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Volgens bericht in 'Der Spiegel':

'Kerncentrale in de
DDR grote tijdbom'

BONN - Het grootste nucleaire
complex in de DDR, de kerncen-
trale bij Greifswald aan de Oost-
zee, is een grote 'tijdbom' die elk
moment kan exploderen. Dat
heeft het Westduitse weekblad
'Der Spiegel' gisteren bericht.
Het weekblad geeft details over
honderden ongelukken of bijna-
ongelukken in het complex,
waar zich vier reactoren bevin-
den van Sovjetmakelij.

In de DDR zijn in totaal vijf van
dergelijkereactoren. Volgens het
blad, dat zich baseert op vroege-
re geheime documenten, zijn de

veiligheidsmaatregelen ontoerei-
kend en worden de medewer-
kers blootgesteld aan een dode-
lijke dosisradioactiviteit.
De kerncentrale ligt slechts op

twee uur rijden van grote steden
als Hamburg, Berüjn en Han-
nover. Bij een eventueel ongeluk
kan een radioactieve wolk vrij-
komen die zich uitstrekt over
heel Centraal-Europa. Naar Wes-

terse maatstaven zou het com-
plex direct gesloten moeten wor-
den, aldus 'Der Spiegel.

De reactoren zyn slecht ontwor-
pen en zijn niet beschermd tegen
vliegtuigongelukken en aardbe-
vingen. De daken zijn slecht zo-
dat ze lekken en er onsnapt gere-
geld radioactieve stoom in de at-
mosfeer. In reactie op de berich-
ten in 'Der Spiegel' zei het Oost-
duitse Nucleaire Veiligheidsbu-
reau (SAAS) dat er in niet een
van de vyf reactoren in het land
'ongeoorloofde' lekken zyn ge-
weest.

Snoeien
Het Pentagon mag in 1991 292 mil-
jard dollar uitgeven. Dat is twee
procent minder dan in 1990 indien
rekening wordt gehouden met de
inflatie. De bezuinigingen moeten
komen uit het beëindigen van ver-
schillende wapenprogramma's, de
sluiting van de bases en verminde-
ring van de troepensterkte. Cheney
wil het in 1991 met 38.000 man-
schappen minder doen.

De voorstellen gaan Bush en Che-
ney zeker grote problemen opleve-
ren met het Congres. De meerder-
heidspartij in het Congres, de De-
mocraten, heeft naast de sluiting
van een aantal bases in de VS grote
moeite met het voorstel vijf peper-
dure B-2 'Stealth' bommenwerpers
te bouwen. De Sovjetunie toonde
zich niet ontevreden met de algehe-
le bezuinigingen op de Amerikaan-
se defensiebegroting.
In de begroting wordt verder meer
geld voor het milieu, deruimtevaart
en bestrijding van drughandel uit-
getrokken. De begroting voorziet in
een totaal bedrag aan federale uitga-
ven van 1230 miljard dollar.

'Rijbewijs
sneller

afpakken'
DEN HAAG - Minister Maij
Weggen (Verkeer) vindt dat
de controle op verkeers-
overtredingen moet worden
verscherpt.

Zo wil zy dat bij voorbeeld het
rijbewijs sneller wordt ingeno-
men van automobilisten die re-
gelmatig te hard rijden. Met het
ministerie van Justitie vindt
daaroveroverleg plaats.

Maij Weggen vindt overigens dat
Justitie voldoende middelen be-
schikbaar moet stellen om ver-
keersovertreders juridischaan te
pakken. Zij gaat ervan uit dat dat
ook gebeurt.

In ieder geval gaat zij door methaar verscherpte controle, zo zeide minister gisteravond.

Premier Modrow vreest chaos

Voormalig leider
DDR in gevangenis

OOST-BERLIJN - De voormalige
Oostduitse sterke man Erich Ho-
necker en drie andere oud-topfunc-
tionarissen van de Duitse Democra-
tische Republiek zullen in maart op
beschuldiging van hoogverraad
voor de rechter moeten verschijnen.
Dat heeft de openbare aanklager
Hans-Jurgen Joseph gisteren ge-
zegd.
Honecker werd gistermorgen bij
het verlaten van een ziekenhuis,
waar hy voor nierkanker werd be-handeld, aangehouden en overge-
bracht naar de ziekenboeg van een
gevangenis. De drie anderen zijnErich Mielke, Joachim Herrmann
en Gunther Mittag. Volgens Joseph
heeft het viertal de mensenrechtengeschonden, publieke fondsen ge-plunderd, verkiezingsfraude ge-pleegd, perscensuur toegepast en
grote schade toegebracht aan deeconomie. Artsen die Honecker be-handelen wegens kanker achten
hem niet fit genoeg om een verblijf
in de gevangenis en een proces tedoorstaan. De Oostduitse premier,
Hans Modrow, zou willen dat Ho-
necker wordt gegratieerd na zijn
proces.
De communistische minister-presi-
dent schilderde gisteren in het par-
lement een uiterst somber beeld
van de economische en maatschap-
pelijke ontwikkelingen in de DDR.
„Het land verkeert in een onzekere
toestand. Stakingen, prikacties en
een verminderde inzet in de bedrij-
ven zorgen voor een aanzienlijke
produktie-uitval, waardoor het wel-
zijn van de bevolking in gevaar
komt", zei Modrow.
Hij sprak ook van toenemend ge-
weld. In een aantal steden en dis-
tricten weigert de bevolking nog
langer het door de communisten be-
heerste bestuur te gehoorzamen. De
minister-president sprak zijn grote
bezorgdheid uit over de niet aflaten-
de stroom burgers, die ondanks op-
roepen uit Oost en West om te blij-
ven, de DDR de rug toekeren. Ge-
zien deze dramatische ontwikkelin-

genhad de 'ronde tafel', waaraan re-
geringspartijen en buitenparlemen-
taire oppositie samen werken, be-
sloten tot de vervroegde verkiezin-
gen op 18 maart.
De Westduitse christen-democraten
lijken besloten te hebben de DDR-
CDU daarbij te steunen. Bondskan-
selierKohl is van plan op te treden
op verkiezingsbijeenkomsten in de
DDR.

SPD-top wil
Lafontaine

als kanselier
BONN - De Westduitse Sociaal-de-
mocratische Partij (SPD) wil met de
46-jarige Oskar Lafontaine als lijst-
trekker de parlementsverkiezingen
van 2 december 1990 ingaan. SPD-
voorzitter Hans-Jochen Vogel heeft
Lafontaine gisteren, een dag na
diens opzienbarende overwinning
bij de deelstaatverkiezingen in
Saarland, bij het partijbestuur in
Bonn officieel voorgedragen als de
kanselierskandidaat van de huidige
oppositiepartij.
Lafontaine wil pas over drie weken
een beslissing nemen. Volgens
bondskanselier Helmut Kohl is de
nederlaag van de CDU in Saarland
te wijten aan de campagne van La-
fontaine tegen de zogenoemde voor-
delen die emigranten uit de DDR
ten deel zouden vallen. Volker Ru-
ne,, secretaris-generaal van de CDU,
zei gisteren dat Lafontaine in de ko-
mende verkiezingscampagne als te-
genstander van de Duitse eenheid
zal worden geafficheerd.
De leider van de Oostduitse com-
munistische partij SED-PDS, Gre-
gor Gysi, heeft gisteren gezegd dat
het herenigingsproces van de Duit-
se staten niet meer kan worden te-
gengehouden.

" Zie ook pagina 3

Bezuinigingen op defensie mogelijk door 'Oost-Europa'

VS sluiten bases in Europa
Van onze correspondent

WASHINGTON - De VS zul-
len in de komende jaren acht
militaire bases in Europa slui-
ten. Het plan hiertoe maakt
deel uit van de bezuinigingen
op defensie, zoals die staan
vermeld in de Amerikaanse fe-
derale begroting over 1991 die
gisteren door president Bush
werd ingediend bij het Con-
gres. Minister Cheney (Defen-
sie) zei gisteren dat bij het op-
stellen van de begroting voor
het Pentagon rekening is ge-
houden met de veranderingen
in Oost-Europa en de Sovjet-
unie.

Als onderdeel van een plan om 36
bases in het binnen en- 11 bases in
het buitenland te sluiten, wordt
voorgesteld de luchtmachtbases
Zweibrucken in West-Duitsland,
Fairford, Greenham Common en
Wethersfield in Engeland, Comiso
in Italië, Erhac in Turkije en Helle-
nikon in Griekenland te sluiten.
Ook de marinebasis Nea Makri in
Griekenland zou dicht moeten.
Twee bases, Comiso en Greenham
Common, kregen de afgelopen ja-
ren grote bekendheid omdat zij be-
hoorden tot de plaatsen waar Ame-
rikaanse kruisraketten werden ge-
stationeerd. Behalve de Europese
bases gaan nog drie bases in Zuid-
Korea dicht. De buitenlandse slui-
tingen kunnen uiterlijk 1995 een feit
zijn. Dé sluitingen staan los van de
eventuele terugtrekking van Ameri-
kaanse troepen uit Europa, waar-
over nog wordt onderhandeld.
Groot-Brittanië, Italië en Grieken-
land stemmen in met de Ameri-
kaanse voornemens.

Nieuwe subsidieregeling woningisolatie

Forse investeringen
in energiebesparing

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Minister Andriessen
(Economische Zaken) wil de ener-
giebesparing die nu nog geen pro-
cent per jaarbedraagt, opvoeren tot

twee procent van het nationaal ver-
bruik. De bewindsman heeft daar-
toe een omvangrijk energie-bespa-
ringsprogramma ontwikkeld. Door
energiebesparing wil de minister de
milieuvervuiling door vooral CO2
verminderen.
In het plan zal de hoeveelheid geld
die de overheid voor energiebespa-
ring uitgeeft, groeien van 285 mil-
joen gulden per jaarnu naar 670 mil-
joen gulden. Daarnaast zal dé ener-
giesector zelf veel meer moeten in-
vesteren in besparing'De jaarlijkse
uitgaven voor dit doel moeten ver-
dubbelen van 1,5 naar 3 miljard gul-
den.
Tijdens een bespreking van het
energiebeleid legde Andriessen gis-
teren in de Kamer de hoofdlijnen
van zijn plan op tafel. Andriessen
wil onder andere voor voorlichting
en bewustwording van energiebe-
sparing 15 miljoen gulden per jaar
uittrekken. Het budget van een be-
staande steunregeling energiebe-
sparing en stromingsenergie gaat
omhoog van 109 naar 164 miljoen
gulden per jaar.
Er komt een nieuwe, nogvoor de zo-
mer in te voeren subsidieregeling
voor de isolatie van bestaande
(huur- en koop)woningen en utili-
teitsgebouwen. De regeling zal me-
dio dit jaar ingevoerd worden met
een budget van 110 miljoen gulden
per jaar. De overheid zal tot maxi-
maalveertig procent bijdragen in de
kosten voor woningisolatie. Voor
subsidie komen bijna alle energie-
besparende maatregelen in aanmer-
king, zoals voorzieningen aan dak.
muren, vloeren en ramen. Ook de
vervanging van een cv-ketel voor
een ketel met hoog rendement valt
onder de regeling.
Een bestaande subsidieregeling
voor isolatie van nieuwbouwwonin-
gen en woningverbetering zal uitge-
breid worden. Het budget gaat om-
hoog van 40 naar 80 miljoen gulden
per jaar. Een bedrag van 35 miljoen
gulden per jaar wordt uitgetrokken
voor energiebesparing in overheids-
gebouwen. Energiebesparingsplan-
nen die het bedrijfsleven maakt,
kunnen op een rijksbijdrage van
tien miljoen per jaar rekenen. Voor
subsidies is 50 miljoen gulden gere-
serveerd.
Andriessen onthulde verder dat een
bestaande regeling voor de ontwik-
keling van nieuwe technieken inza-
ke energiebesparing, de demonstra-
tie ervan en de marktintroduktie,
fors wordt uitgebreid. Het budget
voor de regeling, nu 40 miljoen gul-
den per jaar, gaat omhoog naar 200
miljoen gulden per jaar.
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(ADVERTENTIE)

Autotelefoon
P.T.T. Carvox
Vanaf ’ 90,- per maand.

1 jaarP.T.T.-garantie.
Inbouw binnen 1 dag.

Vervangende auto ter beschikking.
I Nummertoekenning binnen 3 uur.

Deskundige inbouw.
Telefoon 04492-3888,

iw telefax 04492-4252.

Tienduizenden Roemenen zijn gisteren in Boekarest de straatopgegaan om hun steun te betuigen aan het regerende Front voorNationaleRedding. Daarbij werden de hoofdkantorenvan de op-positiepartijen door betogers geblokkeerd. De Front-aanhangerswaren voor het merendeel arbeiders die per bus naar het centrum
waren vervoerd. De minister van Binnenlandse Zaken, generaal
Mihai Chitac, begafzich met twee gepantserde wagens en tiental-len politie-agenten naar het bureau van de Nationale Boerenpar-tij, een van de twee grootste oppositiepartijen, waar hij de circa
2.000 betogers overhaalde zich terug te trekken. De 74-jarigeNBP-leider Corneliu Coposu, een van de felste critici van het Front
moest worden afgevoerd in een gepantserde wagen. De militairen
moesten de leider van de NBP tegen de demonstranten bescher-men (foto).
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Ere-afdeling
Van een echte strijd was in de ere-
afdeling eigenlijk geen sprake. In de
sektie fanfare musiceerde St. Wiro 't
Reutje opvallend goed en viel het

optreden van St. Oda Merselo enigs-
zins tegen. Onder leiding van Piet
Joris werd tamelijk grof gemusi-
ceerd, met problemen met klank-
(balans) en samenspel tot gevolg.

René Schrader leidde zijn muzikan-
ten uit St. Odiliënberg naar een
sprankelende uitvoering, heel fris
en onbevangen en boeiend van be-
gin tot eind. Dit laatste was zeker
niet het gevalmet de uitvoering van
Eendracht Meijel, de nieuwe lands-
kampioen in de sektie harmonie. De
programmakeuze was daar m.i. in
eerste instantie debet aan. Composi-
ties van het kaliber Loch Ness van
De Mey en Praise Jerusalem van
Reed bieden niet alleen onvoldoen-
de afwisseling, maar vragen boven-
dien te veel fysieke kracht van de
muzikanten. Het resultaat: naar het
eindevan het concert toe manifeste-
ren zich onnodige fouten in het or-
kestspel, met een verlies aan muzi-
kale spanning als gevolg. Overigens
hield Meijel nog 8,5 punten over
t.o.v. de concurrentie uit Wouw.

# Scène
uit het
Contraint-
concert
in het
Wijngracht-
theater.

Uimuntend
In de afdeling Uitmuntendheid vis-
ten de twee Limburgse harmonieën- St. Caecilia uit Echt en Crescendo
uit Beegden - achter het net, dat
door het orkest uit Sambeek was
uitgezet. Toch kunnen beide orkes-
ten terugkijken op een alleszinsres-
pektabele concoursdeelname. On-
der leiding van Paul Kooien werd er
door Echt zeer overtuigend gemusi-
ceerd, goed afgewerkt en bijzondere
solide, al was er gebrek aan een ze-
kere speelsheid en beweeglijkheid.
Beegden maakte 0.1.v. Ad Lamerigs
vooral in Reeds Hound of Spring in-
druk - de balans tussen hout en ko-
per was voorbeeldig - en had alleen
daarom een paar puntjes meer ver-
diend. Al was Sambeek de terechte
winnaar in deze afdeling.

Terecht was verder het kampioen-
schap van fanfare St. Donatus Grij-
zengrubben in de sektie fanfare.
Met St. Blasius uit Cadier en Keer
als belangrijkste concurrent wist
het korps van Frenk Rouschop net
iets meer overtuiging en muzikali-
teit in de uitvoering te leggen dan de
Keerder muzikanten, die door diri-
gent Wiel Coenjaerts overigens uit-
stekend op deze kampioenswed-
strijd waren voorbereid. Ook de
doorzichtige fanfareklank van Grij-
zengrubben zal uiteindelijk tot de
drie puntjes meer hebben bijgedra-
gen.

Roeland Gehlen veelbelovendMAASTRICHT - De talentvolle
Limburgse violist Roeland Gehlen
maakte afgelopen weekeinde een
veelbelovend debuut bij het Lim-
burgs Symphonie Orkest, als solist
in het Vioolconcert in a van Antonin
Dvorak. Het betrof een abonne-
mentsconcert van het LSO, dat vrij-
dag gegeven werd in de Maastricht-
se Staarzaal en zaterdag in de Stads-
schouwburg van Heerlen. Het pro-
gramma, dat de titel 'Muziek op
folkloristische basis' had kunnen
dragen, bevatte verder nog twee
Spaanse composities: Arriaga's
ouverture Los esclavos felices en de
balletmuziek El sombrero de tres
picos van Manuel de Falla. Dirigent
was Salvador Mas Conde.

Dvofaks vioolconcert wordt niet di

reet gerekend tot de grote concerten
in de vioolliteratuur; daarvoor bevat
het muzikaal te veel zwakke plek-
ken. Joseph Joachim, een van de
grootste violisten aller tijden, voor
wie Dvorak zijn concerto schreef,
heeft dit werk niet voor niets nooit
willen spelen. Een merkwaardige
compositie is het wel; het heeft
meer weg van een rapsodie dan van
een 'echt' vioolconcert, is eerder een
uitgebreide improvisatie op Slavi-
sche thema's. Toch maakte Roeland
Gehlen er duidelijk wat van. Als
leerling van Nilla Pierrou, de violis-
te met 'een -klare Romantische vi-

sic', bracht hij vooral in het midden-
deel de melancholische Boheemse
lyriek heel fraai totklinken. De twee
buitendelen leken mij wat proble-
matischer te verlopen, niet alleen
vanwege het muzikale gehalte van
het werk, of beter vanwege het ge-
brek eraan, maar ook omdat de diri-
gent de jonge solist niet met volle
overtuiging ondersteunde, waar-
door de orkestbegeleiding niet al-
tijd synchroon liep met het spel van
de violist.

Het concert was geopend met een
onvervalste muzikale surprise: een

ouverture van ene Juan Arriaga, die
in het Guinness Record Boek wel
als de jongst gestorven componist
vermeld zal staan - Arriaga overleed
in 1826, één week voor zijn 20ste
verjaardag. De ouverture Los escla-
vos felices, een tintelend gespeeld
orkeststuk, bezit een met Schuber-
tiaanse gratie gekruide inleiding,
gevolgd door een allegro, dat vir-
tuoos en spiritueel a la Rossini
klinkt. Dit stuk mag het LSO van
mij gerust vaker programmeren.

De balletmuziek bij de Falla's El
sombrero de tres picos kwam, zoals

balletmuziek dat zonder ballet bijna
altijd doet: een beetje fantasieloos
over. Weliswaar was de uiteraard uit
zijn hoofd dirigerende Salvador
Mas Conde hier helemaal in zijn
Spaanse element, maar hij slaagde
ondanks de voortvarende uitvoe-
ring er toch niet volledig in zijn folk-
loristisch temperament op de or-
kestleden over te brengen. Natuur-
lijk, slechts enkele repetities, drie
concerten voor nog geen halfvolle
zalen, en dan gaat het werk weer de
kast in, maar toch... Misschien kan
de dirigent het orkest eens meene-
men bij de volgende vakantie in zijn
vaderland. Om daar te oefenen op
synchroon olé roepen en ritmisch
klappen. Als dat zou kunnen...

peter p. graven

(Foto: WIDDERSHOVEN)

" Roeland Gehlen, veelbelovend...
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Terrine van broccoli
en champignons
Benodigdheden: 10 gedroogde pad-
destoelen, 100 g broccoli, 2 sneetjes
witbrood, 1 middelgrote ui, 75 g
ham, 250 g champignons, 10 g boter,
1 ei, 4 el koffieroom, 1 el bloem, pe-
terselie, peper & zout, koriander.

Spoel paddestoelen af en laat 1 uur
weken. Maak broccoli schoon, ver-
deel in roosjes en kook 5 minuten.
Snijd korsten van brood en maak
van brood blokjes. Pel ui en snip-
per. Snijd ham in blokje. Champig-
nons schoon maken en in plakken
snijden. Fruit ui glazig en bak ham
en champignons kort mee. Klop ei
los met room en voeg bij bloem.
Snijd peterselie klein, geweekte

paddestoelen in stukjes. Schep
roommengsel, broccoli, broodblok-
jes en paddestoelen door champig-
nonmengsel. Breng op smaak met
kruiderij. Bekleed cakevorm van 1
liter met alu-folie en bestrijk folie
met olie. Vul vorm met mengsel.
Laat terrine in voorverwarmde oven
(175°C. - stnd 3) in 50 minuten gaar
worden. Laat afkoelen en snijd in
plakken. Serveer er toost en compö-
te van granberry bij.

hub meijer

kunst

Harmonieën uit Heel en Maasbracht klasse apart

Spektakulaire afsluiting
van kampioenswedstrijd

door jos frusch
OSS - Voor de 'gewone sterveling' was er weinig of geen kwaliteitsverschil te horen
tussen harmonie De Vriendenkrans Heel 0.1.v. Sef Suylen en harmonie St. Cecilia
Maasbracht 0.1.v. Jan Cober. Beide orkesten zorgden afgelopen zondag voor een spek-
takulaire afsluiting van de Federatieve Kampioenswedstrijd van de FKM, die Limburg
vijf nieuwe landskampioenen opleverde.

Dat Sef Suylen en zijn musici de
spanning in de bijna een half uur
durende Lotus Sutra-compositie
van Reed wisten vast te houden
dwingt enorm respect af. Een span-
ning, die de luisteraars in het lang-
zame middendeel - met name door
een heel beheerste dynamische op-
bouw - haast naar de keel greep.

Dat dit ook met blazers realiseer-
baar is had ik vooraf nietvoor moge-
lijk gehouden. In ieder geval was de
hand van de meester hier duidelijk
merkbaar. Dat gold overigens ook
voor Maasbracht, zij het dat het
hoorbaar eindresultaat totaal ver-
schillend was. Energiek, tempera-
mentvol, spontaan, virtuoos zijn
hier de trefwoorden, die van toepas-
singzijn op de uitvoering èn op diri-
gent Jan Cober zelf. In ieder geval
hebben zich beide orkesten onder
leiding van deze dirigenten tot ech-
te toppers ontwikkeld.

Een echte topper is zeker ook fanfa-
re St. Joseph Pey-Echt 0.1.v. Jos
Stoffels. Op het gebied van klan-
kontplooiing en muzikaliteit was de
uitvoering van deze fanfare nauwe-
lijks te verbeteren. De beheersing,
waarmee met name in de langzame
pianissimo-gedeelten werd gemusi-
ceerd, resulteerde in een adembene-
mend mooie uitvoering. Wel heeft
deze verzadigde klank een nadeel.

In snellere delen kan de tranparan-
tie er negatief door worden beïn-
vloed. Alleen een meer kernachtige
speelwijze - dunnere toon, fellere
aanzet - kan dan uitkomst bieden.
Dat zou de uitvoering van Pey op
een nog hoger niveau hebben getild.

Boeiende Nachtegaal van Contraint
KERKRADE - Een boeiende voor-
stellingvoor jongen oud- zo kan de
uitvoering van het sprookje De
Nachtegaal van Hans Christiaan
Andersen met muziek van Theo
Loevendie zonder meer geken-
merkt worden. Een familievoorstel-
ling, als achtste in een reeks van
vijfentwintig in den lande, afgelo-
pen zondagmiddag gegeven in het
Wijngrachttheater te Kerkrade door
Joost Prinsen (verteller), de mime-
spelers .Martin van Tulder, Engel-
bert Bakker, Mariëlle van Kilsdonk
en het Ensemble Contraint onder
leiding van Arno Dicteren.

Hieraan voorafgaande bracht Con-
traint in wisselende bezetting drie
20ste-eeuwse kamermuziekcompo-
sities ten gehore waarop de sprook-
jesmuziek van Theo Loevendie in
alle opzichten aansloot: een attrac-
tiefen spits gespeeldeRagtime voor
elf instrumenten van Igor Stravins-
ky, de deels brutaal, deels subtiel
klinkende Kammermusik Nr.l voor
klein orkest van Paul Hindemith en
een zestal delen uit Facade, An En-
tertainment van William Walton,
waarbij de sprekende tekstvoor-
dracht van Carolien Paanakker het

satirisch karakter van dit werk wel
bijzonder onderstreepte. Was de
combinatie concert-familievoorstel-
ling in muzikaal opzicht een ge-
waagd, doch geslaagd experiment
te noemen, naar het gedraai en ge-
roezemoes om mij heen te oordelen
gold dit, eufemistisch uitgedrukt,
niet voor iedereen.

Maar de uitvoering van De Nachte-
gaal, voor verteller, drie mimespe-
lers en zeven instrumenten was een
boeiende belevenis en werd door
jong en oud bijna ademloos ge-
volgd. Het bekende Andersen-
sprookje over de Chinese keizer die
van een dodelijke ziekte genas door
het gezang van een echte nachtegaal
omdat zijn kunst-nachtegaal in ge-
breke bleef, heeft Theo Loevendie
met spirituele, functionele muziek
aangevuld, die stilistisch over het
algemeen wel aan Stravinsky doet
denken. Een geconcentreerd musi-
cerend Contraint-septet stond Joost
Prinsen en de drie genoemde mime-
spelers soms zichtbaar meelevend
bij om van deze produktie een pak-
kend geheel te maken. Joost Prin-
sen hanteerde hierbij zowel de
scherpe s, de harde g en het 'boers'

als waren die van hemzelf. Hij deed
dat heel stijlvol, maar droeg onder
zijn rokkostuum bruine schoenen.
En dat was geen gezicht. Misschien
iets voor de opruiming.

peter p. graven

Lustrum
produktie

van Orpheus
ROERMOND - De Roermond*
opera- en operettevereniging 0J
pheus zit momenteel druk in d
voorbereidingen van de nietT*
ste produktie, Der BettelstudeU
van Millöcker, waarmee het él

zelschap zijn derde lustrut
viert. Voor het eerst zal deze pr°
duktie niet worden geleid do"
Peter Schnitzeler sr., die om le
zondheidsredenen moest afW
ken. Zijn plaats wordt ingen»
men door de Weense dirige"
Otto Kneidiger. Orpheus zal tt
dens deze produktie worden V
geleid door het Limburgs K2
merorkest in grote bezetting.

Der Bettelstudent zal op de vo'
gende data worden uitgevoerd
23 en 24 maart in de Oranjefl1
van Roermond, 29 maart in d'
Stadsschouwburg van Heerle"
30 maart in de Stadsschouwbufl
van Sittard, 31 maart in he
Munttheater van Weert en op
april in het Wijngrachttheatf
van Kerkrade.

Oplossing van gisteren

H A N D - P A C '~AAR-B-DR JfLK-TAM-U^L-ZWART-**
ODE-I - A H if-lEL-ÖRE',
VEL-K - W I f;
R-TENUE-**
om-bok-mi!
EEÜ-P-RO^!
gesp-zalH[

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 één van de hoofdafdeling van
wetenschappen, aan een universiteit onder-
wezen; 4 oogje van garen om er een haakje in
vastte haken; 8 verhaal van aanzienlijke om-
vang; 9 hooistapel; 11 houtpap voor papier-
bereiding; 13 voorzetsel;'l4 persoonlijk vnw.;
15 Surinaamse pad; 17 opgeld boven de pari-
koers; 19 kleine groep van uitgelezenen; 21
warm, innig; 22 kwaadspreker.

Verticaal: 1 mohammedaanse boetende 4
delmonnik; 2 grondsoort; 3 olifantssnuiij
blaasinstrument; 5 kledingstuk; 6 N $
drinkkom; 7 bijdehand; 10 wijfjesschaaP'j
gesteente; 15 donkere opening in het re 9
boogvlies van het oog; 16 Engels bierso^17 onheilaanbrengende godin; 18 marte'3
tig roofdier; 20 denkbeeld.
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Voor 1994 geen besluit nieuwe centrales

Kamer stemt in met
studies kernenergie

*an onze parlementsredactie

N HAAG - De Tweedepnner gaat in meerderheidMtoord met nadere studies
er de bouw van veiligerHcentrales en de berging
j1 radio-actief afval. Diteek gisteren tijdens eenbat over het energiebe-
i^.in de komende jaren.
gister Andriessen (Eco-
P^ische Zaken) had de

gevraagd de studies

" laten verrichten.

e Bens Andriessen moeten we
3energie als energiebron „niet
ta aa^ weggooien". Uitgaande
f een economische groei van drie
i^ent per jaar in de komende 20u Voorspelde de minister dat ons

kernenergie in de pro-
k .en zal komen. De energiebe-
jjr'.ng is dan vrijwel aan de limiet,
L^'jl de gasvoorraden opraken en
E*r kolenstook vanwege de mi-

""feeten niet mogelijk is. Het» importeren van alle energie
jens Andriessen evenmin de
weg.

Oproep
K Minister betoogde vooral aan de
L^e termijn te denken. Hij riep de

K?er op als verantwoordelijke
l^^en ook over de eigen ambtspe-
KJ.e heen te kijken naar de toe-
■S*t. Andriessen stelde nadruk-
■jjp in deze kabinetsperiode geen

te willen nemen over de
rj* van meerkerncentrales in ons: Volgens hem zal het zelfs*
K'Üijk worden de door hem ge-

studies voor het aftreden
het kabinet, rond te hebben.

keerde zich tegen
Gooien in deKamer om bestaan-

l^erncentrales stil te leggen en te
I^PPen met het onderzoek naar deLglr>g van kernafval in ons land.
D*'de berging van kernafval in
l land zei Andriessen dat een in
i Ssele gedachte tijdelijke berg-
l^s er in 1993 of 1994 kanzijn. Het
Vetl van een definitieve berging
Ui

,r het afval in ons land noemdeveel moeilijker.
en reactie op de stellingen van

(Vriessen zei mevrouw Boers
ie A-) akkoord te kunnen gaan met
liji °°r de minister bepleitte weg.
Bhftr,a (PvdA) zei Andriessent^g' te steunen bij zijn nadere

es. Ook Bolkestein (VVD) sloot
I bij de bewindsman aan.

Andriessen
maar vier

Jaar minister
j^N HAAG - Minister J.

(Economische
f.aken) blijft maar één pc-
v °de minister. Hij is niet

plan om na afloop van„e huidige kabinetsperiode
f

s bewindsman terug te ke-
Andriessen liet dit gis-ren in de Kamer weten.

4
maakte melding vanJri vertrek uit de politiek over

t-er jaar in een betoog over de
Lekomstige rol van kernenergie
f. de energievoorziening. Hij
v erde daarbij de noodzaak aan. or verantwoorde mensen om
f jCfl niet alleen op hun eigen pe-

-ode te richten maar daar ook
s. erheen te kijken. In dat kader
f j6'de hij: „Dit is mijn laatste pe-
l^de, want na mijn 65ste jaar

ik niet meer terug."
e huidige minister van Econo-

l!b Cne Zaken werd op 25 juli
geboren. Indien het kabinet

k rit uitzit, zal deministersploeg
1 tot mei 1994 volhouden.

J^riessen was tot zijn benoe-
l'JJg als minister in het derde

voorzitter van
hj christelijke werkgeversorga-
',satie NCW.

Congres vestigt hoop op Kwasniewski

Leider Poolse partij
wil stalinisten kwijt
WARSCHAU - De opvolger
van de Poolse communisti-
sche partij, de 'Sociaal-demo-
cratie van deRepubliek Polen'
(SDRP), heeft sinds gisteren
de 35-jarige Aleksander Kwas-
niewski als partijleider. Kwas-
niewski, lid van het Centraal

Comité van de voormalige
communistische partij en mi-
nister van Jeugd en Sport in
het laatste communistische
kabinet, wordt gezien als een
briljante hervormingsgezinde
politicus die de nieuwe so-
ciaal-democratische partij een
grote aanhang kan bezorgen.

Hij werd gisteren door het partij-
congres met een overweldigende
meerderheid gekozen. Volgens
Kwasniewski kan de SDRP aan ge-
loofwaardigheid winnen als de min-
derheid van Stalinistische conser-
vatieven de partij verlaat en een
eigen partij opricht. „Ik denk dat
zon 100 tot 150 gestaalde commu-
nisten binnen veertien dagen een
eigen partij gaan vormen en ik hoop
ook dat ze dat doen".

Fiscus sneller
met dwangbevel

DEN HAAG - Vanaf 1 januari
van dit jaar wordt de belasting-
plichtige die niet reageert op de
eerste aanmaning direct gecon-
fronteerd met een dwangbevel.
Vervolging via een dwangbevel
kan aanzienlijk in de papieren lo-
pen, zo waarschuwde het minis-
terie van Financiën gisteren.

De kosten van een aanmaning
zijn afhankelijk van het achter-
stallige bedrag vijf tot tien gul-
den. De harde lijn die wordt ge-
volgd sinds het begin van dit jaar
geldt niet alleen voor aanslagen
die in 1990 en volgende jaren
worden opgelegd, maar ookvoor
aanslagen die in 1989 werden op-
gelegd, maar waarvan op 1 janua-
ri 1990 nog niet alle termijnen
waren vervallen.

Afsplitsing
Mocht dat gebeuren, danzal het niet

de eerste afsplitsing van de voorma-
lige communistische partij zijn

Zondag, toen het partycongres totopheffing van de Poolse Verenigde
Arbeiderspartij besloot, verlieten
ruim 100 afgevaardigden het con-
gres om een concurrerende partij op
te richten, de Sociaal-Democrati-
sche Unie.

Solidariteit-leider Lech Walesa zei
gisteren dat de SDRP een harde
noot tekraken zal krijgen om de Po-léVi te overtuigenvan haar democra-
tisch gehalte. De partij waaruit zij
voortkomt, aldus Walesa, is verant-
woordelijk voor de crisis die Polen
nu treft. Walesa gaf zondag zijn
steun aan de Sociaal-Democrati-
sche Unie van Fiszbach.

binnen/buifenland
Vanaf 2005 nauwelijks nog export

Rond 2025 voorraad
aardgas verbruikt

*an onze parlementsredactie

HAAG- Rond het jaar 2025
f3l de gasvoorraad van ons land
,2p zijn. Minister Andriessenltconomische Zaken) heeft dit
B'steren in de Kamer tijdens een
espreking van het energiebe-*-ld laten weten. De bewinds-man gaf aan dat ons land rondnet jaar 2005 nog 600 tot 650 mil-'ard kubieke meter aardgas in;°orraad zal hebben. Deze reser-e moet vastgehouden worden,

"pus Andriessen, ten behoevear> binnenlands gebruik. Hetws mag niet geëxporteerd wor-en- Op dit moment ligt het bin-

nenlands gasverbruik rond de 30
miljard kubieke meter per jaar.
Andriessen stelde dat kleine gas-
velden, voornamelijk op het Ne-
derlandse deel van de Noordzee,
250 tot 300 miljard kubieke me-
ter aardgas opleveren. Dat zal

voor 'wat export' gebruikt kun-
nen worden. De bewindsman
ontkende plannen voor gasex-
port naar de DDR. Wel zal de
Gasunie gas exporteren naar en-
kele landen die contracten met
het Noorse bedrijf Statoil heb-

ben afgesloten voor de levering
van grote hoeveelheden gas.

De minister maakte in de Kamer
verder bekend dat er tussen Gas-
unie en de samenwerkende
stroombedrijven SEP afspraken
zijn gemaakt over de mogelijk
import van gas door de SEP. Af-
gesproken is dat indien de SEP
gas uit het buitenland wil halen,
de Gasunie eerst een ruime mo-
gelijkheid moet krijgen een of-
ferte te doen. Bovendien moet de
Gasunie in staat worden gesteld
met een buitenlandse aanbie-
ding te concurreren door een
soortgelijk aanbod.

Leger vandaag
al ingezet bij

opruimen glas
DEN HAAG - Militairen gaan vanaf
vandaag meehelpen bij het ruimen
van de glasschade in de tuinbouw
als gevolg van de storm van vorige
week. Minister Ter Beek (Defensie)
heeft een verzoek daartoe van het
ministerie van Landbouw gehono-
reerd.

Circa 500 man zullen tien dagen
lang tuinders in het gehele land as-
sisteren. De extra kosten aan reis en
verblijf zullen worden betaald door
het ministerie van Landbouw.

De grootste verzekeraar in deze sec-
tor, de Hagelunie, heeft laten weten
dat het opruimen van het glas in de
verzekering is opgenomen. In het
bedrag zijn behalve de prijs van het
glas ook de kosten van plaatsing en
opruimen van gesneuveld glas inbe-
grepen.

De nabestaanden van de slachtof-
fers van de orkaan van vorige week
kunnen rekenen op financiële bij-
stand van de EG.

De Europese Commissie zal de di-
recte nabestaanden per geval ruim
55.000 gulden uitbetalen. Dat zal
vandaag in Brussel worden beslo-
ten.

Regering Joegoslavië roept op tot gesprek

Opnieuw doden bij
onlusten in Kosovo

BELGRADO - De Joegoslavische
regering heeft gisteren via de televi-
sie de etnische Albanezen in de pro-
vincie Kosovo opgeroepen een ein-
de te maken aan de onlusten. De be-
togingen en stakingen zijn gisteren
in de hele provincie verhevigd. Bij
gevechten tussen de oproerpolitie
en betogers kwamen opnieuw twee
etnische Albanezen om het leven, zo
heeft het Joegoslavische persbu-
reau Tanjug gemeld. Er zouden
minstens twintig gewonden zijn,

waaronder vele politiemensen.

De onlusten hebben het afgelopen
weekeinde volgens officiële opgave
aan acht mensen het leven gekost.

Isolement
Ooggetuigen spreken echter van
minstens 14 doden. De televisie-
verklaring was de eerste officiële re-
actie van de Joegoslavische rege-

ring op de onlusten in Kosovo. De
regering stelde daarin voor gesprek-
ken te beginnen over beëindiging
van het conflict.
De etnische Albanezen, die in de
provincie Kosovo de meerderheid
vormen, willen dat de plaatselijke
communistische leiders aftreden,
politieke gevangenen worden vrij-
gelaten, de noodtoestand wordt op-
geheven en er vrije verkiezingen
worden uitgeschreven. De federale
regering legt het streven van de et-
nische Albanezen uit als een poging
tot afscheiding van Joegoslavië.

De Joegoslavische republiek Ser-
vië, waar de provincieKosovo deel
van uitmaakt, komt inmiddels ge-
ïsoleerd te staan vanwege de harde
aanpak van de etnische onlusten.
De noordelijke republiek Slovenië
veroordeelde gisteren de Servische
overheid omdat haar beleid kan lei-
den tot een burgeroorlog.

'Milieu-schade
aan economie

zeer groot'
MAARSSEN - De schade aan
het economisch proces als ge-
volg van milieu-verontreini-
ging bedraagt naar schatting
vijf a zes procent van het natio-
naal inkomen. Drs J. Pieters,
hoofd economische zaken en
beleidsontwikkeling van het
ministerie van VROM, zei dat
gisteren tijdens het congres
'Milieu-activiteiten in finan-
cieel perspectief in Maarssen.
Het nationaal inkomen be-
draagt ongeveer 440 miljard
gulden per jaar.

Ongeveer eenderde deel van de mi-
lieuschade ligtvolgens Pieters in de
sfeer van direct waarneembare
schade, zoals stijgende drinkwater-
kosten en beschadiging aan gebou-
wen, installaties en gewassen. Voor
het overige gaat het om verlies van
'genot' (schade aan de gezondheid,
het gevoel van onveiligheid, niet
meer kunnen genieten van de na-
tuur e.d.).

Hoofd milieustatistieken R. Hue-
ting van het CBS plaatst desge-
vraagd grote vraagtekens bij de
door Pieters genoemde percenta-
ges. Hij wijst er op dat het nationaal
inkomen berekend wordt aan de
hand van marktprijzen. Zaken als
verminderd natuurgenot zijn niet in
marktprijzen uit te drukken, en dus
ook niet in percentages van het na-
tionaal inkomen, zo steK hij.

Hueting is het wel met Pieters eens
dat de directe milieuschade mini-
maal 2 procent van het nationaal in-
komen bedraagt.

Jurgens naar Tweede Kamer
DEN HAAG - E. Jurgens (54) zal voor de PvdA in de Twee-
de Kamer de plaats innemen van J. Schaefer. Dit heeft de
PvdA-fractie gisteren bekend gemaakt. Schaefer heeft zich
om gezondheidsredenen uit de Kamer teruggetrokken.

Het is de tweede keer dat Jurgens in de TweedeKamer komt. In de
periode tussen 1972 en 1975 zat hij voor de PPR in de Kamer. Van
1975 tot 1985 wqas Jurgens voorzitter van de NOS.

Momenteel is hij hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam en bijzonder hoogleraar mediarecht aan
de Rijksuniversiteit in Maastricht.

Rivaal
Na zijn eclatante verk
zingsoverwinning in Sa<
land kon er niet meer a
getwijfeld worden: Ost
Lafontaine is op weg ne
Bonn om straks van daai
met CDU-bondskansel
Helmut Kohl de degens
kruisen. Niet zo lang ge
den bestond binnen de S
nogal wat aversie tegen be-

paalde ideeën van deze politieke linksbuiten en tegen de manier
waarop Lafontaine zich in postuur pleegt te zetten: zonder meer
bekwaam, maar wel eigenzinnig en vaak met een aan arrogantie
grenzende zelfverzekerdheid.
Lafontaine botste met bondskanselier Schmidt door zich onom-
wonden tegen de stationering von nieuwe NAVO-raketten voor de
middellange afstand uit te spreken en zijn afwijzende opstelling ten
aanzien van de bouw van kerncentrales werd hem ook niet door
alle geledingen binnen de SPD in dank afgenomen.
Maar het tij is gekeerd. In betrekkelijk korte tijd is de flamboyante
Lafontaine erin geslaagd steeds meer kiezers naar zich toe te trek-
ken. Aan de Saar heeft hij zich dubbel en dwars waargemaakt en
in West-Berlijn, waar het mede door hem opgestelde partijpro-
gramma werd aanvaard, kreeg hij onlangs een ovationeel ap-
plaus.
Anders dan de huidige CDU/CSU-regering die onvoorwaardelijk
vasthoudt aan een onbelemmerde toegang van DDR-burgers, ook
al wordt het steeds moeilijker voor Bonn die binnenstromende
massa van woonruimte en werk te voorzien, keert Lafontaine zich
manifest tegen massale opname van Oostduitsers. De argumen-
ten die hij te berde brengt - het voortbestaan van het sociale sys-
teem in de BRD komt in gevaaren voorkomen moet worden dat de
DDR opdroogt - worden, naar het schijnt, door een steeds groter
deel van het Westduitse electoraat onderschreven.
Lafontaine is meer dan wat deDuitsers een 'unbequemer Gegner'
noemen. Hij moet gezien worden als een serieuze rivaal, onder
wiens aanvoering zich in versneld tempo zou kunnen voortzetten
wat al sinds enige tijd duidelijk aan het daglicht treedt: een verdere
groei van de SPD-aanhang bij gelijktijdige afkalving van de CDU.
Lafontaine heeft er geen twijfel over laten bestaan dat hij door zijn
eigen specifieke aanpak de SPD wil ontdoenvan haar verouderde
beeldvorming. Dat de 'Napoleon aan de Saar' zich in de tien
maanden die de Westduitsers van de bondsdagverkiezingen
scheiden met verdubbelde inspanningen in die richting zal mam
resteren, ligt voor de hand.
Zeker na het echec van zijn partij in Saarland is Helmut Kohl een
gewaarschuwd man.

puntuit
Neergestort

In Congo is zaterdag een mili-
tair vliegtuig neergestort en alle"
23 inzittenden zijn daarbij om*
het leven gekomen, zo is gistel
ren uit officiële bronnen verno-*
men. Onder de slachtoffers zijn-
tien legerofficieren en dertien*
burgers, onder wie drie kinde-
ren.

Gijzeling
De Westduitse politie heeft gis-
terochtend een bus van het
openbaar vervoer bestormd;
waarin een 22-jarige gewapen-i
de man de chauffeur en drie in-
zittenden had gegijzeld. Nie-
mand raakte bij de actie ge-
wond. Volgens mededelingen
was de kaper een gevangene
die onlangs op vrije voeten was
gesteld.

Verkiezingen
De regering van Nicaragua
heeft geen bezwaar tegen de
aanwezigheid van 12 leden van
het Amerikaanse Congres on-
der de internationale waarne-
mers bij de verkiezingen. Dit
heeft ex-president Jimmy Car-
ter zondag op de Amerikaanse
ambassade in Managua gezegd.

Gevlucht
Een Sovjet-natuurkundige i
gisteren naar de Bondsrepi
bliek Duitsland gevlucht via d
nu niet meer zo streng bewaal
te grens tussen de beide Duit:
landen, zo heeft de Westduits
politie gemeld.

Ramp
Meer dan 130 mensen zijn 1
een scheepsramp in Bang]
desh om het leven gekome
Het ongeluk gebeurde zond;
op de Lohalia rivier, in de zi
delijke provincie Patuakwali.

Dioxine
De Afval Verwerking Rijn :

_
mond (AVR) is niet schuldig*
aan de dioxine-vervuiling
het Lickebaertgebied in M
land. Dit is gebleken uit een on-
derzoek dat het openbaai
nisterie in Rotterdam heeft in-
gesteld.De Rotterdamse pers"
officier van justitie mr. G. Bou^man heeft gisteravond bt
tigd dat er geen bewijs is ge-
vonden om de aanvankelijk»
verdenking hard te maken, dat
de verhoogde concentraties-
dioxine afkomstig zijn van da
verbrandingsinstallaties van dé
AVR.

Raad
De Poolse premier Tadeusz
Mazowiecki heeft gepleit \
de oprichting van een R
voor Europese Samenwerking. "Daarin zouden alle landen van
West- en Oost-Europa moi
samenwerken op terreinen
het milieu, wetenschap, u
nologie en cultuur.

Militairen van de Indiase
grenstroepen

bewaken op een na-
tionale feestdag (de
'Dag van de Repu-
bliek') gezeten op ka-
melen tempels in New
Dehli. Zij namen gis-
teren deel aan een
eeuwenoude traditie,
daterend uit de tijd
dat strijdende troe-
pen bij het invallen
van de duisternis op-
hielden met vechten.

(ADVERTENTIE)
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Tekorten in
Sovjetunie
nog groter

MOSKOU - In de Sovjetunie blij-
ven de inkomens sneller toenemen
dan het aanbod van verbruiksgoe-
deren, waardoor de tekorten in de
komende maanden nog ernstiger
zullen worden.
De inkomens stegen in 1989 met
12,9 procent, terwijl de produktie
van consumptiegoederen met maar
7 procent toenam, aldus cijfers die
thans in de regeringskrant Izvestia
gepubliceerd zijn. Het bruto natio-
naal produkt nam in 1989 toe met
drie procent.
Veel Sovjet-burgers menen dat de
inflatie dik in de dubbele cijfers
loopt. Wegens de schaarste moeten
de consumenten artikelen kopen op
de boerenmarkt of op de zwarte
markt, waar de prijzen dikwijls het
dubbele bedragen van de officiële.
Het gemiddelde inkomen is nu 240
roebel per maand. Vier miljoen van
de bijna 15 miljoen boeren in de
Sovjetunie is van collectieve be-
drijfsvoering overgegaan op parti-
culiere. Ongeveer 2,9 miljoen Sov-
jet-burgers werken in kleine coöpe-
raties en 300.000 zijn zelfstandig. 7,2
miljoen mensen, of meer dan 5 pro-
cent van de beroepsbevolking van
de 139 miljoen, is nu werkzaam in
ondernemingen die volgens de pe-
restrojka van Gorbatsjov gelegali-
seerd werden.

Premie voor
omscholing
militairen

I Van onze parlementsredactie
DiEN HAAG - Beroepsmilitairen
dje overbodig dreigen te worden,
kunnen een premie van maximaaldrie maanden salaris krijgen, als zij
zich laten omscholen. Dat heeft mi-
nister TerBeek (Defensie) de perso-
neelsorganisaties laten weten, die
daarover vandaag vergaderen.
De omscholingspremie bedraagt
minimaal één maand salaris en
maximaal drie maanden. Militairen
wier functie overbodig dreigt te
wtorden, komen voor de regeling in
aanmerking. Zij moeten zich dan
wel laten omscholen voor een func-

waaraan het leger behoefte
heeft. Daarbij wordt onder meer ge-
dacht aan automatiseringsfuncties.
De regeling is, vooruitlopend op het
overleg met de personeelsorganisa-
ties, al op 1 januari ingegaan. De
premie wordt uitbetaald binnen
twee maanden nadat de omscholing
is afgelopen. Voorlopig blijft de re-
geling vijfjaar van kracht.

Hulp voor
sexueel

misbruikte
vrouwen

DEN HAAG -Het ministerie van

'WVC is bezig met een aantal acti-
viteiten om de opvang van al-
lochtone vrouwen die (door fa-
milie) sexueel zijn misbruikt te
verbeteren. Dat kondigde minis-
ter D'Ancona gisteren in Den
Haag aan.

De bewindsvrouw nam er het on-
derzoeksrapport 'En dan ben je
pas echt ver van huis' in ont-
vangst. Dit zijn de resultaten van
het eerste onderzoek naar sexu-
eel geweld onder Turkse en Ma-
rokkaanse vrouwen en meisjes.
Die resultaten zijn vorige week
door de Stichting tegen Seksueel
Geweld bekendgemaakt.

D'Ancona kondigde aan dat er
binnenkort onderzoeksresulta-
ten komen over de oorzaken van

het weglopen van Marokkaanse,
Turkse, Surinaamse en Hindoes-
taanse meisjes en over hun op-
vang. Er zijn drie videofilms ge-
maakt die de vrouwen en meisjes
informatie geven. Veel allochto-
ne vrouwen hebben namelijk
geen idee hoe die Nederlandse
hulpverlening in elkaar ateekt.
Bovendien vinden ze de drempel

erg hoog, vooral om met een Ne-
derlandse hulpgever te praten.

Deskundigheid
Ook wordt dit jaar een program-
ma voor deskundigheidsbevor-
dering binnen opvangvoorzie-
ningen voorbereid. Uit het rap-
port bleek dat ook de hulpverle-
ners zelf niet goed raad weten
met allochtone slachtoffers van
sexueel geweld door de grote
cultuurverschillen.
Tenslotte komt er een plan om
meer allochtonevrouwen aan te
stellen in de hulpverlening. „Op
alle fronten moet er aan worden
gewerkt om met name het ge-
weld tegen vrouwen en meisjes
tegen te gaan,"aldus de minister.

KNMI wil naar betere coördinatie

Onderzoek naar
gevolgen storm

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Wetenschappers van
de universiteiten in Leiden en Rot-
terdam doen een onderzoek naar de
gevolgen van de enorme storm die
vorige week veel schade in ons land
aanrichtte. De onderzoekers willen
analyseren hoe het Nederland tij-
dens deze orkaan is vergaan.
Het project wordt geleid door het
Crisis Onderzoeks Team (COT) dat
veelal onderzoek houdt na een ramp
in binnen- of buitenland. In de lan-
delijke bladen heeft het afgelopen
weekeinde een advertentie gestaan
die mensen oproept om 'storm-bele-
venissen' te vertellen.
„We gaan echt niet achterhalen hoe
het voelt als er een steen door je
raam waait," licht onderzoeksleider
Menno van Duin toe. „We willen be-

kijken of Nederland tegen zon on-verwachte storm bestand is. We ne-
men bijvoorbeeld de infrastructuur
eens goed onder de loep. Zo bekij-
ken de onderzoekers de technische
capaciteit van de Nederlandse
Spoorwegen. Aan de reizigers
wordt gevraagd hoe de voorlichting
op de diverse stations was."

Ook gaan de onderzoekers na wie
verantwoordelijk is voor beslissin-
gen tijdens zon ramp. Tot slot
wordt er aandacht besteed aan het
verzekeringswezen.
De onderzoekers willen over een
maand de resultaten van de storm-
ervaringen publiceren. „We moeten
snel zijn. Over een half jaar heeft
niemand meer interesse in die
storm."

Het KNMI gaat op 19 februari pra-
ten met enkele semi-amateuristi-
sche weerprofeten om een betere
coördinatie te bereiken bij de voor-
spelling van extreme weersomstan-
digheden. „Een eigen interpretatie
geven aan onze gegevens is normaal
niet zon ramp, maar bij extreme
weersomstandigheden kunnen
mensen onnodig in paniek worden
gebracht. En dat moeten we zien te
voorkomen," aldus KNMI-voorlich-
ter Harrie Geurts.

Voorspelling
Volgens de voorlichter zijn de voor-
spellingen van de storm met or-
kaankracht vorige week donderdag
over de hele lijn vrij eenduidig ge-
weest. De bespreking met de weer-
mannen J. Pelleboer, J. Visser H. de
Jong en P. Kruif staat dan ook los
van de voorspellingen van vorige
week. De datum stond vorig jaar al
vast. „Ze krijgen niet op hun don-
der," zegt Geurts. „Wij willen alleen
voorstellen dat ze ons sneller en va-
ker bellen als het extreem weer
dreigt te worden. Onze methoden
en computermodellen zijn steeds
verfijnder geworden."

binnen/buitenland

Bhoetto accepteert geen enkel compromis met India

Gevaar voor oorlog
om Kasjmir neemt toe

Van onze correspondent
SINGAPORE - De woordenoorlog tussen India en Pakistan
over de Indische deelstaat Jammu en Kasjmir, waar de islami-
tische bevolking in opstand is gekomen tegen New Delhi, is inhet afgelopen weekeinde verscherpt.lndia waarschuwde Pa-
kistan dat het bemoeienis van het buurland in Jammu en Kasj-
mir niet zal toleren. Indische ministers in New Delhi praten
zelf openlijk over een oorlog met Pakistan, wanneer het buur-land de afscheidingsbeweging in de Indische deelstaat steunt.

Aanleiding tot de verscherping van
het conflict tussen Pakistan en In-
dia, die in het verleden al twee keer
een oorlog hebben gevoerd over
Kasjmir, was de opmerkingvan pre-
mier Benazir Bhoetto, dat haar rege-
ring „geen enkel compromis met In-
dia accepteert over het recht van
Kasjmir op zelfbeschikking." Tij-
dens massale betogingen in Pakis-
tan werd een dringend beroep ge-

Daan op Bhoetto om de comman-
do's uitKasjmir te steunen met wa-
pens en ze in Pakistan een training
te geven, zodat zij „Kasjmir kunnen
bevrijden."
Bhoetto wees de beschuldigingen
van New Delhi dat Pakistan de se-
paratistische bewegingen met wa-
pens zou steunen, van de hand. Vol-
gens haar ligt de schuld bij India,
dat weigert om een referendum te

laten houden over de toekomst van
Jammu en Kasjmir, waar de bevol-
king overwegend islamitisch is en
aansluiting wil bij Pakistan.

De waarschuwing van New Delhi
dat het geen oorlog schuwt met het
buurland, is volgens diplomatieke
waarnemers in New Delhi bedoeld
om te voorkomen, dat de Pakistaan-
se regering afscheiding van Kasjmir
gaat bepleiten in de VN of op inter-
nationale islamitische conferenties.
In New Delhi is men van opvatting,
dat, als Kasjmir internationale
steun zou krijgen, de situatie in de
deelstaat niet meer in de hand te
houden is en India rekening moet
houden met de mogelijkheid, dat
het Kasjmir moet opgeven. De rege-
ring van premier V.P. Singh zou dit
ten koste van alles willen voorko-
men, menen diplomatieke waarne-
mers.

BENAZIR BHOETTO
voorstandster van referendum.

Twijfel
De belangrijkste taak voor de Indi-
sche regering lijkt op dit moment te
zijnom de orde en rust te herstellen.
Maar het is zeer de vraag of de para-
militaire troepen daarin zullen sla-
gen, gezien het fanatieke verlangen
van de moslim bevolking om zich
van India afte scheiden. Als India er
in slaagt om de situatie onder con-
trole te brengen, zal de volgende
stap wellicht een nieuw politiek ini-
tiatief zijn. Maar onduidelijk is nog
wat voor alternatief premier Singh
Kasjmir zou kunnen bieden, zo
wordt gezegd.

Kasjmir is intussen tot verboden ge-
bied verklaard voor journalisten.
Zondag werden 10 Indische en bui-
tenlandse verslaggevers op het
vliegtuig naar New Delhi gezet.
Tenminste 72 mensen, van wie de
meesten islamitische betogers, zijn
in de hoofdstad Srinagar gedood,
sinds januari, toen de militaireauto-
riteiten een uitgaansverbod instel-
den in een poging de situatie onder
controle te krijgen.

'Grillig ongeluk'
Het IRA liet later laten weten dat deaanslag gericht was tegen de veilig-heidstroepen die met het oog op de
mars de orde handhaafden. In eenverklaring omschreef de radicale
katholieke beweging de dood van
de jongen als een 'grillig ongeluk.
Een woordvoerder van de RUC, de
Noordierse politie, noemde de ver-
klaring en spijtbetuiging van hetIRA 'een nieuw staaltje van hun
walgelijke schijnheiligheid.

Het IRA grossiert de laatste tijd in
aanslagen waarvan onschuldige
burgers het slachtoffer worden. Inoktober kwam bij een IRA-aanslag
in de Bondsrepubliek het zes maan-
den oude dochtertje om van eendaar gelegerde Britse militair.

Politie: walgelijke schijnheiligheid

IRA betuigt spijt
over dood tiener

LONDONDERRY - Het verboden
lerse Republikeinse Leger (IRA)
heeft zijn spijt betuigd over de dood
van een 16-jarige jongen die zondag
bij een tegen het Britse leger gerich-
te aanslag in het centrum van Lon-
donderry omkwam. De aanslag,
waarbij bok nog acht gewonden vie-
len,werd gepleegd tijdens eenrepu-
blikeinse mars ter herdenking van
de zogenoemde 'Bloody Sunday'.
Dat is de dag waarop Britse solda-
ten 18 jaar geleden het vuur open-
den op deelnemers aan een katho-
lieke betoging voor burgerrechten,
waarbij 14 katholieke demonstran-
ten de dood vonden.

De jongen, de 16-jarige Charles
Love, drie burgers, vier politie-
agenten en een soldaat stonden bij
een muurtje te wachten op het pas-
seren van de demonstranten, toen
de IRA-bom bij een nabijgelegen
monument explodeerde. Door de
explosie stortte een deel van de

muur in. De jongen werd zo ernstig
aan het hoofd verwond dat hij over-
leed.

'Beleid moet Oosteuropese dimensie krijgen'

Ierland wil op EG-top
'handvest' over milieu

Van de redactie buitenland
DUBLIN - lerland wil dat de
Europese top van staats- en rege-
ringsleiders eind juni in Dublin
een plechtige verklaring aflegt
over het milieu. Dat heeft de ler-
se premier, Charles Haughey, ge-
zegd in een gesprek met EG-
journalisten. Haughey zei te den-
ken aan een soort handvest met
richtlijnen waaraan het toekom-
stige Europese milieubeleid zou
moeten voldoen. Hij gaf verder
niet aan welke inhoud de verkla-
ring moet krijgen.

De eerste-minister zei wel dat de
landen van West- en Oost-Euro-
pa wat het milieu betreft tot één
gebied behoren. „Het Europese
milieubeleid moet een Oosteuro-
pese dimensie krijgen," aldusHaughey. Hij zei verder dat de
EG zich moet instellen op de glo-
bale dimensie van het milieupro-
bleem. Bij de belangrijke confe-
renties over de ozonlaag, het
broeikaseffect en de tropische
regenwouden, die later dit jaar

op het programma staan, moet
de Gemeenschap met één stem
spreken.
De leren willen het voorzitter-
schap van de EG tevens gebrui-
ken om intern orde op zaken te
stellen. Padraig Flynn, de minis-
ter van Milieu, ontvouwde vrij-
dag in Dublin een nationaal mi-
lieuplan, waarmee de komende
tien jaar ruim ’ 300 miljard gul-
den is gemoeid.
Het meest controversiële onder-
deel van de plannen vormt een
verbod op het stoken van bitu-
meuze steenkool in de hoofdstad
Dublin, waar een miljoen men-
sen wonen. „Pogingen om de be-
volking ertoe te brengen vrijwil-
lig over te schakelen op minder
vervuilende brandstof hebben
onvoldoende geholpen," aldus
Flynn. De verkoop van steenkool
met een hoog teergehalte zal van-
af 1 oktober van dit jaarvolledig
worden verboden. Voor mensen
met lage inkomens zal een spe-
ciale regeling worden getroffen',
zo kondigde Flynn aan.

Haughey herhaalde dat zijn land
een verklaard voorstander is van
verdere verdieping van de Euro-
pese integratie. Hij hoopt dat de
conferentie tussen de EG-rege-
ringen, die in december van dit
jaarbegint, zich concentreert op
de vorming van een economi-
sche en monetaire unie tussen de
Twaalf. Wijzigingen in de ver-
houding tussen de Europese in-
stellingen en vergroting van de
macht van het Europees Parle-
ment kunnen zijns inziens beter
aan een aparte regeringsconfe-
rentie worden overgelaten.

De situatie in Oost-Europa is vol-
gens de lerse premier nog zo in-
stabiel, dat het te vroeg is nu al
over het EG-lidmaatschap van
de Oosteuropese landen te pra-
ten. Hij ziet meer in aparte asso-
ciatie-regelingen, die zijn afge-
stemd op de specifieke behoefte
van elk land.
Gevraagd of verdere Europeseintegratie zou kunnen bijdragen

tot een oplossing van de Noord-
ierse kwestie zei Haughey dat de
lerse eenheid uitstekend inge-
past kan worden in de eenm3'
king van Europa.
De premier verklaardevoorts da'
de neutrale positie van zijn land
(lerland is als enige EG-land
geen lid van de NAVO) geen hm;
dernis hoeft te vormen voor de
ontwikkeling van een Europees
veiligheidsconcept en dat ler'
land zeker zou overwegen van
een dergelijkeregeling deel uit te
maken.

CHARLES HAUGHEY
.lerse eenheid inpassen i'!

Europese eenmaking...

Fidel Castro
zweert bij

communisme
MEXICO - De Cubaanse presid
Fidel Castro heeft de bevolkinl
waarschuwd dat de broekriem'
licht zal moeten worden aa«
haald, maar dat hij aan het corni
nisme vast zal houden, zelfs als
Sovjetunie door de eigen econosche nood de steun aan Cubal
moeten staken. Ook zal hij geen
dere politieke partij toestaan dan
communistische.

„Wij willen hier geen vijfde kol
nes in een tijd waarin alles op
spel staat," zei Castro zondag
dens een drie uur durende redev
ring voor het jaarlijkse congres'
het Cubaanse vakverbond in Hs
na. Omwillevan heel Latijns-Am
ka moet Cuba het „imperialis'
van de Verenigde Staten weersti
zei hij.
„De revolutie zal geen millirrtf
wijken,zelfs niet bij een totale h*
kade door de VS of als de SoVi
unie de bevoorrading volledig!
stopzetten," zei Castro. „Wij heb'
onszelf voorbereid om met 'mensen de strijd aan te gaan ter*
dediging van het socialisme."'waarschuwde de bevolking dat
moet leven „in vrede, maar in 'oorlogseconomie."
Het was voor het eerst dat Ca:
zinspeelde op een mogelijke si
zetting van de steun van de Sov
unie, Cuba's belangrijkste levei
cering van bijvoorbeeld ruwe £
Tot dusver heeft Castro, die 31 j
geleden aan de macht kwam na
staatsgreep tegen dictator FuÜ
cio Batista, zich verzet tegen de i
drang van Sovjet-president Mid
Gorbatsjov en van anderen omi
bewind te liberaliseren.

Bisschoppen
gearresteerd

PEKING - Twaalf katholieke "schoppen zijn de afgelopen ma»j
gearresteerd bij een nieuwe ad
van de regering tegen de verbod
rooms-katholieke Kerk. Dat is d°
kerkelijke bronnen meegedeeld-
Tot de gearresteerden behoort'
franciscaan Anthony Zhang Gü&,
(83). Zhang, die bij het begin van1
Tweede Wereldoorlog in Vatic^stad was, hielp vrienden uit een 1'
liaans concentratiekamp ontsnj
pen. Hij keerde na de communi*
sche machtsovername in 1949 fl*
China terug en bracht 30 jaar Ml
gevangenis door, omndat hij
gerde met Rome te breken.
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Wie gaat dat aan het hart?
jÉÉr .#? De medische wetenschap in ons land staat op een hoog peil. De medische verzorging

4#* W *"~ ook- Personeel in de ziekenhuizen staat dag en nacht klaar. Om patiënten de best<#*? I|V lv j denkbare zorg te geven. Maar het gaat hen daarbij wel aan het hart dat ze niet of
i.' s

■' ; nauwelijks meer tijd hebben voor echte aandacht en een persoonlijk gesprek,lp! JÉ Wk* Dat komt door te hoge werkdruk. Terwijl het hen al genoeg aan het hart gaat dat
lfTsli%"jß ïyplll 1 '* ' mensen bij hen te gast moeten zijn.

IpF v^^.^* *V Veel mensen in de gezondheidszorg zijn | ""
*«ü lid van AbvaKabo, de grootste bond in de | BON Stuur mij meer informatie over

collectieve sector. AbvaKabo is een sterke | AbvaKabo

"
1 bond die veel doet en bereikt voor zijn Naamid| 270.000 leden.*Q Persoonlijk, door advies en individuele | Adres

Collectief, door het afsluiten van goede

x *^ - * AbvaKabo ziet het belang van het werk | Naam werkgeverX -" van haar leden. En dat is een algemeen \
~ >-x "v *^ - belang, want de collectieve sector is i Stuur deze bon in een envelop zonder.>Vj

Wk onmisbaar in onze samenleving. i postzegel aan: AbvaKabo, Antwoord-
AbvaKabo is niet partijgebonden, maar i nummer 10018, 2700 VB Zoetermeer-

** beslist niet neutraal. En zeker niet kleur- '^j\\\ê loos- AbvaKabo heeft een visie op de _^\J^ AhvoKoholiNléÉh samenleving. =zz
g ÉÊÊÊÊÊ Een visie hoe het anders kan. I __= De vakbond die zottf voor mert^



NMB Lease
breidt uit

inEngeland
i STERDAM - NMB Lease, doch-
l*n de onlangs ontstane NMB
£">ank Groep, heeft de Engelse
*, Maatschappij Leasing Princi-

' overgenomen van Rockwood■ 'ng, een Engelse transporton-. f
err>ing. Leasing Principals
i een wagenpark van driedui-

hiMautos en heeft volgens een°,^voerder van de NMB Post-
* ln 1989, in tegenstelling tot het
I]RprV°or' met wmst gedraaid',sens een woordvoerder van
ei d

Wood zal de winst van Princi-at boekjaar 'sterk groeien.

conosto verwacht
orsewinststijging

- Econosto, een Rot-
! arnse leverancier van techni-
'7 'nstallaties, verwacht in 1989
".[ Nettowinst te behalen van f 18,5n Joen. Dat js 44 procent meer dan
Wllst van f 12,8 miljoen in 1988.

peraandeel van nominaal f'al naar verwachting uitkomen
f 38,60 tegen f 26,85 in hetervoor. De omzet over 1989 bc-. § f 266 miljoen, ruim 17 procent*r dan de f 226 miljoen in 1988.

Redland op
overnamepad
in Duitsland
U^HOVEN - Redland Bouwpro-,d eri, dochter van de Britse Red-

gaat het familiebedrijf Klin-
j^k Simons in Wegberg bij het

buurt van de Nederlandse
rjj gelegen Morichengladbach

Jemen. Simons maakt bakste-
ta°or de Duitse en Nederlandse
% Vori& Jaar werd met 50 werk-
tfüio cPn omzet geboekt van 13,5

eti mark, aldus Redland.

*t> waartoe behoren Teewen,
tld'ItiScne Dakpannen Neder-
ig RBB Dakpannen, Decostone
*iyosa in Maastricht, ziet de over-Ijjj^g als een verdere stap in haar

baksteenstra-
yj' De baksteenactiviteiten zijn
H 6 febracht bij Teewen in Tege-
((jitl omvatten al acht fabrieken.
ls(j nd heeft een groepsomzet vanbiljoen per jaar.

beurs-overzicht

Prijshoudend
t^STERDAM - Het Damrak
ta S'steren een echte obligatie-
fts " Op een totale omzet van
4« n?eer dan f 1 miljard namen
Obügaties bijna f7OO miljoen
1,2 j Un rekening. De jongste
fet Pr°cent staatslening kwam

'248 miljoen omzet bijna op
W art van de nele efiecten-

De stemming
L> de obligaties werd in defc^ van de dag steeds beter. Na
KL wat lager begin stegen desen over een breed front en
\ sl°t kwam gemiddeld 0,11 hoger uit.

'Undelenmarkt was goed
'i,^ met een stijging
(^ algemene stemmingsin-

'net een halve punt tot
V ' Bij een zo kalme handel

vielen de koersen
best mee. Hier en daar

\ *^en nog aardige winsten
vs- Verzekeraar Amev

fcj 1} DÜ een stijging van meer
\J Procent op f59 uit. KNP
'^<in'" Procent omhoog naar
l*Ja° na even op f4O te hebben
k r»an en VOC deed hetzelfde
K,*eiï slot van f35,40. Pakhoed

t met een wat kleinere pro-
fls^ele stijging f2,20 hoger op
s<^ ,50. De andere hoofdfond-
\{

'aBen er licht verdeeld bijkleine afwijkingen.

K^ lokale markt stal detaillist
'V itosh de show met een
%[^tgang van f3op f43,50.
'.^Parkaandelen Center Parcs
ta^i1 6,38 procent omhoog
*% ■ 60 en Econosto zag de ho-
\Jaarwinst beloond met eenktvan f 9 op f336. Verder la-
Vj Frans Maas, Crown Van
W»s

er' Sphinx, Polygram,
°. Gamma en Oldelft goedI e markt.r

Prjn e parallelmarkt zag Inves-
fc;^ Nederland
f&t procent hoger ge-
k, l °P f 3,50. Beter lagen ookfU?ys> Van Besouw, Inter-
%^ " Gouda Vuurvast en Van

Portugal
In alle EG-landen nam de inflatie
vorig jaar toe behalve in Portugal,
waar het percentage in 1989 0,1 pro-
cent lager was danin 1988. Grieken-
land spande vorig jaar de kroon met
14,8 procent terwijl dit land in 1988
met 14,0 procent dezelfde twijfel-
achtige eer te beurt viel.

Het EG-gemiddelde over 1989 stijgt
uit boven het inflatiepercentage
over 1989 van 4,6 procent in de Ver-
enigde Staten en 2,6 procent in Ja-
pan.

Percentages
De inflatiepercentages over 1989
van de individueleEG-leden luiden:

1989 1988
België 3,6 1,9
Denemarken 4,8 4,5
Frankrijk 3,6 3,1
Griekenland 14,8 14,0
lerland niet bekend
Italië 6,4 5,4
Luxemburg 3,9 1,9
Nederland 1,3 1,2
Portugal 11,6 11,7
Groot Brittannië 7,7 6,8
Bondsrepubliek 3,0 1,8
Spanje 6,9

beurs van amsterdam slotkoersen/optiabeurs
Hoofdfondsen
AEGON 109,60 109,80
Ahold 121,40 122,10
Akzo . 126,10 126.60
A.B.N. 39,00 38.90
Alrenta 156,60 156,40
Amev 57,80 59.00
Amro-Bank 76,30 76,70
Bols 167,50 167Ï50
Borsumij W. 72,50 72,50
Buhrm.Tet. 57,90 58,40
C.S.M.eert. 76,70 76,70
DAF 35,90 36,10
Dordt.Petr. 126,20 127,00
DSM 113,80 113,80
Eisevier 78,70 78,50
Fokker eert. 37,60 37,90
Gist-Broc. c. 28.10 e 28,50
Heineken 116,20 116,50
Hoogovens 72,90 72,90
Hunter Dougl. 100.50 100,30
Int.Mulier 95.00 94,00
KBB eert. 72,20 72.30KLM 43.00 43.30
Kon.Ned.Pap. 39,20 39.90
Kon. Olie 138,70 139,20
Nat. Nederl. 70,10 70,50NMB Postbank 48.10 48.40
Nedlloyd 81,90 82^30
Nijv. Cate 97.00 97.00
Océ-v.d.Gr. 270,00 273 00
Pakhoed Hold. 152,30 154^50
Philips 42,60 42]90
Robeco 101,50 101,40
Rodamco 78.50 78.70
Rohnco 100,50 100,40
Rorento 58.40 58,40
Stork VMF' 46,10 46,10
Unilever 149,20 149.30
Ver.Bezit VNU 103,00 104,00
VOC 34,80 35,40
Wessanen 66,30 66.50
Wolters-Kluwer 44,00 44,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 63.70 64,20
ACF-Holding 37,50 37.60
Ahrend Gr. c 242,00 242.00
Air Holland 27,20 27,20
Alg.Bank.Ned 39,90 39,90
ABN (div'9ol 38,00 38,00
Asd Opt. Tr. 18,50 18,50
Asd Rubber 5,50 5,40
Ant. VerfT. 415,00
Atag Hold c 102,20 102.50
Aut.lnd.R'dam 94,00 94.00
BAM Groep 96,00 95.00
Batenburg 83,80 82,00
Beers 136,00 135,50
Begemann 126,00 125.00
Belindo 367,00 369.00
Berkel'sP. 6,10 6.10
Blydenst.-Will. 28,50 ;8.00
Boer De. Kon. 308.00 308.00
de Boer Winkelbedr. 66.10 66,10
Boskalis W. 14,60 14,60
Boskalis pr 15,00 15,20

Braat Beheer 44.50 a 44,50a
Breevast 18.80 18,90
Burgman-H. 3420.00 3420,00
Calé-Delft pr 865.00 865,00
Calve-Delït c 983.00 995,00
Center Parcs 56.40 60.00b
Centr.Suiker 75.50 75,50
Chamotte Unie 7,40 7,40
Cindu-Key 186,00 186,00
Claimindo 356,00 360.00b
Content Beheer 20,50 20,00
Cred.LßN 56,50 56,00
Crown v.G.c 91,00 93,00
Desseaux 252,00 252.00
Dorp-Groep 34,50 34,50
DSM(div'9o) 110.00
Econosto 327.00 336,00
EMBA 125,00 125.00
Enraf-N.c. 68.20 69,00
Erikshold. 110.80 111,00
Flexovit Int. 92.80 93,00
Frans Maas c. 100,50 103,00
Furness 128,00 128,50
Gamma Holding 80.00 81,50
Gamma pref 5,80 5,70
Getronics 29.40 29,80
Geveke 47.30 47,40
Giessen-de N. 208,00 208,00
GoudsmitEd. 360,00 360,00
Grasso'sKon. 130,00 132,50
Grolsch 128,00 129,90
GTlHolding 205,50 205,00
Hagemeyer 107,50 106,70
Idem'/2div.'B9 102;00 102,00
HALTrust B 13.90 14,00
HAL Trust Unit 13.80 13,90
H.B.G. 192,00 193,50
HCSTechn 14,00 . 14,20
Hein Hold 98.00 98,00
Hoeks Mach. 198,00 198,00
Heineken Hld 98,00 98,00
Holl.SeaS. 1,14 1,14
Holl. Kluos 450,00 448,0 u'Hoop Eff.bk. 8,90 8,90
Hunter D.pr. 4,90 4,90
ICA Holding 19,80 18,90
IHC Caland 36,50 36,60
lndustr. My 216,00 216,00
Infotheek 26.10 25.90
Ing.Bur.Kondor 570,00 570,00
Kas-Ass. 48,20 47,80
Kempen Holding 16,70 16,80
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 72 20 72,30
Kon.Sphinx 115,70 119.00
Koppelpoort H. 290,00 290.00
Krasnapolsky 200,00 200,00
Landré & Gl. 60,00 59,00
Macintosh 40.50 43,50
Maxwell Petr. 667,00 655.00
Medicopharma 65,50 65,50
Idem (div9o) 63,00
Meiia Int. 5,20 5,20
MHVAmsterdam 19,00 19.00
Moeara Enim 1165,00 1165.00
M.Emm 08-cert 15300,00 15300.00
Moolenen Co 29.30 29,50
Mulder Bosk. 73.00
Multihouse 8.50 8.60

Mynbouwk. W. 413,50 413,60
Naeff 300,00
NAGRON 46,50 46.20
NIB 632.00 633.00
NBM-Amstelland 19.00 19,10
NEDAP 396,00 393.50 'NKF Hold.cert. 319.00 322,00
Ned.Part.Mij 40.40 40.50
Ned.Springst. 10000,00
Nont 1108,00 1100.00
Nutricia gb 75.50 75.00
Nutricia vb 85,00 85,00
Oce-vdGr.di\9o
Oldelft Groep c 190,00 .193.00
Omnium Europe 16.00 16.00
Orco Bank c. 67,50 67.50
OTRA 184.50 183,50
Palthe 75.50 75.50
Philips div.'9o 41,20 41.20
Pirelh Tyre 32,60 32.70
Polygram 31,00 31.60
Polynorm 98.00 98.80
Porcel. Fles 185.00 185.00
Ravast 45,80 45,80
Reesink 74,00 74.50
Riva 52,00 52.50
Riva (eert.) 52,00 52.50
Samas Groep 64.50 64.80
Sarakreek 30,00 29.80
Schuitema 1400.00 1365.00 a
Schuttersv. 159,00 158,00
Smit Intern. 53,30 53,20
St.Bankiers e 21,40 21,50
Stad Rotterdam c 43,10 42,70
Telegraaf De 86.70 88.00
Text.Twenthe 340,00 340.00
Tulip Comp. 35,80 36.00
Tw.Kabel Hold 144.50 144.00
Übbink 85,00 84.00
Union Fiets. 25,00 24.30
Ver.Glasfabr. 335,00 335,00
Verto 57,70 57,70
Volker Stev. 68,50 68,50
Volmac Softw. 45,70 46,00
Vredestein 22,70 22 50
VRG-Groep 54,70 54.20
WegenerTyl 184.00 183,00
West Invest 23,20 23,20
West Investe. 90,00 6o](K)a
Wolters Kluwer 175,00 174,00
Wyers 48,50 48.50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,20 37 20
ABN Aand.f. 71,80 72.00
ABN Beleg.f. 54,60 54,50
ALBEFO 52,40 52,50
Aldollar BF S 21.90 21,90
Alg.Fondsenb. 228,00 228,00
AllianceFd 11.60 11,60
Amba 47,80
America Fund 286,00 287,00
Amro A.in F. 89.40 89.50
Amro Neth.F. 73,50 73,70
Amro Eur.F. 70,90 70.50
Amro Obl.Gr. 154,30 154,30
Amvabel 78.20 78,00
AsianTigersFd 61.20 60.60

AsianSelFund 45,50 45.30
Bemco Austr. 54,40 54,40
Berendaal 107,00 107,00
Bever Belegg. 26,10- 26,40
BOGAMIJ 102,50 102,50
Buizerdlaan 42.00 42.00
CLN Obl.Waardef. 100.50 100,50
Delta Lloyd 41.00 40,70
DP Am. Gr.F. 24.50 24.20
Dp Energy.Res. 48,00 46.00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9.30
EMF rentefonds 62,30 62.10
Eurinvest(l) 114,00 114,00
Eur.Ass. Tr. 9,00 b 10,50b
EOE DuStlnF. 292,00 292,00
EurGrFund 59,20 60,00
Hend.Eur.Gr.F. 215,00 213,00
Henderson Spirit 70,20 71.00
Holland Fund 72.50 72,00
Holl.Obl.Fonds 115,50 115.50
Holl.Pac.F. 110.50 113.00
Interbonds 501,00 500,00
Interel'f.soo 50,90 51,10
Interel'f.Warr. 364,80 366.00
Jade Fonds 179,50 179.50
Japan Fund 33,80 33.80
JapanRot. Fund yenlosoo,oo
Mees Obl.Div.Fonds 98,30 98.30
MKlnt.Vent. 57,00 56.50
Nat.Res.Fund 1465,00 1470.00
Nedufo A 135,80 135.80
Nedufo B 137,00 137.00
NMB Dutch Fund 38.50 38,60
NMB Global F. 48.00 48,20
NMB Oblig.F. 34.50 34,60
NMBRente F. 102.50 102,70
NMB Vast Goed 38,10 38.00
Obam. Belegg. 216.50 216,50
OAMF Rentef. 14,05 14,05
Orcur.Ned.p. 48,20 48.20
Pac.Prop.Sec.f. 49.00 49.00
Pierson Rente 99,90 100,00
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00
Rabo Obl.inv.f. 74,60 74,70
Rabo Obl.div.f. 48,20 48.30
Rabo Onr.g.f. 85,00 85.00
Rentalen! Bel. 132,80 133.00
Rentotaal NV 31,00 31.00
RG groen 50,10 50,20
RG blauw 49,50 49.50
RG geel 48,90 48,50
Rodln Prop.J 103,50 103,50
Rolinco cum.p 94,00 94,00
Sci.Tech 17,10 17.10
Technology F. 18,30 18.30
Tokyo Pac. H. 266,50 264.00
Trans Eur.F. 79.50 81,60
Transpac.F. 505,00 505,00
Uni-Invest 126,50 126,50
UnicolnvF. 80.20 80,10
Unifonds 35,80 36.50
VWN 59,50 59,50
Vast Ned 127,60 127.70
Venture F.N. 45.00 45.00 a
VIB NV 86,00 85,90
VSB Mix Fund 51.40 51,40
WBO Int. 73,80 73.50
Wereldhave NV 210,20 210.40
Yen Value Fund 92,20 93,50

Buitenlandse obligaties
83'-.EEGB4(I) 99,20 99,20
¥/2 EngWarL 33,20 34.30
s*. EIB 65 98,70 98,70

Orig. n.amerik. aandelen
Alhed Signal Ind 32.00 34.00
Amer. Brands 65.00 65.00
Amer. Expres 30.00 30,25
Am.Tel.& Tel. 40,70 39,25
Ameritech 57,80 58.50
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 27,20 27,20
Atl.Richt. 108,40 109.20
BAT lndustr. 8,00 8.00
Bell Atlantic 94,70 94.80
BellCanEnterpr 43,40 43,60
BellRes.Adlr 0,35 e
Bell South 51.20 51,00
BET Public 2,60
Bethl. Steel 17,70 18.00
Boeing Comp. 58,50 57.50CDL Hotels Int. 0.83 0,88
Chevron Corp. 66,00
Chrysler 16,70 16,60
Citicorp. 24,20
Colgate-Palm. 56,00 54,50
Comm. Edison 35.50 36,00
Comp.Gen.El. 520,00
Control Data 16,60 16,60
Dai-IchiVen 2530.00 2550,00
Dow Chemical 65,00 65.50
Du Pont 41,00
EastmanKodak 3810 3780
Elders IXL 2.90
Euroact.Zw.fr. 152,00 152,00
Exxon Corp. 46.00 46,80
FirstPae.HKS 1,30
Fluor Corp. 37,50 38,20
Ford Motor 41,70 42,30
Gen. Electnc 62,75 63130Gen. Motors 41,00 41,70
Gillette 45.00 d 44.50
Goodyear 36.00 35,00
Gracc & Co. 28.40 d
Honeywell 84,50 84.10 'Int.Bus.Mach. 95.90 96,70
Intern.Flavor 58,75
Intern. Paper 51,40
ITT Corp. 54,00 53,80
K.Benson ® 5172,00
Litton Ind. 74.00 75,80
Lockheed 38,20 36,50
Minnesota Mining 76.00 76,00
Mitsub.Elect. 1150,00
Mobil Oil 58.00 58,00
Morgan $ 34,20 35,60
News Corp AusS 12,80 12,80
Nynex 81,50 81,40
Occ.Petr.Corp 27,00 27.20
Pac. Telesis 46,10 45,60.
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 57,20 56,00
Phihp MorrisC. 37,10 37,10
Phill. Petr. 23,20 23,10
Polaroid 43.60 43.50

Privatb Dkr 297.00 292,00
Quaker Oats 53.50
St.Gobin Ffr 580.00 580,00
Saralee 29,20
Schlumberger 45^10 45.20Sears Roebuck 38.00 37,80
Sony (yen) 36.50 36,60
Southw. Bell 53,40 52,80
Suzuki (yen) 1020.00Tandy Corp. 36.00 35.60Texaco 56.00 56.40Texas Instr. 33.20 31,80
TheCoastalC. 30.40 31.00
T.I.P Eur. 1,78 1,78
Toshiba Corp. 1200.00 1230,00Union Carbide 21,90
Union Pacific 75,00 74,50
Unisys 14,60 14,10
USX Corp 33,20 32,60
US West 68,00 68,50
WarnerLamb. 111.00
Westinghouse 71.60 71,30
Woolworih 59,50 d 58,50
Xerox Corp. 54,00 53,56

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 43.00 42,00
Am. Home Prod. 193.00
ATT Nedam 77.00 74,00
ASARCO Ine. 68,50
Atl. Richf. 205.00 204,00
BoeingCorp. 110.00 111,00
Can Pacific 38,20 39,00
Chevron Corp. 130,00
Chrysler 30.50 31,00
Citicorp. 45.00 42,00
Colgate-Palm. 108,00 105,00
Control Data 28.00 28,00
Dow Chemical 121.00 120,00
Eastman Kodak 71.00 70,00
Exxon Corp. 86,00 d 85,00
FluorCorp. 71.00
Gen. Electnc 116,00 117.00
Gen. Motors 78.00 79.00Gillette 83.00 83,00
Goodyear 67,00 68,00
Inco 40.00 41,00
1.8.M. 176,00 177,00
Int. Flavors 118.00
ITTCorp. 119,00
Kroger 23.00 23,00
Lockheed 74,00 73,00
Merck & Co. 135.00 135.00
Minn. Min. 143,00 142.00
Pepsi Co. 106.00 103,50
Philip Morris C. 70.00 67,00
Phill. Petr. 42.50 43,00
Polaroid 75,00 75,00
Procter&G. 131,00
Quaker Oats 104,50
Schlumberger 84,00 84,00
Sears Roebuck 71.00 71,00
Shell Canada 61.00 61.00
Tandy Corp. 67.00 66,00
Texas Instr 61.00 61,00
Union Pacific 141.00 141.00
Unisys Corp 32.00 32,00
USX Corp 62.00 61,00

Varitv Corp 3.60
Westinghouse 135.00 134.00
Woolworth 112.00 110.00
Xerox Corp. 94,00 96,00

Euro-obligaties & conv.
10'4Aegon85 101,00 101,00
Aegon warr 12,10 12.10
10/2ABN 87 93.25 93.25
13Amev 85 97.10 97,10
10 AmevBs 103.00 103,00
11Amev 86 92.75 92,75
10'- Amro 86 94.80 94,80
10Amro 87 93.50 94,00

sJ4AmroB65J4Amro86 95.00 95.00
Amro Bank wr 20,00 19.50
Amro zw 86 73.25 73.00
9 BMH ecu 85-92 95.00 96.00
7 BMH 87 96.00 95.00
10' «EEG-ecu 84 100.50 100,50

9-WEIB-ecu 85 97.20 97.20
12'nHlAirl.F 94.80 94.80
12NIB(B) 85-90 100.00 100.00
11'hNGU83 101,20 101.20
10NGU83 100.00 100,00
2UNMBPb.B6 85.00 85,50
NMB Postb.war. 70.00 7125
BJ48J4 Phil. 86 99.50 99.50
6*4 Phil.B3 98.35 98.35
11Rabo 83 102.10 102.10
9Rabo 85 99,40 99.40
7 Rabo 84 98.50 98,50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5.00 5,10
Bredero aand. 29.50 29.50
Bredero eert. 28.00 29.00
11 Bredero 26.00 27.00

LTVCorp. 1,40 1.40
5 Nederh. 68-78 23.50 23,50
RSV. eert 1,05 1,03, 7'bRSV 69 86,001' 86.00 b
Parallelmarkt
Alanhen 27.60 27.60
Berghuizer 42.00 42,50
Besouw Van c. 48.00 50.20
CBI Bann Oce. yen 2070.00
Comm.OblF.l 100.60 100.60
Comm.Obl.F.2 100.20 100.20
Comm.Obl.F.3 100.70 100.70
De Drie Electr. 36.00 36.00
Dico Intern. 121,00 119,00
DOCdata 18.90 18.70
Ehco-KLM Kl. 36,80 36,80
E&L Belegg. 1 73.50 73.10
E&L Belegg.2 73,70 73,50
E&L Belegg.3 75.50 75.40
Free Rec.Sh. 31.50 31,60
Geld.Pap.c. 69.50 69,00
Gouda Vuurvc 89.70 91,50
Groenendijk 36.50 36.90
Grontmij c. 196,00 195,00
HCA Holding 53.00 51.20
Hes Beheer 219.00 219,00
Highl.Devel. 14.70
Homburg eert 3.60 3,60

Interview Eur. 8.80 9,10
Inv. Mij Ned. 53.50 53.50
KuehneTHeitz 46.80 47.50
LCI Comp.Gr. 78,00 78,00
Melle 292.00 294.00
Nedschroef 127.00 a 125.00
Newavs Elec. 9.20 9.80
NOG Bel.fonds 31.70 31.70
pan pacific 10.80 10,90
PieMed. 10.80 11,00
Poolgarant 9.90
SimacTech. 17.20 17.50
Shgro Beh. 48.00 48.00
Verkade Kon. 248.00 248.00
VHS Onr. Goed 16.60 16.60
Weweler 95.50 94.20

OPTIEBEURS
abn c j93 40,00 190 5.5 U
akzo c apr 130.00 257 4.4 U
amev c apr 60.00 203 2.40 b 2.90
amev p apr 60.00 172 3.80 2,8t
dfl c mrt 190.00 143 4..
dfl p apr 185.00 165 2.40 a 2.*l
coc c feb 280.00 222 4.60 si«
coc c feb 285.00 202 2.80
coc c feb 290.00 233 1.50 1.6C
coc p feb 270.00 193 3.40 2.3C
coc p feb 275.00 366 4.70 3.3C
coc p mrt 270.00 162 5,10 4.8Ccoc p mrt 275.00 139 7.ÜÜ 6,0C
coc p mrt 280,00 179 9.00 7.6C
coc p apr 290,00 142 16,50 15.5C
hoog c apr 80.00 153 2.30 2,2(
hoog c apr 85.00 159 1.30 U(
hoog p apr 80.00 141 7.80 7.8(
kim c apr 45.00 162 2.00 2,0(
kim c apr 50.00 169 0.80 OJK
nedl c apr 90.00 137 2.30 2,11
natn c apr 75,00 187 1.50 1.5(
natn c jul 70,00 155 4.80 5.(K
natn p okt 70.00 136 4.50 a 4.0(
natn p j92 70.00 184 6.20 6,3<
phil c apr 42,50 265 2.80 3.<X
phil c apr 45.00 477 I
phil c apr 50.00 171 0.50 0.5(
phil c jul 45.00 175 2.90 2.9(
phil c jul 50.00 128 1.20 1,2(
phil c okt 45.00 136 3.90 4.(X
phil c 091 55.00 211 3.80 a 3,7(
phil c 092 55.00 151 5,70
phil p apr 45,00 267 4.20 4.2(
phil p jul 45.00 204 4.50 4,2(
olie c apr 145.00 197 3.50 3,4(
olie c apr 150.00 150 1.60 1,7<
ohe c jul 145.00 220 4.50 4.7(
ohe c 092 135,00 178 21,70 22.(X
ohe p apr 135.00 264 2.80 2,71
ohe p apr 140,00 176 4.80 4.51
olie p jul 135,00 205 5.90 5.71
umi c apr 150.00 234 6.20 b 6,3»
unil c jul 150.00 221 B.lob 8,I(
umi c 091 100.00 168 52.90 53.54
unil c 094 150.00 181 36.00 b 35,51
unil p apr 140,00 305 1.80 1,61
unil p apr 160.00 180 10.80 11.»
wes c apr 70,00 136 2,90 2J31

Uit cijfers Eurostat over 1989 blijkt:

Nederland heeft
laagste inflatie

Van onze redactie economie
BRUSSEL - Nederland
heeft met 1,3 het laagste in-
flatiepercentage van alle
EG-landen over 1989. In
1988 was dat met een per-
centage van 1,2 ook al het
geval. In de maanden no-
vember en december vorig
jaar bedroeg het inflatieper-
centage in Nederland 0,0.
Dit blijkt uit cijfers die gis-
teren verstrekt zijn door
Eurostat, het Europese bu-
reau voor de statistiek.

De gemiddelde inflatie in de EG be-
droeg vorig jaar 5,4 procent tegen
4,4 procent in 1988. Het gemiddelde
inflatiepercentage in december vo-
rig jaar bedroeg 0,3 tegen 0,4 in no-
vember.

economie

Akzo doet produktie
sponzen de deur uit

Van onze redactie economie

KNHEM - Het chemieconcernUtto heeft zijn produktie van-^ka-sponzen en sponsdoekjes
Qün

e met mSang van ! januari
f ,bMÜ ondergebracht in Enka

Products (EHP), een
d j^amenlyke onderneming met
g'e Westduitse Freudenberg &
v "°- De omzet aan sponzen en*onsdoekjes bij Akzo bedroeg
j, 1989 circa f3B miljoen tegen
s ' n geraamde concernomzetvan'J^geveer f 18 miljard. De vaste, /°duktievestiging (130 werkne-

mers) blijft Ede

Akzo en Freudenberg nemen
beide een belang van vijftig pro-
cent in EHP, terwijl is overeen-
gekomen dat Freudenberg over
twee jaar het belang van Akzo in
EHP volledig kan overnemen.

De plannen tot verkoop van deze
Akzo-activiteiten werden al be-
gin 1989 bekendgemaakt. Aan-
vankelijk wilde Akzo ook de ze-
menproduktie op de Kleefse
Waard (Arnhem) in de transactie
meenemen, maar dat stuitte op
weerstand van het Westduitse

Kartellamt, dat vreesde voor een
monopolistische positie van
Freudenberg. De produktie van
de sponzen, sponsdoekjes en ze-
men vormt slechts een klein deel
van de business-unit „industrial
non woven" van Akzo, die met
nog negen andere eenheden deel
uitmaakt van de divisie Vezels
en Polymeren. „Het betreft be-
paald geen kernactiviteit", aldus
een Akzo-woordvoerder. De ver-
koop van de sponzen- en spons-
doekjesfabricage past geheel in
de koers van Akzo om de consu-
mentenactiviteiten af te stoten.

'Piraten' goed
voor omzetgroei

Lego Denemarken
KOPENHAGEN - De Deense speel-
goedfabrikant Lego, bekend van
zijn bouwstenen, heeft vorig jaar
zijn omzet weten te vergroten met
vijftien procent. Daarmee heeft de
onderneming haar positie als groot-
ste speelgoedproducent in Europa
en als een van de tien grootste in de
wereld weten te behouden.

Lego heeft vele juridische gevech-
ten moeten voeren tegen bedrijven
die zijn produkten namaken. Veel
van deze 'piraten' hebben het on-
derspit moeten delven.
Het afgelopen jaar bracht Lego zijn
eigen plastic piraten en piratensche-
pen op de markt en die bleken het
grootste verkoopsucces te zijn in de
57-jarige geschiedenis van de onder-
neming.

Van Melle maakt meer
snoepjes in fabriek Weert

BREDA - De zoetwarenproducent
Van Melle, fabrikant van onder
meer 'Mentos', 'Fruit-tella' en 'Dum-
my', gaat in de loop van 1990 zn
Fruit-tella-fabriek in Groot-Brittan-
nië sluiten. De produktie wordt
overgeheveld naar de vestigingen in
Weert en Breskens, zo heeft de on-
derneming maandag laten weten.
Voor 152 medewerkersvan de 170 in
Engeland is ontslag aangevraagd.
Door deze maatregel komen er in
Nederland banen bij, aldus Van
Melle.

De produktie van Fruit-tella, de
merknaam voor vierkante gekleur-
de snoepjes maar ook voor losse ca-
ramellen en toffees, vond tot nu toe
in Europa plaats in drie fabrieken te
Weert, Breskens en Bury St. Ed-
munds. Laatstgenoemde vestiging
wordt nu gesloten. In Breda produ-
ceert van Melle hoofdzakelijk Men-
tos en Dummy. Het bedrijf heeft
ook fabrieken in Brazilië, Thailand
en op de Filipijnen.

De produktie in Groot-Brittannië
wordt stilgelegd omdat de produk-
tiekosten in Groot-Brittannië rela-
tief hoogzijn en omdat nieuwe, mo-

derne produktietechnieken en ver-
dergaande automatisering het mo-
gelijk maken te produceren in twee
in plaats van drie Europaese fabrie-
ken. De produktie van Fruit-tella zal
zoveel mogelijk worden geconcen-
treerd in Weert bij Smith's Chewing
Sweets Mij., en voor een klein deel
in Breskens bij Gebr. Verduijn's
Suikerwerkenfabriek.

Loonkosten
Op de vraag of het niet goedkoper
zou zijn de gehele produktie naar
het Verre Oosten of Latijns-Ameri-
ka te verplaatsen antwoordde direc-
teur E. van Dijk van Van Melle dat
de onderneming een beleid voert
waarbij zoveel mogelijk dicht bij de
afzetmarkt wordt geproduceerd.
Zodoende kan Van Melle door de la-
gere loonkosten prijzen rekenen die
aansluiten bij het lokale en regiona-
le valuta- en prijsniveau. Daarom
wil Van Melle ook in Europa blijven
produceren. De verkoop in Groot-
Brittannië door de Engelse Van
Melle-organisatie wordt gewoon
voortgezet. Voor de werknemers die
naar huis worden gestuurd is een
sociaal plan opgesteld.

Prijs voor
Weertse firma

KEULEN - Autofabrikant Ford
heeft gisteren in Keulen een onder-
scheiding uitgereikt aan Keiler Ne-
derland in Weert voor de hogekwa-
liteitsstandaard die het bedrijf han-
teert.
Als toeleverancier van Ford, Opel,
Volvo, Saab, Scania en Daf/Leyland
maakt Keiler (165 personeelsleden)
geluidisolerende materialen. De
akoestiek in de auto en daarmee het
comfort voor de inzittende wordt zo
verbeterd.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 29-1-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 25.270-/ 25.770,
vorige ’ 25.430-/25.930 bewerkt ver-
koop ’ 27.570, vorige ’ 27.530 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 285/ 355, vori-
ge ’ 285-/ 355; bewerkt verkoop ’ 400

Advieskoersen
amerik.dollar 1,82 1,94
austr.dollar 1,38 1,50
belg.frank (100) 5.22 5,52
canad.dollar 1.53 1,64
deense kroon (100) 27,60 30,10
duitse mark (100) 110,15 114,15
engelse pond 3,02 3^27finse mark (100) 46,00 48.50
franse frank (100) 31,50 34,25
griekse dr. (100) 1,05 1,25
ierse pond 2.86 3,06
ital.lire (10.000) 14.00 15,70
jap.yen (10.000) 128,00 134,00
noorse kroon (100) 27,85 30,35
oost.schill. (100) 15,72 16.27
port.escudo (100) 1,18 1,36
spaanse pes. (100) 1,64 1,80
turkse pond (100) 0,060 0,100
zweedse kr. (100) 29,25 31,75
zwits.fr. (100) 124.25 128.75

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,88125-1,88375
antill.gulden 1.0375-1,0675
austr.dollar 1.4335-1,4435
belg.frank (100) 5.3825-5.3875
canad.dollar 1,58475-1,58725
deense kroon (100) 29,095-29,145
duitse mark (100) 112,620-112.670
engelse pond 3.1605-3,1655
franse frank (100) 33,130-33.180
griekse dr. (100) 1.1530-1,2530
hongk.dollar (100) 24,0250-24,2750
ierse pond 2.9770-2,9870
ital.lire(10.000) 15.120-15.170
jap.yen (10.000) 131,92-132,02
nwzeel.dollar 1,1180-1,1280
noorse kroon (100) 29.100-29.150
oostenr.sch. (100) 15.9970-16,0070
saudi ar.ryal (100) 50,1250-50,3750
spaanse pes. (100) 1,7340-1.7440
sunn.gulden 1,0350-1,0750
zweedse kr. (100)
zwits.frank (100) 127.290-12T.340
ecu. 2.2900-2,2950

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersinrfex 11983=1001
algemeen' 190.40 191.20
id excl.kon.olie 184.10 185.00
internationals 193.30 193.90
lokale ondemem. " 188.80 189,80
id financieel 144,00 144.70
id niet-financ. 233.40 234,80
CBS-Herbelegg ingsindex 11983=100)
algemeen 248.20 249.30
id excl.kon.olie 228,90 230,00
internationals 261.10 261.90
lokale ondernem. 233,50 234.80
id financieel 187.70 188.50
id niet-financ. 279,00 280,60
Stemmingsindex (1987 = 100)

algemeen 111,10 111,60
internation 110,20 110,50
lokaal 111.20 111,20
fin.instell 105,70 106.40
alg. banken 103.40 103.70
verzekering 108.80 109,80
niet-financ 112.90 113.40
industrie 112.00 112.50
transp.opsl 122.50 123,80

OPEC moet
capaciteit
vergroten

TOKIO - De OPEC, de Organisatie
van Olie Exporterende Landen,
moet de capaciteit van haar oliepro-
duktie in de periode tot 2000vergro-
ten met zes miljoen vaten (van 159
liter) per dag om aan de toenemende
vraag naar olie te kunnen blijven
voldoen. Dit heeft de secretaris-ge-
neraal van de OPEC, Subroto, ver-
klaard tijdens een olie-conferentie
inTokio.

Op het ogenblik bedraagt de pro-
duktiecapaciteit 26 miljoen a 27 mil-
joenvaten olie per dag. In december
produceerden de dertien landen
van de OPEC gezamenlijk 23,6 mil-
joen vaten per dag. De olie-organi-
satie heeft zichzelf een maximum
opgelegd van 22,1 miljoen vaten per
dag per 1 januari dit jaar. Subroto
gaat ervan uit dat de vraag naar olie
jaarlijks met 1,2 a 1,6 procent toe-
neemt. Daar komt bij de de oliepro-
ducerende landen die niet bij de
OPEC zijn aangesloten geleidelijk
aan minder olie gaan produceren.
Daardoor wordt de OPEC min of
meer gedwongen haar produktie te
vergroten tot 27 miljoen vaten olie
per dag in 1995 en tot 32 miljoen va-
ten in 2000, aldus de secretaris-ge-
neraal.

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen maandag-* ■avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):
Akzo 126,60(126.60)
Kon.Olie 139.00-140.40 (139.20)
Philips 42.80-43.00 ged.laten (42,90)
Unilever 149,30-149,70(149,30)
KLM 43.30 (43.30)

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:
Begin 2563.29 1101.71 217 93 964 21
Hoogst 2583.56 1105.97 219.88 970.86
Laagst 2522.97 1067.75 215.98 945.84Slot 2553.38 1074.50 218.44 955.55
Winst/
verlies - 5.85 - 26.67 + 0.38 - 7.79

In Zweden zijn alle banken dicht vanwege een
actie van de bankemployees. De medewerkers ver-
dienen maximaal 3250 gulden per maand en willen
een opslag van 850 gulden. Een aanbod van de ban-
ken om het loon met 335 gulden te verhogen, is afge-
wezen. Op defoto drie protesterende employees voor
hun gesloten bank.
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In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen

; Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's

" Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
_! hoofdletters Minimum-hoogle: 10 millimeter. Prijs per

millimeterhoogte: ’ 1.20.

' Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en

" Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transaklies ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's

' Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).
Minimumhoogte: 10 millimeter Fotos. logo s en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60
Advertenties onder nummer: / 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch'opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-m de
regel- tot 12 00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8 30-17 00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißron Cebuco Summo Scanner) 2230 b

Mededelingen
KLEDINGAKTIE voor
slachtoffers overstroming in
Tunesië. M.B. 15C, Maas-
tricht; Seringenlaan 110,
Geleen; Augustinusstraat 32
Geleen en Nieuwstr. 8, Beek

r
Personeel aanbod

CHAUFFEUR i.b.v. groot rij-
bewijs 37 jr. zoekt bijver-
dienste in avonduren of
weekends. Tel. 045-222971
yvat VERKOPEN 7 Adver-
teer via: 045-719966.

Personeel gevraagd

Polyman BV Confectie
vraagt voor haar bedrijf ervaren

Thuisstrijksters
Zonder ervaring gelieve niet te reageren.
Tel. en schrift, reacties kunt u richten aan:

Polyman BV Confectie
Maastrichterstr. 9a, 6444 GA Brunssum. Tel. 045-259564.

Voor Heerlen vragen wij
Bezorgers m/v

! die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur 's
ochtends onze krant te bezorgen.

Melden Limburgs Dagblad, Geerstr. 5 Heerlen.fel. 045-717719.
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-Mónchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
Nette TAXICHAUFFEURS
gevr., volgens CAO betaald.
Heerenweg 267, Heerlen.
Word RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Of rijschoolhouder
(m/v). Met Kaderschooldi-
ploma direct aan de slag.
Prima toekomst. Goed be-
roepsperspectief. De Kader-
school beschikt over 250
aantrekkelijke vacatures.
Nieuwe opleidingen op
MBO-niveau starten bin-
nenkort in Utrecht en Best.
Beperkt aantal plaatsen. Zin
in snelle carrière? Fulltime
of parttime? Bel voor gratis
studiegids (ook 's avonds)
04998-99425.
Goedlopend Privéhuis in
Kerkrade heeft nog plaats
voor een leuk MEISJE. Ho-
ge verdiensten. Tel. 045-
-425100/04490-23203.
Club Pallast vraagt nog
enkele DAMES. Tel. 04454-
-1,195.
TOPVERKOPERS M/V ge-
vraagd voor agrarische
markt. Bel voor afspraak:
Bionagro BV 04950-43125.
Representatieve en ener-
gieke part-time KAPSTER
plusm. 3 dgn. moet modern
eh zelfstandig kunnen wer-
ken. Leeft, plusm. 19 jr.
Reageren op afspraak na
18.00 u. Coiffure Jo Smeets,
Hoensbroek. 045-212445.
Qevr. vor direkt een HULP-
MONTEUR, fitting- en mon-
tagewerk, v. plaats en aanl.
vo. onder en bovengrondse
olie- en benzine install. tel.:
afspr. maken tussen 14.00-
-16.00 uur. Verol Techniek
BV, Ankerkade 10, Maas-
tricht. 043-633181. Vragen
naar Hr. Snellings.

Dringend gezocht MEISJES
voor privé huis, hoge gar.
Tel. 045-462805.
Bekende top-formatie, zoekt
ZANGERES met erv. voor
Top-40 werk. Tel. 04493-
-4653, b.g.g. 04498-57221.
Aank. schoonheidsp. of sp.
masseuse, VASTE aanst. is
mog. Soll. 045-352044.
MEISJES gevraagd tot 30
jaar. Intern en vervoer mo-
gelijk. Bel voor info 04755-
-1854. Zonder ervaring ook
welkom.
MEDEWERKERS gevraagd
voor het opnemen van be-
stellingen in onderhouds-
produkten in Vlaams België.
Wij bezoeken partikulieren,
scholen, gemeentes enz.
Wij werken in teamverband.
Wij bieden gratis vervoer,
aangename werksfeer en
goede verdiensten. Wij vra-
gen doorzettingsvermogen.
Onmiddelijke indiensttreding
is mogelijk. Telefonische re-
acties tijdens kantooruren
op nr. 09-3211223612.
Dan Fashion Weustenraad-
str. 112 Hoensbroek vraagt
voor direct gemotiveerde
MEDEWERKSTERS als
modinette's. Leeft. 17-21 jr.
Tevens thuiswerk voor erva-
ren confectie-naaisters. Tel.
045-225890.
Gevr. KELNER of Serveer-
ster met Horeca-papieren
en ervaring. Br.o.nr. B-3454
Limb. Dagbl. Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
Ervaren FRITUREHULP
voor fulltime werkzaamhe-
den in Voerendaal ge-
vraagd. Voor info. 045-
-419764 na 18.00 uur.
Dames, zoekt u leuke bijver-
dienste, wordt AVON Con-
sulente. Tel. 045-312789.

Te huur gevraagd
Woning te h. gevr. liefst omg
KERKRADE, huurpr. plusm.

’ 550,- p.mnd.,045-465038.

Onroerend goed te huur aangeboden

TE HUUR
Maastricht, lepenhoven 50

woonhuis met hal, toilet, woonkamer met open keuken,
terging, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad en 2e toilet.

Zolder bereikbaar middels vliezotrap.
Kale huurprijs ’ 850,- per maand.

Nuth, Markt 11
flatwoning met woonkamer, keuken, 4 slaapkamers,
douche, berging, toilet en bergruimte in sousterrain.: Huurprijs ’ 725,- per maand excl. voorschot stook- en

servicekosten.
Inlichtingen en bezichtigingen

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
PETER VAN BRUGGEN, Heerlerbaan 50

6418 CH Heerlen. Tel, kantoor 045-417085.
"Te huur aan lage huurpr.

pracht, dubbel
Winkelpand

mooie ligging Promenade
deel Rijksweg Centrum Ge-
leen, 400 m2verkoopruimte

' enz. Inl. 04490-43950.

Voor kamers/etages in DEN
HAAG omstreken en prov.
Z.Holland. Kom naar
woningburoDe Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.
Geop. ma-za van 11-16 u.
en van 20-22 u.

FLAT op 8e verd. met 3
slpks., boven V & D te
Brunssum te huur. Tel.
04492-2432.

KAMER in centr. Heerlen,
(studentenhuis), ’ 285,- all
in p.mnd. 045-421524.

——!— :———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.

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.
Te k. HOEKWONING te
Hoensbroek, Hoofdstraat.
Ind: zolder, 3 slpks., douche,
woonkamer, wc, keuken,
kelder en gr. tuin. Pr.
’90.000,-. Tel. 045-416385
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.

Bedrijfsruimte
Te huur gevr. Winkel- of
BEDRIJFSRUIMTE ca. 200
m 2omgeving Roermond
Sittard. Liefst in drukke
winkelstraat of langs Ryks-
weg. Inl. 04758-2762.

Woningruil
Woningburo DE GOEDE
HOOP, Wagenstraat 179 I,
den Haag, tel. 070-3643444
Stort ’ 125,- voor 2 jaar (24
mnd.) geldig, op postbank-
rekening 39.59.588 t.n.v. De
Goede Hoop. Per kwartaal
ontvangt v dan onze
woningruilgids. Woningruil
over geheel Nederland.

Kamers aangeboden/gevraagd
KAMER te huur met volpen-
sion v. oudere heren. Tel.
045-711683.
Exclusieve KAMERS te huur
per uur met video en douche
045-229680.
Te huur gemeub. BOYEN-
WONING te Spekholzerhei-
de, tel. 045-324775.
PENSION de Hees heeft
nog kamers vrij voor werk.
pers. Tel. 045-416005
Te h. in centr. Heerlen en
Spek'heide, gem. kamers
met gebr. van keuken, cv.
en douche. Tel. 045-717525
Grote gemeubileerde KA-
MERS te huur, eigen in-
gang. Tel. 045-458329.

Te h. gem. ZIT/SLPK. met
cv., douche en gebr. v.
keuk. Pannesheiderstr. 1 en
19A Kerkrade.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Te koop rollen DAKLEER
met linnen in verwerkt, merk
MECC. Tel. 04490-22237.
Te k. Oud-Hollandse DAK-
PANNEN en betonpannen
(Teeuwen), herfstkleur. Tel.
04492-4828 of 045-257723.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Reparaties

' TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
-045-314122.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
45230. Service binnen 24 u.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Winkel & Kantoor
Telefax

v.a. ’ 1.690,-ex.
AUTRONIC

Tel. 04492-3888.

Laserprinters
v.a. ’ 4.950,- ex.

AUTRONIC
Tel. 04492-3888.

Computers
v.a. ’ 1.299,-ex.

AUTRONIC
Tel. 04492-3888.

Autotelefoon
v.a. ’ 90,- per mnd.

AUTRONIC
Tel. 04492-3888.... .....

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
goedkeuringvan uw lening kunt u meestal 4 uur later nog

over uw geld beschikken.
Discreet:

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

lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.
Openingstijden:

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

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

Landbouw en Veeteelt
ONDERDELENBANK. Wat VERKOPEN? Adver-
-04493-2715. teer via: 045-719966.

Auto's
Voor een Alfa Romeo naar SANDERS waar anders!

Gebruikte Alfa Romeo's:
Alfa 75 Twin Spark 10-'B7; Alfa 75 1,6 1988, rood en blauw

Alfa Giulietta 2.0 en 1.6, '83 en '85; Alfa 33 1.3 S, rood,
6-'B9; Alfa Süd 1.3 SC 5-'B3;

Met Bovag-garantie, ANWB-keuring toegestaan.
Autocentrum SANDERS 8.V.,

Akerstraat 128, Brunssum. Tel. 045-251644.

Officiële Mitsubishi Dealer
Nic Gelissen

Mitsubishi Colt 1.5 GLI '89; 1500 GLX '88 '86; 1200 GL '84;
1500 GL '87 '86; Lancer 1200 GL '87 '85 '83; 2000 Turbo
'81; Cordia 1600 SR '86; Galant 1600 Wagon en LPG
'84; Saporro 2000 GSR "84; Subaru 1.6 Coupe '87; Toyota
Tercel '82; Corolla '81; Honda Civic 1.3 L '87; Lada 2107 en

LPG '85; Opel Kadett 1.3 HB '88.
Inruil en financiering, Bovag garantiebewijs.

Grootgenhout/Beek 04490-71054
APK

’ 49,95
mcl. afm. kosten en btw

AutoGarant b.v.
Schelsberg 128 Heerlen.

(Tussen Hendriks en Bristol)
Tel. 045-72.55.88

BMW 316, 50.000 km. 7-'B6
BMW 316 div. ace. 6-'B6

BMW 316, 17000 km. 1-'B7
BMW 316 22000 km. 1-'BB
BMW3IBi, div.ace. 2-'B7

BMW 320i50.000 km, 9-'B5
BMW 320iTour 5-'BB

BMW 730iaut. 45000 4-'B7
BMW 735iaut. 23.000 km.

4-'B9
Kera

Kerkradersteenweg 5,
Kerkrade 045-452121

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

Bedrijfsauto's
Open, gesloten, meubel en

kieper: Mercedes 207 D,
Mercedes 307 D, Mercedes

407 D, Mercedes 508 D,
Mercedes 608 D, Mercedes

809 D, Mercedes 813 D,
Mercedes 1217 D, Merce-
des 1417 D, VW LT4S D,
VW LT 40 D, VW LT 35 D,
VW LT 28 D, VW Caddy D,
W. Feyts Auto's, Vaesrade

61, Nuth. 045-243317.
Te koop VOLVO 244 DL,
i.g.st., LPG, bwj. '79, nw.
model. Tel. 04492-1753.
AUDI 80 GLS blauwmet. t.
'80 sportvlg. enz. APK 1-'9l

’ 2.450,- 045-230246.
Te k. Mercedes 200 diesel
aut. '87, Porsche 911 '83,
Volvo 360 GL '88, Renault
11 GTX '86, Opel Corsa SR
'85, Ford Fiësta '85, Por-
sche 944 '83, Porsche 944
'82, Autohandel L. Cüppers,
Diergaarderstr. Zuid SA,
Maria Hoop. 04743-1546.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. gevr. Loop en SLOOP.
Afhalen gratis. Tel. 045-
-216104

Autobr. E CUSTERS Ver-
lengde Lindelaan 23, Oirs-
beek. Tel. 04492-5261. Golf
1.6 GLS Cabriolet bwj.'79;
Mitsubishi Saporro 2 L GSR,
t.'B2, sportv., ’ 6.500,-.
BMW 728i, aut., schuifd.,
ABS sportv., in nw.st. 1e eig.

’ 9.500,-; BMW 320 6 cyl.,
aut., t. '80. ’4.500,-. Re-
nault 18 GTL station LPG t.
'86 ’ 7.900,-. Opel Commo-
dore 2.5 S t.'Bo ’3.500,-.
Ford Fiësta t.'Bo ’2.500,-.
Golf diesel GLD, 1.79,

’ 2.500,-. Mitsuboishi Ce-
leste t.78, ’1.200,-. Golf
Sprinter t.'Bl, ’3.100,-. Re-
nault 5 Parsiennè t.'B3,
’5.200,-; Toyota Celica t.
'82, ’4.900,-; Mini Metro t.
'85, ’5.900,-; Toyota Star-
let t. '83, ’4.900,-; Suzuki
Busje, grijs kent., t.'B7
’5.700,-; VW LT-bus per-
sonenvervoer t.'B2 ’ 5.700,-
VW Passat station diesel, t.
'80, ’ 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,-; La-
da 1500 S, station, t.'Bs,
’3.500,-; Rover 2000 S t.
'84 nw. st. koopje ’ 4.500,-;
Honda Prelude automaat t.
'81 sportv. ’4.500,-; Opel
Kadett 13 S t. '81 ’4.900,-;
Toyota Celica t. 79 uitgeb.
’2.900,-; 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,-;
Huyndai Pony '83 ’ 2.900,-;
Mazda 323 t. '82 ’4.900,-;
Mitsubishi Celeste 2000 GT
'81 ’ 2.900,-; Opel Rekord 2
Itr. t. '82 ’3.500,-; Talbot
Solara 1,6 SX t.'B2 ’ 2.900,-
Mitsubishi Saporro 2 L GL, t.
'82, ’ 6.500,-; Datsun Violet
5-bak, t.'B2, ’ 2.700,-; Opel
Kadett staion 13 S, 5 drs.,
’4.900,-; Simca bestel '82,
’2.900,-; Opel Ascona 79,
’2.700,-; Alfa Sud t.79,

’ 1.000,-; Suzuki busje t.
'84, ’2.100,-. Diverse
goedkope inruilers. Alle
auto's met nieuwe APK.
Geopend ma t/m vrij van
9.00 tot 19.00 uur, zat. tot 17
uur. Inr.gar.fin. mog.
Te k. FIAT 127 type 1050,
einde '84, 5-gang, nw. mo-
del, 55.000 km, auto is als
nw. ’4.350,-. 04490-39127
FORD Siërra 1.6 Laser, 3-
drs., bwj. '85, 1e lak, scha^

■ devrij, alle extra's, verk. in
absol. nw. st., apart mooi,

’ 9.950,-, pas gekeurd. Tel.
043-254462.
Van part. uitst. Ford TAU-
NUS, type 1.6, bwj. '80, nw.
model, 4-drs., trekh., radio,
APK '90, ’ 1.200,-. Tel.
03240-48191.
Ford ESCORT 1300 L
autom. bwj. 79, APK

’ 1.150,-. Tel. 045-720951.
Te k. Ford ESCORT 1100
Laser, bwj. '84, i.z.g.st., in-
ruil mog. Tel. 045-270877.
Mazda 929 Legato STA-
TIONCAR, T.'Bl, vr.pr.
’3.750,-. Inr. mog. 045-
-324763
Mercedes 280 S type 126,
schuifdak, airco., sportvel-
gen, ’ 19.500,-. Garage
KEVIN, Beitel 6A, Kerkrade.
045-421741.
Mitsubishi SAPORRO Ga-
lant 2000 GL coupé, bwj.
'82, nw. model, bl.met. nwe
banden, APK 1-'9l. Deze
auto is als nieuw zo mooi.

’ 3.950,-. Tel. 045-323178.
Nissan Sunny 1700 Diesel,
'86, 130.000 km, ’ 13.500,-,
1 jaar garantie. Gar. KEVIN,
Beitel 6A, Kerkrade. 045-
-421741.
Opel KADETT 1.3 LS, limit-
ted, bwj.'B7, km.st. 22.000
met bovag-gar. Autobedrijf
P. Smits, Hoofdstr. 214,
Hoensbroek
KADETT Sedan 13 LS '87
en 86; Kadett HB 13 LS '87;
Kadett HB 12 LS, 86 en '85;
Corsa TR 12 LS, 4 drs. 87;
Corsa 12 S '84, Kadett 12 S,
'84, 2x; VW Jetta '80. Auto-
mobielbedrijf J. Denneman,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Opel KADETT 13 S, 3-drs,
Hatchback, met LPG-inst.,
APK 6-'9O, bwj. '81, zeer
mooie auto, 1e lak.
’3.900,-. Tel. 045-323178.
Opel MANTA 12 S, bwj. 78,
kl. wit, APK gek. ’950,-.
Tel. 045-323178.

Auto onderdeler

Wist u dat:
* KERP de grootste voorraad BOSAL-uitlaten heeft

van Zuid-Limburg?
* KERP de officiële dealer is van KONI schokbrekers?

* KERP een auto-onderdelen assortiment heeft van meer
dan 30.000 artikelen?

Ï^&P BV

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

Aanhangwagens
Te k. AANHANGWAGEN
met deksel, I.Bom x 1.20m,
pr. ’ 500,-. Tel. 045-415528
Te koop AANHANGWAGEN
dubbelasser, merk Westfalia
vr.pr. ’1.500,-. 04492^1828
Of 045-257723

Te koop AANHANGWAGEN
met zeil, pr. ’ 300,-, en ver-
lichting. Prof. K. Onnesstr.
29, Hoensbroek.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

(Bromfietsen
Te k. gebr. VESPA PK 50, 4
versn., Vespa Super Bravo,
Suzuki TS 50 X, zwart. Su-
zuki CP 50, zwart. En div.
overjarige fietsen. Bert Re-
kers, Willemstr. 85, Heerlen.
045-726840

Te koop weg. omst.h. Vespa
CIAO, begin '89, vr.pr.
’700,-. De Vossekuil 26,
Heerlen.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

! : : ——Caravans/Kamperen
Te k. 5-pers. TOURCARA-
VAN Kip Goldstream, 4.30
m, gewicht 627 kg. kachel, 2
tafels, voortent, bwj. '76,
’2.750,-. Tel. 045-323178.

Te k. 5-pers. TOURCARA-
VAN Kip 420, bwj. '81, gew.
730 kg. kachel, ijskast, Wal-
ker voortent, douche-ruimte.
’5.750,-. Tel. 045-323178.

Te k. Opel KADETT 12 S,
bordeaurood, bwj. '82,
50.000 km., z.g.a.n.,

’ 6.500,-. Tel. 045-257274.
Te k. Opel REKORD 1900 N
'80, mooie " auto pr.

’ 1.750,-. Tel. 045-325671.
Te koop Opel KADETT C
Caravan, bwj. '78, APK 12-
-'9O. Ter Hallen 7, Schinveld.
Opel MONZA 2800 S, t.'Bo,
automatic, LPG, airco, ste-
reo, zeer mooi, vr.pr.

’ 6.950,-. Inr. fin. mog., ml.
045-324763
Te k. Opel KADETT 1.3 LS
bwj. 7-'B7. Tel. 045-210829.
Te koop PEUGEOT 505,
bwj. '81, ’2.000,-. Tel. 045-
-214026/220670.
Te k. RENAULT 4 GTL, bwj.
'80, APK 18-01-'9l, i.g.st.,
vr.pr. ’900,-. Irmstr. 57,
Simpelveld.
Te koop VW GOLF bwj. '78,
kl. geel, i.z.g.st., pr.
’1.700,-. Tel. 045-319305.
Te koop GOLF 1600 S, APK
vr.pr. ’ 1.250,-. Tel. 04490-
-2223-
Te koop VW GOLF 1100,
bwj. '79, APK, i.z.g.st.,
’1.850,-. Tel. 045-720951.
Te k. GOLF GTI, bwj. '80,
revisie-motor, schuifdak,
Zender sp., pr.n.o.t.k. Tel.
045-314105.
VOLVO 340 '87 (3-drs.) in
pr.st., ’11.750,-, tel. 04490
-12138.
VOLVO 360 2 Itr. inj. bwj.
okt. '86, km 68.500, kl.
blauwmet., div. ace. met
trekh., vr.pr. ’15.500,-.
045-425097.
Te k. GEVRAAGD Sloop-
en loopauto's, schadeauto's
v.a. '85. Tev. tourcaravans
en aanhangwagens, wij ge-
ven u een redelijke prijs. Bel
vlug 045-440988 v.a. 09.00
tof 22.00 uur.
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Hyundai Pony nw. model,
autom. '85 ’ 7.500,-; Kadett
1200 Stationcar 5-drs. '85;
3X Corsa '83 '85 '86; Kadett
1200 '85 en '86;Kadett 1600
autom. '85; Ford Siërra 1600
5-drs. '87, nieuw model;
Ford Scorpio 2.0 GLi '85;
Ford Fiësta 1.1 '87; Opel
Kadett Caravan diesel 5-drs
'87; Mazda 323 '82

’ 5.500,-; Ford Escort
autom. '86; VW Golf CL
1300 '86; Ford Siërra 2.0
'84. Auto's met Bovag-
garantie. Inruil en finan-
ciering. APK-keurings-
station. Stan WEBER Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.
In-Verkoop alle merken
AUTO'S ook schade, tel.
045-416239. ■
Gebruikte AUTO'S. Wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto vanaf '80, in welke
staat dan ook. 04744-1981.
Te koop zéér mooie Opel
KADETT 1.6 Diesel 5-drs.,
groenmet. '83; Opel Kadett
1.25H8'83; Daihatsu mini-
busje '84; Nissan Stanza HB
'82; Renault 9 TC i.nw.st.
'82; Renault 5 automatic '82;
Ford Escort '79-'BO. Ber-
nardstr. 12, Munstergeleen.
(Zondags geopend).
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Mooie Opel ASCONA bwj.
'81, met radiocas. en trekh.
pr. ’2.750,-. 045-422610.

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. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
O Koffer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S van ’lOO,- tot

’ 5.000,-. Tel. 04490-43481

n en accessoires

ADRIA 380, 2 tafels, voor-
tent, bwj. '78, gewicht 550
kq. f 2.400.-. 045-323178.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

(Huis)d leren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252. ——Te k. gevr. RASHONDEN
en bastaardhondjes, liefst
nesten. Tel. 040-863094.

Te k. weg. plaats gebrekplm
20 KANARIES en div. Ac-
cess. voor broedkooien. Tel.
045-312956.
" " ~ ~
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Huwelijk/Kennismaking
Man, 39 jaar, gesch., zoekt
ser. VROUW, geen bartype,
om samen 'n leuke relatie op
te bouwen, i.b.v. eigen huis.
Br. met foto wordt beantw.
Br.o.nr. B-3456, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
Man, 56 jr. oud, zoekt DAME
voor prettige relatie. Br.o.nr.
B-3449, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
PARTNERS - TRUST Hu-
welijks-relatiebureau. Info:
045-210627/754029.

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.

Mode Totaal
KOMMUNIE-PAKJE rnt
128 compl. met hemd, strik-
je en band, d.blauw. Pere-
boom. Tel. 04406-13383.

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.
Te k. afrasteringen en poor-
ten tegen concur. prijzen.
VEENSTRA Hekwerken. Tel
045-316238. Fax 045-
-324791.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Voor al Uw grondwerk en
BESTRATING. Jack
Bosman. Tel. 04490-27829.
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.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voornj-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Wonen Totaal
Robuuste rundl. clubs al v.a.
’695,-; Chesterfield 2-zits
bank 'n juweel’ 695,-; Re-
liance zilverkast ’ 595,-;

Castle Furniture boekenkast
200cm.br.topclasse ’ 895,-;
zo kunnen we nog 'n hele

tijd doorg. maar komt u zelf
liever even kijken,naar onze:

schitt. houtsnijw. beelden,
onze prachtige chinese

meubels en niet te vergeten
de onvoorstelb. mooie spie-
gels, op de hele wereld niet

zo goedkoop! Inruilen
mogelijk.

Het Witte Huis
Rijksweg centrum 86-88 (let

op Geleen kent ook Rijks-
weg Noord en Zuid let dus

op CentrunrQ-
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.
Alles weten over Chester-
field MEUBELS. Gratis info
brief bel 01830-27988
COMPLETE nieuwe aan-
bouwkeuken, (nog inge-
pakt), kl. wit, zonder appara-
tuur. Pr. ’5OO,- Tel. 045-
-411137 na 11.00uur.

Div. keukenapparaten, div.
showroomkeukens, luxe
badkamermerken met kor-
ting tot 50%. CEMA B.V.
Burg. Lemménsstr. 216 Ge-
leen, tel. 04490-47575, zat.
tot 12.00 u.
BANKSTEL, leer (mooi),
’750,-; slaapkamers com-
pleet ’ 450,-; eiken salon-
kast ’475,-; eethoek eiken
’375,-. Kouvenderstr. 208
Hoensbroek.
Weg. aansch. moderne
meubelen te koop oude
KEUKENKAST, oude 3-drs.
kleerkast, boerenvertico,
uitgest. dressoir 1.60 lang.
Tel. 045-460378.
T.k. TIENERBUREAU gre-
nen fineer, afm. 100 x 55cm,
pr. ’ 35,-. Tel. 045-412870.
Te k. i.z.g.st. tabak eiken
KAST 3.60 m; eethoek; sa-
lontafel. Pr.n.o.t.k. 045-
-416973.
Weg. overcompl. div. Per-zische TAPIJTEN, 2 Gobelin
schilderijen, oude allesbran-
der en 2 ijskasten. Te bevr.
045-422891

TV/Video
Goede KLEUREN-TVS,
enorme sort. va. ’ 125,- met
gar. Ook zeer recente mod.
Reeds 25 jr. het juiste adres.
TV-Occ. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.

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.

Huishoudelijke artikelen

Magnetrons van Uden
Philips AVM 610 nu ’ 498,-. Philips AVM 730, nu ’ 698,-.
Philips AVM 734, nu ’ 798,-. Sharp combi-oven met mag-
netron nu ’ 798,-. Wij hebben reeds een magnetron voor

’ 298,-. van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. 045-212655
OVERCOMPL. Gasfornuis Met een PICCOLO in het
’75,-; afzuigkap ’50,-; Limburgs Dagblad raakt u
w.e.pot ’ 25,-; fontein uw oude spulletjes 't snelst

’ 10,-. Alles wit. Salontafel kwijt. Piccolo's doen vaak
’25,-; brommer, helm No- wonderen... Probeer maar!
lan ’ 50,-. 045-710568. Tel. 045-719966.

Muziek
MUZIEKLIEFHEBBERS op-
gelet! v.a. ’ 30,- Per maand
direct eigenaar van o.a.
Keyboards, drumstellen, or-
gels, gitaren, piano's, ac-
cordeons, orkest-
apparatuur enz. Vraag naar
onze speciale klantenkaart,
altijd aanbiedingen en occa-
sions. Alles van Flight-
Case, nergens goedkoper.
Muziekhuis Lyana, Maurits-
weg 48, Stem. Tel. 04490-
-33227. Ma. t/m za. open,
donderdag koopavond.
Te k. bruine PIANO

’ 1.750,-. Tel. 045-413544.

Te k. FENDER strat. USASTANDAARD '89, PeaveyT6O, Bose pedalen bak, m.inhoud. Tel. 045-250862.
Kunst en Antiek

' ■ .. .. ..
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze27 Best. 04998-99108.

Uitgaan
Elke woensdag, avond voor
alleenstaande met gezellige
dansmuziek in bar-dancing
CHEERS, Bokstr. 49, Heer-
lerheide. Tel. 045-212464.

Diversen

Totale ONTSPANNINGS- 1
MASSAGE door jonge mas- iseuses. Tel. 045-353489. p
De massage van VERO- (
NIQUE blijft uniek. Tel. 045- I
228481 I
PORNOVIDEOCASSET- !
TES Te k. v.a. ’ 22,50 of 5 [
voor ’ 100,-. Stationsstr. 31 ,
Sittard Maastricht. Via Regia i
105 (Brusselse Poort) ook ;
verh. i
Voor Uw BELASTINGAAN- 'GIFTE of administratie: Be- ]
lastingadviesburo Drs.
Timmermans, 045-752284. |
Wortels, aardappels. WIT- I
LOF v.a. ’1,50 p.kg. Van I
Laar, Heerlerweg 23, Voe- i
rendaal. " (

Te koop ca. 200 stuks RBB-
SNELDEKPANNEN, zwart,
Dr. ’ 150,-. Tel. 045-728750
Gebit gebroken? HOON-
HOUT, Akerstr. Nrd. 328,
Hoensbroek. 045-228211.
Klaar terwijl u wacht.
Div. inruil en demonstratie-
machines o.a. compresso-
ren, hogedrukreinigers,
zaagtafel, decoupeerzaag,
pneum. boohamer, breek-
hamer, lasapparaten enz.
Garantie-service-inruil mog.
Techn. H.O. HARGO Heer-
len 045-422891
Een PICCOLO, in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

l;-;-;>_-' v... i.;.. ■■■..........-■-..--. ..^.

Roos
Proficiat

met je 71ste verjaardag
van Elly en Wiel

Waterman
26 jaar

Weegschaal

Proficiat nog

Giovanni

w
'f- Kk

Fijn datje er weerl
Philo, Hein, Silvano, ■;

Ellen, Dymph, Yvof,
Pascal en Deesj
Reageren opa

advertenties ondl
BRIEFNUMMER

Stuur uw brief (vold<J
gefrankeerd) naarfLimburgs Dagblad

Postbus 3100, 6401
Heerlen en vergeet!

links onder op $
enveloppe het numrtj

de advertentien
vermelden.

—*
Te koop gevraagd

Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. LoopRecycling/:
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.

Wij betalen de hoogstj
voor al uw oud ijzer *talen. Gebr. SWINKEJde Cramer 100, H4
Tel. 045-751994 J■ — -4

Carnaval j. Te k. CARNAVALS^. kleurrijk, stars en striPJ. st. evt. meer. Tel. 0J15590 b.g.g. 045-2444
Voor Piccolo's zie verder pagina 8 _Jj

i 5;
~ /ERVICE RUBRIEK j

\
Winter-, doorwerk- en regenkleding;

o.a. ook thermo-boven- en
onderkleding, PU-doorwerkkleding, E

bodywarmers + warm.up-jacks, lf
chauffeursvesten + origin. parka's <

HYDRAFLEX NUTH
_.,. Kathagen 4, tel. 045-243131 r

'8

I)

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 2
1-1990 zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN1. L.M.P. van den Akker, Ridder Janstraat 15, 6^

HS Brunssum v/h h.o.d.n. Greenshop van <"*Akker, Schiffelerstraat 9, 6441 CN Brunssum-
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. S.L.G.M. Roebroek, Ruys de Beer*!
broucklaan 27, 6417 CC.Heerlen, tel. 045-7189*
(flnr. 13755).

2. Bouwonderneming Bijlmakers BV, Indusl'11

straat 8, 6361 HD Nuth.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. C.L.J.R. Lückers, Caumerdalsestr*
1,6416 GC Heerlen, tel. 045-717995 (flnr. 137^

3. L.J.C. Hermans, Markt 13F, 6461 EB Kerkrat
en E.J. Bouwland, P. Verheggenstraat 4, 6466 J
Kerkrade, beherend vennoten van de opgehe^8

commanditaire vennootschapK & K ProductioJBenelux CV, Einderstraat 30, 6461 EP Kerkrat
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven. j.

Curator: mr. C.A.H. Lemmens, Tempsplein 21'"
6411 ET Heerlen, tel. 045-719005 (flnr. 13750);,

4. Daloma BV, Pannesheiderstraat 37, 6462 f
Kerkrade.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven. ,
Curator: mr. J.J.M. Golstein, Grupellostraat 8-'J6461 EV Kerkrade, tel. 045-457130(flnr. 1375 1'

5. E.D.G. (Europ Diamond Gems) BV, tevej
h.o.d.n. E.D.G. Textiel en Europ Diamo'*
Gems, Sandersweg 90B, 6219 NW Maastricht
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven. j

Curator: mr. J.J.M. Aarts, Kapoenstraat 26, 62'
KW Maastricht, tel. 043-216606 (flnr. 13752). J6. Stichting Bevordering Bijzondere Eveneme
ten, Uterweg 108, 6414 SR Heerlen.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven. j
Curator: mr. E.H.M.H. Prickartz, Raadhuisp^
12, 6411 HR Heerlen, tel. 045-718800 C1"'
13753).

7. Stichting Roek Tsoek, h.o.d.n. Joep R°j
Tsoek's Hop Weg Winkels, Kleine Staat 3*
6211 ED Maastricht.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven. JCurator: mr. R.M.W.H. Bedaux, Valkenburger**
54, 6419 AV Heerlen, tel. 045-7.11999 (*ln
13754).

B. OPGEHEVEN
8. BV Buca Fabriek van Wegtransportmiddels0De Tramweg 1, Born (flnr. 12956).
9. VOF Las- en Elektrotechnisch Bureau KOT

Lage Frontweg 22, Maastricht, vennoten J.A-r
Sschrijnemakers en A.M.M. Göbbels e/v Scl"
nemakers, Anjelierenstraat 23, Maastricht ("r
13660).

10. A. Hannak, v/h Tischbeinstraat 23, Maastr«j"
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats (" n
13716).

C. SURSEANCES ,
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d- 2-
1-1990 is voorlopig surséancevan betaling verlee 11

aal1: Ai1. Gulectron B.V., Spoorstraat 1, 6241 CL Bun"'
gemeente Meerssen.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Bewindvoerder: mr. M.J. van Kan, St. Jacobstra'
15, 6211 LA Maastricht, tel. 043-210416. ,
De crediteurenvergadering wordt gehouden op *■'
3-1990 te 10.45 uur in voornoemde rechtbank.
Bij het verzoekschrift is geen ontwerp-akkoord 9'
voegd (Rep.nr. 90/5121).

2. VOF Handelsonderneming K en C, NutherVj
60, 6365 ER Schinnen, alsmede de vennot*
J.G.M. Knoben, Nielerlochsstraat 10, 3671 Ma*
eik (België) en A.S.L. Crals, Sleutelweg 7, 62°
NM Bemelen, gem. Margraten.
Rchter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Bewindvoerder: mr. R.A.L.M. van Dooren, Ale*a
der Battalaan 40, 6221 CE Maastricht, tel. 0*
250441.
De crediteurenvergadering wordt gehouden op 2'
3-1990 te 10.45 uur in voornoemde rechtbank-
Bij het verzoekschrift is geen ontwerp-akkoord 9
voegd. (Rep.nr. 90/5122).
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Van onze
rtv-redactite

750.000 gulden
boete voor

frauderende
platenproducer

■^STERDAM - Platen-jMucer Hans van He-
F^ is gisteren door de
U^htbank in Amsterdam
iPoordeeld tot een boete
Pr1750.000 gulden wegens
w'astingfraude. Daar-
»*st kreeg hij een voor-
P^rdelijke gevangenis-
W^ van negen maanden.
15 officier van justitie had
1 15 januari een onvoor-
'y ordelijke gevangenis-
Jfaf van achttien maan-
-f* geëist, naast een boete
i to 500.000 gulden.
m
ftF* 1 Hemert heeft tussen

1977 en 1981 de belasting
voor ruim een miljoen gul-
den opgelicht door onder
andere jaarverslagen te
vervalsen. Hij sluisde ook
geld door via het eiland
Jersey naar Engeland en
Denemarken. Daarnaast
verdween er geld bij de
aankoop van land in Span-
je en Frankrijk. Volgens
Van Hemert waren derden
hun afspraken om de

grond te bewerken niet na-
gekomen, waardoor de
grondprijs dramatisch
daalde.
De rechtbank hield reke-
ning met het feit dat Van
Hemert zich door derden
liet adviseren, die niet zijn
berecht. Daarnaast speelde
ook de lange duur van het
proces een rol. Van He-
mert, die onder andere
componeerde voor Sandra
en Andres, Mouth &
McNeal en LUV zei zelfop
de zitting van 15 januari
dat hij zich puur met mu-
ziek bezighield en geen
verstand had van financië-
le zaken.

Van onzertv-redactite

Halve ton
boete voor
ledenactie
bij TROS

HILVERSUM - De
TROS moet 50.000 gul-
den boete betalen voor
het overtreden van de
regels voor ledenwer-
ving. Dat heeft het
Commissariaat voor
de Media bepaald. De
boete is opgelegd we-
gens 'ernstige overtre-
dingen met ernstige
mate van schuld' tij-
dens de jubileum-
avond van de TROS,
op 3 november vorig
jaar.

Gedurende die jubileum-
uitzending werd langdurig
opgeroepen lid van de
TROS te worden. Zon
16.000 mensen gaven daar
toen gehoor aan. Volgens
het commissariaat heeft de
TROS met de uitzending
alle regels op het gebied

van ledenwerving met voe-
ten getreden. Op de over-
treding staat een maximale
boete van twee ton. Vol-
gens het commissariaat is
die boete riièt opgelegd
omdat de TROS in kort ge-
ding al is veroordeeld tot
het uitschrijven van de
16.000 leden. Tevens
mocht de omroep tot 1 ja-
nuari geen leden werven.
De boete van 50.000 gulden
staat gelijk aan de boete
van twintig 'onschuldige'
overtredingen.

De TROS meldde onlangs
dat 14.000 van de 16.000
mensen die zich in novem-
ber aanmeldden, uiteinde-
lijk toch lid geworden zijn.

Duo Maywood zingt op Songfestival eigen liedje

'Kwestie van knokken en gokken'
_ Van onze rtv-redactie
eRJMEGEN - „Je kunt met een bepaald repertoire een
l*aar jaar succes hebben, maar eens houdt het op. Bij ons
jWde dat succes zes jaar. Reputatie is in de showwereld
Fhter heel betrekkelijk, 't Blijft een kwestie van knokken
fn gokken," zegt Alice May.

"!}Ce geeft daarmee aan waarom

*' ervaren en internationaalgaarde duo Maywood, dat ze
\ Jaar geleden met haar zusje

formeerde, op 16 februari
aan de eerste halve fina-

Can het Nationale Songfestival
(rü- Vele minstens even ver-
arde vocalisten weigerden in
Ingelopen jaren - en ook deze

<^r Weer - mee te doen onder
<j triotto: 'Als jeverliest schaadt
I j.Jeverdere carrière. N'i,lj zingen een liedje dat door

s
s zelf is gemaakt en ingezon-

;"J- En dat liedje vinden wij zelf
* heel sterk," lichtAlice verder
'■ Het verklaart volgens haar
J^om Maywood tot het besluit

ram Zich tussen de 72 nage-

' t
eg onbekende vocalisten en
°ePen te mengen die dit jaar, naar een plaats in de
ve finales. Alice: „Ook de jury

I^d dat wij dat liedje het best
■j* bonden vertolken."
|^ai' de liedjes waren toch onder
IWto ingezonden? De jury wist
C" dat 'Ik wil alles met jedelen'
V°r Maywood was gemaakt.
(K}lce: „Nadat door de jury uit de
iV lngezonden liedjes er twintig
J*J*n geselecteerd, zijn de na-
g..l* van de componisten en
ï ürs door een notaris uit de
?Veloppes gehaald.En pas toen

' lLaT> de jury er achter, dat wij
fc^il alles met je delen' hadden

Zo staat het ook in
'u- reglementen."

!k|*: „Wij brengen een act. Wij
r, ?en ons liedje'Ik wil alles met
lat en' °P een mamer zoals we■L°ok zonder competitie zou-

' doen. Alle mensen kunnen, g ,°Ptreden zien en dan moeten
i^at maar beoordelen. Wij kun-
-6 alleen het gevoel hebben af

i iog?an als wij dat nummer niet
'ï kf\ brengen. En wat derest be-
Ir 0(.t: het is een gok."
IIS jaar deed het duo ook aan
iiy Nederlandse songfestival-fi-
'la v cc- "Het liedje dat de twee

' £?» n, eindigde op de tweede
,l 0 ts. Het werd toen gezongen

' We
f na, die 23 februari op de

j^.de halve finale gaat probe-
n de finale terecht te ko-

BiV » n*et e eerste keer, dat het
avwo°d zelf aan een song-

H jjval meedoet. Alice en Caren,
geboren en getogen

'etiHU- w°nend en bureau hou-
%" 'n e Duurt van Nijmegen,

te zien en te horen op
in Japan, Korea,

Polen en de DDR. In Korea en
Polen eindigden ze op de derde
plaats, in de DDR was een ge-
deelde eerste plaats hun deel.
„We hebben achteraf nooit spijt
gehad," zegt Alice.
In hun zes jaar durende Neder-
landse succesperiode scoorden
ze vele hits^ 'Rio' en 'Late at
Night' waren de bekendsten. De
jongste Maywood-elpee, 'Beside
You', verscheen alweer twee jaar
geleden en nu zijn ze bezig aan
een langspeelplaat waar louter
Nederlandse nummers op zullen
komen. De nieuwe elpee ver-
schijnt nog dit voorjaar, in song-
festivaltijd.
Het duo Maywood toefde zojuist
,op de MIDEM in Cannes, een
'jaarlijkse internationale liedjes-
beurs. Alice en Caren boden op
de stand van Conamus, de ver-
eniging ter behartiging van de
belangen van het Nederlandse
lied, hun eigen liedjes te koop
aan. Ze leiden niet alleen hun
eigen impresariaat, ze runnen
ook hun eigen muziekuitgeverij.
Ze deden goede zaken in Cannes,
het grootste deel van hun reper-
toire is Engelstalig en internatio-
naal gaan ze nog steeds vaak op
tournee. „Ook al ziet men ons de
laatste jarenweinig op tv, dat wil
niet zeggen dat we nergens op-

treden." " Maywood: „Reputatie is in de showwereld maar heel betrekkelijk."

Tweeconcerten met JohnnyCash in Nederland
t^fTERDAM - De country!
Sri Johnny Casn zal in hel
'en,ar twee keer optreden in
<Wland- Cash, die vorige
\t een nieuwe langspeelplaat
k acht, verzorgt op 22 maart
li^ °Ptreden in het Thialfsta-
*lsa ln Heerenveen en op 23m de Rijnstreekhal in Al-

aan den Rijn. De kaartver-tó V.OOT beide concerten is in-uels begonnen.

Steeds beter
Volgens Monique de Bruin gaat
het 'steeds beter' met de '5 uur
show. „We hebben een gemid-
delde kijkdichtheid van 4,5 (on-
geveer 550.000 kijkers - red.) en
vanaf half zes trekken we vaak
meer kijkers dan deNederlandse
netten. In het begin raakten we
om half zes nogal wat kijkers
kwijt aan het NOS-Journaal,
maar daar is de laatste tijd geen
sprake meer van. Omdat we live
uitzenden kunnen we, als dat no-
dig is, trouwens ook steeds in-
breken met bijzondere actuali-
teiten en om half zes geven we
een overzicht van de items die in
het Zes Uur Nieuws zitten."
Violavan Emmenes, die de '5 uur

show' bij toerbeurt presenteert
met Dieuwertje Blok, omschrijft
het productieteam van het pro-
gramma als „één grote familie".
„'s Morgens vroeg beginnen we
met het verzamelen van onder-
werpen. En vervolgens ben je de
hele dag hevig bezig. Soms kan
het er wel een hectisch aan toe
gaan, maar datvind ik juist leuk.
Wat dat betreft lijkt het net een
nieuwsredactie."
Volgens Van Emmenes verschilt
de 'special' van de '5 uur show'

over de wintersport duidelijk
van de meeste wintersportpro-
gramma's. „Er zitten natuurlijk
ook mooie plaatjes in de uitzen-
ding, maar we zijn kritische vra-
gen rondom de wintersport ze-
ker niet uit de weg gegaan."

" Viola van Emmenes:
,Mooie plaatjes, maar ook
kritische vragen rondom de
wintersport".

Romantiea
Tot 9 februari presenteert Viola
van Emmenes voor Veronique
ook nog het programma 'TV Ro-
mantica'. In het nieuwe zend-
schema keert 'TV Romantica'
niet meer terug. Van Emmenes:
„Natuurlijk is dat jammer, maar
ik ga er zeker niet onder gebukt.
Door de programma's van Van
den Ende ontstaat er ruimtege-
brek en dus moeten sommige
programma's sneuvelen. Waar
gehakt wordt vallen spaanders,
maar je moet ook rekening hou-
den met het feit dat door de
komst van de Van den Ende-pro-
gramma's Veronique hogere
kijkcijfers krijgt en meer adver-
teerders trekt. En dat komt uit-
eindelijk het hele station ten goe-
de. 'TV Romatica' was heel leuk
om te maken, had de eerste we-
ken ook dehoogste kijkcijfers bij
Veronique, maar 'Wedden dat...'
zal ongetwijfeld hoger scoren."
Plannen voor een nieuw pro-
gramma, naast de '5 uur show',
heeft Viola van Emmenes voor-
lopig nog niet in de maak. „De
tijd die ik vrij krijg doordat 'TV
Romantica' verdwijnt kan ik be-
nutten voor de '5 uur show', ik
hoef zeker niet met m'n armen

over elkaar te gaan zitten
Geruchten als zouden zijzelf en
Dieuwertje Blok straks, bij de '5
uur show', het veld moeten rui-
men voor Tineke de Nooij om-
schrijft Van Emmenes als 'totaal
uit de lucht gegrepen. „Het zou
gek zijn om aan de formule te
gaan sleutelen op een moment
dat er steeds meer mensen naar
het programma kijken."
Van Emmenes zegt zich ook pri-
ma te voelen bij de toerbeurt-
presentatie. „Dieuwertje en ik
beschouwen elkaar absoluut nie/
als concurrenten. We bellen re-
gelmatig om te zeggen wat we
van eikaars uitzending vinden.
Natuurlijk passen sommige on-
derwerpen beter bij Dieuwertje
en andere weer beter bij mij, daar
wordt bij de invulling van het
programma zoveel mogelijk re-
kening mee gehouden. Sommige
gasten hebben een duidelijke
voorkeur voor een van ons twee-
ën, en als dat volgens de plan-
ning kan levert dat, wat ons be-
treft, geen problemen op."
In de toekomst wil de '5 uur
show' met enige regelmaat spe-
cials rond een bepaald thema
brengen. Monique de Bruin: „Op
dit moment bereiden we een spe-
cial voor rond het WK voetbal.
Tijdens de boekenweek willen
wel ook een aantal bijzonderen
dingen doen. En woensdag, als
het wintersportprogramma
wordt uitgezonden, gaan we al-
weer brainstormen over de pro-
gramma's en de specials voor de
zomermaanden." (RTL Veroni-
que, 17.00 uur).

Bolland broers met plaat over de Muur van Berlijn
va
jj n onze showpagina-redactie

VERSUM - Rob en Ferdi
'tl -?nd staan opeens weer volop
N)r schijnwerpers. Na jaren
»tie tamelijk achter de scher-

e hebben gewerkt als suc-
iNaï Pr°ducers van interna-
Vie artiesten, hebben de

a £s nu zelf weer een single ge-
%r e langspeelplaat volgt
°v6r K6n maand- De single gaat
\ b het neerhalen van De Muur
V sruJn.5ru Jn. De broers willen met
SK lngle hun symphatie betui-
tjjaan het Oostduitse volk. Rob
\tKnel „Wij hebbenenige tijd in

j. DerHjn gewoond en kennen
3üit Ust-raties en angst van Oost-
\_ ers- Toen we hoorden dat de

werd neergehaald, wilde

we iets doen om onze vreugde
kenbaar te maken."

Op de vraag of de opbrengst van
de single nu ook gaat naar arm-
lastige Oostduitsers, reageert
Rob Bolland bijna vijandig.
„Nee. We houden de opbrengst
zelf. Ik vind het maken van pla-
ten voor het goede doel een
beetje een hypocriete zaak. Als
Ferdi en ik willen geven aan een
goed doel, of dat nu het Rode
Kruis ofderheumabestrijding is,
dan doen we dat wel. Wij willen
daar geen publieke verantwoor-
ding voor afleggen. Dat zijn za-
ken waar niemand iets mee te
maken heeft. Deze single is voor
ons een uiting van onze gevoe-
lens. Als songwriter schrijf je het

makkelijkste over zaken die je
bezighouden. Voor de een is dat
liefde, voor de ander maatschap-
pelijke ontwikkelingen. Daar
verdien je jebrood mee. Dan kun
je toch onmogelijk iedere keer je
opbrengsten gaan weggeschen-
ken?."

Goede doel
Rob Bolland legt verder uit dat
hij het niet zoveel opheeft met ar-
tiesten die bij rampen opeens
een single gaan opnemen. „Dat is
echt hypocriet. Het zijn ook
meestal artiesten die anders niet
aan de bak komen. Bij rampen
staan ze opeens in de belangstel-
ling omdat ze voor het goede

doel zingen. Ok, de centjes gaan
naar een goed doel, maar de ar-
tiest staat zelf weer in de belang-
stelling. Daar gaat het ze meestal
om. Mijn broer en ik zijn echt
niet te beroerd om te schenken
aan doelen die ons aanspreken,
maar daar gaan we geen ophef
over maken. Dat zijn privé-zaken
die niets met ons vak te maken
hebben."

Ophef
Als ik nu hoor wat voor een op-
hef er wordt gemaakt over het
feit dat Gerard Joling op num-
mer tien staat in Duitsland, dan
denk ik, We hebben het niet goed
aangepakt. In feite yinden wij re-

clame maken voor onszelf niet zo
belangrijk. Als wij een goed pro-
dukt afleveren, dan moet dat
zichzelf verkopen. Bovendien
zijn Ferdi en ik onszelf primair
als producers en componisten.

Wij vinden het niet zo belangrijk
om onszelf te promoten. Boven-
dien werken we zoveel voor en
met anderen, dan zet je jezelf
eigenlijktoch altijd onder aan de
lijst van belangrijke dingen. In
eerste instantie wil je als produ-
cer toch dat je klanten voorrang
krijgen. Misschien verwaarlozen
we ons zelf wel te veel. We zien
Bolland en Bolland gewoon als
een artiestenduo, 'e'en van de
vele klanten van de producers
Rob en Ferdi Bolland." " Bolland & Bolland: ,A-ls wij een goed produkt afleverer

dan moet dat zichzelf verkopen."

'5 Uur show' in teken van wintersport
Van onze rtv-redactie

NIEDERAU - Woensdag
staat de '5 uur show' van
RTL Veronique geheel in
het teken van de winter-
sport. Het programma
wordt, zoals gewoonlijk,
rechtstreeks uitgezonden
vanuit de Hilversumse stu-
dio, maar bevat een groot
aantal opnamen die de
voorbije dagen zijn ge-
maakt in het Oostenrijkse
Wildschönau dat bestaat uit
de plaatsen Niederau, Obe-
rau, Auffach en Thierbach.
Viola van Emmenes zorgt
voor de presentatie.

„We hadden voor alle opnamen
vier draaidagen en dat is ontzet-
tend weinig als je bedenkt datje
vijftig minuten televisie moet
maken," zegtregisseur Mark Dis-
selhof. „Er moeten duizend-en-
één dingen geregeld en geïmpro-
viseerd worden.Als bepaalde op-
namen niet door kunnen gaan
moet je snel nieuwe, geschikte
locaties zoeken en je bent ook
van het weer afhankelijk. Opna-
men gemaakt met veel zon ogen
altijd beter en aantrekkelijker."
„Wat we willen is het gevoel
overbrengen dat samenhangt
met wintersportvakantie," zegt
eindredactrice Monique de
Bruin. „Daarom proberen we een
zo compleet mogelijk beeld te
geven van alles wat je tijdens

zon vakantie kunt beleven. Zo
besteden we bijvoorbeeld aan-
dacht aan het rodelen, langlau-
fen, het huttenfeest, het werken
met een ski-simulator, ski-mode,
de après-ski enzovoort. Het ge-
sprekvan de dag, een vast onder-
deel van de '5 uur show', gaat
deze keer over het feit dat er zo
weinig sneeuw ligt in Oosten-
rijk."
Verder besteedt het programma
ook aandacht aan de zogenaam-
de gipsvluchten van de ANWB,
showt Viola van Emmenes het
duurste ski-pak ter wereld (het
kost 17.500gulden en is gemaakt
van zijde) en worden 'gimmicks'
getoond als een skibril met een
ventilator en ski's met schokbre-
kers.

Tony Scott in
Nieuwenhagen

HEERLEN - Het aanstor-
mend rap-talent Tony Scott
treedt vrijdagavond 2 fe-
bruari op in de geheel ver-
nieuwde discotheek 'Gala-
xy' in Nieuwenhagen/Land-
graaf. Tony Scott, een in
Amsterdam wonende Ama-
zone indiaan, maakt met
zijn raps furore in Duits-
land, Frankrijk en de Ver-

enigde Staten. In de V.S.
haalde hij zelfs een vijfde
plaats in de 'Billboard hot
one-hundred', wellicht de
meest prestigieuze hitpara-
de ter wereld. In Nederland
doet zijn nieuwe single 'get
into into it' het goed in de
discotheken.

" Tony Scott: vrijdagavonc
in Nieuwenhagen.

BBC-serie over
luchtvaart

op Nederlandse
televisie

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Bijna negentij
jaaris de mens nu al in staat dooi
het luchtruim te vliegen. D«
BBC heeft aan de boeiende ge
schiedenis van de luchtvaart eer
twaalfdelige serie gewijd, du
vanaf vandaag iedere dinsdag ir
devooravond (Nederland 2,17.51
uur) wordt uitgezonden door di
TROS. Na afloop van de Brits<
serie is de TROS van plan twe<
zelfgeproduceerde afleveringei
over de Nederlandse luchtvaar
te tonen.

ledere aflevering van de serie be
staat uit drie onderdelen: beel
den van oude en nieuwevliegtui
gen, interviews met piloten ei
ontwerpers (inmiddels bijna alle
maal oude baasjes met krakerigi
stemmen) en historisch beeld
materiaal. Veel van de beeldei
zijn nooit eerder op televisie vei
toond.

RTL: in 2000 grootste
mediamagnaat
Van onze rtv-redactie

LUXEMBURG - RTL streeft er
naar om in het jaar2000 de groot-
ste mediamagnaat ter wereld te
zijn. Gaston Thorn, president-
commissaris van de Raad van be-
heer van de Compagnie Luxem-
bourgeoise de Télédiffusion
(CLT) waaronderRTL resorteert,
heeft dit gezegd op de jaarlijkse
bijeenkomst voor het personeel
in Luxemburg. RTL verzorgt in
acht talen radio- en tv-uitzendin-
gen en staat als mediamagnaat
momenteel op de vijfde plaats
van de wereldranglijst.
Gaston Thorn, ooit minister-pre-
sident van Luxemburg, vroeg
het personeel (dat bij CLT voor
75 procent uit Luxemburgers be-
staat) in de komende jaren extra
inspanningen te verrichten.
„Niet met woorden en veel op-
hefmakende kreten, maar met
daden. We kunnen de wereld la-
ten zien waartoe een klein landje
als Luxemburg op mediagebied
in staat is." Thorn kondigde in
dit verband het opstarten van
een nieuwe satelliet voor tele-
communicatie in het zuiden van
Luxemburg aan.
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Kontakten Klubs

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

06-320.330.03
Legs and pants. 50 c/m

Eroslijn: 06-320.321.22
Donna-Maria 045-227734

045-229718 met haar vriendinnen. Tev. ass. gevr.

Party-Gay-Boxen
Partyline 06-320.330.10
Homobox 06-320.325.50

50 et p/m
Sex'o'foon-box 06-320.329.50
Harry'Gaybox 06-320.330.11

Sex voor iedereen
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

Vrouwen vragen 06-320.328.30
Vrouwen spelen 06-320.321.62
Vrouwenbedsex 06-320.325.51

06-Vrouwen privé 06-320.321.02
Sexofoon 06-320.320.01

Porno-model 06-320.321.17
Chick-contactlijn 06-320.330.63
Candy contactlijn...,.o6-320.330.53

Escort gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02
Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

Sex-intervieuws 06-320.323.15
Sex-intervieuws 06-320.323.17
Sex-intervieuws 06-320.323.19
Sex-intervieuws 06-320.322.00

Verborgen microfoons 06-320.360.69
50 et p/m

Privéhuis Michelle
Wie de schoen past, trekt hem uit!
045-228481/045-229680.

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

van 11.00-24.00 uur. Tel. 045-251165.
Met de

Riverside club
naar de zwevende hemel, E9Afslag Echt-Ohé en Laak,
Dijk 2, Ohé en Laak. Bordjes volgen van Camping de
Maasterp, 200 mtr. doorrijden. 04755-1854. Open van
maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 2.00 uur. Creditcards
accepted.

Rijpe
Vrouwen

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

B.A.G.D.

Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

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

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

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

Homo Live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste!
06-320.330.12-50 c/m

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
Live Sex Relax

Box
06-320.324.06

add.prod. 50 et p/m

Grieks
Marcha 50 et p/m 06-

-320.325.55
S.M. Box
06-320.330.70

Talk.prod. 50 et p/m

Gay Bizar
Hoor hoe Michael het live
met zn bloedhete bellers

doet...
06-320.350.67 (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

Sexlijn 10
50 et p/m 06-

-320.320.10
Gratis Pornokalender 1990

Sexlijn 50
Mooiste Meisje 50 et p/m 06-

-320.320.50
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

bem.buro venus
Voor al uw privé-adressen.

Inschr. dames welkom,
tel. 043-257229.

Ik weet van
opwinding niet

wat ik moet
doen!

Erotifoon
06-320.320.12

50 et p/m

Peggy Privé
Nieuwe meisjes aanw. Ma.-
vr. 11-19 u. 04490-74393.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Escort Sonja
ma. t/m vrijd. 14.00-00.00

uur. Tel. 045-352428.

Paradiso
Europaweg Nrd. 158, Land-
graaf, 045-317032. Ma. t/m

vrij, v.a. 14.00 uur.

"Denise"
Industriestr. 13 Kerkrade-W.
v.a. 12.00 uur 045-413887
Tevens meisjes gevraagd

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur
De meisjes van

Club Nirwana
op TV

Zie TV-gazet-Heerlen. 045-
-463323. Weekend open!!!

Nieuw, nieuw
Anja escort
tel. 045-352559.

’ 50,- all-in
Katja, Stella en Monique

tel. 045-423608.
Lekkere meid zoekt

sexcontact
sex-contact-lijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

Direct snel sexcontact
live-afspreek-

lijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Zoek je 'n ondeugende meid
Hetevrouwen

lijn: 06-320.326.33
Op de Tippelbox sex-
advertenties van hete

meiden:
06-320.326.66
Maak nieuwe vriendinnen

Flirt-box
06-320.330.01 - 50 et p/m

Flirt-café
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 et p/m
Volop lekkere meiden op de

sexrelatielijn
06-320.320.44

Heb je zin in sex?
De erotische

afspraken lijn
06-320.325.80

Lekker gluren bij hete
huisvrouwen

06-320.328.00 - 50 et p/m

Homo
Het is wel even ... voor Ruud

en Leo.
06-320.327.01

Buurvrouw Chantal zou
maar naast jou wonen.

Live-Sex
06-320.328.01

Linda vertelt over
de eerste keer

met 'n vrouw
06-320.328.03 - 50 et p/m

Vrouwen samen onder
de hete douche

■ 06-320.329.01
Bel! De leukste box voor
mooie meiden

06-320.329.99 - 50 et p/m

Lisa
opwindend heet houd van

sex in 't zwembad
06-320.332.01

De
Naturistenbox

Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

ven te laten zien en., te laten
gaan. Tel. 06-320.327.88

50 et p/m

Lesbisch
De zachte handen van Elna
weten hoe ze Lydia kunnen

laten...genieten.
06-320.329.25 - 50 et p/m

Venusbox
De eerste echte box van
vrouwen, door vrouwen.
Hetero's en...Lesbisch.

06-320.326.88 - 50 et p/m

De Super-
contacten-box

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-

vrienden/vriendinnen. Pro-
beer 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 et p/m

Dame zoekt gave jonge knul
Meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

Generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m

Snel-contactlijn
In adv. op 06-320.326.73 -50 et p/m sexcont. voor m/v

en paren. Gratis. Diskr. Bel.
010-4282395.

Homo
Als 2 jongenswild bezig zijn,

kijken 2 heren toe en
bevelen

06-320.326.91 (50 ct/pm.).
Haar vriendin brengt haar

ertoe hoe ver gaat die mooie
Lesbische

met haar die nacht?
06-320.330.19 - 50 Ct p/m
8 armen en 8 benen in 1

kamer.
Lifesex

Met wie doet Hilde het
3 maal?

06-320.326.71 - 50 et p/m

De Luistervink
Verboden opnamen. Luister
ze af, de hete directe bellers

met onze meisjes.
06-320.326.70 - 50 et p/m

De Ruilsexbox
Snel resultaat. Géén

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 - 50 et p/m
Sonja haar die man, maar

alleen hij kan haar zo
Eindeloos

geven wat ze...verlangt
06-320.323.84 - 50 et p/m

Homo
Die man weet precies wat

die slanke knul in dat
minislipje verlangt.

06-320.323.86 - 50 et p/m
Haar hart bonst in die

donkere laan. Haar
Naaldhakjes

tikken, en dan plotseling 2
mannen.

06-320.326.93 - 50 et p/m
Als een jong stel er nog een
meisje van 18 bij krijgt wordt

lifesex
plots heter. 06-320.329.24

(50 et.p/m).
Als de boeien klikken is

de strenge
vrouw

met de lange laarzen
oppermachtig.

06-320.329.23 - 50 et p/m
SM. Anders. De vrouw knielt

voor haar
Opstandige

jongen.
06-320.326.92 - 50 et p/m

Een mooie rijpe vrouw in alle
staten door een atletische

jongen
06-320.326.90 - 50 et p/m

Zij op
Naaldhakken

en in tanga. De man in het
leer. Van droom naar

werkelijkheid.
06-320.330.61 - 50 et p/m

Homo. 2 soepele
Jongens

in 'n strakke maillot, en
daarna... zonder

06-320.321.33 -50 et p/m
Een nieuwpaar doet Lifesex

in vele standen.
Ook grieks

06-320.330.09 - 50 et p/m

Als Elna 28 wordt, wordt ze
de strenge
vrouw

voor gehoorzame mannen.
06-320.330.51 (50 et/p.m)

J Life
Alleen trio's, 2 dames en 1

man of andersom of
3 dames

6-320.321.32 (50 et.p/m)
Achter het scherm fluistert

de knappe
Blondine

Het slipje ook uit meneer?
"Zeker mevrouw...

06-320.321.30- 50 et p/m

Gezellige
dames. charmant, discreet, bezoe-

ken U thuis of in hotel.
045-311895.
Privé Cherry

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

Tel. 045-462805.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Diana
Escort

045-320343
320323

Ma t/m zat 12.00-24.00 uur. 'Nieuw, nieuw 5 nieuwe
meisjes bij

Privé
Yvonne

Kapelweg 4, Kerkrade.
Tel. 045-425100

Contactburo
Yvonne

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

Aanbieding in
Club Rustica

Trio met lesbisch show,. sexy meisjes verwelkomen
U. v.d. WeyerStraat 9,

Kerkrade-west. 045-412762
Zat. en zond. 14.00-24.00 u.

Ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22, Geleen.
Tel. 04490-^2315.

Buro Elvira
voor 'n priveadres

dame aanw. 045-419384.

Contactburo
Maastricht. Bemid. in prive-

adressen. 043-635264.

Assistentes
voor hun is niets te veel...
06-320.329.69 - 50 et p/m

Sex op 't werk
avonturen tijdens werktijd
06-320.328.69 - 50 et p/m

Gay-Phone
hot Gay stories zoals ze

horen te zijn
06-320.322.06 - 50 et p/m

itiarion de wilde
belt zomaar mannen,

wat doe jij...?
06-320.326.31 - 50 et p/m

Kom je
achter de ramen

Wij zitten al klaar...
06-320.326.69 - 50 et p/m

Lingerie
draagsters sexen alleen

voor liefhebbers...
06-320.327.34 - 50 et p/m

Anita
Privé en escort, ook zater-

dags. 045-352543.
Hete meisjes

fantaseren speciaal voor jou
06-320.327.69...50ct p/m

Blondy Sexy
Ster. Nieuw vanaf 10.00 uur.

Tel. 045-721759.
Vreemdgaanders vertellen

alles aan Anja. Luister...

06-320.322.08..
50 et p/m

Anoniem
Marcel en André en iedere

gay doet mee...
06-320.320.21 - 50 et p/m

Mr. Martin
Gay-Tele SM, dans naar

zijn pijpen...
06-320.323.05 - 50 et p/m

Tele-Sex
op zn heet, heter, heetst....
06-320.322.07 - 50 et p/m

Gay-Escort
hot Gay info met de beste

Call-80y5...
06-320.323.04 - 50 et p/m
Als ze 35 geworden zijn fbarsten ze pas echt 105...
06-320.327.35 *

50 et p/m <.
J. volsl. vrouw ontvangt

thuis van 12.00 tot 22.00 uur
045-729101. o

Joyce
Privé en escort. Ma. t/m wo.
va. 12-24 uur; do.-zat. va.

12-22 uur. 045-411766. 1,
Als u ons voor 12 uur 's mor- v
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966. ,

[drempels
WEG!

Geef vooreen samenleving
zonder drempels!

/TF\ Nationaal
foO6! Revalidatie
SA/ Fonds

Bunnik, 03405 - 63244.

Gemakkelijk, diskreet en snel!Wij garanderen strikte geheimhouding
Bedrag 96x 72x 60x 42x

3.000,- ■" - 71,- 92,-
-6.000- - 120,- 136,- 179,-

-12.000- 195,- 234,- 266,- 351,-
-18.000- 292,- 351,- 400,- 526,-
-24.000- 389,- 468,- 533,- 702,-
-36.000- 584,- 703,- 800,- 1053,-
-50.000- 781,- 976,- 1111,- 1463,--enz.
Elk bedrag tot ’.100.000,- en andere looptijd mogelijk.
Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzame aanschaf. Bij
overlijden meestal kwijtschelding.

GELD NODIG?
Binnen één dag beschikbaar

Krediet- pjnnd eH. rente Iheor.
bedrag md.rente pet imr loooL
5.000,- 100,- 13,8% 72

11.000,- 220,- 13,1% 71
20.000,- 400,- 12,8% 71
30.000,- 600,- 12,8% 71
50.000,- 1000,- 12.6% 70

j
EXTRA LAGE LASTENzonder taxatie-kosten .

KREDIET- LOOPTIJD IN *BEDRAG MAANDEN C
1ehyp. 2e en 3e hypoth. V
360 x 240 x 180 x 1201}

10.000,- 73,- 112,- 122,- 14$ n
15.000,- 110,- 168,- 183,- 218 ■25.000,- 183,- 281,- 305,- 363 d
40.000,- 293,- 450,- 489,- 50'
75.000,- 550,- 844,- 917,- 1091"cru.
Eff. jaarrente 1e hyp. vanaf 7,9%. 2e en 3e hyp, enf 5
leningen vanaf 11,39%. Bij ziekte, ongeval enz. yrijsi li
van aflossen mogelijk Vraag INFO. 0

f||||J|^
— I—-

,u§ki, NEDERLANDSE

I mm jKANKERBESTRIJDING
I 40 lA A R I KONINGIN WILHELMINA FONDS

SophialaanB,lo7sBR Amsterdam. Tel.: 020-6640991.
Giro: 26.000. Bank: 70.70.70.007

■■IRABINDRA I
I internationaal erkende verreweg be-I kwaamste en enige telepaat en helder-

B /fvl I ziende van Nederland met 44-jarige prak-
B 9S I ''lk en duizenden dankbetuigingen heeft
flk r~]m K _\ as- vrijdag 2 febrauri spreekuur

i van 10-18 uur in Oranje Hotel, t/oViJK ■ I stadsschouwburg te Sittard enF »^T 1 I zaterda9 3 februari van 10-18 uur
Is» SÊ I I'n Hotel Holiday 'nn. dichtbij hetBil» M E station te Eindhoven. Gr. parking,

I speciale wachtgelegenheid.
Rabindra sprak waar anderen moesten
zwijgen en helpt met al uw problemen.

ï

I 1
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TULE *At+A%*!ro BEDRUKTE
no cm. breed i" 11 \ V\Jt CARNAVALSKATOEN
vele kleuren _^ _^_\ __ ___^_^mtot^^ W* . .r,_^_\ M^^raM^K 140 cm. breed

K VC7Win3a|^V grote sortering "V

BEDRUKTE ZIJDE f^ïgj^ NIEUWE COLLECTIJHL ' L ; KINDERKATOEN

Nu Otep"". e* f Nu U«pl
34538 — j
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B VanGoghSpaarcertifJcaatiH f.

l£ r̂ _v^__^_—_^_ii__^__ w&tÊÊt' \

Wehebben Ij
eenmeesterlijke I

spaarvorm \
voor deechte \
liefhebben II

t
d

-let jaar 1990 staat in het teken van Vincent dien met één of meer prachtige reprodll, J
Gogh. Om deze meester te eren geven wij WEL jKKfiSluSyySï^a van werken van Van Gogh. Voor iedere f-r j

:en speciaal Spaarcertificaat uit: het Van Gogh die u inlegt, ontvangt u een reprodukttöj
>paarcertificaat. Jw een maximum van vier en uiteraard zola*1*

Met dit Spaarcertificaat geniet u een aantal voorraad strekt. i
jpmerkelijkevoordelen. Om te beginnen is het Wilt u meer weten over de- > Jils een waarkunstwerk uitgevoerd. Ukunt het ontvangtuuw inlegplus de opgebouwderente ze unieke aanbieding of wilt u #_
)ij wijze van spreken zo aan de muur hangen. retour. Een rente die maar liefst 0,25% hoger een Van Gogh Spaarcertificaat

Het Van Gogh Spaarcertificaat heeft een ligt dan derente op een vergelijkbare Deposito kopen, dan bent u van harte
ooptijdvan 1 jaaren is verkrijgbaar in coupures Rekening met een looptijd van een jaar. welkom op iederkantoor van de -^< i
ran f. 500,-, f. 1.000,- en f. 2.500,-. Na een jaar De echte liefhebber verrassen wij boven- Spaarbank. spaart*»"

De Spaarbank Limburg en de Pancratiusbank doen meer voor creatieve spaarde*
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Duitsland 1
3 tagesschau.

Unter der Sonne Kaliforniens.
W|kaanse serie. Afl.: Die Autopan-

R Bewegung macht Spass. Afl.

Ij tagesschau.
Fc ju D"Rat9eber: Reise (herh).

Mosaik-Ratschlage. Vandaag:
/wiwaarschuwen voor gezichts-fmssen.,Ein Sommer mit Vergangen-

Tv-fiim van Gianfranco Albano.
L- met Gianni Morandi, Sissy Hot-
te' Melonee Rodgers e.a. (herh.).
5j Urnschau.
Dj Persoverzicht.Tagesschau.
<jARD-Mittagsmagazin.
dQ Wirtschafts-Telegramm.
(Ij pagesschau.
lfje Flickerl und Fleckerl. Poppen-
!||e 'Afl.: Warum ist die Tante umge-
■k n-£ °'e Abenteuer von Torn Sa-

ünd Huckleberry Finn. SerieC f°man van Mark Twain. Afl. 4:Jq 'mnis urn Mitternacht.
«3 pagesschau.
1 7 cV Dad! Australische serie.
3jj pSpieie und Spione.
'ik, 'auengeschichten. Serie
ty"^portretten.
03 pagesschau.«an °as Recht zu lieben. Brazi-«ttp^ serie naar een roman van Ja-V^lair. Afl. 17.
k^ u,e Trickfilmschau. Teken-

L. F'lmtips - nicht für Kids. Kin-
l5r°9ramma.
|a 9esschau.

3$ £'ckparade.[ '""non & Simon,

18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 ""HerzJich willkommen bei
Heino und Hannelore. Amuse-
mentsprogramma.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Die goldene 1. Amusements-
programma rond de trekking van de
ARD televisieloterij.

21.00 Report. Baden-Baden.
21.45 Magnum. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Laura. Magnum helpt
een collega een rijke jongeman op te
sporen. Als ze hierdoor voor korte tijd
achter tralies komen, speelt de colle-
ga open kaart...

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Unter deutschen Dachern. Die

Meisterklinger, Beobachtungen beim
Berliner Philarmonischem Orchester.

23.45 Tagesschau.
23.50-23.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
*oor " en CAI-abonnees:
| Analen zie schema exploitant
»%

"~ 2wart/wit programma
% * s,ere° geluidsweergave

* tweetalig bij stereo-app.
* teletekst ondertiteling

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

"land 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/Tëlé 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
3q lSno Schooltelevisie.
k[, 'nia Mosa. Braziliaanse serie
«$ .Jpelia Santos. Afl. 107.
«0 ïl.'euws.
0$ ["< Tak. Animatieserie. Afl. 155.
\ '°ns. Afl.: Plons en de steen-
'o „.,

'In leven als. Vandaag: De
VD\(e Edison tweeling. (The Edi-
1. iq^s). Amerikaanse jeugdserie.
Se ' De pizzapoltergeist. Torn en
&6S( 9aan op zoek naar dè klop-
"**a' sj'e de klanten van Mamma's

t a|ace de stuipen op het lijf

va ppet snow- Poppenshow
<5 i^daag als gast: Alice Cooper.
1t>r otto-winnaars. Mededelingen

K.9ramma-overzicht.
% S'euws.
\"Uren. (Neighbours). Australi-
Vi k'e' AfL 286- Tiidens Shane's
'lu 9heid loopt een en ander misVeters.V ker weten? Rechtstreeks
%6

, en discussieprogramma over
i$ 'e thema's.
\ °n nnywood. Serie van zes

waarin Johnnywood op
55 9aat naar nieuw talent. Afl. 5.
Slh Ver min ")'" Maandelijks ge-
-1 Vandaag: Mijn
V cilinder en ik 00k of De 9e~
l n van het spijsverteringsstelsel;

Portret: artiest met astma; Mucovisci-
dose.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 The contract. 3-delige Britse

serie. Afl.1.
23.35-23.40 Coda. Herinnering uit de
toekomst, van Jan I.L. Thijs, door
Anouchka Balsing en Guido Teugels
(dans).

QKarla Godts presenteert
het gezondheidsmagazine
'Over mijn lijf. (BelgièlTV 1
- 21.55 uur.)

Nederland 2

NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

TROS
16.00 Belfleur. Vrouwenmagazine.
17.08 Het erfgoed Guldenburg. (Das

Erbe der Guldenburgs). Duitse serie.
Afl. 15: Het geheime huwelijk (1).
Achim Lauritzen en Jan Balbeek zijn
verwikkeld in een omkoopschandaal.

en Margot Balbeek tracht de relatie
tussen haar dochterKitty en Thomas
von Guldenburg te verbreken.

17.52 Het luchtruim overwonnen.
(Van Icarus tot de Concorde) (Rea-
ching for the skies). 14-delige Engel-
se serie over de luchtvaart. Afl. 1: De
pioniers.

18.52 Tik tak. Animatieserie. Afl. 6.
18.57 Alf. Amerikaanse serie. Afl.: Op-

sporing verzocht. Als Willie's dubbel-
ganger als gezochte verdachte op tv
wordt vertoond, zijn Alf en buurman
Trevor ervan overtuigd dat hij het echt
is.

19.20 TROS Kieskeurig. Consumen-
tenprogramma.

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

13-delige serie. Afl.: Het weerzien.
Eva denkt dat de verhouding met Jan
niet serieus is. Liza heeft een goede
en slechte mededeling voor Simon.

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

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

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

22.45 TROS Aktua. Actualiteitenru-
briek.

23.20 Tekunst en te keur. (Art world};
4-delige internationale serie over
kunst en kunstenaars.

00.20-00.25 Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.45 Naturund Medizin. Afl. 5: Ge-

burt als sanfte Landung.
14.15 Schaufenster 3sat. Met o.a.

Mund-Art en Nickelodeon, een Lon-
dens comedyduo. Herh.

15.15 Max H. Rehbein: Action. Joao-
zinho und die Götter, documentaire
over mystieke rituelen in Brazilië,
(herh.).

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

mer. Tekenfilmserie. Afl.: Die Wasser-
leitung.

16.25 Logo. Jeugdjournaal. Presenta-
tie: Barbara Biermann.

16.35 Auf den Spuren von Sherlock

Holmes. 8-delige Engelse serie. Afl.:
Der entlarvte Heilseher.

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

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

17.45 Hotel Paradies. Serie met Grit
Boettcher, Klaus Wildbolz, Friedrich
W.Bauschulte e.a. Afl.: Der Einsied-
ler.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage.
20.15 SOS vermisst. 7-delige Euro-

pese coproduktie. Afl. 1:Die Schwes-
tern aus Nizza. Twee oude dames
worden na een brand in hun bedrijf
vermist. Er zijn aanwijzingen, dat ze
nog in leven zijn. Hélène, oprichtster

van de hulporganisatie SOS, wordt
om hulp gevraagd.

21.45 Heute-journal.
22.10 Telemotor. Auto-magazine ge-
presenteerd doorKarl Senne.

22.40 Das kleine Femsehspiel: Gor-
ter aus Blech, documentaire van
Bernhard Türcke over heden en toe-
komst van de auto.

23.50 Zeugen des Jahrhunderts. Jiri
Hajek in gesprek met Hans Herbert
Westermann.

00.50-00.55 Heute.

" Eva Christian, Gert Haucke enKlaus Wildbolz in de serie
'Hotel Paradies. (Duitsland 2-17.45 uur.)

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serje. Afl. 81.
19.00 Zonen en dochters. (Sons and

daughters). Australische serie. Afl.
942.

19.25 Mededelingen en programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Ommekaar. Auto: stop. Over deonrustbarende stijging van het aantal

verkeersongevallenen of en hoe daariets aan gedaan kan worden
20.50 Wie slim is, sorteert. 7-delige

serie over afvalverwerking
21.20 Sprechen sic Deutsch. Cursus

Duits. Afl 3: Auf ein paar Minuten

" kommt es nicht an.
21.50 Uitzending door derden. Pro-

grammavan de Nationalistische Om-
roep Stichting.

22.35-23.05 Jazz Kasteel. Soft jazz inhet historisch kader van het kasteel
van Saffelaere met het Jack Van PollQuintet en Sofie als soliste.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOT
10.00 Hoor mij eens. Afl. 3.
10.30-11.00 (TT)Nederland en de

NAVO, een kwestie van vrede? Afl.
2.

NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
ROF
14.00-14.20 Skoalle-tv: Skiednis.

NOT
14.30 (TT)Het verhaal. Afl. 9.
TELEAC
15.05 Duits voor beginners. Deutsch

direkt.
15.15 Mest en milieu. Les 3.
15.45-16.15 You're welcome. Cursus

Engels voor beginners. Les 18.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Wist ik het maar. (Se eu sou-

blesse...).Ouders van Portugese jon-
geren vertellen over hun leven in Ne-
derland.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugd journaal.
18.55 (TT)Het klokhuis: Automatise-
ring van het boerenbedrijf.

19.10 Onder deAfrikaanse zon. (Un-
der African skies). Documentaire se-
rie. Deel 5: Zaïre.

20.00 Journaal.
20.25 Sport studio.
21.03 China in revolutie. Documen-

taire over de revolutie in het dagelijk-
se leven in China. Afl. 2.

22.00 NOS-laat. Actueel magazine.
Presentatie: Maartje van Weegen.

22.45 Klassieke mechanica. Bewe-
ging, zwaartekracht en energie. Les
32.

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz; 747kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88.2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 100 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/RTBF
14.00 Schooltelevisie. 16.55 Vacature-
bank. 17.10 Nouba Nouba. 17.35 The
Colbys (Les Colby), Amerikaanse se-
rie. Afl. 17: Les fiangailles. 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 a la une.
(herh.). 20.10 Doublé sept, spelpro-
gramma. 21.30 Planète des hommes,
documentaireserie. Reportage over
oudere mensen in de Cevennen. 22.30
Arts magazine spécial nord de la Fran-
ce, cultureel magazine, (herh.). 23.05

Weerbericht en laatste nieuws. 23.25-
-23.35 Bourse, beursoverzicht.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Veronique Ontbijtshow. Afwis-

selend ontbijtprogramma met van-
daag o.a. de medische rubriek.

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

(herh.).
11.55 Veronique Classique.
12.55 Bonjour les clips.
14.00 Ski Magazine.
14.30 Roy Rogers. Speelfilm.
16.00 Télékids. Kinderprogramma ge-

presenteerd Irene Moors met onder
meer tekenfilms.

Duitsland 3 West
08.55 Wer rastet, der rostet. Gym-

nastiek. Les 10.
09.40 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 7. Herh.
10.10 Schooltelevisie.
12.35 AK-zwo. (herh.).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 Der Liebe auf der Spur. 8-deli-

ge serie. Afl. 4: Was mem Herz be-
wegt. Herh.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 7.

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 Die deutsche Schlagerparade.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.
22.15 Landesspiegel: Ilse Kibgis,

Gelsenkirchen, Schriftstellenn, docu-
mentaire over deze arbeidster/schrijf-
ster uit de serie Menschen im Ruhr-
gebiet.

22.45 Sportplatz: Das eiskalte Aben-
teuer, reportage over twee Duitse
bobsleeërs diede top willen bereiken.

23.15 DDR vor Ort: Der 9. Oktober'B9
in Leipzig.

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

België/Télé 21
19.30 Journaal. 20.00 BVisages du ci-
néma francais: Aux yeux du souvenir.
Franse speelfilm uit 1948 van Jean De-
lannoy. Als Jacques Forestier als piloot
van Air-France op Afrika gaat vliegen
verlaat hij Claire, die daarop een zelf-
moordpoging doet. Enkele jaren later
ontmoeten ze elkaar weer. 21.40 Jour-
naal, (herh). Aansl.: Weerbericht en
beursberichten. 22.10-00.10 BLa
chanson éternelle. Egyptische speel-
film uit 1952 van Henry Barakat. Wafa
en Sana worden opgevoed door hun
oom Abdel Halim, samen met hun
nichtje Siham. Wafa is al sinds jaar en
dag verliefd op de zanger Wahid, maar
deze trouwt met Siham. Het huwelijk is
een ramp.
TV5

16.05 TVS Infos. 16.15 Nouveau mon-
de. 17.15 Les chance aux chansons.
17.45 La cuisine des Mousquetaires.
18.00 Des chiffres et des lettres. 18.20
Recréation. 19.00 Territoires. 19.30
TVS Infos et météo. 19.40Papier glacé.
20.00 Temps presents. 21.00 Sports.
22.00 Journal Télévisé et Météo. 22.30
Ciel mon Mardi. 00.00 Divan. 00.20-
-00.50 Fusions.

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. 907 Andere koffie.
10.07 M/V-Magazine. 11.07KRO's
Schone Kunsten 12.07 Echo-ma-
gazine (NOS; 12.30 Nws). 12.55
Meded. t.b.v. Land- en Tuinb
13.10 Echo-magazine. 14.06 Vero-
nica nieuwsradio. (17.30
Nws). 19.03 Veronica sportradio.
21.03 De plantage, met om 21.03
De radiovereniging; 22.03 De
Vlaamse Connectie. 23.06 Met het
oog op morgen. 0.02 De nacht
klinkt anders. 2.02 Muziek in de
nacht. 5.02-7.00 VARA's Ochtend-
humeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7 04 AVRO's
Radiojournaal. 904 De muzikale
fruitmand. 10.04 Vrouw 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: 14.43 De jazz van Pete Felle-
man; 15.04 Het spoor terug; 16.04
Ischa; 16.53 Vrije Geluiden; 17 04
Het nabije Westen. 18.04 Boeken;
19.04 Passages, passanten. 20 04
Timboektoe. 21.00-07 00 Zie Radip
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. 1404 Rigter 1604

Jackpot. 18.04 Driespoor. 19 03
Dubbellisjes. 20.03 VARA's vuur-
werk. 21.03 Popkrant. 22.03 VA-RA'S poppodium. 23.03-24.00Tracks

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
H3.05 Nieuws voor doven enenthorenden.. Welles Nietes. Discussiepro-
"jma. Stelling: Niet iedereen moetaanmerking komen voor een dure

)*sche behandeling.
(TT)Ja, natuurlijk Extra. Na-.Magazine. Vandaag: Zee-olifan-

' aan de Californische kust.
Kissy Fur. Amerikaanse leken-ene. Afl. 13 (slot) (herh.).

" Journaal.
NCRV sport op I. Tweeweke-

jsportmagazine.' Disney Parade. Tekenfilmma-
"ne, gepresenteerd door Melline

'leurs en Jochem van Gelder.Op de groe j. Kinderen praten. bekende Nederlanders over ge-naken." Journaal.
'o 7e Roze Panter. Amerikaanse*n<ilm. (herh.).

Bull's eye. Spelprogramma.
jjSentatie:Guido Jonckers.Roseanne. Amerikaanse come-*r'e. Afl.: Dear Mom and Dad. Ro-., nes ouders komen op bezoek en
7
e" iedereen stapelgek.

tic lid van oorlo9- (War and
rnbrance). Amerikaanse serie.

wt h
Mei 1942' Natalie en Aaron

i.
a' net langzamerhand te heet on-ae voeten in Italië. Ondertussen
Wen de Japanners een beslis-e slag tegen de Amerikaanse

l Songbook. Muziekprogramma.l*en: Lee Towers, Dave, Newsea-

"'er en nu. Actualiteitenrubriek.L Signaal. Meditatie.
0 iour"aal.

nocturne. Klassieke muziek.saag: 1. Deel 1 uit de symfonie
or !? D' van ScnuDert- Uitgevoerd
'de Wiener Symphoniker 0.1.v., 9es Pretre. 2. Deel 1 uit piano-

concert in G, KV 453 van Mozart. Uit-
gevoerd door het Symfonie Orkest
van de ORF 0.1.v. Michael Gielen.
Tünde Kurcer, piano.

23.36-23.38 Huizen van Oranje. Van-
-daag: Huize de Paauw, Wassenaar,
(herh.).

"Albert West ontvangt gas-
ten in het programma
'Songbook'. (Nederland 1 -
21.13 uur.)

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - Fit bleiben.
Afl.ll.

08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 7.

09.00-10.55 Schooltelevisie.
16.25 Von Eremiten und Mönchen.
Das christliche Reich, afl. uit de serie
Die Christen.

16.55 Der Hochdamm. Afl. uit de se-
rie Eingriffe in den Naturhaushalt.

17.10 Wales. Afl. uit de serie Jenseits
des Kanals/Beyond the Channel.

17.30 Telekolleg II: Cursus wiskunde.
Les 7. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Menschen und Tiere. Serie na-

tuurdocumentaires. Vandaag: Der
Elefantenmarsch.

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Ob sic
mich liebt?

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.

Europabrücke.
19.30 Vis a Vis. Een Duits/Frans ma-

gazine.
20.15 Max-Ophüls-Preis '90. Repor-

tage van het Saarbrücker Filmfestival
voor jonge regisseurs.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 BTruffaut-cyclus: Jules und
Jim (Jules et Jim). Franse speelfilm
uit 1961 van Frangois Truffaut. Jules
en Jim zijn hartsvrienden. Hun ver-
schillende nationaliteit, Duits en
Frans, en gemeenschappelijke liefde,
Cathérine, verandert hier niets aan.
Er ontstaat een relatie tussen de drie,
die jaren lijkt stand te houden.

23.00 Jules und Jim. Ein Requiem,
documentaire over de personen die
model stonden voor de hoofdperso-
nen in Truffauts film.

00.00 Naturund Medizin. Afl.4: Reu-
ma.

00.30-00.35 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met W.L. Brugsma. (8.00 Nws.).
900 Continu klassiek. 11 00 TROS
Concertzaal: Symf. Ork BRT met
viool. 12.30 Nieuwe klassieke pla-
ten. 13.00Nws. 13.02De klassieke
top tien 13 30 Belcantorium: A.
Muz. voor bariton en piano. B. Muz.
voor bariton, mezzo-sopraan, koor
en ork 16.00 Het Kunstbedrijf.
17.00 In kleine bezetting. 18.00
Nws. 18.02 Lied van de week.
18.15 Leger des Heilskwartier
18.30 Muziek in vrije tijd. 19.25Ne-
derlandse pianomuziek. 20.00
Nws. 20.02 Radio Symf. Ork. en
Radio Filharm. Ork. 21.30 Litera-
ma. 22.30 Orgelconcert. 23.10-
-24.00 Kamermuziek.

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 Een huis op wie-
len. 10 00 De wereld zingt Gods lof
10.50 Tekst en uitleg 11.00 Studio
55. 12.00 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 vanhet GPV. 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 DTP. 22 00-22.30 De filoso-
fen.

RTL Plus
06.00 Die Zwei von der Dienststelle.

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

Deutschland. Ontbijtshow.
08.30 RTL aktuell.
08.35 Télé-boutique. (herh.).
09.00 RTL aktuell.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.05 Der Preis ist heiss. (herh).
10.35 «Flash Gordon. Amerikaanse

serie. Afl.: Der gefangene von Mon-
go. (herh.).

11.00 Der Sechs-Millionen-Dollar-
Mann. Amerikaanse serie. (herh.).

11.45 Baretta. Amerikaanse misdaad-
serie, (herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL Orkest.

13.00 Télé-Boutique.
13.25 Heute bei uns.
13.30 California Clan. (Santa Barba-

ra). Amerikaanse serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Der Chef. Amerikaanse serie,

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

(My secret identity). Amerikaanse se-
rie. Afl.: Man muss es nur versuchen.

16.30 Computer Kids.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma gepresenteerd door Harry
Wijnvoord. v

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

17.55 RTL aktuell.
18.00 Baretta. Amerikaanse serie.

Afl.: Die Sippe ist starker.
18.45 RTL-aktuell.Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Goliath wird vernichtet (2).
20.15 Brille mit Goidrand.
22.05 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht.

22.50 RTL aktuell.
23.00 Eine Chance für die Liebe.

Programma over relaties met Erika
Berger.

23.40 Her mit den römischen Skla-
vinnen. (Up Pompei). Engelse peel-
film uit 1971 van Bob Kellett, met
Frankie Howerd, Michael Horden,
Lance Percival e.a.

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

01.55-02.00 RTL plus-Aerobics.

SSVC
12.30 Write and read.
12.45 Middle English.
13.00 All sorts.
13.15 Playbus.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Hudson and halls.
14.50 Take the plunge.
15.15 The Clothes Show.
15.40 Children's SSVC. Met The

Raggy Dolls.
15.55 Happy Families.
16.10 T-bag and the pearls of wis-

dom.
16.30 All Change.
17.00 Blue Peter.
17.25 Countdown.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale farm.
18.40 News and weather.
18.55 Tomorrow's world.
19.25 Brookside.
20.15 SSVC TV Christmas competi-

tion results.
20.20 The Eurythmics.
22.00 News and weather report.
22.30 World in action.
22.55-23.55 The Commonwealth ga-

mes today.

Eurosport
06.00 Sky, the World Business Report.
06.30 Sky, European Business Chan-
nel. 07.00 Sky, The D.J. Kat SHow.
10.00 International Motor Sport. 11.00
NHL lee Hockey. 13.00 Ringside, Best
of the Superbouts. 14.00 Paris-Dakar
Rally. 15.30Two Legends. 16.00 Com-
monwealth Games. 18.00 European Fi-
gure Skating Championships. 20.30
Sportmix. 21.00 World Championship
Motor Sport. 22.00 WWF Wrestling.
00.00 Basketball. 01.00-02.00 Rugby.

SAT 1
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. Der Pri-
vatdetektiv.o9.so Teletip Test. Aansl.
Ihr Horoskop. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05
SAT.I Teleshop. 10.30 «Dr. Holl. Duit-
se speelfilm uit 1951 van Rolf Hansen.
Aansl. tekenfilm. 12.15 Glücksrad.
13.00 Téléborse. 14.00 Programma-
overzicht. 14.05 Koalabarchens Streif-
züge. Amerikaanse tekenfilmserie.
14.30 Teletip Geld. Aansl. Horoskop.
14.40 General Hospital. Amerikaanse
familieserie. 15.30 Happy Days. Ameri-
kaanse familieserie. Afl. Anatomie nach
Noten. 16.05 Bonanza. Amerikaanse
westernserie. 17.00 SAT.I Bliek. 17.10
Nachbarn. Australische serie. Afl. Sor-
gen urn Ju1ie.17.35 Teletip Auto. 17.45
Programma-overzicht. 17.50 Cannon.
Amerikaanse misdaadserie. 18.45 SAT
1. Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en pro-
gramma-overzicht. 19.05 Glücksrad.
19.50 SAT.I Bliek. 20.00 Feste feiern.
Muziekprogramma. 20.55 SAT.I Bliek.
21.00 Blob, Schrecken ohne Namen.
Amerikaanse speelfilm uit 1958 van Ir-
vin Yeaworth. jr. 22.35 SAT.I Bliek.
22.45 Die Profis. Engelse misdaadserie

i van Martin Campbell. 23.35 Hotel am
iVenusberg. Satirische mini-serie rond
i het politieke Bonn. 23.45-23.55 Pro-
i gramma-overzicht.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d Dag en Muziek
8.05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Ruilbeurs, Agen-
da en Muziek. 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
600 Nieuws. 6.05 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 Hef 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

2000 Lukraak 22 00 Nieuws
22.05 Haverklap 23.30-6 00
Nachtradio. (0.00, 5.00 en 530
Nieuws.)

WOR4
4.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 905 Musikpavillon. 12 07
Gut aufgelegt. 14.05 Wirtschaft
15.00 Café-Konzert 16.05Heimat-
melodie. 17 00 Musik-Express
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum Traurnen
22.30-4 05 Nachtexpress

BBC Europe
07.25 Today's viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News.
10.05 Programma volgens aankon-

diging.
10.20 Kilroy.
11.00 News.
11.05 Going for gold.
11.30 Playbus.
11.55 Five toeleven.
12.00 News.
12.05 Commonwealth games.
13.00 News.
13.05 Commonwealth games.
14.00 One o'clock news.
14.40 Outlook.
15.00 News.
15.05 Horizon.
16.00 News.
16.05 Programma volgens aankon-

diging.
17.20 Jackonory.
17.35 Knowhow.
18.00 Newsround.
18.10 Grange HM.
18.30 Programma volgens aankon-

diging.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Holiday 90
20.30 Eastenders.
21.00 Commonwealth games.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 A sense of guilt.
23.30 Newsnight.
00.15 The late show.
00.55 Weatherview.

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. 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 European Top 20
23.00 VJ Maiken Wexo. 02.00 Night Vi-
deos. 06.30 Club MTV.

Belg. Rundfunk
6 35 Radiofruhstuck 7 15 Wunsch-
kasten. 07.45 Veranstaltungska-
lender 08.30 Besinnliche Worte
09 05 Musikexpress 1000 Gut
Aufgelegt. 12 00 Veranstaltungs-
kalender Musik bei Tisch. 12 15
Veranstaltungskalender 13.00
Frisch auf. 14 05 Schulfunk. 14.25
Musikzeit heute. 15.00 Nachmit-
tagsstudio. 16 05 Spotlight 17 05
Oldiekiste 18 10 BRF Aktuell
18.40-2005 Musikiournal.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Tref! nach
elf. 12.00RTL Themen 12.15 Ca-
sino parad» 14 00 Viva 16.00 En-
tenjagd. 17.00RTL-Themen. 17.15
Musikduell 17 50 Sportshop. 1900
Neunzehn - Vierundzwanzig: Ram-
penlicht 00.00-01.00 Traumtanzer

KIJK ELKE
DAG

LIMBURC^ DAGBLAD

Met muziek van
SKYBAPIQ

045-739300
17.00 5 Uur Show. Middagmagazine.

Om 17.30 Nieuws en weer.
18.00 Journaal.
18.10 Prijzenslag. Quiz.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Terug naar Camelot deel 2.
19.30 Wordt u al geholpen? Engelse

comedyserie.
20.00 Gaaan met diebanaan.
20.45 Jukebox.
21.10 Stingray. Amerikaanse serie.

Afl.: De op een na fijnste man ter we-
reld.

22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 The Heil with Heroes. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1968.
24.10 Journaal.
00.20 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Terug naar Camelot deel 2. (herh.).
01.10 Bonjour Les Clips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.30 Duo. Quiz.
05.00 Veronique Classique.
Wijzigingen voorbehouden!
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blauwe giroboekje. Fui

EF-eHetzelfde boekje dat u kuntRKT
bruiken voor andere Postbank-zake
als betalen en sparen. Makkelijker

Ihet eigenlijk niet.
Maar beleggen bij de Postbank

natuurlijk niet alleen makkelijk, het is ~J
heel aantrekkelijk. 62

Omdat u bij het Postbank Be
gingsfonds een ideale combinatie j
vindt tussen uitstekend rendement k»
weinig risico. *£

Het Postbank Beleggingsfonds^
spreidt de beleggingen namelijk. %en

obligaties, aandelen, onroerend goe< i

liquiditeiten en edele metalen.
Dat heeft tot gevolg dat het ri-

tot een minimum wordt beperkt.
i

Wat het rendement betreft:
frie

beleid van het Beleggingsfonds is e^
gericht een rendement te behalen datg
hoger ligt dan de hoogste rente op

Ir, i
spaarvormen van de Postbank.

Deelnemen is dus alleszins d'Jri

moeite waard.
Vooral omdat dit al met relui

kleine bedragen mogelijk is.
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! 'lni

iedereen in haar Beleggingsfonds tv?
I *'kunnen deelnemen. ?*5Vandaar dat de minimuminleg *ns
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PvdA in raad Voerendaal:

'Toeristisch plan
duur prutswerk'

Meevaller voor
muziekkorpsen
in VoerendaalHEERLEN - De Heerlense politie is begonnen met het wegwerken

van de achterstand in de ten uitvoerlegging van arrestatiebevelen.
Vijfentwintig personen werden gisteren voor de keuze gesteld: de
boete betalen of insluiting in een politiecel.

bied Terworm te reser-
veren voor toeristisch-
recreatieve activiteiten
kwam volgens haar uit
de koker van Jongen
zelfen niet, zoals gesug-
gereerd, uit die van de
gemeente Heerlen. „Wij
vrezen dat het landelij-
ke Terworm op termijn
alsnog wordt opgeof-
ferd aan de doldwaze
pretparkideeën van
onze regionale en pro-
vinciale plannenma-
kers", aldus het PvdA-
raadslid.

Twintig trokken onmiddellijk hun portemonnee. Vijf wilden aanvan-
kelijk niet betalen, maar eenmaal op het politiebureau aangekomen
veranderden zij van gedachten.

VOERENDAAL - 'Een
stukje prutswerk van
150.000 gulden.' Zo
kwalificeerde de PvdA-
fractie in de gemeente-
raad van Voerendaal
gisteren het door Plan-
buro Jongen gemaakte
Toeristisch en Recrea-
tief Plan voor Oostelijk
Zuid-Limburg.
Geen enkel raadslid
was enthousiast over
het nu al omstreden
plan, maar het PvdA-
raadslid Meis Simons
ging in haar kritiek het

verst. Zij twijfelde
openlijk aan de compe-
tentie van Jongen en
vond het een plan zon-
der frisse ideeën en vi-
sie. „We hebben sterk
deindruk dat Büro Jon-

gen iedereen te vriend
heeft willen houden.
Voor iedere gemeente is
wel iets bedacht dat al-
lang op papier bestaat",
zei Meis Simons.
Het voorstel om het ge-

IMK wil verbinding tussen markt en grootwinkelbedrijven

Centrum Kerkrade groter

Van onze verslaggever

VOERENDAAL - De vijf harmo-
nieën en fanfares in Voerendaal
kunnen in de toekomst een bijdrage
van maximaal 2000 gulden per jaar
tegemoet zien als bijdrage in de kos-
ten van de opleiding van jeugdige
muzikanten aan d.e muziekschool.
Zeer tegen de zin van het college en
met name wethouder Hermans be-
sloot een meerderheid van de ge-
meenteraad gisteren de plaatselijke
muziekkorpsen op die manier fi-
nancieel de helpende hand toe te
steken.
Wethouder Hermans sprak zelfs van
een verkiezingsstunt. Hij verzette
zich met hand en tand tegen het
door het door CDAer Verhoeven in-
gediende voorstel om in principe
dertig procent van de muziek-
schoolkosten te vergoeden. „Vijf
verenigingen worden bevoordeeld,
terwijl de andere het gevoel zullen
krijgen dat we ze in de kou laten
staan", aldus Hermans. Hij wees er
op dat van de vier ton subsidie die
de gemeente Voerendaal jaarlijksin
het plaatselijke verenigingsleven
pompt, vijftigduizend gulden naar
de vijfmuziekkorpsen gaan. „Dat is
in verhouding al veel en nu krijgen
ze er ook nog wat bij."
De wethouder had geen goed woord
over voor de manier waarop het
voorstel werd gelanceerd. „Het is in
beslotenheid vooraf geprepareerd.
Dat vind ik niet democratisch. Men
is slechts uit op één ding: punten
scoren." Het verhaal van Hermans
maakte weinig indruk. Met negen
stemmen voor en vijf tegen (PvdA,
raadslid Moonen en de wethouders
Hermans en Uitterhoeve) werd het
voorstel aangenomen. Een ironisch
bedoeld voorstel van de PvdA om
alle verenigingen als 'verkiezings-
douceurtje' dan maar een dergelijke
tegemoetkoming toe te kennen,
werd niet in stemming gebracht.

B en W werden gisteravond trou-
wens nóg een keer met een door de
raad ingediend voorstel geconfron-
teerd en ook dat haalde de eind-
streep. Op voorspraak van raadslid
Mertenskrijgen deverenigingen die
in Voerendaal oud papier inzamelen
daarvoor voortaan een garantie-
prijs. Voor dit jaar is die bepaald op
7 cent per kilo.

Meneer Erven is gepensio-
en derhalve staat zijn

~ Vrijxvel dc hele dag op eenfterplaats bij dc Dille-
kn" Heerlen. Natuurlijk
Ik "et Doertuig daar ook ten
fk°r>n e storm van verleden
l. üe dag na diestorm deed
y1 onder dc motorkap van
k,j aufo een opmerkelijke
f '■ Naast dc schokdemperJ lanielijfc een kakelvers
Weuje. Het kostte even
L^'ucixierfc, zon ei moet tochL*^ vandaan komen, maarf' £urefca. Van onze verslaggever

KERKRADE Het
(winkel)centrum van Kerkra-
de moet groter worden. Het
ligt voor de hand een koppe-
ling te maken tussen hetKerk-
raadse hoofdwinkelcentrum
en de grootwinkelbedrijven
aan de 'overkant' van de Gru-
pellostraat.

ei (2)

buren van Erven hebben
: p'jfc kippen. Waarschijn-s één van hen tijdens de
m 'os9ebrorcen' en heeft on-
a a,c gezocht in de auto van
pensioneerde. Of, om het zo
J" e ?ns te zeggen, daar haar

iet J' te kunnen. Het beest
i*° geschrokken zijn van de,g, dat het zonder moeite zijn
;p °n winden onder demotor-
C^s dank liet ze dus een eir> dat de heer Erven overi--I^-et veel smaak heeft opge-

Met deze opmerkingzette onderzoe-
ker Benner van het Instituut voor
het Midden- en Kleinbedrijf (IMK)
de deur wagenwijd open voor een
aanpak van de Grupellostraat, mo-
gelijk in de vorm van een promena-
de zoals de Kerkraadse onderne-
mers eerder al suggereerden.

Benner was gastspreker tijdens een
bijeenkomst voor de verzamelde
ondernemers van Kerkrade, die
eenstemmig akkoord gingen met de
plannen om het centrum een fikse
opknapbeurt te geven.

Come back
Van Gessel

#Van onze verslaggever

Huurkwestie
voor rechter

Van onze verslaggever

Hard-rock
Ikfjo 9 de poppodia in onze re-
l ioe ; ket steeds beter. En dat
r'lh eens anders geweest. De

5\ i*n van Nova, de vele po-

'■ j^ landgraafdie een twee-
iN r?^ beleven, en ga zo maarNe J^)0r- Wat dat betreft is er
hl re d nieuws uit Brunssum.
rV^ek-ca/é Sheltur wordt 3
\ i** heropend: bekende
\ £ een nieuw jasje.Niet al-
'Uj. * er heel wat verf tegen de
Sbii aa-ngegooid'', ook is het
Hiu vernieuwd en be-
\. Sheltur over een geheele ichtshow. Op genoemdem Wordt die lichtshow offi-'ij[ ln gebruik genomen ter-
\ P een groot scherm hard-
\ 'deos getoond worden.
% £ naar Sheltur. Headban-
\® *eve vooralsnog wel re-
Vd te houden met depas ge-e muren.

Kleurrijke
vogels boven
Schaesberg

" Ralf van der Weide en Jeroen van
Grieken in de weer met hun vliegers.

Foto: DRIES LINSSEN

Actieplan
Het IMK denkt over drie maanden
een actieplan te kunnen presente-
ren dat de aanzet moet vormen voor
een integraal centrumplan, dat
vorm gegeven moet worden door
gemeente, ondernemers en project-
ontwikkelaars samen. Dit volgens
de formule van 'stadsmanagement'.
De ondernemers zetten een belang-
rijke stap door de oprichting van
een gezamenlijke winkeliersvereni-
ging, die gesprekspartner van de ge-
meente wordt. „Er zijn blunders be-
gaan, we zijn te laat, maar als we
niets doen is er over tien jaar niets
meer", luidde de conclusie van vice-
voorzitter Wim Hoeve.
IMK-vertegenwoordiger Benner gaf
al een voorlopige analyse van het
Kerkraadse centrum, waaruit blijkt
dat er de nodige handicaps te over-
winnen zullen zijn. Zo woont de be-
volking zeer verspreid en is het cen-
trum moeilijk bereikbaar.
Kerkrade-Centrum kan bovendien
op heel wat concurrentie rekenen.
Stadskernen als Eygelshoven vor-
men met hun eigen winkelcentra
een fikse concurrentie voor Kerkra-
de-Centrum op het gebiedvan semi-
duurzame artikelen.

teriaal - bamboe, carbonstaven en stof -
koopt hij in Oirsbeek, Aken of gewoon op de
markt.

HEERLEN - Jeroen Van Gessel
maakte gisteravond een opmerkelij-
ke come back in de Heerlense ge-
meentepolitiek. De ledenvergade-
ring van het CDA benoemde hem
tot tweede kandidaat op delijst voor
de gemeenteraadsverkiezingen.
Aanvankelijk kwam Van Gessels
naam helemaal niet voor op de kan-
didatenlijst. Maar de leden wensten
het zittend raadslid overduidelijk
alskandidaat-wethoudernaar voren
te schuiven.
Lijsttrekker bleef Hub Savelsbergh,
terwijl Els Haenen naar de derde
plaats doorschoof door de tegen-
kandidatuur van Van Gessel. Over
de verdere verdeling van plaatsen
op de verkiezingslij st werd gisteren
zeer laat nog vergaderd.

LANDGRAAF - Het zal geen enkele Land-
gravenaar ontgaan zijn dat bijna dagelijks
boven de Draf- en Renbaan kleurrijke vogels
fladderen. Aan detouwtjes trekt Ralfvan der
Weide, diebezeten is van het vliegeren. Thuis
heeft hij ongeveer 250 - zelfgemaakte - vlie-
gers liggen, waarvan er regelmatig een aantal
het Landgraafse luchtruim kiest.
Zijn verzameling mag gerust gigantisch wor-
den genoemd, evenals zijn kennis ter zake. Al
van kindsbeen af is Van der Weide verslin-gei-d aan het vliegeren. En veel Landgravena-ren die hun hond uitlaten op het terrein nabijderenbaan wonen gewillig de colleges bij diede vliegerfanaat gratis en met graagte geeft.Overigens is Van der Weide niet de enige'vliegenier : ongeveer vijftien mensen komenregelmatig hun vlieger uitlaten waar anderendat met de hond doen

halen. Momenteel legt Van der Weide de laat-ste hand aan een vlieger die zijn eigen VW-kever moet voorstellen.
Van derWeide zat eenjaar geleden nog in eenrolstoel. Ooit kreeg hij in Maastricht de la-
chers op zijn hand toen de vlieger diehij aan
zyn karretje had vastgemaakt zon snelheid
ontwikkelde dat hij er achteraan hobbelde.
Momenteel hoeft de Landgravenaar geen ge-
bruik meer te maken van de rolstoel. In
Landgraaf is nog geen club van vliegers,
maar Van derWeide meent dat dat er nog wel
een keer van zal komen. Zeker gezien het en-
thousiasme van de toehoorders. Overigens isRalf van der Weide gaarne bereid om ieder-
een te informeren over zijn hobby. Plaats van
handeling: het grasveld achter het terrein
van het auto-kino.

Door de relatief grote afstanden tus-
sen de stadskernen zullen inwoners
uitEygelshoven bovendien vaak ge-
neigd zijn in Landgraaf te winkelen
en die uit Kerkrade-West in Heer-
len. Bovendien hebben grote steden
alsAken en Heerlen een grotere uit-
straling.

De kosten van een vlieger variëren van eenpaar gulden tot duizenden florijnen. Het ma-

Hel(2)
'lder lPe. week viel een tweede
1(Je k i een aantal inwoners
k[a Us- Daarin wordt vooral
fyj nns 9ebrofcen voor het ver-
'lte/e' biecht. Algemene abso-
% °u niet deugen, en het na-

*t<Hit Van boetedoening na de
?lj e 2°u wel eens kwalijke ge-
W bunnen hebben in hetnar*aats.

Hel
\ £ °-e donderdagnachten
i^Ur lang bidden en zeker
i wee/c een dag op water

leven. Onder meer
UU, kreeg een
fy a' i?iu;oners van bejaar-
idg^'nini Douvenrade on-
eij !n de brievenbus. Mochten
dn toners daar geen gehoor

6" an dreigt 'le' en
rTmenis- De folder waarttktlnaen in staan, is niet on-L De rectoren van

ie 0
nradeproberen deonrust

'"in e inwoners is ont-
H ? enigszins te sussen. Niet
\ e zeggen dat het onzin is,
"9er^° diplomatiek mogelijk
f )ceri5e a' tang tijdens
tf uit dat de fol-et van hen afkomstig is.

Tot de verzameling van Ralf van der Weide
behoren vliegers die lijken op parachutes ot
deltavliegers. Hn' heeft een vlieger in bezit
die bestaat uit 85 kruisvliegertjes in de kleu-
ren van de regenboog. Dit soort vliegers kan
bij sterke wind niet de lucht in. Een week ge-
leden nog moesten er zeven man aan te pas
komen om een grote vlieger weer binnen te

Vervuilde grond blijft
nog op In de CramerCollege Brunssum

wil V&D behouden

BenWadviseren raad vandaag om motie aan te nemen grootschalige plannen om het stads-
centrum nog meer als winkelkern te
profileren. Bij het ontwerpen van
die plannen is ook rekening gehou-
den met V&D. De motie omvat al-
lerleerst het verzoek tot behoud van
V&D voor Brunssum. Mocht dat
niet lukken dan wil de gemeente zo
snel mogelijk weten wat V&D met
het leeggekomen gebouw van plan
is.

ktct eSart natuurlijk geen
h

en vasten °°'c niet-
't [j. bejaarden de stuipen op
1cJtt_en, daar hebben we

e' Wat moeilijker mee.

Hel (3)
9 afk eerste folder stonden

%e heldingen van Maria,
He

en Het Heilig Hart. De
zouden uitspra-

\ ~n Maria zijn, gedaan tij-
i

ar versciïijning in het
'%, avische bedevaartsoord
lkl*9°rje. De tweede folder\ Q °°P het eerste gezicht uit
kyneel andere koker te ko-

men.
De gemeente Brunssum denkt dat
het vertrek van het V&D-filiaal ern-
stige gevolgen zal hebben voor hetplaatselijke centrum en de daar aan-
wezige winkels. Anders gezegd: alsV&D uit Brunssum verdwijnt, dan
zal ongetwijfeld ook het gemiddel-
de klantenbestand fiks teruglopen.
Bovendien is Brunssum bezig met

Kerkrade
InKerkrade waar V&D ook wil ver-
trekken, is het gemeentebestuur
niet van plan een soortgelijke actie
te voeren. De gemeente zegt het te
zullen betreuren als V&D zou ver-
dwijnen, maar denkt dat er genoeg
andere warenhuizen zijn die zich in
Kerkrade willen vestigen.

BRUNSSUM - Het college van
Brunssum beschouwt het geplande
vertrek van V&D uit die plaats als
een zodanige economische aderla-
ting, dat men de directie van het wa-
renhuis met klem wil vragen in de
oud-mijnstad te bUjven. Vandaag
stelt het college de raad voor een
motie van die strekking aan te ne-

MAASTRICHT/BRUNSSUM - De
familie Van der Veen aan de Eind-
straat in Brunssum heeft een kort
geding aangespannen tegen de
plaatselijke woningvereniging. De
familie wil voorkomen dat het huis
naast het hare wordt verhuurd aan
het gezin Simons, waarmee zij al ja-
renlang op voet van oorlog leeft.
Beide families woonden in het ver-
leden al eens naast elkaar en dat
leidde tot vernielingen, vechtpartij-
en en zelfs zware mishandelingen.
Aan de problemen kwam een einde
toen de familie Simons naar een an-
dere wijk in Brunssum verhuisde.
Nu is de woningvereniging Bruns-
sum echter van plan de familie Si-
mons weer een woning aan de Eind-
straat toe te wijzen. Het kort geding
dient aanstaande vrijdag voor de
rechtbank in Maastricht.

Inbreker ontkomt
HEERLEN - Een inbreker is er in
geslaagd uit handen van de Heer-
lense politie te blijven, nadat hij bij-
na op heterdaad was betrapt. De
man was een pand aan de Nieuw-
straat binnengedrongen, waarbij
het inbraak-alarm in werking werd
gesteld. Toen de politie arriveerde
vluchtte de inbreker juist weg via
het dak van een aangrenzende gara-
ge. De spullen die hij had gestolen,
werden in de buurt teruggevonden.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De provincie hoopt
nog dit voorjaar te kunnen begin-
nen met het afgraven van de ver-
vuilde grond op In de Cramer. De
grond wordt voorlopig opgeslagen
op het terrein zelf. Deze opslag kost
een miljoen gulden, een bedrag dat
uit de PNL-pot moet komen.
Zoals bekend wil Heerlen op het
terrein een aantal projecten realise-
ren, zoals het Themacentrum Wo-
nen, een tuincentrum en eventueel
een groot zwembad. Maar sloperijen

op het voormalige regionale woon-
wagencentrum hebben de grond
flink vervuild, zodat een ingrijpen-
de sanering nodig is.
Die sanering van de vervuilde
grond kost bijna 22 miljoen gulden
en wordt betaald door het ministe-
rie van Vrom. Dit heeft inmiddels al
een eerste bijdrage van 4,5 miljoen
gulden gegeven aan de provincie,
die de sanering moet uitvoeren.
Probleem is dat Limburg nog geen
opslagplaats heeft voor vervuilde
grond. Enige oplossing is daarom
voorlopige opslag van die grond,
maar Vrom is niet bereid om dat te
betalen. Omdat Heerlen niet langer
wil wachten met de ontwikkeling
van zijn plannen is nu het volgende
bedacht: een stuk grond van een
hectare op In de Cramer wordt door
Heerlen verhuurd aan de provincie.
Deze slaat daar de vervuilde grond
op totdat decentrale Limburgse op-
slagplaats gereed is.

Keyboards gestolen
HEERLEN - Bij een inbraak in een
muziekwinkel aan de Hoofdstraat
in Hoensbroek zijn in de nacht van
zondag op maandag twee key-
boards gestolen. De daders kwamen
binnen door een ruit vap de deur te
vernielen.

Als alles goed gaat, kan met de sane
ring nog ditvoorjaar worden begon
nen. De bouw van de meubelboule
yard begint aansluitend. Wethoudei
Savelsbergh hoopt nog steeds da
de oplevering van het project in he
voorjaarvan 1992 kan geschieden.

Deze variant kost een miljoen gul-
den, die men hoopt te krijgen uit de
PNL-pot. De beslissing hierover
valt begin februari als de PNL-com-
missie bijeenkomt.
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De politie zal de komende dagen nog meer mensen tegen wie een ar-
restatiebevel is uitgevaardigd met een bezoek vereren.

Zitten of betalen



Dankbetuiging
Bij deze willen wij iedereen
van harte bedanken voor
de vele felicitaties,
bloemen en cadeaus die
wij mochten ontvangen ter
gelegenheid van ons
gouden huwelijksfeest,
ook namens onze
kinderen.
Het was voor ons een
onvergetelijke dag.
Een bijzonder woord van
dank aan de Harmonie St.
Cecilia uit Hoensbroek.

Sjeuf Knarren
Toos
Knarren-Verleijsdonk

Adriaanstr. 5, Hoensbroek

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

Jan Lambrichs
oud-wielrenner
weduwnaar van

Catharina Gorren
Hij overleed op 74-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: Tiny Knebel-Lambrichs
Harry Knebel
Richard, Ellen, Koen, Nicole
Emerentia en Hugo

Kerkrade: Riet Handels-Lambrichs
Harry Handels
Janine, Guido
Familie Lambrichs

6463 BH Kerkrade, 28 januari 1990
Poyckstraat 20
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 1 februari as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van St.-Petrus-Maria ten Hemelopne-
ming te Chèvremont, waarna aansluitend de cre-
matie zal plaatsvinden in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Pap, opa, wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van woensdag 31 januari as. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00uur 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.

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, delen wij u mede dat, na
een liefdevolle verzorging in het bejaardenhuis
huize Douvenrade te Heerlen, op 83-jarige leeftijd,
toch nog onverwacht van ons is heengegaan, onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Mia Wulfers
weduwe van

Joop Schenk
Kinderen en kleinkinderen

Heerlen, 28 januari 1990
Bejaardenhuis huize Douvenrade
Corr.adres.' Graaf Janstraat 23, 1941 KD Beverwijk
Gelegenheid om van moeder afscheid te nemen da-
gelijks van 16.00tot 17.00 uur in derouwkapel van
het ziekenhuis te Heerlen.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 1 februari om 13.00 uur in de paro-
chiekerk van de Heilige Familie te Schaesberg.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Diep bedroefd geven wij u kennis dat ten gevolge
van een noodlottig ongeval in huis, toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan, gesterkt door de h.h.
sacramenten, mijn inniggeliefde vrouw, onze dier-
bare zus, schoonzus, tante en nicht

Netty
van Dinten-Meeuwissen

echtgenote van

Jan van Dinten
op de leeftijd van 67 jaar.

Heerlen: J. van Dinten
Familie Meeuwissen
Familie Van Dinten

28 januari 1990
Woensdagstraat 9, 6416 BL Heerlen
Liever geen bezoek aan huis.
Wij nemen afscheid van Netty tijdens een korte
plechtigheid in de aula van het crematorium te Im-
stenrade-Heerlen, op donderdag 1 februari as. om
15.30 uur.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, alwaar
gelegenheid is tot schriftelijke condoleance, vanaf
15.00 uur.
Netty is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen (ingang St.-Antoniusweg); gelegenheid tot
afscheid nemen aldaar, dagelijksvan 16.30 tot 17.00
uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Met leedwezen namen wij kennis van het
overlijden van ons oud-bestuurslid, de heer

J.A.A.G. Winckers
De heerWinckers was in 1948 mede-oprichter
en bestuurslid van de Maastrichtse handels-
dagschool en hij heeft zich gedurende lange
tijd ingezet als bestuurslid van de MDS en de
MEAO in Maastricht.
Met respect en dankbaarheid denken wij te-
rug aan zijn werk voor onze scholen.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie.

Bestuur, direktie en medewerkers
van het Ondernemerscollege
Mergelland (LDS/MDS) en
St. Servaascollege (MEAO/MTRO)

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons gedaan en betekend heeft, geven wij u kennis
dat onverwachts uit ons midden is weggenomen,
mijn lieve man, onze zorgzame vader, zoon,
schoonzoon, broer, schoonbroer, oom en neef

Peter van Gehlen
echtgenootvan

Bertie van Haaren
Hij overleed op de leeftijd van 36 jaar.

Bertie van Gehlen-van Haaren
Petra en AHy
Lenie en Rob
Miranda
Juzup
Familie Van Gehlen
Familie Van Haaren

6141 AR Limbricht, 27 januari 1990
Dalstraat 14
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 1 februari om 12.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Joseph, Stadbroek-Sittard, waarna
begrafenis op de algemene begraafplaats aan de
Wehrerweg.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Avondmis woensdag om 18.30 uur in voornoemde
kerk.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

————"————— ——- ————————————"——————

I *Al heeft zij ons verlaten,
zij laat ons nooit alleen.
Wat wij in haar bezaten,
i.s altijdom ons heen.

Na een welbesteed en liefdevol leven, is heden, in
de gezegende leeftijd van 94 jaar,rustig ingeslapen,
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, overgroot-
moeder en betovergrootmoeder

Maria Jantscher
weduwe van

J. Soleil
Brunssum: F. Soleil

D. Soleil-Kalkhoven
Brunssum: M. Eden-Soleir

J. Eden
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Brunssum, 28 januari 1990
Kruisbergstraat 47, Brunssum
Corr.adres: Berkenstraat 4, 6444 BW Brunssum
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op donderdag 1 februari as. om 9.30 uur in de
Fatimakerk te Brunssum, gevolgd door de crema-
tie in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg
10, om 11.30 uur, waar tevens gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Voor goed geborgen in Gods hand
In de liefde en vrede van Christus is hedenvan ons
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, onze
lieve zus. schoonzus, tante en nicht

Annie Verwijmeren
op de leeftijd van 74 jaar.

Familie Verwijmeren
Hoensbroek, 28 januari 1990
Corr.adres: Slakkenstraat 83, 6431 NH Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 1 februari om 10 uur, in de St. Janskerk
te Hoensbroek, gevolgd door de crematie te Heer-
len.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Woensdag a.s. om 19 uur avondwake in voornoem-
de kerk.
Voor vervoer naar en van het crematorium is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Hierbij delen wij u mede dat onze dierbare

Annie Verwijmeren
gedurende vele tientallen jaren in de weer voor
onze kerk en parochie als kosteres, is overleden.
Betere voorspraak bij Onze Lieve Heer kunnen wij
ons niet wensen voor de kerk en parochie van St.
JanEvangelist in Hoensbroek.

Pastoor-deken Fr. Wiertz
namens priesters en kerkbestuur
van St. JanEvangelist

In de vrede van Christus is heden van ons heenge-
gaan, voorzien van de h.h. sacramenten, op de leef-
tijd van 83 jaar, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Betsy Bergh-Stoffens
weduwe van

Nikla Bergh
Susteren: Mia Stijnen-Bergh

Pierre Stijnen
Marly en Jan
Nico en Miranda

Nieuwstadt: Gerard Bergh
Gerda Bergh-Mentjens
Evelyn en Wim

Buchten: Sef Bergh
Mia Bergh-Urlings
Jos en Marleen

Broeksittard: Gertie Lefarth-Bergh t
Heinz Lefarth
Familie Stoffens
Familie Bergh

27 januari 1990
Corr.adres: 6114 GJ Susteren
Swentiboldstraat 49
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 1 februari om 10.30 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Geboorte, Broeksittard,
waarna begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk om 10.10 uur, alwaar gele-
genheid tot schriftelijk condoleren.
Avondmis woensdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in het mor-
tuarium van het Maaslandziekenhuis te Sittard; ge-
legenheid tot afscheid nemen dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Na een lang leven in eenvoud, geloofin God en het goede,
met zorg voor anderen en een karaktervolle standvastig-

——■ ■■--^ heid, is op de leeftijd van 91 jaar, op haar kamer in Huize
Douvenrade overleden, onze lieve moeder, schoonmoe-
der, grootmoeder en overgrootmoeder

Maria Theodorina
Elisabeth Hoenen
weduwe van Leonard van Neer

Heerlen: Jac en Tiny van Neer-Erkens
Heerlen: Truus en Charles Voncken-van Neer
Heerlen: Leny en Richard Hamers-van Neer
Sittard: Marijke van Neer

Kleinkinderen en achterkleinkinderen
Huize Douvenrade, kamer 510, 28 januari 1990
Corr.adres: Anjelierstraat 34, 6414 EV Heerlen
De plechtige uitvaartmis, zal gehoudenworden op don-
derdag 1 februari 1990 om 11.00 uur in de parochiekerk
Christus Koning - Judas Thadeus te Vrieheide, Heerlen.
Aansluitend begrafenis op de alg. begraafplaats te Heer-
lerheide.
Schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur achter in de kerk.
De vigiliedienst wordt gehouden in de kapel van Huize
Douvenrade op woensdag 31 januari om 18.30 uur.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaart-
centrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen, in-
gang St. Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van
18.30 tot 19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te willen
beschouwen.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij ons ge-
durende haar hele leven heeft omringd, delen wij u mede dat wij heden
toch nog vrij onverwacht afscheid hebben moeten nemen van mijn lieve
vrouw, onze goede en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Adriana Anna Maria
Peters

echtgenote van

Peter Westerkamp
Zij bereikte de leeftijd van 77 jaaren is voorzien van het h. oliesel.

Brunssum: P. Westerkamp
Bingelrade: Miny Meijers-Westerkamp

Frans Meijers
Roger, Eric en Stephanie

Brunssum: Marietje Kalnenek-Westerkamp
Jan Kalnenek
Marco

Schinnen: Ed Westerkamp
Emmy Westerkamp-Jagers
Jolanda en Hub, Monique en Ludy

Brunssum: May Westerkamp
Marijke Westerkamp-Zegers
Peter en Linda, Desirée en Wim

Brunssum: Jo Westerkamp
Astrid Westerkamp-Meers
Miranda en Ramon, Patricia

Brunssum: Marleen Bronnenberg-Westerkamp
Lou Bronnenberg
Denise, Maurice

Brunssum: Coen Westerkamp
Philo Westerkamp-Wijnen
Lonnie, Kyra

Brunssum: Petra Westerkamp
Familie Peters
Familie Westerkamp

6442 BD Brunssum, 28 januari 1990
Kochstraat 5
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijksvan 17.30 tot 18.30uur in het
mortuarium van het ziekenhuis te Brunssum.
Avondwake, woensdag om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de St. Josephkerk, aan de St. Gregoriuslaan op de Egge te Brunssum,
zal de plechtige uitvaartdienst gehouden worden op donderdag 1 februari
om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw naam in het condolean-
ceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de algemene begraafplaats aandeMerkelbeekerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen,

In dankbare herinnering geven wij u kennis dat na een
kortstondige ziekte van ons is heengegaan, voorzien van

"^^~ het h. sacrament der zieken, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, schoonbroer, oom en neef

Mathias Hubertus
In de Braekt
weduwnaar van

Maria Catharina Mertens
op de leeftijd van 83 jaar.

De bedroefde familie:
Heerlen: Chris In deBraekt

Mia In de Braekt-Beers
Martin en Julie
Wilma
John en Sabine

Maastricht: Jo In deBraekt
Marga In de Braekt-Mullerij
Marcel en Monique
Marco

Rheindalen (Dld): Wim In de Braekt
Margret In de Braekt-Kerbusch
Harald en Katja
Astrid en Ralf
Sylvia en Volker

Venlo: Mariet Knoops-In de Braekt
Jean Knoops

Heerlen: Annie-Marie Vervoort-In de Braekt
Peter Vervoort

Heerlen, 29 januari 1990, Huize Douvenrade
Corr.adres: De Heugden 73, 6411 DM Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op vrij-
dag 2 februari as. om 11.00 uur in de parochiekerk het H.
Hart van Jezus te Schandelen-Heerlen, waarna aanslui-
tend de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats te
Imstenrade.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleance.
Avondmis donderdag 1 februari om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer van
Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te Heerlen, da-
gelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Voor vervoer kerk - begraafplaats v.v. is gezorgd.

tWie! Janssen, 68 jaar, echtgenoot van Mia Janssen, Jan Truyenstraat 16,
6041 BH Roermond-Leeuwen. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-

houden woensdag 31 januari om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jo-
seph te Leeuwen.

tClara Joris, 77 jaar, weduwe van Arthur Wulms, Achter de Biënberg 10,
6019 CZ Wessem. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden

woensdag 31 januariom 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Medardus te
Wessem.

t Annie Demarteau, 69 jaar, echtgenote van Jacques Thönissen, Juliana-
laan 53, 6051 AS Maasbracht. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-

houden woensdag 31 januariom 11.00 uur in deparochiekerk van St. Gertru-
dis te Maasbracht.

tMartien Clumpkens, 87 jaar, weduwnaar van Maria Simons. Corr.adres:
Past. Zandersstraat 24, 6071 VC Swalmen. De plechtige uitvaartdienst zal

worden gehoudenwoensdag 31 januariom 10.30uur in de H. Theresiakerk te
Boukoul.

—^_—^_—^_—mm—^——mm—mm—^——wmm—^m———mm*——^——mmm—m——mm——^——^m—^m—w-—^m———w—W^o H
Ben, paps bedankt voor alles. "H
Wij zullen je nooit vergeten.

——i ——»- Rust in vrede.
Bedroefd geven wij u kennis dat na een werkzaam ei H
devol leven, dat getekend werd door oprechte Ie H
vreugde, goedheid en zorgzaamheid, geheel onverwacj^M
van ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel, in c-l
leeftijd van 51 jaar, mijn lieve man, onze lieve papP'B
broer, zwager, schoonzoon, oom en neef

Ben Camphuisen I
echtgenoot van H
Trees Engel I

Bunde: Th.G. Camphuisen-Engel H
Maastricht: Glenn en Mary Camphuisen-Janssen

Bunde: Gavin Camphuisen en Miranda Coumar-'.fl
Rotterdam: Eileen Camphuisen

Familie Engel (in Nederland en USA) [fl
Familie Bendsneijder

6241 GJ Bunde, 28 januari 1990 H
Prins Clauslaan 10
De plechtige uitvaartdienst zal gehoudenworden op fldag 2 februari a.s. om 11.00 uur in dekerk van de H. LaJI
rentius te Spaubeek, waarna begrafenis op de r.k- &4B
graafplaats aldaar.
Avondwake, donderdag 1 februari a.s. om 19.00 uu .1
voornoemde kerk te Spaubeek.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren. jfl
De dierbare overledene is opgebaard in het uitvaartceii^Btrum Dela, Symphoniesingel 40 te Maastricht. Bezoi I
gelijks van 18.00 tot 19.00 uur. ■
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving ti I
den, deze annonce als zodanig beschouwen. fl

Met grote verslagenheid namen wij kennis van he^Bplotseling overlijden van onze zeer gewaardeerd^H
Hoofdoperator en collega I

Ben Camphuisen 1
Ben was voor ons een vriend met een warm hart di^Baltijd voor iedereen klaar stond. I
Wij zullen hem missen. I
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en familie ve4H
sterkte. I

Direktie en collega's ■
Albright & Wilson Maastricht B.V. I
v/h Tenneco Transicol B.V. I

Diep bedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en zorg waarmede zij ons ge I
durende haar leven heeft omringd, geven wij kermis dat na een liefdevol^ I
verzorging in de verpleegkliniekAgnetenberg Sittard, van ons is heenga I
gaan, voorzien van de h. sacramenten, onze goede en zorgzame moede'' I
schoonmoeder en oma fl

Aldegonda I
van Helmond-Petit 1

weduwe van I
Johannes Hubertus van Helmond I

op de leeftijd van 91 jaar. I
In dankbare herinnering: I

Oirsbeek: Lenie van Helmond I
De Meern Utr.: Jan en To van Helmond-Kusters I
Wijnandsrade: Jeanne en ZefBouwens-van Helmond I

Oirsbeek: Twan en Elly van Helmond-Courage ■
De kleinkinderen I

29 januari 1990 I
Dorpstraat 50, 6438 JW Oirsbeek I
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op donderdag 1 februari oü1

11 uur, in de St. Lambertuskerk te Oirsbeek, gevolgd door de begrafenis I
op der.k. begraafplaats aldaar. I
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condoléai1' -Ices. I
Woensdag a.s. om 19 uur, avondwake in voornoemde kerk. I
Ukunt afscheidnemen in een der rouwkamers van De Universele, Hoo#' t|
straat 100,Hoensbroek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14 tot 15 uure 11 t
van 19 tot 20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce al> I;
zodanig te beschouwen. ~. '>

f !
Vergeef mij dat ik achterlaat
wat ik zozeer heb liefgehad.

H. Marsman
Stil en verdrietig laten wij u weten dat we afscheid hebben moeten neme 11 *
van mijn lieve echtgenoot, onze zorgzame vader, opa, broer, zwager, oo^en neef

Lodewijk (Louis)
Sauren

echtgenoot van

Maria Magdalena Nacken
Hij overleed op 78-jarige leeftijd in het St.-Jozefziekenhuis te Kerkratvoorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebedaan.

Chèvremont: M.M. Sauren-Nacken .
Stolzenau (BRD): Toine en Annet

Kaalheide: John en Annie
Nadine

Herzogenrath: C Schafer-Sauren
Familie Sauren
Familie Nacken

6463 EP Kerkrade, 28 januari 1990
Kloosterbosstraat 11!
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoudenop vrijdag 2 februari as- tom 11.00 uur in de parochiekerk diehem zo liefwas, St.-Petrus-Maria te 1} j
Hemelopneming te Chèvremont, waarna aansluitend de crematie za'
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheidis tot schriftelijk condoleren-Avondmis tot intentie van onze dierbare overledene, donderdag 1 februa-
ri as. om 19.00 uur in de kapel van voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmortuarium (gelegen op het
terrein van de Lückerheidekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Chèvremont.
dagelijks van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce al*
zodanig te willen beschouwen.I . >

tMaria Kanne, 81 jaar, weduwe van Henri Vos-
sen. Corr.adres: Pollenstein 47, 6714DD Ede. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden he-
den, dinsdag 30 januari om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Michaël te Thorn.

tAntonia Keijbeck, 83 jaar, weduwe van Herma-
nus Verstraeten. Corr.adres: Fam. Kohlen, Burg.

Meeuwissenstraat 4, 6101 NP Echt. De plechtige
uitvaartdienst zal worden gehouden woensdag 31
januari om 10.00 uur in de parochiekerk van O.L.V.
Onbevlekt Ontvangen te Pey.

vervolg

familiebericht
zie pagina 1

J
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Tolken in Roemenië:

Rechtszaak
vertraagd

Ruim twintig
kilo hasj

onderschept

vrouw een ongeluk gehad met
haar bromfiets. Op de plaatselij-
ke Kapellerlaan liep ze één van
de latere verdachten tegen het
lijf. Het slachtoffer ging met de
man mee naar diens woning
waar ze door een automobilist
opgehaald zou worden. Maar
daar aangekomen vergrepen de
verdachten zich om de beurt aan
haar.tegen de vier kon namelijk nog

niet worden afgerond.
ttKRADE - Politie en douaneöen het afgelopen weekeinde bij
santal grenscontroles in totaal

Kilo softdrugs onderschept. Er0 eén arrestatie verricht.

§lnS om een Duitser die in eenrttas ruim twintig kilo hasj en
«alve kilo amfetamine had ver-

De rechtbank zal vanmorgen be-
slissen of de officier van justitie
de tijd krijgt om de bewijslast te-
gen de verkrachters te voltooien.
De Roemeense tolken zouden in-
middels weer beschikbaar zijn
om bij het onderzoek te assiste-
ren.

In totaal zouden er zes in Roer-
mond woonachtige Roemenen
betrokken zijn geweest bij de
verkrachting van een 43-jarige
vrouw uit Roermond. In de
nacht van donderdag 19 op vrij-
dag 20 oktober vorig jaar had de

ROERMOND - Het politieonder-
zoek tegen vier verkrachters uit
Roermond is enkele weken gele-
den abrupt afgebroken en uitge-
steld. De tolken van de vier ver-
dachten die allen de Roemeense
nationaliteit bezitten, vertrok-
ken begin deze maand naar hun
vaderland om daar de leden van
de internationale hulporganisa-
ties ter zijde te staan. De Roer-
mondse officier van justitie mr
Van Delft ziet zich daardoor ge-
noodzaakt om vandaag aan de
meervoudige strafkamer van de
rechtbank in Roermond uitstel
van de rechtszaak tegen de ver-
dachten te vragen. De bewijslast

Vertraging nieuwbouw
door dakpannentekort

Doororkaan veroorzaakt tekort duurt nog maanden

achterstallige - loon te incasseren.
Tijdens de daaropvolgende hoog
opgelaaide discussies en over en
weer geuite harde beschuldigingen
is het slepende conflict volgens de
Bornse politie geëscaleerd met de
vechtpartij tot gevolg.
Een omwonende van de druk be-
klante bakkerij meldde gisteren dat
Hoofwijk hoogst verbolgen en vol-
ledig overmand door emoties zijn
clientèle zaterdag te verstaan heeft
gegeven dat hij voornemens is zijn
zaak voorgoed te sluiten. Kennelijk
heeft de bakker zonder aarzeling en
uitprotest tegen het vertrek van zijn
personeel de daad bij het woord wil-
len voegen, want de klanten moch-
ten zaterdag tot hun stomme verba-

zing alle brood, vlaaien, taarten en
ander banket gratis mee naar huis
nemen.
Omdat de bakkerij aan Klein Hol>
turn op maandag altijd gesloten is
en bakker Hoofwijk gisteren de hele
dag onbereikbaar was voor com-
mentaar, is nog niet duidelijk of de
winkel zaterdag inderdaad voor het
laatst open is geweest. Ook buurtbe-
woners konden daarover geen uit-
sluitsel geven.
Bij de Bornse politie was men al
evenmin op de hoogtevan de defini-
tieve sluiting van de bakkerij. Wel
liet de woordvoerder van het korps
nog weten dat in elk geval een on-
derzoek naar de gebeurtenissen zal
worden ingesteld.

Een van beide winkelmeisjes had
vrijdagavond in gezelschap van
haar vriend bij de bakker aange-
klopt om het - naar eigen zeggen

De rake klappen en hoog opgelaai-
de emoties zouden een 'logische'
uitbarsting zijn van reeds lang gis-
tende gevoelens van onvrede bij de
beide winkelbedienden over het in
hun ogen slechte loon en dito ar-
beidsklimaat in de bakkerij. Om die
reden ook had het tweetal afgelopen
donderdag zijn ontslag bij Hoofwijk
ingediend.

BUCHTEN - Een vrouwelijke win-
kelbediende van brood- en banket-
bakkerij Wil Hoofwijk in Buchten
heeft afgelopen weekend bij de
Bornse politie aangifte gedaan van
mishandeling door haar werkgever.
Een woordvoerder van het korps
bevestigde gisteren dat de aan-
klacht het gevolg is van een vecht-
partij en het daarop volgend tumult
dat vrijdagavond even voor slui-
tingstijd in de winkel was ontstaan
tussen de bakker enerzijds en het
personeelslid en haar vriend ander-
zijds.

HEERLEN — De fabrikanten van dakpannen in Nederland
vrezen dat de nieuwbouw in ons land flinke vertraging oploopt
door het plotselinge tekort aan dakpannen, veroorzaakt door
de storm van vorige week donderdag. Een woordvoerder van
de vereniging van dakpannenfabrikanten in Limburg heeftdat gisteren verklaard.

bellen zon drieklanten per minuut.
Ook bij dakpannenfabriek Van den
Boel in Thorn woedt de storm nog
na.

% Politie op het kampje in Sittard waar dit weekend de dode-lijke schoten vielen. Het onderzoek naar de precieze toedrachtverloopt uiterst moeizaam. Foto: PETER ROOZEN

De eerste particulieren kwamen
daar vrijdagmorgen in alle vroegte
met hun aanhangwagentjes, om zelf
de schade te repareren. Daarna
kwamen de handelaren in bouwma-
terialen die het opslagterrein hele-
maal leeg kochten. Volgens de heer
Van den Boel komen nu eerst de
mensen aan de beurt die hun dak
moeten renoveren.

Verhoren verlopen moeizaam

Vijf verdachten
aangehouden na

schietpartijJ^heuren in een gevel in Qhé en Laak. Schuld vandegrind-
Foto: JEROENKUIT

BEEK - De speurtocht naar de
84-jarige M. Coumans uit Beek
heeft tot dusver niets opgele-
verd. De bejaarde man is sinds
vorige week dinsdag spoorloos,
nadat hij zich 's ochtends door
een bekende naar de Juliana-
straat in Elsoo had laten bren-
gen. Daarna is geen enkel levens-
teken meer van hem vernomen.
Wel heeft de rijkspolitiegroep
Beek-Nuth twee tips binnen ge-
kregen en nagetrokken, doch
zonder resultaat. „Wij weten
slechts dat de heerCoumans die
dinsdag voor het laatst om half
drie 's middags in Elsloo gezien.
Maar voor de rest zijn wij het
spoor bijster", moest een zegs-
man van de politie gisteren toe-
geven.
Hij heeft overigens niet de in-
druk dat de Beekenaar in over-
spannen toestand van huis is ge-
gaan of in enigerlei moeilijkhe-
den verkeerde. Ook zijn er geen
aanwijzingen dat er sprake is van
een misdrijf. Het onderzoek
wordt voortgezet.

Beekenaar nog
altijd vermist

Hoewel de vertraging als maar gro-
ter wordt kan de dakpanindustrie
geen gebrek aan slagvaardigheid
verweten worden. Het duurt onge-
veer twee weken voordat een dak-
pan gereedis. In die tijd wordt eerst
de kei voor de dakpan gemalen en
vervolgens wordt de dakpan ge-
vormd en gebakken, waarna hij ge-
droogd wordt.

Twee wielen
in de berm

Raadslid Ohé en Laak beschuldigt grindboeren

Ook woordvoerders van de diverseLimburgse dakpannenfabrikanten
zelf zien de zaak somber in. Nor-
maal gesproken gaat het in de dak-
pannenhandel rustig toe. Nu heerst
er een drukte als op een effecten-beurs.
„Ik laad liever twee vrachtwagens
met de hand dan dat ik al deze be-stellingen aanneem, waaraan iknauwelijkskan voldoen", zo zegt deheer Cuypers, van de gelijknamigedakpannenfabriek in Echt. Hij kan
devraag naar zijn produkten al lang
niet meer bijbenen. De fabriek pro-
duceert wekelijks 40.000 dakpan-
nen. Dat is maar een fractie van devraag en volgens Cuypers moet de
nieuwbouw op pannen wachten tot
alle herstelwerkzaamheden zijn uit-
gevoerd.

Het kan nog wel een paar maanden
duren voor de dakpannenfabrikan-
ten weer helemaal op orde zijn, zo
meent hij. Volgens hem is het niet
nodig om buitenlandse fabrikanten
in te schakelen. Over de grootte van
het tekort kan hij niets zeggen. „Dat
is op dit moment niet in te schat-
ten."

Volgens de woordvoerder is er
naast het gebrek aan pannen zelf nu
ook een nijpend tekort aan nokpan-
nen, afsluitstukken en hulpmateria-
len. „De fabrieken werken met man
en macht om zo snel mogelijk aan
de vraag te kunnen voldoen. Daar-
bij leveren we eerst aan degenen die
het materiaal het hardst nodig heb-
ben, waardoor vooral de leveranties
aan de nieuwbouw zullen stagne-
ren".

Klachten
„Zon voorraad als voor deze storm
kunnen we natuurlijk nooit aanhou-
den", zegt de heer Janssen van dak-
pannenfabriek Jac Laumans in
Reuver. Via Jac Laumans vinden
3,5 miljoen pannen per jaar de weg
naar allerlei bouwprojecten in Lim-
burg. „We hadden verwacht dat de
drukte na het weekend zou afne-
men maar er zitten nu nog vier tele-
fonistes zonder ophouden bestellin-
gen op te nemen."

Van onze verslaggever

SITTARD - De politie van Sittard
heeft vijf verdachten aangehouden
in verband met de schietpartij afge-
lopen weekeinde op een kleine
woonwagenlokatie in Sittard, waar-
bij een dodeviel. De verhoren lopen
dermate moeizaam dat justitie giste-
ren nog geen verdere informatie
over de gebeurtenissen kon ver-
strekken.Het staat nog niet vast wie
het dodelijke schot gelost heeft.
Volgens officier van justitie
mr H.Smalburg zijn de verklarin-
gen van de verdachten zo tegenstrij-
dig dat die de voortgangvan het on-
derzoek belemmeren.
De politie van Sittard liet gisteren in
een verklaring weten dat het slacht-
offer, de 36-jarige Peter van Gehlen,
samen met de 37-jarige H. P. uit Sit-
tard en de 21-jarige A. P. uit Bom
naar het woonwagenkampje is ge-
gaan. Door problemen in de familie
ontstond vervolgens tussen diverse
gezinsleden een woordenwisseling,
die ontaardde in een vechtpartij
waarbij de fatale schoten werden
gelost. Het vuurwapen, een jachtge-
weer, is teruggevonden.
Van Gehlen werd aanvankelijk naar
het ziekenhuis van Sittard overge-
bracht. „In verband met behande-
ling moest hij yervolgens met spoed
naar het ziekenhuis te Maastricht,"
aldus de politie. Daar overleed het
slachtoffer later in de nacht.

Door het in de nacht van vrijdag op
zaterdag oplaaiende conflict zag de
politie van Sittard zich genoodzaakt
van verschillende korpsen in Zuid--
Limburg assistentie te vragen. Ook
de Mobiele Eenheid van de rijkspo-
litiewerd achter de hand gehouden,
volgens mr Smalburg uit het oog-
punt van zekerheid. „Het was zaak
een oproer te voorkomen," zei hij
gisteren.

Zaterdag werden voor de doodslag
op Van Gehlen drie verdachten aan-
gehouden, de 40-jarige F. S. uit
Schinnen, de 14-jarige F. S. uit Sit-
tard en de 37-jarige E. v. G. even-
eens uit Sittard. Diezelfde achter-
haalde de Sittardse politie ook de
twee mannen uit Sittard en Bom»
die Van Gehlen vergezeld hadden.
Zij worden verdacht van poging tot
zware mishandeling met voorbe-
dachte rade.

Voorgeleid
De politie van Sittard zet het onder-
zoek nog voort. „Het is nog niet hel-
der wat er precies gebeurd is," ver-
klaarde mr Smalburg, die zaterdag
jl. de lokatie aan de Flemminghof in
Sittard bezocht. Alle aangehouden
verdachten zijn in verzekering ge-
steld en gisteren voorgeleid aan de
officier van justitie. Justitie
wacht dat in de loop van de week
meer duidelijkheid in de zaak komt.

Juiste banen
Bij de Gebroeders Laumans in Te-
gelen kan men de enorme stroombestellingen maar moeilijk in dejuistebanen leiden. Er is nauwelijks
tijd om informatie te geven want er

Pleidooi voor nader
onderzoek scheuren
w Van onze verslagever

i^ EN LAAK - Veel woningen in
lig en Laak zijn min of meer ern-
H^scheurd. Dit blijkt uit een ge-
W^e'ijke inventarisatie. Het ge-
i^eraadslid Tjeu Graus.(47) had
Ifyjj'kkelijk om die inventarisatie

d omdat hij van oordeel is
»H„ e scheurente wijten zijn aan de

ondingen.

volgens hem blijken dat het grind-
pakket bepalend 'is voor de grond-
waterstand.
„Óns dorp is al voor de helft afgegra-
ven en ligt nu tussen Maas en de
grindplassen. Als dat straks verder
gaat in het Stevolgebied dan ben ik
bang dat het grondwater het zand in
het grindpakket onder onze wonin-
gen wegspoelt. Dan ontstaan ver-
zakkingen en worden de scheuren
nog groter".

Overigens klagen alle betrokkenen
in de Limburgse dakpannen- en
bakstenenindustrie over een tekort
aan geschoolde werknemers. Vol-
gens een fabrikant staat werken in
een bakstenenfabriek in laag aan-
zien waardoor er nauwelijks interes-
se is om het vak te leren.

ECHT - De rijkspolitie van Echt
heeft gisterochtend om 7.30 uur een
Belgische chauffeur geverbaliseerd
nadat de man twee wielen van de
achteras van een trekker had verlo-
ren op de A2. Een wiel kwam in de
middenberm terecht, het andere 500
meter verderop in de rechterberm.
De man was op weg richting Eind-
hoven. Bij controle bleek dat de
chauffeur de moeren van beide wie-
len onvoldoende had aangedraaid.
De verkeersgroep achtte het echter
niet noodzakelijk om de combinatie
een rijverbod op te leggen.

*H V
ac grootschalige ontgrindin-

'hê an °-e Maas-uiterwaardennabij
>0h^n Laak is, aldus Graus, het
Vh ater gezakt en zijn onder de
j^/iadigde huizen holtes ont-

van de in totaal 320 gezin-n Ohé en Laak hebben gerea-
°P de enquête. Daarvan heb-

ci^r zeventien meegedeeld geen
>i ,/ cri te hebben. Burgemeester
W ethouders stellen de kwestie
*H d °nd mdc gemeenteraad toch
l« ce °rde. Het college stelt voor
ta Qr gestie te laten onderzoeken
H i

§rmdboeren die momenteelal bezig zijn met het opstellen
Jl6r, een milieu-effektenrapport
if. '■

S ecnter dringt aan op een
t^jj lader onderzoek om vast te

1? wie verantwoordelijk ge-
k *an worden voor de opgetre-

Schade.

lemand die betwijfelt dat met de
vinger naar de grindboeren moet
worden gewezen is Chris Mofers
(68) uit de Walburgstraat in Ohé en
Laak. Zestien jaarverdiende hij zijn
brood in de grindwinning. Hij was
tevens werkzaam als kantonnier.

Oudere woningen in Ohé en Laak
vertonen veel scheuren in de gevels.
Bij nieuwbouw is daar niets van te
merken. Toch zijn er volgens Graus
ook van woningen van pakweg
twintig jaar oud al meldingen van
schade.

Rapport
Volgens Graus is het daarom nood-
zakelijk dat - voordat de nieuwe
grindwinning van start gaat - van
elk huis een rapport wordt gemaakt
van de staat waarin het zich bevindt.
De bewoners zouden daarmee iets
in handen hebben om eventuele
schade te verhalen.

Perplex
\ 'st dat veel woningen scheu-
S>i'ertoonden' Maar ik sta toenlex dat zoveel mensen zich heb-
jwSemeld. Ik had dat nooit ge-
'tO-'. zegt hij.

iser neiuS van overtuigd dat
;w;tgrinding deoorzaak is van het

Uit een geohydrologisch on-
ek van de grindboeren zelf zou

„Die scheuren worden veroorzaakt
door de slechte funderingen", zegt
hij resoluut. „Vroeger fundeerde
men niet diep. Dat is de hele oor-
zaak. Ik betwijfel dat het van de
grindwinning komt. Vroeger zaten
we met de baggermolens in Ste-
vensweert tot vlak aan de huizen.
Daar is nooit een huis van gaan
scheuren", aldus de heer Mofers.

Van onze verslaggever
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Om snel
bruin teworden
verlaat ubijBeek

deautoweg...
Gazorgeloos op vakantie met 1^^
Aquasun, Arke Reizen, Bel Air, nREJH_
Eurojet, Gulliver Flytours, Hol- '"'"ounnnc -®k_~/<_ï5^fc}
land International, Necker- ....^CM:**?.mann, Sudtours, Sunair, Sun- nuS y^r^
rise of Yugotours en vertrek 'miöj i nora «
vanaf Maastricht Airport. ...L^h^.^.üInformeer bij uw reisburo. iuii.n
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11 |A^ ïïmRSfiR
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re?i9?rs ln het station te Luik. Treinen naar Verviers en Maastricht redennog wet, maarriching Namen en Brussel was het moeilijker. Foto: WIDDERSHOVEN

treinverkeer vrijwel volledig
lam. De actie duurde voort tot
middernacht.Maastricht

geen last
van staking

MAASTRICHT - Het treinver-
keer van Maastricht naar Luik en
omgekeerd heeft gisteren geen
last gehad van de staking van
Belgische treinmachinisten. Rei-
zigers die echter verder danLuik
moesten, hadden rekening te
houden met vertragingen en ver-
der ongemak. Via de geluidsin-
stallatie op de perrons van Maas-
tricht werd de reizigers dat ook
herhaaldelijk medegedeeld.

Volgens een woordvoerder van
de Nederlandse Spoorwegen on-
dervond het verkeer op de lijn
Maastricht-Luik nagenoeg geen
hinder van de staking. De sta-
kingsbereidheid van de machi-
nisten in Luik en omstreken was
niet dermate, dat treinen uitvie-
len. Erger was het op de route
tussen de hoofdsteden van beide
landen. Verder dan tot Roosen-
daal kwamen de treinen niet.Wie gisteren met de trein naar

België en/of Frankrijk moest,heeft dehele dag rekening moe-
ten houden met aanzienlijke ver-
tragingen. De stakingvan de Bel-
gische machinisten legde het

v^ (ADVERTENTIE)
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Winkelmeisje slaags
met Buehtense bakker
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Wij willen u rust gunnen.
al is vol droeflieid ons hart.
U lijden zien en niet kunnen helpen,
dat was onze smart.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij mot droefheid kennis, dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, in de leeftijd van 66 jaar, mijn lieve man,
onze goede vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Hein Broun
echtgenoot van

Sjaan van de Spijker
Kerkrade: Sjaan Broun-van de Spijker
Kerkrade: Nic Broun

Marlies Broun-van Ginneken
Melanie

Kerkrade: Lia Broun
Frans Meyboom
Dennis
Yovo
Familie Broun
Familie van de Spijker

6464 BE Kerkrade, 28 januari 1990
Gabriël Metsustraat 21
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op donderdag 1 februari om 13.30 uur in de pa-
rochiekerk H. Petrus en Maria ten Hemelopneming
te Chèvremont-Kerkrade, waarna om 15.00 uur de
crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen con-
doleren.
Avondwake, mede tot intentie, woensdag om 19.00
uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het streek-
mortuarium te Chèvremont, St. Pieterstraat 145.
(Gelegen op het terrein van de Lückerheidekli-
niek.) Er is dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur gele-
genheid tot afscheidnemen.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Islamieten vormen een kleine meer-

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij
voor ons geweest is, berichten wij u, datGod na een
langdurige ziekte tot Zich heeft genomen, voorzien
van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van
68 jaar, onze lieve en zorgzame vader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Peter Jozef Wijnen
weduwnaar van

Anna Theodora Maria
Goovaerts

Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Buchten: Jacques Wijnen

Marleen Wijnen-Konings
Armelies
Familie Wijnen
Familie Goovaerts

Heerlen, 27 januari 1990, Verpleegklinieken
Corr.adres: Havenweg 408, 6122 EJ Buchten
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 1 februari a.s.
om 11.00 uur in de dekenale kerk van de H.H. Pe-
trus en Paulus te Schaesberg-Landgraaf, Hoofd-
straat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentie van vader wordt
gebeden op woensdag 31 januari a.s. om 18.45 uur,
aansluitend avondmis, in voornoemde dekenale
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 uur tot 18.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee hij ons steeds heeft omringd, geven
wij ukennis van het onverwachte overlijden, op de
leeftijd van 77 jaar, van onze lieve, zorgzame man
en vader, broer, oom en neef

Geert Wobben
echtgenoot van

Annie Veldman
Brunssum: A. Wobben-Veldman

en kinderen
Familie Wobben
Familie Veldman

Brunssum, 28 januari 1990
6443 VE Kempstraat 37
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 1
februari as. om 14.00uur in deBethelkerk te Bruns-
sum, waarna de begrafenis plaatsvindt op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat te
Brunssum.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de
kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in derouw-
kapel van het St.-Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum; bezoekuren dagelijks van 17.30 uur tot 18.30
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd om zijn heengaan, doch dankbaar voor
alles wat hij voor ons deed en betekend heeft, ge-
ven wij u kennis dat, geheel onverwacht, van ons is
heengegaan,onze lieve en zorgzame vader, schoon-
vader, opa, broer, zwager, oom en neef

Leo Plum
weduwnaar van

Amelia van der Wouw
Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kinderen en kleinkinderen
Familie Plum
Familie Van der Wouw

Landgraaf, 28 januari 1990
Marijkestraat 60
Corr.adres: F. Schmit-Plum,
Lichtenbergerstraat 21, 6371 AT Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 31 januarias. om 14.00uur in de paro-
chiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nieu-
wenhagen, waarna de crematie aansluitend zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis heden, dinsdag 30 januari, om 19.00 uur
in voornoemde parochiekerk.

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het
overlijdenvan onze medewerker

Rinus van der Veeke
Hij zal bij ons in herinnering blijven voortleven alseen plichtsgetrouwe medewerker.
Wij wensen zijn echtgenote en familie alle sterkte
toe om dit verlies te dragen.

Directie Mix-Beton B.V.
Brunssum - Stem

Wij zijn diep geschokt door het plotseling overlij-
den van onze fijne collega

Rinus van der Veeke
Hij was voor ons een echte vriend.
Zijn vrouw Annie wensen wij veel sterkte toe.

Personeel Mix-Beton B.V.
Brunssum - Stem

Wegens een sterfgeval is ons bedrijf
woensdag 31 januari as.
vanaf 10.30 uur gesloten.

Mix-Beton B.V.
Brunssum - Stem

Dankbetuiging
Voor uw blijken van medeleven ondervonden bij
het overlijden en de begrafenis van

Gerardine
Lukassen-Rompelberg

betuigen wij u onze oprechte dank.
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 3 februari 1990 om 19.00 uur in de St.-Ja-
cobuskerk te Roosteren.

Familie Lukassen

Van onze correspondent
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Ook buitenland heeft kritiek op plan Coëme

Belgen verdeeld over
troepenvermindering

BRUSSEL - Binnen de Belgische regering is onenigheid ont-
staan over de ideeën van minister van defensie Guy Coëme om
te zijner tijd alle Belgische soldaten uit de Bondsrepubliek te-
rug te trekken. Zijn collega van buitenlandse zaken Mare Eys-
kens vindt dat Coëme met zijn aankondiging daarover 'te voor-
barig' is geweest.

lemaal niet over de plannen van de
socialistCoëme is gesproken. In een
eerder gesprek met Coëme was dit
ook niet aan de orde geweest. Eys-
kens zegt dan ook verrast te zijn
door de mededeling van Coëme, dat
hij terugtrekking van de Belgische
troepen laat onderzoeken.

Ook de secretaris-generaal van de
NAVO, de Westduitser Manfred
Wörner, heeft bezwaren tegen de
plannen van Coëme, omdat het
daarbij zou gaan om het totaal
beëindigen van de Belgische mili-
taire aanwezigheid in West-Duits-
land. Daardoor zou een groot gat in
de bondgenootschappelijke linies
vallen.

Volgens de christendemocraat Eys-
kens moeten eerst de resultaten van
de ontwapeningsonderhandelingen
in Wenen worden afgewacht, voor-
dat wordt onderzocht hoe later ver-
minderingen kunnen worden uitge-
voerd. Coëme heeft zijn generale
staf opgedragen de mogelijkheden
voor volledige terugtrekking van de
25.000 soldaten te onderzoeken.

„Het is niet België dat met de Sov-

jetunie onderhandelt. Dat gebeurt
tussen NAVO en Warschaupakt.
Aankondigingen als deze doen al-
leen maar veel stof opwaaien zonder
veel doelmatigheid", aldus Eyskens
in een reactie. „Het geeft de indruk
dat België vooruit wil lopen op de
resultaten van Wenen".

Verrast
Eyskens stelt dat in het kabinet he-

De Franse staatssecretaris vafl
fensie Gerard Renon heeft zatj
in Bordeaux verklaard dat fl
rijk voorlopig niet van plan ii
troepensterkte in West-Duig
(nu 54.000 man) te vermink
„Als de Nederlanders en Bj
zoiets aankondigen is dat huij
antwoordelijkheid", zei hij.

Frankrijk

nieuwe organisatie van de
krachten van de zestien bondf
ten in NAVO-verband. De lidsl
moeten volgens Woerner daar
wensen en opvattingen inbref
Hij erkent overigens dat de N
over niet al te lange tijd met
zienlijk minder soldaten toe
kunnen.

Politie houdt
toneelspelende
scholieren aa

Griekse christenen
gaan Turken te lijf

Angst voor nieuwe vellen in Noord-Griekenland

Begrijpelijk
Wörner noemt die voornemens
„aanvaardbaar en begrijpelijk" in
het licht van de veranderde interna-
tionale situatie. Hij benadrukt dat
het maar om 15 procent van de Ne-
derlandse militairen in Duitsland
gaat. Bovendien wil minister Ter
Beek eerst afwachten of in Wenen
dit jaareen eerste ontwapeningsak-
koord gesloten wordt.

Wörner zegt, in een interview met
Het Parool, wel begrip te hebben
voor het voornemen van minister
van defensieTerBeek om in 1991 en
1992 750 van de 5700 Nederlandse
soldaten uit Duitsland terug te trek-
ken. Maar dat moet wel het gevolg
zijn van de onderhandelingen in
Wenen over troepenvermindering.

AALTEN - De rijkspolitie in'
Gelderse Aalten kreeg maand
van verontruste inwoners
melding dat er twee verdad
auto's door het dorp raasden !"
daarin een aantal gemaske'
personen. Bovendien zou er *wapen uit één van de ramen ]J
de auto's steken. De politie tA
daarop de achtervolging in op1
bende vermeende misdadige^

Van onze correspondent

ATHENE - Zware vechtpartijen
tussen Grieks-orthodoxen en Turk-
se moslems in de noordgriekse pro-
vincie Rodopi hebben in Grieken-
land de angst gewekt dat de provin-
cie Rodogi op een tweede Kosovo
gaat lijken.

derheid in de provincie, maar voe-
len zich in allerlei opzichten achter-
gesteld. De protesten van de isla-
mieten richten zich tegen de gevan-
genschap, sinds vrijdag, van twee
van hun politieke leiders, onder wie
dr. Sadik Ahmed, die hen tussen
juni en november vorig jaar in het
parlement had vertegenwoordigd.

Het voornemen van België om alle
troepen terug te trekken wijst Woer-
ner af. "Het zou een ingrijpende ver-
andering zijn (...). Dan ontstaat het
gevaar dat andere landen dat voor-
beeld volgen". Volgens hem wordt
dan het evenwicht in de afschrik-
king, die wordt gevormd door de
'vreemde' troepen in Duitsland, ver-
stoord.
De stafvan de NAVO is momenteel
af bezig met het opstellen van een

Vrij snel wist de politie de
dachte auto's klem te rijden-'
inzittenden bleken zes leerling
en een docent van een middel;
re school uit Aalten te zijn. |
lieten de politie weten in het'
der van een lesopdracht bezté
zijn met het maken van een $
over het wilde westen. Het'
vental werd meegenomen tA
het politiebureau en kreeg
de groepscommandant een
stige reprimande.

Tijdens de verkiezingscampagne in
november j.l.werden zij in beschul-
diging gesteld wegens het zaaien
van verdeeldheid met proclamaties,
waarin sprake was van 'staatster-reur. Vrijdag werden de twee tot
anderhalf jaar veroordeeld en, on-
danks indiening van hoger beroep,
meteen opgesloten.

Boze vrachtrijders
leggen wegverkeer
in Frankrijk plat

Uitprotest legen Nederlandse concurrentt

Een groep moslims in Komotini, de
hoofdstad van het district wilde gis-
teren op een religieuze feestdag een
protestbijeenkomst houden in de
Eski Kami, de grootste moskee van
de stad. Op het centrale plein had
zich een menigte christenen verza-
meld om hen tegen te houden.
De vechtpartijen liepen uit op een
bestorming van islamitische win-
kels en bedrijven, waarvan er enke-
le tientallen zware schade opliepen.
Tijdens de straatgevechten vielen
slechts lichtgewonden er werden
zeven arrestaties verricht, maar vql-
gens Turkse berichten zou de poli-
tie „werkloos hebben toegekeken".
De stad werd enkele uren van de
buitenwereld afgesloten.
De woede onder de christenen was
hoog opgelaaid na het bericht dat
die ochtend in het plaatselijke zie-
kenhuis een christelijke patiënt tij-
dens een twistgesprek over de situa-
tie door een islamitische mede-pa-
tiënt met een stang was toegetakeld
zodat hij in een coma raakte.

Minderheid
Hun politieke groepering 'Guven'
(vertrouwen) noemt de islamitische
minderheid in Griekenland (125.000
zielen) een 'Turkse minderheid',
hetgeen door Athene niet meer
wordt geduld sinds de Cyprus-cri-
sis. Er zijn ook enkele tienduizen-
den Bulgaars sprekende Pomaken
bij. Het verdrag van Lausanne van
1923 dat de positie van de weder-
zijdse minderheden regelt, spreekt
inderdaad slechts van 'islamitisch',
maar de benaming 'Turks' was tot
de jaren '50 aan weerskanten alge-
meen gebruikelijk.

PARIJS - In heel Frankrijk is het
verkeer vastgelopen door blokkadea-
cties van Franse vrachtrijders. De
chauffeurs protesteren daarmee
niet alleen tegen de stijging van de
prijs van dieselolie gedurende de
winter, maar vooral tegen de con-
currentie van met name Nederland-
se en Belgische vrachtbedrijven.

Kritiek op
onderwijs
kleuters

Een van de demonstrerende Franse
chauffeurs noemde de Nederlan-
ders voor de Franse televisie
„kwaadaardig". Volgens hem han-
teren de Nederlanders vervoersprij-
zen, die de helft lager liggen dan die

In Ankara werd de Griekse ambas-
sadeur ontboden op het ministerie
van buitenlandse zaken, waar men
voor het eerst met klem stipuleerde,
dat de toekomst van de Turks-
Griekse betrekkingen afhankelijk is
van de behandeling van de 'Turkse
minderheid', met inbegrijp van de
schadeloosstelling waarop deze nu
recht zou hebben.

Bufferzone van 600
nieter rond de Peel

DEN HAAG - Het onderwijs aan
kleuters moet drastisch verbeterd
worden. De huidige methode vol-
doet niet. Dat vindt de Adviesraad
voor het Basisonderwijs, die daar-
over binnenkort aan minister Rit-
zen (Onderwijs) zal rapporteren.
Het spelend leren wordt verdron-
gen door prestatie-dwang. Zelfs de
jongsten mogen niet de hele dag
onbekommerd ■ spelen, aldus de
raad, maar krijgen al rekensom-
men en taailesjes.

De taktiek van de actievoer^chauffeurs bestaat uit het bl°^
ren van de toegang tot de grotej
den, onder andere Lille, Bord
en Marseille. Ongeveer zeshoil^
vrachtwagens blokkeren de .^gang tot de tunnel onder de
Blanc. Op de autosnelwegenrN
de vrachtwagens met 10 ki'°n!j
per uur langzaam naast e* ,
waardoor in het hele land enor^les ontstaan. De plaats van de*wisselt per uur. Het einde van <*.
ties van de Unostra is niet in
De bond wil doorgaan tot er r.
komen ter bescherming van de
ne vervoerders.

van de Fransen. „Daar kunne 11.
nooit tegenop, ze breken de ma'
aldus de chauffeurs, voor het
rendeel verenigd in de bond
zelfstandige vervoeders Unosti*
Het meest bevreesd is de UnJ'
voor de opening van de EG-£
zen, waardoor ook andere dan *.
se vervoerders vracht blJl[
Frankrijk mogen transporteiefj»
voorbeeld tussen Bordeaux en T
seille. Eind vorige week hebb^fj
chauffeurs gesproken met mill^van transport, Michel Delet^Dat heeft volgens de Unostra
opgeleverd. Een groot aantal
standige chauffeurs zit diep '"Jschulden en wordt genoodzaa^
het vervoeren van vracht voor i
bedrijven tegen lage prijzen.

Blokkeren

DEN HAAG - Het natuurgebied de
Groote Peel, gelegen op de grens
van Zuidoost-Brabant en Limburg,
heeft recht op een bufferzone van
600 meter. In deze zone moeten de
landbouw beperkingen worden op-
gelegd om verlaging van de grond-
waterstand te voorkomen. Dat heeft
de Raad van State gisteren bepaald
in een conflict tussen natuurbe-
schermers en minister Braks.

Volgens de Adviesraad kan dat bij
kleuters tot emotionele en motori-
sche problemen leiden. De integra-
tie van het kleuter- in het basison-
derwijs, die in 1985 gestalte kreeg,
heeft ertoe geleid dat het spelen is
verdrongen door het leren. Er moet
meer aandacht komen voor het on-
derwijs aan vier- tot achtjarigen, al-
dus de raad.

■ UITSLAG ■TREKKING
BAIMKLOTERIJ

Prijzen op bankrekeningnr. Extra prijzen
Bjl'l'M'l'l'H I Prijzen op bankrekeningnr.
32.55.33.067 MKEEÜMH

WKEHEZIiBM 46.67.55.937
10.79.91.780 ■BEEEHH

■DSXEÜ9H 11.16.12.632
35.17.75.889 13.46.27.059
■HHTMiW 30.31.64.549
11.59.94.106 38.43.17.510
llMililiW 54.40.36.263
49 96 65 031 58.65.85.478
nTrTl^ 67.51.52.011■rn'n'M 67.63.07.0i9

12.07.32.742 81.40.01.72622-57.73.716 92.50.02.569
42.12.86.776 ■rfl'iTJM
45.65.89.163 11.22.07.170
46.32.26.917 14.62.92.359
53.75.23.545 15.92.01.608
55.84.40.002 37.01.01.987
S?-n-S!-2!2 41.47.31.16691.86.34.237 46.61.22.756
■y*iim^ 48.13.47.267
11.05.15.900 48.54.71.043
12.40.10.695 91.08.49.757
12.41.05.513 93.13.65.70838.63.05.587 _____wxw^rm^___m
44.34.64.820 _____________L_^__M
46.42.85.461 11.23.91.990
57.18.48.400 30.28.83.703
57.81.48.587 32.82.72.442
84.84.00.380 33.64.06.827
90.70.13.880 41.38.42.150

Prijzen op eindcijfer(s) 52.09.38.321
■IWiTiTiW 65.85.04.347

5 468 87.91.64.441
m_mvTJi_____m 91.79.05.768

94.24.30.778
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I BTTïW

De loteni is goedgekeurd door de 1 Q QMinister van Justitie onder nummer: 1 O «7
L 0700/088/207
De baten zijn bestemd voor de
Stichting Algemene Loterij Neder-
land te 's-Gravenhage ten behoeve O 2 O
van maatschappelijk werk, volksge- _^_^_^_^_^_m^^^^^^^^^-^-m
zondheid en cultuur Prijzen boven B^kTOHt 1 000, worden belast met 25% MÜ"«MM

kansspelbelasting AIO

Ga ook meespelen
Uw eigen bankrekeningnummeris uw lotnummer. Het
inleggeld, één tientje per trekking, wordt ca. 5 weken
van tevoren automatischafgeschreven.Een gewonnen
prijs wordtbinnen 1 week automatisch bijgeschreven.

Als u deze bon opstuurt ontvangt u een deelnemersbewijs

MACHTIGING
(met blokletters invullen)

■ BankLoterij
de ondergetekende, houdervan bankrekeningnummer

VIADEfeBANkI I ! I ! I I 1 ! ! I
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SUFA, Zomerhof-
straat 64 te Rotterdam om van bovenvermeldebankrekening ten hoogste
éénmaal per 2 maanden f 10,- te doenafschrijven voor de BankLoterij.

Datum 19 I
Handtekening |

I Stuur de machtiging in een ongefrankeerde envelop aan: SUFA, IAntwoordnummer4,3000 VB Rotterdam.

De Raad van State erkent de Groote
Peel als 'zeer waardevol en nog niet
in cultuur gebracht hoogveenge-
bied', waar 'het op grote schaal uit-
voeren van drainagewerkzaamhe-
den van betekenende invloed is op
de grondwaterstand.

perkingen voor de landbouw rond
de Groote Peel weten te voorko-
men. Maatregelen werden slechts
met grote vertraging aangekondigd.
Zowel TweedeKamer als milieu-or-
ganisaties dringen er al jarenop aan
het natuurgebied te beschermen.
De mestoverschotten en de draina-
ge voor de landbouw vormen een
grote bedreiging voor het natuurge-
bied, waar veel planten en dieren al-
leen maar kunnen overleven met
een hoge waterstand.

In concreto ging de zaak over het al-
gemeen bestemmingsplan van
Meijel. Er liggen echter bij de Raad
van State nog meer bezwaren tegen
bestemmingsplannen rond de
Groote Peel. Indiener, ook in de
zaak Meijel, is steeds de werkgroep
Behoud de Peel, die consequent in
Den Haag aan de bel trekt wegens
de naar haar mening te lakse be-
scherming van het natuurgebied.

Onderwijsdeskundigen wijzen er
echter op dat de drie tot vijf uur die
een kleuter per dag op school is,
niet de oorzaak ervan kan zijn dat
een kind problemen krijgt. De pe-
dagogische scholen ontkennen op
hun beurt dat leraren onvoldoende
opgeleid worden om ook kleuters
te begeleiden. Kritiek op de oplei-
ding dat zij niet' ingesteld zou zijn
op het werken met jonge kinderen,
wordt weersproken.

Zich beroepend op onderzoekteams
en deskundigenrapporten heeft de
landbouwministertot nu toe alle be-

De Nederlandse transportbedruj
werken efficiënter en nemen m 1
al lading mee terug. Bovendien J
de Nederlandse bedrijven êr A
hebben betere communicatie_J
delen en kunnen beter P^a^door hun lange internationale
ring. Ondermeer daardoor zUn.^prijzen gunstiger. De vergelU t
tussen de Nederlandse bedrijve J
de kleine Franse gaat overigens
helemaal op, aldus de woordv j
ster. De grotere Franse transp? ,rjl
dernemingen, verenigd in de F^|
een zusterorganisatie van i
Wegstransport, doen volge"5 3
woordvoerster niet mee aan d t
tic. NOB-Wegtransport verwaaikorte termijn ook niet dat hie
problemen zullen ontstaan.

Efficiënter

Het verbaast NOB-WegtransFj
dat het protest vooral is gerich
gen Nederland en België, \t
„vooral Spaanse chauffeurs we.
in het zuiden met echt lageprü 2

Volgens de woordvoerster
NOB-Wegtransport betreft het *■
ne „transportbedrijfjes", die j
kunnen concurreren met de Sj

Nederlandse transportondernell j
gen. „Daarvoor hebben ze n,^J
middelen", aldus de woordvoe'

Beperkingen
Wil er sprake zijn van afdoende be-
scherming, aldus deRaad van State,
dan is een bufferzone van 600 meter
noodzakelijk. Aan de agrarische
gronden binnen de bufferzone mo-
gen beperkingen worden gesteld.
Hierondervallen dan ook alle activi-
teiten die verlaging van het grond-
water tot gevolg hebben.
In het gisteren bekendgemaakte be-
sluit verbiedt de Raad van State in
deze bufferzone drainagebuizen te
leggen, sloten te graven of te dem-
pen, de grondwaterstand te wijzi-
gen door afwateren, ontwateren of
afdammen, diepteboringen te doen,
putten dieper dan twee meter te
slaan of grasland te scheuren.
Wil een akkerbouwer en veehouder
dit toch toen dan is toestemming
nodigvan het gemeentebestuur, ter-
wijl Gedeputeerde Staten (in het ge-
val van de gemeenteMeijel het Lim-
burgse provinciebestuur) ook een
'verklaring van geen bezwaar' moe-
ten afgeven.

Limburgs Dagblad
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Streukens
speciaalzaak in hoorapparaten

Van onze correspondent



Limburgse deelnemer '100 dagen zonder aulo' maandag op tv
Ambtenaren Horn klappen
voor wethouder Wijnands""d naar het aantal fractieleden

commissie bestaan uit drie
senwoordigers van het CDA,van de Partij van de Arbeid en[an de fracties van VVD, PartijI* Limburg, D66 en Groen

Links. De personele invulling van
de vertrouwenscommissie is voor-
behouden aan de voltallige Staten-
vergadering die op vrijdag 16 fe-
bruari samen komt. Die dagook zal
minister Dales van Binnenlandse
Zaken de profielschets in ontvangst

nemen waaraan naar het oordeel
van de Provinciale Staten de nieu-
we commissaris der koningin dient
te beantwoorden.
In onderling overleg moet dat pro-
fiel in de komende weken nader

Op 16 februari wijzen ProvincialeStaten niet alleen uit hun midden deleden van de vertrouwenscommis-
sie aan, maar stellen zij ook hetreglement samen voor dewerkwijze
van diecommissie. De minister vanBinnenlandse Zaken stelt uit dekandidaten een selectie samen voorde hoorzitting van de vertrouwens-
commissie. Het is kandidatentoege-
staan zich aan confrontatie met de
commissie te onttrekken.

STRICHT -De zes in het zoge-
seniorenconvent verenigde"tters van Statenfracties heb-

6'steravond de omvang vastge-
Jan de vertrouwenscommissie
'er enige tijd kandidaten voorging van gouverneur Kremersac tand zal voelen.

Alle Statenfracties vertegenu woordigd

Omvang vastgesteld van
vertrouwenscommissie

worden uitgewerkt. Op dit momentis nog geen definitief standpunt be-
paald.

HORN - „Je wordt een horloge-
kijker. Hoe later op de avond,
hoe vaker je op je horloge blikt
om de laatste bus, die heus niet
op je wacht, toch maar niet te
missen. Tijdens het laatste uur
van een bezoek aan vrienden
kijk ik dus elke tien minuten hoe
laat het is", zo schrijft Horns wet-
houder en loco-burgemeester
Jac Wijnands in zijn dagboek.
Sinds 1 januari doet hij mee aan
het KRO-programma '100 dagen
zonder auto. De tien deelnemers
hebben de eerste dag van dit jaar
hun auto, de sleuteltjes en hetrij-
bewijs afgestaan aan presentator
Frank Kramer; 9 april krijgen ze
hun wagen weer terug.

# Wethouder Jac Wijnands in gesprek met presentator
Frank Kramer. Maandag aanstaande is Wijnands te zien
op tv.

Wijnands, die jaarlijks zon
20.000 kilometer rijdt, zal maan-
dag aanstaande te zien zijn op tv
(Nederland 1, 21.40 tot 21.55 uur).
De 56-jarige wethouder doet dan
uit de doeken wat depositieve en
negatieve ervaringen zijn. Wij-
nands is onder meer te zien bij de
Verkeerscentrale van de rijkspo-
litie Driebergen, waar zijn
'coach' JellesBode - de 'file-mel-
der' - werkt.

Eerste uitkeringen uit ontwikkelingsfonds

GSverdelen 1,6 miljoen
over 46 subsidieposten

*an onze verslaggever

- In eenste 'tranche' voor hetr 1990 hebben Gedepu-rJe Staten uit het Ont-
Limburg

miljoen gulden aan
J^ies uitgekeerd. Het
Ie budget voor dit jaar

|.raagt iets méér dan 1,9
J°en, zodat nog 280.000aeri ter beschikking,n voor een tweede sub-
llefonde.

rubriek 'Innovatie en kwali-
j valt een subsidie
~'■3Bo gulden ten deel aan de
l(it

tlng LIOSE die zich bezig-

* liet basiseducatie voor etni-
kgroepen. Een bedrag van,u gulden gaat naar de Basisge-
'e-dsdienst Oostelijk Zuid-srg voor het aantrekken van
I ?eiaal-geneeskundigeen een

van 60.000 gulden naar eenKkehngsproject dat de stich-II BOWL en LIOSE hebben op-en behoeve van ouderen.

NLM vliegt
meer vanaf
Eindhoven

en Rotterdam
Van onze verslaggeving

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Ify^ge subsidies lopen uiteen
V^" tot 25.000 gulden. In totaal
l. eerste tranche 46 subsi-

Driessen neemt
snel beslissing

over koop Eurohal

LINKOPING - Maastricht Airport "speelt vooralsnog geen vooraan-
staande rol in de uitbreidingsplan-
nen van NLM. Dat blijkt uit een ver-
klaring van NLM-NetherLines di-
recteur A. Leyer afgelopen week- -end in het Zweedse Linköping. De '.
eerste prioriteit ligt, zo verklaarde i
Leyer, bij de verdere ontwikkeling '-van Rotterdam en Eindhoven. De [
regionale luchthavens Twente en [
Eelde zullen ook in de toekomst r,
geen reguliere vliegverbinding krij- 'gen met de luchthaven Schiphol.he j! e van feestgeschenk worden

Vouaanstaand jubileum en daar-
Se^.end vertrek van gouverneur
SvS °ok van andere zijden do-Vj °0r deze leerstoel verwacht.|Cles van elk 100.000 gulden
■W toe aan een cultureel zo->l, B'amma in Maastricht enV evenement 'Venlo Interna-Maskerstad.

'It vermg van het vrijwilligers-
Va onder meer een sub-
\ bijkans een ton voor Stich-
-I$J: Pijler, die zich inzet voor
iW 2onder werk en van 40.000t^l voor de Stichting Popmu-
s4n „ urS- Een bedrag van even-
H*. gulden wordt uit het
'%■ Ungsfonds gehaald om de
bij, g m°ge"jk te maken van
*orpdere leerstoel zwakzinni-
ibuf aan de Rijksuniversiteit

%> mille is beschikbaar voor
fcj^r Netwerk Nederland voor
liyJ^K van diverse vormen van>nt.n'tunst. Onder de noemer
ig' teitsgebonden kadervor-j^.^ordt kadervorming bij de
'bh plattelandsjongeren
i "rg gesteund met 100.000 gul-
k°n'tvangt de Vereniging Ne-
)bü

Se Katholieke Vrouwen
fe/8" v'Jftig mille voor vor-Wctiviteiten. De Limburgse
lt van de LLTB-t ,D'Jna 93.000 gulden binnen

' et project 'Loon naar wer-

Eindhoven-Zürich is een van de I
nieuwe bestemmingen waarop -NLM-NetherLines later dit jaar gaat
vliegen. Tussen de vluchten naar
Londen, Parijs en Hamburg door '.
heeft de NLM nog net genoeg tijd
om 's middags met de beschikbare
toestellen een vlucht naar Zürich teondernemen. Een dergelijke grote Ibeschikbaarheid van NLM-vliegtui-
gen doet zich niet voor op Maas- I
tricht Airport. Vandaar dat het
vliegveld in Beck niet meegenomen <
is in de plannen om naar Zwitser-land te vliegen, aldus een NLM-
woordvoerder.

Van onze
verslaggever

MAASTRICHT
Voorzitter
J. M. Driessen van
het museum Bevrij-
dende Vleugels in
Veghel zal eind fe-
bruari een beslissing
nemen over zijn
plannen om de
Maastrichtse Euro-
hal aan te kopen. De
Veghelse zakenman
is een van de gega-
digden die zich bij
makelaar Zadelhoff
hebben aangemeld
nadat de Eurohal te
koop werd aangebo-
den waarbij als een
van de voorwaarden
werd gesteld dat het
demontabele ge- Zijn besluit zal mede

afhangen van de re-
sultaten die de za-
kenman hoopt te
boeken tijdens de
'museumreis' die hij
de komende weken
gaat ondernemen
langs diverse musea
in binnen- en buiten-
land. Het is de be-
doeling nieuwe aan-
kopen te doen voor
het bevrijdingsmu-
seum. In de Eurohal
heeft gouverneur
Kremers op 11 sep-
tember de tentoon-
stelling 'Van bezet-
ting tot bevrijding
1940-1945' geopend,
welke expositie spe-
ciaal op Zuid-Lim-
burg is gericht. Eind
december ging de
expositie tijdelijk op
slot. Het is de bedoe-
ling begin maart
weer te openen met
een wisselexpositie
over de oorlog in
Rusland, met name
de slag bij Stalin-
grad.

bouw op kosten van
de koper van de hui-
dige lokatie aan de
Franciscus Roma-
nusweg zal verdwij-
nen.

Zoals bekend aast
Driessen op de Euro-
hal als onderkomen
voor een permanent
(inter)nationaal be-
vrijdingsmuseum,
dat op een nader tebepalen plaats in
Zuid-Limburg
wordt gevestigd. Inde loop van de vol-
gende maand hoopt
hij met afgeronde
plannen komen, zodeelt hij desge-
vraagd mee.

Steeds minder
onverzekerde

motorvoertuigen

'Politieregio s
zijn te groot'

Kritiek van VNG:

DEN HAAG -Dc politieregio's zijn
te groot. Dc voorstellen van dc mi-
nisters Hirsch Ballin (Justitie) en
Dales (Binnenlandse Zaken) om ons
land in 23 politieregio's in te delen,
stuiten op kritiek van dc VNG, dc
Vereniging van Nederlandse Ge-

meenten. Limburg wordt verdeeldin twee regio's.
De VNG is tevens een warm voor-stander van een beheersraad perre-gio, waarin m ieder gevai de burge-meesters van de betrokken gemeen-
ten zitting hebben.
De VNG, die de indeling accepteertals een uitvloeisel van het regeerak-koord, pleit er voor om, als onder-deel van een regio, toch lokale poli-tie-eenheden te vormen, eenhedendie groter kunnen zijn dan één ge-meente. Groepen van kleinere ge-meenten kunnen zo'n eenheid vor-men om ot een werkbaar geheel tekomen, aldus de VNG.( J-ontactraad Limburgsewburgen is verblijd met een

£.van 75.000 gulden uit het
ontwikkelingsfonds.

£e aanstaande Heiligdoms-
/* Maastricht wordt daaruitm'He ter beschikking gesteld.

GRONINGEN - Acties van
politie, justitie en andere op-
sporingsdiensten hebben er-
toe geleid dat in ons land nog
maar 1,5 procent van het totaal
aantal motorvoertuigen onver-
zekerd rondrijdt. Hoewel dat
een forse vermindering is ten
opzichte van enkele jaren gele-
den, is dat percentage gezien
de ernst van het delict nog al-
tijd te hoog.Boeren voelen weinig

voor acties in Aken

Betere landbouwprijzen in EG

De Groningse officier van justitie
W. Frank heeft dit desgevraagd
meegedeeld. Frank coördineert de
opsporing van weggebruikers zon-
der WA-verzekering.

Binnen een maand hoopt de NLM-
directie een rapport te kunnen pre- ,
senteren over de toekomst van de
luchthaven Rotterdam. „We hebben
voortdurend gezegd, dat er kansen
zijn voor Rotterdam. Dan moeten
we nu, wil onze geloofwaardigheid
niet in het geding komen, werken
aan uitbreidingvan ons lijnennet op
Rotterdam", aldus Leyer.

NLM-NetherLines wil zich de ko-
mende jarenvoegen bij de top-3 van
Europese regionale maatschappij-
en. Volgens de NLM-directeur zijn
DLT en Crossair (de dochters van
respectievelijk Lufthansa en Swis-
sair) de voornaamste concurrenten
in de regionale vervoersmarkt bin-
nen Europa.

Ambtenarenbondbezorgd over
herindeling

De demonstratie in Aken is georga
niseerd door de internationale boe-renorganisatie COPA. Ook in ande-re grenssteden tassen EG-lidstatenzullen protestbijeenkomsten plaats
vinden. COPA heeft afgezien vaneen grote demonstratie in Brusselomdat boeren, uit afgelegen gebie-
den dan niet zouden kunnen mee-doen.

Preciese cijfers van een aantal jaren
geledenzijn er niet. Op basisvan en-
quêtes en een beperkt onderzoek is
echter altijd aangenomen dat enke-
le jaren geleden ongeveer 8 procent
van de weggebruikers geen wette-
lijk verplichte aansprakelijkheids-
verzekering had. Op zon verzeke-
ring kan na een ongeval de schade
worden verhaald die is toegebracht
aan de tegenpartij.

Het NAJK vindt echter dat toch in
Brussel gedemonsteerd zou moeten
worden, omdat daar nu eenmaal de
besluitvorming plaatsvindt. Ookaan een actie in Den Haag, om land-
bouwminister Braks onder druk te
zetten, geeft het NAJK de voorkeur.

j>v "an onze verslaggever
ICLen/roermond - DeWnarenbond CFO maakt zich
Ve °ver de positie van de amb-
'Sv betrokken bij de herinde-
cts£n Midden-Limburg. CFO-dis-
*ft guurder mr Peter Paulus
'$iw dan ook verzocht een ver-
Vj:oordiger van de bond op te
W'n e Provinciale begelei-
In, °mmissie. De samenstellingitan wordt vandaag besproken

college van GS.

Uitgaande van een kleine zes mil-
joen geregistreerde motorvoertui-
gen rijden er in Nederland dus nog
bijna 90.000 auto's en motoren rond
zonder verzekering. „Hoewel de
vermindering van het aantal onver-
zekerde voertuigen op zichzelf ver-heugend is, vind ik een percentagevan 1,5 procent nog altijd veel tehoog", aldus Frank: „Wanneer zon
onverzekerd voertuig bij een onge-val betrokken raakt wordt de tegen-
partij geconfronteerd met een hoopellende. Met veel moeite lukt het ineen aantal gevallen de schade op het
waarborgfonds te verhalen. De ge-
meenschap draait er dan wel voorop."

De Groninger Mij heeft inmiddels
besloten haar leden niet te op te roe-
pen voor de actie in Aken, het
NAJK twijfelt nog, aldus een,
woordvoerder.

De EG-landbouwministers praten
die dag in Brussel over een voorstel
van de Europese Commissie om de
landbouwprijzen te bevriezen of te
verlagen. Met name de verlaging
van de graanprijs met 4 procent vin-
den de boeren niet aanvaardbaar.
Bij de boerenorganisaties die wei-
nig voelen voor de acties gaat het
met name om het Nederlands Agra-
risch Jongeren Kontakt (NAJK) en
de Groninger Maatschappij voor
Landbouw. Zij voelen meer voor
demonstraties in Brussel of in Den
Haag, waar op 6 en 7 februari de
Tweede Kamer de landbouwbegro-
ting behandelt.

DEN HAAG/AKEN — Een aantal
boerenorganisaties voelt weinig
voor het houden van acties in Aken.
De drie centrale landbouworganisa-
ties in ons land hebben de akker-
bouwers opgeroepen op 12 februari
mee te doen aan een internationale
demonstratie in Aken voor betere
landbouwprijzen in de Europese
Gemeenschap.

Vandaag vergadert in Den Haag de
vaste kamercommissie voor land-bouw. Volgens een woordvoerder
van de Nederlandse Christelijke
Boeren- en Tuindersbond, één van
de drie centrale landbouworganisa-
ties, zal dan een petitie overhandigd
worden aan de kamerleden. Voor
demonstraties in Brussel of Den
Haag voelen de drie centrale organi-
saties echter niets, aldus de woord-
voerder.

■'Igp
k 4 cck' tijdens de hoorzitting
Jl|^ Kamercommissie voor Bin-
JC^e Zaken, heeft CFO-hoofd-
!%ü r Theelen gewezen op de
\ v nten voor ambtenaren die

bij de herindeling
V urg- De Kamercom-
Vep°nderschreef zijn zorg, maar

Voor net ontbreken vanJke maatregelen naar GS.

MAASTRICHT - De Dienst Land-
bouw Voorlichting (DLV) houdt
drie bijeenkomsten over gewasbe-
scherming. De eerste bijeenkomst
is in 't Brugeind' in Meerlo op 29 ja-
nuari; de volgende, een dag later in I
het 'Baexemerhof in Baexem en de
derde middag is gepland op 31 ja-
nuari in de 'Remigiushoeve' in
Schimmert. De bijeenkomsten be-
ginnen telkens om 13.30 uur.

Voorlichting
over gewassen

Dinsdag 30 januari 199035..

provincie
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Licht
langs
de
Maas...

(ADVERTENTIE)

Limburgs Dagblad
LEZERSKORTING
Ö MUSICAL I
\ JÜÜI_ jW_ met Nelleke Burg,

_ y^ BËfe*^ Hans de Booij,

t_r_r DA Marloes van den Heuvel
_m K en anderen.

Geboren vrienden
(Blood brothers)

Veel wisselende emoties, prachtige, melodieuze liedjes, humor, drama,
in een meeslepend verhaal over de tweeling Mickey en Eddy.

De jongens groeien in verschillende milieus op en worden dikke
vrienden, zonder te weten dat ze elkaars tweelingbroer zijn. Terwijl het
Eddy voor de wind gaat, ondervindt Mickey niets dan tegenslagen ...

Vrijdag 9 februari 20.00 uur
3iei6 Wijngrachttheater Kerkrade

Limburgs Dagblad LEZERSKORTING j
L)tZt BON geeft recht op een korting van ’ 3,50 p.p, op de

toegangsprijs van ’ 25,-. De korting geldt alleen in de voorverkoop en de
bon geldt voor maximaal twee personen.

De auto zal Wijnands na afloop
van het KRO-project zeker niet
verkopen. „Ik kan hem niet mis-
sen", geeft hij toe. Wel zal hij de
wagen selectiever gaan gebrui-
ken. „Met dit programma kun-
nen we misschien bereiken we
met zn allen de auto eens wat va-
ker laten staan en met het open-
baar vervoer reizen", zegt hij.

Voorheen was dit niet zo, want
met slecht weer stapte je gewoon
in de auto." Soms vraagt Wij-
nands zich wel eens af waar hij
aan begonnen is: „Zo moesten
mijn vrouw en ik onlangs in een
Zuidlimburgs Maasdorp zijn.
Normaal rij je er in 25 minuten
naar toe; dit keer moesten we an-
derhalfuur 'bussen. En toen het
plots ging regenen, merkten we
dat we de paraplu waren verge-
ten... Ja, dan verlang jewel naar
je auto."

Applaus
Uit zijn aantekeningen blijkt ook
dat de bevolking van 'zijn' ge-
meente bijzonder met hem mee-
leeft. Wijnands: „2 januari was
het slecht weer en ik reed op
mijn fiets door Hom. Enkele
ambtenaren, die tijdens de mid-
dagpauze een blokje om gingen,
gaven een spontaan applaus..."

léon tops

MAASTRICHT— De lantaarns
langs de Maas we-
ten op een gewo-
ne namiddag in
januari, niet goed
wat ze moeten
doen.

De ene keer lijken
donkere wolken
het noodzakelijk
te maken dat ze
gaan branden, de
andere keer zet
gefilterd zonlicht
de charmante
huizen aan de
Stenenwal in een
vreemd-fraaie
gloed, die zo hel-
der is dat het licht
van de lantaarns
vooralsnog over-
bodig is.

Een sfeervol af-
scheid van de
dag.

" Sfeervol
afscheid van
de dag aan de
Maasoever in
Maastricht.

Foto:
WIDDERSHOVEN

Buiten adem
„In de bus word ik regelmatig
aangesproken door mensen die
willen weten hoe het nu is. Uit
die gesprekken blijkt dat velen
met het milieu bezig zijn." En
over één van de vele leuke reac-
ties: „Vorige week werd ik tij-
dens de hoorzittingen omtrent
de herindeling voorafgegaan
door Haelens burgemeester Van
Riet. Die zei tegen de commissie-
leden dat ik mogelijk buiten
adem zou zijn, want ik was in
verband met '100 dagen zonder
auto' te voet gekomen..."

Door '100 dagen zonder auto'
heeft Wijnands nog geen écht ne-
gatieve ervaringen gehad. Zoals
hij al eerder zei, zijn de aanslui-
tingen in het openbaar vervoer
slecht. Onlangs moest hij vanHaelen naar het anderhalvekilo-
meter verderop gelegen Heyt-
huysen. „Maar er is geen recht-
streekse verbinding. Dus moestik eerst terug naar Hom, om vandaaruit de bus naar Heythuysen
te nemen. Ook moest ik laatst inVenlo zijn. Er naar toe was nietzon probleem, maar toen ik op
de terugweg inRoermond de bus
naar Hom wilde pakken, bleek
die pas 55 minuten later te ver-
trekken. Het was die dag mooi
weer. Ik ben toen te voet gegaan.
46 minuten later was ik thuis",
vertelt Wijnands.
In het dagboek dat alle deelne-
mers bijhouden, schrijft de voor-
malige directeur van de Pabo inVenlo: „Eén van de eerste dingen
die je echt opvallen, is de her-
nieuwde belangstelling voor het
weer. Dat is nu echt belangrijk.
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;;|: PLEEGGEZIN GEZOCHT! A
H, Voor Bob van 14 jaarzoeken we een pleeggezin
.I; in Limburg. Bob woont al een paar jaar in een

internaat en zou zelf graag naar een pleeggezin
gaan. Omdat Bob niet meer bij zijn ouders kan

-" wonen is het de bedoeling dat hij in het pleeg-
gezin blijft tot aan zijn zelfstandigheid.
Bob zit op de L.T.S.; hij houdt van sport en knut-
selen (modelbouw) Bob kan moeilijk een band
krijgen met mensen, hij legt oppervlakkige kon-
takten; met jongeren(ouder dan hemzelf) lukt hem
dit beter dan met volwassenen.

IVoor Bob zoeken we een pleeggezin in een
kleinere stad of in een dorp. Het fijnste zou zijn
als er in het gezin kinderen zouden zijn ouder dan
Bob.

" : Pleegouders moeten van Bob geen hoge ver-. i wachtingen hebben. Heeft u belangstelling, bel
of schrijf dan naar de Centrale voor Pleeg-

'l gezinnen,Wilhelmmastraat 30, 6131 XP Sittard, |
' tel.: 04490-23123.
■-,

V^B B^4 ' 811 M I ffff} 1B I I f^wl.^Bl kk. .J a L . W-tI P'V'^tVNff^^P'^VH
f NeHo 'n Terugbetaling (rente + afl.) 7^

handen 96x 72x 60x 54x 42x \
5100 - - 115,- 123- 151-

-10.100 - - 221- 238- 276,-
-_

15.000 246,- 286,- 333,- 357- 436-I 20.000 315,- 381- 442- 471- 578-
-25.000 395- 475- 546,- 589,- 720-
-35.000 549- 659,- 778,- 820- 1010-
Effactieve jaarrente vanaf 11,39%

96 mnd. geld voor duurzame aanschaf
Zeer goedkope tarieven

,( Voordelige autoleningen en koop dan kontant.
g " Lopende leningen geen bezwaar Elk bedrag mogelijk.
,» " Volledige geheimhouding, geen Informatie bij werkgever.
U m Overliidensrisico meestal gedekt. Bij ziekte, ongeval enz vrijstelling var.. aflossing mogelijk (vraag info).

~ " Doorlopend krediet 2% aflossing.
r " Voordelige le, 2e en 3e hypotheken Hierin looptijd tot 30 jaar

Nu ook zakenkredieten en leasing.
Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd

(gediplomeerd) kredietintermediair. 23295,
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Al snel na zn introduktie was de ' i

Renault 19 al veelvuldig te signaleren
(

op de Nederlandse wegen. Zn vorm- i
geving, ruimte, prestaties èn prijs
bleken een schot in de roos. En maak- (

lAë / —r_ _r*m-* _r_ jm>^ _f% _m _, _r_ _r_ _r_ _-_ ten van e *'een succesnummer.

vvegeTis succes , *TnuÉ"rlengd. Letterlijk. Kijk maar naar de
elegante gedaante van de Renault 19

"^ -^ Chamade, een minstens zo eigen-

ff _0 gV I O fl €t fl -nige variant

J/ f^^ f «O § L £T 1/lV' m DiC ongetw,Jfeld de harten van I
liefhebbers van fraaie autovorm-

-^ geving sneller zal doen kloppen. Een
"\^ proefrit zal dat bevestigen. .

~~--^^ De Renault 19 gaat dus gewoon
door met scoren. Ook in de verlen-

,^^*/ 'f A( wl » \ '\ M I
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V| i I m I|| De NieuweRenault 19:Chamade wJault

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

Tunnelstraat 2a, Tel. 04490-19664. Valkenburg (L); Autocentrum G.M.R deJonghe VO.E, Wilhelminalaan 19-21,Tel. 04406-12514.
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De Vrijwilligerscentrale Heerlen
zoekt vrijwilligers voor de vol-
gendefuncties:

Begeleiding kinder-en jeugd-
kampen: Een natuurvriendenor-
ganisatie vraagt vrijwilligers
voor kinderen in de leeftijds-
groep van 7 tot 12 jaar en van 12
tot 16 jaar. Taken: het mee-orga-
niseren en begeleiden van activi-
teiten voor jongeren,vooral in de
zomermaanden.

In het bezwaarschrift geeft Heijnen, naast
zijn al bekende protesten tegen de manier
van afhandeling van het plan, te kennen dat
ingekomen stukken niet volgens de gelderr-
de procedures worden afgewikkeld. Heijnen
doet (niet zonder ironie) het voorstel om in de
toekomst de ingekomen stukken onder te
verdelen in ingekomen stukken, achterge-
houden stukken, zoekgeraakte stukken en
corrupte stukken.

schrift de deur uit, waarin Heijnen het colle-
ge bestookt met opmerkingen en vragen over
de behandeling van het discoproject. Vol-
gens Heijnen heeft het college zich aangaan-
de de behandeling van het plan van een on-

Voor geleden schade tijdens storm in Simpelveld

Woonwagenbewoners
eisen vergoeding

Woensdagmiddagclub: Een or-
ganisatie voor gespecialiseerd
jeugd- en volwassenenwerk
zoekt vrijwilligers voor het bege-
leiden van activiteitenclubs voor
verstandelijk gehandicapten.
Het gaat om kinderen op ZMLK
en MLK-niveau van 6 tot 14 jaar.
Voorwaarde: de vrijwilliger moet
kunnen omgaan met. verstande-
lijk gehandicapten en beschik-
ken over enige creativiteit.

VOERENDAAL - De fractie
Lemmens zal bij de gemeente-
raadsverkiezingen in Voerendaal
geen lijstcombinatievormen met
Algemeen Gemeenschaps Be-
lang (AGB) en dePolitieke Groe-
pering Ransdaal (PGR).

De fractie Lemmens voelde daar
aanvankelijk wel voor, maar on-
der druk van de achterban is be-
slotentoch met een eigen lijstuit
te komen. „We kregen nogal wat
negatieve reacties van mensen
die zon lijstcombinatie maar
verwarrend vonden en vreesden
dat onze eigen identiteit verloren
zou gaan", zegt ex-raadslid Frans
Camps. „Daarom leek het ons
nietwijs metAGB en PGR in zee
te gaan.

De tijd is er kennelijk nog niet
rijp voor."

HEERLEN
£°yal: Next ofkin, dag. 18.30 en 21 uur,
f*°en do ook 16uur. Ghostbusters 2,wo

' uur. Rivoli: Sex, lies and videotape,
?ag. beh. di 18 en 20.30 uur. The Punis-,er. dag. beh. di 16 uur, wo ook 14 uur.
;?an deFlorette, di 18 en 20.30 uur. Ma-
*'nt: The Abyss, dag. 20.30 uur, wo en

'° ook 16.30 uur, wo ook 14 uur. H5:
Jack to the future 2, dag. 14.30 18.45 en
f'-SO uur, . Theo en Thea en de ontmas-
kering van „et tenenkaasimperium,
,?S- 14 en 18.30uur. Black Ram, dag. 14
°-30 en 21.15 uur. Erik de Viking, dag.
118.30 en 21 uur. When Harry met Sal-

r».dae- 18.30 en 21 uur, di do ook 14uur.
uiiver en Co, wo 14 uur. New Vork Sto-
jles>dag. 21 uur. De Spiegel: Max &

& Henk & Willie, di 21 uur.

KERKRADE
'"Jngrachttheater: De Kommissaris*°20uur.
MAASTRICHT
&")i: Black Rain, wo 14.30uur. Theo en, "ea en de ontmaskering van het tenen-
Jaasimperium, di do 21 uur, wo 14.30ï1*- Ghostbusters 2, wo 14.30 uur. Thej'byss, dag. 21 uur. Sex, lies and video-
£Pes, di do 21 uur, wo 14.30 uur. Cine-a -Palace: Back to the future 2, dag.
°.30 en 21.15 uur, wo ook 14 uur. Dejonden, dag. 21.15 uur. De Kassière,
jag- 18.30 uur. Oliver en Co., wo 14.30
.Ur-Lumière: A short film about love,j^ag.20 uur. The lonely passion of Judithnearne, dag. 21 uur. Mystery Train, dag.
22 uur.

per persoon

Gouden paar
In Kerkrade werd afgelopen za-
terdag de gouden bruiloft ge-
vierd van het echtpaar Agnes en
Johan Slangen-Wamper. Het
gouden paar heeft drie kinderenen drie kleinkinderen.

exposities

SITTARD
rum: Back to the future 2, dag. 20.30

v Ur Theo en Thea en de ontmaskering. n het tenenkaasimperium, di en do
f.W uur. Whitw Mischief, wo 20.30 uur.
llrtihuis Sittard: Max & Laura & Henk

r WUlie, wo 20.30 uur.

ECHT
SJtyal-Microroyal: Ghostbusters 2, di
T-H) uur. Blind Fury, di 20.30 uur.

ROERMOND
J^al: Ghjostbusters 2, dag. 20.30 uur,
j° "ok 14.30 uur. Royaline: Back to the„"'"re 2, dag. 19.30 uur, wo ook 14.30
Ur De Kassière. flag. 21.30 uur. Agnes Wamper is huisvrouw en

moeder in hart en nieren. Zij
zorgde voor man, kinderen en de
inwonende oma. Haar hobby's
zijn kaarten, handwerken en de
kleinkinderen.

Secretariaatsmedewerker: Een
adviesinstantie voor ouderenbe-
leid ten behoeve van de gemeen-
te en diverse instellingen vraagt
een vrijwilliger die bereid is om
mee te werken op het secreta-
riaat. Taken: notuleren van ver-
gaderingen en bewaken van de
agenda. Verder ook typewerk, te-
lefoon aannemen, het verzorgen
van depost en het bijhouden van
het archief. Het werk vergt onge-
veer vijfhalve dagen per week.

Lichamelijk gehandicapten:
Een kinderrevalidatiecentrum
zoekt vrijwilligers voor de bege-
leiding en voorbereiding van de
maandelijkse activiteit. Doel is
het bevorderen van de zelfred-
zaamheid. Kandidaten zijn tus-
sen 20 en 35 jaar en beschikken
over creativiteit en organisatie-
vermogen.

Reisbegeleiding: Een natuur-
vriendenorganisatie zoekt vrij-
willigers die mee willen gaan als
begeleider voor diverse vakan-
ties (korting op reissom). Kandi-
daten dienen zelf ervaring te
hebben met actieve vakantie,
zelfstandig kunnen werken en
weten om te gaan met jongeren. \
Filmhuismedewerkers: Het
filmhuis in Heerlen vraagt voor
de weekeinden en op maandag-
avond vrijwilligers voor de bar-
dienst. Het gaat om het tappen,
het schoonhouden van de ruim*
ten en het deelnemen aan over-
leg.

Kinderdagverblijf: Een kinder-
dagverblijf uit Heerlen zoekt
voor de opvang van peuters en
het verzorgen van baby's van
personeelsleden vrijwilligers.

Voor meer informatie: Vrijwüli-
gerscentrale Heerlen. Burg. van
Grunsvenplein 2, » 713971.

Van onze correspondent

SIMPELVELD - De families
Steinbach en Caes op het
woonwagencentrum aan de
Biesweg in Bocholtz eisen van
de gemeente een financiële te-
gemoetkoming voor de gele-
den stormschade. Zoals be-
kend werden donderdag-
avond op het kamp, tijdens het
noodweer, een caravan en een
tuinhuisje beschadigd.

Dit naar aanleiding van declaim die
de eigenaar van het tuinhuisje, Ro-
bert Caes, eerderop de dag indiende
bij het gemeentebestuur. Caes vindt
dat de gemeente Simpelveld voor
een goede beschutting van het
kamp had moeten zorgen.

Afgelopen weekeinde bracht een
delegatie van de gemeente Simpel-
veld onder aanvoering van burge-
meester Teheux nog een bezoek aan
het kamp om de schade op te ne-
men.

" De sportkampioenen van Brunssum.

Brunssum huldigt

kampioenen

Johan Slangen werkte op destaatsmijn Wilhelmina in Ter-winselen. Hij onderbrak zijnloopbaan tijdens de mobilisatie
en in 1944 ging hij als soldaat
naar Indonesië. In 1948 keerde
hij opzijn oude plek terug. Johanhoudt van kaarten en tuinieren
en is een verwoed Roda-fan.

HEERLEN
s'*burgse Volkssterrenwacht,

95. Ruimte zien. T/m
'1. Op reis door het zonnestelsel. Van-
' "2. Open di t/m vr en zo 13-17 uur, di
£ vr ook 19.30-22 uur. Stadsgalerij,

19. De zondeval, installa-
van Edwin Janssen. T/m 4/2, open di

" m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur. Wel-
jJfhof. Werk van schildersclub CCV
2*aastricht. T/m 31/1, opendag. 9-21 uur,
j?enzo 13-19uur. Galerie de Nor, Geer-jj|raat 302. Expositie van Werner Kisse-
er' T/m 18/2, open tijdens café-uren za
J"*o vanaf 17 uur. Galerie Signe, Aker-
Jaat82a. Werk van Francis Bacon. T/mJ-Werk van Henk Eikenaar. T/m 11/2,
J*n wo t/m zo 14-17uur. AktueleKunst
j*West-Duitsland. Michael Runschke,
>lderijen en grafiek. 10/3 t/m 2/4,
,*n van wo t/m zo van 14-17uur. Ther-(j^museum. De tijd gefixeerd, exposi-

foto's uit de 19deeeuw. T/m 18/3.

HOENSBROEK
■

tyo'ogalerie 68, kasteel Hoensbroek.„erk van Rutger ten Broeke. T/m 18/2,
e£en ma t/m vr 10-12 en 13.30-17 uur, za

2u 13.30-17 uur. ABN bank. Fototen-fflstelling, Jeanet Verhoeven. T/mri< open ma t/m vr 9.00-16.00 uur.

Van onze verslaggever

VOERENDAAL
Raadhuisplein 1. Re-

Ifo?' Werk van wim Mestriner. Van 1/2
|3 28/2, open ma t/m vr van 8.30-12.30uren di van 13.30-16.30 uur.

LANDGRAAF
jN»al, Kerkberg 2. Werk van Iz
Ij flow. T/m 11/2, open wo, do, za en zo

~17 uur, vr 13-20uur.

Leden 'Podlasie'
bij ambassadeur

Foto: MARCEL VAN HOORN

Zaterdagmiddag werd burge-
meester A. Teheux van Simpel-
veld geïnstalleerd tot bescherm-
heer van de koninklijk erkende
fanfare St. Cecilia Bocholtz. Bur-
gemeester Teheux volgt in deze
functie de oud-burgemeester H.
Persoon op.

Beschermheer

Overleg
Op het kamp ontstond een woor-
denwisseling tussen de burgemees-
ter en Caes toen bleek dat Teheux
niet direct toezeggingen kon doen
over een eventuele vergoeding.
Hierna besloot de gemeentelijke de-
legatie een einde te maken aan het
bezoek. „Wij zullen de kwestie van-
daag, dinsdag, in het college-over-
leg verder behandelen", liet de ver-
antwoordelijke wethouder Frrjns
weten. „Ik vraag me daarby toch af
of de gemeentede juisteinstantie is
om stormschades te vergoeden",
voegde hij eraan toe.

Onderzoek toekomst
winkelkern Treebeek

PTT-directeur
Drs L. Cox (33) is met ingang,van
1 februari benoemd tot directeur
van het hoofdkantoor van de
PTT in Heerlen. Hij volgt F. Jas-
pers op die hoofd bedrijfscontro-
le in de regio zuid-oost is gewor-
den. Bij het Heerlense PTT-kan-
toor werken 610 mensen.

Geslaagd
P.M.F. Knols uit Heerlen is aan
deTechnische Universiteit Eind-
hoven geslaagd voor het docto-
raal examen bouwkunde.

Brunssum heeft zijn sportkam-
pioenen gehuldigd. In het cultu-
reel centrum dr Brikke Oave
maakte tijdens een aangepaste
avond de Brunssumse sportfede-
ratie de sportvrouw, -man en
-ploeg van het jaarbekend. Bij de
dames viel de eer te beurt aan de
turnster Mylena Mulders, lid van
de gymnastiekvereniging Swen-
tibold Sittard voor haar opmer-
kelijke prestatie in de categrorie
13/14-jarigen. Bij de heren was
dat Rob Sluypers voor zijn ver-
richtingen in de atletiek. In de
sportploeg 1989 was het eerste
elftal van Limburgia voor de be-
haalde periodetitel en de tweede
plaats in de hoofdklasse goed
voor de titel. De aanmoedigings-
prijs ging naar het team van de
poolbiljartclub 't Schachtwiel.

De voorlopige kosten van het on-
derzoek worden geraamd op 13 mil-
le. Het ministerie van Economische
Zaken heeft al toegezegd tweederde
van de kosten voor zijn rekening te
zullen nemen. Het college van B en
W Brunssum wil eenzesde in de
kosten bijdragen.

BRUNSSUM - Het IMK (Instituut
Midden- en Kleinbedrijf) gaat on-
derzoek verrichten naar de toe-
komstperspectieven van het win-
kelapparaat in Treebeek. Dit op ver-
zoek van de ondernemersvereni-
ging Treebeek, die zich als collectief
wil verbeteren om zo weinig moge-
lijkterrein te verliezen, wanneer het
koopcentrum van Brunssum wordt
gefacelift.

Zoals bekend bestaan er plannen
om het centrum van Brunssum te

veranderen. De oud-mijnstad wi,
zich meer en meer als koopstad pro-
fileren. Treebeek wil wat dat betreft
niet achterblijven. Vandaar het on-
derzoek. De resultaten moeten lei-
den tot optimalisering van het Tree
beekse winkelapparaat.

Karstraat ongeschikt
voor modelvliegtuigen

Van onze correspondent

" Het gouden paarSlangen-Wamper. Foto: KALDENBACH

Vier leden van de zang- en dans-
groep 'Podlasie' uit Brunssum
kregen afgelopen zaterdag op de
Poolse ambassade in Den Haag
een hoge onderscheiding uitge-
reikt door de Poolse ambassa-
deur Gwiasda. De 'medaille van
eer' met diploma (een onder-
scheiding die slechts zelden aan
niet-Polen wordt toegekend) was
voor voorzitter Karl Wedick, se-
cretaresse Marije Erken en pen-
ningmeester Anneke Elzinga.

Danser en oud-voorzitter van
'Podlasie', de uit Polfen afkomsti-
ge Arris Matlega, mocht de
draagmedaille van eer in ont-
vangst nemen.

'Podlasie' zorgt al bijna 15 jaar
dat de Poolse cultuur behouden
blijft buiten het eigen land. Bo-
vendien smeedt de zang- en
dansgroep uit Brunssum vriend-
schapsbanden tussen Polen en
niet-Polen.

MARGRATEN
tya'erie Keramiek, Groot Weisden 48.
rAk van Natascha Rieter en Siegfried
Df'nskat. Open di t/m zo 13-17 uur.

CADIER EN KEER
I^'erie De Keerder Kunstkamer,
j, rkstraat 10. Werken van diverse kun-„^aars. T/m 15/2. Open vr t/m zo 13-18

VAALS
l^Permolen. Van Clermöntplein 11
V aarde bewaarde, archeologische

Permanente expositie.

SCHIMMERT
ty''erie Hof van Oensel, Haagstraat 5.rk van Kitty Mulder, Josine Grom enjj^guerite Monod de Froideville. T/m

open do t/m zo 14-17 uur.

HOUTHEM
(■■"k Schram Centrum, St. Gerlach 52.
v'°-expositie van Jan Lamerichs. T/m[ ' open op werkdagen van 14-16 uur.

GELEEN
t "Jtraal Ziekenfonds, Elisabethstraati„ intekeningen van P. Verboeket. T/m

SITTARD
L^ter, Steenweg 86. Werk van HansUJ^men. T/m 3/2, open do t/m za 12-17
(jrr' Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2.
'ï/5 van d'verse kunstenaars. T/m
I 4 , Open di t/m vr 10-17 uur, za en zoy^'7 uur. Galerie Michel Knops, Steen-
L 844. Schilderijen van Henk Vierve-r- T/m 25/2,open wo t/m zo 14-17 uur.

DEN HAAG/VOERENDAAL - Het
Voerendaalse gemeentebestuur
heeft de Modelvliegtuigclub Vlucht
74 terecht een geluidhinderwetver-
gunning geweigerd voor een terrein
aan de Karstraat in Voerendaal. Dat
vindt de afdeling geschillen van be-
stuur van de Raad van State, die gis-
teren het beroep van de club tegen
de afwijzing in 1986 verwierp.

meent dat geluidhinder niet zon rol
speelt. Zij voerde gisteren aan dat
de landbouwwerktuigen, die op het
terrein gebruikt worden, meer la-
waai maken dan de modelvliegtui-
gen. De afdeling geschillen, die het
advies volgde van het ministerie
van VROM, vond evenwel dat de
modelvliegtuigen een ernstige ver-
storing betekenen voor de vogel-
stand op het terrein. De lokatie
geldt als een belangrijk vogelge-
bied.

" De vier trotse leden van zang- en dansgroep 'Podlasie', van links naarrechts, Marije Er-ken, Arris Matlega.Karl Wedick en Anneke Elzinga. Foto: MARCEL VAN HOORN Sociale Zaken
Brunssum peilt
mening klant

Vlucht 74 is van mening dat het ter-
rein, dat in een landbouwgebied
ligt, geschikt is voor de beoefening
van de modelvliegsport. De club

Van onze verslaggever

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen,
045-739284

Dragstra,

Emile Hollman,
/ 3? 045-422345

Hans Rooijakkers,

Toonen, chef

diehard Willems,

Kantoor Kerkrade,
3f 045-455506, Joos Philippens,

v3? 04455-2161

BRUNSSUM - De afdeling Sociale
Zaken in Brunssum start in februari
een enquête onder haar klanten om
hun mening te vragen over de
dienstverleningvan de afdeling. Op
basis van een vragenlijst zal met een
aantal cliënten, representatief voor
het geheel, een interview worden
gehouden. De klanten kunnen hun
mening geven over zaken als afspra-
kenprocedures, uitbetaling van de
uitkering, klantvriendelijkheid van
de medewerkers en duidelijkheid in
formulering en voorlichting. Met de
enquêteresultaten wil de afdeling
de dienstbaarheid verbeteren.

klein journaal
oostelijke mijnstreek redactie: 739282

Heerlen

" De Detailhandelschool aan de
Drieschstraat 1 te Heerlen houdt
vandaag van 16.30tot 20.30 uur open
dag.

" In februari begint het COC met
een nieuwe gespreksgroep voor
vrouwen die hinder ondervinden
van hun homosexualiteit. Men kan
zich aanmelden via S 717387. Het
COC is telefonisch bereikbaar:
maandag van 19.00 tot 21.00 uur en
van dinsdag tot en met donderdag
van 14.00 tot 17.00 uur.

" De Volksuniversiteit maakt haar
excursie door Heerlen niet op
woensdag 14, maar op woensdag 21
maart. Wie mee wil dient zichvoor 1
maart op te geven via S 045-712106
of 712856.

Landgraaf

" Het Vrouwenappèl houdt van-
daag om 20.00 uur in café Het Hoef-
veldje, Belvauer 58 in Nieuwenha-
gen, het openbaar fractie-beraad.
Op de agenda staat de raadsverga-
dering van 1 februari.

Klimmen

" 't Fakteurke houdt vanavond om
19.00 uur een ruilavond met kleine
veiling in gemeenschaphuis Op dr
Plats.

Kerkrade

" In gemeenschaphuis Hagenrode
in Haanrade worden vandaag en op
dinsdag 6 februari van 14.00 tot
16.00 uur door SCEW voorlichtings-
bijeenkomsten gehouden over 'Ge-
zonde voeding voor ouderen. Deel-
namekost ’ 5,- voor de twee bijeen-
komsten. Voor informatie:
B .Loop, S 452207.

Brunssum

" In februari begint het Groene
Kruis met groepsbijeenkomsten
rond het thema: 'Is uw bloedsuiker
ook verhoogd. De bijeenkomsten
zijn bedoeld voor suikerzieken van
50 tot 60 jaar die geen insuline ge-
bruiken. Startdatum is maandag 19
februari van 15.00 tot 17.00 uur in
het gebouw aan de Kloosterstraat
17. Voor informatiekan men tijdens
kantooruren bellen naar S 045-
-259090.

i

" In zaal Gorissen op de Promena-
de-Kerkstraat wordt morgen het
kasteleinsbalten bate van de carna-
valsoptocht gehouden door de
Brunssumse kasteleinsvereniging.

Schinveld

" Mevrouw C. van Arnhem, Eind-
straat 97, gaat voor de rommelmarkt
van de harmonie St. Caecilia allerlei
leuke spullen maken. Wie stof- en
bontresten te missen heeft mag ze
bij haar brengen.

Simpelveld

" De Rode Kruiscolonne heeft van-
avond om 20.00 uur les in de basis-
school De Bongerd in Bocholtz.

" Het IVN houdt vrijdag om 20.00
uur in café lm Weissen Rössl een
dia-avond.

..
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baan vrijbetrouwbare kant laten zien door onder meer
de buitenwacht niet correct over de ontwik-
kelingen te informeren.Toch eigen

lijst fractie
Lemmens

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Ex-raadslid Jan Heijnen uil
Amstenrade, die enkeleweken geleden in het
nieuws kwam in verband met het discoplan
in Brunssum, is allesbehalve van zins het col-
lege van Brunssum met rust te laten. Hoewel
het discoplan al door B en W is afgeblazen,
blijft Héijnen bezwaren aantekenen tegen de
manier waarop de gemeente met het plan is
omgesprongen.

Deze week ging er opnieuw een bezwaar-

Kruistocht van
Heijnen tegen

college Brunssum

oostelijke mijnstreek

bioscopen



Rentree Habets na
schorsing acht maanden

nog aan toe: „Het is toch gewoon
belachelijk als je hoort dat een
profvoetballer als Johnvan Loen
voor eenzelfde beschuldiging
slechts drie wedstrijden krijgt.
Dat is geen gelijke behandeling.
Het schijnt de heren in Zeist
geen moer te schelen wat zon
amateurtje ergens in den lande
in zon situatie te vertellen
heeft".

Van onze sportredactie

WIJNANDSRADE - Loe Chappin,
thans nog werkzaam bij Neerbeek,
wordt met ingang van het nieuwe
seizoen trainer van Wijnandia.
BRUNSSUM - John Sijstermans
heeft zijn contract bij afdelings eer-
steklasser FC Egge met twee jaar
verlengd.
MAASTRICHT - Martin Wolfs ver-
laat aan het einde van het seizoen
derdeklasser Scharn. Hij was twee
jaarbij de club werkzaam.

Van der Pluijm
onttroond

Van onze medewerker EDDY BUDÉ

Wijzigingen
wielerkalender

MAASTRICHT - De Limburg*!
wielerkalender heeft enkele veral
deringen ondergaan. De Hel van W
Mergelland op 7 april wordt ditke<
niet voor clubploegen verreden. ?
andere wedstrijden in de 'Hel' vil1
den gewoon doorgang.
De Ronde van Neerbeek op 1 apr
komt te vervallen vanwege de Pa*
veemarkt. Er zal echter naar een »'dere datum voor het wielerevenj
ment worden uitgekeken. HetzelW
geldt voor de Ronde van Stem, *gepland was op 4 juni. Op laatstg'
noemde datum vinden op het A»
steeg-circuit in Beek de district*
kampioenschappen plaats. De B*
devaartsronde die op 8 april in Ö"
leenzou plaatsvinden, verhuist naa
Wolder/Maastricht. De liefhebbe'
en junioren tenslotte kunnen op!
mei van start in de nieuwe wegw«?
strijd Omloop van Onderbanken >"Merkelbeek.

Debutant zet
skicircus

op zijn kop
VAL D'ISÈRE - Ole-ChnstiajJ
Furuseth maakte op de Super-G
in Val d'lsère weer iets goed vaf>
zijn achterstand op Pirmin Zur-
briggen in het klassement vooj
de wereldbeker. De Noor wer<>
vierde en zijn Zwitserse rivaal
voor de eindzege slechts tiende-

kwam in woordenwisseling met
de scheidsrechter. Tijdens de tu-
multueuze situatie die toen ont-
stond, zou ik volgens eenrappor-
teur, notabene van RKVVL, de
scheidsrechter geslagen heb-
ben", vertelt Habets.

deze situatie is dat ik en vele an-
deren gezien hebben dat scheids-
rechter Veldman een flinke klap
uitdeelde aan Harold Habets,
waardoor ik hem uit het veld
moest halen. Harold is dus niet
eens uit het veld gestuurd door
de scheidsrechter", aldus Pierre
Hermans.

nooien. Als gevolg van het nieU<
waarderingssysteem' kan niemal
op dit moment precies zeggen M
veel toernooien Becker moet spefl
om zijn hoge positie op de wer«
ranglijst niet in gevaar te brengt
„Ik kan me indenken dat hij and*
prioriteiten stelt", aldus de vooti
ter van de Westduitse tenni'sboO
Dr. Claus Tauder.„Aan deze versie van het gebeu

ren werd door deKNVB geen en
kele aandacht besteed. Het ge
volg was dat Harold acht maan

Leonidas-trainer Pierre Her-
mans herinnert zich de bewuste
wedstrijd heel goed. „We spelen
voor het kampioenschap en dan
telt elk punt. Het vervelende van

Waarom dan geen bezwaar aan-
getekend tegen deze uitspraak?
Harold Habets: „De maximale
straf voor datgene wat ik gedaan
zou hebben is vijfjaaren dat was
het me niet waard. Het is waar
dat ik me niet helemaal aan dere-
gels heb gehouden bij dat inci-
dent, maar ik heb de scheids-
rechter niet geslagen".
Trainer Pierre Hermans voegt er

den lang niet meer mocht voet-
ballen op het veld noch in de
zaal".

Omdat de honger naar de bal te
groot was, zette Harold Habets
na een poos alles van zich af en
begon weer ijverig te trainen in
afwachting van het moment
waarop hij weer officieel de gras-
mat mocht betreden en zich
sportief kon revancheren. Hij
kon het vooralsnog ook niet
voorkomen dat Leonidas weer in
het zand moest bijten en de te-
genstander met beide punten
aan de haal ging.

BREMEN - Michael Stich speelt
komend weekeinde in plaats van
Boris Becker met het Westduitse
Daviscupteam tegen Nederland.
Zondag werd reeds duidelijk, dat
Becker, die tijdens de open Austra-
lische kampioenschappen in de
kwartfinales van Mats Wilander ver-
loor, zijn land in Bremen niet zal
vertegenwoordigen. Teamchef Niki
Pilic vertelde in een interview met
een Hamburgse krant dat de tennis-
ser uit Leimen voor overbelasting
vreest en daarom de rest van het
jaar niet meer beschikbaar is voor
het Westduitse team.

Dat neemt niet weg, dat het wegv';
len van Becker hoogst ernstig wof \opgenomen. Het boulevardbll \
Bild speculeert erop dat de Bond
republiek er in de eerste ronde ui
vliegt. Ook bondsvoorzitter Tau<* \houdt daarmee rekening. Hij meij'\de zich zondag telefonisch bij 'vermoeide ster en verkreeg de &
lofte dat Becker zich weer ter V
schikking stelt, als de status in'
wereldgroep moet worden verd1
digd. De verliezer van het dl*
Bondsrepubliek-Nederland mo*
een degradatiewedstrijd spelen.

De ploeg van de Bondsrepubliek,
die verder uit Carl-Uwe Steeb, Eric
Jelen en Patrick Kühnen bestaat,
won vorig jaar het Daviscuptoer-
nooi. De Nederlandse bondscoach
Stanley Franker beschikt in Bre-
men over Michiel Schapers, Torn
Nijssen, Paul Haarhuis en Mark
Koevermans.

De Westduitse bondscoach Niki Pi-
lic toont begrip voor het besluit van
Boris Becker. „Het wordt tijd dat hij
aan zichzelf gaat denken," aldus Pi-
lic. Becker wil zich meer gaan con-
centreren op de individuele toer-

Limburgse club baart opzien met transfer van het jaar

Bartok contracteert
Chinese topspeler

BORN - Tafeltennisvereniging Bartok heeft op de transfer-
markt de slag van het jaar geslagen. De gedoemde degradatie-
kandidaat in de eredivisie verraste gisteren vriend en vijand
door de Chinese topspeler Zhang Dongying naar Bom te ha-len. Dongying, minimaal goed voor drie winstpunten per wed-
strijd, zal over twee weken in de uitwedstrijd tegen het Apel-
doornse Blaeuwe Werelt zijn debuut maken. Met name bij
naaste concurrent Comtest/Scylla (Leiden), de ploeg van Mi-
riam Kloppenburg, sloeg het nieuws in als een bom.

UVISTERDAM - Eric van der
Dluijm is er niet in geslaagd om zijn
Nederlandse squashtitel te prolon-
;eren. In de finalepartij verloor de
Maastrichtenaar van Raymond
scheffer, die als tweede was ge-
)laatst, met 9-2; 9-6; 9-1.
/an der Pluijm ondervond in de fi-
ïalepartij de naweeën van zijn ex-
reem zware partij in de halve finale
egen Michael Vertogen. Het werd
■en vijfsetter, die Van der Pluijm
lechts op het nippertje won. De
luwe Scheffer had op vermoeid-
leid bij Van derPluijm gerekenden
;orgde steeds voor een hoog tempo.
De Limburger ondervond hoe lan-
;er hoe meer lastvan spierpijn en iri
Ie derde set was hij geheel weerloos
egen de nieuwe Nederlandse kam-
)ioen Scheffer.
ïabette Hagendoorn prolongeerde
vel haar Nederlandse damestitel.

„Dit is natuurlijk helemaal te gek",
reageerde speler Pieke Franssen
gisteravond vanuit een Leidens stu-
dentenhuis. „Voorzichtig begonnen
we al rekening te houden met een
superzware competitie. Met deze
versterking hoeven wij voor nie-
mand bang te zijn".

Bartok zag haar noeste speurwerk

naar versterking eindelijk beloond.
Een Nederlandse speler losweken
bij een andere club was reglemen-
tair onmogelijk. De nieuwe speler
moest gezocht worden in het bui-
tenland. Eddy Posno, geldschieter
van het Weertse Megacles, bracht
Bartok in contact met verscheidene
buitenlandse topspelers. Een sterke
Nigeriaan bleek echter te duur, ter-
wijl de Engelsman Jimmy Stokes,
op het allerlaatste moment toch
voor het titelkandidaat Avanti (Ha-
zerswoude) koos.Canton Reiss loopt uit
Op tijd
Slechts enkele uren voor het sluiten
van de aanmeldingstermijn kwam
Bartok tot overeenstemming met
Zhang Dongying, na Chen Sung
van Avanti de tweede Chinees in de
eredivisie. „Ik heb uren met de
bond zitten faxen om de transfer
rond te krijgen. We waren nog net
op üjd. Deze week hoop ik definitief
het jawoord te krijgen van de com-
petitieleider. Als alles goed gaat
speelt Dongying over twee weken
mee tegen Blaeuwe Werelt", vertelt
Bartok-secretaris Dullens.

voor tijd maakte Berry Segers zijn
eerdere fout goed en scoorde de ge-
lijkmaker. In de laatste twee minu-
ten liep Postpoort speler Marcel
Smit nog een tijdstraf op maar de
thuisploeg hield zich knap staande.
De uitslagen van gisteravond: K.A.Keel-
kampers-Bekkers Tectyl 1-1; Toyota Post-
poort-Sphinx 2-2; Bouwfonds-Haantjes 1-1;
Bastings-Wierts 3-6; Brunssum-Jan Op 'tRoot 3-3; Heel-Canton Reiss 3-4.
Stand na 14 wedstrijden: 1.Canton Reiss 23,2. Sphinx 21, 3. Bouwfonds 19, 4. Wierts 18,
5. Jan Op 'tRoot 14, 6. Haantjes/Bubo 14, 7.
Brunssum 14, 8. Heel 10. 9. Bastings 2 10, 10.
K.A. Keelkampers, 11. Bekkers Tectyl 8, 12.
Toyota Postpoort 7.

Karakteristieken
Heel-Canton Reiss 3-4 (2-2). 0-1 L.Boerema,
0-2 M.Ruwette, 1-2 M.Segers, 2-2 J.Janssen,
3-2 L.Janssen, 3-3 L.Boerema, 3-4 W.Trags.
Toyota Postpoort-Sphinx 2-2 (1-1). 1-0
B.Seegers, 1-1 en 1-2 E.Dinjens, 2-2 B.See-
gers.
FC Brunssum-FC Jan op 'tRoot 3-3 (1-1). 0-1E4le Krijger, 1-1 J.Bachaus, 1-2 R.Keyzers,
2-2 R.Bergsma. 3-2 M.Gerards, 3-3 M.Jans-
sen.
Bouwfonds-de Haantjes 1-1 (1-0). 1-0
R.Schwidder, 1-1 R.Gelissen.
Kleykers-Bekkers Tectyl 1-1 (0-0). 1-0
H.Laeven, 1-1 M.Wilms.
Bastings-FC Wierts 3-6(2-2). 1-0R.Hermans,
1-1 E.Aipassa, 2-1 L.Niesten, 2-2 P.Lenfe-
rink, 2-3 H.v.d.Ven, 2-4 L.Wassenberg, 2-5
E.Aipassa, 2-6 J.Mecking, 3-6 M.Loontjes.
Uitslag hoofdklasse zuid: Egor-Bouwkom-
pas 1-1.
Bekeruitslagen: Meyers-Cosmos 2-1 en Eijs-
den-Brikske 3-2.
Beker noord: SVCB-'t Haöfke 5-1.

Zhang Dongying gaat in Heerlen
wonen. Een woning is al voor hem
gevonden. „We zijn druk bezig werk
voor hem tevinden. Tot nu toe is dat
nog niet gelukt, maar alles is ook zo
snel gegaan", aldus Dullens.

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

HEERLEN - Vreemde uitslagen
gisteravond op de veertiende speel-
dagvan dezaalvoetbafcömpetitie in
de landelijke klasse zuid 11. Koplo-
per Canton Reiss won weliswaar
met 3-4 bij Heel maar had daarbij de
hulp van de Heel-keeper nodig.
Achtervolger Sphinx verslikte zich
bijna in rode lantaarndrager Toyota
Postpoort en speelde met 2-2 gelijk.
Bouwfonds tot slot lijkt helemaal
van slag. De club uit Geleen speelde
met 1-1 gelijk tegen Haantjes/Bubo.
Koploper Canton Reiss had dus de
hulp van Heel nodig. Twee minuten
voor tijd, bij de stand 3-3, verspeel-
de de Heel-keeper geheel onnodig
de bal en Willy Trags was er als de
kippen bij om deze blunder af te
straffen. Canton Reiss kreeg daar-
mee in feite teveel, want een gelijk-
spel had de verhoudingen het best
weergegeven.
Sphinx, vorige week nog sterk spe-
lend tegen Bouwfonds, mocht ook
meer dan tevreden zijn met het 2-2
gelijke spel. Via Berry Segers nam
Toyota Postpoort de leiding maar
voor rust kon Eugene Dingjens de
stand gelijk trekken. Na de pauze
maakte Hans Vrijhoevens, nadat
Berry Segers voor de thuisploeg een
strafschop gemist had, Sphinx op
een 1-2 voorsprong. Vijf minuten

De blik was echter geenmoment
gericht op dit tweetal en de twee-
de overwinning van de Oosten-
rijkse afdaler Helmut Höflehner;
was ook al op slag vergeten doof
toedoen van ene Steve Locher.
Deze Zwitser, die in zijn loop-
baan nog nooit verder had ge-
reikt dan een anonieme dertien-
de plaats, zorgde op de super-
reuzeslalom voor de sensatievan
het seizoen. Toen de organisato-
ren en journalisten, nadat de
snelle jongens aan de beurt wa-
ren geweest, de uitslag al hadden
ingetikt, ging Locher met start-
nummer 46 nog op weg naar be-
neden.

De 22-jarige debutant in het wc
reldbekercircuit profiteerde op-
timaal van de temperatuurstij-
ging, waardoor de piste nog snel-
ler was geworden. Op hetzelfde
moment stond de Fransman AT'
mand Schiele, die ook nog nim-
mer hoger was geëindigd dan de
twaalfde plaats, al klaar voor <*e
huldiging. Locher duwde hen1
alsnog een treetje lager. Het ver-
schil tussen beiden was slechts
driehonderdste seconde.

" De Bartok-brigade Pieke Franssen, Hub Dullens en William Cuypers (vlnr) wacht met span-
ning afop de komst van de Chinees Zhang Dongying. ,sAet deze versterking hoeven we voor nie-mand bang te zijn", meent Pieke Franssen. Foto: PETER ROOZEN

Het is vermoedelijk aan de doortas-
tendheid van Megacles-sponsor
Eddy Posno te danken dat Bartok
de Chinees heeft kunnen contracte-
ren. Met name de Nederlandse top-
clubs Tempo Team en Blaeuwe We-
relt waren de laatste weken zeer ac-
tief op de internationale spelers-
markt en aasden op versterking.
Bartok hield de naam van de Chi-
nees angstvallig geheim te houden
en met succes.

Zeer geheimzinnig doen de Bartok-

HEERLEN - Winnende bedragen sport-
prijsvragen. Lotto 4, eerste prijs: 2 win-
naars, ieder bruto ’ 180.961,40; tweede
prijs: 10 winnaars, ieder bruto ’ 15.000; der-
de prijs: 106 winnaars, ieder bruto

’ 1.373,50; vierde prijs: 4.365 winnaars,
ieder ’ 33,30; vijfde prijs: 66.183 winnaars,
ieder ’ 5,00. Cijferspel 4, eerste prijs: 1 wi-
naaar; tweede prijs: 1 winnaar. Toto 4, eer-
ste prijs: 8 winnaars, ieder bruto ’ 5.309,50;
tweede prijs: 128 winnaars, ieder ’ 117.70;
derde prijs: 1.147 winnaars, ieder ’ 32,80.
Toto-gelijk 4, eerste prijs: geen winnaar;
tweede prijs: geen winnaar; derde prijs: 24
winnaars, ieder f 85,50; vierde prijs: 694
winnaars, ieder ’ 4,50.

len, lijkt het gewenste effect te heb
ben gehad.

kers over het bedrag waarvoor de
Chinees voor de Bornse club komt
spelen. Met het huidige budget van
sponsor NMS Spaarbank, zeker na
het aantrekken van de Leidense
trainer Jolly Sojino, was het onmo-
gelijk een dergelijke aankoop te be-
kostigen.

Het verzoek van ex-coach
John Leenders aan de sponsor om
meer gelden ter beschikking te stel-

Bartok verwacht niet dat andere
clubs zullen protesteren tegen de
komst van de Chinees. Een fikse rel
dreigt wel uit te breken rond het
meespelen van viervoudig Neder-
lands kampioen Paul Haldan bij
Avanti. Haldan komt vandaag nog
uit in de Zweedse competitie en dat
levert volgens de reglementen pro-
blemen op. Heffstkampioen Tempo
Team probeert met alle middelen de
komst van Haldan naar concurrent
Avanti tegen te houden. Zaterdag
staat de topontmoeting Tempo
Team-Avanti op het programma.

Een kort geding van Avanti zal ver-
moedelijk helderheid in deze zaak
geven.

SKI
Val d'lsère, wereldbeker afdaling,
mannen: 1. Höflehner 1.58,09; 2. Besse
1.58,93; 3. Heinzer 1.59,24; 4. Mahrer
1.59,27; 5. Zurbriggen 1.59,30; stand we-
reldbeker: 1. Höflehner 91; 2. Zurbrig-
gen 71; 3. Besse 64; 4. Skaardal 54; 5.
Mahrer 45; wereldbeker Super-G, man-
nen: 1. Locher 1.32,13; 2. Schiele 1.32,16;
3. Mader 1.32,37; 4. Furuseth 1.32,46; 5.
Skaardal 1.32,52; stand wereldbeker Su-
per-G: 1. Eriksson en Piccard 42; 3. Zur-
briggen 39; 4. Henning 36; 5. Locher 25;
stand wereldbeker allround: 1. Zur-
briggen 240; 2. Furuseth 192; 3. Mader
148; 4. Bittner 144; 5. Accola 103.

MAASTRICHT - Het bestuur
van de gemeentelijke sportstich-
ting Maastricht huldigde gister-
avond alle plaatselijke sporters,
die afgelopen jaar nationaal,
'Zuidnederlands, provinciaal of
afdelingskampioen werden. In
sporthal Geusselt verzamelde
zich een duizendtal sportmen-
sen, waarvan er bijna vierhon-
derd met de door hun geleverde
prestatie in het afgelopen jaar
apart vóór het voetlicht werden
gehaald.

De gemeente Maastricht-drukte
haar waardering uit door een
aantal de zilveren stadsmedaille

# De Maastrichtse sportkampioenen poseerden gisteravond gezamenlijk voor onzefotograaf Frits Widders hoven

team schietvereniging De Ebu-
roon, A. Michielsen en M. Ge-
reats (gehandicaptensport)Maastricht huldigt

zijn kampioenen

GEMENEBESTSPELEN
Auckland, zwemmen vrouwen, 800 m
vrij: 1. McDonald 8.30,27; 200 m wissel:
1. Sweetnam 2.15,61; 4xloo m wissel: 1.
Australië 4.10,87; mannen, 50 m vrij: 1.
Baildon 22,76; 100 m rug: 1. Tewksbury
56,07; 200 m vlinder: 1. Mosse 1.57,33;
kunstzwemmen, duet: 1. Larsen/Glen
191,230 punten; atletiek vrouwen, 400
m horden: 1. Gunnell 55,38; kogel: 1.
Augee 18,48; mannen, 400 m horden: 1.
Akabusi 48,89; tienkartip: 1. Smith 8525
punten.

te verlenen. Deze eer viel te beurt
aan R. Alfenaar, J. Brandts (lang-
laufen), C. Soomers (zwemmen),

Daarnaast ontving ook een elftal
junioren vanwege het behalen
van de Nederlandse titel een
bronzen stadsmedaille.Wethou-
dervan sport, Frits Corten, dank-
te tijdens de huldiging vooral de
achtduizend Maastrichtse vrij-
willigers in de sport. Zij kregen
daarvoor dan ook de Maastricht-
se vrijwilligersprijs 1989.

Ciney, ATB-u ielerwedstrijd, 24 km
(134 deelnemers). Senioren: 1. Noël van
der Leij (Mechelen); 2. Bart Musschoot
(B); 3. Hans Snijders (Epen). Junioren:
1.Robert Vandenbroucke (Maastricht).

WIELRENNEN

(ADVERTENTIE)
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van onze medewerker
WIL LEMMENS

MAASTRICHT - Sportief gezien
had de 24-jarige Leonidas-speler
Harold Habets zich een betere
rentree gewenst. Persoonlijk
echter vierde hij een grote
triomf. Na acht maanden inacti-
viteit naar aanleiding van een
schorsing mocht Harold Habets
afgelopen zondag in de wedstrijd
tegen FC Vinkenslag weer het
veld betreden.

Harold Habets wordt niet graag
herinnerd aan de wedstrijd waar-
in hij voor lange tijd geschorst
werd. Dat was het duel tegen
RKVVL in april vorig jaar.
„Scheidsrechter Veldman had
op een bepaald moment buiten-
spel geconstateerd. Met deze be-
slissing was ik het niet eens en

Michael Stich
vervangt Becker

Teamchef toont begrip voor afzegging

..

sport

trainerscarrousel

sport in cijfers

lotto/toto



Kopman denkt
meer aan zichzelf

'Genoeg problemen geluid'Limburg Dagblad sport
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" Walter Godefroot, met op de achtergrond assistent Patrick Lefèvere, hoopt dat Adrie van der
Poel dit jaarweer zijn vroegere niveau haalt.

door wiel verheesen

% Adrie van der Poel, eer
herstel.

'Hij nam vorig jaar te weinig rast'

Godefroot heeft
nog vertrouwen
in Van der Poel

Van onze verslaggever
GENT - In tegenstelling tot zijn
meeste collega's, die al met hun
gedachten bij de seizoensouver-
ture op de weg zijn, heeft Adrie
van der Poel vooralsnog iets an-
ders aan het hoofd. De echtge-
noot van Corinne Poulidor hoopt
zondag in Spaans Baskenland de
regenboogtrui te veroveren in
het WK cyclocross. „Maar niet al-
leen in het veld zal ik vanaf nu
meer dan voorheen aan mezelf
denken", aldus de naar de Ant-
werpse contreien verhuisde
Westbrabander.
Van der Poel (30) wil met deze
woorden benadrukken, dat hij zo
snel mogelijk zijn minder floris-
sant seizoen 1989 wil vergeten.
„Ik heb", zei hij gisteren in Gent
tijdens de presentatie van de
ploeg, „problemen genoeg ge-
had. Voor mezelfweet ik, dateen
ontsteking aan de tanden het be-
gin van alle ellende is geweest.
Toen de resultaten uitbleven
voelde ik me desondanks ver-
plicht om de ploeg in de goeie
richting te houden. Het is ge-
beurd, dat ik mijn Belgische
teamgenoot Carlo Bomans op de
fiets hield toen hij tijdens een be-
paalde etappe, die hij notabene
won, sprak over opgeven. Het
dagsucces van Bomans was leuk
meegenomen, maar de energie
die ik er in stak om het zo ver te
laten komen had ik net zo goed
anders kunnen besteden. In mijn
eigen voordeel, als je begrijpt
wat ik bedoel."
Adrie van der Poel voegt zich na
het WK cyclocross ('ik vertrek

pas vrijdag met de rest van de
Nederlandse ploeg naar Spanje')
bij zijn teamgenoten van Wein-
mann, die zich tijdens de februa-
rimaand in Zuidfranse koersen
en in de Ronde van Sicilië voor-
bereiden op de voorjaarsklassie-
kers. „Ik weet beter dan wie ook
wat er van mij verwacht wordt",
zegt hij. „Het heroveren van een
toppositie in het puntenklasse-
ment van de FICP (de internatio-
nale profsectie, red.) is mijn doel.
Maar eerst telt het WK veldrij-
den. Na drie keer zilver is goud
iets aparts. De titelstrijd in Span-
je wordt pas de twaalfde cross
waaraan ik in dit seizoen deel-
neem. Wat dat betreft heb ik in
het verleden wel een iets om-
vangrijker programma afge-
werkt. "

Opknapbeurt voor
stadion Roda JC

Gemeente geeft alvast groen licht voor bouw business-seats
GENT - In zijn door Zwitsers kapitaal op de been gebrachte ploeg heeft
Walter Godefroot het Nederlandse aandeel beperkt tot slechts twee man.
Net als vorig jaarblijft een van onze twee landgenoten voor de Belgische
chef d'equipe echter de kopman: Adrie van der Poel. „Ik ben geen gebo-
ren optimist", aldus de ploegleider gisteren tijdens de presentatie van zijn
Weinmann-formatie in het Gentse restaurant Carelshof, „maar ik zie het
zowel met Van der Poel als met de rest van het team zitten."

Adrie van der Poel (30) is de ene Ne-
derlander bij Weinmann. Zijn broer
Jacques de andere. Ad Wijnands en
Maarten Ducrot, die vorig jaareven-
eens onder de hoede van Godefroot
reden, hebben een andere werkge-
ver.
Walter Godefroot is er van over-
tuigd dat successen gegarandeerd
zullen leiden tot een langduriger
verbintenis dan de eenjarige over-
eenkomst, die hij met Weinmann
heeft gesloten.

Heinz Egolf, grote man van de ge-
lijknamige holding en in eigen land
de 'Zwitserse Bernard Tapie' ge-
noemd, verstrekte de Belgische
chef d'equipe immers al garanties
toen de vorige hoofdsponsor Do-
mex al liet doorschemeren, dat het
op de been houden van een wieler-
ploeg slechts een kort avontuur
was. Egolf leidt een miljoenenbe-
drijf, dat zowel velgen, velgrem-
men, remkabels en spatborden tot
het productengamma heeft, maar

door ivo op den camp

Portret
Hendriks

van vijf landen en één van vier
samengesteld. De nummers één
van elke groep gaan met Zweden
over naar de eindronde.

Oosteuropeanen

FISA weigert
McLaren licentie

Met name de garantstelling voor
een bedrag van 7,2 miljoen gulden,
nodig voor de totale renovatie van
Kaalheide, en de kwijtschelding
van de schulden zijn voor het colle-
gezaken die meer tijd in beslag blij-
ken te nemen. Roda JC kan zolang
echter niet wachten. De kans be-
staat zelfs dat er voor de gemeente-
raadsverkiezingen nog geen plan ter
goedkeuring aan de raad kan wor-
den voorgelegd.

Omdat de bouw van de business-
seats, waarschijnlijk bestaande uit
150 zitplaatsen achter glas en 300
stoelen buiten, en de daaraan ge-
koppelde nieuw te bouwen spon-
sorruimten voor Roda JC min of
meervan levensbelangzijn, heeft de
plaatselijke overheid erin toege-
stemd een bouwvergunning voor
dit gedeelte van de renovatie te ver-
strekken.

KERKRADE - Vanavond zendt
de NOS in haar programma
Sport Studio een portret uit van
Roda JC-bestuurslid en geld-
schieter Nol Hendriks. De repor-
tage is gemaakt in het Engelse
Northwich op het oudste voet-
balveld ter wereld. De uitzen-
ding is van 20.25 uur tot 21.03 uur
op Nederland 3.

voetbalvaria

De plaatsing van de niet-groepshoofden
ziet als volgt uit: A: Sovjetunie, lerland.
Tsjechoslowakije, Denemarken, België.
Schotland en Portugal. B: DDR, Oos-
tenrijk, Hongarije, Frankrijk, Polen,
Griekenland en Bulgarije. C: IJsland,
Zwitserland, Wales, Turkije, Noorwe-
gen, Noord-lerland en Finland. D: Mal-
ta, Cyprus, Luxemburg. Albanië, San
Marino en mogelijk de Faeröer-eilan-
den.

De gemeente is daarmee overstag
gegaan voor de zakelijke argumen-
ten van Roda JC. Omdat goedkeu-
ring van het totale renovatieplan te
lang op zich laat wachten, heeft de
Kerkraadse club erop aangedron-
gen de tijdelijke impasse te door-
breken door het verkrijgen van een
bouwvergunning. Realisering van
de business-seats voor begin van
volgend seizoen is noodzaak wil
Roda JC de in het nieuwe beleids-
plan geschetste ontwikkelingen ook
daadwerkelijk kunnen realiseren.

t%i OVEN Manager KeesBtma en de technische staf van
beslissen deze week of lvann uitSeleend of verkocht

Siste De rebeuerende Deen hadre L.een gesPrek met detrainers
en Dc-rjee en manager

0tUstëSma over de sinds zaterdag
ö6ei:ane situatie. De voormalige
slanH mternational bleef bij zijn
Wd Punt dat h'J niet tenger onder
üe 34 en Dor Jee wenst te werken.
*at h

arige voorstopper reageerde
'i? Woedend °P net feit dat

6en Wn hem voor de wedstrÜd te"
Wez Wluem II naar de bank had ver-
Wen- Nielsen vond dat hij voor
de rf lsPeler te oud was en kondig-
de an PSV de rug toe te keren.senover het Deense persbureaublpf u verklaarde hij dat zijn „pro-
dir,?"?, nietPSV is, maar trainer Hid-
Qp d' Verder suggereerde hij dat
st>elp moment slechts twee of drie
Mi» tevreden zijn over de werk-J2e Kan het trainersduo.

Nielsen blijft
bij standpunt

Heizel-stadion FRANKFURT - Na de winter-
stop, eind februari, zullen vier
nieuwe Oosteuropeanen optre-
den in de voetbal-Bundesliga.
Met Thomas Weiss (Wismut Ave)
bij Eintracht Frankfurt en An-
dreas Thorn (Dynamo Berlin) bij
Bayer Leverkusen levert de
DDR de helft van het kwartet.

Sergei Gorloekivitsj komt van
Lokomotiv Moskou naar Borus-
sia Dortmund en Ivo Knoflicek
van Sparta Praag naar St. Pauli.
Drie clubs uit de degradatiezone
trokken Zuidamerikanen aan.

Hamburger SV haalde Fernando
'Nando' Pinho van Flamenco uit
Brazilië, Fortuna Düsseldorf en
Homburg de Argentijnen Mar-
cello Carracedo en Rodolfo Car-
doso.

Met de overkapping van de overige
tribunes en hetrealiseren van louter
zitplaatsen kan Roda nog even
wachten. Momenteel stelt de Kerk-
raadse club samen met een gemeen-
telijke werkgroep alles in het werk
om tot een voor de raad aanvaard-
baar compromis met betrekking tot
dat deel van de renovatie te komen.

MECHELEN - Het bestuur van
de Belgische landskampioen KV
Mechelen heeft bij de Europese
voetbalunie (UEFA) een verzoek
ingediend de Europa-Cupwed-
strijd tegen AC Milan op 7 maart
in het beruchte Heizel-stadion te
spelen.

Nederland
groepshoofd
bij EK-loting

PARIJS - Het organisatiecomité
van de Europese kampioen-
schappen voetbal 1992 heeft vol-
gens goed ingelichte bronnen in
Parijs titelhouder Nederland als
groepshoofd aangewezen. Bij de
loting voor de kwalificatieron-
den vrijdag in Stockholm zou-
den Engeland, Spanje, Italië,
Joegoeslavië, de Bondsrepu-
bliek en Roemenië eveneens aan
het hoofd van een groep worden
geplaatst. De eindronde van de
Europese titelstrijd wordt in
Zweden gehouden. Het gastland
is automatisch geplaatst.
Het organisatiecomité heeft voor
de keuze van de groepshoofden
de resultaten van de kwalificatie-
wedstrijden voor de eindstrijd
van het EK'BB en het WK'9O als
leidraad genomen. Ook de inde-
ling van de vijf groepen met de
overige deelnemende landen is
op basis van die resultaten tot
stand gekomen.

Met de bouw van de business-seats,
die gerealiseerd zal worden door de
bouwondernemingen Moonen-Lüc-
kers en Laudy, is een bedrag van an-
derhalf miljoen gulden gemoeid.
Nol Hendriks zal zich vorlopig ga-
rant stellen voor deze som in af-
wachting van wat in een later sta-
dium de gemeente zal beslissen

Dopinggebruik
kost Van Bakel

4000 gulden
de T^E - Frank van Bakel is door
linie» (Internationale Wieken
%0 B^00rdeeld tot een boete van
SchoA" en en een voorwaardelijke
fige lnë van een maand. De 32-ja-
<Je2e Ve'dnjder uit Deurne kreeg
SUd opgelegd omdat hij na de
Se Za

Frestige-veldrit in het Spaan-
Jaar t;,r^utz °P 19 november vorig
lief ,J ns de dopingcontrole posi-
VanRageerde-
Verst^ akel had het verboden spier-
br üi|7rKende middel nandrolon ge-
ifi hf>t ok de contra-expertise vielVan Ru ccl van de Brabander uit.
°f stn t

legt zich niet zonder slag
<i 6 Ar°\neer biJ het vonnis. Hij heeft
He Q "sterdamse advocaat Vixsebo-
ken paracht gegeven te onderzoe-

Procedurefouten zijn ge-
Kl tydens de controle

Roda hoopt opextra sponsorinkom-
sten van ongeveer een miljoen gul-
den per seizoen. Binnen twee jaar
zou de club du,s uit de kosten moe-
ten zijn.

LANDGRAAF - Mocht PSV
vrijdagavond de topper tegen
Roda JC verliezen, toch kunnen
de Eindhovenaren in ieder geval
zeggen dat ze dezeweek deploeg
uit Kerkrade hebben verslagen,
al werd die overwinning dan ge-
boekt in het Casino Landgraaf.
Want daar kwamen gisteravond,
tot stomme verbazing van de
honderden bezoekers, opeens
tien spelers van Roda JC en PSV
binnenwandelen om de Lim-
burgse disjockeykoning Wim
Frijns uitbundig te feliciteren op
zijn verjaardag. En als de voet-
balprofs van de nummers één en
twee van de eredivisie dan toch
bijeen zijn, dan moet er ook maar
gespeeld worden, zo oordeelde
casino-directeur Wil Jansen.
PSV won, bij de Super Roulette
Jackpot, royaal met 74-55 van de
'thuisploeg. Gêne Hanssen: „Ik
gun PSV die winst. Dan zijn wij
tenminste vrijdag aan de
beurt..." De spitsen Flemming
Povlssen en John van Loen ble-
ken zeer behendig aan de jack-
pot. De gelukkigste man gister-
avond in Landgraaf was overi-
gens Michel Boerebach (uiterst
rechts op de foto). Het deed de
voormalige Roda-speler, die bij
PSV in ongenade is gevallen,
zichtbaar goed om zich te amuse-
ren met zijn oud-ploegmakkers.

De PSV-spelers die gisteravond
niet in Landgraaf verschenen,
gaven acte de présence in Eind-
hoven bij het verjaardagsfeestje
van Romario. De Braziliaan werd
24 jaar. Coach Hiddink was daar
eveneens van de partij.

Oranje oefent
ALPHEN AAN DEN RIJN - In
de voorbereiding op het WK in
Italië heeft het Nederlands elftal
een oefenwedstrijd tegen de
amateurs van ARC ingelast. Op
21 mei bezoekt Oranje de zater-
dag eersteklasser uit Alphen.
Een week later vertrekt de ploeg
naar Italië.

In Stockholm zullen zeven groe-
pen worden geformeerd, vijf met
vijf landen en twee met vier. In-
dien de Faeröer-eilanden alsnog
aan het deelnemersveld worden
toegevoegd, worden zes groepen

het
, gemeentelijke werkgroep en

laat ur van Roda JC hebben de
ge ste weken koortsachtig overleg
He °erd- Het oorspronkelijke voor-
vaii k

Van net Kerkraads college
0^ b^gemeester en wethouders
(je Uiterlijk woensdag 21 februari

een afgerond plan
goedkeuringvoor te leggen, be-

helsend de complete renovatie van
Kaalheide tot een stadion met lou-
ter overdekte zittribunes én de
kwijtschelding van een langlopende
schuld van ruim een half miljoen
gulden, zal waarschijnlijk nog even
in de ijskast komen te staan.

- Roda JC start uiterlijk op 1 maart aanstaande
tp e bouw van de business-seats en de nieuwe sponsorruim-. 1. De gemeente Kerkrade zal, waarschijnlijk nog deze week,
°or het verstrekken van een bouwvergunning definitief
j>°en licht geven aan de uitvoering van de bouwplannen op
aalheide. Aan de oorspronkelijke opzet om af te wachten tot

j gemeenteraad van Kerkrade goedkeuring zou hechten aan
totale renovatieplannen van het sportcomplex wordt hier-

einn voorbij gegaan. Bij begin van hetkomend voetbalseizoen,
augustus van dit jaar, moet de bouw gerealiseerd zijn.

PSV klopt Roda JC in Landgraaf

daarnaast een breed scala in andere
industriële ondernemingen en de
bouwwereld omvat.
„Domex, onze vorige sponsor, was
een Zweedse gigant in hygiënisch "en aanverwant papier. De firma had
een driejarige overeenkomst geslo-
ten", keek Godefroot terug op de ge-
beurtenissen. „Amper was het
zoen echter begonnen of het bedrijf
ging over in andere handen. De .
nieuwe bazen zagen weinig heil in
een een wielerploeg. Daarbij kwam
nog, dat kort na de overname zich
weer een nieuwe eigenaar meldde.
Momenteel werkt Domex onder
Duitse vlag."
Contractueel zou er voor het voort-
bestaan van de ploeg desondanks
nooit iets aan de hand zijn gewti
Godefroot: „Je moet in dit soort za-
ken niettemin reëel zijn. Toen be-
kend werd, dat Domex na één jaar
wilde afhaken heb ik niet voor i
juridisch spel, maarvoor overleg
kozen. De verplichtingen over het
ene jaar werden correct nagekomen
en omdat toenmalige co-sponsor
Weinmann mij .tegelijkertijd al ga-
ranties gafvoor het huidige seizoen
was voor mij de kous af. Ik heb echt
geen slapeloze nachten gehad dat ik
de renners, die immers niet met Do-
mex maar met mij persoonlijk i
dienstverband hadden, uit eiger.
zak zou moeten betalen."
Godefroot houdt het budget w<
mee hij werkt geheim. „Er is". :
hij, „genoeg voor de salarissenen de
organisatie-structuur. Daar gaat het
toch om. Ik goochel liever niet i
miljoenen."
Veel meer wil hij zich richten o\resultaten in sportief opzicht. D.
bij wil hij vooral benadrukken,
hij geen tegenstander is van
cross-activiteiten van kopman
der Poel. „Ik heb na de gebeurtenis
sen van het vorige wegseizoen al-
leen tegen Adrie gezegd, dat hij het
rustiger aan moest doen. Niet al-
weer vanaf november het vela
trekken. Hij heeft zich aan dt
spraak gehouden. Wie weet heb ik
zondag in Baskenland zelfs de
reldkampioen cyclocross op het po-
dium? Maar net zo goed kan het
zijn, dat twee van mijn renners (Van
der Poel en Breu, red.) de wereld-
kampioen flankeren. Wij zullen
zien."
In zijn terugblik op het voor Adne
van der Poel mislukte wegseizoen
1989 wijst Godefroot vooral op het
feit, dat zijn kopman nooit eens rust
wilde nemen.
„Hij bleef', aldus de chef d'equipe,
„alsmaar zoeken naar eerherstel, op
een gegeven moment zelfs in ker-
miskoersen. Rust was evenwel
beter geweest. Vergeet ook niet, dat
Van derPoel van nature geen super-
talent is, maar dat hij het vooral van-
zijn ijver moet hebben."
Als het te veel wordt, werkt a
echter averechts. Daarbij mogen
volgens Godefroot bepaalde and
factoren niet uit het oog worden
verloren. „Ik denk dan aan zijn ge-
wijzigde levensomstandigheden
sinds zijn huwelijk met Corinne
Poulidor, maar ook aan het feit dat
hij het zich wellicht het meest van
allen aantrok, dat Domex al in een
vroeg stadium aankondigde
sponsoren van de ploeg te stoppen.
Kijk, wanneer je als renner een ,
te koers wint tellen dergelijke pro-
blemen niet, maar als het beoogde
succes uitblijft speelt dit soort za-
ken mee. Kortom, je zit ineens on-
der het niveau waac je als kopman
normaliter thuishoort. Dan gebeurt
het ook, dat successen van andere
renners uit de ploeg, zoals de eind-
zege van Beat Breu in de Ronde van
Zwitserland, het Belgisch kam-
pioenschap van Carlo Bomans en
de ritoverwinningen van sommigen
in Dauphiné Libéré, Ronde van Lu-
xemburg, Ronde van België, etc
ra niet de gebruikelijke uitstraling i
krijgen. Ik verwacht in de komende
maanden meer weerklank."
Samenstelling van de ploeg: Adrie en Jac
ques van der Poel (Ned). Carlo Boi
Jean-Francois Brasseur. Johnny Dauwe.
Michel Dernies. Mare Dienckx. Jan G
sens, Ronny Pauwels. Patrick R<
van de Vel (allen België). Alfred A(
mann. Beat Breu. Marco Diem. Arno K
Kurt Steinmann en Thomas Wegmülle
len Zwitserland). Behalve constru.
Eddy Merckx fungeert o.a. SMM UsU :
Zwitserse fabrikant van machines vooi
tielindustrie. als co-sponsor. Assi
ploegleiders zijn Patrick Lefevere en Juul ;
de Wever.

PARIJS - De FISA (Internationale
Autosport Federatie) weigert het
McLaren-team een licentie voor
deelname aan het wereldkampioen-
schap formule 1. Dat heeft FlSA-
voorzitter Jean-Marie Balestre
maandagavond in een radio-inter-
view verklaard. Zolang Ayrton Sen-
na zijn excuses niet heeft aangebo-
den blijft de krasse maatregel van
kracht.



HEREN
Eredivisie
Donar-Den Helder 94-101
Eindhoven-Meppel 71-94
Orca's-DAS 70-80

iadians-Donar 101-92
rt-Eindhoven 91-76

DAS-Voorburg 76-55
Den Helder-Orea's 89-70
Meppel-DenBosch 66-74

Eerste divisie B
Windmill-WSC 68-82
Lisse-Wilskracht 78-75
OSG-Springfield 67-71
Kimbria-Wyba 114-107

Rayon Hoofdklasse
Ardito-Den Bosch 2 84-88

Overgangsklasse B
Quo Vadis-Braggarts 77-66
JasperSp-Kimbria2 100-79
Jump. Giants-Dunatos 78-83

Eerste klasse A
Bumpers-All Stars 70-72
Aeternitas-Brunssum 89-65
Supershot-Hoppers 54-67
KepuSt.-Kimbria3 102-61

Tweede klasse A
Boemerang-Alley Oop 79-72
Landgraaf-J. Giants 2 80-67

Derde klasse A
Klmbria 5-Kepu St. 3 83-59

Derde klasse B
Weert 6-Timson 2 47-46
Aeternitas3-Supersh. 2 66-69
J Gïants-Aeternitas 4 48-65

OAMES
Kayon Hoofdklasse
Virtus-Kimbria 55-38

cldesport-Erp 70 85-63

overgangsklasse B
Bumpers-Tantalus 92-38
Kimbria2-Almonte3 67-39
Weert-Aalst W. 57-41

Eerste klasse A
Archers-Springfield 32-74
Kepu St.2-Boemerang 42-56

Hoofdklasse seniores
Hercules A'dam-
§imson Schaesberg
grieks rom. 7 -19
vrije stijl 6/2-22/2
S.S.S. Alkmaar-
de Halter Utrecht
grieks rom. 8-31
vrije stijl 20-20
|i) Z. Utrecht-
Olympia Utrecht
grieks rom. 4-32
vrije stijl 4-32
Hercules Dordr.-
Simson KDO Den Haag
grieks rom. 13-22
vrije stijl 10-26

Be stand:
Simson 13-23
Sim son KDO 13-22
Olympya 13-21
De Halter 13-16
Hercules Adam 13-10
S.S.S. 13- 6
Hercules Dordr. 13- 4
S.D.Z. 13- 2
Res. hoofdklasse
Hercules Adam
Simson Schaesberg
grieks rom. 20-0
vrije stijl 20-0
S.D.Z. Utrecht-
Olympia Utrecht
grieks rom. 4-16
vrijestijl 4-16
De stand:
Olympia 9-18S*imson 9-12
Hercules Adam 9- 8
De Halter 8- 6
Simson KDO 9- 6
S.D.Z. 10- 0

PLDB-competitie
Hoofdklasse
JCroonschijf-MDC 9-11
X>IOS-Philidor 14- 6
Ridder 2-Eureka 2 10-10
Stand
ülOSKamp. 14-101

schijf 6- 68
6- 68

idor 6- 64
!er2 6- 61
ka 2 4- 58

li- klasse
unsch.2-Vaste Zet 5-11

DIOS 2-Schaesberg 2 3-13
.derb.2-Vaste Zet 2 3-13

Stand
"VasteZet 2 13-83
Schaesberg2 10-71
jDonderberg 9-64
'Kroonschijf2 6-41
"VasteZet 3 4-50
DIOS 2 0-27

"Tweede klasse H
Klimop-NKV 19-4
prgahon-Oranje Wit 9-9
GKV-Excelsior 15-8

urg-Kido 9-7
Derde klasse P
Ready-Trega 13-7
Sejdrop-Dot 12-12
Res. tweede klasse P
Klimop 2-Deto 4 13-13
Organon2-Or. Wit 2 6-6
Eindhoven 2-Excelsior 2 9-7
Zuid 1
Wertha-Den Bosch 7-7
Eymerick-Heerlen 10-16
Kanaries-Deurne 12-10
KWB-Mariarade 10-11
Zuid res. eerste klasse B
Oude Gr. 2-Mariar.2 10-1
Organon3-Sirene3 10-10
R.Roests-NKV2 7-1
Zuid tweede klasse A
Jong Brab. 2-Kido 3 7-5
Zuid tweede klasse B
R.Roest6-PSV4 10-6
Zuid zesde klasse B
Kanaries 5-Wertha 2 7-8
Zuid zevende klasse B
Wertha 3-OEC 4 6-5

CDB-competitie
le divisie
ÖLS-Brandpunt 6-4
fevelke 2-DS '84 6-4
Èek-Meetpoint 9-1ie divisie
Jgelserhofke-Pub 10-0
Brandpunt 2-Velderke 2-8
Heksenberg-Auwt Aelse 9-1
QudSjilveld-DLS4 3-7
3e divisie A

Egelserh.2-Heksenb.2 10-0
S '84 2-Kompas 5-5

Kafeeke-Oud Voelender 5-5
Eikenboom-DAuw Past:2

9-1
3e divisie B
D'AuwP.3-D'AuwP. 0-10
ÊCC-D'Auw Zaeg 2 7- 3
DLSS-DS'B4 3 2- 8
Velderke 2-Bluf 2- 8
Gevelke3-DCC 2 5- 5
Max Darts-Brandpunt 3 6-4

Distrikts paren bridge-
competitie
Tweede, derde en vierde
klasse
Uitslagen en standen
na 3 wedstrijden

Onderdistrikt Heerlen
Tweede klasse
Groep A
1. mw. Heins-Hendrikx
58.26%; 2. mw. Pieck-Habets
57.71",; 3. echtp. v.d. Munck-
hof 57.64%;
Groep B
1.Boer-Zinken 63.75%; 2. dms.
Cremers-Schijen 61.50%; 3.
dms. Veltman-Wimmers
57.089;;
Stand na 3 wedstrijden
1. en 2. gelijk Boer-zinken
169.237,; mw. Felder-Seelen
168.767,;
Derde klasse
Groep A
1. echtp. Verlaan 61.467,; 2.
dms. Broeckaert-Winter
59.72%; 3. v.d. Leegte-voncken
59.387,;
Groep B
1. mw. Herrick-chorus 59.377c;
2. dms. Pilz-Treffers 53.477,; 3.
Gielkens-Verschuur 53.12%;
Groep C
1. mw. Degenkamp-v.d. Hom-
bergh 67.817c; 2. dms. Go-su-
hanto 61.987,; 3. echtp. Maas
56.257c;
Stand na 3 wedstrijden:
1. mw. Degenkamp-v.d. Hom-
bergh 174.487;; 2. v.d. Leegte-
voncken 170.217c; 3. mw. Her-
rick-Chorus 168.6770;

Vierde klasse
Groep D
1. v. Haaren-mw. Nikkel
73.387;; 2. Roodbeen-mw.
Woudstra 55.737c; 3. dms. El-
ders-Ummels 54.327c;
Groep E
1. Hamers-v.d. Lelie 67.92',,; 2.
dms. Corbeij-Smeets 58.337c;
3 mw. Hoesbergen-Verbeek
56.67%;
Groep F
1. dms. Camps-Widdershoven
63.65%.; 2. v. Berkel-Kock
58.567c; 3. dms. Bovens-Kar-
sten 57.347c;
Groep G
1. dms. Coenen-Kockelkoren
66.67';.; 2. dms. Smeets-v.
Sambeek 64.587c; 3. dms.
Camps-Kengen 55.007c;
Stand na 3 wedstrijden:
1. v. Haaren-mw. Nikkel
185.367c; 2. Baltussen-v.d.
Broek 182.30%; 3. v. Aarsen-
Brurmg 175.947c;
Onderdistrikt Geleen
Tweede klasse
1. Govaarts-Schols 62.157c; 2.
echtp. Furmanek 60.767c; 3.
mw. Bloemen-Hermans
59.72':;;
Stand na 3 wedstrijden:
1. Valk-Verreusel 189.93';; 2.
Hanssen-Ritzerfeld 171.887c; 3.
echtp. Furmanek 168.407,;
Derde klasse
Groep B
1.echtp. Bex 60.427c; 2. en 3 ge-
lijk dms. Durlinger-Ten Geu-
zendam en echtp. Breekveldt
58.337,;
Groep C
1. Scholten-Soeterbroek
60.42',; 2. Boer-mw. Offer-
mans 57.507c; 3. echtp. v. Neer
57.087c;
Groep D
1. Hinderink-Kleinjans
63.ö4"c; 2. echtp. de Jager
55.007c; 3. dms. Nottelman-
Schreurs 54.69r;;
Stand na 3 wedstrijden:
1.echtp. Haanraads 172.087c; 2.
echtp. v. Neer 171.257c; 3. Hin-
derink-Kleinjans 167.317;; 3.
dms. Lenders-Stroeks
167.31)
Vierde klasse
1. dms. Felix-Jeunssen
59.9570; 2. Mietus-mw. Muris
59.037,.; 3. dms. Stork-Moens
58.80%;
Stand na 3 wedstrijden:
1. dms. Stork-Moens 171.547c;
2. dms. Theunisse-Vencken
168.987c; 3. Cals-Tongelet
165.527c;
Onderdistrikt Maastricht
Tweede klasse
Groep A
1. echtp. Harkema 60.427c; 2.
dms. de Haas-Ramakers
59.527c; 3. Phems-Vonken
Groep B
1. Boor-mw. Engelbert 64.487c;
2. Goossens-Hameleers
58.337c; 3. mw. Bakker-Hof-
huizen 56.60',;
Stand na 3 wedstrijden:
1. Bollen-mw. Swinkels
175.2476; 2. mw. Bakker-Hof-
huizen 170.847c; 3. dms. de
Haas-Ramakers 170.837c; 4.
Boor-mw. Engelbert 170.547c;
Vierde klasse
Groep A
1. mw. Jeukens-Spronken
61.81',; 2. echtp. v.d. Mast
60.42';; 3. dms. Starren-Stegen
54.177c;
Groep B
1. mw. Andriesse-Berden
62.50%; 2. Huijnen-Lenarrs
60.077c; 3. Clermont-Janssen
55.567c;
Groep C
1. v. Gruisen-Visser 64.007c; 2.
echtp. Piets 62.507c; 3. Bor-
tens-Beijer 55.42';;;
Stand na 3 wedstrijden:
1. Mendes-Tilmans 189.587c; 2.
Huijnen-Lenaers 176.46%; 3.
mw. Nafzger-Opdebeke
171.24',;
Derde klasse
Groep A
1. Leurs-Lousberg 68.75',; 2.
dms. Castermans-Mallens
54.867,; 3. echtp. 3. echtp. Mi-
chon 54.517c;
Groep B
1. Schoot-Schoot 64.93',; 2.
Beaumont-mw. de Vet 58.687c;
3. en 4. gelijk dms. Boer-Goes-
sens en dms. Kramer-Koelstra
54.517;;
Groep C
1. dms.Aarts-Notten 63.757c; 2.
dms. Martens-Pirson 53.337c;
3. en 4. gelijk dms. Kupers-
Schils en echtp. Sweering
51.2571;
Groep D
1. echtp. Jongen 59.587c; 2.
dms. v. Caisteren-Reuters
56.677c; 3. en 4. gelijk echtp.
Felix en dms. Gasser-Schur-
gers55.42',;

Nat. dames Trio League
Klasse IA
U.Bears-GoldenG. 3-0
Alcazar-U.Bears 2-1
U.Bears-v.d. Made 2-1
Uitslagen
Hoeve de Aar Heerlen
Kwartetten-league
't Boebelke-Roda 4-0
Maratina-Threeplusone 0-4
The Ladies-Wigrut 4-0
S'9o-Khm Bim 2-2

SOS-Stalmeier 0-4
Onger Os-Kawasaki 3-1
Bedrijyen-league
Olympic-ABP 4-0
Geleen-AZL 0-4
U.Bears-Diana 3-1
SSOHV 2-Webibo 0-4
Verma-SSOHVH 3-1
Hoeve de Aar trio-league
U.Bears-Macama 4-0
U.Dentists-Gastenhof2 3-1
Gastenhof-Family 3V2-V2
Marastima-Eva 2-2
BBH dubbel-league
Kameleon-Golob 3-1
Anca-Hodaar 1-3
Joemi-Grizzlys 3-1
MPG-Brugmans 2-2
Agio-Twilight 0-4
Team 14-Stap In 1-3
Vog-Snackb. Aarv. 1-3
BBH Trio-league
UD 1-Olympic 1-3
Ub Obies-UD 2 2-2
Spoilers-Blind 4-0
Kodiaks-Polar Bears 3-1
Ice Bears-Koala's 2-2
Dubbel-league
Anco-Trekvogels 4-0
Good Luck-Missers 3-1
Pinhunters-Optimisten 3-1
Madonna's-volhouders 1-3
Puppies-Riefie 2-2
Lablo's-BZN 1-3
Dubbel-league B
SOS-Malgrat 1-3
Bowling Angels-W.C. 1-3
Baanbre.-Return 1-3
Knakkers-Pin Ups 4-0
Lavendel-Mis Lukt 0-4
Val Om-TheKatz 0-4

Ereklasse
Tunnelb.-Coriovallum 5-11
Stupke-Ziejspoar 13- 3
Schachtwiel-De Vink 7- 9
Huizinga-Boerenslot 6-10
Witte Bal-LeDuc 7- 9

Hoofdklasse A
Rolduc-Stupke b 10- 6
Steenenkr.-Tunnelb. b 8-8
Hermans-Schachtwiel b 6-10
Landgraaf-Willem T. 11- 5

Hoofdklasse B
Eykenbóys-Huizing b 9-7
Koetsjhoes-Witte Bal b 9- 7
Brunssum N.-Pluimpje 6-10
Tochés-Gebr. Hofkeb 12- 4

Eerste klasse A
Eykenboys b-Awt Dorp 12- 4
Witte Bal e-De Vink b 10- 6
Spoorzicht-De Flesj 14- 2
Pluimpje b-Hoafke 7- 9

Eerste klasse B
Amstel-Landgraaf c 13- 3
Stupkec-Schachtwielc 10- 6
Brouwersw.-Hermans b 9-7
Brandw.-Steenenkr. b 8-8
Bokkerijder-Draver 9- 7

Eerste klasse C
Coriov. b-Hermans c 10- 6
Keizer-Edelweisz 11- 5
Willtem T. b-Hofland 9- 7
Ter Linde-Brunssum N. b 6-10

Tweede klasse A
De Prins-Der Sjtoet 8- 8
Willem T. e-Palet 5-11
Nippertje b-Karrerad 6-10
Rolduc b-Steenenkruis c 6-10
Romana b-Der Sjtaat 5-11

Tweede klasse B
Deßuif-rolducc 4-12
Moeilijke H.-Nippertje 10- 6
FlyingD.-Prins b 12- 4
Voske b-Romana 12- 4

Tweede klasse C
Stoufpot b-TerLinde b 11-5
De Sport-Hoafke c 13- 3

Tweede klasse D
Korte Keu-Koetsjhoes C 7- 9
Gildemeest. b-Spoorz. b 11-5
Vaetje-Der Stoufpot 0-16

tweede klasse E
Spoorzicht e-Witte Bal d 14- 2
Koetsjhoes b-Eykenb. c 9-7
Krijt opT.c-Bongerdb 15- 1

Tweede klasse F
Le Duc e-Barrel 9- 7
Hoafke b-BrunssumN. c 11-5
Kompas-Coriovallum c 12- 4
Paddock-De Keizer b 8- 8
Voske-Gildemeesters 5-11

Derde klasse A
Candlelight b-Hofland b 9- 7
Deßuifc-Paddockb 9- 7
Bouman-Gorissen 14- 2

Derde klasse B
Stalletje-Hofland c 12- 4
Nippertje-Der Sjtoet 8- 8
Moeilijke H.-Candlelight 7- 9
TheFox b-DeRuif 6-10

Derde klasse C
Tunnelb. c-Ag.Kirch 10- 6
De Sport b-Mijnzicht 8- 8
De Leeuw-De Poat 9- 7

Derde klasse D
Ophovense 8.-Koetsjh. d 11-5
Smeets-Spoorzicht d 14- 2
Treffers-De Flesj b 9- 7
De Barbou-Awt Dorp b 12- 4

-■
Ereklasse
Maasvallei-SNA 2-4
Hollandia-Brand Tav. 1-5
Kloth-Pappegay 6-0
Eind-Maasgolf 5-1
Bergeroder B-Pint 3-3
Krietje-Biej Aolders 1-5
Stand
Maasgolf 14-25
Pint 14-21
SNA 14-20
Brand Taveerne 14-19
Bergeroder Balke 14-18
GBCKloth 14-16
Maasvallei 14-11
Biej Aolders 14-11
BV Eind 14-11
Hollandia 14- 7
Pappegay 14- 5
Krietje 14- 4

District Midden-Limburg
Hoofdklasse
Madeira-Jagerslust 3-3
Inrit-BVO 0-6
Bl.Pant.-Kwartel 2-4
Grens-Madeira 3-3
BVO 2-Jagerslust 4-2
le klasse
Lantaarn-OBKK 3-3
Berg-Hook 2-4
Jagerslust 2-Aod Hael 3-3
Heytse-Hukske 1-5
SNA 2-BVE 2 3-3
2e klasse
BYE 3-Gevelke 3-3
Klöss-BVO 3 1-5
Hukske 2-Lantaarn 2 3-3
Jachthuis-BCW 4-2
Breer-Hoove 5-1
3e klasse
OBKK 2-Tup 3-3
Kwartel 2-Berg 2 3-3
Zwaan-Breer 2 3-3
BVN-Sjinderskoel 5-1
District Echt
Hoofdklasse
Greuske 2-Putbr.B. 3-9
Deelgaard-Village B—4
Centrum-Montfort 7-5
Heukske-Greuske 5-7
Slek-Heukske 2 10-2
le klasse
Ons Gen.2-Mingen 5- 7
Montfort 2-Centrum 2 9- 3
Village 2-Paerdstal 6- 6
Stoba-Spee2 7- 5
Putbr.B.2-Slek 2 2-10

2e klasse
Biej Aolders 2-Montf.3 9- 3
AwtD.-Stoba2 9- 3
Village 2-Paerdstal 6- 6
Stoba-Spee2 7- 5
Putbr.B.2-Slek 2 2-10

District Weert
Hoofdklasse
Luchtpost-Dennenoord 1-5
Vuulderke-Luchtpost 5-1
Dennnenoord-Stamgast. , 6-0
Schuttersh.-Royal 5-1
Leike-Graswinkel 4-2
Ie klasse
Luchtpost 2-Spijk 3-3
Anker-Royal 2 6-0
Vriendenb.-BCB 2 1-5
2e klasse
Swing Mill-Leike 2 5-1
Graswinkel 2-Anker 3 4-2
Hoppers-Spijk 2 1-5
Hook-Swing Mill 2 4-2

District de Oude Mijnstreek
Hoofdklasse
Kirk-Stern 3-2
Hanneman-Oiympia 2-3
Pint 2-BGK 2-3
Kroon-Tolhoes 2-3
Overbroek-OBK 2-3
Ie klasse
Sjutt-Eikske 1-4
Olympia2-Kloth 2 1-4
Broenssum-B.Balke 3-2
Groene Dal-Bocholtz 3-2
2e klasse
Pumpje-Singel 2-3
Odeon-Pint 3 2-3
Sjörk-ENBK 2-3
Op 't Gaat-Trefpunt 2 1-4
OBK 2-Voelender 3-2
3e klasse
Eikske 2-Kirk 2 2-3
Pint4-Hanneman2 1-4
BGK 2-Geulke 2-3
Tolhoes 2-Olympia 3 4-1
OBK 3-Overbroek 2 2-3
4e klasse
Hofke-Pumpje 1-4
Döpgere-Auwe Maat 4-1
Eikske 3-GroeneDal 2 4-1
CosyCorner-Pannesjop 3-2

District Urmond
Ie klasse
Brand Tav.2-Oos Zitterd 4-2
Voske-Maasvallei 2 4-2
Pappegay 2-Pap/Valaan 3-3
Almania-Sittardia 6-0
AuwtEinek.-Fortuna 0-6
2e klasse
Meule-Krietje 2 4-2
Sparta-Almania 2 3-2
Sittardia 2-Torp 4-2
Fortuna 2-Bayern 4-2
3e klasse
Schopke 2-Voske2 2-4
Bayern 2-Schopke. 2-4
Pappegay 4-Pappegay 3 1-5
Pap/Valaan 2-Hollandia 2 2-4
Brandpunt-Meule 2 5-1

Hoofdklasse A
Blaakven-Stift 2-4
Odilia-Dos 3-3
Ovu-Grathem 4-2
Boekoel-Montfort 2^l
Hoofdklasse B
Los Band-Wessem 2-4
Nunhem-Maasbracht 2-4
M'beek-thorn 2-4
Joppe-Ovu 2 2-4
Montfort 2-Herkenb. 6-0
Eerste klasse A
Vriendenkr.-DenHoek 4-2
Blaakven-Beegden 0-6
Kot-Roggel 2 4-2
S\v;ilmen-Internos 6-0
DLV-Montfort 3 4-2
Eerste klasse B
Robic-Veldpoort 2-4
OVS-Carambola 4-2
Boekoel 2-De Ster 6-0
Ovu 3-Maneslust 0-6
Crescendo-Odilia 2 4-2
Tweede klasse A
Walhalla-Allerhand 4-4
Taverne-Ketelbink 4—4
Ona-Maasbracht 2 4-4
Wessem 2-Roermond 6-2
Montfort4-Crescendo 2 4-4
Tweede klasse B
Leveroy-Joppe2 4-4
Ramona-Kot 2 6-2
Tramhalte-Meijel 2-6
Den Hoek 2-De Stevel 2-6
Gathem 2-Top 6-2
Tweede klasse C
DDD-Servaas 4-4
Whof-M'beek 2 6-2
Beegden 2-Avanti 8-0
Baexem-Klumpke 4-4
Odilia 3-Grathem 3 6-2
Tweede klasse D
Ona 2-Veldpoort 2 2-6
Internos 2-Horn 4-4
Karot-Meijel 2 6-2
Wessem 3-Prairie 6-2
Heel-Top2 4-4
Tweede klasse E
Pumpke-Beegden3 4-4
Thorn 2-Robic 2 4-4
Kot 3-Haelen 0-8
Casino-Montfort 5 2-6
Tweede klasse F
Stevensw.-Peel 4-4
Mijnh.-Stift 2 8-0
DeSTer2-Nunhem2 6-2
Vlodrop-Karot 2 0-8
Tweede klasse G
Odilia 4-Ovu 4 4-4
Swalmen 2-Ramona 2 2-6
Kot 4-Robic 3 2-6
Brand Q.-Taverne 2 6-2
Top 3-Joppe 3 2-6
Tweede klasse H
Des-Br.Quelle 2 6-2
Prairie 2-OVS 2 6-2
DDD 2-Oranjet. 6-2
Amicia-DenHoek3 3-5
Montfort 6-Crescendo 3 6-2
Derde klasse A
DDD 3-Posterholt 2-6
DOS 2-Boekoek 3 4-4
Ketelbink 2-Centrum 6-2
Beegden 4-Buggenum 6-2
Joppe4-De Sport 4-4
Derde klasse B
Meijel 3-Manes!ust 3 6-2
Roermond 2-DDD 4 4-4
PaerdstaJ 2-Dos 3 2-6
Klumpke 2-Graanb. 2-6
Crescendo 4-Bergske 2-6
Derde klasse C
Vriendenkr. 2-Internos 3 6-2
Roggel 4-Thorn 3 6-2
Graanb. 2-DMB 4-4
Tramhalte 2-W'hof2 4-4
Nunhem 3-Klumpke 3 6-2
Derde klasse D
Avanti 2-Amicia 2 4-4
Allerhand2-Heel2 2-6
Peel 2-Vriendenkr. 3 6-2
Wessem4-Walhalla 2 6-2
Top 4-Veldpoort 3 6-2
Derde klasse E
Casino 2-Amicia 3 0-8
DMB 2-De Sport 2 4-4
Ramona 3-ABC 6-2
Maasbr. 3-Tramh. 3 3-5
Baexem 2-Heel 3 6-2
Derde klasse F
Thorn 4-Baexem 3 4-4
Oranjet. 2-Mijnh. 2 4-4
Br.Quelle 3-Ketelb. 3 6-2
Amicia4-Stevensw. 2 2-6
Herkenb. 2-Crescendo5 0-8
Derde klasse G
De Ster3-Herkenb. 3 2-6
Volh.-De Stevel 2 3-5
Karot 3-Los Band 2 6-2
Klumpke 4-Avanti 3 8-0
Derde klasse H
Meijel4-Swalmen 3 4-4
Stevel 3-Haelen 2 3-5
ABC2-Prairie3 6-2
Oude Molen 2-Sport 3 4-4
DeGraaf-Odilia 5 6-2

Vierde klasse A
Vlodrop 2-Allerhand 3 8-0
't Veld-Paerdstal 3 4-4
Stift 3-Ona 3 8-0
Veldpoort 4-Ketelbink 4 8-0
DLV 2-Montfort7 0-8
Vierde klasse B
Doorst.-Wessem 5 4—4
Genoa-Ritho 4-4
Odilia 6-Joppe 5 4-4
Vierde klasse C
Smids-Karot4 4—4
W'hof3-Graanbeurs3 4-4
Graaf2-DLV3 8-0
Internos 4-Ankerpl. 2-6
Top5-Den Hoek 4 3-5
Vierde klasse D
Prairie 4-OVS 3 4-4
Boekoel 4-Tramh. 4 5-3
Heel 4-Los Band 3 4-4
Centrum 2-Oranjet. 3 6-2
Maneslust4-DLV 4 5-3
Vierdeklasse E
DMB 3-Tramh. 5 0-8
Buggenum 2-M'beek 4 2-6
OVT 2-Walhalla 3 4-4
Allerhand4-Stift4 4-4
DenHoeks-Swalmen4 4—4
Vierde klasse F
Haelen 3-Klumpke 5 4-4
Graanbeurs 4-Stift 5 0-8
Touche-Casino 3 4-4
Ovu 5-Pumpke 3 4-4
Grathem 4-DLV 5 0-8
Vierde klasse G
Centrum 3-Kot 5 2-6
Paerdstal 4-Ona 4 2-6
Hom 3-Doorstoters 2 4-4
Herkenb. 4-Grathem 5 4-4
Vierde klasse H
ABC 3-Wessem 6 2-6
Graaf3-Karots 4-4
Sport4-Vlodrop 3 2-6
Maneslust 5-Vriendenkr. 4 6-2
Joppe 6-Grathem 6 4-4
Vierde klasse I
Herbergde Ster 4 2-6
Maasbracht 4-DeSmids 2 6-2
OVS 4-Paerdstal 5 2-6
Veldpoort 6-Graaf4 6-2
DB-klasse A
M'beek-OVS 4-8
Ovu-Los Band 4-8
DB-klasse B
Ketelbink-'t Stift 5-7
OVS 2-OldTimer 9-3
DLV-Heel 10-2
DB-klasse C
Karot 2-Vriendenkr. 2 6-6
Oranjet.-Walhalla 10-2
Tramh.-Karot 7-5
De dubbele cijfers
Kader 38/2
H. Verdonschot 't Stift 27,50
P. Housmans Montfort 18,50
G.Cox Montfort 18,45
F. Hendrickx Boekoel 16,25
L. Hendrickx Boekoek 15,72
H.Oelers 't Stift 12,69
P. Poeth Odilia 10,00
E. SchmitzDos 10,00
Hoogste serie
H. Verdonschot't Stift 158
Libre
D.Koelen Ovu 32,30
A. DierxThorn 31,66
J. Frencken M'beek 29,28
M. PutsM'beek 28,83
J. AspersThorn 27,14
H. v.d.Runstrat M'bracht 26,25
C. Peeters DLV 25,62
G. van Pol Montfort 21,17
B. Dierx Wessem 17,85
A. Smeets Maneslust 15,41
P. Smeets Los Band 12,92
B. Hendrikxs Boekoel 12,18
P. JanssenLos Band 11,92
J. Vullers Nunhem 11,60
F. Smeets Roggel 11,25
F.GubbelsOvu 10,08
Chr. v.d. Weerden Joppe 10,00
H.ChristiaensOvu 10,00
Hoogste serie:
D. Koelen Ovu 191
M. Puts M'beek 176
J. Frencken M'beek 165
C. Peeters DLV 120
G. van Pol Montfort 112
B. Dierx Wessem 109
P. Smeets Los Band 103

District /.-Limburg
Drieb.A
Born-Voerendaal 5-2
Keizer-Modern 2-5
Luip-Gr.Grubben 3—4
Zwaantje-Volkshuis 2-5
Wolfrath-Societeit 2-5
Schinnen-Carambool 5-2
Drieb.B
Carambool-Apollo 2-5
Vink-OHVZ 2-5
Waubach-Volkshuis 7-0
DDK-Kantje 4-3
ABC-Modern 5-2
Schaesberg-Academie 2-5
Drieb.C
Cebusta-BCV t 2-5
Brunssum-Touché 2-5
Kantje-OHVZ 0-7
Modern-Schaesberg 2-5
Br.Wapen-Volkshuis 2-5
St.Heerlen-ABC 5-2
Drieb.D
Carambool-Treffers 5-2
Volkshuis-Kantje 5-2
Vink-Touché 3-4
Br.Wapen-Apollo 0-7
St.Heerlen-Keizer 2-5
IA
TIP-Heukske 5-2
BVG-Schaesberg 5-2
Wilhelmina-GONA 4-3
Hultum-Born 5-2
Societeit-Volkshuis 4-3
1B
Keizer-St.Bavo 6-1
BCH-Vriendenkr. 5-2
Carambool-Volkshuis 2-5
Schaesberg-BBC 3^
IC
Schaesberg 3-St.Bavo 5-2
Juliana-Schaesb.4 5-2
Apollo-Eendracht 4-0
Waubach-St.Heerlen 2-5
Academie-Bl.Bock 7-0
2A
Stein-TIP 2-5
Wolfrath-Kempke ' 7-0
Eikenboom-Heukske 2-5
Holtum-Wilza 2-5
Benelux-Maasband 2-5
2B
Quick-Sanderbout 3-4
Socicteit-Heukske 5-2
Eikenboom-Wilza 7-0
Wolfrath-Bluf 0-7
TIP-Tjoba 2-5
2C
BCV-Beatrix 7-0
Sibbe-Los Band 5-2
Lambertus-Volkshuis 0-7
Schaesberg-St.Heerlen 1-6
N.Klossen-Klosje 5-2
2D
Keizer-Ven 5-2
Voerendaal-Carambool 7-0
Gebr.Höfke-BBC 2-5
DJB-Los Band 7-0
Schaesberg-Brunssum 7-0
2E
ABC-Eikhagen 4-3
Maria Gew.-Bl.Bock 2-5
Keizer-Brunssum 7-0
N.Klossen-Hoefijzer 7-0
Schaesberg-Vriendenkr. 2-5
2F
Schaesberg-Hoefijzer 2-5
OHVZ-Bl.Bock ' 5-2
Kantje-N.Klossen 5-2
Ransdaal-St.Hoger 4-3 I
Schinnen-Gebr.Höfke 2-5
3A
Volkshuis-Wolfrath 5-4
Baandert-Wilhelm. 9-0
Meers-Eikenboom 2-7
Heukske-Societeit 7-2
HGK-Holtum 2-7
Born-Statie 4-5
3B
Onder Ons-Butting 7-2
Kempke-St.Baavo 7-2
St.Hoger-Sibbe 7-2
DDK-DJB 7-2
Tjoba-Maurits 6-3
Baandert-Eikenboom 9-0

3C
Trefl'ers-Carambool 5—4
Juliana-Schaesberg 4-5
ABC-DJB 0-9
N.Klossen-Ven 5-4
ABP-Irene 9-0
St.Hoger-Weustenr. 4-5
4A
Holtum-Wolfrath 6-3
Maasband-Heukske 8-1
Kempke-GONA 7-2
Born-Benelux 2-7
4B
Bluf-TIP 5-4
Lindenh.-Nestje 3-6
BVG-Maurits 2-7
Quick-Baandert 7-2
4C
BBC-Treffers 9-0
BCH-Maria Gew. 2-7
Keizer-Brunssum 2-7
Zwaantje-Ven 2-7
Irene-Vriendenkr. 2-7
4D
Eikhagen-BCV 7-2
Weustenrade-Hoefijz. 7-2
N.Klossen-Klimmen 1-8
DDK-Beatrix 2-7
DJB-BCH 5-4
4E
N.Klossen-Cebusta 5-4
Apollo-DJB 5-4
Zwaantje-DDK 6-3
Academie-Br.Wapen 4-5
4F
Klosje-N.Klossen 2-7
BCH-Zwaantje 7-2
ABC-Eikhagen 7-2
Waubach-Keizer 5-4
Sibbe-Eendracht 2-7
5A
T.deRails-Stem 2-7
TIP-Kempke 7-2
GONA-Onder Ons 7-2
Heukske-Baandert 2-7
Luip-Eikenboom 4-5
5B
Br.Wapen-Kempke 7 7-2
Heukske7-GONA 5-4
HeukskeB-Tjoba 0-9
5C
Hoefijzer-Schaesberg 5-4
Ven-Keizer 3-6
Eikhagen-Caramb. 7-2
DJB-Irene 7-2
Beatrix-N.Klossen 6-3
Jeugdcompetitie
Poule 1
Volkshuis-Volkshuis3 5-2
GOO-Keizer 2 2-5
Poule 2
N.Klossen-GONA2 5-2
Keizer 3-N.Klossen 3 3-4
Volkshuis 2-Keizer 3-4

District Maastrict en omstre-
ken
Cl
Rheingold-Berceuse 2-5
Noorbeek-Op deKLos 2-5
Klossers-Geullc 5-2
Keizer-Vriendenkr. 2-5
Klavertje.V.-Heer 0-7
KOT-MBV 5-2
BCM-Sjaan 2-5
Heer 2-Vilt 2-5
Heer3-Ulestr.2 7-0
C2A
Ulestr.3-MBV 2 4-3
DOT-Haverput 2-5
Bunde-Keer 0-7
Vriendenkr.2-Heukske 0-7
AuvtW.-Rheingold 2 1-6
Sabena-Vilt 2 3-4
C2B
Eijsden-Heer4 2-5
Rheingold 3-Ketsers 5-2
OpdeKlos2-KOT2 5-2
Gronsveld-Bunde2 3-4
MBV3-DOT2 5-2
Wolder-Ulestr.4 4-3
C2C
Ridder-Itteren 5-2
Altijd R.-Eijsden 4-3
Klossers 2-Concordia 5-2
Haverput 2-Op de Klos 3 2-5
Hcers-BAM 2-5
St.Gerlach-Ulestr.s 2-5
C2D
Eendracht-KOT4 7-0
St.Geertr.-Gronsv.2 7-0
Heer-Nazareth 4-3
Eijsden 2-Op deKlos 4 3-4
Itteren 2-Noorbeek 2 2-5
Sjaan 2-Rheingold 4 5-2
C3A
Aayt Wolder 2-Duuker 2-7
Bookvink-Keemel 2-7
Rheingold 5-Eendr.2 7-2
Heukske 2-B'HomeJosé 5-4
Volière 2-Sport 5-4
C3B
Eijsden 2-Borgharen 4-5
Keer 3-Wolder 2 5-4
Op de Klos 5-Diekske 2-7
Oost-Bookvink 2 2-7
Geulle2-Aayt Wolder 3 2-7
C3C
Mergell.-Heer 2 2-7
Victorie-Kl.Vier2 5-4
Ketsers 2-KOT5 6-3
Banho)t2-Eijsden3 5-4
Geertruid 2-Keer4 2-7
Heugem-Eijsden 3 7-2
C4A
B'Home José 2-Bookvink 3

9-0
Duuker2-Haverput 3 2-7
Sabena 2-Heukske3 9-0
BCM 2-Rheingold 6 4-5
Aayt Wolder 4-Klossers 3 4-5
Sjaan 3-Wapen v.Berg 5-4
C4B
Rheingold 7-Keemel 2 4-5
Heukske 4-Noorbeek 3 3-6
Bookvink 4-Borgh.2 5-4
Concordia 2-B'HomeJ.3 4-5
Berceuse 3-Waalsen 4-5
C4C
Victorie 2-Heer 3 5-4
Ketsers 3-Harmoniez. 5-4
Keernel 3-Duuker 3 7-2
Wolder 3-Ridder 2 0-9
Nazareth 2-Sport 2 2-7
C4D
Banholt3-Kl.Vier3 5-4
Geertr.3-Eijsden 4 7-2
Heer 4-Rheingold 8 7-2
Eijsden 4-Noorbeek 5 7-2
DOT3-Oost2 5-4
CSA
Berceuse 4-AaytWolder 5 4-5
MBV 4-Victorie 3 2-7
Borgh.3-Geertr.4 4-5
Nazareth 3-Eijsden 5 6-3
CSB
Mergell.2-Berceuses 2-7
Diekske 2-Keizer 2 9-0
Heugem 2-DES 4-5
Ketsers 4-Heer 5 7-2
KOT 5-BAM 2 7-2
CSC
Ulestr.6-Noorbeek 6 2-7
Vriendenkr.3-Altijd Raak 2 7-2
Eijsden 5-Mergell.3 4-5
Keernel 4-Vriendenkr.4 4-5
DES 2-Vilt3 4-5
Keizer 3-Klossers 5 7-2
Db-A
Heer-Keizer 2 2-5
Sjaan-Voliere 5-2
Heukske 2-MBV 5-2
BCM 2-Berceuse 2-5
Rheingold-Eendracht 7-0
KOT-Heer 2-5
Db-B
Heer 2-Wapen v.Berg 5-2
Vriendenkr.3-BCM 5-2
Noorbeek-Vriendenkr.2 0-7
Gronsveld-Heukske 4-3
Keizer-DOT 7-0
Ulestr.-Heer 2 0-7

DAMES
Promotieklasse
Muvoc-Furos 2-3
Sittardia-Rapid 3 3-0
EPV-Jokers 2 3-0
BSV-SEC 3-2
Panc.bank 4-Dynamic 2 0-3
VCV-Furos 2 3-0
Stand
VCV 13-36
Sittardia 13-35
EPV 13-33
Dynamic2 13-29
Furos 13-21

Muvoc 13-17
BSV 13-16
SEC 13-14
Pancratiusbank 4 13-12
Jokers 2 13-8
Rapid 3* 13- 6
Furos2 13- 4

Eerste klasse A
Grovoc-SEC 2 3-0
Sp. enSp. Elsloo 0-3
Spartak-Dynamic 3 2-3
EPV 3-AMVJ 3-2
Stand
EPV 12-28
Dovoc 10-27
AMVJ 12-25
Elsloo 12-25
Dynamic3 12-22
Grovoc 12-21
Sport en Spel 12-18
Sjoahn 11-13
SEC 2 12- 5
SpartakA 12- 5
DatakVCL3 11- 3

Eerste klasse B
Avanti-Fiscus 3-2
Datak 4-Jokers 4 3-0
De Heeg-Jokers 3 0-3
EPV 2-NAC 3-2
VCV 2-Volharding 0-3
Stand
Volharding 12-32
Fiscus 12-28
EPV 2 12-23
DatakVCL4 12-22
Jokers 4 12-22
Jokers 3 12-20
Avanti 11-17
De Heeg 11-12
VCNAC 11-12
VCV 2 12- 3
Vluco 11- 1

Tweede klasse A
Dovoc 2-Furos4 0-3
Datak 5-Mutiara M. 2-3
Grovoc 2-Sp. en Sp. 2 3-2
BSV 2-Elsloo 2 0-3
VCV3-BSV4n.o.t. 0-3
Stand
Elsloo 2 12-36
DatakVCLs 11-27
Furos4 12-27
MutiaraMaluku 12-27
BSV 4 12-20
Rapid 4 11-16
Grovoc 2 11-11
VCV 3 11-10
BSV 2 11- 6
Dovoc 2 12- 6
Sport en Spel 2 11- 3
Tweede klasse B
Sittardia 2-Avoc 2 3-1
Jokers 5-SEC 3 3-0
BSV 3-Nivoc 2 3-0
Furos 3-Dynamic 4 0-3
Elan-Volharding 3-0
Stand
Sittardia 2 12-35
BSV 3 12-31
Jokers 5 12-25
Sittardia 3 10-24
Elan 11-17
Volharding 11-17
Avoc2 12-10
Dynamic4 12- 9
Nivoc2 12- 9
Furos 3 12- 7
SEC 3 12- 3

Tweede klasse C
Avanti 2-Muvoc 2 3-0
De Heeg 2-Avoc 0-3
Jokers 6-Helpoort 1-3
Vluco 2-Nivoc 3-1
Spartak A 2-NAC 2 2-3
Elan 2-AMVJ 2 1-3

Stand
Avanti 13-37
Heipoort 13-34
Avoc 13-32
Jokers 6 13-26
Muvoc 2 13-24
AMVJ 2 13-20
De Heeg 2 13-19
VCNAC 2 13-14
SpartakA 2 13-10
Vluco2 13- 9
Elan 2 13- 6
Nivoc 13- 3

Meisjes Al
Datak-Rapid 1-3
Grovoc-AMVJ 0-3
Pancr.bank-deHeeg 1-3
Meisjes A 2
Sittardia-VVS 0-3
Dynamic-Dovoc 3-2
Sport en Spel-Jokers 0-3
Meisjes B
VCV-Avanti 0-3
Datak 2-De Heeg 2 2-3
Sittardia 2-Rapid 2 3-2
Muvoc-Furos 2 1-3
Grovoc 2-BSV 3-1
Jongens Al
Pancr.bank-Rapid 1-3
Furos-Datak 3-2
De Heeg-SEC 1-3
Jongens B
De Heeg 2-AMVJ 2 0-3
Sittardia-SEC 2 3-0
Pancr.bank 2-Furos 3-0
Vluco2-Pancr.bank3 3-1
Jeugd C
Jokers-Carna 0-3
Sittardia-Rapid 2-3
VCV-VVS 3-0
Avanti-Elan 0-3
Jongens A 2
BSV-Rapid 0-3
Vluco-Sporten Sp. 3-1

HEREN
Promotieklasse
Avanti-Fiscus 3-1
Sittardia-BSV 3-1
Grovoc-SEC 3-0
Vluco-Datak3 3-1
Helpoort-Elsloo 3-0
VCV-Avanti 2 3-0
Stand
Heipoort 13-35
Sittardia 13-31
VCV 13-3
Avanti 13-25
Grovoc 13-25
SEC 13-21
Vluco 13-16
Avanti 2 13-14
Fiscus 13-12
BSV 13-10
DatakVCL3 13- 9
Elsloo 13- 5

Eerste klasse A
Muvoc-Spartak A 3-0
Sjoahn-SEC 3 3-0
Furos 3-Datak 4 1-3
Pancr.bank 3-Dovoc 3-0
Pancr.bank 5-AMVJ 0-3
Stand
Muvoc 12-36
DatakVCL4 12-26
Sport en Spel 11-24
Pancratiusbank 3 12-22
AMVJ 11-20
Dovoc 12-16
Spartak A 12-16
SEC 2 12-10
Sjoahn 12-11
Furos 12- 9
Pancratiusbank 5 12- 0

Eerste klasse B
Sittardia 2-Jokers 0-3
Vluco 2-Datak 5 3-0
Pancr.bank 4-NAC 0-3
VCV 2-Volharding 2-3
Stand
Jokers 11-32
VC NAC 11-27
Sittardia 2 11-21
VCV 2 11-16
EPV 10-14
Volharding 10-14
Vluco2 11-14
Pancratiusbank 4 11-12
DatakVCLs 10- 7
Jokers 2 10- 2
tweede klasse A
Muvoc 2-SpartakA 2 0-3
Sjoahn 2-MavocB. 3-0

Vluco 4-Datak 6 2-3
Furos 4-Dovoc 2 3-0
Elan-AMVJ 0-3

Stand
Furos4 12-33
Sjoahn 2 12-30
DatakVCL6 12-27
AMVJ 2 12-19
Vluco4 12-17
Mavoc Bastion 11-16
Muvoc 2 12-14
Sparta A 2 11-11
Dovoc 2 11-10
Elan 12-10
BSV 2 11- 5

Tweede klasse B
Sjoahn 3-Sp. en Sp. 2 0-3
Vluco 3-Datak 7 3-2
Pancr.bank 6-Carna 3-0
VCV 3-Volharding 2 1-3
Stand
Nivoc 10-28
Volharding 2 10-28
Vluco 11-21
Avanti 9-18
DatakVCL7* 11-14
VCV 3 11-14
Pancratiusbank 6 11-13
Sport en Spel 2 11-11
Sjoahn 3 11- 9
Carna 11- 0

Tweede klasse c
EPV 2-Fiscus 3-0
Bastion-Rapid 3 3-0
DeHeeg-Jokers3 3-0
Rapid 2-Balrammers 3-1

Stand
Avoc 10-27
Rapid 2 11-26
EPV 2 11-22
De Heeg 10-20
Heipoort 2 10-20
Jokers 3 11-14
Bastion 11-13
Balrammers 11-10
Fiscus 2 10- 5
Rapid 3 11- 2

Derde klasse A
Dovoc 3-Spartak A 3 3-0
Nivoc 2-Muvoc 3 3-1
Sjoahn 4-SEC 4 2-3
Elsloo 3-Phoenix 3-2
Pancr.bank 7-Carna 2 not 3-0
Helpoort 3-Avoc 3 3-0
Stand
Dovoc 13-39
Heipoort 3 13-36
Phoenix 13-28
SEC 4 13-23
Pancratiusbank 7 13-22
Avoc 13-21
Elsloo 3 13-20
Sjoahn 13-18
Carna2 12- 8
SpartakA3 12- 8
Nivoc 2 13- 7
Muvoc 3 13- 1

Derde klasse B
Sittardia 4-EPV 3 0-3
Sittardia 3-Margraten 3-0
De Heeg 2-Jokers 4 2-3
Grovoc 2-Elsloo 2 3-0
Pancr.bank 8-NAC 2 1-3
Avoc 2-Volharding 3 3-2
Stand
Sittardia 3 13-35
EPV 3 13-31
VCNAC 2 13-31
Grovoc2 13-25
Jokers4 12-21
De Heeg 2 12-19
Avoc 3 13-19
Pancratiusbank 8 13-15
Volhading3 13-14
Sittardia 4 13-10
Margraten 12- 8
Elsloo 2 12- 0

Uitslagen:
200 m.vrije sl.dames: 1. D.
Nien. ROG 2.10.0.
200 m. vr.sl. heren: 1. G. Le-
clercq, ROG 1.57.2.
100 m.schoolslag meisjes 1974:
1. C. Tellers, Patrick, 1.20.3.
100 m.schoolslag jongens
1974: 1. D. Senden, MZenPC,
1.07.07.
100m.schoolslag meisjes 1975:
1. M. Konings, Kimbria, 1.18.9.
100 m.schoolslag jongens
1975; 1. E. Thimister,
MZenPC, 1.14.0
100 m.sch.sl. dames: 1. W.
Weusten, ZEPS, 1.16.8
100 m.sch.sl. heren: 1. J. Lan-
ger, MZenPC, 1.07.01
100 m.sch.sl. fin.dames: 1. W.
Weusten, ZEPS, 1.16.6
100 m.sch.sl. fin.heren: 1. J.
Langer, MZenPC, 1.06.6
4xloo m.vr.sl. estafette meisjes
onder 16 jr.: 1.Kimbria, 4.23.4.
4xloo m.vr.sl. estafette jon-
gens onder 16 jr.: 1.MZenPC,
3.52.1.
200 m.sch.sl. dames: 1. W:
Weusten, ZEPS. 2.54.5.
200 m.sch.sl. heren: 1. J. Lan-
ger, MZenPC, 2.26.4.
100m.vr.sl. meisjes 1974: 1. A.Wijnen, HZenPC, 1.01.01.
100m.vr.sl. jongens 1974: 1. M.
Henk, MZenPC, 0.56.9.
100m.vr.sl. meisjes 1975: 1. H.den Hoed. Kimbria, 1.04.0.
100m.vr.sl. jongens 1975: 1. E.
Thimister, MZenPC, 0.57.5.
100m.vr.sl. dames: 1. D. Nien
De ROG, 1.06.6.
100 m.vr.sl. heren: 1. W. Willi-
gers, MZenPC, 0.53.0.
100 m.vr.sl. fin.dames: 1 D
Nien. De ROG, 1.00.6.
100 m.vr.sl. fin.heren: 1 W
Willigers, MZenPC, 0.51.5.
Nieuw Limburgs record.
4xloo m.vr.sl. est.dames: 1.
MZenPC, 4.13.2.
4xloo m.vr.sl. est.heren: 1.
MZenPC, 3.35.4. Limburgs re-
cord.

Uitslagen kunstcompetitie
Cat. IA: 1. P. Verouden, ZV
Heerlerheide, 20.06 pnt.;
Cat. 1B: 1. C. v. Kempen, ZVManta, 24.03 pnt.
Cat. 2B: 1. S. Verberkt, ZV
Manta, 29.20.
Cat. 3B: 1. J. Gieles, ZV Spio,
30.50.
Cat. 4A: 1. K. v. Tol, MZenPC,
47.17
Cat 4B: 1. S. Raaijmakers,
ZPC Nederweert, 49.57.
Cat. SA: 1. D. Hennekens,
MZenPC Mtr., 24.75.
Cat. 5B: 1. A. Richard,
MZenPC Mtr., 52.57.
Cat. 2A: 1. N. Hissel, ZV Heer-
lerheide, 24.65.
Cat. 3A: 1. M. Jacobs, MZenPC
Mtr., 28.65.

Jeugd Z.O.
SVM-lason 11-10Tongelre-V+L 9-14
PSV-Bevo 8-13
AAC-E. Meteoor 8- 6Swift A-Haslou 10-15
P.K.
Kerkrade-Maasbracht 13-12
Ospel-Polaris 14-14
Break Out-lason 2 13-10
Sittardia 2-Born 13- 9Loreal 2-Sibbe 14-11
IA
DES-HVN 7_14
Vesta-Heel2 16- 7
Bevo 2-Blerick 11-10
rapiditas 2-Grathem 14-1 1
1B
Caesar 2-Margraten 11-22
Minor-SHV 15-10
Sittardia 3-Alfa Sch. 16- 5
Hellas-BSV 17-H
2A
Breeton Sp.-Rapiditas 3 14-9

SVVH-Haelen2 13- 4
Groene Ster-HBS 6- 6
Loreal 3-Merefeldia 3 16- 4
2B
Be Fair-Quickly Hands 9- 2
Herten-Patnck 6-12
Merefeldia 2-Wittenhorst 6-19
2C
Caesar 3-1VS 5-12
Hoensbroek-SelpaMVC 18-10
Hellas 2-Be Quick 2 16- 7
2D
beQuick-Maastricht 7-10
Olympia-Gulpen 10-11
Roda-Selpa MVC 2 6-9
Break Out 2-Vilt 5-12
3A
Alcides-Rapiditas4 10813
Eksplosion 2-Blerick 2 14-9
Manual-Loreal 4 8-14
3B
Grathem 2-Swift 3 8-13
Linne-Posterholt 3 10-22
Sittardia 5-Hercules 17- 9
3C
Limburgia-Zwart Wit 4-10
Wilskracht 2-Patrick 2 6- 7
Sittardia 4-Voerendaal 18- 9
3D
Roda 2rOiympia 2 17- 3
Adro-Juliana 9- 8
Vebios-HVS 10- 7
Break Out3-Esia 5-12
Jun.P.K.
lason 2-Sittardia 7- 7
Rapiditas-Swift 4-11
Jeugd Z.O.
Esca-DVC 17-15
Duiven-AAC 23-19
Sittardia-Bevo 14-24
Gazellen-E. Meteoor 15-18
V+L-SwiftA 19-19
P.K.
Polaris-Haslou 5- 0
Kerkrade-BSV 17-17
Alfa Sch.-Zwart Wit 18-17
Swift 3-Caesar 15-17
Eksplosion-HBS 12-17
Loreal 2-Herten 13- 9
IA
Blerick 2-Wittenhorst 17-17
Herten 2-VIOS 2 18-13
Ospel-Vesta " 19-13
Posterholt-DES 59 19-12
Loreal 3-Bevo 2 14-19
1B
Blauw Wit 3-Wilskracht 18813
Hoensbroek-ATSV 25-30
Minor-NOAV2 16-18
Break Out-Sittardia 3 14-12
Voerendaal-SHV 23-13
2A
Alcides-Hercules 22-18
Bevo 3-Merefeldia 13-18
Loreal 4-Manual 0- 5
2B
Born-Stramproy 21-5
Grathem-Maasbracht 20-16
Be Fair-Rapiditas 3 25-12
Posterholt 2-HBS 2 13-12
2C
Blauw Wit4-IVS 22-23
Wijnandia-Alfa Sch. 2 28- 7
DES ÜB-Caesar 2 16-23
2D
Olympia-Heerlen 25-17
Gulpen-lason 19-16
Minor2-ZwartWit2 31-24
Voerendaal 2-Marsna 24- 6
3A
Breeton Sp. 2-Linne . 10-19
Vesta 2-Grathem 2 13-22
Beatrix-Be Fair 2 12-22
3B
BeQuick-Polans 13-19
SelpaMVC-lason2 15-13
Filarskis-ATSV 2 37-12
BreakOut2-BSV2 13-13

NEDERLANDSE BOND
VOOR SPORTSCHUTTERS
Programma van week 17, 28-
-l-'9O, afdeling pluim.
Hoofdklasse
'tRaadhuis 1-Palet 1 823-822
't Centrum 1-SVK 1 842-827
St.Lamb. 1-SVH 1 851-834
De Missers 2-SVH 2 833-821
Juliana 1-Diana '58 1 845-822
't Höfke I-DeMissers 1

835-834
Eerste klasse A
Vizier I-Nova 1 818-833
R. Hood 1-Diana'Bo 1 814-818
Dr Sjeet 1-Juliana 2 838-822
DeO. M. 1-DeK. 1 833-816
Lee Enfield 1-SVT 1 825-822
St.L. 2-L.R. '85 1 830-837
Eerste klasse B
St. Hub. 1-De Pr. 1 812-810
Heros '79 I-Reunie 1 824-820
W. Teil 1-Hattrick 1 818-826
Revanche 1-EKSVI 827-815
Sparta l-'t Centrum 2 831-816
'tTrefp. 1-DeMis. 3 825-818
Eerste klasse C
St. Br. I-De Leeuw 1 794-805
SVT2-DeMeuserl 814-814
RWB'27 1-SVK2 804-815
SVH 3-Heros'79 2 792-816
'tTrepkel-G. Aufl 814-808
Tweede klasse A
Limb. 1-Oudß. 1 796-807
RKWBCM I-De Sch. 1 810-809
DeMis.4-D'rSj. 2 800-814
Hoensbr. 1-R. Hood 2 815-817
Reunie 2-De Treffers 1 798-805
Tweede klasse B
DeO.M. 2-St. Hub. 2 809-812
Heros '79 3-Grün 1 803-813
DeKeulst. 2-DeR. 1 809-793
't St. 88 l-'t H. 2 815-812
John W. I-Frans. 1 799-760
Tweede klasse C
De Pr. 2-'tRaadh. 2 801-604
SVT3-'t Centrum 3 795-727
E. Boys I-Tri. 1 815-815
SVEI-St. Lambertus3

800-796
SVK 3-De Boek. 1 800-808
Derde klasse A
TheC. 1-St. Br. 2 814-802
Tjoba2-Brunssum 1 795-800
Od.K. 1-Diana '80 2 806-827
Luk R. '85 3-'tHilt. 1 792-822
Juliana 3-Heros'79 4 579-808
Derde klasse B .
Oud R. 2-St. Hub. 3 783-784
DeL. 2-'tPl. 1 794-777
Dr Sjeet 3-Sparta 2 790-796
De M. 2-RKWBCM 2 792-801
'tTr.2-R.H.3 804-751
Derde klasse C
Her. '79 5-DeWat. 1 791-790
Rheing. 1-L. Enf. 2 812-799
Frans. 2-D'rSj.4 771-780
Tri. 2-E. B. 2 795-803
Vierde klasse A
Nova 2-S. Brigid 3 798-784
't Wapen 1-Phoenix 1 806-798
Fort. '72 2-DeSch. 2 778-799
De Mis. 6-RWB '27 2 805-773
Di. '80 3-Merk. 2 793-747
Vierde klasse B
Oud R. 3-De O. M. 3 769-583
Tjoba 3-DeRoos 2 787-802
EKSV 2-Hoensbroek 2 787-578
'tSt. 88 2-RKWBCM3 801-765
Hattrick 2-SVT 4 788-786
Vierde klasse C
St. H. 4-De Pr. 3 783-774
R. H.4-Reunie 3 736-785
'tH. 3-The Hunt. 1 791-787
G.Auf2-o.d. Kamp 2 768-773
De Roos 3-DeLeeuw 3 764-779
Vijfde klasse A
St. Br. 4-Oud R. 4 727-703
De Boek. 2-De Tref. 2 778-790
't Hilt. 2-Lee E. 3 794-775
De Valk 2-Rheingold 2 705-793
Trianon 3-'tWapen2 759-768
Vijfde klasse B
De Prins 4-TheC. 2 729-759
RKWBCM 4-'tTr. 3 755-743
De Tr. 3-Emma B. 3 766-767
De Schutters 3-Tjoba 4

763-746
AFDELING KOGEL
Hoofdklasse
Limb. 1-St.Lamb. 1 855-860
St. L. 2-'tTrefp. 1 823-835
Eerste klasse
SVHI-Rodal 781-811
't Trefp. 2-Diana '58 2 815-821
Diana'sB 3-Limburg2 810-798

Tweede klasse H
Roda 2-Grün 2 '__
'tTrefp. 3-Cour. 1 -''M
Derde klasse H
De Valken 2-Grün I

le klasse C
Sitt.B.-Phoenix
Bongo 8.-Geleen
Keigel-Bongo B.
Sjuffelke-Brunssum 2 I
2e klasse B
Delta 2-Maasvogels
2e klasse C
Laumen2-Gr.Ster2
2e klasse D
Laumen 3-Anker boys I
2eklasse E
Likopa-Haantjes 2
Likopa-Puth.Boys 2
3e klasse B
Eysden 4-Spv.MVV
3e klasse C
Maasvog.2-Sphinx 3
Sjotter 2-Pottemen.2
Sport M.2-Willem 1
3e klasse E
Cosmos 2-Kolonia 2
Tilly Boys 2-Adveo 2
3e klasse J
Meetpoint 3-Puth.B.4
4e klasse B
Sjefke 3-Sircolo
Eysden 7-Spv.MVV 2
Sjefke 3-Keer2
4e klasse C
Eysden 8-Boheme 3
Bohème 3-Eysden 9
4e klasse D
Hoensbroek 2-Holz 2
4e klasse E
Jabeek3-Likopa 2
Hanckmann 2-Haantj,
Dames
Pottebrekers-Wierts
Meetpoint-Wierts
Beker
Joffer-Marathon
Jabeek-Bouwkompas
Mat Vaes-Yerna
Sport M.-Sitt.Boys
Marathon w.n.s.
Bouwkompas w.n.s.
Jeugd
J.op't Root-Wierts
Hercules 2-Peters G.
Stap In-Cosmos
Pottebr.-Hercules
Standen
le klasse C
Brunssum 2
Sjuffelke
Sitt.Boys
Knoteraer
Letro
Bongo Boys
PSM
Keigel
Phoenix
Teddyberen
Geleen
Zwaluw
GroenWit
Theunissen2

Zuid-Oost Hoek
Hoofdklasse
Driftwood-Kickereck
Petitß.-Smileß.
Scherp Vor-Nieuwenh. ,1
Kloppers-Poortje
Blue A.-Petit 8.2
Bergzicht 8.-Eek
Stand
Petit Boys
Smile Boys
Bergzicht Boys
Driftwood L
Scherp Vor
Poortje
Eek 79 '1
Blue Angels u
Nieuwenhagen
Kloppers
Kickereck
Petit Boys 68 2
le klasse A
Stampers-Bergschot
Graefke-Zinkviulke
Mergell.B.-Trapped.
Leeuw 809-Galouppe
Corner-Torero
Brouwkeetel-Scherp V-2 I
Stand
Brouwkeetel
Torero -
Corner
Zinkviulke
Galouppe
le klasse B
Meppers-Stalletje
Vogelzank-Cartouche
Striegiez.-Olympia
Angie 8.-Oude Heide
Nieuwenh.2-Blue A.2
Smile 8.2-Brugske
Stand
Nieuwenhagen 2
Angie Boys
Meppers
Olympia
Blue Angels 2
2e klasse A
Krutzke-Graefke 2
Geulke-Zoefjes
Mechel-JOY
Brugske 2-Schuuvers
Stand
Krutzke
Oriënt Boys 78
Zoefjes
Nijswiller
Brugske 2
2e klasse B
Molen-Stampers 2
Candlelight-Pipo B.
F>k 2-Brouwkeetel 2
Zoefjes 2-Nijswiller 2
Stand
Pipo Boys
Brouwkeetel 2
Candlelight
Molen
Eek 79 2 '2e klasse C
Veldhof-Brouwersw.
Dug Out-Hopel
Kokkie 8.-Stnegiez.2
Bergschot 2-Kroon
Pipo 8.2-Bergzicht 8.2
Stand
Bergschot 2
Bergzicht Boys 2
Kroon
Hopel
Brouwerswapen
2e klasse D
Treffers-Olympia 3
Koom Eri-Stampers 3
Kickereck 2-Driftw.2
Galouppe 2-Krutzke2
Stand
Kickereck 2
Watertoren
Koom Eri
Torero 2
Treffers '
NTVB
Ere-afdeling
Scory 8.-Boskabouter
Loontjens-Leeuw B.
Wien 2-Wien
Karrewiel-Miranda
Zw.Ridders-Millener I;
Jojo B-Smidter B.
Overgangs klasse A
DaCapo-Pluim
Waardhof b.-Verdw.V:
Verdw.Viss.-Sjörk
Heer-Star Club
Beatß.-DATB.
Brook-Survivors
Beker-competitie
terugvalronde le kl.
Ouw Mert 2-Stadion
Miranda 2-Lieuwke , o
Mariaveld-Camontagi"».' "' i

Koningsw.2-Col
terugvalronde Ze kl.
Suestra-CC TOP
Heide 2-StarClub 3
Auwt Aelse-Wilhelnau'
Baekerlaan-Pigals
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Van onze medewerker PAUL DEMELINNE. ERLEN - Na vijf nederlagen op rij zijn de volleybal-

' ers van Pancratiusbank/VCH er in geslaagd de negatie-
j resultatenreeks een halt toe te roepen. Het inzetten van

j- getalenteerde junioren Gaby Goessens en Sally Dor-J. ans en de uitsluiting van EAW aanvalster Miriam
jj.nssen in de derde set, waren doorslaggevende factorenjjjj aan de basis van de 3-1 (10-15, 15-13, 15-6, 15-3) over--3 nning van de Heerlense ploeg lagen.

" hui ,mngsminuten waren voor de
ll (nu'sploeg:s-0. Daarna was het over
!f verdHlten' Pancratiusbank/VCH
[| iem« defysiek superieure Arn-

ien
se equipe vooral aan het net in

fi 'O-k ,viSe houdgreep genomen:
"Verri ", e waren blijkbaar geimpo-
C d°or de lengte bij EAW. Er
*rei Veel te timide, zonder een

gespeeld. Daar-
tiL eb ik de gok genomenen vanaf
fer, JeuSdspeelsters in de basis la-

g opdraven." Het duo Goessens-Wm,ans w»st, ondanks een aan-
'sjetu j achterstand van 5-11 in
l'ipeiu e ronde, met onbevangen
'- tot Ploeëgenoten te inspireren'«eer strijdlust.

Pancratiusbank/VCH kroop uit het
dal. Monica Geelhoed serveerde
haar ploeg langszij 12-12 en het was
even laterErna Spijkers diemet een
opslagace 15-13 liet aantekenen.
EAW had weinig om op terug te
vallen en werd steeds nerveuzer,
naarmate de harde aanvalacties
minder effect sorteerden. Bij 11-5 in
het derde bedrijf verloor de Arn-
hemse speelster Miriam Janssen
alle zelfbeheersing, nadat een red-
dingspoging in het achterveld werd
afgekeurd door de warrig leidende
scheidsrechter Jacques Kommers.
Haar platvloerse commentaar in
woord en gebaar resulteerde in in
voortijdige gang naar de douches.
Vanaf diefase was EAW een speel-
bal in de handen van Pancratius-
bank/VCH: 15-6 en 15-3.

beheersten ook de vrije stijl perfect.

In de 48 kilogram klasse behaalde
Dannie Hendriks een snelleo—4 tou-
che zege. Marcel Quaedvlieg wor-
stelde in de 62-kilogram sterk. In
een minuut tijds scoorde hij tegen
Rich van 't Schip 16 punten.Frans
Snijders klopte Freddie van Kals-
beek na 5 minuten met 0-3. Freddie
Geilenkirchen stuitte in de persoon
van Robbie Nuy op een zeer sterk
tegenstander. Geilenkirchen ver-
loor dan ook na vijf minuten op
punten, 3-0. Eric Bos was in goede
doen. Tegenstander Ton Ebbeling
had niets in te brengen. Eric wor-
stelde in vijftien minuten tijd zes-
tien punten bij elkaar, die goed wa-
ren voor een 3'zi-Vi zege. De Schaes-
'bergse Belg Jean Pierre Wafflard
was in de partij tegen Dannie v.d
Burgh uitstekend op dreef. Na 3.46
minuten beëindigde de scheids-
rechter wegens een technisch over-
wicht van Wafflard de partij. De
Simson-atleet hadtoen vijftien pun-
ten bijelkaar geworstelden won dus
met 0-4. Terry Bakker van Hercules
was voor René Geelen net iets te
sterk en won na vijf minuten op
punten, 3-0.

Hubert Bindels van Simson toonde
tegen Roy Simohis zijn grote klasse
en schreef de partij met 0-4 op zij
naam. Ook in de grieks-romeinse
stijl was Simson erg sterk. Dannie
Hendriks startte weer met een zege.
De uitstekend draaiende Marcel
Quaedvlieg toucheerde via een
hoofdheupzwaai na 48 seconden
Rich van 't Schip met 4-0. Freddy
Kalsbeek van Hercules vocht defen-
sief tegen. Frans Snijders. De
scheidsrechter stuurde de Amster-
dammer uiteindelijk met drie waar-
schuwingen van de matras. In de 74
kilogram klasse kregen Robbie Nuy
en Peter Snijders beiden drie waar-
schuwingen, 0-0. Eric Bos won met
3-0, maarRené Geelen, aangeslagen
door een onbedoelde kopstoot, ver-
loor met 4-0 van v.d Burgh. Jean
Pierre Wafflard klopte Terry Bak-
ker met 3-0 op punten. Hubert Bin-
dels verloor van de Roemeen^ Stan-
cou.

" DorisKanter scoort voor Pancratiusbank/VCH met een lob over het EAW blok. Foto: marcelvan hoorn

BC Victoria
houdt eer

hoog

Enthousiasme
In de derde divisie temperde koplo-
per Pancratiusbank/VCH 3 de aspi-
raties van VC Dynamiek: 3-0 (15-12,
15-7, 15-10). Het enthousiasme van
de bezoekende equipe moest het af-
leggen tegen een surplus aan tech-
niek en overzicht bij de Heerlense
kampioenskandidaat. Datak/VCL
vierde de rentree van routinier Riet
Teuben met een verrassende 3-2 (7"
15, 7-15, 15-12, 15-8, 15-11) zege op
NMS/Rapid 2. Trainer Jo van Mill:
„Het breekpunt lag in de derde set.

Bij een 6-12 tussenstand nam Rapid
gas terug. Wij wisten het initiatief
over te nemen en uiteindelijk door
een beter collectief dit nagenoeg
verloren duel toch nog om te buigen
in winst." Datak/VCL 2, eindelijk
weer een compleet op aanvoerster
Linda Bloem na, bedwong op basis
van een formidabele inzet het favo-
riete Morres/Hulst met 3-0 (15-8, 15-
-13, 15-12).

Van onze medewerker
PIERRE SWERTS

{jQ"cq^Sßroek - Na de laatste> ltiewedstrijd in de eredivisie
jbroek ton'liet BC Victoria Hoens-
i^Uim ""

*e£en ex-landskampioen
i^ind J£k uit Haelen een veel bete-
len v

U acnter dan na de wedstrij-
P^st - de laatste weken. Voor de

rjte nti trjJd had Victoria niet de pre-
jj uinwijck te verrassen, maar
1Po6tsWllae wel het imago wat op-

to 'jjble ria moest het zonder de ge-i geerde Wiel Hanssen en Robert
Jjitl j8*r doen, terwijl Duinwijck de
Pelürf an verkerende internationals
l^iii ,y en MeiJer moest missen.j a

als eerste heer spelendeDyon
J^ast v Zorgde teëen Chris Bruil1 verra or een verrassing. Hij wonH>prHei!id de eerste set, maar capi-A Ven daarna toch duidelijk in de
iPan p

en derde set- Toch liet Pol-
A d-f/1 vonk overslaan en liet hy
IWh 6rtegen ditDuinwijck meer
\ h een afstraffing. De drie an-
i «elek"eren-enkels konden niet ver-
Ijian w°rden met die van Pol-

-1 h % Victoria-heren lieten wel
V**i aV t

badminton zien. Nicole1verratt gt en Marga Notermans
> door de beide Duinwijck-, » een derde set afte dwingen.

i *nkekks, de °"6 achterstand na de

' int ' was er een goede stem-
*'chh i Vlctoria-kamp. Dit uitte; ?Pelen £ rna "Jdens de dubbel-
dek h ilJdens beide heren-dub-

°ngen de Victorianen de
!*an nmer? tot het uiterste te
?reüPP .dames Notermans en
n een de eer voor Victoria.; Keri dp spa.nnende drie-setter wer-

' PaUla RVeel sterker geachte dames
i $<ien<! un Danielle °ei gevloerd
ii aarna „,het dames-dubbelspel.
kaar s p

doofde de Hoensbroekse
§lngen beide gemengd

Was tP,Sp!}en dik verloren. Victoria
"Het mp en en coach Breuer kan
gitinen p en vertrouwen bc-
.et deßra aaHn +

de
J
voorbereiding vannaar v^ uatle- duel tegen de win-

Schede * duel Schijndel - En-

De 15 fatale minuten van Braggarts

Slechte beurt
Limburgse

boksers
ROERMOND - De Limburgse
boksers die in de derde ronde
van het Zuidnederlands kam-
pioenschap uitkwamen hebben
het zonder uitzondering laten af-
weten. De enige die zich voor de
volgende ronde plaatste was
Huizen van De Amateur uit Mun-
stergeleen. Hij had een walk over
omdat zijn tegenstander niet op-
gekomen was.

Uitslagen: junioren N licht: A. van Es
(HAP) w.o.p. M. Yigit (MTS), juniren N
lichtwelter: Di Totto (Landgraaf) verl.
rsc 3e r. B. Heeren (Tilburg), senioren N
welter: F. Huizen (De Amateur) walk
over; D. Emelina (HAB) w. rsc 3e r. R.
Sahl (Olympia'7s); senioren N midden:
J. de Wilde (Limburgia) v.o.p. B. Kayan
(Someren); F. Rosalia (Limburgia) v.o.p.
R. Brink (Eindhoven); senioren N half-
zwaar: A. Scheepers (Pugilist) w.o.p. E.
Evers (Limburgia).

ken", was na afloop de reactie van
arbiter Smits.

Van onze medewerker
MARCEL JOOSTEN

GEMERT - De opmars van Bragg-

arts naar de absolute top van de
overgangsklasse is in het Brabantse
Gemert op brute wijze verstoord

In die beslissende 15 minuten
scoorden de Heerlenaren maar vier
schamele punten, terwijl in de laat-
ste vijf minuten een felle zone-
press, waarbij Braggarts Quo Vadis
met gelijke munt terugbetaalde,
zorgde voor een spannend slot met
een hoge amusementswaarde voor
het publiek, maar met taferelen die
de basketbalsport onwaardig wa-
ren.

HCAS vernedert HC Kerkrade

(77-66). Quo Vadis haalde Braggarts
in de tweede helft letterlijk onderuit
waardoor de Heerlenaren in de race
naar promotie genoegen moeten ne-
men met een plaats in de wachtka-
mer. Kepu Stars won in eigen huis
probleemloos met 102-61' van de-
gradatiekandidaat Kimbria 3. Door
de uitwinst van Hoppers blijven de
Kerkradenren verstrikt in een nek-
aan-nek-race met de ploeg uit Roer-
mond.

Vijftien spannende minuten ge-
volgd door een finale met kansen op
de winst waren de hoofdingrediën-
ten van de topper tegen koploper
Quo Vadis. In de eerste helft werden
de Heerlenaren reeds geconfron-
teerd met het harde spelvande Bra-
banders, maar de blauwwitten hiel-den wijselijk het hoofd koel. In die
eerste 20 minuten was het vooral
center Roger Consten die zijn direc-
te tegenstander volledigdoldraaide,
terwijl de Braggarts-guards on-
danks de grote druk eveneens tot
acceptabele acties konden komen.
Coach Kersjes: „Na die eerste helft
waren we nog nadrukkelijk in de
wedstrijd, maar de eerste zeven mi-
nuten na rust waren fataal voor ons.
De eerste zeven schoten misten hun
doel en daarbij waren het toch echte
kansen."

Van onze hockeymedewerkster
KERKRADE - Dat het verschil in
klassen bij de indeling van de zaal-
hockeycompetitie groot is bleek
zondag uit de uitslag in de vierde
klasse damescompetitie. Daar kreeg
het damesteam van Kerkrade met
17-3 om de oren van HCAS.
Niet helemaal onverwacht, daar
HCAS in de veldcompetitie in de
derde klasse speelt en Kerkradenormaliter in de vierde klasse ope-
reert. Desalniettemin weerden dedames van Kerkrade zich flink. Tij-
dens deeerste vijf, zes minuten ging
het spel gelijk op. Daarna haalde

HCAS pas echt uit enkwam bij rust
met 10—2 voor.
Tijdens de tweede helft werd hetklasseverschil nog duidelijke»
zichtbaar, want niet alleen conditio,
neel, maar ook technisch en tak-
tisch kwam Kerkrade er niet meer
aan te pas. Bovendien miste het
team de vaste doelverdedigster
waardoor een speelster de leg-
guards en stick zo goed en kwaad
als het ging hanteren om de ballen
er uit te halen. Ondanks het verlies
staat Kerkrade nog niet helemaal
onderaan. Bosta sluit de rij waar-
door Kerkrade de degradatie waar-
schijnlijk weet te ontlopen.

Van onze volleybalmedewerker

NIEUWEGEIN - Gebrek aan on-ain,dunde winnaarsmentaliteit inaltnans een deel van de ploeg
*as mede debet aan de zoveel-ste, onnodige nederlaag die Da-tak/VCL in Niéuwegein tegen
Vevok opliep: 3-2 (15-12, 15-6,

13-15, 15-6). De heren-hoofdmacht van Pancratius-oank/VCH acteerde tegen het
"ooggeklasseerde Super Roo-en-daalals herboren en zegevier-de na een spectaculaire kracht-
meting met 3-0 (15-5, 15-6, 15-10).

»We kunnen op dit niveau goed

rug: 15-6. Met de wisselspelers
Pierre Jonker en Pascal Haan
tussen de lijnen kon een herstel
ingeluid worden en dwong Da-
tak/VCL via 12-15 en 13-15 een
barrage af. Daarin manifesteerde
zich helaas weer de negatieve
tendens uit de openingsperiode:
15-6.

meekomen. Kansen op winst af-
dwingen, maar vervolgens niet
benutten, omdat de 'over mijn
lijk' instelling bij sommige spe-
lers ontbreekt," Datak/VCL
coach Wim Reinaerts had danig
de smoor in na de nederlaag te-
gen Vrevok. Al in de eerste set
faalde de Langraafcombinatie in

gewonnen stelling. Bij 6-12 sloop
de angst binnen. Elk risico werd
vermeden door vaak de buiten-
kant op te zoeken, waar de thuis-
ploeg een machtig tweemans-
blok optrok: 15-12. Reinaerts:
„Win je die set, dan speel je nage-
noeg een gewonnen partij,". Da-
tak/VCL, zakte vervolgens ver te-

Spelonderdelen die in VCH gele-
deren beduidend beter verzorgd
waren. Bovendien profiteerde de
thuisploeg attent van het vele
ageren door de Noorbrabanders
tegen arbitrale beslissigen, waar-
mee de bezoekers hun eigen con-
centratie ondermijnden.

Volleybalsters VCH kruipen op tijd uit dal

Hoofdrol voor eigen jeugd

Van onze medewerker
HARRY SCHOLTES

AMSTERDAM - De worstelaars
van Simson Schaesberg steken in
een supervorm. De wedstrijd tegen
de vroeger zo geduchte rivaal Her-
cules werd op makkelijke wijze
door de Schaesbergse vedetten ge-
wonnen. In de vrije stijl werden de
Amsterdammers met 22 Vi tegen 6V2
verpletterd. De grieks-romeinse stijl
werd door ontspannen worstelende
Simson ploeg, die de wedstrijd zon-
der blessures wilde beëindigen, met
19-7 gewonnen. De mannen van
Simson's oefenmeester Ad Postma

sportkort
"OpS

e
CnHAfSBERG - Bij de

Pioen Snulmburgse Skatkam-
ne^nscnappen', in de 'Skatcor-
cluh'M S' Flecken van skat-
Urnhi rt6n Zeven' uitKerkrade
wprH rrgs kampioen. A. Drobnic
Mevr W

reede' F- Becholtz derde.
bu,r „„ r- Hartman werd Lim-
'bpë,tkamPioene, zij is lid van
gin* tcorner'- De Viertalprijs
Kerkr'd 31' 'Ruiten Zeven' uit

Horecasporters van acquit

Machteloos
De Braggarts-coach moest machte-
loos toezien hoe zijn frêle en techni-
sche spelers, zoals forwards Roger
Hollanders en Tibert Lagarde be-
zweken onder het fysieke geweld
van de Quo Vadis-spelers. Guard
Boy Ruyters: „Op een gegeven mo-
ment is de grensvan het toelaatbare
al ruim overschreden en dan be-
denk je je wel twee keer voordat je
een drive naar de basket inzet"." Johan van der Meer, Miranda Cloos, Marcel van der Schaft en Ivon Dijstelbloem (vlnr)

kwamen als winnaars tevoorschijn uit het eerste deel van de horecasportcompetitie. Zij
waren in het gemeenschapshuis Het Patronaat te Bleijerheide de sterksten op de onderde-
len carambole- en poolbiljart. Er volgen in de komende weken nog wedstrijden in tien an-
dere sporttakken, van darts tot en met boogschieten. De winnaarsvan het eindklassement
worden beloond met de titel horecasportman en -sportvrouw van het jaar.

Foto: MARCEL VAN HOORN

DIOS Limburgs
clubkampioen

Van onze dammedewerker
BRUNSSUM - Voor de tweede, achtereenvolgende keer heeft dam-
vereniging DIOS uit Brunssum het Limburgs clubkampioenschap
dammen op haar naam geschreven. De titel werd een feit na de duide-
lijke zege op Philidor uit Nuth. Met 14-6 werd de Nuthse hoop de bo-
dem ingeslagen. Met nogdrié rondes voor de boeg is DIOS met veer-
tien punten niet meer in te halen. Promotie naar de landelijkew twee-
de klasse is mogelijk als de Brunssumse dammers de promotie-de-
gradatiewedstrijden tegen de kampioen van Gelderland in het voor-
jaar weten te winnen.

In dit soort wedstrijden is er natuur-
lijk een belangrijke rol weggelegd
voor de scheidsrechters, maar zelfs
de heren in het grijs waren verbaasd
over de wijzewaarop de Brabanders
de botte bijl hanteerden en grepen
vooral in de tweede helft veel te laat
in. „Ik had wel verhalen gehoord,
.maar deze ervaring geeft wel te den-

Datak/VCL faalt
Pancratiusbank/VCH bloeit op onder coach Peter Arets
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SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK

Simson dwingt
Hercules

op de knieën

Pancratiusbank/VCH lijkt onder
de nieuwecoach Peter Arets aan-
zienlijk op te bloeien. De Heerle-
naren etaleerden inzet en con-
centratie in de partij tegen Super
Roosendaal. Beide teams hiel-
den elkaar in evenwicht tijdens
dé duels aan het net. De winst
werd behaald in de lage verdedi-
ging en vanuit het serveervak.

..

sport



HET BEPRHFSLEVEN NEEMT
STEEDSVAKER DE BUS.
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Het gaat goedmet deIsuzuMidi. Steeds meer den achter het sukses van de IsuzuMidi heeft bestelbus, maar zoekt samen met ude oplos- Vanzelfsprekendop 'tlijfvanuwbedrf
bedrijven, grootenklein,kiezen voor ditsnelle natuurlijkalles te maken methetaantal model- sing voor uw transportproblemen. geschreven. En omdat er in Nederlandruil* 1

ruimtevoertuig. En dat verbaast ons niet en motorvarianten. Met hetzelfde specialisme informeert 190Opel/Isuzu-dealerszijn,ziteraltijdwel zo*
Want deze bestelbus is kompleet uit- En uiteraard deprijs die aan alle plus- hij u over één van de 50 andere varianten uit bedrijfswagenspecialist bij vin de buurt

gerust en rijdt als een luxe-personenwagen. sen van de Midi is gekoppeld. Wanneer u ons bedrijfswagenprogramma (van CorsaVan -T^Dd fMÜITIBTI ICI _Y_fl I
Wanneer u plaats neemt achter het stuur, voortaan wat meer lading wilt transporteren tot en met de Isuzu Trooper). daar staat dewereldTan general motorsacht^
moet u éérst eens even uitgebreid om u heen metwatminderkosten, gaatu daneven langs __
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	Tienduizenden Roemenen zijn gisteren in Boekarest de straat opgegaan om hun steun te betuigen aan het regerende Front voor Nationale Redding. Daarbij werden de hoofdkantoren van de oppositiepartijen door betogers geblokkeerd. De Front-aanhangers waren voor het merendeel arbeiders die per bus naar het centrum waren vervoerd. De minister van Binnenlandse Zaken, generaal Mihai Chitac, begaf zich met twee gepantserde wagens en tientallen politie-agenten naar het bureau van de Nationale Boerenpartij, een van de twee grootste oppositiepartijen, waar hij de circa 2.000 betogers overhaalde zich terug te trekken. De 74-jarige NBPleider Corneliu Coposu, een van de felste critici van het Front moest worden afgevoerd in een gepantserde wagen. De militairen moesten de leider van de NBP tegen de demonstranten beschermen (foto).
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	Militairen van de Indiase grenstroepen bewaken op een nationale feestdag (de 'Dag van de Republiek') gezeten op kamelen tempels in New Dehli. Zij namen gisteren deel aan een eeuwenoude traditie, daterend uit de tijd dat strijdende troepen bij het invallen van de duisternis ophielden met vechten.
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