15-5)
van Ledüb, voornamelijk door een
slecht verzorgde pass.

Bianca Westerhof
Limburgs kampioen

ponydressuur
nuut zat Kepu op rozen: 44-20. Bij
rust bleef het verschil vrijwel ge-
handhaafd (49-28).

BEEK - Door het behalen van de
kampioenstitel in de hoogste dres-
suurklasse bij de pony's heeft Bian-
ca Westerhof uit Voerendaal de
Zuidlimburgse eer kunnen redden.
Behalve de prestaties van Renzo
Goessens, Anouk Lammers en Na-
tascha Heunen van de Ponyclub
Geleen en Bianca Westerhof gingen
de overige tien dressuurtitels naar
Midden- en Noord-Limburg. Door
drie titels te winnen was de Pony-
club Geleen wel de meest succes-
volle vereniging terwijl Renzo
Goessens als enige ruiter de hege-
monie van de amazones bij deze ti-
telstrijd wist te doorbreken.

De 14-jarige Bianca Westerhof, ge-
traind en bijgestaan door Jack
Schumans, weet vooral door de ba-
sisgangen van haar pony en haar zit
te imponeren en scoort daarom ook
bij de juryleden hoog. Met maar
liefst 30 punten voorsprong op Er-
win Kluskens (tweede) en Wendy de
Gelder (derde) werd zij de nieuwe

indoor-dressuurkampioene. " Een
opvallende verschijning op deze
kampioenschappen was de 20-jarige
pony Bronco ZMG. Nu werd deze
pony bereden door de 9-jarige Sven
Reiners, maar met Sven heeft deze
pony inmiddels de zesde ruiter in
het zadel die op hem het rijden heb-
ben geleerd. Dat Bronco nog niets
heeft verleerd mag blijken uit het
feit dat hij in zijn rubriek met Sven
de bronzen medaille wist te verove-
ren.
C-D Zwaar: 1. Bianca Westerhof (Voeren-
daal) met Fuego; 2. Erwin Kluskens (Weert)
met Rocco; 3. Wendy de Gelder (Sevenum)
met Abu G. A Beginners: 1.Miranda de Wit
metRanco; 2. Linda van Drjnen met Bontje;
3. Lucien de Baere met Daisy. A Licht 1: 1.
Kelly Niens met Sonja; 2. Femke Cuppen
met Misty; 3. Suzanne Geelen met Moortje.
B Beginners: 1. Leonie Amendt met Ronny;
2. Sabrina Hendriks met Pino; 3. Roxanne
Peeters met Sandy. B Licht 1: 1.Aniek Hu-
bens met Robby; 2. Claudia Teunisen met
Ulrike; 3. Sven Reiners met Bronco ZMG.
B-C Midden 1: 1. Renzo Goessens met
Wrigley; 2. Peter Goertz met Hever; 3. Ma-
non op den Kamp met Conny.

In de tweede helft werd dezelfde lijn
voortgezet onder aanvoering van
een laaiend enthousiast publiek.
Coach Van de Berg: „De eerste mi-
nuten waren voor mij een vraagte-
ken. Bij de full court press was het
hek van de dam en zaten we heel
snel op rozen".

"KERKRADE -Afgelopen
weekeinde werden de
sportvrouw, sportman, en
sportploeg van Kerkrade
gekozen. In de Rodahal viel
die eer te beurt aan judoka
Jacqueline Langen (links),
Roda JC-speler René Trost
(rechts) en het jiu-jitsu duo
Monique Dohmen en Roger
Godschalk. De keuze werd
door een jury van sportre-
dacteuren gemaakt. De
stichting Sportraad Kerkra-
de zorgde voor de oorkon-
des en de bloemen.

Vat,. n onze basketbalmedewerker

I i^RLEN - Braggarts heeft
! ve^

aastricht tegen de reser-
[de van Kimbria een verdien-
L 'ïïaar benauwde zege be-
jjjjd van 70-74. Kepu Stars
tiev Vee* ener-=ie uit het posi-
QQ

Ve bericht dat hen bereikte.
lorncürrent Hoppers had ver-: weri- De Kerkraadse equipe

\ VaA °vertuigend met 97^9an Miniware 4.

Braggarts had een moeilijke zon-
dagavond. Aanvankelijk leek een
0-8 voorsprong geen enkel pro-
bleem te gaan geven. De gasten
speelden het echter klaar om in de
volgende zes minuten geen enkele
score meer te laten aantekenen, ter-
wijl de thuisclub op volle toeren be-
gon te draaien. Met name guard Ma-
thijssen wist de weg naar' de ring
van afstand goed te vinden. In de
achtste minuut moestcoachKersjes
naar een time out grijpen om zijn
discipelen weer op de rails te krij-
gen. De 17-8 achterstand was in de
elfde minuut weer omgebogen in
een 21-24 voorsprong. Getuige de
ruststand van 40-30 bleek deze in-
haalrace toch vele energie te heb-
ben gekost. Na de pauze bleef de
thuisclub lang op voorsprong. Pas
in de dertiende minuut kwamen de
Heerlenaren op gelijke hoogte:
55-55. Na een spannende eindfase
kon de hoofdequipe toch twee pun-
ten toevoegen aan haar totaal. Met
deze overwinning blijft Braggarts
op een gedeelde derde plaats staan.

Kepu Stars moest tot in de 13e mi-
nuut U5-16) opboksen tegen een
stug spelend Miniware 4. De aanval
verliep stroef en moeilijk. Coach
Van de Berg van deKerkraadse for-
matie riep zijn spelers bijeen in een
time out en maande hen de full
court press op te zetten. Na enig
doorwisselen was het juiste vijftal
gevonden. Didderen, Walker,
Schoffelen, Bertrands en Van de
Berg vonden elkaar blindelings.
Binnen vijf minuten moesten de
Weertse gasten tweemaal in een
time out vluchten. Maar ook deze
minuutrust hielp niet. In de 18e mi-

Schimmert
Zuidlimburgs
turnkampioen

"JfjtLonze medewerker WIM DILL
V ~ Tijdens de eerste Zuidlim-
v°orSe turnkampioenschappen
ftw, turners was Excelsior Schim-
V>J(V met elf mediallewinnaars en
Dr 'en geplaatste turners voor de
Voj -nciale titelstrijd het succes-
*^i-ih p °-e tweede plaats kwam
Waatacht Kerkrade met acht ge-
'leul? turners, gevolgd door Pa-
b* Echt en Swentibold Sittard.
h^t enstrijd was zoals verwacht
(S Ch

spannendst. Peter Frissen
V'j lrnmert) en Maurice Quaed-
ggJ» (Kerkrade) waren aan elkaar
""■et rf gd- Uiteindelijk won Peter
ftw u-45 pnt voorsprong deze titel,
Wij Wmst op de onderdelen vloer,
lijf.*?' sprong en ringen won Peter
iL eerste Zuidlimburgse titel.
Dut e Quaedvlieg scoorde 8,65
Op Htr*et paard-voltigeren en bleef
f*et rekstok ook 0.1 Pnt voor opr Frissen.

Van onze
badmintonmedewerker

HEERLEN - Het
jaarlijkse Van
Kolkhoven kegel-
toernooi, dat ge-
houden werd in
kegelhal Socio in
Eygelshoven, is
gewonnen door
het team van
Heerlen en om-
streken. Zij gooi-
den 3798 hout.
Aan dit toernooi
nemen van de di-
verse afdelingen
de beste kege-
laars deel.

Uitslag: Heren: 1 Heerlen
en Omstreken 3798 hout;
2. Kegelbond -Kerkrade

Kegelaars Heerlen
sterkste

in Eygelshoven
3745 hout; 3. Midden-
Limburg 3652 hout; 4.
Nieuwe Mijnstreek 3651
hout. Hoogste werper
Guus Maas met 672 hout.

Dames: 1 Kerkraadse Ke-
gelbond 3535 hout; 2.
Heerlen en Omstreken
3491; 3. Nieuwe Mijn-
streek 3466 hout; 4. Mid-
den-Limburg 3209 hout;
5. LKB 3169 hout. Hoog-
ste werpster Marion Be-
rends 649 hout.

Uitslagen schaarbanen
kegelkompetitie om na-
tionaal kampioenschap:

Hendrikssport- Dr Pool
3888-3907; Kegelvrung
'69-Socio sportclub 3560-
-3537; Volvo-Parkboys
3837-3605.
Stand Heren: 1. Dr Pool
6-10; 2. Hendrikssport
6-8; 3. Kegelvrung 6-8; 4.
Socio 6-6; 5. Parkboys
6-2; 6. Volvo 6-2.

Dames: OMS-De Molt
3347-3082; Kegelvrung-
Socio 3341-2977; De Tref-
fers waren vrij.
Stand: 1. Kegelvrung
5-10; 2. DeTßeffers 4-6;3.
OMS 5p6; 4. De Molt 5-2;
5. Socio 25-0." De Furos-aanval slaat toe. Het Maastrichtse Rapid kon de strijdlustige ploeg uit Kerkrade

nietaan. Foto: FRANS RADE

Vormcrisis Pancratiusbank/VCH 2 houdt aan

Victoria
afgedroogd

Wintertennis
inHulsberg

WISBERG - Het Hans Schafer
Wftv lrcuit* in de 2de klasse A-
titj tKerkade 2 na de eerste compe-

-8 de k°P van deran£liJst ge-
ge(. |tt. De Kerkradenaren versloe-
Ir, l over Worms met 4,5 -1,5.
(l£e ?t enkelspel speelde Mare Cox
VtR ade) en Frank VErmeulen
Wjn . 6 gelijk. Verder waren er over-wegen voor Ready 2 (Maas-

nt) en SLTC (Sittard).

ö<UlSfl.lg^en: heren: 1. P. Frissen (Schimmert)
Kn i M- Quaedvlieg (Kerkrade) 49.60; 3.PklJ0*s (Schimmert) 44.50. 16/17 jaar: 1. E.

71-NilSen (Schimmert) 37.45. 14/15 jaar: 1.
S<*hi^Ssen (Schimmert) 46.45; 2. D. Derks
37 j"nmert) 41.70; 3. M. Soons(Schimmert)

Heerlens Open voor Theelen

-lengte met succes uit: 0-3 (4-15, 14-
-16, 5-15).
De damesselectie van Pancratius-
bank/VCH speelde zaterdag in

Maastricht een oefenwedstrijd te-
gen de Westduitse eredivisionist VC
Schwerte. De ploeg van coach Ger
Spijkers won met 3-2 (8-15,14-16,15-

3, 15-13, 15-13). Vicky Sterk maakte
tijdens dit treffen een voorzichtige
rentree na een blessurepauze van
acht weken.

middels taktische aanwijzingen en
andere opstellingen; zijn ploeg zak-
te in mentaal opzicht collectief door
het ijs. 'Gebrek aan stabiliteit is een
typisch verschijnsel voor een jonge
ploeg. Ze kunnen verschrikkelijk
goed spelen, maar ook zeer diep te-
rugvallen,' aldus de Heerlense
oefenmeester.k 3iagen: Tweede klasse A: Ready 2 - GTR

"Wk' 2*s-
&rwade 2 - Übach over Worms: 4,5 - 1,5.ö«rri„ ,u,m 2 - SLTC: 2,5 - 3.5.ue klasse: BRZI - Voerendaal 2: 4-2.

SCHAYK Pancratius-
bank/VCH 2 zit nog steeds in
een diep dal. De aanhoudende
vormcrisis manifesteerde zichzaterdagmiddag door de der-
de, opeenvolgende nederlaag.
In Schayk ging de Heerlense
toekomstploeg ondanks een
flitsende start volledig kopje
onder tegen Torpedo: 3-1(6-15,
15-8, 15-3, 15-7).

Van onze tennismedewerker
HOENSBROEK - Bart Theelen
uit Venlo heeft het InvitatieA/B
toernooi bij de Open Heerlense
kampioenschappen in het sport-
paleis Hendriks in Hoensbroek
als winnaar beëindigd. In de
voorronde werd de favoriet Theo
Hoek uit Venlo, al op een zij-
spoor gezet. Marcel Lamers uit
Heerlen was hiervoor met een 7-6
zege voor verantwoordelijk.

HOENSBROEK - Tegen Arn-
hem heeft Victoria een verwach-
te nederlaag geleden omdat de
Arnhemmers die deelnemen aan
de eindronde om het kampioen-
schap van Nederland, enkele ma-
ten te groot zijn voor de Hoens-
broekenaren. Ondanks de 0-11
nederlaag waren toch weer licht-
punten te zien, dievoor de Victo-
rianen in de promotie-degrada-
tiestrijd zeer belangrijk kunnen
zijn. Robert Ploeger bij voor-
beeld speelde een knappe twee-
de set (12-15) tegen international
Lex Coene, en Marga Notermans
deed hetzelfde tegen Sonja Mel-
ling. Zeker de dubbelpartijen
waren dit maal veel beter ver-
zorgd dan in voorgaande wed-
strijden. De dubbel van Robert
Ploeger en Dion Polman begint
steeds beter te lopen (15-18; 8-15)
tegen Coene - Trieling. Ook in de
andere partijen werden veel pun-
ten gescoord, hoewel dit niet tot
setwinstkon leiden. Met een fitte
Wiel Hanssen die voorlopig tijd
krijgt om van zijn blessure te
herstellen, moet het voor Victo-
ria, mits deze stijgende lijn zich
voortzet, nog alleszins mogelijk
zijn om via de promotie-degrada-
tie-wedstrijden het eredivisie-
schap te behouden. Victoria 3 be-
haalde in de derdeklasse een 7-1
zege op ESPE 2, enkan het kam-
pioenschap nauwelijks nog ont-
gaan.

fcr i*TARD - De atletiek afdeling
is nt/L*imburg houdt 20 februari
fl e '°m.20.00 uur in de kantine van
Wd. Ek vereniging Unitas in Sit-
v-jti een Jury-A cursus. Personen

jaar en ouder mogen
Qt)B ze cursus deelnemen.Voor
lisr-k en informatiekunt U telefo-
-Iw£ terecht bij N. Derks (04490-

-*Ven J. Wouters (04490-74751).

ve finale versloeg hij Pascal Sa-
velkoul uit Maastricht met 8-3. In
de finale kreeg hij Jeroen de
Jong uit Nieuwenhagen tegen-
over zich. In de voorronde had
hij met 13-5 van Pascal Hos uit
Susteren verloren, zodat hij via
een herkansing alsnog in de hal-
ve finale kwam. Hierin ontmoet-
te hij Hos opnieuw. De Jong had
van zijn eerste wedstrijd geleerd
en won met 7-5. Hiermee was hij
wel uitgespeeld en verloor van
Theelen met 9-2.

ders uit Geleen haar stijgende
lijn voort te zetten. In de poule-
wedstrijden won zij van Ilse Ley-
tens uit Puth. Hiermee werd
Snijders direkt de favoriete voor
de eindzege. In de halve finale
stond zij na een uur spelen met
6-5 achter tegen Ellen Brutsaer
uit Waalre en was daarmee uitge-
schakeld. Het Brabantse lid van
Brunssum toonde aan dat zij een
aanwinst is in Limburg, want in
de finale tegen Jenny Tielman
was zij met 6-4 ook de sterkste,
waarmee zij de open Heerlense
titel voor zich opeiste.Bij de dames leek Anique Snij-

Met Sally Dormans en Carla Brouns
weer in de basisopstelling, heerste
Pancratiusbank/VCH 2 in de eerste
periode oppermachtig. Veel servi-
cedruk en een vlekkeloze draaiende
verdediging stonden garant voor de
6-15 setzege. De mentale weerstand
bleek evenwel broos. Torpedo wist
na de hervatting een snelle voor-
sprong te nemen en had vervolgens
geen kind meer aan de zuidelijke
formatie. Wat Pancratiusbank/VCH
coac{? Jos Geraedts ook probeerde

Theelenwerd hierdoor de hoogst
geplaatste speler. Hij maakte
deze rol volledig waar/In de hal-

Datak/VCL vocht een een ware slij-
tageslag uit met VC Dynamic. De
punten waren zeer zwaar bevochten
in dit marathontreffen, dat met mi-
nimaal verschil werd gewonnen
door de equipe uit Stem: 2-3 (15-7,
16-14, 14-16, 13-15, 16-14). In de bar-
rage verspeelde de thuisploeg een
5-2 voorsprong, herstelde zich knap
na 9-12, om zich in de van spanning
zinderende eindfase toch nog ge-
wonnen te moeten geven: 14-16. Da-
tak/VCL 2, in aanvallend opzicht ge-
handicapt door twee blessures,
speelde te verkrampt tegen IKS'72.
De ervaren formatie uit Breda
speelde het surplus aan aanvals-

agenda
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Inmiddels is Opel 21 jaar achtereen veruit het meest verkochte
automerk in Nederland. Of beter gezegd: het meest gekochte auto-
merk. Gekocht door ü.

Dank voor uw keuze, maar vooral dank voor uw vertrouwen.
Ukunt eroprekenen datwij ditvertrouwen nietzullenbeschamen. Inte-
gendeel.Umotiveert ons omonze produkten nogbeter te maken.En om
onze service nog verder uit te bouwen.

Zo, nuhetvolgende. Want: Voor-Wat-Hoort-Wat.Vandaar datde
Opel-dealer een aardige 'beloning' voor u in petto heeft. En dat heeft
alles te maken met de Opel Corsa en de Opel Kadett. Wat... ? Datkan
de Opel-dealer u zelf het beste vertellen. Een nieuwe 1.4-injektiemotor
zal dan zeker onderwerp van gesprek zijn...

'"&' ' mmm9m^mmtol'ië V (SH I '-ïiéS&P^^' mmm^m^L\

MèSktA m " \ *mmm%\m\ WÊLmW

Afgebeeld: Opel Corsa Swing 1.4i, 3-deurs o.a. met: achterruitwisser met interval, midden-
console, mistachterlicht, kwartsklokje, aansteker, Jf ">£A t^Ém\Ém\
opbergvakken in voorportieren. I J»O\M\Mym

Afgebeeld: Opel Kadett 1.41, 3-deurs o.a. met: 5-versnellingsbak, getint glas, GT-spoiler en
buitenspiegels in kleur, brede banden en M JL AAA
stalensportvelgen I (fc-^Pw^^rW^

Oh ja, nog één ding. De 'Voor-Wat-Hoort-Wat'-aktie loopt van
15 januari t/m 15 februari. Dus heeft u ruimschoots de gelegenheid om
een voor u geschikte datum te prikken.

U zult dan zien dat ü bij de Opel-dealer nummer 1bent.

VAN 15 JANUARI T/M 15 FEBRUARI:
DE VOOR-WAT-HOORT-WAT-AKTIE

Bij DE OPEL-DEALER.

Hm 7 opels-
DAAR STAAT DE WERELD

Prijzen zijn inclusiefBTW, exclusief afieveringskosten. Af General Motors Nederland B.V, Sliedrecht VAN GENERAL MOTORS ACHTER*
Prijs- en specifikatiewijzigingen voorbehouden. Zes jaargarantie tegen doorroesten van binnen uit Ook inFleetsales & Leasing is Opel al jarenlangNo. 1.
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