
Limburgs Dagblad
72e jaargang nr. 67.

g Rein Hummel vindt:
g „Hoensbroek verdient
j£ deskundigheid in de raad!" £^
1 LIJST 4 NR. 6 %^___\

Zie ook l_ D - X Vsdag 20 maart 1990.

[geversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100, 6401 DP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown Losse nummers ’1,45

Regeringsvorming DDR moeizamer dan verwacht

SPD: geen coalitie
met conservatieven

Van onze correspondent

OOST-BERLIJN - De vor-
ming van de eerste democra-
tisch gekozen regering in de
DDR verloopt moeizamer dan
eerst was aangenomen. De
SPD weigerde gisteren in te
gaan op het aanbod van de ver-
kiezingswinnaar CDU om een
grote coalitie te vormen. De li-
beralen reageerden positief.
De christen-democratische
lijsttrekkerLothar de Maizière
bepleitte gisteren een coalitie
van de conservatieve Alliantie
voor Duitsland, de liberalen en
de SPD, om de enorme proble-
men aan te pakken.

Als zijn voornaamste doelen noem-
de de toekomstige premier de snelle
invoering van een monetaire en eco-
nomische unie met West-Duitsland
en de hereniging van beide staten,
ingebed in de Europese eenwor-
ding. Berichten dat de invoering
van de D-mark al vóór 1 juli zal
plaatsvinden, werden in Bonn ont-
kend. Eerst dient, aldus regerings-
kringen, nog een aantal economi-
sche wetsveranderingen te worden
aangenomen door het nieuwe DDR-
parlement.

Tilburg:2.000
gulden voor

Werklozen die
werk vinden

J^LBURG - De gemeente Til-
*Urg vvil werklozen met een

die erin slagen
"'erk te vinden en dat werk na
■*n half jaar nog steeds heb-

gaan belonen met een pre-
mie van -2.000 gulden. Daar-
naast blijft de werkgever die

langdurig werkloze in
dienst neemt het recht behou-den op de reguliere subsidie.

Pat staat in de nota 'Aanbeve-
lingen voor een meer effectieve
Sanpak van de langdurige
Werkloosheid in Tilburg', die
S'steren is gepresenteerd. In de
|iota worden, als onderdeel van
Sociale vernieuwing, voorstel-en gedaan om de langdurige
Werkloosheid in Tilburg 'op on-
orthodoxe wijze' aan te pakken.
ln Tilburg zijn ruim 1.1.700pensen werkloos, van wie
6.700 langer dan een jaar.
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'Aanhangsel'
Voor de grondwetswijziging, die
een hereniging mogelijk "maakt,
heeft De Maière een ■ tweederde
meerderheid nodig en diekan hij al-
leen met steun van de SPD krijgen.
SPD-voorzitter Ibrahim Böhme, die
zondag nog positief tegenover een
dergelijk bondgenootschap stond,
liet maandag een duidelijk 'nee' ho-
ren. Zijn partij vreest het aanhang-
sel te worden van de conservatie-
ven.
Böhme, die fractieleider in de
Volkskammer wordt, kwam na lang
overleg met de machtige Westduitse
zusterpartij tot dit besluit. Böhme:
„Wij zeggen na de verkiezingen
niets anders dan voorheen, name-
lijk dat voor ons coalities met de
communistische PDS of de conser^
vatieve Alliantie-partner DSU niet
ter discussie staan." Voordat er las-
tige vragen over zijn koersverande-
ring konden worden gesteld, was hij
al weer verdwenen.

De sociaal-democraten verkeren in
een moeilijke situatie na het onver-
wacht slechte verkiezingsresultaat.
Bij regeringsdeelname moeten ze
genoegen nemen met de rol van ju-
nior-partner van de CDU, die aan de
leiband loopt van de Westduitse
christen-democratische leider Hel-
mut Kohl.

Struikelblok
Mocht de Oostduitse SPD in een re-
gering met de CDU-DDR zitting ne-
men, dan wordt de kersverse West-
duitse SPD-kanselierskandidaat
Lafontaine flink wat wind uit de zei-
len genomen bij zijn campagne te-
gen Kohl. Böhme heeft nu de con-
servatieve DSU als struikelblok
voor regeringsdeelname uitgeko-
zen. Indien de CDU zich scheidt van
de DSU is er met hem te praten, liet
hij De Maizière gisteravond in een
gesprek onder vier ogen weten.
Maar de Oostduitse CDU-leider kan
de door de Beierse CSU gesteunde
DSU niet laten vallen zonder ruzie
te riskeren met Bonn.

Aan de andere kant moet Böhme
zich verweren tegen toenaderings-
pogingen van de communisten.
PDS-voorzitter Gregor Gysi ziet wel
iets in een gemeenschappelijke
linkse oppositie tegen de conserva-
tieven om een al te snelle aaanslui-
ting bij West-Duitsland te voorko-
men. Ook de kleine linkse partijen
als 'Bondgenootschap 90' zien niets
in een grote coalitie.

" Zie ook pagina 4

Tienduizenden
op 'St.-Joep'

SITTARD - Tienduizenden
mensen hebben gisteren de tra-
ditionele St.-Joep-jaarmarkt in
Sittard bezocht. Hoewel het weer
duidelijk achterbleef bij de stra-

lende zon van het afgelopen
weekeinde, bleef het de hele dag
droog. In de ochtendspits leidde
de toestroom hier en daar tot op-
stoppingen, maar van echte pro-
blemen was geen sprake.

Dit jaar is de St.-Joep-markt,
dank zij de uitbreiding van het
winkelcentrum in 1989, de groot-
ste jaarmarkt van Nederland ge-
worden.

" Dg 79-jarige Maria ('Marieke') Wilms uit Sittard stond
voor de 55ste keer als marketenster op de jaarmarkt. De
verkoop in fiaar bloemenstand liep uitstekend.

Foto: PETER ROOZEN

Transporteur
uit VS wil

basis in Beek

Van onze redactie economie
BEEK - CF Trucking, een van de
grootste wegvervoerders in de Ver-
enigde Staten, koestert plannen
voor de vestiging van een Europees
hoofdkantoor in de buurt yan de
Luchthaven Maastricht. De Ameri-
kaanse transportgigant wil zich
graag in Europa nestelen 'met het
oog op 1992. Beek zou dan het
knooppunt moeten worden van een
groot transportnet op het hele Euro-
pese continent, aldus CF Trucking-
woordvoerder James R. Allen.

Een definitieve beslissing over de

komst naar Beek kan overigens nog
even op zich laten wachten. De
transportgigant wacht nog op meer
duidelijkheid vanuit Brussel over
de exacte consequenties van de
Europese eenwording. Inmiddels
hebben delegaties van CF Trucking
wel al uitgebreid rondgekeken op

en rond de Zuidlimburgse luchtha-
ven. Met de betrokken overheden
en de luchthavendirecties is al on-
derhandeld, aldus Allen.

Van de diverse mogelijke vesti-
gingsplaatsen maakt 'Beek' een zeer
goede kans, omdat het met CF Truc-
king verwante luchtvrachtbedrijf
Emery in die plaats het Europese
overslagpunt ('hub') heeft. Zowel
CF Trucking als Emery Worldwide
zijn eigendom van Consolidated
Freigthways. Een samenwerking
tussen luchtvrachtvervoerder Eme-
ry en wegtransporteur CF Trucking
op Beek ligt daarom voor de hand.
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Roda verkoopt
voor half miljoen

business-seats
HEERLEN - Roda JC heeft gister-
avond de eerste goede slag geslagen
in de strijd om de sponsorgelden.
Tijdens een promotieavond die de
Kerkraadse club had georganiseerd
om business-seats te verkopen haal-
den voorzitter Serve Kuijer en trai-
ner Jan Reker maar liefst ruim een
half miljoen gulden op. Van de 456
luxe zitplaatsen, waarvan de bouw
deze week is gestart op Kaalheide,
werden maar liefst zon 115 ver-
kocht.

Tussen de presentatie van de Roda-
plannen en de aansluitende ver-
koop door tekende Jan Reker zijn
nieuwe verbintenis die hem tot me-
dio 1995 koppelt aan Roda JC.

Binnen. 3 jaar
120 drugpanden
in Heerlen dicht

door richard willems
HEERLEN - De politie van Heerlen
wil binnen drie jaar 120 drughuizen
in Heerlen, van waaruit voorname-
lijk harddrugs gedeald worden, op-
doeken. Daarmee hoopt men de
leefbaarheid en de veiligheid in tal
van Heerlense wijken radicaal te
verbeteren.

Deze gericht operatie is begin dit
jaarvan start gegaan. Inmiddels zijn
zes drughuizen in Heerlen opgerold.
Het Heerlense korps heeft zich tot
doel gesteld om tot 1993 per maand
gemiddeld twee tot drie drughuizen
te ontmantelen.

Bevel tot
arrestatie

Winnie Mandela
JOHANNESBURG- Een Zuidafri-
kaanse officiervan justitie heeft gis-
teren een arrestatiebevel uitgevaar-
digd tegen Winnie Mandela omdat
zij niet is verschenen voor de recht-
bank die haar had gedagvaard we-
gens het niet betalenvan sociale las-
ten.
Mevrouw JVlandela was ervan be-
schuldigd in 1989 geen werkloos-
heidspremie te hebben afgedragen
over de belangen die zij had in een
tijdschrift, zo meldde het Zuidafri-
kaanse persbureau SAPA. Winnie
Mandela keerde zaterdag, met haar
man Nelson Mandela, terug naar
Zuid-Afrika na een bezoek aan het
buitenland.

Ook CDA wil nieuwe

steun O-Mijnstreek
HEERLEN - Een Kamermeerder-
heid wil ook na 1990 weerrijkssteun
voor de Oostelijke Mijnstreek. Dat
bleek gisteravond in de stads-
schouwburg in Heerlen. Daar pleit-
te de fractievoorzitter van het CDA
in de Tweede Kamer, Elco Brink-
man, in navolgingvan de PvdA voor
een nieuwe vorm van steun aan de
Oostelijke Mijnstreek als het eind
dit jaar is afgelopen met de PNL

ar

(Perspectievennota Limburg)-sub-
sidies voor Zuid-Limburg.
Brinkman heeft over nieuwe steun
voor de Oostelijke Mijnstrek ge-
sproken met staatssecretaris Buk-
man van Economische Zaken en
gaater evenalsWöltgens (zie het LD
van zaterdag) vanuit dat die er ook
komt.

m Zie verder pagina 1 5
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Bij Brilmij tijdelijk:
tweebrillen halen

Wj Tegen inlevering van deze bon twee
// complete brillen halen en maar één betalenlv
/| (Geldig t/m 14 april 1990) |\. "De gratis tweede bril is bestemd "In de gratis bril gaan normale. .

voor dezelfde persoon die ook de blanke glazen in dezelfde sterkte als |
J eerste (betaalde) bril gaat dragen. in de eerste (betaalde) bril. .

" Het montuur van de bril die u wel Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, |
1 betaalt, mag niet goedkoper zijn dan anti-kras, kleur, enz.) dan geldt .

f 100,-. een toeslag.
■ " Het montuur van de gratis bril komt " Geen andere kortingen te zelfdei .
I uit de kollektie monturen met het tijd.. rode driehoekje. "Op beide brillen 1 jaar garantie. .

W Heerlen |frlffl|lflTOfri Maastricht
)f Beek WMTImMM^ Sittard |
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Aardappelschotel:
mRKENSLAPJES

METBEVTEN.
magere varkenslappen /^QO

1 kilo f)J°
SUPER bintjes -*M QO

zak ca. 5 kilo J I »

NEEM MAARVAN MIJ AAN, DAT 'TVERS IS!
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG OPDINSDAG EN WOENSDAG VERS VLEES AANBIEDING ALLEEN BIJ UW SUPER-SLAGER..
IJSBERGSLA EN VOOR-
GEBRADEN SCHNITZEL
Elke dinsdag en woensdag „ w _mÈ
hebben we groente en vlees *^%SC^3 hmBLin de aanbieding J^^WTÈ^^^Km^
Ijsbergsla, 1 QJT A mper krop LuCLO t^^Bß^B
Voorgebraden & JLschnitzel, 1 CQ
100 g ®@®® 4^9"aL.*aJ*m/ aibert heijn

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.

Oost-westbaan
snel van start

K- ! I
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Restaurant

vandaag open!
Dagelijks geopend van 18.00-01.00 uur

di. t/m zond. Tel. 045-322068
L_____^ Kampstraat 37, Landgraaf



Nieuwe produktie van Volkstheater Heerlen

Ger Bertholet
speelt 'Elia'

HEERLEN - 'Elia'. Een toneelstuk van Herbert Achternbusch. Het
verhaal speelt zich afin een kippehok, met GerBertholet uit Sittard in
de solo-rol. Het is een produktie van het Volkstheater Heerlen, in sa-
menwerking met de Stadsschouwburg, die 30 maart in deKleine Zaal
in première gaat. Het stuk, oorspronkelijk in Beiers dialect, werd door
Bertholet, afkomstig uitKlimmen, in Limburgs dialect vertaald. Niet
omwille van de anecdotische bijzonderheden, maar om het exempla-
rische karakter van de voorstelling te onderstrepen. Culuurhistorisch
heeft, of had, Limburg veel met Beieren gemeen: zn platteland, klei-
ne dorpen, hiërarchische structuur.

Elia bestaat, verklaart de auteur. Al
i_i haar leven een aaneenschakeling
geweest van vernederingen, opslui-
tingen in klinieken, tehuizen, ge-
vangenissen en gestichten. Ook al
zijn er van haar geen foto's waarop
ze ouder is dan eenenwintig jaar.
Want vanaf dat moment had Elia
voor de gemeenschap geen gezicht
meer.

Elia leeft, na al haar wederwaardig-
heden, uitgeblust in een kippehok.
Ze heeft één zoon: Jozef. Jozef, het
levende bewijs van alle ellende in
een mensenleven, die haar al op
jeugdige leeftijd werd ontnomen.
Hij is zich van het ellendige leven
van zijn moeder zozeer bewust, dat
hij zich met haar vereenzelvigt, haar
gedaante aanneemt en haar levens-
verhaal vertelt. Het is tevens zijn
testament.

Ger Bertholet, van nature sociaal
bewogen, voelt zich sterk verbon-
den met de uitgeworpenen in de
maatschappij. Hij zegt: „De vrouw
Elia heeft een ellendig leven achter
derug. Ze werd door haar vader ver-
stoten, uitgehuwelijkt, gescheiden.
Ze raakte steeds meer op drift en
kwam in allerlei inrichtingen te-
recht. Geen moment blijkt dat ze
ooit mensen heeft ontmoet die haar
hebben geholpen, kansen gegeven,
gewaardeerd. Ze werd van hot naar
haar getrapt, als ze zich al verweer-
de, danwerd dat weer tegen haar ge-
bruikt. Tenslotte is ze zo geknakt,
dat ze nog maar als een bloem leeft.
Haar geloof in het leven is volledig
gedoofd."

„Wat wij, mensen, elkaar in de maat-
schappij aandoen is verschrikke-
lijk", oordeelt Bertholet. „Dat komt
in dit stuk tot uiting. Dat we deze
produktie in dialect brengen, is bo-
vendien belangrijk om weer eens
aan te tonen dat dialecttoneel vol-
waardig kan zijn en juist daardoor
een bijzondere kracht krijgt".
Gekleed als zijn moeder, met een
pruik van kippeveren, waagt Ber-
tholet zich aan de anderhalf uur du-
rende monoloog. Als zwijgende fi-
guur, een levende aanklacht, is de
desolate moeder Elia aanwezig in de

Met deze solo-rol is Ger Bertholet,
als docent drama afgestudeerd aan
de toneelacademie, volledig in zijn
element. Hij trad eerder op met
theater Spelonk, het Janustheater
en met de speelgroep Limburg.

persoon van Jos Bovendeaard-Coe-
nen, die in Sittard woont en afkom-
stig is van het Limburgs toneel. Het
stuk speelt in de veertiger jaren. Re-
gisseur JosProp zegt daarover: „Zo-
als alle kunst, heeft ook dit stuk een
signaalfunctie. De schrijvers van de
generatie zestig verwerken nu de er-
varingen van hun ouders in de oor-
log."

In totaal worden vijf voorstellingen
gegeven. Na de première nog op 31
maart en 1 april, met reprises op 11
en 12 mei.

" Ger Bertholet in de rol van zijn moeder.

Tekorten
Nederlandse
Opera geheel
weggewerkt

AMSTERDAM - Door een com-
binatie van zorgvuldig beheer en
incidentele meevallers is het te-
kort van de Nederlandse Opera
geheel weggewerkt. Tijdens het
intendantschap van J. van Vlij-
men bouwde de Nederlandse
Opera een tekort van 7,5 miljoen
gulden op. Dat leidde tot zijn ge-
dwongen vertrek in 1987. Eind
1988 bedroeg het tekort nog 4,2
miljoen gulden, zo maakte Lod-
der vorig jaar maart bekend tij-
dens de presentatie van het sei-
zoen 1989-1990. Dat werd mede
gerealiseerd door verlaging van
het aantal voorstellingen.

Naast sanering van de financiën
eiste het ministerie van cultuur
(WVC) als subsidiegever vergro-
ting van het aantal voorstellin-
gen met behoud van de kwaliteit.
De opera is ook waar het dat be-
treft op de goedeweg, aldus Lod-

der. Na twee seizoenen met elk
negen produkties en respectie-
velijk 82 en 85 voorstellingen,
telt het seizoen 1990-1991 tien
produkties in het Muziektheater
en een bijzondere produktie in
de Beurs van Berlage. Met onge-
wijzigde toegangsprijzen wor-
den 93 voorstellingen gegeven in
het Muziektheater en vijf elders.
Het streven is te groeien naar on-
geveer 100 voorstellingen in het
Muziektheater en 'een beschei-
den aantal' op andere lokaties.

In hetkomende seizoen zal artis-
tiek directeur P. Audi 'Il Ritorno
di Ulisse in Patria' van Monte-
verdi, 'Die glückliche Hand' van
Schönberg en 'Neither' van Feld-
man regisseren. Als nieuwe pro-
dukties worden op het program-
ma genomen: 'Parsifal' (Wagner),
'Un Ballo in Maschera' (Verdi),
'Benvenuto Cellini' (Berlioz),
'Iphigénie en Tauride' (Gluck) en
'Idomeneo' (Mozart). Als reprise
worden opgevoerd 'Die Entfüh-
rung aus dem Serail' (Mozart),
'Die Fledermaus' (Strauss) en
'Blauwbaards Burcht' van Bar-
tok. Voor de bijzondere produk-
tie in de Beurs van Berlage te-
kent Pierre Boulez, die daar zijn
compositie 'Repons' komt diri-
geren.

Conservatoria-orkest
musiceert niet optimaal

MAASTRICHT - „Bij volledige be-
nutting van de geplande repetitie-
week zou het symfonieorkest van
de conservatoria van Antwerpen en
Maastricht optimaal kunnen func-
tioneren." Aldus Ernest Maes, do-
cent Orkestdirectie en Orkestspel
aan het Koninklijk Vlaams Muziek-
conservatorium Antwerpen, na af-
loop van het door hem geleide con-
cert, dat vrijdagavond in de concert-
zaal van het Maastrichts Conserva-
torium gegeven werd ter afsluiting
van het tweede samenwerkingspro-
jectvan de twee conservatoria.
Zowel het conservatorium van
Maastricht als dat van Antwerpen
telt te weinig instrumentalisten om
elk een eigen, volledig bezet symfo-
nieorkest op de been te houden,
waarin studenten de broodnodige
ervaring in het orkestspel kunnen
opdoen. Daarom hebben beide in-
stituten dit studiejaar een tweetal
samenwerkingsprojecten opgezet.

Na groepsrepetities per conservato-
rium en een gezamenlijke repetitie-
week werd het eerste project in de-
cember jl. voltooid met concerten te
Maastricht en Antwerpen, onder lei-
ding van deMaastrichtse docent Or-
kestklas, Jean-Philippe Rieu. Het
tweede project, waarbij het orkest
grotendeels met nieuwe gezichten
bezet werd, vond afgelopen week
zijn bekroning in uitvoeringen te
Antwerpen en Maastricht 0.1.v. Er-
nest Maes.
Alhoewel het 'anspruchsvolle' pro-

gramma door de Antwerpse/Maa-
strichtse orkestcombinatie met elan
gebrachtwerd, was het klinkend re-
sultaatbepaald niet optimaal te noe-
men, onder meer een gevolgvan het
te kleine podium en het tekort aan
gezamenlijke repetitietijd. De uit-
voering van de Four Sea Interludes
van Benjamin Britten kwam daar-
door niet zo uit de muzikale verf als
de energiek dirigerende Ernest
Maes het zich wel voorgesteld had.
In het op dodecafonische uitgangs-
punten gebaseerde concert voor

klarinet en orkest van August Ver-
besselt, in 1983 voor Walter Boey-
kens geschreven, werd de monter
spelende Vlaamse klarinettiste Sa-
bine Uytterhoeven door de orkest-
tutti geheel overstemd, waardoor er
van de voorgeschreven voortduren-
de dialoog tussen soliste en orkest
niet altijd sprake kon zijn. Met de
Achtste Symfonie van Antonin
Dvof ak, die af en toe beslist gepast-
feestelijk klonk, liet het orkest ho-
ren dat men tot meer dan slechts
een aanvaardbare muzikale presta-

tic in staat is; een fraai homogeen
klinkende alten- en cellogroep was
daar mede debet aan.
Het samenwerkingsverband wordt
vervolgd. Op het programma van
het eerste project van het komend
studiejaar, dat in december weder-
om met een tweetal concerten 0.1.v.
Jean-Philippe Rieu wordt afgeslo-
ten, zal het nog nooit eerder uitge-
voerde Divertimento (Webern-va-
rianten) van Matty Niël prijken,
naast een recente compositie voor
twee vocalisten en orkest van Leo-
nard Bernstein en Rimski-Korsa-
kovs Sheherazade. Ernest Maes
heeft voor het tweede project onder
meer het Concert voor Orkest van
Béla Bartok gepland. Muzikale am-
bities genoeg dus, voorwaar, maar
ook voldoende gezamenlijke repeti-
tietijd?

peter p. graven

recept
Gebakken lever met
peer en mosterdsaus
Benodigdheden: 600-750 g kalfs- of
varkenslever, zout en peper, bloem,
75 g boter of margarine, 4 stevige
maar toch sappige peren, citroen-
sap, 1 el Limburgse Adriaan mos-
terd, 1 dl koffieroom of Vs 1 slag-
room.
De lever voorzichtig in niet al te dik-
ke plakken snijden, met keukenpa-

pier droog deppen en door het
mengsel van bloem, zout en peper
halen. De peren schillen, klokhuis-
verwijderen en ze daarna in 8
partjes snijden. Om verkleuren te
voorkomen even in water met ci-
troensap leggen. Boter verhitten en
daarin de plakken lever 5 minuten
bakken. Uit de pan nemen en goed
warm houden. In het braadvocht de
peerpartjes stoven, uit de pan ne-
men en eveneens warm houden. De
mosterd door het stoofvocht roeren,

evenals de koffie- of slagroom. De
lever over vier voorverwarmde bor-
den verdelen en gameren met de
peerpartjes en de saus over de lever
schenken.

TIP: Serveer hierbij gekookte aard-
appelen en rode kool. Met dit ge-
recht zijn tal van variaties mogelijk,
maar dat is afhankelijk van de in-
ventiviteit van de huisvrouw/man.

hub meijer

kunst

Hans Werner Henze
veelzijdig componist

MAASTRICHT - De nu 63-jarige,
sinds 1953 in Italië woonachtige
Westduitse musicus Hans Werner
Henze is een veelzijdig componist;
zijn kamermuziek draagt een inge-
togen en vriendelijk karakter. Deze
indrukken kreeg ik van Henzes vijf
gevarieerde werken voor kleine be-
zettingen, afgelopen zondagmiddag
uitgevoerd voor een handvol toe-
hoorders op het INTRO-podium,
het blauwe zaaltje van de Maas-
trichtse Stedelijke Muziekschool.
Het betrof een uitwisselingsconcert
van INTRO met de gelijkgezinde
stichting PRIME te Groningen.

Een zevental jongemusici, veelal af-
gestudeerden van het Gronings

Conservatorium, liet, ondanks de
beperkte selectie uit Henzes oeuvre
voor kamermuziek, zijn veelzijdig-
heid qua compositorische creativi-
teit horen. Henze is stilistisch niet
onder één hoedje te vangen. Alhoe-
wel hij eerst invloeden ondergaan
heeft van de motorische muziekvan
Hindemith en Stravinsky, daarna
van de dodecafonie van Schönbexg

en later van de geëngageerde
klankkleurigheid van Nono's mu-
ziek, is hij niet bepaald eclectisch te
werk gegaan, maar heeft al deze in-
vloeden geïntegreerd in een per-
soonlijke muziektaal en bewandelt
blijkbaar moederziel-alleen zijn
eigen weg in de hedendaagse kunst-
muziek. Afgaande op de gepro-
grammeerde werken doet Henzes

muziek noch agressief, noch explo-
sief aan en heeft ook geen persoon-
lijke boodschap aan de mensheid;
ze klinkt daarentegen ingetogen en
vriendelijk, ook al omdat ze vaak
voorzien isvan een Italiaanse canta-
biliteit.
Dat geldtniet alleen voor het in 1974
ontstane Carillon, Recitatif und
Masqué, door Saskia Kwast (harp),
Bert Heikema(gitaar) en JosKwak-
man (mandoline) met toewijding
uitgevoerd, maar tevens voor het
pianostuk Cherubino, Drei Miniatu-
re (1981), waarmee Anita van Gro-
ningen a Stuling haar gevoelig,
maar beslist niet sentimenteel visi-
tekaartje afgaf. In de vroege Sonate
voor fluit en piano (1947) toonde

Anke Piersma (fluit) met de ge-
noemde pianiste Henzes motoriek a
la Hindemith aan. In de Serenade
voor cello-solo uit 1949, door Ben de
Ligt voorzichtig vertolkt, is Schön-
berg en co. aantoonbaar aanwezig.
Het meest interessante werk van
Henze op dit concert was wel de
Drei Tentos/Drei Fragmente nach
Hölderin (1958), voor gitaaren zang-
stem, door Bert Heikema en Henk
Gunneman ingetogen en soepel ver-
klankt. De muziek van Hans Werner
Henze, déze kamermuziek althans,
lijkt mij geen muziek om er 's
nachts van wakker te liggen.

peter p. graven

Levensecht
toneel van
'Magma'

MAASTRICHT - 'Het autistische
kind' als thema, daarmee liet Mu-
ziektheater Magma ons ditweekein-
de kennismaken in het CCV Maas-
tricht. Het stuk laat een moment
zien uit het leven van Yolanda, een
zwakbegaafd autistisch meisje,
dubbel-gehandicapt dus. Regisseur
Johan van Amersfoort heeft dit stuk
vooral gekozen om er de 17- tot 19-
-jarigen binnen de opleidingen in de
gezondheidszorg mee te confronte-
ren. Zelf gaf hij vijfjaar les aan de
opleiding van de Pepijn-klinieken
in Echt. Autisme is een toestand van
de geest waarin de werkelijkheid
ontkend wordt, maar beheerst door
affectieve behoeften. De gestoorde
mens trekt zich terug in de eigen
fantasie en gedraagt zich ongedisci-
plineerd.
Aanleiding tot het schrijven van dit
toneelstuk was voor auteur Fred
Ruyten het geval Yolanda Veene-
ma. Dit zwakzinnig-autistisch meis-
je placht naakt aan een ketting te
worden vastgelegd omdat ze onhan-
teerbaar was, in elk geval omdat er
onvoldoende personeel was om
haar te begeleiden.
„Het meisje in het stuk is weliswaar
zwak begaafd, maar het is niet zo
dat ik een identiek geval op de plan-
ken heb willen brengen", zegt Van
Amersfoort. „Het was een aankno-
pingspunt."
Ouders weten met zulke kinderen
vaak geen raad, ze krijgen absoluut

geen contact met ze. In het S
de moeder een begaafd conce
niste, de vader, cellist, moet h
kleine opdrachten in de pro
hebben. Als Yolanda thuis
wordt feest gevierd, maar da
loopt niet zoals men gehoopt
De ouders zijn vol goede bed
gen, maar worden van de ong
ge, totaal in zichzelf gekl
Yolanda stapelgek. De vader!
volledig overstuur, de rr%houdt zich bij haar pianosp| Itracht Yolanda wat muzikaal gM
bij te brengen. Na vele vergeef}
gingen, die tot moedeloosheid^
deloosheid leiden, amuseert ï
da zich even met een trom. DeW
der, op 't punt naar haar concjï
gaan, ziet daar vanaf en beg(^
het trommelen van Yolanda atm
piano. Er ontstaat een eerste, *T
muzikaal contact. Het is een\ning. m
Het is auteur, regisseur en aoT
gelukt de toeschouwer de mo\|
heden met dergelijke kinjj^
practisch natuurgetrouw te sclfren. Die toeschouwer voelt ze a\|
ware aan den lijve. Dat is niet 1^laatste plaats te dankenaan delfme prestatie van de 29-jarige C\
Kersten, die de rol van Yolanda^veel begrip en 'levensecht' s|
Marjorie Breekveldt, afgestuij^
aan het Conservatorium, leveip
de moeder/concertpianiste boié
pianospel. Daarzonder zou, mjl
suggestieve vertolking door Ca*
het stuk niet te verteren zijn. Jlm
van Amersfoort is niet alleen ljr
seur, hij heeft zich ook subtiel 1%
rol van de vader ingeleefd. Wij
ren er zeer van onder de indruk

mya ven

Oplossingvangisteren
GOUDRENEfR-KOERS-JAS-MUF-Zj
A'TE-S-DEU
TRUC-LIE^
-OVERALL
SPEL-PLA*
TEL- K-EN L
IR-WAD-DJF- MENIE-'
THEETANT [

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 hout van gelijknamige
boom; 8 voorschoot; 9 paardeslee; 11
hulpzeil; 12 rivier in Italië; 13 deel van de
hals; 15vaatwerk; 16 bloedvat; 18 bewoner
van Spanje; 19 sierlijk; 20 oogopslag; 21
bloem; 23 kleefmiddel; 25 zandheuvel; 26
persoonlijk vnw.; 27 oorlogsprojectiel; 29
dwarshout aan een mast; 30 land in Euro-
pa; 32 werktuig om zware balken op te hij-
sen.

Verticaal: 1 land in Afrika; 2 rund; >woord; 4 Europeaan; 5 bergruimte; 6
tooid; 7 afgeknotte boomstam; 10 billij
geestelijke; 14 tapijtachtige stof; 15
geschut; 17 veerkracht; 18 drinkgelf
heid; 20 vis; 22 plaats waar de zee bi
stuimig weer effen en stil is; 24 wapei
gymnastiektoestel; 28 honingdrank;
wiskundig getal; 31 deel van de dag (i
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in de
STADSSCHOUWBURG HEERLEN
politiek treffen waarbij de
Gemeenteraadsverkiezingen
centraal staan. £

* Met vrijwel alle Heerlense F
kandidaten en diverse l*
vertegenwoordigers uit de te
omliggende gemeenten. tï

Jfrn

* Met vertegenwoordigers van de Is
vakverenigingen.

* Alle uitslagen pijlsnel via de I (
computer op overzichtelijke
borden (per gemeente en in
Heerlen per kiesdistrikt).

+ Met analyses, reakties,
kommentaren en discussies met
gasten.

ir Voldoende monitoren aanwezig
om flitsen te bekijken van de
landelijke tv-uitzending van de
NOS.

* Voetballiefhebbers kunnen via
het tv-scherm ook de wedstrijden
PSV-Bayern München en
AC Milan - KV Mechelen volgen.

STEM-
is een co-produktie van:
GEMEENTE HEERLEN M. bmm*«>

STUDIO '80
STADSSCHOUWBURG
HEERLEN
LIMBURGS DAGBLAD
Muzikale omlijsting: John Takkenberg Combo
Presentatie: Jack Schiffelers
Interviews: Joos Philippens en Jos v.d. CamP
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Dales en Hirsch Ballin geven Kamer weinig houvast

Onduidelijkheidover
reorganisatie politie

Van onze parlementaire redactie
**N HAAG -De TweedeKamer is gisteren nietveel wijzer ge-
orden van de nadere uitleg die de politie-ministers Dales

Zaken) en Hirsch Ballin (Justitie) hebben gege-
*l op hun plan tot één politie-organisatie te komen. De be-
r^dslieden bleven een antwoord schuldig op de vraag wat de
{Organisatie gaat kosten. Over de democratische controle op
P politie-optreden bestaan in de Kamer ook de nodige reser-

fKamer is het in meerderheid wel
Ps met de hoofdlijnen van de
Pttien om rijks- en gemeentepoli-Fte laten fuserentot één korps, op-
pUw in te delen in tenminste 23re-fs en Justitie een belangrijkepn te geven. Maar het plan moet
rder uitgewerkt en verduidelijkt
(""den, wil het parlement het licht

op groen zetten. Dales en Hirsch
Ballin denken in mei een schatting
te kunnen maken van dekosten van
de reorganisatie. Dan komt ook de
indeling naar regio's in de Kamer
ter sprake.

Een grote meerderheid van de vaste
Kamercommissie voor politie kriti-
seerde gisteren het ontbreken van
een financiële onderbouwing van
de reorganisatie. De regeringspartij-
en CDA en PvdA dienden zelfs een
motie in om dat af te dwingen. Maar
Stoffelen (PvdA) liet daarbij weten
met een grove schatting genoegen
te nemen. En Van der Heijden
(CDA) zei 'welwillend' te zullen kij-
ken naar het kostenplaatje dat de
ministers binnenkort moeten pre-
senteren.

Kohl bepleit
Paneuropese
Gemeenschap

SOisjn _ west- en Oost-Europa moe-P nauwer economisch gaan sa-
B^Werken. De Europese integratieB|6 niet beperkt blijven tot de 12Pstaten van de EG, maar moet uit-
peien tot een Paneuropese Ge-
i^nschap, waarvan alle landen
S^ Europa deel gaan uitmaken. De
Cestduitse bondskanselier Helmut
r>hl heeft hiervoor gisteren gepleit
f 2ijn openingsredevoor de specia-pCVSE-conferentie, die tot 11 aprilf Bonn plaatsheeft met het oog op
r ontwikkelingen in Oost-Europa
rde eenwording van Duitsland,

rjnl sprak zich uit voor associatie-IPdragen tussen de EG en de lan-
i n van Oost-Europa om in de toe-If^st te komen tot een complete

Ifc °Pese integratie. De kanselierC zijn minister van EconomischeP^en Helmut Haussmann bena-
f^kten dat die integratie via de EG
l^talte moet krijgen. Alle handels-
*J"ières in Europa moeten wordenj^iecht, aldus Haussmann.
j,J£ van een geïntegreerd Europa
r * een veilig en vreedzaam Europa. friaken wil Kohl een Europees
k voor conflictbeheersing in
|Y l leven roepen. Wat betreft de
«h positie in een geïntegreerd
5: veilig Europa herhaalde KohlJn verzet tegen het Sovjet-stahd-
q £t over een neutraal Duitsland.
5 na de eenwording moet de
h»'tse staat lid blijven van deAVQ, zei'Kohl.

Extra
Dales wilde slechts kwijt dat de kos-
ten niet op één miljard gulden zul-
len uitkomen, een bedrag dat eerder
werd genoemd. Maar het benodigde
geld kan niet gehaaldworden uit de
350 miljoen gulden die het kabinet
extra heeft uitgetrokken voor de po-
litie, gaf Dales toe. Volgens Dijkstal
(VVD) staat de hele operatie daar-
mee op losse schroeven.

De Kamer heeft bovendien grote
moeite met de wijze waarop de de-
mocratische controle van het poli-
tiebeleid is geregeld. In de voorstel-
len van Hirsch Ballin en Dales gaan
een korpsbeheerder (meestal de
burgemeester van de grootste ge-
meente in de regio) en 'de hoofoffi-
cier van Justitie het dagelijks be-
heer over het regionale korps uitoe-
fenen.

De Kamer vreest dat beslissingen
die eenmaal in dat collegezijn geno-
men, niet meer teruggedraaid kun-
nen worden door de verscheidene
gemeenteraden. De gemeenteraad
kan immers alleen de eigen burge-
meester aanspreken op het gevoer-
de beleid. Daarnaast bestaan vraag-
tekens over de nauwe betrokken-
heid van de hoofdofficier van Justi-
tie.

Thema's
Na de bekendmaking kondigde La-
fontaine aan een 'Europese Duits-
landpolitiek', sociale rechtvaardig-
heid in beide Duitse staten, omscha-
keling naar een meer milieubewus-
te samenleving, en de instelling van
een Europees vredes- en veilig-
heidssysteem tot de centrale the-

ma'svan de campagne te zullen ma
ken.
Lafontaine meent dat de SPD bij de
komende verkiezingen een goede
kans maakt, omdat bondskanselier
Kohl zich tijdens de verkiezings-
campagne in de DDR heeft laten
verleiden tot beloften die onvere-
nigbaar zijn met eerdere toezeggin-
gen in eigen land, zodat hij op een
van beide zal moeten terugkomen.
Deze tegenstrijdigheid in het rege-
ringsbeleid wil Lafontaine tot 'cen-
traal thema' van de verkiezingen
maken. De SPD-politicus sprak
zich verder uit voor een 'voorzichti-
ge overgang' bij de eenwording van
de twee Duitse staten.

Desondanks nog machtigste man van China

Deng Xiaoping geeft
ook laatste post op

Van onze correspondent
PEKING - China's sterke
man, Deng Xiaoping, is afge-
treden als voorzitter van de in-vloedrijke centrale militaire
commissie. Het was zijn laat-
ste officiële functie. Als hoofd
van deze commissie had Deng
zeggenschap over het leger.
Het terugtreden van de 85-jari-
ge Deng is gisteren bekendge-
maakt op de jaarlijkse zitting
van het Nationale Volkscon-
gres in Peking.

Er is een machtsstrijd aan de gang
over de opvolging van Deng in de
centrale militaire commissie. De
strijd gaat tussen president Yang
Shangkun en partijleider Jiang Ze-
min, een protégé van Deng. Presi-
dent Yang zelf heeft ambities om
het ultime leiderschap over te ne-
men van Deng, die met zijn gezond-
heid zou sukkelen.

Hoewel Deng nu al zijn functies
heeft neergelegd, blijft hij echter de
machtigste man in het land. Deng
was niet aanwezig op de opening
van het Volkscongres, China's par-
lement dat slechts de besluiten van
de partij en deregering bekrachtigt.

In de werkdocumenten die onder
de 2000 leden zijn verspreid wordt

opgeroepen tot eenheid en stabili-
teit. De leden is voorts op het hart
gedrukt om 'met alle beschikbare
middelen het hoofd te bieden aan de
destructieve activiteiten van vijan-
diggezinde krachten in en buiten
China.
Volgens diplomaten wordt hier ver-
wezen naar de pro-democratische
bewegingen in China en de demo-
cratische hervormingen in de Sov-
jetunieen de Oostblok-landen.

Problemen
De toespraak die premier Li Peng
vandaag zal houden, staat volgens
westerse diplomaten in het teken
van de gigantische economishe pro-
blemen waarvoor China wordt ge-
plaatst.

binnen/buitenland

Meer voor minima
door koppeling

- Uitkeringstrek-
*ers en mensen met een mini-mumloon gaan er op 1 juli aan-bande meer dan 1,5 procent op
'Ooruit. .Minister Kok (Finan-
'Jèn) heeft dit gisteren in Am-sterdam bekend gemaakt. DePoopkrachttoename is het ge-
J°lg van de door het kabinet
vastgelegde koppeling aan de
*Higing van de lonen in het be-drijfsleven.

Kok legde zich nog niet op exact
Percentage vast. „Het precieze
Percentage is nog niet bekend

maar het ligt in ieder geval boven
de 1,5 procent," zei hij bij een be-
zoek aan de gemeentelijke kre-
dietbank van Amsterdam.

Tot nu toe ging het kabinet er in
de berekeningen van uit dat de
uitkeringen en het minimum-

loon op 1 julimet 1,4procent om-
hoog zouden gaan. Dit als gevolg
van de voor dit jaar ingeschatte
loonstijging van gemiddeld 2,25
procent in het bedrijfsleven. Op
1 januari stegen uitkeringen en
minimumloon als gevolg daar-
van al met 0,85 procent.

Uitgaande van de verhoging met
1,4 procent op 1 juli had Kok ex-
tra uitgaven van 360 miljoen gul-
den dit jaar, oplopend naar 1,2
miljard gulden in 1994 inge-
boekt. Elk tiende procent extra
kost de bewindsman dit jaar 26
miljoen, oplopend naar een klei-
ne 100 miljoen extra in 1994.

Voor deze extra uitgaven moet
Kok nog dekking vinden.Boven-
dien is er een doorwerking naar
de ambtenaren en de salarissen
van de trendvolgers.

Vanwege uilroepen onafhankelijkheid

Moskou in actie
tegen Litouwen

MOSKOU- De Sovjetrussische pre-
sident Michail Gorbatsjov heeft de
regering opgedragen maatregelen te
nemen tegen het uitroepen van de
onafhankelijkheid door de Baltsi-
che Sovjetrepubliek Litouwen. Dit
heeft de Sovjet-televisie gisteren ge-
meld. Het is niet duidelijk wat voor
actie Gorbatsjov voor ogen staat.

Gorbatsjov wees er op dat de rege-
ring van Litouwen 'de eisen van de
Congres van Afgevaardigden' naast
zich neer heeft gelegd, zo meldde
het persbureau TASS. De Sovjetre-
gering dient daarom 'met spoed een
serie maatregelen te treffen.

Volgens het persbureau is tot ingrij-
pen besloten nadat president Vy-
tautas Landsbergis van Litouwen
de oproep van Gorbatsjov van vori-
ge week vrijdag om op het uitroe-
pen van de onafhankelijkheid terug
te komen had verworpen. ~De hui-
dige leiding van de republiek is een
pad opgegaan van flagrante schen-
dingen van de grondwettigeorde en

eigenmachtige oplossingen van
vraagstukken die de belangen van
de Sovjetunie betreffen.

„Het is daarom dat de president van
de Sovjetunie de regering van de
Sovjetunie heeft opgedrageneen se-
rie spoedmaatregelen in werking te
stellen die voortvloeien uit de (par-
lementaire) resolutie en de huidige
toestand," aldus de verklaring die
door het persbureau werd ver-
spreid.

Lafontaine SPD-kandidaat
voor bondskanselierschap

BONN - De minister-president van
Saarland en vice-voorzitter van de
Westduitse SPD, Oskar Lafontaine,
is gisteren door zijn partijbestuur
formeel aangewezen als kandidaat
voor het bondskanselierschap bij de
parlementsverkiezingen van de-
cember.

Op verzoek van Lafontaine had het
partijbestuur zich eerst in geheime
stemming uitgesproken over zijn
kandidatuur; daarbij heeft het be-
stuur zich unaniem achter deze be-
slissing geschaard. De officiële
voordracht tot kandidaat geschiedt

op 27 maart door de partijraad. De
uiteindelijke beslissing berust bij
de partijvergadering, die voor sep-
tember is gepland.

" Willy Brandt (rechts) en de door het SPD-partijbestuur als kandidaat voor het bondskanse-
lierschap aangewezen minister-president van Saarland, Oskar Lafontaine, schudden elkaar op-
gewekt de hand.

PvdA vraagt
spoedoverleg

kwijtschelding
belasting

DEN HAAG - De PvdA wil met
spoed een overleg in deKamer over
de norm voor hetkwijtschelden van
belasting. Dit blijkt uit een brief die
het PvdA-Kamerlid Vermeend gis-
teren aan de voorzitters van de Ka-
mercommissie voor Financiën, So-
ciale- en Binnenlandse Zaken heeft
gestuurd.

Vermeend stelt voor dat alle drie de
commissies zich gezamenlijk over
de zaak gaan buigen. Dit gezien de
verschillende aspekten die aan de
zaak kleven. Afgelopen vrijdag liet
staatssecretaris Van Amelsvoort
(Financiën) de Kamer weten bereid
te zijn de kwijtscheldingsnorm op-
nieuw te bezien. Hij zei dat te willen
doen met zijn collega's van Sociale-
en Binnenlandse Zaken, Ter Veld
en De Graaff-Nauta.

De kwijtscheldingsnorm (90 pro-
cent van de bijstandsuitkering) is
sinds 1987 niet meer aangepast.
Door het stijgen van de inkomens
komen steeds minder mensen voor
kwijtschelding in aanmerking.
Vooral voor de minima, die ook ge-
confronteerd worden met talloze ge-
meentelijke heffingen, kan dat een
groot probleem zijn waarbij het
door het kabinet beloofde koop-
krachtbehoud teloor gaat.

Hervormers
winnen in
Sovjetunie

MOSKOU - De radicale hervormers
binnen de communistische partij in
Moskou hebben gisteren een meer-
derheid van 56 procent in de ge-
meenteraad behaald. Uit andere ste-
den kwamen na de verkiezingen
van zondag soortgelijke berichten.

In Moskou zijn van de 498 zetels in
de gemeenteraad er nu 463 toegewe-
zen, waarvan 281 aan de'radicale
hervormers binnen de communisti-
sche partij. In het parlement van de
Russische Federatie, waarin- 65 ze-
tels voor de vertegenwoordiging
van Moskou zijn gereserveerd, wer-
den 55 zetels veroverd.
In Leningrad wonnen de radicalen
54 procent van de zetels in de ge-
meenteraad en 80 procent van de ze-
tels die Leningrad in het parlement
van de Russische Federatie heeft. In
Kiev, de hoofdstad van de Oekraïne,
behaalden hervormers 15 van de 22
zetels in het Oekraïense parlement.
In Letland veroverde het Volks-
front 109 van de 201 zetels in het
parlement van de republiek.

Verbond PASOK
en communisten
in Griekenland

ATHENE - De communistische Al-
liantie van Links en Voortuitgang
en de Panhelleense Socialistische
Beweging (PASOK) van ex-premier
Andreas Papandreou hebben afge-
sproken bij de algemene verkiezin-
gen van zondag 8 april gemeen-
schappelijk kandidaten te benoe-
men in de vijfkieskringen van Grie-
kenland, die slechts één politicus
naar het parlement afvaardigen.
Door deze manoeuvre is het zo goed
als zeker dat de conservatieve Nieu-
we Democratie bij de derde verkie-
zingen binnen tien maanden niet in
staat is de absolute meerderheid te
behalen. De vijfbetrokken kieskrin-
gen vervullen namelijk een sleutel-
rol.

De leider van de conservatieven,
Konstantinos Mitsotakis, die vorig
jaar tweemaal achter elkaar in het
zicht van de absolute meerderheid
strandde, noemde het akkoord tus-
sen socialisten en communisten een
pact, dat het land 'onregeerbaar'
maakt en hij beschuldigde de Al-
liantie van Links van inconsequen-
tie.

Na de verkiezingen van juni '89 had-
den de communisten samen met de
Nieuwe Democratie een overgangs-
regering gevormd. Hoofddoel van
dat samengaan was de corruptie- en
financiële schandalen van de rege-
ring Papandreou te ontrafelen en
tot klaarheid te brengen.

Voor de Griekse televisie verweet
Mitsotakis de communisten dat zij
door hun samengaan met de PA-
SOK de schuldigen van de nog niet
berechte'vrijpleiten'.

punt uit
Doden

In Zuidafrikaanse steden zijn
het afgelopen'weekeinde bij ge-
welddadigheden zeventien
mensen om het leven gekomen.
In de plaats Hammarsdale (pro-
vincie Natal) viel een groep
zwarten de woning van een lo-
kale functionaris aan. Daarbij
kwamen vijftien mensen om
het leven, met inbegrip van
twee politiemannen die de wo-
ning bewaakten. In de plaats
Umlazi, eveneens in Natal,
werd dit weekeinde een man
door een woedende menigte
vermoord. Bij rellen in Botleng,
ten oosten van Johannesburg,
vuurde de politie op een menig-
te die haar voertuigen met ste-
nen bekogelde. Een man werd
daarbij gedood.

Sovjet-joden
Minister Van den Broek ziet
voor Nederland geen taak weg-
gelegd tijdelijk onderdak te
bieden aan emigrerende Russi-
sche joden indien zich in Israël
vestigingsproblemen zouden
voordoen. De ministervan Bui-
tenlandse Zaken laat dit het
RPF-Kamerlid Leerling weten
in antwoord op schriftelijke
vragen. De bewindsman ziet
verder geen reden nog eens bij
de Sovjet-autoriteiten aan de
bel te trekken over activiteiten
van anti-semitische organisa-
ties aldaar.

Superjade
In de provincie Liaoning, in het
noordoosten van China, is on-
langs een ongekend groot stuk
jade van zeven bij zes meter en
een gewicht van 260 ton gevon-
den, zo schreef maandag het
Volksdagblad. Volgens de
krant van de Chinese commu-
nistische partij gaat het om uit-
zonderlijk heldergroen jade,
waar hier en daar de kleuren
rood, blauw en geel doorheen
schemeren.

Lijfwachten
De militaire procureur in Boe-
karest heeft hoger beroep aan-
getekend tegen de vrijspraak
van vier lijfwachten van de
Roemeense dictator Nicolae
Ceausescu en zijn vrouw Elena.
De vier officieren van de be-
ruchte Securitate begeleidden
het echtpaar Ceausescu tijdens
hun vlucht uit Boekarest in een
helikopter en waren beschul-
digd van medeplichtigheid aan
massamoord. Een militaire
rechtbank oordeelde echter
eerder deze maand dat het vier-
tal slechts bevelen had uitge-
voerd en sprak hen vrij.

Actieplan
Minister Maij van Verkeer en
Waterstaat moet snel met een
actieplan komen voor een bete-
re waterkwaliteit van de Schel-
de. Fractievoorzitter Beckers
van Groen Links heeft dit
klemmende verzoek gisteren
gedaan op de eerste 'milieu-
schandpalendag'. Beckers
plaatste een imposante schand-
paal aan de oever van de Schel-
de nabij de Nederlands-Belgi-
sche grens.

Paspoorten
Uit het gemeentehuis in Coe-
vorden is een aantal paspoorten
gestolen. Ook zijn er verschil-
lende apparaten weggenomen
die voor de aanmaak van nieu-
we paspoorten worden ge-
bruikt. De inbrekers hebben
volgens de politie twee kluis-
deuren opengebrand met een
snijbrander.

Donor
Elk ziekenhuis dient een func-
tionaris aan te stellen die tot
taak krijgt nabestaanden te vra-
gen of er een donorcodicil aan-
wezig is danwei of de familie
toestemming geeft voor or-
gaandonatie. VVD-Kamerlid
Terpstra lanceerde dit idee gis-
teren op een verkiezingsbijeen-
komst in Almelo. De wens is in-
gegeven door de 'zorgwek-
kende tekorten aan donororga-
nen.

Kustwateren
De Verenigde Naties maken
zich grotezorgen over de toene-
mende vervuiling van de kust-
wateren. De ontsluiting en in-
dustrialisering van de kustge-
bieden zorgt- voor een grote
druk op het ecologisch even-
wicht in die wateren. Dat heeft
een groep wetenschappers, on-
der voorzitterschap van de Brit
Alasdair Mclntyre, gisteren bij
de presentatie van hun onder-
zoeksrapport bekendgemaakt.

Zelfmoord
Artsen zijn verontrust over het
stijgend aantal zelfmoorden en
zelfmoordpogingen in Europa.
Tien procent van de sterfgeval-
len onder jongerentussen 15 en
29 jaar is het gevolg van zelf-
moord. In de EG-landen belan-
den jaarlijks 600.000 a 700.000
mensen in het' ziekenhuis na
een poging om een eindete ma-
ken aan hun leven. Acht tot
vijftien procent van de mensen
die eerder een poging hebben
ondernomen, stappen binnen
vijfjaar alsnog uit het lever
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Stem morgen
verder dan

vier jaarvooruit!
Heerlen is volop in beweging.

Heerlen heeft daarom mensen met toekomst nodig,
die succesvol doorbouwen aan doelgerichte plannen.

Jonge mensen, met ervaring en
enthousiasme en met de intentie om nog lang te

werken aan Heerlen.
Mensen als Mr. Jeroen van Gessel.

Deze jonge juristheeft zich zelf in de gemeenteraad
bewezen als een nuchter aanpakken die geen blad

voor de mond neemt. Hij werkt graag verder
aan Heerlen. Als het even kan met uw uitdrukkelijke

steun. Geef daarom uw voorkeurstem aan
de nummer 2 van het CDA

Aan de potentiële wethouder, die in het magische
jaar 2000 pas 42 zal zijn.

Stem voor de toekomst van Heerlen!

Jeroen van Gessel

____\

(ADVERTENTIE)

d JO HEINE
Uw voorkeurstem

"* üjsMno. LU

mmm4N^
Jo Heine staat voor:
* een veilige en leefbare stad
* betere zorg voor onze senioren

Daarom heeft Jo Heine
uw voorkeurstem nodig

I SAMEN VERDER
Geachte collega ouderen. ,tËffll lil:
Goede morgen!
Denk morgen:
Eigen kandidaat * \

ik stem Wagemans. Cda, i.jst 1,nr 18
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Contrast
De tevredenheid die in CDA-kring
heerst over de PvdA, staat in schril
contrast met de aversie die jaren-
lang jegens de socialisten werd ge-
koesterd. De wisseling van coalitie-
partner verliep opvallend makke-
lijk.
Brinkman: „Daarzijn wel verklarin-
gen voor. Het kabinet wordt gecon-
fronteerd met een hele reeks prakti-
sche problemen, waardoor de ideo-
logische kwesties naar de achter-
grond zijn geschoven. We hoeven
mekaar niet voor te lezen uit begin-
selprogramma's. Het type mensen
dat door beide partijen het veld in is
gestuurd, speelt ook een rol: men-
sen alsKok stralen uit dat ze willen
samenwerken. Voor onze achterban

is van belang dat op zijn hoofd geen
Sinterklaasmijter staat. Nogmaals,
het beste bewijs moet geleverd wor-
den bij de opstelling van de begro-
ting, maar als dat lukt, zal onze ach-
terban het zien zitten."

We treffen de CDA-fractievoorzitter
de dag na de laatste schermutselin-
gen rond het reiskostenforfait. On-
der liberaleKamerleden heerst ver-
ontwaardiging over het gemak
waarmee nu met die belastingaftrek
wordt omgesprongen. Vorig jaar
viel het kabinet over de kwestie, nu
blijkt veel mogelijk. Brinkman en
zijn voorlichter veren op. Ze lezen
voor uit notulenen roepen de debat-
ten in herinnering. De VVD heeft
geen reden tot klagen, de liberalen
zijn niet bedrogen. „Wij hebben niet
bewust aangestuurd op een breuk
met de VVD, zo werkt dat niet.
Voorhoeve wil kennelijk zo snel
mogelijk doen vergeten dat hij het
kabinet ten val heeft gebracht. Dat
zijn de feiten, die de VVD nu mis-
kent."

Brinkman terugblikkend: „Ik denk
dat het uiteindelijk een soort me-
taalmoeheid is geweest waardoor de
coalitie ten val is gekomen. Het me-
ningsverschil over het milieubeleid
bracht dat aan het licht. Daarnaast
kon de VVD toch in toenemende
mate onvoldoende zekerheid bie-
den over de eigen stellingen en
koers. In die partij speelden heftige
discussies. Dat werd bij het milieu-
plan zichtbaar."

" ELCO BRINKMAN
de PvdA legt tot nu toe in het financiële beleid degelijkheid aan de dag

Begroting
„Het nieuwekabinet wacht deze zo-
mer een paar lastige beslissingen.
Er zijn tegenvallers door de hoge
rentestand en problemen bij de be-
lastingen. Wij zeggen als CDA dat
de belastingen niet omhoog mogen,
niet rechtsom of linksom. Daar-
naast moet op de departementen de
kas in orde zijn. Dat geldt voor
iedereen, dus ook bij voorbeeld
voor de studiefinanciering. Welnu,
als het de PvdA menens is met dit
kabinet, en die signalen krijg ik, ge-
loof ik dat we er uit komen. Ik ver-
wacht van minister Kok een solide
begroting."

Nieuwe tegenvallers is een Haags
eufemisme voor nieuwe bezuinigin-
gen. Als minister wist Brinkman al
te melden dat de departementale
begrotingen tot het bot waren uitge-
kleed. Het wordt, erkent hij, nu nog
moeilijker. „Bij de studiefinancie-
ring staat uit het regeerakkoord nog
een bedrag open dat bezuinigd
moet worden. Dat wordt heel lastig,
omdat je al snel terecht komt bij on-
derdelen waarover in het verleden
principiële besluiten zijn genomen.

zoals de ouderafhankelijkheid, de
hoogte van de studieschuld en de
open toegang tot het hoger onder-
wijs. Daarnaast geldt dat kleine be-
zuinigingen psychologisch lastig
zijn op te brengen. Er hangt immers
inmiddels een stemming in dit land
dat het economisch goed gaat en er
geen ingrepen meer nodig zijn."

Brinkman reageert afhoudend op
de wens van de PvdA om bij de on-
derhandelingen over de begroting
het mes te zetten in de defensie-uit-
gaven. Internationale ontspanning
is mooi, maar kan niet meteen in
klinkende munt worden omgezet.

„We hebben onze ziel en zaligheid
verkocht aan de verdragsorganisa-
tie en dat betekent dat we in NAVO-
verband niet te ver voor de muziek
uit kunnen lopen. We moeten ons
bovendien afvragen, wat er prak-
tisch gebeurt in het Warschaupact
en wat de mogelijkheden zijn van
ombuigingen binnen het defensie-
apparaat. Ik wil geen papieren oor-
log voeren over percentages, geen
krijgshaftige taal, maar eerst even
de resultaten van de onderhandelin-
gen in Wenen over ontwapening af-
wachten."

binnen/buitenland

Fractievoorzitter van CDA in Tweede Kamer, Elco Brinkman:

'Ik verwacht van Kok
een solide begroting'

DEN HAAG - Met een gro-
te boog omzeilt CDA-frac-
tievoorzitter Elco Brink-
man politiek heikele vra-
gen. Hij past wel op om de
groeiende samenwerking
tussen CDA en PvdA in het
derde kabinet-Lubbers te
schaden. Onbezonnen uit-
spraken over bij voorbeeld
de noodzaak van nieuwe
bezuinigingen of de onaan-
tastbaarheid van de defen-
siebegroting mijdt hij; met
veel omhaal van woorden
en even grote stelligheid.
De aspirant-leider van de
grootste regeringspartij is
op zn best wanneer hij vrij-
uit mag filosoferen over de
verantwoordelijke samen-
leving, die bestaat uit ge-
dreven en met elkaar bewo-
gen mensen.
Voor de CDA-Kamerleden was de
komst van Brinkman wennen. De
voormalige minister van WVC pro-
beerde in het parlement hetzelfde
straffe werktempo te handhaven als
hij op het departement gewend was:
vroeg op, laat weg, razendsnel stuk-
ken lezend. Langzaam maar zeker
begint Brinkman zich echter aan de
gewoonten van de Kamer aan te
passen, al blijft het tempo waarin de
woorden zich tot zinnen aaneenrij-
gen onveranderd hoog.

Niet alleen over zijn nieuwe baan,
maar ook over de nieuwe politieke
samenwerking is hij uitstekend te
spreken. Na zeven jaar scherpe op-
positie voert de PvdA in het kabinet
geen 'alles moet anders show op' en
dat doet het CDA deugd. „Er blijkt
bij de PvdA een grote mate van rea-
liteitsbesefte bestaan. De PvdA legt
tot nu toe in het financiële beleid de-
gelijkheid aan de dag. Dat is geen
aardigheidje van mij richting Wim
Kok, maar iets wat iedereen kan
constateren. Het moet natuurlijk
blijven en blijken bij de opstelling
van de Rijksbegroting, maar de
PvdA pretendeert niet dat alles an-
ders moet."

'Hoeksteen'
Een pentekening aan de muur her-
innert aan de onderhandelingen die
Brinkman dit najaar voerde over
het regeerakkoord. De prent toont
Lubbers die streng toezicht houdt
op een verveeld kijkend kwartet on-
derhandelaars van CDA en PvdA.
'Defensie' bleek een van de taaiste
onderwerpen, waarover na lang
touwtrekken een compromis werd

bereikt: twee jaar lang een beperkte
stijging van 0,6 procent van de uit-
gaven voor het legeren daarna twee
jaar lang bevriezing van de begro-
ting. Heel voorzichtig maakt Brink-
man duidelijk dat die afspraken
geen geloofsartikel zijn.

„Een regeerakkoord dient niet als
oogklep. Maar de NAVO is de hoek-
steen van ons defensiebeleid. Da*t
klinkt wellicht wat bleekjes, maar
raakt toch de kern van de zaak.
Want het is natuurlijk waardeloos
als wij iets beknibbelen en onze bu-
ren het werk op laten knappen. Ik
zeg niet dat de afspraken uit het re-
geerakkoord kunnen worden open-
gebroken en ik verklaar ze niet hei-
lig; ik ben nü nog niet toe aan derge-
lijke uitspraken. U hoort de stem-
verheffing midden in de zin."

henri kruithof en
peter de vries

Opnieuw beslag
op panden Vara

DEN HAAG - De Nijmegenaar
Paul van Tuijn, oud-eigenaar van
de Exota-fabrieken, heeft ook
beslag laten leggen op de panden
van de Vara. Eerder liet Fris-
drankenindustrie Nederland
(FIN) en het daarmee gelieerde
Nederlands Trustkantoor beslag
leggen op het onroerend goed
van de omroep.

Met het beslag op het onroerend
goed van de omroep en het huis
van Vara-voorzitter Marcel van
Dam, wil Van Tuijn voorkomen
dat er geld van de Vara naar FIN
of het Nederlands Trustkantoor
gaat.

De oud-eigenaar van Exota zegt
nog een fors bedrag tegoed te
hebben van de Amsterdamse za-
kenman J. Leutscher die inder-
tijd de failliete Exota-boedel
overnam en van wie wordt aan-
genomen dat hij achter FIN en
het Trustkantoor zit.

Om hoeveel geld het gaat, is niet
duidelijk. Exota is, zoals gebrui-

keiijk in deze kwesties, voor h l
symbolische bedrag van één gi'-
den en de balanswaard.■
eigenaar veranderd.

Over de hoogte van de balan
waarde wordt nog steeds gepro-
cedeerd, maar volgens C. v3?e
Tuijn gaat het in elk geval o'b;
een miljoenenbedrag. „Als LevE
scher inderctead Vara-geldei<
krijgt toegewezen, hebben w h
daar als eerste recht op, vandaio
het beslag." t <h.
De Vara, die in feite buiten de*t
kwestie staat, heeft bevestigd di,
er opnieuw beslag is gelegd.

Nationalisme
Vooral in Polen is weinigblijdschap
over de buitengewoon sterke posi-
tie die de rechtse Alliantie voor
Duitsland heeft weten te veroveren.
De Alliantie, waarin de Oostduitse
CDU het feitelijk voor het zeggen
heeft, en haar Westduitse peetvader
Helmut Kohl hebben in de campag-
ne erg op de nationalistische gevoe-
lens gespeeld. En de Polen maken
zich zorgen over dit nationalisme
zolang de Duitsers niet bereid zijn
zwart op wit te garanderen, dat ze na
de hereniging van beide Duitslan-
den de Oder-Neissegrens zullen er-
kennen als definitieve grens tussen
de Polen en de nieuwerepubliek.

Het Solidariteitsgezinde dagblad
Gazeta Wyborcza noemt de Oost-
duitse verkiezingsuitslag niet alleen
een overwinning voor rechts, maar
ook voorKohl persoonlijk. De krant
vindt daarom dat de bondskanselier
ook persoonlijk de taak heeft ervoor
te zorgen dat de overduidelijke

wens van de DDR-kiezers tot sfj
hereniging in overeenstemnlGt
wordt gebracht met de belaflK
van de buurlanden van Duitslaiv\(

Oost-Europa vreest
sterke positie Kohl na
DDR-verkiezingen

Van onze correspondent

BOEDAPEST - Het enthou-
siasme in Oost-Europa over de
verkiezingsuitslag in de DDR
is gematigd. Enerzijds heerst
er grote tevredenheid over het
definitieve machtsverlies van
de communisten in Oost-
Duitsland. Maar aan de andere
kant wordt de sterke positie
die bondskanselier Helmut
Kohl heeft weten te veroveren
in de verschillende landen met
bezorgdheid gadegeslagen.
Vooral in de directe buurlan-
den Polen en Tsjechoslowa-
kije heerst enig pessimisme.

Er is vooral vrees dat de christen-
democratische CDU meer hecht aan
de eenwording van Duitsland dan
aan de eenwordig van Europa. Niet
voor niets benadrukten de minis-
ters van Buitenlandse Zaken van
Polen, Tsjechoslowakije en Honga-
rije afgelopen weekeinde in Praag
tijdens een bijeenkomstvan de, War-
schaupactministers nog eens dat
Duitsland na de eenwording lid
moeten worden van de NAVO. De
buren van Duitsland vrezen dat een
neutraal Duitsland veel te veel
ruimte heeft om de huidige grens
met Polen ter discussie te stellen.

Verbazing
In Polen wordt verder met et 1"

verbazing gekeken naar het a3 0r

kiezers dat de communistischef *8
nog achter zich wist te krijgen, i'tien procent zou in de Poolse r
houdingen ondenkbaar zijn en^commentatoren verklaren de st,2

men op de communisten daarom '6'
proteststemmen tegen de Dti'
hereniging, en niet als aanhang *s
de partij zelf.

et

Ook in buurland Tsjechoslowal'
heerst enige bezorgdheid over
overwinning van de Alliantie. 5,
wordt op gewezen dat de Polen fl
aanleiding van de uitslag reden ft

,
ongerustheid hebben. Volgens
beweging Burgerforum is de verf j,
zingsuitslag een overwinning V s
de democratie, omdat de comï
nisten nu hun macht definitiefki
zijn. Maar de organisatie is ongel
king over het nationalisme in si
DDR-verkiezingscampagne. ]Rl
hopen dat dat vooral een verbi
zingsstunt is, en geen onderdeel1 ij
het toekomstige beleid zal vorm* .
aldus woordvoerster Jana Rislin W
wa. fi-

fOnvervalst enthousiasme voorfl
DDR-resulaten is er daarentegen
het hoofdkwartier van het christ»
democratische Hongaars Dernol
tisch Forum (MDF) in Boedapß
Daar wordt de overwinning vanr
zusterpartij in de DDR als een gi
stig voorteken voor de HongaaJ
verkiezingen komende zondag r
zien. „Deze uitslag bewijst \
linkse partijen in Oost-Europa hw
ben afgedaain en dat de naam 1
ciaal-democraat hier geen waalj
meer heeft," meent partijbestul.
der Zoltan Bogardi.

Kracht
Hij voorspelt dat de christen-defl >eraten in Oost-Europa de belal|
rijkste politieke kracht wordj'
Overigens is in Hongarije ver^l
maar lauw gereageerd op de O"
duitse verkiezingen. De eigen I
kiezingscampagne houdt de poli'
op dit moment meer bezig dan
gebeurtenissen in Oost- en W*
Duitsland.

CDU-leider DDR ziel politiek niet als roeping

Lothar de Maizière:
politicus bij toeval

Van de redactie buitenland

OOST-BERLIJN - Lothar de
Maizière, wiens christen-de-
mocratische partij zondag ver-
rassend sterk uit de bus is ge-
komen bij de verkiezingen in
de DDR, is allesbehalve het
toonbeeld van een ambitieus
politicus. Het partijleider-
schap, en straks wellicht ook
het premierschap, heeft hij
min of meer tegen wil en dank
op zich genomen.

De Maizière voorzag zich aanvanke-
lijk jarenlang als vioolspeler in zijn
onderhoud. Toen hij wat aan zijn ar-
men kreeg, moest hij uitzien naar
een ander beroep en dat werd de ad-
vocatuur. De Maizière haalde zijn
bul door een schriftelijke cursus en
trad in 1982 toe tot de orde van de
advocaten. Hij behandelde vooral
zaken van dienstweigeraars.

In november 1989 werd De Maizière
voorzitter van de Ost-CDU, maar op
verkiezingsbijeenkomsten speelde
niet hij maar bondskanselier Hel-
mutKohl deeerste viool. De Maiziè-
re, die opkeek van alle fotografen
die hem wilde 'knippen', leek soms
liever thuis te zitten. „Ik ben eerder
tot de functie van politicus geroe-
pen dan politicus door een roe-
ping," heeft hij weleens gezegd. Zijn

rationele aanpak en zijn inzet voor
een verenigd Duitsland leverden
hem desondanks vele stemmen op.

De Maizière, wiens voorouders uit
Frankrijk gevluchte Hugenoten wa-
ren, werd in 1956 lid van de chris-
ten-democratische partij die jaren-
lang aan de leiband van de commu-
nisten zou lopen. De Maizière hield
zich eerst afzijdig van de actieve po-
litiek. Wel sloot hij zich aan bij de

synode van de bond van Evang3
sche kerken in de DDR. In l^Jwerd hij vice-voorzitter van de I
node.

" LOTHAR DE MAIZIÈRE
...liever thuis...

Voorgrond
Binnen de partij trad De Maizté
wat meer op de voorgrond na de *,
monstraties, die leidden tot de jjj
van de communistische leider En'
Honecker in oktober jongstled*
Hij werd gevraagd als opvolger V*
Gerald Götting, die sinds jaar »
dag de christen-democraten had ê
leid maar na beschuldigingen
corruptie moest aftreden. De cOfJten-democraten distantieerden 4
medio december van de eommuij'
tische partij toen zij het socialisfj
afwezen en zich als onafhankelijk
christelijke volkspartij presente*
den.

De Maizière was korte tijd een
de drie vice-premiers in de door jj]
communist Hans Modrow gele/J
regering, totdat zijn partij zich Jjj
gin dit jaar terugtrok. Of hij nu
of niet, zal de schuchtere De Mai^re na de klinkende overwinning
de Ost-CDU, die 48 procent van v
stemmen won, aan de bak moete

Het moet wel immers gek lopenyjl
de Volkskammer hem, als de ond\J
handelingen over de vorming
een centrumrechtse coalitiere?^,ring zijn afgerond, niet tot prern'
kiezen.

Dinsdag 20 maart 19904

(ADVERTENTIE)

*______iJLW— -r\|^^^^^^
Klein in mr Wr~~~~^^m\ jl
meters J\
GROOT Af mWmmma\mmmuaa\
SERVICE Ê ■vyT^p]n|j| |^^^^^^^^^_
GROOTSTE ■ m^^y^g^^l ■■■^■■IBBH
C°"eC"e I 'n Vrolijke TVrWmÉÈÈRichting W opvallende bril M iMÉHHÉÉHiÉHIEmmastraat^L van OILILY m K||U
20 m voorbij past bij jou.
ABN-Bank

(ADVERTENTIE)

Ze kunnen toch naar een tehuis?
In ons land streven we ernaar ouderen zolang mogelijk thuis te laten wonen. Met wat

****" hulp van familie of extra gezinszorg kan dat ook vaak. Maar niet altijd. Wie echt hulp-
behoevend is, zou snel onderdak moeten kunnen vinden in een verzorgingstehuis.fl Helaas zijn er enorme wachtlijsten. En in de verzorgingstehuizen zelf staat de hulp en

I de zorg onder druk. Want ofschoon Nederland vergrijst, zijn er te weinig goedI opgeleide mensen om die hulp, zorg en aandacht permanent te kunnen geven. En dat
I kan toch nooit de bedoeling van een verzorgingstehuis in een verzorgingsstaat zijn?

Veel mensen die in de verzorgende sector r~,~c "— I —7~~~Z- ii ij au 1/ u j . I BON Stuur mii meer informatie overwerken znn lid van AbvaKabo, de groot- l .. „ . 'i_ ■ " j ii " i AbvaKabo\ ste bond m de collectieve sector. I |:: AbvaKabo is een sterke bond die veel I Naam j
I doet en bereikt voor zijn 270.000 leden. ' Ad es '\ Persoonlijk, door advies en individuele I j.
; rechtsbijstand. I Postcode |
| Collectief, door het afsluiten van goede I ... . .i rin, b I Woonplaats
| AbvaKabo ziet het belang van het werk I Naam werkgever |
1 van zijn leden. En dat is een algemeen I _ , . . . ., . __________ i Stuur deze bon in een envelop zonder
, onmisbaar in onze samenleving. I £ * " VB 'Zoetermee

-
rAbvaKabo is niet partijgebonden, maar I

beslist niet neutraal. En zeker niet kleur- ' j^v 9 |
loos. AbvaKabo heeft een visie op de ______r\SS& /LuVaKODO § |
samenleving. | ■="Een visie hoe het anders kan. j sss De vakbond die zorgt voor mensen ,

Limburgs dagblad j



Nieuwtestcentrum
Rood Testhouse

inWest-Duitsland
t er^DE - Rood Testhouse Inter-

aa °nal met onder andere een ves-
ief in Eygelshoven heeft haar po-
■n.'i' 'n West-Duitsland versterkt
se 'r de ingebruikneming van eenen^entrum in de Zuidduitse plaats. st^burg. in het nieuwe centrum,
om-Sen in een belangrijk afzetge-
Du*> wilde Rood een bestaand
ng s testcentrum overnemen,'r omdat dit niet lukte werd be-en een eigen centrum te vesti-
wal'
i/er u
ie, ,ei centrum te Günzburg werd
n ni m'lJoen geïnvesteerd in gebou-
len n en testfaciliteiten. Er werken
nS Ps 20 mensen. In de komende ja-
,er) .^ordt een groei voorzien tot 50, v ae\verkers. Tot nu toe werden
'ml f Voor Duitse opdrachtgevers
fkvj.evoera- in de hoofdvestiging te

geip-m ?'Duitsland is de belangrijkste
"jrKt van Rood Testhouse, voorale. rde aanwezigheid van een om-

-6
e P^e elektronische industrie.

Rn ,?escnikking over een eigen test-""J^m in dit land betekent een
verbetering van de. en een versterking

-n! marktpositie.

beurs-overzicht

Omlaag
tuL '^r^STERDAM - De aandelen-

rècT Sen °P e Amsterdamse ef-
la eurs kregen er maandag
v een wat vriendelijkere week

an jclfr behoorlijk van langs.
ia' Ha Ü en waren de aandelen-
■d' hh in Tokio' waar de Nikkei"
,J u x meer dan vier procent
jO le u' de aëere dollaren vooral
v er obu.gatiemarkt, die flink ach-
jjt ül*ging. De jongste staatsle-
ï is j

deed aan het slot van de
Je j^el f 99^7, ongeveer zes. obeltjes lager dan de slotkoers[C f 100,25 op vrijdag. De Ne-
_"< landse markt reageerde op

an Frankfurt, waar na een
stl ekPauze devrees voor inflatie, but

een rentestijging door de
rjj

l s"Duitse toenadering op-eUw zijn tol eiste.
De tAm e omzet aan effecten in

kwam uit op f 1,38
(j.. Jard. Er werd voor bijna f 600
Ve Ji°en aan aandelen omgezet.
bii fondsen sloten lager, in hetponder op de hoofdmarkt,
kop 1 hechts twee waarden in
lotrs onveranderd en drie hoger
al£ erden- °e CBS-koergindexIg^een verloor 2,7 punten op
fah'-: Absoluut maakte luxaflex-
gr0 ant Hunter Doüglas de

i van°fSte scnuiver met een verlies
Be^ 450 °P f 05- In procenten

J toé Men kwam DAF deze eer
'■ «au en^S herstel vorige week

hij/f het fonds maandag metlm vijfprocent
D e in.beh ernationals lieten ook een

I rnar?orliJke veer. De lokale
1 een en de parallelmarkt gaven
I ital' verdeeld beeld te zien. Bos-

ge s st-eeg op het vorige week
f ] i*bliceerde hoge winstcijfer
klo'r* tQt f 20. Schuttersveld
0p f 1,10 tot f39 en Otra f 4
der i>3^- Hoekmansbedrijf Van
ten °'en dook volgens berich-
het

Van vorige week in 1989 in
een r? od en zag dit bestraft met
{.r0c k°ersdaling van bijna vijf
Veri ent- Op de parallelmarkt
ca. °°r Producent van elctroni-
riicg erdelen °e Drie Electro-
verwVanwege zijn lagere winst-
Cent acnting bijna veertien pro-
ger l °P f 30,50. De grootste stij-
Èlcct

Was concurrent Neways
sterk°nics' die vor'ge week
rn elcj, verbeterde resultaten

Op dreafip
e optiebeurs in Amsterdam

be2orH de handel eveneens
Üuit_f d °P de ontwikkelingen in
«W.. ." De EOE-aandelenin-
verlip de tot 28306 Punten, een
oPziri.t Varl ruim 5-5 Punten ten
°rrizet Van vriJdag- °e totale
rnaai. ,°P de optiebeurs kwam
ten naaS uit op 41.000 contrac-

Stemming
De stemming op de Londense
markt was, zo zeggen deskundigen,
zwak door de daling van het pond
sterling, de lagere opening van Wali
Street en devalvan deNikkei-index
op de beurs van Tokyo. Ook werd
de handel negatief beïnvloed door
de presentatie van de Britse begro-
ting dinsdag.Een heel ander beeld
bood het koersenbord op de toon-
aangevende Westduitse beurs van
Frankfurt. Door de euforie over de
conservatieve overwinning in de
Oostduitse republiek konden de no-
teringen van de Westduitse stukken
hoger eindigen. De DAK-index trok
met 17,08 punten aan en sloot maan-
dag op 1906,77 punten. Eerder op de
dag bereikte de DAK-index een
voorlopig hoogtepunt van 1931,08
punten.

Op de onlangs geopendeDuitse ter-
mijnbeurs in Frankfurt kon een re-
cordomzet worden behaald waarbij
beleggers duidelijk de voorkeur ga-
ven aan call-contracten.

De Parijse beurs ging door het
slechte koersennieuws uit Tokyo
achteruit en de CAC-index sloot
2,83 punten lager op 523,67.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hnnfrifnndspn vk "ik Burgman-H. 3300,00 3300.00 NBM-Amstelland 18.50 18.30 Buizerdlaan 42.00 42.00 3>/_ EngWarL 31,80 31.50 Sears Roebuck 42.00 41,70 EurO-ObliqatieS & COIIV. NOG Bel fonds 31 7.0 3170MOOIOIOnOSen v.k s.k. Calvé.Delftpr 800,00 800,00 NEDAP 369.00 369.00 CLN Obl.Waardef. 99.30 99.30 5*4 EIB 65 99.50 99.50 Sony (yen) 43,50 44,00 A

««"«»»" « «"■■»" wubßeuonds ii.iv 31., UAEGON 109.70 108.20 Calvé-Delftc 973,00 963,00 NKF Hold.cert. 337.00 337,00 Delta Lloyd 42,50 42.50 Southw. Bell 55.50 - warr 12.30 12.30 g£P""c
Anold lliM m-m Center Parcs 51.50 51.00 Ned.Part.Mij 41.90 41,20 DPAm.Gr.F. 25.00 25.00 Qr jQ n amenk aandelen Suzuki (yen) 916.00 - °:2ABI18' 9325 f2i piWant 900 900Akzo 129,80 128,00 Centr.Suiker 77,50 76.50 Ned.Springst. 10000.00 - Dp Energy.Res. 46.50 - "9" , ' ,„ TandyCorp. 34.20 35.30 «Amev-Jj ,»" ,J" SitaC Tech 1650 1670A-B.N. 4.80 40.30 chamotte Un,e 6,30 6.30 b Norit 1052.00 1050,00 Eng-H011.8.T.1 9.30 i - Allied Signal Ind 30,50 36.00 Texaco 59.50 59,60 ? Amev8

05, >°>"» m" Sfer„ Beh 150 150Alrenta 152,30 152,30 Cindu-Key 197,00 197.00 Nutricia gb 74.00 73.00 EMF rentefonds 59.20 58.50 Amer. Brands 65.00 65.00 Texas Instr. 36.50 - "Amev 86 92.00 92.00 y'SpKnn _7fi'nn rfi'nflAmev 58,90 58,10 ciaimindo 317.70 317.50 Nutricia vb 82.30 81.80 Eur.Ass.Tr. 12.00 11.00 a Amer. Expres 28.00 28.20 TheCoastalC. 3210 32.00 |°; Amr"86 9.'" 75 VHS Onr Goed 480 14 70Amro A. in F. 88,10 88,20 Content Beheer 22.90 22,50 Nijv.t.Cate 95.50 93,50 EOE DuStlnF. 301,00 300.00 Am.Tel.4 Tel. 41.00 " - TXP Eur. 2m I3U Amro 87 9.2 93.25 Weweler 83 00 80 80Amro-Bank 79,90 79,00 CredLßN 52,30 49,50 Nijv.Cate d'9o - - EurGrFund 60.90 60.50 Amentech 60,10 - Toshiba Corp. 1050 00 - 5*4 Amro 86 90.00 90,00 weweler "■uu "-m
BorsumijW. 74,70 76,40 Crown vGc 91.00 91,00 Oce-vdGr.div9o - - Euro Spain Fd 8,90 8,90 Amprovest Cap. 115.00 - Union Carbide .22 00 - Amro Bank wr 13.30 13,20 „dticbciidcBuhrm.Tet. 61,50 61,10 Delft Instrum. 49.00 48.30 Omnium Europe 13 90 13 90 Gim Global 50.00 49.90 Amprovest Inc. 218.00 - Union Pacific 70.80 70 80 Amro zw 86 72.00 UMItBCUKa
C.S.M.eert. 78.00 77,40 Desseaux 244.00 241,00 Orco Bank c. 69.70 68,90 Hend.Eur.Gr.F. 223.00 220.00 ASARCO Inc. 29.30 - Unisys 17,00 d 16 00 9 BMH ecu 80-92 94,50 94..0 sene omzet v.k. sk.
DAF 37,50 35,60 Dorp-Groep 34,80 35,00 OTRA 194,00 198,00 Henderson Spirit 67,50 64.80 Atl. Richf. 115,00 115,00 USX Corp 35,60 - T BMH 87 94.50 94,50
Dordt.Petr. 132.00 131,00 DSM(d,v9O) 116.00 112.00 Palthe 6900 b 70 00 Holland Fund 74.50. 73.50 BAT Industr. 8.20 8.00 US Wes. 7120 - I^EG-ecu 84 98.75 8,75 *£ W "» f/ -00 .60
DSM 1 0.0 117,30 Econosto 330.50 330,00 Philips div.'9o 42,00 41,00 Holl.Obl.Fonds 115.00 115.00 BeU AtlanbC 90.30 - Warner Lamb. 104.50 - 5 9 '80 90.80 a£° c J«' *"» «* "0b 4./ URevier 80.80 79.90 EMBA u2.00 123,00 Pirelli Tvre 31,00 30,50 Holl.Pac.F. 104.50 99.00 BeUCanEnterpr 43.00 - Westinghouse 74.50 75,00 ?J*2ft!Ï _K'ÏÏ ,"9° amro c m 75 00 204 1100 1110Fokker eert. 42.20 40,50 Eriks hold. 121.00 121,00 Polygram 34,60 34.80 Interbonds 493,00 493.00 Bell Res.Adlr 0.20 - Woolworth 62.10 63 50 "'-<NGUB3 '00.00 100.00 "° c J92 '3.00 204 1.00 IUO
Gist-Broc.c. 28.60 27.80 piexovitlnt 92.50 93.00 Pol.norm 109 00 108 80 Intereff.soo 47.10 46.50 Be" South 53.30 - Xerox Corp. . 55.80 55 70 J"GUB3 100,00 100,00 "» P*P $ «" »»
HCS Techn. 12.00 12,00 Frans Maasc. 101.50 101,20 Porcel. Fles 184.00 184.00 IntereffWair. 303.90 291.00 BET Public 2,60 2 -NMB Pb.B6 82,10 82,60 «"> c^ ' "■" 235 2000b 14 50Heineken 115.50 114,00 Furness 127,00 b 127,00 b Ravast 45.30 45,50 Jade Fonds 173.50 166.70 Bethl. Steel 19.60 - NMB Postb.war. 76.00 78.75 f« 2 0.00 235 o.oob 4,50

Hoogovens 78,00 7,20 Gamma Holding 84,00 84.80 Reesink 71.80 72,50 Japan Fund 25,70 26,00 Boe»* Comp. 67,20 69,25 4 Phl 86 97,25 7,25 «* «*P 2,5.00 200 6.20 11.50
Hunter Dougl. 99,50 95,00 Gamma pref 5,80 5,80 Riva 50.50 50.50 Jap.lnd.Alpha Fd 11650.00 - CDL Hotels Int. 0,88 - 6 4 Phil.B3 98.00 98,00 «* **P »°° '«3 12.50 8,30
ln«.Mu.ler 96,00 93.00 Getronics 30,40 29,90 Riva (eert) 49.00 49.00 Japan Rot Fund yen 9560,00 - Chevror.Corp. .0 70.25 Certificaten Amerika '_?.f '' *_ Z p X 430 MO MOKLM 385° 38,20 Geveke 46,70 46,70 Samas Groep 63.80 64.20 Mal.Cap.F. $ 8.00 7.75 Chrysler 18.50 18.50 .__,„, ,5a_ „, *3'" 9330 «» r anr 295 00 366 400 250■Kon.Ned.Pap. 42.90 41,30 Giessen-de N. 227.00 229,00 Sarakreek . 31.20 30,30 Mees Obl.Div.Fonds 96,70 96.70 Cit'corp 23,90 23.80 AMAX Inc. 46.50 48.00 7 Rabo 84 94.75 94.75 «* cap 295.00 366 4.U0 2.50.
Kon. Ohe 145.50 144,00 Goudsmit Ed. 381,00 385,00 b Schuitema 1300,00 1310,00 MX Int.Vent. 53,00 53,00 Colgate-Palm. 60.00 60.00 AnvHomeProd. 192.00 - ....... .... . I* i r̂ Soo 344 100 080Nat. Nederl. 72.20 70,70 Grasso's Kon. 135.50 135,00 Schuttersveld 37,90 39,00 Nat.Res.Fund 1440.00 1440.00 Comm Edison 35,60 36,20 ATT Nedam 77,00 77,30 Binnenland (niet Officieel
NMB Postbank 49,60 48,50 Grolsch 150,00 150,00 Smit Intern. 71,50 69,00 a Nedufo A 132,00 132,00 Comp.Gen.El. 540.00 570,00 ASARCO Inc. 44.50 genoteerd) !°f i ".' «O 00 247 050 100Nedlloyd 98,70 .94,50 GTI-Hold.ng 191,00 191,00 St.Bankiers c. 22.30 21.90 Nedufo B 135.50 135.50 Control Data 18.70 19.00 Aü. Richf. 220.00 217.00 «* PaP «0-" "üf \fOce-v.d.iGr. 294.00 294.00 Hagemeyer 111,00 110,20 Stad Rotterdam c 46,50 45,40 NMB Dutch Fund 40,60 40.60 Dai-Ich, Yen 2600.00 - Boeing Corp. 125,00 128.00 "*'._.. , '5° , '5° !?! g!g fö ffi \xPakhoed Hold. 166.80 168.30 idem ./2div.'B9 110.00 107,50 Telegraaf De 90.70 90 20 NMB Global F. 47.70 47.90 Dow^Chemical 65,50 67,50 Can. Pacific 39.00 37,00 Brede o aand. 22.50 2.50 coc pap J«.oü 492 ira iM

lhl^ 435« «,40 HAL Trust B 14,40 14,70 TextTwenthe 348.00 34900 NMB Oblig.F. 34.70 34.50 Du Pont 39.25 - Chevron Corp. 130.00 - Bretejcert 21. 1.50 coc pap 280.U0 889 3.8Ü

R»^0 99.00 97,50 HAL Trust Uni, 14.60 14.80 Tulip Comp. 34,50 34.00 NMBRente F. 99.00 99,00 Eastman Kodak 38,10 38,70 Chrysler 32.00 32,00 ''°r^° 2?'" 2050 «* g fu
P
n
r gj^ *'W ,'-J"

Rodamco 79,60 79,20 H.B.G. 184.00 183.00 Tw.Kabel Hold 154,00 153,50 NMB Vast Goed 38,30 38.30 Elders IXL 2,90 - Citicorp. 44.00 44.30 7„ 2\H „ s„ ast ff 30 00 202 350 390"ollnc.° 96.30 94,00 „ein Hold 96.70 96.00 Übbink 80.50 81.00 b Obam. Belegg. 216,00 215,00 Euroact.Zw.fr. 154.00 - Colgate-Palm. 114.00 114.00 ="rt
6B-78 23|» 2"° PL C

P f' füoo 198 1000 780Rorento 57.40 57.40 Hoeks Mach 173.50 174 00 Union Fiets 29 50 29 50 OAMFRentef. 12.75 12.65 Exxon Corp. 46,80 47,60 Control Data 32,00 32,00 "SV. eert 0,92 0,85 hoog c apr /u.uu 198 10.U0 m
Stork VMF 47.90 47,30 Hefneken Wd 96,70 96 0 Ver.Glasfabr. 34! 3 0 Orcur.Ned.p. 47,10 47,20 First Pac.HKs 1.30 - Dow Chemical 122.50 125.00 7V.RSV 69 87.00 87.00 P " 9 "«»mlSver „„„ 14860 14630 Holl.SeaS. 1.14 1,13 Verto 57,50 57 50 Pac.Prop.Sec.f. 45.60 45.10 Fluor Corp. 43.25 - Eastman Kodak 70.20 71.50 £oog cap BU.UO 649 3.00 2.30
Ver.Bez.tVNU 105,20 104.60 Holl. Kloos 427,00 427.00 Volker Stev. 70,80 70,80 Pierson Rente 100,10 100,30 Ford Motor 47,80 48.50 Exxon Corp. 89.00 89,50 Parallelmarkt hoog e jul 8000 252 510 440VolmacSoftw. 48,60 47,70 HnnnFffhk 1120 inn VrwWein »i nn .nQn Postbßelena 1' 5140 5140 Gen. Electric 63.25 64.00 FluorCorp. 82.00 - """«»■=■"■«"■« noog jui ou.uu ai o.iv 4,4 U
VOC 40.60 39,50 tr^Z- i* 465 ÏSSp 0% M.M ProTp'Sh.lnc. 100 b MOb Gen. Motors 47.30 47.50 Gen. Electric ,20.00 120.00 Alanhen 25.30 25.30 »i P £ ■ IJ»
Wessanen 67.50 66,00 ICA Holding 16.80 16.80 WegenerTvl 178,20 177.00 Rabo Obl.inv.f. 73,00 73,00 Gillette . 51..0 D2.00 Gen. Motors 89.00 88.60 Berghuizer 34.40 34.40 " P 1"' g.50 223 1.50 2.00
Wolters-Kluwer 48.90 48,20 iHC Caland 43,50 44,00 West Invest 25,50 25 00 Rabo Obl.div.f. 47.70 47.80 Goodyéar 37.00 37,50 Gillette 97,50 98,00 Besouw Van c. 54,00 54,00 £" <»* fr" M. 100 070
Binnenl. aandelen Industr.My 210,00 2.0,00 We«lnves,c. .05.00 .Oo'.OOa MM 84.20 g^JCa 29,00 - Goodyéar 72,00 71.00 CBlBannOe 1990 19. <*$ ;" f" .■

Aalbertslnd 68,0 68,50 52 & _^T ÏW mmmamlf 'SS 'SS SSSL l^S S "b.M S ëS* «JJ c apr 100 00 260 4,50 2.80
ACF-Holding 36,50 36,50 Kas-Ass. 46,00 4650 Wvc" 30 42 0 groen " 50.40 49.80 Intern.Flavor 55,30 - nt^lavors 118,00 - Comm.Ob1.F.3 9.90 9 ,00d 1 " f<Z ]Z ' i \ZAhrendGr.c 216,00 219,50 Kempen Holding 16.50 -

y 4'''U U'" RG blauw 49.70 49,30 Intern. Paper 51,75 - IJTCorp. 119.00 - De Drie Electr. 5.40 30.50 cjul 5.00 228 .20 1.80
Air Holland 27,10 27,10 Klene's Suik. 1400,00 1400,00 Beleqqinqsinstellinaen RGgeel 48,40 48.10 ITT Corp. 53.80 - Kmger 23.00 24,00 D,co Intern. 100.00 100.00 Mta cj92 70.00 205 I,lob 10.50
Alg.Bank.Ned 41.40 41.30 KBB 7150 70 50

Dele99m9!"ns,ell",gen Rodin Prop.s 107.00 107 00 K.Benson® 5171.00 - Lockheed 65.00 64,00 DOCdata 21.40 21,40 P" cap 40.00 328 3.90 2.(0

ABN(div'9o) 39.10 39,10 KBB c. 71.50 70^0 Aegon Aand.f 37,30 37,80 Rolinco cum.p 92.00 91,80 Litton Ind. 72.30 73.80 Merck & Co. 129.50 131,50 Ehro-KLM Kl. 37.20 37.80 P<" c apr 42.50 1053 2.10 1.4 UAsdOpt.Tr. 20,00 20.00 Kon Sphinx 133 70 133 00 ABN Aand.f 71,50 71,50 SciTeeh 16 30 16 30 Lockheed 35,00 35,00 Minn. Min. 156,50 157,00 E&LBelegg.l 73.60 74.10 c aPr »""" »" ""»"
Asd Rubber 5,40 5,40 Koppelpoort H 29400 29400 ABN Beleg.f 56,10 56,20 Technology F. 1770 17,70 Minnesota Mining 81,50 83,00 Pepsi Co. 112.00 112.00 E&LBelegg.2 73.50 73.90 PM c jul 45.0 U 43/ 2^o I.BU
Ant. Vertr. 410,10 - Krasnapolskv 19500 195 00 ALBEFO 50,60 50,80 Tokyo Pac H 24100 - Mitsub.Elect. 1030.00 - Philip Morris C. 72.00 71,00 E&LBelegg.3 75.40 75,70 Phd co 9 55.00 202 3.10 2.80
Atag Holde 97.00 97.00 Sa 6LOO 6U Aldollar BF $ 21,60 21.60 Trans Eur F. 82J0 83.30 Mob.l OU 61.50 61.50 Phill. Petr. 48.50 47,50 Freeßec.Sh. 1,50 31.50 P^ Pap 4.00 3 . U 0Aut.lnd.R'dam 83,00 83,00 Macintosh 40,90 4100 Alg.Fondsenb. 225,00 224,00 Transpac.F. 442.00 435,00 Morgan $ 36,50 36,10 Polaroid 81,00 82,20 GeldPap.c. 65.0 63.00 \aP «■"" =65 ~20 b.4U
BAM Groep 91,50 89,00 Maxwell Petr 685,00 68500 "Mhance Fd 10.20 10.20 Um-lnvest 119,00 119.00 News Corp Auss 10,90 11,40 Procter&G. 121,50 d- Gouda Vuurv c 98.50 98.50 ohe cap 45,00 227 3.80 ÓW

Batenburg 89,00 89,00 Medicopharma 380 62,00 Amba „ 4« - Unico Inv.F. 79 00 79,00 Nynex 80.10 - Quaker Oats 86.00. - Groenendijk 36.00 36.00 «be pr 50.00 208 1.70 .3
Beers 136,00 137,00 Idem (div9o) 57,00 - Amenca Fund 301.00 299.00 Unifonds 38,60 38,50 Occ.Petr.Corp 27.50 27,70 Schlumberger 92.50 93.50 Grontmij c. 194,00 192,50 «»■ « Jul \f-<X> "Begemann 136,00 136,50 Meha Int 540 550 Amro Eur.F. 71,90 72,90 VWN 60.10 60.10 Pac. Telesis 44,70 Sears Roebuck 79.00 79.00 HCA Holding 51,50 51.00 u»^ caP «"»» 23' '■'"
Behndo 323.00 317.00 MHV Amsterdam 18 90 22 00b Amro Far E.F. 60.10 59,90 Vast Ned 129.50 129.60 P-& O. ® 7,00 7,00 Shell Canada 62,00 62,00 «es Beheer 240.00 260.00 ""'' «aP '5» "°Berkefs P. 5.45 5.40 Moeara Enim 121000 1200 00 Amro Neth.F. 74,00 74,50 Venture F.N. 43.00 43,00 Pepsico 59.40 59,80 TandyCorp. 65.00 66,00 HighLDevel. 14.70 voc c apr 40,00 253 2.00 1,50
Blydenst-Will. 32,00 31,90 MEmmOB-cert 15700 00 15800 00 Amro N.Am.F. 60,60 60,60 VIB NV 87 50 87 30 Philip Morris C. 38.20 39.00 Texas Instr. 67.60 68.50 Homburg eert 3.45 3.40 rBoer De, Kon. 317,00 3W.00 MoolenenCo 29'üO 2t'6o AmioObl.Gr. 152.90 153.00 VSB Mix Fund 50.80 50^90 Phill. Petr. 25.50 25,60 Union Pacific 135,00 134,00 Interview Eur. 8.60 8.60 n=bieden+ei-di».de Boer Winkelbedr. 62,00 61,00 Mulder Bosk 76 00 7650 Amvabel 77,30 76.20 WBO Int. 71,00 71,20 Polaroid 46,00 47,00 Unisys Corp 34,10 34,10 nv. Mij Ned. 51.70 51.70 Lhifden h=laten+eK-di«.Bols 166,50 164,50 Multihouse ' 800 780 AsianTigersFd 63,00 62,40 WereldhaveNV 204.50 204.00 Pnvatb Dkr 269,00 260,00 d USX Corp 66,50 67.00 Kuehne+Heitz 44.70 44.10 ° „ êlaim k=Qedaan+hBoskalis W. 15,70 16,00 Mynbouwk W 415 00 415'ü0 AsianSelFund 47,50 47.50 Yen Value Fund 85.20 84.60 Quaker Oats 47.00 - Varity Corp 3.60 - LCI Comp.Gr. 79.00 75,00 S=e« dividend l=qedaan+D
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Bankwezen en prijsstelsel ingrijpend veranderd

Economische hervormingen
Sovjetunie al deze zomer

MOSKOU - Het Kremlin
gaat op 1 juli een aantal
ingrijpende maatregelen
invoeren die gericht zijn
op de overgang van de
huidige planeconomie
naar een marktgerichte
economie. De maatrege-
len hebben betrekking
op het bankwezen en het
prijsstelsel en beogen de
inwisselbaarheid van de
roebel tegen andere valu-
ta's.

van kracht worden. Die
hebben betrekking op
het uitgeven van aande-
len door bedrijven en op
compensaties voor prijs-
verhogingen. Volgens
het rapport betitelen
Russische economische
experts de maatregelen
als een draai van 180-gra-
den in het economisch

denken van de overheid Abalkin zijn tot de con-
clusie gekomen dat eer-
der ingevoerde economi-
sche hervormingen een
negatief effect hebben
gehad en dat het land
zich in een diepe econo-
mische crisis bevindt.

Andrei Orlov, topadvi-
seur van Abakin, had al

Het pakket bestaat uit 17
werkstukken die zijn op-
gesteld door vice-pre-
mier Leonid Abalkin, die
belast is met de uitvoe-
ring van rie economische
hervormingen van Gor-
batsjov. Adviseurs van

Om het stelselvan staats-
eigendom te beëindigen
en een markteconomie in
te voeren, zullen vanaf 1
juli een aantal nieuwe
wetten en maatregelen

begin deze maand laten
weten dat op korte ter-
mijn een nieuw pakket
ingrijpende maatregelen
zou worden aangekon-
digd die een halt moeten
toeroepen aan de
groeiende economische
crisis.
President Gorbatsjov
zelf liet vorige week bij
de aanvaarding van zijn
nieuwe ambt, er geen
twijfel over bestaan dat
hij de macht die verbon-
den is aan zijn nieuwe
functie zal gebruiken om
een pakket radicale eco-
nomische maatregelen er
door te drukken.

Amsterdam en Londen omlaag; Frankfurt omhoog

Koersen Tokio gekelderd
TOKIO/LONDEN/FRANK-
FURT - De beurskoersen in
Tokio zijn opnieuw gekelderd.
De daling van 4,15procent was
de op twee na grootste in de
historie van de Japanse beurs.
De steeds zwakker wordende
yen heeft een enorme invloed
op het beursverloop. In Am-
sterdam, Londen en Frankfurt
reageerde de handel op de
beurs vandaag onmiddellijk.
Japanse economen waarschu-
wen al geruime tijd voor het
inflatiegevaar dat de slechte
yen met zich meebrengt.

In Amsterdam kregen de koersen
klappen nadat verleden week een
stijgende lijn was ingezet. Op de
beurs van Londen zijn de koersen,
maandag flink gedaald. De Finan-
cial Times 100-index daalde bij lage
omzetten met 25,9 punten en sloot
op een niveau van 2238 punten.
Daarmee werd de stijging met 29
punten van vorige week vrijdag bij-
na geheel opgeslokt.

economie

BPschrapt
150 banen

prOEN - Oliemultinational Bri-
vretroleum (BP) in Londen wil
ofbanen schrappen op het Lon-

<euE hoofdkantoor. Ongeveer 900
!depemers worden ontslagen, ter-
whet resterende gedeelte met

iaaoen zal gaan of ergens anders
t concern een baankan vinden.
heeft BP maandag bekendge-

ieat.

'deze -afslanking irThêt
lr van „project 1990" haar orga-

-T>e reorganiseren en het hoofd-
«or efficiënter laten functione-

le banen verdwijnen vooral in
1formatie- en administratiedivi-
*■ BP-topman Robert Horton

11 met deze herstructurerings-
'atie te bereiken dat „BP de
F succesvolle oliemaatschappij

If Jaren negentig zal worden".
*■ Woordvoeder van het Britse

Ce,n sprak de verwachting uit
totale reorganisatie BP per

ongeveer 500 miljoen zou kun-
besparen. Al eerder werden er

8 jaarseptember bij de exploita-
hvisie van BP 1700 banen ge-
apt.

VVD op bres
voor Ruding

DEN HAAG - VVD-buitenlandspe-
cialist Weisglas gaat zich inzetten
voor de oud-minister van financiën,
Ruding (CDA). Dit in de trant van
„de VVD denkt met u mee", aldus
Tweede Kamerlid Weisglas.

Zoals bekend is Ruding in de race
voor een topbaan bij de op te rich-
ten bank voor Oost-Europa. Frank-
rijk heeft echter ook een kandidaat
naar voren geschoven, de vertrou-
weling van president Mitterand, Ja-
ques Atilla, die volgens Franse lob-
byisten de functie al min of meer in
zijn zak heeft.
Weisglas meent dat Nederland te
weinig doet om Ruding te promo-
ten. Daarom vindt hij dat bij de ko-
mende vergaderingen over de op-
richting van de bank, de Nederland-
se delegatie niet door een ambte-
naar moeten worden geleid, maar
doorRuding zelf. Ruding zou dan in
de functie van ambassadeur in bui-
tengewone dienst kunnen optreden,
zo meent Weisglas.

Y. van Rooy
commissaris

NMB Postbank
AMSTERDAM - Oud-staatssecreta-
ris mr Y. van Rooy (38) is lid gewor-
den van de raad van commissaris-
sen van de NMB Postbank. Zij ver-
vult de vacature die was ontstaan
door het vertrek van dr J. Andries-
sen in verband met zijn benoeming
tot minister van economische za-
ken. Andriessen is als lid van het
presidium van de raad van commis-
sarissen opgevolgd door dr P. A-
driaanse.

Wilma bouwt
in Tilburg

TILBURG - Burgemeester Brokx
van Tilburg en vertegenwoordigers
van Wilma Vastgoed hebben maan-
dag in Tilburg een contract onderte-
kend voor de bouw van een over-
dekte winkelstraat in het hart van
de stad.
In het project Emmapassage wordt
f 34 miljoen geïnvesteerd. In totaal
wordt 5200 vierkante meter winkel-
oppervlak met 325 parkeerplaatsen
ontwikkeld. Voor het project wor-
den twaalf panden gesloopt. De aan-
vang van de bouw is 1 september,
de oplevering medio 1992.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,84 ],96
austr.dollar " 1.37 149
belg.frank (100) 5^25 5^55canad.dollar 1.54 155
deense kroon (100) 27^85 30,35duitse mark (100) 110,10 114^10engelse pond 2,93 3,18
finse mark (100) 46,10 48,60
franse frank (100) 31,75 34^50griekse dr. (100) 1,05 1,25
ierse pond 2,87 307
ital.lire (10.000) 14,15 15,85
jap.yen (10.000) 120,00 126,00
joeg.dm. (100 nieuw) 00,00 18.00noorse kroon (100) 27,50 30,00
oost.schill (100) 15,66 16,21
port.escudo (100) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,65 1.81
zweedse kr. (100) 29.50 32.00
zwits.fr. (100) 123.00 127.50

Amsterdam krijgt
Zuidoost-Aziatisch

handelscentrum

Van onze Amsterdamse redactie
AMSTERDAM - Zuid-Korea ves-
tigt in Amsterdam een 'Zuidoost-
Aziatisch handelscentrum' dat de
gehele Zuidkoreaanse handel met
de Europese Gemeenschap moet re-
guleren. Het centrum, dat in 1993
wordt geopend, omvat 50.000 vier-
kante meter kantoor-, ditributie- en
expositieruimten, een vijfsterren-
hotel,restaurants en een winkelcen-
trum. Het gaat 200 miljoen gulden
kosten.
Het handelscentrum, dat wordt ge-
bouwd in Amsterdam-Zuidoost, is
een gezamenlijk initiatief van de
Zuidkoreaanse overheid en be-
drijfsleven. De Nederlandse over-
heid verwacht een sterke impuls op
de Nederlandse economie door het
project.

Volgens de Amsterdamse wethou-
der van economische zaken Van
Duijn zal het handelscentrum „en-
kele duizenden" arbeidsplaatsen
scheppen, inclusief de verwachte
'uitstralingseffecten' naar toeleve-
ringsbedrijven en dergelijke. Een
vijftigtal grote Zuidkoreaanse be-

drijven waaronder Samsung en
Hyundai, zou overwegen hun Euro-
pese hoofdkantoor in Amsterdam of
elders in Nederland te vestigen.

De president van de Korea Indus-
trial Development Institute, Young-
Hoon Paik, zei - via een directe

straalverbinding met Seoul - voor
Amsterdam te hebben gekozen we-
gens de aanwezigheid van de lucht-
haven Schiphol en de Rotterdamse
haven (waarlangs 30 procent van de
Zuidkoreaanse export Europa bin-
nenkomt).
Hij kende ook een belangrijke rol
toe aan de talenkennis van de Ne-
derlanders. Daarnaast noemde Paik
de overeenkomst tussen de Neder-
landse en Zuidkoreaanse econo-
mieën, die beide voor 70 procent af-
hankelijk van de buitenlandse han-
del zijn.

In 1989 beliep de Zuidkoreaanse ex-
port naar de EG ongeveer 15 miljard
gulden. Nederland importeerde
daarvan zon tien procent, rond de
1,5 miljard gulden, en exporteerde
voor ongeveer 1 miljard.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 19-03-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt f 24.220-/24.720-,
vorige ’ 24.330-/ 24.830 ; bewerkt ver-
koop ’ 26.320, vorige ’ 26.430 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 275-/ 345 vorige

’ 280-/ 350; bewerkt verkoop ’ 390 la-
ten, vorige 1 390 laten.

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,89475-1.89725
antill.gulden 1,0445-1,0745
austr.dollar 1.4250-1,4350
belg.frank (100) 5.4175-5.4225
canad.dollar 1,59975-1,60225
deense kroon (100) 29,370-29,420
duitse mark (100) 112,635-112,685
engelse pond 3.0625-3,0675
franse frank (100) 33.300-33,350
griekse dr. (100) 1.1300-1,2300
hongk.dollar (100) 24,1250-24,3750
ierse pond 2,9920-3,0020
ital.lire (10.000) 15.215-15,265
jap.yen (10.000) 123.42-123,52
nwzeel.dollar 1.1060-1,1160
noorse kroon (100) 28.930-28,980
oostenr.sch. (100) 16.0030-16,0130
saudi ar.ryal (100) 50.4250-50,6750
spaanse pes. (100) 1.7470-1,7570
surin.gulden 1,0425-1,0825
zweedse kr. (100) 30.955-31,005
zwits.frank (100) 125.725-125.775
ecu. 2.2895-2.2945
INDEXAmsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 196,90 194,20
id excl.kon.olie 188,90 186,00
internationals 200,00 197,40
lokale ondernem. 195,00 192,30
id financieel 147,90 145,40
id niet-financ. 241.90 238,90
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 256,70 253,20id excl.kon.olie 234,90 231,30
internationals 270,10 266,60
lokale ondernem. 241.30 237,90id financieel 192,80 189 40
id niet-financ. 289,20 285,70
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 115,70 113,80internation 114,70 112,60lokaal 115,90 114,00fin.instell 108,70 107.00alg. banken 107,50 105,90verzekering 110,60 108.80niet-financ 118.10 116 10
industrie HB.lO 115,80transp/opsl 134,80 132 50

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen maandag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
dezelfde dag):
Akzo 128.50-129,50(128,00)
Kon. Olie 143,70-144,60(144,00)
Philips 42,40-42,70(42,40)
Unilever 146,50-147,50 (146,30)
KLM 38,20 (38,20)

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 2721.17 1162.34 216.61 1011.00
Hoogst 2761.71 1184.39 217.43 1025 52
Laagst 2706.53 1156.83 214.66 1005 18
Slot 2755.63 1179.23 216.68 1022.41
Winst/ + i4.4i +22.40 -0.81 -8 11verlies
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Glasbakken op de Dam

" Om aandacht te vestigen op nieuwe, 'geluidsarme' glasbakken werd er gisteren op de
Dam in Amsterdam een piramide van dergelijke bakken gebouwd. Het bouwwerk van 91
containers zal woensdag door minister Alders worden 'onthuld.
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<3 piccolos
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters. Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ J.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, 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 lm vrijdag 8,30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.

Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag

I 8.30-17 00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door- meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) 22306

Personeel aangeboden
49-jarige charmante dame Nette jongen 23 j., zoekt
zoekt baan. Ben in bezit van z.s.m. ADMINISTRATIEF
Horeca-pap. Beslist GEEN werk. Salaris n.o.t.k. Dipl.
animeerwerk. Br.o.nr. Mavo en Ecabo. Beschik te-
B-3975, L.D. Postbus 3100, yens over ruime werkerva-
-6401 DP Heerlen. ring. Tel. 04459-1308. "
Voor al uw OPRITTEN, Voor VAKBEKWAME bin-
metsel- en timmerwerk. Tel. nen- en buitenschilderwerk-
-045-250238. zaamheden: 045-210020.

Personeel gevraagd
Bouw en ingenieurburo Brunssum vraagt voor langdurende

werken omg. Aken, Keulen

betontimmerlieden
metselaars

ijzervlechters
ook kolonnes. Wekelijks geld en hoog loon.

Soll.na tel.afspr.o4s-229409 Trichterwg 125,Brs/Treebeek

Keser brengt nu werk naar
Hoensbroek en Brunssum

iedere dinsdag van 10.00-17.00 uur in Hoensbroek (markt)
iedere vrijdag van 10.00-17.00 uur in Brunssum

(Lindenplein bij gem. huis).
Bezoek ons mobiele werkkantoor als u snel aan de slag wilt

De koffie staat klaar bij Keser Uitzendburo.
GEMENGD ZANGKOOR CANTATE BRUNSSUM

zoekt:
Dirigent

Repetitie op dinsdagavond.
Voor ml.: Dhr. Dreyer. Tel. 045-253860. na 18.00 u.

Kids & People
International model agency zoekt dringend:

voor reclame:
* baby's * kinderen * vaders * moeders * opa's * oma's

" dubbelgangers * tweelingen
voor mode:

* vrouwen vanaf 1.75, konfektie 36 - 44
" mannen vanaf 1.85, konfektie 48 - 54

voor film:
jongeen oudere mensen met lef en zelfvertrouwen.

Bel direct! Vrijblijvend voor inlichtingen:
043-257311 of 077-511699 (10.00 - 17.00 uur)

Wij heffen geen inschrijfgeld.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt: gemotiveerde

Produktie-medewerkers m/v
die kiezen voor een autofabriek waar hard werken goed
betaald wordt. Dit bedrijf ligt in Bom en werkt in 2-ploegen
dienst. Er zijn ook plaatsen voor 17-jarigen in dagdienst.

Vervoer is geregeld.

Bel voor informatie:
04490 - 1 42 22, Mariëlle Schutgens,

Sittard Rosmolenstraat 4.

045 - 71 83 66, Jaap Roelofsen
Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat

04490 - 5 61 56, Marjon Janssen
Geleen, Rijksweg zuid 1a

043 - 21 05 51, Adriane Keulen
Hoenderstraat 3, Maastricht

Schoonmaakonderhoud-
Dienstverlening

Fa. J.L. van Nuys en Zn.
vraagt: nette avond- en ochtendwerkster voor object te

Heerlen. Tel, aanmelden 043-475610.

Slagerij Harzon vraagt voor direkt
Nette, vlugge verkoopster

Sollicitatie na telefonische afspraak, 045-452838
Met spoed gevraagd

Ervaren 6X6 chauffeur
Zonder ervaring onnodig te solliciteren.

Transportbedr. Boymans BV
Dorpstr. 98 Oirsbeek. Tel. 04492-1833.

Tempo-Team uitzendburo
heft direct werk voor:

Elektro-monteurs m/v
bij een bedrijf in de omgeving van Beek. Wij zoeken kandi-
daten die zelfstandig zijn en als elektro-monteur kunnen
werken in de utiliteitsbouw. De werkzaamheden zullen
plaatsvinden in het ziekenhuis van Heerlen. Werkervaring
is gewenst. De opdracht is voor 3 maanden.

Voor informatie:
04490-56156, Harry Hollanders

Geleen, Rijksweg Zuid 1a
045-719940, Nino Bellinzis

Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat.
Voor bezorgwerkzaamheden in Kerkrade-West zoeken wij

Bezorg(st)ers
die onze krant tussen 06.00 en 07.00 uur willen bezorgen.

Melden: Limburgs Dagblad, Markt 42, Kerkrade.
fel. 045-452932.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direct werk voor:

Productie-medewerkers m/v
voor een bedrijf in Brunssum. Kunt u eén of meerdere da-
gen per week een dag-, middag- of nachtdienst draaien,
dan is dit een baan voor U. Het is ook mogelijk om alleen in
het weekeinde te werken. Leeftijd: vanaf 18 jaar. Kandida-
ten zijn bij voorkeur woonachtig in Brunssum of omgeving.
Eigen vervoer is noodzakelijk i.v.m. de bereikbaarheid.
Ook werkstudenten komen in aanmerking.

Voor meer informatie:
045-718366,Anita Dolk

Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direct werk voor:

Kantine-medewerker m/v
bij een bedrijf in het centrum van Heerlen. De werktijden
zijn elke vrijdag van 12.00-13.30 uur en verder op oproep-
basis. Het betreft een baan voor langere tijd. Enige erva-
ring met soortgelijk werk is noodzakelij.

Voor informatie:
045-718366, Anita Dolk

Heerlen, Op de Nobel 1 /Akerstraat.
Voor bezorgwerkzaamheden in

Merkelbeek
vragen wij een actieve bezorg(st)er die ons ochtenblad

voor 7.00 uur wil bezorgen. Inl. Limburgs Dagblad
Rumpenerstraat 81, Brunssum. Tel. 045-256363.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
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.
Gevr. TANDARTSASSI-
STENTE voor tandartsprak-
tijk in Kerkrade. Dipl. niet
strikt noodzakelijk. Br.o.nr.
B-3912 LD., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Club Bubbles vraagt GAST-
VROUW (Cheffin) tel.
04490-42313.
MEIJES gevr. wegens uit-
breiding. Werkt in overleg.
Intern mog. Club Bubbles.
Geleen. 04490-42313.
Gevraagd liefst JONGEDA-
ME voor de zat. en zond.
tussen 17.00 en 21.00 uur in
cafetaria gem. Kerkrade.
Tel. 045-461824, bellen tus-
sen 10.00 en 12.00 uur.
Gevraagd TIMMERMAN-
STELLER, 1 handlanger.
Bouwbedrijf van de Werf.
Tel. 045-210990.
Gevr. part-time POMP-
BEDIENDE voor avonduren
en weekend. Leeft. plm. 20
jr. Fina Heerlen, Beersdal-
weg 2, tel. 045-221403.
Gevraagd vrouwelijke part-
time HULP in cafetaria'
snackbar, Ift. 18-25 jr. Tel.
045-213451.
Nette hulp gevr. voor FRI-
TURE, liefst met ervaring.
045-352013, na 14.00 uur.
Gevr. MEDEWERKERSM/V
voor kassa-werkzaamhe-
den en onze versgroepen
voor 12 tot 40 uur per week
in overleg. Garantmarkt Bert
Bruis, Nieuwstadt. Tel.
04498-56969.
Koerierdienst vraagt
CHAUFFEURS voor vaste
nachtritten, leeft. 18 tot 22 jr.
Schrift, reacties Postbus
3080 6401 DN Heerlen.
HULP in de huish. gevr. voor
vrijdagmorgen 8.30-12.30
uur. Tel. 04490-24126.
Dringend MEISJES gevr.
hoge garantie. Tel. 045-
-462805.
Gevraagd nette mannel. of
vrouwel. FRITUREHULP
met ervaring, (goede ar-
beidsvoorwaarden). Tel.
045-441857.
Leuk MEISJE gevr. voor
goedlopende Escortservice,
tel. 045-320343
MEISJES gevraagd voor
privé. Br.o.nr. B-3981, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Gevraagd HULP (kok) voor
restaurant camping Haciën-
da te Remersdaal. Tel.
04740-1633.

Gevraagd voor direct gemo-
tiveerde part-time VER-
KOOPSTER voor de kaas
en vleeswarenafdeling. Sol-
licitaties Wouters-Sanders
delicatessen en wijnen.
Dautzenbergstr. 23, Heerlen
Tel. 045-714116.

Bent u boven 20 jaar en be-
neden 65 jaar, dan kunnen
wij u direct aan een job hel-
pen. Wij zoeken PERSO-
NEN met goede omgangs-
vormen en de wil om te wer-
ken in de verkoop van
schoonmaakprodukten in
Vlaams België. Wij bieden u
goede verdiensten, aange-
naam werk, zonder enige in-
vestering. Voor vervoer is
gezorgd, uw telefonische
reakties zien wij gaarne
tegemoet op tel.nr.
09-3211223612.

Part-time KASSIER(E) voor
de weekenden. Min. Ift. 18 jr.
Shell Tankstation Beckers,
Dr. Nolenslaan 67, Sittard.
Aanm. ma t/m vrij 9-12 uur.

Gevr. ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
akkoord-Hoog loon. Tel. 09-
-49-24552547.
HULP in de huishouding ge-
vr. 3 ochtenden p.wk. te
Kunrade. Tel. 045-752627.
FRITUREHULP gevraagd
vr., zat. en zo. Tel. 045-
-722243 b.g.g. 314715.

Te huur gevraagd
Te huur gevraagd
Cafébedrijf
in Zuid -Limburg.

Inl. Tel. 070-3996205.
Klein huisje, appartement of
etage met tuin, omgev.
VOERENDAAL, Wijlre ot
Schin op Geul. 045-753696

OG te huur
Voor kamers/etages in DEN
HAAG omstreken en prov.
Z.Holland. Kom naar
woningburo De Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.
Geop. ma-za van 11-16 u.
en van 20-22 u.
Boyenwoning te OIRS-
BEEK, grote woonkamer,
keuken en ruime slpkr, dou-
che en toilet, eigen ingang.
04492-3971 na 19.00 uur.
Te h. APPARTEMENT nabij
centr. Brunssum, ’ 600,- p.
mnd. excl. Inl. na 14.00 u.
Kerkeveldstr. 9, Brunssum.
045-255047. Direct te aanv.
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoft, zit/slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’ 100,- p.w. all-in.
Inl. na 19 u. 045-223482.
SUSTEREN te h. luxe be-
nedenwoning, 3 slaapk. Tel.
04499-1919 na 18 uur 2181
Te h. gestoft, etage te
SCHAESBERG, best. uit
woonk., 1 slpk., douche, w.c
en keuken. Tel. 04450-1435
b.g.g 3298.

OG te koop

Kerkrade
Fine Frau 6. Appartement

op 1e verd., met lift en 2 slp-
krs. Woning maakt deel uit
van gebouw met 24 appar-
tementen, is prima geïso-
leerd, 5 jr. oud en biedt uit-

zicht op plantsoen.

’ 82.500,- k.k.
Wijman & Part-
ners Vastgoed

Tel. 045-728671.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Sittard
Ophoven 152

perfect inger. tussenw. met
binnenpl., open trap naar
verd., badk. met ligbad, geh.
pand recent gerenov. Moet
beslist van binnen gezien

worden!
Vr.pr. ’ 77.500,- k.k.
Sweikhuizen

Hagenstraat 15
nabij markt gel. halfvr.
woonh. met garage en kel-
der, gr. woon-tuinkamer (50
m2!), keuken, badk. met lig-
bad, 4 slpks., fraaie aange-
legde tuin met vijver.

Kooppr. ’ 130.000,- k.k.
Nieuwstadt

Gelders Overkwartier 16
Mooi halfvr. woonh. in kin-
dervr. buurt, ruime garage, 3
slpks., vaste trap naar zol-
der. Direct aanvaardbaar.

Vr.pr. ’ 135.000,- k.k.
Bom

Mgr. Buckxstr. 7
Riant vrijst. woonh. nabij
centrum, bwj. '78, met gara-
ge en aparte achterom. Per-
fect onderhouden. Grote
tuin, moderne witte keuken
met app., 3 slpks., vaste trap
naar zolder, perc.opp. 508m2. Vr.pr. ’215.000,- k.k.

Stem
Hoppenkampstr. 28

Fraai eigentijds inger. land-
huis met carport, grote leef-
kamer met open haard, 4
slpks., aangel. tuin, terras
met opt. privacy.

Vr.pr. ’ 255.000,- k.k.
Verder nog diverse wonin-

gen in de regio
in elke prijsklasse.

Van der Venne
Vastgoed

Bergstraat 98, Bom.
Tel. 04498-58465.

Altijd telefonisch bereikbaar.
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!!
Gratis 'advies bij de LIM-
BURGSE HYPOTHEEK
CENTRALE. Tel. 04498/
51900 en 04490-35840. Dé
specialisten met kennis van
zaken.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Het PICCOLOTEAM van het
Limburgs Dagblad bestaat 1
jaar en viert feest! Profiteer
en informeer naar onze tij-
delijke aanbiedingen. Bel nu
045-719966. Het Piccolo-
team regelt 't wel.
Te k. halfvrijst. woonh. te
HEERLEN, Jekerstr. 11,
Beersdal. Ind; woonk. 36 m 2
met open trap, gr. aanb.
keuken met app., 3 slpks.,
gr. badk. m. ligb. en douche,
gr. balkon, kelder, garage en
berging. 1n1.*045-721226.

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.
Kleine WONING in Geleen
tegen een kleine woning in
Eygelshoven. 04490-44597.

Ruime hoekwoning met tuin
en 4 slpks te Nieuwenhagen
te ruil teg. andere HOEK-
WONING in Landgraaf. Inl.
tel. 045-317781.

im. . . ■

Kamers
Te huur zonnige KAMER
met eigen kookgelegenheid.
Tel. 04459-2120.
Te h. eenpers. gemeub.
KAMER, eigen keuken, al-
leen personen boven de 25
jaar. Prins Hendriklaan 112
Brunssum. Tel. afspr. 10.00-
-17.00 uur. 045-252000
Te huur zit/slaapkamer te
HOENSBROEK, tel. 045-
-229654 (na 14.00 uur)
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1, Kerkrade.
Te huur gevraagd kamer in
ROERMOND of omgeving.
Tel. 04750-27070.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Een selectie uit ons aanbod nö-risk occasions:
Polo Coupé Sprinter rood 1986 ’ 13.500,-
VWPolo3-drs 1986 ’ 11.500,-
VW Golf div. uitvoeringen 1985/1987
VWGolf CLTurbo diesel 1988 ’ 22.500,-
VW Golf Diesel 1983/1987
Audi Coupé GT 1982 ’ 14.500,-
Audi 80 1.8 grijsmetallic 1987 ’ 26.950,-
Audi 80 1.8 blauw 1988 ’ 29.950,-
Fiat Panda 1000CL rood 27.000km 1987 ’ 9.950,-
Mazda323l.3LX 1988 ’ 17.950,-
Opel Kadett 1.6 SGT blauw 1987 ’ 20.500,-
Opel Kadett 1.2 1986 ’ 13.950,-
Peugeot2osXE 1987 ’ 13.950,-
Peugeot 309 XL Diesel 1987 ’ 18.950,-
RenauItIBGTLLPG 1986 ’ 10.895,-
Citroën BK 14RE, kl. rood 1987 ’ 16.500,-
Daihatsu Charade TX 1987 ’ 13.950,-
Ford Siërra 2.3 diesel 1987 ’ 18.950,-

Alle auto's zijn ANWB gekeurd!

Autobedrijf Ploemen-Schols
Uw VW Audi dealer

Ambyerweg 2, Meerssen. Tel. 043-644888.

Te k. aangeb. ideale bestelwagen
Renault 1.4 Express

km.stand 26.500. Bouwjaar juni 1988, grijs kenteken.
Prijs n.o.t.k. Tel, ma t/m wo.: 045-459230.

Te k. gevr.
Toyota's

PERSOONLIJKE LENINGEN DatSUnS
(96 mnd verbouwing en 120 mnd. boot en caravan) teveps toyota .bussen en

Netto in eff. jaarrente 120 mnd. 96 mnd. 60 mnd. datsun-bussen 4-en 5-drs.
handen bij alle loopt, termijnbedr. termijnbedr. termijnbedr. vanaf bwj. '78 tot '84. Bellen

f 10.000,- 13,4% I~ÜÏ7- f 166.- f 225,- _tot 's avonds 10.00 uur.
M5.0C0,-- 13,4% f 221,- f 249.- f 338.- Correc en met vrijwaring.
f2O 000,- 13,4% f 294,- f 332.- . 451,- lel. 045-443996.
/ 40.000,- 13.4% / 589.- t 664.- f 903.- Te k. gevr. LOOP-sloop en
f 80.000," | 13,4%- | M179,- | f 1329,-- | f 1806,- schadeauto's, correct met: vrijwaring. Tel. 045-443996

DOORLOPENDE KREDIETEN gratis afhalen tot 's avonds
1 1 1—— 1 10.00 uur.

netto in maandterm. maand- eff. jaar- theor. ~ _.„,_^_^_-_, _-_-... IT~L
handen mcl. rente rente rente looptijd Het PICCOLOTEAM van het

Limburgs Dagblad bestaat 1
f 5.000,- f 100,- 1,15% 14,6% 75 jaar en viert feest! Profiteer
_&__!!_" \ ?£'" I'SJS X II en informeer naar onze tij-

-0 000-" '- % % delijke aanbiedingen. Bel nu
\l°oZ:-- ',&. !:..% 13.4% 7_

tw
H
ef Piccol°-

f 75.000,- . 1500. - 1,06% 13.4% 72 leam regen i wei.

ga. . mm. [ Te k. Ford Fiesta 1000 C,
1/1 I Tanelswi|zigmgen voorbehouden Tarieven met ingang van 1 03-90 bwj.'B7, Kapelstr. 31a,
lfc*l lM Geopend van 08.30-21.00 uur; zaterdags van 09.00-16.00 uur. Sibbe-Ijzeren. 04406-14213

BBBrTt77'^fQWWW*W*W1m*WBBWW!fmB I Te k. zeer mooie BMW 318,
"A onnon __!u _l »■ \{'Aï iMtlfrlli I*l4*ll I uitoouwset, sportv. Apk 3-I X éf\{\r\ I '91, zeer goede motor, vr.pr.

1' ' n■ |' Hartnnstraat 38, 5611 PB Eindhoven ■ tf"-,*.^"
Bouwmaterialen

Levering van geslepen glas voor:
Glazen tafels, wandmeubels etc.

Spiegels
In verschillende uitvoeringen en kleuren
Glas in lood sierruitjes

Klassieke en moderne uitvoeringen in:

Gebrandschilderd
glas op glas

Hardglazen binnendeuren
Mesterom-Bunde, Pr. Ireneweg 6. Tel. 043-645959.

Terras- en oprittegels
Cobbelstones, sierkeien en

bloembakken
Arnold Opreij

Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven

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

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).

KANTELDEUREN. Maga-
zijnopruiming diverse deu-
ren met lichte beschadiging.
Bel voor informatie: Boels
Deuren Edco b.v., Nuster-
weg 80, Sittard. 04490-
-15252.

Reparaties
Reparatie Keukens; vervanging apparatuur, bel:

WOCOM. Tel. 045-711864.
Vrijblijvende prijsopgave.

TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. 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.

Geldzaken >

Voor Uw BELASTINGAAN-
GIFTE of administratie. Be-
lastingadviesburo Drs.
Timmermans, 045-752284.

Landbouw
Te koop zware

Aspergeplanten
ras Boonlim en Geynlim.

Maatschap Duyf, K. Heide 2,
Maasbree.

Tel. 04765-1512 of 2342.
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Gelegenheid tot INSCHA-
REN van runderen. Tel.
04493-1685.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Auto's

Eerste klas occasions
VAN 1e EIGENAAR

Peugeot 205 1.4 luxe, 3-drs. 1987, schuifdak, 5-versn.
Renault 19 TX 1989, 5-drs. schuifdak, div. extra's.

Opel Kadett 1.3 S, 5-drs. 1986, als nw.", rood.
Opel Corsa 1.2 S, 1984, luxe uitv. groenmet.

Citroen BK 1.4 E, 1984, rood, 5-versn.
Citroen Axel, 1985, leuke auto.

Ford Escort VAN, 1988, grys kent.
GRASBROEKERWEG 28, HEERLEN . TEL. 045-722463.

Het
Piccoloteam

van het Limburgs Dagblad bestaat 1 jaaren viert feest!
Profiteer en informeer naar onze

tijdelijke aanbiedingen
Bel nu

045-719966
Het Piccoloteam regelt 't wel.

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?

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

Alfa SPIDER QV zilvermet. ALFA 90 QO 2.5 injectie, zil-
-27.000 km, '88, vr.pr. vermet. '87, vr.pr. ’ 24.500,-
-’38.000- mcl. BTW-nota. mcl. BTW-nota. Tel. 043-
Tel. 043-471673. 611653.

Volvo-Demonstratie-Auto's
Volvo 740 GLT 16 Valve, antracietmetall 1989
Volvo 740 Grand luxe, blauwmetall 1989
Volvo 440 Turbo, smokesilvermetall 1989
Volvo 440 GLT Injection, wit 1988

Volvo A. Klijn, De Koumen 7,
Hoensbroek. Tel. 045-220055

Volvo Stationcars
Volvo 745 GL Turbo Diesel, wit 1987
Volvo 745 GLE, autom. LPG, blauwgroenmet 1987
Volvo 744 GL,LPG, grijsmet 1987

Volvo A. Klijn, De Koumen 7,
Hoensbroek. Tel. 045-220055

Te koop lichtgew. 4-5-pers.
TOURCARAVAN merk Di-
gue, 4.10 mtr., met ijskast,
doucheruimte en nw. voor-
tent. Gew. 535 kg, pr.
’6.500,-, bwj. '86. 045-
-323178.
Te k. MAZDA 626 automa-
tiek, bwj. '79, APK 10-'9O,

’ 1.250,-. Tel. 045-316940.
Te koop Opel KADETT die-
sel, 5-drs., bwj. 83, 100% in
orde, ’ 5.750,-. 045-316940
CITROËN BK 1900 diesel
'84, APK 391, extra's. Vr.pr.

’ 6250,-045-318521

Opel KADETT '80, 5-drs.
HB Berlina APK 391

’ 2950,-045-322619.
ALFA 33 1.3 rood, bwj. '89,
17.000 km. Tel. 043-
-471673.
BMW 318i, 1982, geen 2e
zo mooi, div. extra's, tel.
045-460445

BMW 323i, bwj. '84, verl.,
electr. spiegels en ramen,
met kantel/schuifd., pr.
’16.500,-, APK gek. kl. an-
traciet. Tel. 045-317516 of
320862.

Proficiat Sjeng Peter ThornpT"
Proficiat en succiOll{

f|j op de CDA-lijst
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Vandaag ook op LD-TV! "^'e
BMW 728 i, 1985, kl. blauw-
met. m. veel extra's 0.a.:
ABS, airco, 1.m.-velgen,
LPG, trekh. electr. spiegels,
radio-cass., 4 hfd.st., 5-bak
enz. enz. Autobedrijl
BOSCHKER, Heerlerweg
67 Voerendaal. 045-751605
OPEL Kadett 12 N '80, 3-drs

’ 3.500,-; Renault Fuegc
GTL '81 ’ 4.500,-; VW Goll
D '79 ’ 3.600,-; Honda Civic
automaat, '80 ’ 2.900,-; Fial
Ritmo '83, ’3.900,-; Ope
Ascona '81, ’3.500,-; Mit-
subishi Galant '80 ’ 1.900,-
Colt '79, ’1.950,-. Oude
Landgraaf 101 Schaesberg-
Landgraaf. Tel. 045-311078
Te k. BMW 732i, bwj. '84 er
Opel MANTA, bwj. '81, mr.
mog. Caumerweg 38, Hrl.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. gevr. AUTO'S var
1980 tot 1990 ook schade
en sloop. Tel. 045-319784.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

-FIAT Uno XS 75 I.E, 1 r: 13.500 km. bwj. 88 I i, 42 Heerlen. ,
■ Te k. van dame Fiat Pi
jbwj.'Bs, auto is als n
f ’5.750,-. 04490-3912?

'FIESTA 11 Festival al- 70.000 km / 3.950,-. Van,
> sielenerf 544 Hrl.-Renj]
iFord FIESTA 1.6D,
! Opel Senator 2.8 S, »ar\stc; 1980; BMW 728i, LPG, met ,
J Tel. 04490-29862. Schot-Ford SIËRRA 11-'B2^ B; Ghia, duurste uitv., veile B> tra's, ’ 6.600,-. 045-32 j>reng

" Te koop Ford TAUNU* '^
_

L, type '81, APK, kl. g.'a.nd>
1 Demstraat 26, Hoensbf !Ue e

' <kinde■ HONDA Civic bwj. '79, Va
u*

_
mooi en goed, APK, 'rjp. ’ 1.200,-. Tel. 045-420j ê

! Te koop HONDA Maar^. bwj. '80. Inl. 045-7251jj_>—^
]LADA 2107 bwj. 85 p,
'■ gasinstall., APK gek., 1 C-f. ’ 3.250,-. Tel. 045-2703

Voor Piccolo's
zie verder paginaj '
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Lee Towers
zingt voor

gehandicapte
kinderen

J van onze showpagina-redactie

fjEERLEN _ Lee Towers zingt[^staande donderdagavond
'Ejf1 de Big Band van Willy

tijdens het Lions Cha-'V-y Ball in 'De Peppermill' aanV* Beitel te Heerlen. De op-
i] ngst van deze overigens be-f °ten avond is bestemd voor ge-jjandicapte kinderen in Roeme-tj ,en de uitbreiding van eenkinderziekenhuis in de buurt
i_jan Timisoara. Organisator vanlreze besloten showavond is den»ns Club Kerkrade, die 12V-.i^bestaat.

Eigen FM-net Radio I

Bouw nieuw
zenderpark

duurt 2½ jaar
Van onze rtv-redactie
| - Radio 1 kan over

igeveer twee-en-een-half jaar
r!^r beschikken over een lande-
jiJke dekkende FM-frequentie.

r^armee beschikt de Nederland-
je radio over 5 FM-netten. Radio
...heeft onlangs haar oorspronke-yke FM-D freqentie moeten in-keren ten behoeve van de re-Sionale omroepen. Sinds okto-er vorig jaarzendt Radio 1 vrij-. ®1 alleen nog maar uit via het

AM-net, dat kwalitatief
..ee' minder goed is. Deze situa-e heeft deze radiozender nogal
>.at luisteraars gekost.e bouw van het nieuwe FM-H
>,et 's mogelijk geworden nu de

van Beheer van de Noze-j^a. die de zenders beheert, zijn
pedkeuring heeft gegeven. Al
j*nge tijd wordt door de omroe-pen gevraagd om de bouw vaneh nieuw FM-net. De kosten,a« een dergelijk landelijk dek-
|.?hd zenderpark bedragen jaar-

_
Jks 2,3 miljoen gulden. De tota-. aanlegkosten bedragen ruim

ri 0611 gulden. Het ministe-e heeft steeds geweigerd de fi-
nanciering van het nieuwe net

zijn rekening te nemen. Dat, et FM-H net er nu dan toch nog
°mt heeft te maken met wat ex-varuimte in de begrotingvan de
02ema.,°lgens een woordvoerder vanNOS ligt het voor de hand dat

nieuwe FM-net gefaseerd zal
orden ingevoerd en niet ineens.
oordeel van een FM-net bovenen AM-net is dat de kwaliteitstereo) van FM vele malen beter

die van AM.

Negatief
Negatief vindt Van Westerloo dat
het in de afgelopen twee jaarniet
gelukt is tot één zenderredactie
te komen. „Dat is mijn ideaal. Je
zit op Nederland 3 toch met een
hele berg zendgemachtigden, die
ieder vanuit hun eigen autono-
mie werken. Een zenderredactie
zou de programmering meer
kunnen inrichten naar de be-
hoeften van de kijkers dan naar
de behoeften van de zendge-
machtigden. Er zou één iemand
de baas moeten zijn, die zegt: en

zó moet het." Wat dat betreft kan
hij zich vinden in het onlangs ge-
publiceerde voorstel van de Me-
diaraad, die pleit voor een nieu-
we, overkoepelende NOS. „Dan
heb je meteen de baas in huis, die
zegt: zo ga ik het programma in-
delen. Nu moeten wij voortdu-
rend compromissen sluiten. Dat
is een slechte zaak. Want nu kan
het bijvoorbeeld gebeuren dat er
een zendgemachtigde op een
avond twee mooie documentai-
res uitzendt en een ander vervol-
gens ook. Da's in totaal vier do-
cumentaires. Zo maak je geen
goede televisie-avond."
Van Westerloo kan niet zeggen
dat één specifieke zendgemach-
tigde de afgelopen jaren dwars
heeft gelegen. Trouwens dat
woord wil hij helemaal niet in de
mond nemen. „Je moet je goed
realiseren dat ze allemaal een
taakstelling hebben, een achter-
ban waar ze voor staan. IKON,
RVU, Humanistisch Verbond en
al die anderen hebben ieder hun
eigen belangen en zijn niet in
staat hun programmering onder-
geschikt te maken aan het alge-
hele belang van.het derde net."
De meest storende factor vindt
Ed van Westerloo de program-
mering van de cursussen van Te-
leac. „Die willen op de best mo-
gelijke tijden uitzenden en zullen
nooit zeggen: nou, terwille van
het net algemeen belang gaat we
het anders inrichten."

Jazznight in Vaals
197^ ? ~ De Jazzclub 'Vaals
elfd S het voor haar loPende
dap seizoen aanstaande zater-'Sif a ,met een Jazznight in zaal

aan de Maastrichterlaan
ged

ln Vaals. Voor het muzikaleJaz_fk e zorgt de Evergreen
lgoo ,nd uit Asten, die ook in
Was al een keer in Vaals te gast

b-f Evergreen Jazzband (1978)
j taat net een jaartje langer dan
<lee__Z2Club van Vaals- Tweemaal
'arm men mee aan Varas Dixie-

>^competitie en finalist werd
tiva! 113 het Bredase Jazzfes-
Van _?n de dixieland-competitie«n de NCRV. De stijl van de
het kgreen Jazzband kan men
Benri Ste omschrijven als 'swin-
iw .f. dixieland', vergelijkbaar
Sen 1 Van Chris Barber. De ne-
Ja

_ , 'eden tellende Evergreen
tron/nd0n/nd bestaat uit Ellen Vel-
no, &ang)' Nout de Bruyn (pia-
Qe' tlm Deckers (drums), Jan
ren vf (basgitaar), Richard Bee-
Mart mpet en bugel), Mike
Vlens (saxofoon en klarinet),
Mart m trombone), Carel
Gonri- (banJ° en gitaar) en Jan
bez' le (tuba en saxofoon).
°m 2l JanZmght in Vaals begint
Vrü . uur en is voor iedereen

Be,;be,;?e ■ Ever9reen Jazzband
dan aanstaande zater-
*ei2om S het elfde iaéz-

Beeldvorming
De beeldvorming bij het publiek
van Nederland 3 zit van Wester-
loo ook behoorlijk dwars. Die is
dringend aan verbetering toe.
„Als ikzelf 's ochtends in de
krant kijk naar de programme-
ring van net 3 dan zie ik toch zon
brij: NOT, Politieke Partijen,
Staatsloterij... NOS-Laat is toch

een goederubriek, maar dievind
je gewoon nauwelijks terug tus-
sen de andere programma's. Het
beeld van Nederland 3 is niet zo-
danig dat je zegt: daar is altijd
wat. En dat terwijl er iedere
avond wel degelijk iets is. Maar
het is toch in zn totaliteit te
zwaar, te eenzijdig. Educatie
moet je doseren, niet 'overdose-
ren. Wij overdoseren op het
ogenblik in geweldige mate."
Van Westerloo wijst erop dat Ne-
derland 3 zich in de programme-
ring toch wat meer moet gaan
richten op grotere doelgroepen.
„Ik denk dat we met elkaar moe-
ten afspreken dat de program-
mering tussen half zeven en half
twaalf gericht moet zijn op een
breed publiek. En dan bedoel ik
niet dat we een miljoenenpu-
bliek moeten bereiken. Maar we
moeten welvoldoen aan de mini-
mumeisen die voor een massa-

medium als televisie gelden. Het
is ontzettend moeilijk om dat in
getallen uit te drukken, maar ik
denk toch aan een gemiddelde
van 250.000 mensen."
Ed van Westerloo benadrukt dat
Nederland 3 geen teleurstelling
voor hem is geworden. „Nee, nee
hoor. Absoluut niet. Het kan wel
beter. Maar als we Nederland 3
niet gehad hadden, dan was onze
programmering al helemaal van
de Nederlandse televisie ver-
dwenen. Zeker in de concurren-
tieslag met Veronique. We moe-
ten het net alleen beter verko-
pen, het imago ombuigen. Nu la-
ten we bijvoorbeeld iedere
avond zien wat er de volgende
dag te verwachten is. Daarin ma-
ken we geen onderscheid. leder-
een krijgt evenveel aandacht. Als
je dat dan ziet... Voordat je bij
Van Gewest tot Gewest bent,
denk je al: daar is dus niks bij
voor mij."

" Ed van Westerloo: ,JsJederland 3 wil geen miljoenenpu-
bliek, maar wel een gemiddelde van 250.000 mensen."

show

JohannStrauss
Orkest uit
Maastricht
bij het ZDF

Van onze rtv-redactie

'[MAASTRICHT - Met de lente in
jöntocht is het Johann Strauss

.Fkest uit Maastricht onder lei-
ding van André Rieu op deze

te zien en te
3jJoren bij het tweede Duitse tv-j£?t" (ZDF). In het programma

speelt het Jo-'J>ann Strauss Orkest de Früh-
[^ngsstimmenwalzer van Johann
rftrauss. Tele-Illustrierte begint
?ni 17.15 uur.

Ed van Westerloo doel voorstel voor eigen journaal om tien uur

'Nederland 3 te zwaar
en veel te eenzijdig'

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Een eigen Journaal van tien minuten om
tien uur, NOS-Laat naar halfelf en daar tussenin van maan-
dag tot en met vrijdag een Sportjournaal van een kwartier.
Dat is het voorstel van NOS-televisiedirecteur Ed van Wes-
terloo aan het bestuur van de NOS. Wijziging van het pro-
grammaschema van Nederland 3 is noodzakelijk. Drin-
gend noodzakelijk zelfs, vindt Van Westerloo. Want Neder-
land 3 wordt slecht bekeken en het is zaak dat ook dit net
een bijdrage levert aan de concurrentiekracht van de pu-
blieke omroep contra Veronique.

Door paradepaardje 'NOS-Laat'
een half uur later te laten begin-
nen dan nu, vindt in ieder geval
geen overlapping meer plaats
met de actualiteitenrubrieken op
Nederland 1 of 2. Die staan, zo is
de bedoeling, vanafoktober rond
de klok van halftien geprogram-
meerd op een van de beide net-
ten. Op het andere net is rond die
tijd een amusementsprogramma
te zien. En dat komt de keuze-
mogelijkheid van de kijker flink
ten goede. Terugkijkend op twee
jaar Nederland 3 heeft Ed van
Westerloo gemengde gevoelens.
„Er is een positief en een negatief
aspect. Voor de komst van het
derde net konden we heel moei-
lijk uit de voeten met de verslag-
geving van evenementen. Daar
was nauwelijks ruimte voor.
Sportverslaggeving moest regel-
matig afgebroken worden. Nu
zijn niet alleen sportevenemen-
ten, maar ook grote gebeurtenis-
sen als de vrijlating van Mandela
allemaal live te zien geweest op
Nederland 3. Terwijl het daar-
voor altijd moeilijk was. Want
niet iedereen ging even gemak-
kelijk opzij."

Verkiezingen:
NOS-tv óók

met reportages
uit Maastricht

Van onze rtv-redactie

MAASTRICHT - De program-
ma's van de NOS-televisie staan
op woensdagavond vanaf 19.00
uur in het teken van de gemeen-
teraadsverkiezingen en voetbal-
len. Op Nederland 3 zijn reporta-
ges te zien uit verschillende ge-
meenten, zoals Groningen,
Maastricht en Rotterdam.
Bovendien begeeft het televisie-
team zich naar vijf lokaties waar
de grote partijen bijeenkomen.
Zo zijn er beelden van het CDA
in Den Haag, de PvdA in Hilver-
sum, de VVD in Amersfoort,
D'66 in Muiden, en tenslotte
Groen Links in Amsterdam.
De uitzending wordt besloten
met een debat onder leiding van
VARA-presentator Paul Witte-
man, waarin tweede-kamerleden
van Mierlo, Beckers, Voorhoeve,
Brinkman en Wöltgens het van
elkaar proberen te winnen. De
presentatie van de programma's
is in handen van Ferry Mingele
en Karel van de Graaf.

Nieuwe
eindredacteur
bij Echo (KRO)

DEN HAAG - Carine Eijsböuts
(39) volgt per 1 april Harold Bier-
vliet op als eindredacteur van
KRO's Echo en Teletekst. Eijs-
böuts werkte voorheen onder-
meer bij het Amsterdamse uni-
versiteitsblad Folia Civitatis en
bij de Nederlandse redactie van
het Amerikaanse persbureau As-
sociated Press. Harold Biervliet
wordt het nieuwe hoofd radio-
dienst van de RVU.

Bowie-fans
willen vooral

repertoire
jaren zeventig

Van onze
showpagina-redactie

HEERLEN- De fans
van David Bowie ho-
ren het liefst zijn re-
pertoire uit de jaren
zeventig. Die conclu-
sie kan worden ge-
trokken uit de 'pho-
ne in', die Mojo Con-
certs, KRO en PTT
Telecom hebben ge-
houden met het oog
op zijn concert in
Ahoy' op 30 maart..
De top twintig met
verzoeknummers
voor dat optreden,
gebaseerd op ruim
13.000 'telefoontjes',
bevat slechts enkele
nummers uit het re-
centere verleden.

Bovenaan de lijst
eindigde met ruime
voorsprong 'Heroes'
van het gelijknamige
album uit 1977. Een
veel grotere verras-
sing was de tweede
plaats voor 'Rock 'n
Roll Suicide' (1972),
dat de 43-jarige pop-

ster maar weinig op
het podium heeft uit-
gevoerd. Derde in de
rij van meest gewil-
de aanvragen, is het
meer dan tien minu-
ten durende 'Station
To Station' (1976);
vierde 'Space Oddi-
ty', Bowie's eerste
hit uit 1969.
De resterende lijst: 5.
'Wild Is The Wind'; 6.
'Five Years'; 7. 'Re-
bel, Rebel';. 8. 'Let's
Dance'; 9. 'Ashes To
Ashes'; 10. 'Fame';
11. 'Life On Mars';
12. 'China Girl'; 13.
'Ziggy Stardust'; 14.

Time'; 15. 'Chan-
ges'; 16. 'Moonage
Daydream'; 17. 'Gol-
den Years'; 18.
'Sound And Vision';
19. 'Young Ameri-
cans'; 20. 'Tonight'.
In het radio-pro-
gramma 'Studio 3
Aktueel' liet David
Bowie weten zich
wat betreft de eerste
tien nummers zeker
aan de enquête-uit-
slag te zullen hou-
den. „Misschien zelfs
wel de eerste vijf-
tien", aldus de En-
gelse zanger vanuit
Birmingham.

Nachtje in Lennons
bed kost 1500 piek

Van onze showpagina-redactie

AMSTERDAM - John Lennon
en Yoko Ono zijn definitief 'sa-
lonfahig' geworden. Aanstaande
zaterdag 24 maart opent het Am-
sterdam Hilton Hotel de 'John
and Yoko Honeymoon Suite' in
de gecombineerde kamers 1902
en 1904, die precies 21 jaareerder
het decor waren voor de 'Bed In'
waarmee het echtpaar de wereld-
vrede propageerde door een vol-
le week het bed te houden.

Het Hilton had als enige vijf ster-
ren-hotel in Amsterdam tot dus-
verre geen bruidssuite. Met toe-
stemming van Yoko Ono en naar
een ontwerp van de Amsterdam-
se binnenhuisarchitect en Beat-
les-verzamelaar Dré Kampfraath
wordt de suite voor 120.000 gul-
den zoveel mogelijk in oorspron-
kelijke staat teruggebracht in-
clusief raambiljetten, geluidsap-
paratuur (verpakt in zakken, ver-
wijzend naar de filosofie van de
bahaïsme, een uit Perzië stam-
mende godsdienst), witte vloer-
bedekking en een tweepersoons
whirlpool. Een nachtje in Len-
nons bed gaat 1500 gulden kos-
ten.
De bedenker van de bruidssuite
is de 39-jarige Robert Maslen,
sinds kort general manager van
Brussel Hilton, en tot voor kort
hoogste baas in het Amsterdam-
se hotel. „Op het allerhoogste ni-
veau in ons bedrijf bestond er tot
heden nogal wat weerstand te-
gen het realiseren van dit idee
omdat je je dan associeert met
rockmuzikanten, en die worden

door sommigen weer in verband
gebracht met drugs. De meeste
mensen die de tijd van Lennon
zelf hebben meegemaakt, zijn nu
tussen de 35 en 45, zijn gesettled
en verdienen inmiddels behoor-
lijk. Die associatie met opstan-
digheid bestaat niet meer."

Geen aasgieren
Maslen had Yoko Ono vorig jaar
op 4 juli, de Amerikaanse bevrij-
dingsdag, te gast en wist haar te
overtuigen van zijn goede bedoe-
lingen. Maslen: „We willen niet
alleen maar verdienen ten koste
van Lennon. We willen niet over-
komen als aasgieren die een
waardevolle en betekenisvolle
aktie van toen verkrachten." De
opening van de suite gaat dan
ook vergezeld van een kleine ex-
positie van Lennons grafiek, fo-
to's en memorabilia uit Ono's be-
zit.
Maslen: „Het aardige is ook dat
het hotelpersoneel er gezamen-
lijk de schouders onder heeft ge-
zet om de suite mogelijk te ma-
ken. We zijn amateurs, hobbyis-
ten op ditgebied. Jemoet een ex-
pert van buiten erbij halen om je
duidelijk te maken dat de salon-
tafel van een rotsblok moet wor-
den gemaakt omdat Ono daar
van houdt. Daarnaast staat er een
groot blok hout in de kamer als
stoel."

Is dat vervaardigd van 100 pro-
cent Norwegian Wood? Maslen,
beduusd: „Eh... haha, dat had
ook nog gekund."

" Wijlen John Lennon en Yoko Ono: 21 jaargeleden propa-
geerden zij de wereldvrede door een volle week het bed te
houden in het Amsterdamse Hilton-hotel.

Het Johann Strauss Or-fcest, dat vanavond te zien
in te horen is in 'Tele-Illu-nrterte'.

Dinsdag 20 maart 19907
Limburgs dagblad k



Limburgs Dagblad

Auto's
Speciale VOORJAARS-
VANBIEDINGEN bij auto-
>edr. Loek Schaepkens een
jreep uit onze voorraad van
ilm. 75 topoccasions: -Ford
Escort 1300, 5-drs,

' 8.950,-; Ford Siërra sta-
ionc, 5-drs, t. '84,

' 11.900,-; Fiesta luxe uitv.,
> kl., ’3.950,-; Escort sta-
ionc. ’ 4.500,-; Toyota
Starlet 1e eig. 50.000 km.,
87, ’ 11.900,-; Opel Rekord
raveler, LPG'B6 ’ 13.900,-;
(adett coupé 1600 SR,
'2.700,-; Corsa 1200 TR,
.0.000 km., '85, ’9.900,-;
(adett 1600S'85 ’ 11.900,-
-(adett 1200S'78, ’1.500,-;
Cadett coupé ’1.500,-;
Vscona 1600, '82, ’3.900,-;
/W Golf 1300, '83, nw.t.,
M 0.950,-; Jetta, LPG, t. '81
f 3.250,-; Jetta sport, LPG,
f4.900,-; Golf GTI, zwart,
82, ’9.900,-; Golf 1600 SC
81, ’ 5.750,-; Volvo 245 GL
stationcar, ’ 9.500,-; Volvo
.45, stationc. LPG ’ 7.950,-
-/olvo 340 autom., 83,
f6.000,-; Audi 80 GLS, 4-
Jrs, ’3.000,-; Renault 18
itationc, ’4.250,-; Renault
> autom. 5-drs '81 ’ 4.950,-
Honda Prelude, '83,
f 7.000,-; Suzuki Alto 1e eig
84, ’ 7.900,-; Nissan Micra
DX, '83, ’ 7.900,-; Alfa Giu-
etta, '81. ’2.900,-; Visa
super 2E, 1e eig., ’ 4.500,-;
skoda de Luxe, t. '85,
f 3.950,-; Visa spec. sport,
84, ’8.950,-; Fiat Uno 55,
i-drs, '83, ’6.250,-; Diver-
se inruilers v.a. ’ 750,-,
.limmenderstr. 110 Klim-
nen. Tel. 04405-2896.

Eurocasion
Nu kopen, betalen 1991

Informeer naar onze
spelregels

Citroen
AX 1 .OE '88 G

AX 11 RE '87-'BB M/G
AX 14 TRD diesel '89 M
Visa 11 RE '82-'B7 M/G
BK 14e-RE '83-'B9 MG

BK 16 '83-'B7 M/G
BK 19 '85-'B6M/G
CX 22 TRS!! '87 M
2 CV 6 '83-'B5 M/G
Diversen

Austin Metro 11-'88 M
Austin Mini Magie '88 G

Ford Escort 1.6 aut. '84 M
Ford Escort XR3i '83 G
Ford Sierra 20 GL '83 G
Ford Scorpio 11-'87 M
Fiat Uno 75 IE '88 G

Mazda 323 1.5 GLX '88 G
Nissan 1.3 SLX 6-'BB M

Opel Kadett 1.3 SR '83 G
Opel Kadett 1.2 S '86 M
Renault 11 GTX '84 G

Renault 5 Avenue '84 M
Renault 4 L '82 M

Saab 900 GLS 4-drs. '83 M
Seat Ronda '84 M
Skoda 130 L '86 G

Suzuki Alto GL '88 M
Toyota Starlet '86 G 'M is Maastricht G is Gulpen

CITROËN v. ROOSMALEN
Maastricht, Wilhelmina-

singel 58-62. 043-215154
Gulpen, Rijksweg 113.

Tel. 04450-1450.
.utobedr. E. CUSTERS,
/erl. Lindeln. 23, Oirsbeek
14492-5261. BMW 728iaut.
ichuifd. ABS sportv. nw.st.
e eig. t.'B2 ’ 9.500,-; Ford
:iesta t.'B4 nw. modelc 6.900,-; Mitsubishi Colt
"urbo t.'B3 ’7.900,-; 2x
Dpel Ascona 16 S HB t.'B3; 5.900,-; Volvo 240 GL 6
:yl. Diesel t.'B3 ’8.900,-;
3MW 315 t.'B3 ’7.900.-;.W Kever bwj. '72 in nw.st.: 3.700,-; Datsun Cherry t.
32 ’2.900,-; Opel Kadett
itation t.'Bl ’ 3.900,-; Rover
!600 t.'B2 ’ 1.900,-; Mazda
123 t.'B2 ’4.900,-; Datsun
ïherry diesel, 5-bak, t.'B4,
iw. model, ’ 6.900,-; Dai-
latsu Charade KG, t.'B2,r 2.700,-; Mitsubsihi Colt t.
31, ’2.500,-; Opel Rekord
!L S, t.'B2, ’2.900,-; Re-
lault 4 stationcar, geel kent.
'83. ’2.900,-; Datsun
.luebird 1.8 GL stationcar t.
33 ’6.500,-; BMW 320 6
y\., aut., t.'Bo, ’3.900,-;
:ord Escort station t.'Bs
.PG ’ 6.900,-; Opel Kadett
600 S Coupe bwj.'79
: 3.900,-; Lada 2105 t.'B4: 2.300,-; Renault 5 TL t.'B3
4.900,-; Golf Sprinter t.'Bl,
3.100,-; Renault 5 Par-

ienne t.'B3, ’4.900,-; VW
T-bus personenvervoer t.
32 ’ 5.700,-. Opel Ascona
9 S, '78, autom., ’ 1.400,-;
/lazda 121 coupé bwj. '77 i.
.g.st. voor liefhebber
2.100,-; Lada 1500 S, sta-

on, t.'Bs, ’3.500,-; Rover
000 S t.'B4 nw. st. koopje
4.500,-; Honda Prelude
lutomaat t.Bl sportv.
4.500,-; Opel Kadett 13 S
'81 ’4.900,-; Opel Manta
!L SR, HB, t. '80, ’ 2.900,-;
)pel Kadett bwj. '81,
4.900,-; Mitsubishi Celes-; 2000 GT '81 ’2.900,-;
)pel Rekord 2 Itr. t.'B2
3.500,-; Talbot Solara 1.6

iX t.'B2, ’2.900,-; Datsun
'iolet 5-bak t.'B2 ’ 2.700,-;
)pel Kadett station t.'Bt
4.900,-; Simca Bestel '82
2.900,-; Opel Ascona t.'B2
2.700,-. Div. goedkope in-
jilers, alle auto's met
ieuwe APK. Geop. van
ïaand. Fm vrijd. 9.00-19.00
ur, zat. tot 17.00 uur. Inr.
n. gar. mog.

AAZDA 626 1.6 4-drs. t. '80,
we. bnd. en uitl. APK 5-'9l.
1.650,-. 045-230346.

'e koop MAZDA 323 sedan
36, 50.000 km. Tel. 04754-
-11130.
/lAZDA 626 GLX Coupé,
DOd, bwj.l2-'B3, sportuitv.,
portvelg., spoiler, sunroof,
ir.n.o.t.k. 045-463072
/tERCEDES 280 S, in nw.st
leen 2e zo mooi, pr.
7.500,-, mr. mog. Kunder-
ats 26, Kunrade, (bij de
erk). Tel. 045-752547.
'e k. MINI 1000, bwj. '77,
_=K, pr. ’500,-. Tel. 045-
-44481.

Vrachtauto, huiflaadbak met
laadklep, verkeert in goede
staat, merk DODGE, bwj.
1979, laadvermogen 9 ton,
inhoud 35 m3. Courage B.V.
Hoensbroek. 045-210715.
Mooie ASCONA 4-drs., bwj.
'81, met radio en trekh. Pr.
’2.250,-. Tel. 045-422610.
Opel KADETT 1.6 diesel LS,
nw. mod. '87, div. extra's, in
abs. nw.st., ’ 12.750,-. Tel.
045-455778
Te k. Opel KADETT bwj.'Bo,
groenmet., klein def., tel.
045-256115.
Opel KADETT D-type 1300,
3-drs., bwj. '81, nw. APK,
’3.250,-. 045-323178.
ASCONA 16 LS 10-'B6,
LPG, 86.000 km, wit, 2-drs.,
alarm, stereo enz., als nw.

’ 10.750,-. 04406-14408.
Te koop PEUGEOT 405 1.9
GLD april '89, 51.000 km, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-425935.
Te k. RENAULT 4 F6combi,
bwj. eind '82, APK 1 jr., i.z.g.
st., vr.pr. ’ 2.650,-. Heerler-
weg 80, Voerendaal.
Te k. SUZUKI Alto, 3-drs.,
bwj. 10-'B4, als nieuw,

’ 5.450,-. Tel. 045-453572.
TOYOTA Corolla de lux, km.
st. 77.000, vr.pr. ’1.200,-, i.
z.g.st. van onderh. Tel. 045-
-259297, na 18.00 uur.
Te k. TOYOTA Landcruiser
Diesel, motorisch en mech.
100%, pr. ’8.500,-. Tel.
045-273340.
Mooie Toyota CELICA cou-
pé ST, APK tot 12-'9O, sp.
wielen, ’ 2.500,-. Unescostr
98, Vrieheide-Heerlen. Tel.
045-225913.
GOLF 13 S GTi look als nw.
72.000 km ’4.750,-. Til-
burgstr. 43, Heerlen.
Te koop GOLF GTI z.m. ge-
heel uitgeb. n. sportuitl.,
kuipst., alu velgen, br. ban-
den, parelm.-wit. Paulus
Potterstr. 5, Brunssum.
VW GOLF diesel, bwj. '79, i.
z.g.st. Tel. 045-255304, na
17.00 uur. Dr. Schaepman-
str. 12, Brunssum.
Te k. VW Golf, zeer mooi! m.
veel extra's, bwj. '80, i.z.g.st.
pr.n.o.t.k. Zwaluwstr. 10
Heksenberg (Hrl).
VOLVO 340 automaat nov.
'86, i.z.g.st., weinig km.,
gunstige prijs. 04490-34411
VOLVO 360 GL '86 div. ex-
tra's, slechts ’11.900,-. El-
ke keuring toegest. Tel.
04490-12138.
Te k. VOLVO 244 GL, bwj.
1980 met revisie motor, APK
gek. Tel. 04750-22201.
VOLVO 343 DL, aut., zeer
mooi, bwj. okt. '80, km.st.
91.000, radio-cass., div. ex-
tra's, APK 10-10-90, kl.
rood met striping, pr.

’ 3.500,-. Tel. 04493-4607.
VOLVO 343 DL aut. '78 APK
22-3-91 loopt als nieuw vr.
pr. ’1.350,-. Haessenstr.
44, Landgraaf-Schaesberg.
Wij betalen een goede prijs
voor uw AUTO. Tel. 045-
-414372 of 422959.
FIËSTA '79 ’ 1.250,-; Kever
'73 ’1.250,-; Golf aut.
’1.750,-; Golf 1600 '78;
Capri; Starlet. 04499-3398.
Garage Central, t.k. Ford
ESCORT 1600i, 5-drs. bwj.
'88, kl. wit en Peugeot 205,
5-drs., bwj.'B9, kl. blauw met
Bovag-garantie. Rijksw. Z.
97, Geleen, 04490-43175.
Toyota Starlet '81; Suzuki
Swift 13 GL '87; Suzuki Alto
4-drs. '86; Suzuki Alto '86;
Suzuki Alto autom. '85; Su-
zuki Alto autom. '84; Suzuki
Alto 83; Opel Kadett '82; O-
pel Kadett autom. sedan '86;
Opel Kadett 1300 GS '86;
VW Passat D '81; VW Golf
1300 '87; VW Golf D '87;
Volvo 360 injection '85; Audi
100 D 84; BMW 320 i'86;
BMW 316 rood '85; BMW
316 wit '85; Mercedes bus
207 D '86. Autobedrijf
REUBSAET, Op de Vey 47-
-49. Geleen. Inr.-Gar.-
Financ. Tel. 04490-44944.
Uw adres APK keuringen.
Alle auto rep.
Ford Escort 1.6 Bravo 5-bak
'84; Opel Kadett 1,3 N LS
'85; beiden ANWB-gek. en 6
mnd. garantie; Mitsubishi
Montero, type Pajero, geel
kent. '87; Ford Escort 1.3
Laser 5-bak '81. Inruil en fin.
mog. Autobedrijf G.v.MIL,
Sportstr. 10 Kerkrade. Tel.
045-421787.
Te k. FIAT Panda 45 i.g.st.,
bwj. '81, APK 1991, pr.
’1.300,-. 045-317816.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610. ook 's avonds.

KADETT 12N '80 APK
/ 2.950,-; Kadett 12S '82
’4.250,-; Kadett D '83

’ 5.750,-; Kever '71

’ 1.250,-. 04499-3398.
Kadett 16 S Caravan '86;
Kadett 13 LS '87; Kadett se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 LS '86 en
'85;Kadett 12 S2x 84; Cor-
sa 12 S '84; VW Jetta '80;
Fiat Panda '86. Automobiel-
bedr. J. DENNEMAN,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
AUDIIOO 5 D met nw. motor
en kop. '83; Fiat Uno 75 SX
1.5 IE '88; Ford Fiesta 1300
S '80; Daihatsu Van Chara-
de Diesel '85; Alfa Sud 1300
S '79; Ford Taunus 1600
Ghia '79; Ford Fiesta 1100,
bwj. '80 , Lada 2105, '81,
Skoda 130 GLS, LPG, '86.
Kissel 42, Heerlen.
Te koop onder garantie en
service div. gebruikte auto-
mobielen. Suzuki Swift GTI
16 V. '87; VW Golf 1300
Manhattan GL '88; Ford Es-
cort 16 GL 4-drs. '84; VW
Golf Turbo Diesel '87; Opel
Kadett 18i '87; VW Golf Tur-
bo Diesel '86; Ford Escort
1600 GL '86; Mercedes 200
123 '83; VW Golf 1300 '88;
MG-B cabriolet '77; BMW
320 4 cyl. '80; BMW 320 6
cyl. '81; Opel Manta 20 GTE
div. extra's '82; Mitsubishi
Galant '81; Ford Siërra 16
'85; Opel Corsa 11 '84; Fiat
65 CL Ritmo '82. Inruil, fi-
nanc. garantie. Autoh.
FRANKEN V.O. F. Ganze-
weide 59, Heerlen. Tel.
045-216475.
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S, schade of defect
geen bezwaar. 045-416239.
Particulier vraagt AUTO te
koop, schade of defect geen
bezw. Tel. 045-728687.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Onderdelen ace.
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.
Autorijders opgelet! Voor al
uw gebruikte onderdelen
naar: Gebr. LIMPENS, Vos-
kuilenweg 59 A Heerlen. Al
onze onderdelen zijn reeds
uitgebouwd. Tev. inkoop
van uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
waring. Tel. 045-719136.
Alu. VELGEN voor Fiesta,
Civic, Mini,'tevens gebruikte
minionderdelen. Tel. 045-
-444481.

Aanhangwagens
Te koop AANHANGWAGEN
met alum. opbouw. Tel.
045-227160, na 12.00 uur.

Motoren
Te k. YAMAHA KT 600 bwj.
'87, pr.n.o.t.k. Tel. 04490-
-23605.
HONDA CB 900 FBoldoor
bwj.'Bl i.z.g.st., vr.pr.
’4750,- tel. tussen 17.00
en 18.00 uur 045-316544.

(Brom)fietsen
Te koop 2 DAMESFIETSEN
z.g.a.nw. Tel. 045-227160,
na 12.00 uur.
Te k. RACEFIETS Raleigh
’550,-. Tel. 045-441479.
Te koop gevraagd loop en
sloop VESPA en Puch Maxi.
Tel. 045-750393
Te koop PUCH Maxi, bwj.
'87. ’ 650,-. Snorbrommer
Peugeot, bwj. '85, ’ 500,-.
045-752574.
Te k. HONDA MT 5, bwj.
'87, i.z.g.st. ’ 1250,- Tel.
045-421844
Te koop Vespa CIAO en
Puch Maxi, als nieuw. Tel.
045-321231.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Sport & Spel

Opheffings-uitverkoop
Golfaanbieding
Alle Golfclubs nu ’ 50,- per stuk

Alle merken
Smash Sportspeciaalzaak, Theaterpassage 122, Kerkrade

Tel. 045-459230. '

Fitness-stunt
E3ody-trimstation, ’ 749,-nu voor ’350,-
Buikspierbankje, ’ 109,- nu voor ’ 89,-
Halterschijven per kg. ’ 2,80 nu voor ’2,50

Halterstangen:
'Kort ’ 21,50 nu voor ’15,00

* Gebogen ’ 54,-nu voor ’40,00

"Lang ’ 60,-nu voor ’45,00
enz., enz.,

Smash Sportspeciaalzaak
Theaterpassage 122, Kerkrade, tel. 045-459230.
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Caravans

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,
Heerlen, 045-722566

Comfort. 2-pers. camper.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’l5O,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Te k. VW-BUS, bwj. '81, met
verh. dak, inger. als camper,
geel kent., compl. ingericht
of kaal, t.e.a.b. Bongaardstr.
98 Hoensbroek 045-212080

Arcon campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper.

Bezoek onze showroom
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Vakantie
Wij bieden NATUURVRIEN-
DEN caravanstandpl. op
leeg staande boerderij in de
Belg. Ardenne bij Sankt Fith.
Hulp bij landschaponderh.
gewenst. Inl. 09-492445277

Kontakten/Klubs

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

06-320.330.03
Eindelijk zijn we zover.

Erotisch open-sex Paleis.
De Olifant

waar u 3x onbeperkt volop kunt relaxen voor 1 all-in prijs.
Onze Sex-O-theek biedt jonge sexy meisjes (18-24) o.a.

Thaise, Spaanse, Italiaanse en Hollandse. Onze tempera-
mentvolle dames vrijen en knuffelen met U aan onze

knusse bar. Paar uren vrij?Kom gewoon langs en proef de
de sfeer van 'n nudistische club. Naaktdansen. films, ook

aparte kamers met bad. Kluisje aanw. SM-kelder en slavin.
Safe sex. Ma. t/m vr. 14.00 tot 02.00 u.

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.

Kleren maken de man!!!
alleen bij ons niet...

Privéhuis Michelle
Tel. 045-228481/045-229680
Party/Sex/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

Sex'o'foon-box 06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Sexlijn 10 Gay Box
10 MEISJES 50 ct'min 06- Rotterdam beter een hete
r*r\r\ /-_/-_ o 4 r\ buur dan een verre vriend
o__:U. Otdó. 1 U 06-320.328.22 - 50 et/pm

Telefoonsex 1
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

Vrouwen vragen 06-320.328.30
Vrouwen spelen 06-320.321.62
Vrouwenbelsex 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 06-320.330.53

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

50 et p/m
Nieuw Club Pin Up Nieuw
Geopend va. 14.00 uur. Tel. 045-272929.

Rijpe
Vrouwen
320*323*45
Ervaren vrouw 50 c/m 06-

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

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

Zakenmensen
kiezen hun privé-adressen

bij bem. Buro Venus.
Inschr. dames. 043-257229.

Love
de enige echte

06-320.324.82 (0,50 p/m)

't zweet brak mij
uit toen onze

lichamen elkaar
raakten!

* Eroslijn *
06-320.321.22

50 ct.pm

06-sex
Betty

Hallo lieve beer
06-320.320.06

Annetje
Alles kits achter de rits
06-320.320.07

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

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten

VERNIEUWD 50 et p/m. 06-

-320.320.14
LIVE LIVE LIVE 50 et p/m

Sex-Box
06-320.325.06

We spraken af
op 't dames-

toilet
* Eroslijn *

06-320.321.22
50 ct.pm

De meisjes van Club
Nirwana op t.v.

gemist??? Wip dan binnen
en zie wat wij bedoelen met:

vriendelijk, stijlvol "thuis-
voelen", 7 dagen open van
19.00-03.00 uur. Nieuwstr.

147, Kerkrade 045-46 33 23

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

!! Lady Bizar !!
06-320.324.68...50ct p.m.
hete schokkende SM-Sex.

Gekleurde Sex
06-320.323.46...50ct p.m

Rijpe vrouw 41 jr.
Echtp. wilde lifesex met

bisex-meisje. Wij zorgden
ervoor. Het trio leeft zich uit

Trio-bisex
06c320.321.30 (50 ct.p.m.)

Het koele metaal van de
boeien

windt haar waanzinnig op;
Ria's 1e S.M.avontuur op
die zolder. 06-320.323.85

(50 ct.p.m.)
Het bos wordt dichter, het

bospad smaller, achter haar
die man... Tussen de

struiken
gebeurt het...

06-320.323.84 (50 ct.p.m.)
Als ze aan de grens wordt
gevisiteerd voelt Rhonda
hoe opwindend vrouwe-
handen zijn, het wordt..

lesbisch
06-320.330.52 (50 ct.pm)

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

Gezellige
dames

charmant, discreet bezoe-
ken U thuis of in hotel.
045-311895.

nieuw bij Denise
Samantha, Sandra, Lucie,
Sonja, Suzanne. Industrie-

str. 13 Kerkrade-W. va.
12.00 uur. 045-413887.

Sexlijn 10
50 et/min 06-

-320.321.10
Gratis Pornokalender 1990

Privé en escort
045-720916

Diep in de nacht brengen

2 mannen
Conny thuis. Dan willen ze

dat ze betaalt voor de lift, en... ze doet het!!!
06-320.326.70 (50 ct.p.m.)
Ze brengen haar naar een

verlaten

woonboot!
Op die stille plek leert Brigit

het van 2 mannen.
06-320.326.71 (50 ct.p.m.)

Juanita
Privé

045-229460.
Snel-contactlijn

In 24 uur Uw adv. op
06-320.326.73 (50 ct.p.m.)
sexcont. voor m/v en paren.
Gratis. Diskr. 010-4282395.

’ 50,- all-in ■

Katja, Stella en Monique
Tel. 045-423608.

Brigitte
Privé 045-254598.

Pas toen alles uitging
mochten we bij dit paar aan

huis de
lifeopname

maken, ze vergeten de band
06-320.326.92 (50 ct.p.m.)

Als 2 vriendinnen na s,
tennisen onder de do^ «

gaan, begint het me'
stoeien. Plots is he

lesbisch
06-320.330.19 (50 ctjj »

Angela komt bij een jong
beurtelings

doet ze het met de vrou"
de man; en dan 3 tege'

06-320.321.32 (50 ct-gj
De ruilsexbo*

snel resultaat. Géén
geschrijf, geen gewac^ k

Veel plezier nog deze n#l
06-320.326.99 (50 ctj*!l||
Op de bisexbök
vinden eerlijke mensefjlfe
kaar die weten dat er rjt
te koop is dan mannev.*»

vrouwtje.... 06-320.328'1v
(50 ct.p.m.) _J

dame zoekt gave knu 1,

meisje wil contact roe l
ervaren heer. Ze vinden

op de 1

generatiebox ,
06-320.326.27 (50 Ctgji 1

Trio-bisex-bo* 1

Voor vrouw vrouw maf^ 1
man man vrouwrelaties- 1

enige box die deze c°
tacten waarmaakt- j

06-320.326.88 (50 clpjy
Sauna Club
"EROS" .

Is geop. v. ma. t/m vr. *:
u. Hoolstr.lo3 Kerkra^
Geen studiowerk, maa

opgenomen in de

slaapkamer '
van een jong stel. PaS $het woest is, nemen w6^06-320.326.90 (50 ctgy

045-326191
Escortservice. AlH£>
Contactburo

Geleen J
Bern. in privé-adr. op n'Tel. 04490-48768^

Voor Piccolo's -zie verder pagina ,ü
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Nederland 2
"-13.05 Njeuws voor doven en

TROS
16.00 Belfleur. Gevarieerd middag-

programma. Presentatie: Nelleke van
derKrogt en Wilbert Gieske.

17.07 Het erfgoed Guldenburg. Duit-
se serie. Afl. 22: Een grote teleurstel-
ling. Thomas is in het geheim metKit-
ty Balbeek getrouwd.

17.50 Het luchtruim overwonnen.
14-delige Engelse serie over de lucht-
vaart. Afl. 8: Rivalen boven de Atlanti-
sche Oceaan.

18.52 Tik tak. Belgische kleuterserie.
Afl. 22.

18.55 Kijk tv. Populair wetenschappe-
lijk magazine gepresenteerd door
Wubbo Ockels.

19.20 TROS kieskeurig. Consumen-
tenmagazine met Wim Bosboom en
Mireille Bekooy.

20.00 (TT+««)Journaal.
20.27 André van Duin zingt. Liedjes-

programma met André van Duin, Si-
mone Kleinsma en Hans Otjes.

20.59 De TV-dokter. Adviezen van
huisarts Ferdinand Zwaan.

21.00 De TROS TV show. Show met
gasten gepresenteerd door Ivo Nic-
he.

21.54 De TV-dokter. Adviezen van
huisarts Ferdinand Zwaan..

21.55 Z0... of zo? 65 jaar medische
ontwikkelingshulp van en door de Ne-

derlandse Vereniging SIMAVI.
22.10 TROS Aktua. Actualiteitenru-

briek.
22.35 TROS Akuta laat. De rode maf-

fia, documentaire over de groot-
scheepse zwarte markt in Rusland.

23.30-23.35 ""Journaal.

9Esther Lybeert in 'Anita & the kids of Europe'. (Neder-
land 1 - 19.51 uur)

Duitsland 1
jj Heute.

IJ Unter der Sonne Kaliforniens.
serie. Afl.: Die Entdec-ung.

l'jjj» Gymnastik im Alltag. Afl. 4.
l"z~ Heute.
lu3 Gesundheit! Medizin im Ersten.
rerh.).

"*° Mosaik-Ratschlage. Dagtocht
!?r Frankfurt an der Oder.|' ? Heute.

Sj.
0 ""Mensch Meier. Amuse-er|tsprogramma gepresenteerd

°°r Alfred Biolek. (Herh.).|° Urnschau.'*5 Persoverzicht.
IB

U 0 ZDF-Mittagsmagazin. Met heu-
ac Nachrichten.
4j* Wirtschafts-Telegramm.
a£ Tagesschau.
t ? Flickerl und Fleckerl. Poppen-
£,re Afl.: Ein Frosch im Bauch.J| Disney Gummibarenbande.
'^fnfilmserie. Vandaag: Der einsa-
k Q

Drache en Die magische Flöte.
*4te Ia9esschau-
Ser y Dad! Australische comedy-
-5 3n' Afl- 21: Besuch der alten Dame.
Müii S° warS- Portret van Gerold
0m

'er die op de grote vaart zes keer
6 «Kaap Hoorn gezeild is.
6o

_
ia9esschau.

Ili'r* Das Recht zu lieben. Brazi-
i»_,, Se serie naar een roman van Ja-

{'ilm De Trickfilmscnau- Teken-
rM<_ o'. a opass am Dienstag. Kinder-jfeiramma.
I?"?c Tagesschau.
\y'il Trickparade.
J*5 Simon & Simon. Serie. Afl.:
'San Alibi fallt vom Himmel.

" ° Hier und Heute. Actualiteiten.

18.52 Liebesgeschichten. Der Ro-
senhain.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 »»Maz ab! Spelprogramma met

Harald Schmidt.
21.00 (TT)Monitor. Actuele reporta-

ges.
21.45 Magnum. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Der Hotelschnüftler.
Magnum bewaakt een juwelenten-
toonstelling in een hotel dat niet
braakzeker is.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Kulturwelt. Wie ein Steckenp-

ferd ms Staatsministerium kommt...
Reportage over het cultuurbeleid van
Lothar Spath, minister-president van
Baden-Württemberg.

00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
Gezamenlijk programma ARD/ZDF
13.45 Reisebilder aus derDDR. Van-

daag: Altenburg - toekijken in de
skaatstad. (Herh.).

15.15 Max H. Rehbein. Vandaag: Ge-
fahr am Rapti-River. (Herh.).

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

ner. Tekenfilmserie. Afl.: Das böse
Weib.

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

16.35 Minty in der Mondzeit. Jeugd-
serie naar het kinderboek Moonial
van Helen Cresswell. Afl. 2.

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

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

ment.
17.45 Hotel Paradies. 24-delige serie.

Afl.: Zwei sind einer zuviel.
18.15 Hotel Paradies. Serie vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Heimkehr nach
Afrika. Documentaire over Namibi-
sche politieke vluchtelingen.

20.10 00ZDF Sport extra. Voetbal:
kwartfinale UEFA-cup, FC Antwerp -

1. Köln. Rechtstreeks verslag vanuit
het Bosuil-stadion. Met in de pauze
ca. 21.00 Heute-journal.

22.05 SOS vermisst. 7-delige serie.
Afl. 4: Eine gewisse Marie. De blinde
componist Staphane meldt zijn vrien-
din Marie als vermist.

23.00 Das kleine Fernsehspiel. Der
grosseAlexander, 2-deligetv-film van
Theo Angelopoulos. Deel 2. (Herh.).

00.35-00.40 Heute.

"Rotraud Schindler en Volker Brandt in 'Hotel Paradies.
(Duitsland 2-17.45 uur)

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
*<-o _." en CA|-ab°nnees:

' zie schema exploitant
= zwart/wit programma

= stereo geluidsweergave
■jC ~ tweetalig bij stereo-app.

= teletekst ondertiteling

TELEVISIE
er|and 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57«erland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

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

België/TV 1
4-00 <_ u.ve. schooltelevisie. Economie:
(Vo,er- Afl. 3: 1992, wat wordt het?**£")■

!6- n Tecnnologie. Autotechniek. Afl.
l7.3Q^elbrandstofsysteem (V.0.).

met S|nja Mosa. Braziliaanse serie
'7.S

_
_.Ucelia Santos. Afl. 142.

'«.OO ïieuws.
lB,Qs dTak- Animatieserie. Afl. 204.
t.i,i, p,Or>s. Afl.: Plons en de witteVlo"--rr,et Het station. Kindermagazine
Po6 om- Carloconi. De Feestka-

en een pasgeboren lam-
1r *"&■
l8-4S 0°1e ,ilm-

,e c p "et terras. Seniorenmagazi-
trejjg omPilatie-uitzending met 4 por-
■2s ig6n L°tto-winnaars. Mededelin-

gen!, pro9rarnma-overzicht en paar-

rie. aÏ? Capitool. Amerikaanse se-
«Oek 3' Tnomas en Gillian gaan op

_.blof.Hnaar Wal|y en vinden zijn be-
?o-20 f Jas-

-oraaraat_ ker weten? Rechtstreeks
actuoi 6n discussieprogramma over

«1.25 , tnemas-
9ram~fYa- 6-delige reeks humorpro-
See,'mas mnd Kamagurka en Herr
1-55 6-

wekefn?biele mensen " a"*o- Twee-
"Jks programma over de auto.

Met: -Nieuw: Rover 214; Reportage:
Mobiliteit; Scottish '89, wiens excen-
trieke wagen is dit?

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 De verovering van het lucht-

ruim. 12-delige Amerikaanse docu-
mentaire van Tony Salmon over de
geschiedenis van de luchtvaart. Afl.
11: Vliegen is een avontuur.

23.40-23.45 Coda. Frühlingslied, van
Mendelssohn, uitgevoerd door Jozef
de Beenhouwer, piano.

" Mariene de Wouters in
'Sprechen Sic Deutsch?'.
(België/TV 2-21.15 uur)

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
10.30 Lief en leed. Afl. 6.
11.00 (TT)Huisdieren. Afl. 3.
11.30 Geestelijke stromingen. Afl. 2.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30-15.00 Skoalle-t.v. Skiednis: De

Fryske Nassau's en Oranjewald.
15.15 Como vai? Cursus Portugees

voor beginners. Les 4.
15.45 Schrijven. Een cursus schrifte-

lijkformuleren. Les 4.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 21 maart 1990. Live programma

over de gemeenteraadsverkiezingen
en allochtone kiezers. Presentatie:
Najib Taoujni en Harmen Siezen.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.

18.55 (TT)Het klokhuis. Jeugdpro-
gramma.

19.10 De weg naar Xanadu. Docu-
mentaireserie over de vraag waarom
de industriële revolutie plaatsvond in
Europa en niet in het veel eerder ont-
wikkelde China. Afl. 4: De kleur van
kat.

20.00 ""Journaal.
20.20 Uitzending. Van de Partij van

de Arbeid.
20.30 Staatsloterij. 3de trekking van

de 803de staatsloterij.
20.40 Sport studio.
21.13 Markant. Serie persoonlijke ont-

moetingen. Vanavond: Renate Ru-
benstein.

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

22.55 Klassieke mechanica. Les 19.
23.25-23.30 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36en 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)
WDR4: 93,9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 102.
19.00 Buren. Australische serie.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 lemandsland. Toeristisch ma-

gazine met als hoofdthema: Sri Lanka
en ook een kleine reportage en infor-
matie uit de wereld van reizen en toe-
risme.

20.40 Een computer ook in jouw
klas. Afl. 5: Programmeren.

21.15 Sprechen Sic Deutsch? Cur-
sus Duits. Afl. 9: Man kann nicht im-
mer arbeiten.

21.45 Uitzending door derden.
22.30-23.00 Huizen kijken. Veertien-

daagse serie over bouwen, verbou-
wen en wonen.

België/RTB 1
14.00 Schooltelevisie. (Herh.). 16.50
Vacaturebank. 17.05 Nouba Nouba.
Kinderprogramma met de tekenfilms
met Mamie Cass'Cou en Kimbo. 17.35
Paper dolls, 14-delige Amerikaanse se-
rie. Afl. 3. 18.30 Jamais deux sans toi,
magazine. 18.53 Programma-over-
zicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir,
actualiteiten. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.05 Actualités a la une.

(Herh.). 20.10 Doublé sept, spelpro-
gramma. 21.30 Planète des hommes,
documentaire serie over volken en hun
gebruiken. 22.30 Livres propos, literair
magazine. (Herh.). Aansl.: Weerbe-
richt. 23.05 Laatste nieuws. 23.25-
-23.30 Bourse, beursberichten.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow. Afwisselend ont-

bijtprogramma. Presentatie: Catheri-
ne Keijl en Mare Jacobs. Nieuws en
weer: Jan de Hoop.

09.00 European Business Channel.
10.00 Rete Mia. Italiaans showpro-

gramma.
12.00 Channel E.
13.00 Bonjour les clips.
14.30 RTL-Matinee.
14.35 Edge of the Night. Feuille-

ton.(32).
15.00 As the world turns. Feuilleton.

(29).
16.00 Télékids. Jeugdprogramma ge-

presenteerd Irene Moors.
17.00 5 Uur Show. Middagmagazine.

Om 17.30 Nieuws en weer. Presenta-
tie: Viola van Emmenes.

18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 De Fabeltjeskrant.
18.55 Mijn andere ik. Jeugdserie. Afl.:

Kijk uit voordat je springt.
19.25 Bulldozer.
19.30 Journaal.

19.50 Weer.
19.55 Rad van Fortuin. Quiz.
20.25 Spijkerhoek. Dertiendelige Ne-

derlandse dramaserie. Afl. 5: Nieuwe
vrienden.

20.55 Banana Joe. Amerikaanse
speelfilm uit 1982 van Steno. De gro-
te, dikke en krachtige Banana Joe
vervoert hele bootladingen bananen
van het Zuid-Amerikaanse Amantido
naar de haven van Limas. Op de te-
rugweg neemt hij medicijnen en pro-
viand mee voor de bewoners van
Amantido.

22.30 Major Dad. Amerikaanse come-
dyserie. Afl.: Robin wordt wakker.

23.00 Journaal.
23.10 Wolf. Amerikaanse detectivese-

rie. (Slot).
00.00 Club Verotique.
00-45 Rete Mia. Italiaans programma.
02.35 Bonjour Les Clips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag (2). Afl.

12.
09.^0 Telekolleg 11. Cursus dataver-

werking. Les 1. (Herh.).
10.10 Schooltelevisie.
12.25 AK-zwo. (Herh).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 Die Klassensprecherin. Afle-

vering uit de informatieve serie Situa-
tionen: Wir und dieKinder.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 4. j
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 Auslandsbericht. Das Schlan- :
genfest. :

20.15 Weltweit.
20.45 Donnerlippchen. Spelshow j

met Jörgen von der Lippe. (Herh.). :
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Monitor im Kreuzfeuer.
22.30 Die heilige Kuh. Actuele ach- j

tergrondreportages.
23.00 Deutschlandbilder. Spurensu- :

che, documentaire over de tijdens :
W.0. 11 verdwenen Thora-rol uit de sy- :
nagoge van Straubing. :

23.45 Laatste nieuws. Aansl.: AK- j
zwo. j

België/Télé 21
19.00 Tribune économique et sociale.
La FGTB. 19.30 Journaal met simul-
taanvertaling in gebarentaal, weerbe-
richt. 20.00 Visages du cinéma fran-
***cais. Le peau de torpedo, Franse
speelfilm uit 1970 van Jean Delannoy.
21.45 Journaal (herh.), weerbericht en
beursberichten. 22.15-23.40 Ciné-club
de minuit. Bunuel-cyclus: ___ILa Brute,
Mexicaanse speelfilm uit 1952 van Luis
Bunuel.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Nouveau mon-
de. 17.15 Les chance aux chansons.
17.45 Gourmandises. 18.00 Des chif-
fres et des lettres. 18.20 Iniminimagino.
18.35 Recreation. 19.00 Territoires.
19.30TVS Infos et météo. 19.40 Papiei
glacé. 20.00 Teil quel. 20.30 Telesco-
pe. 21.00 Sports. 22.00 Journal Télévi-
sé et meteo. 22.30 Ciel Mon Mardi.
00.00 Divan. 00.25-00.45 Santé vi-
sions.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Echo-Maga-
zine. (7.30 Nws). 7.50 Het levende
woord. 8.10 Echo-magazine. 8.45
Kruispunt. 9.07 Andere koffie.
10.07 M/V-Magazine. 11.07 Scho-
ne Kunsten. 12.07 Echo-magazine
(12.30 Nws). 12.55 Meded. t.b.v.
Land- en Tuinb 13.10 Echo-maga-
zine. 14.06 Nieuwsradio. (17.30
Nw5).19.03 Sportradio. 21.03 De
plantage, met om 21.03 De radio-
vereniging. 22.03 De Vlaamse
Connectie. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 De nacht klinkt an-
ders. 2.02 Muziek in de nacht. 5.02-
-7.00 Ochtendhumeur

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Radio-
journaal. 9.04 De muzikale fruit-
mand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30 Ik
zou wel eens willen weten. 12.04
Lunchtime. 13.04 Tijdsein. 1330
Als mensen veranderen. 13.54
Metterdaad Hulpverlening. 14.04
De Plantage, met om 14.10Menin-
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.
19.03 Passages, passanten. 20.03
Timboektoe. 21.00-07.00 Zie Radio
1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.00-24.00
Verrukkelijke Dinsdag. 6.02 De
Leeuw wordt wakker! 9.04 Twee
meter de lucht in. 11.04 Angelique.
12.04 Steen & Been Show. 14.04
Rigter. 16.04 Jackpot 18 04 Dries-
poor. 19.03 Dubbellisjes. 20.03

Vuurwerk. 21.03 Popkrant. 22.03
Poppodium. 23.03-24.00 Tracks.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1

fH3.05 Nieuws voor doven en«hthorenden.
5 Rondom tien. Praatprogramma

Ir Hans Sleeuwenhoek. Afl.:
aatroof: altijd angst en achter-st (Herh.).2 (TT)Ja, natuurlijk*extra. Docu-'ntaire over de jaarlijkse trek naar= van rode krabben die leven op
'Christmas-eiland.6 Kissyfur. Amerikaanse teken-de. Afl. 7.
" ""Journaal.
*" Disney parade. Showprogram-
* 9epresenteerd door Melline Mol-
£s en Jochem van Gelder.
" ""Journaal.
"° Buli's eye. Quiz. Presentatie:.■Wo Jonckers.'' Anita and the Kids of Unitedr°pe. Muzikaal programma van
"a Meyer waarbij zij kennis maaklf' Jeugdig muzikaal talent. Van-*g: België.
6 Een tijd van oorlog. Ameri-"anse serie. Deel 12. Dr. Beek

r
en_t Natalie en de zieke Aaron Ja-°w naar Parijs waar Aaron geope-
nd wordt. Natalie probeert met
" zoon en herstelde oom terug te_en naar de groep geïnterneerden
far Dr. Beek weet die reis te verhin-Nn.
2 paul Daniels. Goocheltrucs ge-

tenteerd door Paul Daniels."J Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
"° ""Journaal.

« Nocturne. Programma met
"n'-klassieke muziek gepresenteerd

Regine Clauwaert.
Huizen van Oranje. Van-aa9 Paleis Noordeinde.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 7.
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 4.
09.00 Schooltelevisie.
16.25 Von Papsten und Ketzern. Afl.
Die Christenen.

16.55 Auferstanden aus Ruinen. Ge-
schiedenis van de DDR 1949-1961.

17.15 Ein Dorf verandert sein Ge-
sicht. Afl. Uit de serie Stadt und
Land.

17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 4. (Herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Mensehen und Tiere. Natuur-

filmserie. Vandaag: Een soort edel-
herten in Kasjmir.

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Die
Luftreise.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.

Europabrücke.
19.30 Dörfer in Europa. Vanavond:

Villatalla: documentaire over het
bergdorp.

20.15 Rosalie. Portret van de schilde-
res, beeldhouwerin en decorontwerp-
ster uit Stuttgart.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Diner. Amerikaanse speelfilm
uit 1982 van Barry Levinson. De film
vertelt over de problemen van het vol-
wassen worden.

23.20 ... Wenn aber das Salz schal
wird? Documentaire serie in het ka-
der van Kooperation Bildung. Afl. 2:
Am Tag als das Wasser kam...

23.30-23.35 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen.
(8.00 Nws.). 9.00 Continu klassiek.
11.00 Concertzaal: Radio Symf.
Ork. met piano. 12.30Nieuwe klas-
sieke platen. 13.00 Nws. 13.02 De
klassieke top tien. 13.45 Belcanto-
rium: A. Radio Kamerork met sol
B. Fragm. uit Idomeneo. 16.00 Het
Kunstbedrijl. 17.00 In kleine bezet-
ting: A. Muziek voor cello en piano.
B. Het Guarneri Kwartet. 18.00
Nws 18.02 Lied van de week.
18.15 Leger des Heilskwartier.
18.30 Muziek in vrije tijd. 19.25 Ne-
derlandse pianomuziek 20.00
Nws. 20.02 Sturm und Drang.
22.30 Orgelconcert. 23.10-24.00
Muziek van deze eeuw.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Meesters in muziek.
10.00 De wereld zingt Gods lof.
10.50Tekst en uitleg. 11.00Studio
55. 12.00 Nws. 12.05 De verdie-
ping. 1-3.00 Nws. 13.10 Middag-
pauzedienst. 13.30Leerhuis. 13.40
Dagvaarding. 14.00 Rondom het
Woord. 14.30 Muziekgeschiedenis.
15.00Schone wereld. 16.00 Op de

rand van het recht. 16.30 Ombuds-
man. 17.35 Postbus 51 Radio-ma-
gazine. 17.55 Meded. en Schip-

persberichten 18.00 Nws. 18.10
Vers op vijf. 18.20 Uitzending van
het GPV. 18.30 Vertel met wat.
18.40 Taal en teken. 19,00 Progr.
voor buitenlandse werknemers.
20.30 Deutsch direkt. 21.00 Schrij-
ven. 21.30 Gemeentewijzer. 22.00
Como vai? 22.30-23.00 Mythe en
bewustzijn.

RTL Plus
06.00 Mask. Amerikaanse tekenfilm-

serie. (Herh.).
06.25 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Gevarieerd magazine.
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. Spelshow.

(Herh.).
10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. (Herh.).
11.00 Gut geht's. Gezondheidstips.
(Herh.).

11.25 RTL plus Schön und Fit.
(Herh.)

11.45 Doktors Hospital. Amerikaan-
se serie. (Herh.).

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

13.00 Télé-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse
serie.

15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Ultraman. Mem geheimes Ich.

Amerikaanse serie. Afl.: Alles wegen
einer Frau.

16.30 Computer Kids. Amerikaanse
serie. Afl.: Richies erste Liebe.

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow
gepresenteerd door Harry Wijnvoord.

17.45 Spiel mit: Sterntaler.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Doktors Hospital. Amerikaan-

se serie. Afl.: Ein Arzt versagt.
18.45 RTL-aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Elliott, der Schlaukopf.

20.15 Liebesnachte in der Taiga.
Westduitse speelfilm uit 1967 van Ha-
rald Philipp naar een roman van
Heinz Konsalik.

22.05 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht.

22.50 RTLaktuell.
23.00 Herzflimmern. Frans/ltaliaans-

/Westduitse speelfilm uit 1971 van
Louis Malle.

00.05 Knight rider. Amerikaanse se-
rie. (Herh.).

01.50-01.55 RTL plus-Aerobics.

SSVC
12.30 For schools.
12.45 Middle English.
13.00 All sorts.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News'and weather.
14.25 Look good, feel great.
14.50 Family Fortunes.
15.15 The Clothes Show.
15.40 Children's SSVC.
15.55 Two by two.
16.10 T-bag and the pearls of wis-

dom.
16.35 Maid Marian and her merry

men.
17.00 Blue Peter.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale.
18.40 News and weather.
18.55 Last of the summer wine.
19.25 Brookside.
20.15 Inspector Morse.
22.00 News and weather report.
22.30 Forty Minutes.
23.10-00.10 Rugby special.

Sat 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Van-
daag: Die Schulfreundm. 09.00 SAT.I
Bliek. 09.05 Love Boat. Vandaag: Die
falschen Französinnen. 09.50 Teletip.
Test. Aansl. Ihr Horoskop. 10.00 SAT.I
Bliek. 10.05 SAT.I Teleshop. 10.30
Man nannte ihn Kelly. Amerikaanse
western uit 1959 van Gordon Douglas.
Aansl. tekenfilm. 12.15 Glücksrad.
13.00 Télébörse. 14.00 Programma-
overzicht. 14.05 Koalabarchens Streif-
züge. Vandaag: Wer wird Blütenköni-
gin? Tekenfilm. 14.30 Teletip Geld.
Aansl. Horoskop. 14.40Love boat. Fa-
milieserie. Vandaag: In Badewannen
schlaft man nicht. 15.30 Happy days.
Familieserie. Vandaag: Der sechste
Sinn. 16.05 Bonanza. Western. Afl.:
Der Knecht. 17.00 SAT.I Bliek. 17.10
Nachbarn. Australische serie. Afl. Ein
Wochenende zu zweit. 17.35 Teletip
Auto. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Cannon. Amerikaanse misdaad-
serie. Afl. Armer reieher Popstar. 18.45
SAT 1. Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en
programma-overzicht. 19.05 Glücks-
rad. 19.50 SAT.I Bliek. 20.00 SAT.I
Sport Live. 22.15 SAT.I Bliek. 22.25
Der doppelte Mann Engelse speelfilm
uit 1966 van Franklin Schaffner. 00.05
Programma-overzicht.

Omroep Limburg
7.07-17.58 Ochtendmagazine:
Limburg Actueel, Gast v.d. Dag en
Muziek. 9.02, 10.02 en 11.02Kort
nieuws. 12.05-12.56 Middagmaga-
zine: Limburg Actueel, Ruilbeurs,
Agenda en Muziek. 14.02,15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02-17.04

Regionaal weerbericht 17.05-
-17.25 Limburg actueel. 17.25-
-17.59 Bijblijven: volwassenenedu-
catie, informatie voor buitenlanders
in Limburg.

BRT 2
6.00 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 Het koek-

koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag. 13.00 Nieuws. 13 10 Witlof
from Belgium. 14.00 De gewapen-
de man. 17.00 Limburg Vandaag
18.00 Nieuws. 18.10 Rock-ola.
20.00 Lukraak. 22.00 Nieuws.
22.05 Haverklap. 23.30-6.00
Nachtradio. (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws.)

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.05
Zur Sache 12.07 Gut aufgelegt.
14.05 Wirtschaft. 15.00 Café-Kon-

zert. 16.05 Heimatmelodie. 17.07
Musik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.

BBC Europe
07.25 Today's viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News.
10.05 Open Air.
10.20 Kilroy.
11.00 News and Weather.
11.05 Going for Gold.
11.30 Playdays.
11.55 Five toeleven.
12.00 News.
12.05 Open Air.
13.00 News.
13.05 Daytime live.
14.00 News.
14.40 Outlook: The Call of the Sea.
15.00 News.
15.05 Horizon.
15.55 The Young Musician Master-

class.
16.35 Bazaar.
17.00 The Yellow River.
17.35 The really Wild Show.
18.00 News.
18.10 Gruey.
18.35 Update Europe.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Holiday 90'
20.30 Eastenders.
21.00 To the Manor Bom.
21.30 A question of sport.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 The Budget.
22.40 Comic Relief - Follow your

Nose.
22.55 Making Out.
23.45 Newsnight.
01.05 Weatherview.

Eurosport
06.00 International Business Report.
06.30 European Business Channel.
07.00 The D.J. Kat Show. 09.30 Euro-
sport Menu. 10.00 IJshockey. NHL.
12.00 International motorsport. 13.00
Boksen. 14.00 Voetbal. 16.00 Wielren-
nen. Wereld Cup, Milaan - San Remo.
17.00 College basketbal. 18.30 Goals!
19.00 Eurosport. What a week!. 20.00
International Indoor Football. 21.00 Ca-
talan Open Golf. 22.00 WWF worste-
len. 23.00 Basketbal: Europa cup.
01.00-02.00 Eurosport.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 The Mix. 16.00
Hotline. 17.00 On the Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 News and Goodyéar Wea-
ther Report. 19.45 Time Warp. 20.00
Ultra Sport. 22.00 World News and
Goodyéar Weather. 22.15 Ultra Sport.
00.15 News and Goodyéar Weather.
00.30 Blue Night.

MTV Europe
00.00 Headbangers Ball. 02.00 Night
Videos. 07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control. 12.30 Club
MTV. 13.00 VJ Kristiane Backer. 14.00
VJ Paul King. 17.00 3 From 1 at 5.
17.15VJ Paul King. 17.30 MTV's Coca
Cola Report. 17.45 VJ Paul King. 19.00
MTV's Greatest Hits. 19.30 YO! 20.00
Saturday Night Live. 20.30 Club MTV.
21.00 VJ Ray Cokes. 21.30 MTV's
Braun European Top 20. 23.00 MTV's
Coca Cola Report. 23.15 VK Maiken
Wexo.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. (+ Spiel
'Glückstreffer') 7.15 Wunschkas-
len. 07.45 Veranstaltungskalender.
08.30 Besinnliche Worte. 09.05
Musikexpress. 10 00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der. Musik bei Tisch. 12.15 Veran-
staltungskalender. 13.00 Frisch
auf. 14.05 Schulfunk: Edrkunde.
Verkehrswege über die Alphen.
14.25Musikzeit heute 15.00Nach-
mittagsstudio. 16.05 Spotlight.
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF Ak-
tuell. 18.40-20.05 Musikjournal.

Luxemburg/RTL
04.00 Musik Non-stop. 5.30 Guten
Morgen! 9.00 Ein Tag wie kêin an-
derer 11.00 Treff nach elf. 12.00
RTL Themen 12.15 Casino para-
de. 14.00 Viva. 16.00 Entenjagd.
17.00 RTL-Themen. 17.15 Musik-
duell. 17.50 Sportshop. 19.00
Neunzehn - Vierundzwanzig. +
Musik Non-Stop. 00.00-01.00
Traumtanzer.
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DAG
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Kontakten Klubs
De Super

contacten-box
De eerlijkste, eenvoudigste

en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar op 06-

-320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebl
dan is er de beste, de heet-
ste box van Nl. op nummer-
tje 06-320.328.29 (50 cpm)
Twee knullen doen het met
elkaar in het bos. Dan zijn er

plots

2 mannen
die 00k.... homo.

06-320.323.86 (50 ct.p.m.)
Een knul neemt haar streng
onder handen. Ze voelt dat

hij haar
meerdere

zal zijn.... en blijven ....
06-320.330.51 (53 ct.p.m.)

Twee naakte
jongensposeren voor die

man. Steeds hetere standen
totdat ze het.... doen.

06-320.326.91 (50 ct.p.m.)
Een lenige gespierde

homoknul
wil het met oudere mannen
en beleeft het waanzigge

met een.... bekende
06-320.321.33 (50 ct.p.m.)
Loes komt voor een dans-
test. 2 kerels kijken toe en

eisen steeds meer
"Ik ben toch geen

naaktdanseres
of wel 06-320.326.93 (50 Ct)

Het meisje
ontdekt een geheim. Nu is
zij de baas. Meneer en me-

vrouw worden haar mindere.
SM 06-320.330.61 (50 cpm)
Vrouwen zoeken sexcontact
Sex-contact-lijn
06-320.320.33 - 50 et p/m
Hanja beleeft bij ons lifesex

zoals het in
afrika

gaat. Een woeste manier
waar ze aan moet wennen.
06-320.330.09 (50 ct.p.m.)

Als Inge voor de bazige
buurvrouw het huis doet met
alleen een klein schortje aan.... puur

lesbisch
06-320.329.25 (50 ct.p.m.)
Lekkere meiden spreken af

op
De Sexrelatielijn
06-320.320.44 - 50 Ct p/m
2 jongeparen voor lifesex

en
partnerruil

Als ze elkaar ontkleden, is
het ijs vlug gebroken, en

«an 06-320.329.24 (50cpm)
Direkt snel sexcontact!!

live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m
Als ze ziet hoe flink die 2

sportknullen zijn gaat Wen-
dy best uit de kleertjes voor

Lifesex
06-320.329.23 (50 ct.p.m.)

Meisjes gevraagd
06-58500111

Ga 'ns lekker vreemd met 'r
hete meid

Tippelbox
06-320.326.66 - 50 et p/m

Sex kennis-
makingslijn
allemaal kanjers!!

06-320.328.03 - 50 et p/m
Zoek je 'n ondeugende meid

hete vrouwenlijn
06-320.326.33 - 50 et p/m

Anita
privé en escort ook zater-

dags 045-352543.

Joycé
Privé en escort. Ma.-wo. 12-

-24 uur.; do.-zo. 12-22 uur.
Deze week weer superaan-
biedingen. Tel. 045-411766.

Flirt-cafe:
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 et p/m
Heb je zin in sex?

De erotische
partnerlijn

06-320.325.80 - 50 et p/m
Stiekem meegenieten met
Hete Vrouwen

06-320.328.00 - 50 et p/m

Privé Cherry
Ma.di.wo. van 10-19 u. Do.-
vrij. 10-22 u. 045-462805.
6 Splinternieuwe meisjes.
2 lesbische meisje aanw.

Privé
Yvonne

Ook weekends geopend.
Ma.-za. 12-24 u. zond. 15-

-24 u. 045-425100 kerkrade.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-
-74393. Nieuw: Marjan.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

Maak snel nieuwe
vriendinnen

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

Videoclub
: v.a. ’20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig

Heer
biedt zich aan als sexslaaf,

huidskleur onbelangrijk,
geen fin. bedoeling. Br. o.nr.
B-3990 L.D. Postbus 3100,

6401 DP Heerlen.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Volsl.vr. ontv. thuis.
04406-41916.

De vrije jongens- en
meidenbox. Voor alles wat

jong en nog vrij is.
Vrij om afspraken te maken.
06-320.327.88

(50ct. p.m.).

Meisjes gevr.
voor achter het raam in

Amsterdam, Venlo en Nij-
megen. Tel. 06-58500111,

wacht op de stem, druk hier-
na eigen kengetal en ab.nr.
in en druk daarna de toets
met het hekje, rechts naast

de 0 in

Brigitte
Privé. 045-729101.

Diana
Escortservice

045-320323
Attentie Attentie

! Contactburo
Yvonne- Deze week speciale aanb.c en veel nieuwe adressen.

Vrangendael 154, Sittard.
Tegenover Fortuna-stadion.

Tel. 04490-23203.

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-

t NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
-1Houtbouw Übachs, Eygels-

hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te koop BOOMERPUPS,

_
iets moois. Tel. 045-250210

f Kennel van schutterspark te
koop nog 2 mooie ROTT-
WEILERS met stamb. unie-
ke afkomst beide ouders HD. vrij. Tel. 045-270066
Te k. COLLIE-teef, 1 jr. oud.
kl. trygolour. Tel. 04450-
-4312.

In/om de tuin

Blokhuizen en tuinhuisjes
Bezoek onze showterreinen

1 Arnold Opreij
Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven

1e soort GRASZODEN

" ’ 3,50 p.m2va. 50 m gratis
thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
uw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 04&-323178.

[Te k. HAAGCONIFEREN
van 80 tot 150cm v.a. ’ 4,--,
heide ’ 1,-- p. stuk, hees-
ters vaste planten, rozen,- groentenplanten en graszo-
den ’ 3,25 per m2. Kwekerij
Dautzenberg, Euverem 16,
Gulpen. 04450-2131.- Te k. Geïmpregneerde ter-
ras/tuintegels. ~ Bielzen.
Geïmpregneerd tuinhout.- Nationale HOUTHANDEL
b.v., Parallelweg 4, Heerlen.

" Tel. 045-711052

Opleidingen
In de week van 2 april, start
de Stichting Mensen zonder
Werk, te Valkenburg a/d
Geul, wederom een 3-tal
COMPUTERCURSUSSEN
voor de inwoners van de
Heuvellandgemeenten en
de gemeente Voerendaal. 1.
Oriëntatiecursus. 2. Prak-
tijkdiploma Informatica. 3.
Tekstverwerking via Word-
Perfect 4.2. Inl. en opgave
Stichting Mensen zonder
Werk, Vroenhof 18, Valken-
burg, tel. 04406-42523 (tus-
sen 10 en 15 u.).
■

Huw. Kennism.
WEDUWE 67 jr. zoekt nette
weduwnaar niet gescheiden
(liefst i.b.v. auto) om leuke
vriendschap aan te gaan. Br
o.nr. B-3996 L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Mode Totaal
UITVERKOOP. Communie-
jurkjes, collectie 1990,
jongens communiepakjes.
045-272216/272516.

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.

Problemen aan uw dak
Arndts

dakservice
Hoensbroek 045-219615

Dag en nachtservice
06-52980875

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Voor voordelig SCHILDE-
REN, witten of behangen,
04490-28582.

Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-
ratie van uw schoorstenen.
Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.

Wonen Totaal

"Nieuw tapijt"
Kom kijken, kiezen en kombineren bij Hatéma, uw centrum

voor tapijt en gordijnen. De grootste kollektie tegen de
voordeligste prijzen.

Nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling.

♦♦ Hatéma
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 046-720741.
VLOERBEDEKKING, gor- KWALITEITSKEUKENS,
dijnen, karpetten, topkwali- topkwaliteit voor een norma-
teit, vele aanbiedingen, Ie prijs. R/J Handelsonder-
enorme voorraad, gratis ge- neming, Stationstr. 294,
legd. Won.mr. Grooten, Nuth. Tel. 045-242602.
Kloosterstr. 22 Simpelveld. Te koQp ejken TAF£L ron(j
Weg. omstand. zwaar mas- met 4 stoelen, biezen zitting,
sief eiken BANKSTEL vr.pr. nieuw, ’ 600,-. 04493-2150
’975,-; pracht mass. eik.
wandkast vr.pr. ’ 1.550,-; Te k. witte complete
zwaar eiken eethoek vr.pr. SLAAPKAMER met om-

’ 1 250 - 045-323830. bouw. 045-311370, na 19.U

■Kunststof AANBOUWKEU-
KEN 3V_ m. okerkl. in.pr.st.
mcl. koelk.-gasplaat-oven-
wasemkap, kraan van part.
Vraagpr. ’ 1.100,-. Te bevr.
045-712158.

VOORDEURLUIFELS va.
’235,-. Keuze uit 10
modellen. Ook gemonteerd
leverbaar. Vrijblijvende
prijsopgave. Geurten
Hoensbroek. 045-212531.
Hommerterweg 27.

INLIJSTWERK verzorgen
wij geheel compleet, met
normaal en ontspiegeld
glas, Passe-partouts. Geur-
ten Hoensbroek. 045-
-212531, Hommerterweg 27.
Te k. Marokaanse BERBER
nieuw afm. 1.95 X 1.46 mtr.,
vr.pr. ’325,-. Tel. 045-
-724795, na 17.00 uur.
Te koop grenen BANKSTEL
3-2-1 met salontafel ’ 350,-
Tevens kleuren TV pr.n.o.t.k
Tel. 04490-26631.

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. 12Kerkrade, tel. 045-456999.

TV/Video
Te k. BLAUPUNKT K.T.V., STEREO-TOREN en VHS
66cm beeld met afst. bed., stereo Hitachi te koop. Tel.
16 kanalen, pr. ’300,-. Tel. 045-727669.
na 17.00 uur 04750-29085. Goe(je KLEUREN-TVS.
VIDEO'S, kleuren t.v.'s v.a. Met gar. va. ’125,-. Reeds
'81 en stereo-toren gevr., 25 jaar tv-occ.centrum Geel.
defect geen bezw. Tel. Grasbroekerweg 25, Heer-
-04406-12875. len. 045-724760.

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
Te k. DIEPVRIESKAST, 2 jr. Piccolo's in het Limburgs
oud, z.g.a.n. Tel. 045- Dagblad zijn groot in RE-
-219693. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Muziek
Elka OMBS BEGELEI- Te k. KIP caravan, type
DINGSAPP., pr.n.o.t.k. Tel. Creyline KG 45 TLB, bwj.
045-425091. '89. Tel. 04490-29862.

Vanaf ’3O,- p.mnd. direkt
eigenaar van 0.a.: key-
boards, drumstellen, orgels,
gitaren, piano's, accordeons
orkestapparatuur enz.
Vraag naar onze speciale
klantenkaart. Altijd aanbie-
dingen en occasions, alles
van Flight-case nergens
goedkoper. Muziekhuis
LYANA, Mauritsweg 48,
Stem. 04490-33227, ma. t/m
za. open, do. koopavond.
Kachels/Verwarming

KACHELS grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Kunst en Antiek
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze 27 Best. 04998-99108.

Braderieën/Markten
Nu inschrijven braderie Har-
tje HOENSBROEK, Hemel-
vaartsdag 100.000 bezoe-
kers, alléén voor handelaren
en verenigingen. Informatie
045-229710 en 212073

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Bel vandaag! 0932-
-87786810 als u DAMES-
POCKETS te koop hebt
zoals: Bouquet, Intiem,
Candlelight, Jasmijn, Love-
affaire en alle mog. andere.
POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Diversen
U faxt nu voor ’ 39,- huur per maand.

Leufkens-Dubois, Heerlen
Sittarderweg 58A, Tel. 045-726444.

Exclusieve KAMERS te huur
per uur met video en douche
045-229680.
Totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE door jonge mas-
seuses. Tel. 045-353489.

De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
Te k. GOLFBILJART merk
Horemans. Tel. 04406-
-40611.
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WINNENDE b
STAATSLOTEt

2e TREKKING =
MAART '90.

803eStaatsloterij, 2e trekking 19 maart 1990\k
In deze trekking ruim 268.000 prijzen samen zi
10.000.000,-.

20 prijzen van ’ 50.000- op alle lotnummers 0*
20 prijzen van ’ 20.000- op alle lotnummers 0«
20 prijzen van ’ 2.000,- op alle lotnummers 06*"

200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers k
2.000 prijzen van ’ 250- op alle eindcijfers V
2.000 prijzen van ’ 250- op alle eindcijfers
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers

20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers
20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers
20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers C

200.000 prijzen van ’ 20- op alle eindcijfers
e

1
!(

Zetfouten voorbehouden. i
■ ■ —■'

De uitslag van de derde trekking wordt f
uitgezonden op TV. Kijk vanavondnaar Nederlanè

NOS, aanvang 20.30uur.

GEEN MOOIER LOT I
DAN 'N STAATSLOT. '
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BW \m\\ma\ M__ ' fl^_^_U^^______^^ufl
Autorijden kan goedkoper. // /( 1 \\ Tot 80% korting. Bij Sterpolis kunt u hoog
U hoeftvoor een complete autoverzekering niet te f I /^__ Z-^^ I \ klimmen op de bonusmalus ladder. Als u

veel te betalen. Het scheelt per jaar al snel een A, . L" , n\ I minder dan 20.000 kilometer per jaarrijdt
flink bedrag wanneer u zorgvuldig de juiste ver- | JC )-t y*-^- -") I I kan uw korting oplopen tot maar liefst

zekeringsmaatschappij kiest. Sterpolis biedt u\ 1 J . , ~___l____.|_____M ___B I ’ 80% u betaalt dan no9 maar 20% van
een betaalbare autoverzekering. \\ aU^^rß WM ’ de premie. Die jaarpremievindt vin

\ B*B*^a***^ J net premieoverzicht. Met het Sterpo-
Sterpolis-rijders zijn voordelige rijders. ***^^^^^^^-^^^ 'is Bonus Plus Plan Douwt u extra

De Sterpolis autoverzekering is een van de " -—■—_____ M ——■— reservetreden op waarmee u bij
meest complete. U heeft een WA-dekking tot maxi- U kriiat maximaal 5% eventuele schade toch uw maxi-

maal f 5.000.000,- inclusief groene kaart, ongevallen inzittenden ver- PAKKETKORTING male korting kunt behouden,
zekering en internatio- nale^schadeservice. wanneer u naast de Kasko-VerkeerspolisCaravan en aanhangwagen autoverzekering een ..r■ i7i* _

fll,a„fl 0f mppr vprzp- een verzekering die schade, uit-znn WA "*■-'—"_.___. meeverze- 0T meer verze »
1

+*** **^ kerd keringen bij sluitend door deelnemenaan het

*** BON >*'s» Sterpolis verkeer, verzekert zoals: botsen, slip-
/ ja,bereken voor mij depremie die \ afsluit. pen, omslaan en te water raken.
/ ik bij Sterpolis zou betalen voor mijn auto-f verzekering en stuur mij informatie. Pak uw polis. Vergelijk de Sterpolis pre-

/ NAAM LEEFTIJD x% mie met wat unu betaalt. Als u overstapt
/ s* naar Sterpolis dan neemt u dekorting (geba-
/ STRAAT ___ — seerd op het aanta| schadevrij gereden
/ postcode s' jaren), die u bij een andere maat-

/ — ,' schappij heeft opgebouwd,
_, / PLAATS _ >> gewoon mee. jö»
f\ " yT Premie

Cyf BEROEP f mmaauuwMMM^Mmf automerk/type / Katalogus- w A beperkt Kasko All-Risk
/ / waarde W.A. Kasko Verkeer (WA+Kasko)

f / Wij berekenen vrij- 16.000 158,20 237,40 329,20 386,20

/ BOUWJAAR ’ blijvend uw premie. 19.000 173,80 267,85 377,00 444,60 ,

/ / Als u precies wilt weten wat 22.000 189,80 298,70 403,60 474,80
/IKRIJD PER JAAR KM. j üby ons aan prem je betaalt 25.000 205,60 329,35 448,40 529,20

/ nieuwprijs | voor één van deze vier uitge- 28.000 221,40 360,00 493,60 584,20
f ; " | breide autoverzekeringen,vult u 31 qqq 242,20 395,65 543,40 643,80

y IK HEB NU EEN KORTING VAN % de bon in en stuurt hem zonder 34.000 276,20 444,50 606,40 716,40

/datkomt overeen met jarenschadevrij rijden \ postzegel naar Sterpolis, Antwoord- 37.000 315,80 498,95 675,20 794,80
/ i—; ;—: Tl. ; \ nummer 283,6800 WC Arnhem of 40 000 336,80 534,80 725,60 855,00
/ sterpolis is een regionaal werkende onderlinge verzekeraar x u be,t met onze informatie-afdeling

cz_6l_^ 085-572727.
Acceptatiemogelijkheid tot 65 jaar.

BBf BB\ BBr Wm^^Bm \\*\w^ \\m*^ _____^^

schadeverzekeringen
Sterpolis Schadeverzekeringen Hoofdkantoor, Roermondsplein 20 Arnhem. 085 - 572727

Regiokantoor Heerlen: Raadhuisplein 14a, 045 - 740696
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astgezinnen
e stedenband Heerlen-Györ

" steeds meer body. Van 31
;rt tot 6 april vindt in Heer-
'er* 'Hongaarseweek' plaats

festiviteiten. Onge-
dertig meereizende ledeneen dans-, zang- en muziek-

iLVhble uit Györ zoeken on-
'Qfc bij gastgezinnen. Zij
*ekken weer op dinsdag 2

-J'- Aanmelden bij F. Seyben,
[24626, of bij de familiej°.S 252172.

VV
°utje in onze aankondiging
fret zilveren jubileum van

Kttie van Vrouwelijke Vrij-
x9ers. Dat feest wordt pas
baandag 2 april gevierd.
leven geduld dus...

bana
dames en een heer uit'nQ zijn in dezecontreien op

£waar een penvriend of
Ze stuurden een brieflr deze krant met het verzoek

\jn-amen en adressen te ver-
**-en. Daar gaan we: Lee de
ller (24), C/O E.D. Milis,
Pc Coast, Library box 287,
Pc Coast Ghana. Haar hob-
l fotografie, koken en mu-
p De tweede dame is Char-
r Ackon (25). Zij is dol op
p sport en verzamelt an-

!°"caarten. Brieven moetenr het volgende adres: P.O.
1179 Oguaa C/R Ghana.

s'ot de Ghanese heer nog.
betreft de 23-jarige Raw-

' Arthur die zich in zijn
B tijd onledig houdt met mv-

.en voetbal. Zijnadres: P.O.c '156 Cape Coast C/R Gha-
', Brieven dien bij voorkeur
re£ Engels te worden geschre-

Voorjaar
St. Caecilia in

"9raaf geeft een boek uit

' de geschiedenis nan dit
'^kgezelschap. Het boek-
je telt 150 bladzijden, waar-

ccleel oude, nostalgische foto's~-rehiefstukken zijn opgeno-
rt. eQin mei ligt het naslag-
,£ }n de boekwinkels. HetK herhaalt onder meer over

die op 15 juli

E9estalte kreeg door enkele.n van de toenmalige 'San-

een 'fusie' met de naburige
JQ-re 'Eendracht Nieuwen-

*erheide' kwam het in 1896,
j die twintig

duurde. Het boekwerd ge-,pven door J. L'Ortye, die
jJr"rn veertig jaar deel uit-tete van het korps.

Concert
'dof Jven no 9 even in Land-ea J en in de muziek. Harmo-
Qa 'Caecitia geeft zaterdag
e, rt een voorjaarsconcert,
"o?- "ïp'stentie van mannen-
[^ «t. David uit Simpelveld

1 je£ Landgraafs Mannenkoor
I Zef- Het concert begint om
ieuUr i-u de Harmoniezaal te
or }°euhagen. De dag erna
ïn *n e 2aa' vanaf 15 uur.e j

u°°rspee.77nddaa voor alle
ka e teden en leerlinge mu-
,kortten gehouden. Ook het
blsp n

kseTnoie en et slagwer-
°n<! van het Maastrichts
0 ervatiorium treden dan

Bijl

'dn hï?onllJk houden we niet
°erno, / oordJe 'uniek', maar

, toe9even dat de 'bie-
lcfrutteen Van de Waubachse

1 St' osePfr sinds /cort
e en

J
ouer bijlen die geen

et 9a , ere schutterij heeft.
eP 7?L OTn getrouwe -kopieën

)Ucfe £ ,yna driehonderd jaar
*i^ yl w het sc/uUtersmu-
,let 2e , St. Joseph

i« M-laal "ia/een door eenI"5 oD w die zo-pi-staaf lS te zien'2ijn m,c

CDA in de oppositie
Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Het CDA
Brunssum staat allesbehalve
afkerig tegenover het voeren
van oppositie, gedurende de
komende, nieuwe raadsperio-
de. „In veel gevallenkun jeals
oppositiefractie bestuurlijk
meer gedaan krijgen dan als
coalitiefractie, die gebonden
is aan allerlei afspraken en re-
gels. Bovendien hoef ik niet
zonodig wethouder te wor-

den. En al helemaal niet bin-
nen een coalitie met de Bor-
gerfractie (grootste partij in
Brunssum, red). Want die is
veel te mak en heeft de laatste
vier jaar amper iets bijgedra-
gen aan het besturen van
Brunssum," zegt lijsttrekker
Jo Palmen.
Palmen, die gezien wordt als
de kwade genius achter het
vertrek van drie CDA-ers uit
de raadsfractie (Krocké, Jans-

sen en SchiKmans), is trou-
wens vol goede moed over het
nieuwe CDA-team. „De rotte
appels zijn uit de mand ver-
dwenen. Er staat nu een ho-
mogene ploeg, die het eigen-
belang ondergeschikt heeft
gemaakt aan het belang van
de burgers uit Brunssum."
Palmen denkt met zijn partij
zes zetels te behalen. „On-
danks de gewezen proble-
men, hebben de CDA-stem-
mers van vier jaargeleden het
vertrouwen in de fractie be-
houden," weet de meester in
de rechten.

Overlast
De actie heeft als voornaamste doel
de overlast door de handel en het
gebruik van de verdovende midde-
len in de Heerlense woonwijken te-
rug te dringen.

Hutchemakers: „We hebben zeker
niet de illusie om via invallen in
drughuizen, de Heerlense drugpro-
blematiek uit de wereld te helpen.
Deze actie is voornamelijk bedoeld
om de visuele overlast aan te pak-
ken, zodat de leefbaarheid en de vei-
ligheid in de woonwijken verbeterd
worden. Geen spuiten meer in de
plantsoenen en geen rondhangende
junks meer in de wijken. Dat zijn in
grote lijnen de doelstellingen."

Naast het opschroeven van de leef-
baarheid en de veiligheid, heeft de

actie echter ook - zoals Hutchema-
kers het noemt - een 'hit en run-ef-
fect' tot doel: het op- en wegjagen
van dealers.

Hutchemakers: „Als wij de dealers
voortdurend op de hielen blijven
zitten en hun het leven bijzonder
zuur maken, dan zullen er wellicht
dealers.uit Heerlen verdwijnen. Dat
is natuurlijk meegenomen, hoewel
we ons er van bewust zijn dat door
een dergelijke aanpak omliggende
gemeenten steeds meer geconfron-
teerd kunnen worden met 'onze'
drugproblemen. Veel zicht op een
dergelijke lange termijn-ontwikke-
ling hebben we echter niet. Ook kan
ik niet met zekerheid zeggen of door
het sluiten van tientallen drughui-
zen de handel de komende jaren
weer de straat opgaat. Zoals gezegd
gaat het ons in eerste instantie om
meer veiligheid en meer leefbaar-
heid in de Heerlense woonwijken.
Daar is de actie om begonnen. En de
neveneffecten, dat is voorlopig nog
koffiedik kijken..."

Kartels
Overigens ontkent Hutchemakers
dat de verschillende Heerlense
drughuizen tot een of meerdere gro-
tere organisaties behoren, zoge-
naamde kartels. „De meeste hande-
laren werken voor zichzelf. Natuur-
lijk zullen verschillende panden
door een en dezelfde grotere dealer
van drugs voorzien worden. Maar
het gros van de ons bekende huis-
dealers heeft geen bindingen met
een georganiseerde groep."

Apotheekweek van start
Van onze verslaggever

HEERLEN - De Apotheekweek
voor- Oostelijk Zuid-Limburg is
gistermiddag in het De Wever-zie-
kenhuis in Heerlen officieel van
start gegaan. Apothekers in deze re-
gio brengen de komende vijf dagen
het publiek meer kennis bij over het
functioneren van de apotheek.
Daardoor moet het besef toenemen
dat de apotheek meer is dan een
plaats waar geneesmiddelenafgege-
ven .worden. Tevens wordt de om-
gang met medicijnen aan de kaak

gesteld. Wethouder Jos Zuidgeest
van Volksgezondheid gaf het start-
sein voor de Apotheekweek.

„De uitwerking van medicijnen er-
vaart men dikwijls alleen als posi-
tief. Het gebruik van geneesmidde-
len heeft echter veelal een slechte
invloed", aldus Zuidgeest in zijn
speech. Apothekers zullen tijdens
de campagneweek het publiek er
ook op wijzen dat gebruik van ge-
neesmiddelen vaak kan leiden tot
misbruik. Hoe de medicijnen te be-
waren is eveneens een facet van de
Apotheekweek.

Ook de medicatiebegeleiding, het
door alle apotheken in Nederland
gebruikte computersysteem wordt
onder de aandachtgebracht. Dat ge-
beurt in het De Wever-ziekenhuis.

De Apotheekweek wordt zaterdag
afgesloten met een open dag waar-
aan alle apothekers in deze regio
deelnemen.

Fietskijkdag
in Landgraaf

LANDGRAAF - De Landgraafse
politie houdt op zaterdag 24 maart
tussen 10 en 12 uur een 'fietskijk-
dag'. Alle 35 gestolen fietsen die de
politie terugvond, zijn die dag te be-
zichtigen in het politiebureau.

Abdisschenbosch
naar de rechter

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De
Stichting Leefbaar Ab-
disschenbosch wil dat
de Raad van State de
gemeente Landgraaf tot
maatregelen dwingt om
de geluidsoverlast in
die wijk een halt toe te
roepen. De bewoners

klagen al lang steen en
been over de motorrij-
ders die in de groeve
crossen. Volgens de
stichting reageert het
college niet op de lange
reeks van klachten. „Ze
vindt het zelfs niet no-
dig om de aan haar gea-
dresseerde brieven te

beantwoorden", zegt
Cor Hilak van die stich-
ting. „Bovendien legt
het college een uit 1982
stammend acoustisch
rapport naast zich
neer".
Omdat de wijk zich in
december van het vorig
jaar via een enquête
heeft uitgesproken te-
gen die overlast heeft
de stichting advocaat
Baur in de arm geno-
men om de kwestie aan
de Raad van State voor
te leggen.

Politie Heerlen gaat dealers ontmoedigen
Grove bezem door drughuizen

Vervolg van pagina 1
HEERLEN - De politie van Heerlen wil binnen drie jaar
120 drughuizen in Heerlen ontmantelen. Dat is gisteren
bekend gemaakt door chef recherche Hutchemakers van
het Heerlense politiekorps.
De "gerichte 'schoonmaakoperatie'
ging begin dit jaar zonder enige op-
hef van start. Inmiddels zijn op
Heerlens grondgebied al zes huizen,
van waaruit harddrugs als amfeta-
mine en heroïne verkocht werden,
gesloten

Het zes man sterke Heerlense nar-
coticateam streeft ernaar om de ko-
mende drie jaar pér maand gemid-
deld twee tot drie dealeradressen op
te ruimen. Het narcoticateam is
uiteraard in het bezit van de bewus-
te adressen. Dat betekent ook dat
men (min of meer) op de hoogte is
van de identiteit van ruim 120
hoofdverdachten, die op de nomina-
tie staan om vóór 1993 te worden ge-
arresteerd.

Man bekent 61 inbraken
LANDGRAAF - Een 43-jarige man uit Heerlen heeft aan de Land-
graafse politie bekend in enkele maanden tijd 61 inbraken gepleegd
te hebben. Op 11 maart werd hij in Landgraaf door een bewoner van
de Willem 11-laan op heterdaad betrapt. De man pleegde 27 inbraken
in Landgraaf, de andere in Heerlen en Geleen. Over het totale schade-
bedrag kon de politie geen mededelingen doen.

Kluis kerk
Molenberg
leeggeroofd
Van onze verslaggever
HEERLEN — In de pa-
rochie 'Verschijning
van de onbevlekte
maagd' in de Heerlense
wijk Molenberg heerst
grote verslagenheid na-
dat inbrekers vorige
week dekluis in de kerk
leegroofden. Het verlies
voor de parochie is gi-
gantisch. Pastoor
J. Schumans schat de
waarde van de vermiste
spullen op bijna een
ton. „De emotionele
schade is echter 'onpeil-
baar'", zegt hij erbij.
Hoewel de ravage in de
kerk enorm was, zijn er
geen sporen van braak
gevonden. Derhalve be-
staat het vermoeden dat
de inbrekers zich heb-
ben laten insluiten.

In ieder geval is de
kluisdeur van de brand-
kast opengebrand. Tot
de buit behoorden on-
dermeer twee kostbare
monstransen, twee ci-
bories, drie vergulde
kelken, zilveren kan-
netjes en communie-
schalen, twee massief
koperen altaarkruisen,
zeven kaarsenhouders
en de kostbaar versier-
de sleutel voor het ta-
bernakel.

In december '88 werd
ook al eens ingebroken
in de kerk. Toen was de
schade als gevolg van
de inbraak 6000 gulden.
Na die inbraak werd de
kerk extra beveiligd.
Overigens verzoekt de
Heerlense politie even-
tuele getuigen contact
met haar op te nemen." De gekraakte kluis. Op de voorgrond eenfoto van een van de kostbare

monstransen die gestolen werd. Foto:MARCEL VAN HOORN

Seniorenraad wil betaalbare huizen
HEERLEN - In de binnenstad van
Heerlen moeten betaalbare wonin-
gen voor ouderen komen. Het mag , niet zo zijn dat ouderen met een

smalle beurs alleen maar woon-
ruimte kunnen vinden in dewijken.

Dat is de mening van de Senioren-
raad Heerlen die aankondigt het
centrumplan te zullen 'toetsen op
de geschiktheid van ouderenhuis-
vesting.

„In het centrum moeten alle lagen
van de bevolkingvertegenwoordigd
zijn. Niet alleen jonge mensen", al-
dus voorzitter Van der Hijden van
de Seniorenraad. De Seniorenraad
gaat controleren of het centrumplan
wat betreft het spreidingsbeleid wel
voldoende rekening houdt met de
belangen van ouderen. Zij, zo rede-
neert de Seniorenraad, hebben wei-
nig geld en moeten niet 'opgesloten'
worden in arme buurten.

Strijthagen
breidt uit

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Wethouder Mid-
deldorp van Landgraaf heeft giste-
ren het met het leggen van de eerste
rioolbuis het startsein gegeven voor
de ontsluiting van het nog niet ont-
wikkelde gedeelte van industrieter-
rein Strijthagen. Het industrieter-
rein wordt uitgebreid gezien de grq-
te belangstelling onder bedrijven
voor Strijthagen.
Tussen de Voltastraat en Mincke-
lersstraat zal een verbindingsweg
worden aangelegd. Bovendien
wordt het bestaande 'gedeelte van
de Minckelersstraat verbreed, waar-
door een betere ontsluiting ontstaat
aan de Einsteinstraat. Het project
maakt deel uit van hetEuropees Sti-
muleringsprogramma voor Ooste-
lijk Zuid-Limburg.
De kosten worden geraamd op 2,1
miljoen gulden. Een derde deel
daarvan wordt betaald met Efro-
geld. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door aannemersbedrijf
Baars in Klimmen dat nog dit jaar
een nieuw kantoor, loodsen en een
werkplaats op Strijthagen zal bou-
wen.

Stem-In in Nuth
NUTH - In het gemeentehuis van
Nuth wordt op woensdag 21 maart
vanaf 20.00 uur een Stern-In gehou-
den. De zes politieke partijen die
hebben meegedaan aan de gemeen-
teraadsverkiezingen in Nuth zijn
die avond tot 23.00 uur present.

Lindenlaan
blijft tegen

sloop huizen
Van onze verslaggever

KERKRADE - De huurdersbelan-
genvereniging De Koepel in Kerk-
rade heeft de bewoners van de met
sloop bedreigde woningen aan de
Lindenlaan op het hart gedrukt
pressie uit te oefenen op het sane-
ringscomité.
De Koepel had de avond belegd na-
dat het comité, bestaande uit bewo-
ners, zich in eerste instantie ak-
koord verklaarde met de sloopplan-
nen van woningvereniging St. Pie-
tersrade. Daar De Koepel geluiden
opving dat de bewoners tegen sloop
zijn, werd tot de vergadering van
gisteravond besloten. Omdat het sa-
neringscomité in de tussentijd van
mening is veranderd, was de bijeen-
komst eigenlijk niet meer dan een
pro forma-zaak. De Koepel zal aan
de zijlijn de discussie tussen de wo-
ningvereniging en het saneringsco-
mité gadeslaan. Overigens was het
niet al te druk op de bijeenkomst.
Politiek Kerkrade liet zich, behalve
de PvdA, niet zien.

VVD boos op
Heerlen en

Streekgewest
Van onze verslaggever

HEERLEN - De Heerlense WD-
fractie is boos op het college en op
het Streekgewest, omdat men na
twee maanden nog steeds geen ant-
woord heeft gehad op vragen over
het zogenaamde Euregionale indu-
strieterrein.
De VVD stelde de vragen half ja-
nuari toen de Kamer van Koophan-'
del bekend maakte dat er een grens-
overschrijdend industrieterrein
moest komen bij Bocholtz. Maar op
dezelfde dag kwam de Akense SPD
met een concurrerend plan. Reden
voor de VVD om het gebrek aan
structureel Euregionaal overleg tus-
sen Heerlen en Aken te hekelen.
Ondertussen schijnt het plan van de
SPD overigens van de baan te zijn.
Of de Akense politiek iets voelt voor
het Euregio-bedrijvenpark is op dit
moment volstrekt onduidelijk. Wel
blijft de Akense Kamer van Koop-
handel er zich sterk voor maken.

(ADVERTENTIE) '

____... . .'_, I^4_____________ _____» "_?■ J_W____l_.-_ __________*j^B___i »^R' 'MESS* ___________
*^^___r _n_______k' T__tf . -—■- bË *^^^^___F

I sM| H^Nh ___^^________H ________& s^l ___& K_!^__sÉ^__________^____b

Hub Savelsberg Ger Smeysters fc> <»m Hub Wiekken J.G.J. Schreijen
Heerlen Lijst 1 Kerkrade Lijst 2 \jILW \__J_M__f Nuth Lijst 1 Voerendaal Lijst 1

>/YIVI tIM Wiel Héinrichs Mr. Jo Palmen Zl OEI
Landgraaf Lijst 1 Brunssum Lijst 1

(ADVERTENTIE)
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t
Na een werkzaam en liefdevol leven, is plotseling
van ons heengegaan, op de leeftijd van 78 jaar, onze
dierbare moeder, schoonmoeder en oma

Maria Anna Josephina
Quix

weduwe van

Johannes Franciscus
Hubertus Hellenbrand

Bom: Mia Schoffelen-Hellenbrand
Piet Schoffelen
Johan, Carin

Sittard: Lambert Hellenbrand
Sannie Hellenbrand-Janissen
Frans en Nicolle
Bert
Familie Quix
Familie Hellenbrand

Sittard, 18 maart 1990
Corr.adres: P.P. Rubensstraat 13,
6137 XV Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd doorde begra-
fenis zal plaatsvinden op woensdag 21 maart a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van Christus He-
melvaart Vrangendael-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
We gedenken haar in de eucharistieviering heden-
avond om 19.15 uur in bovengenoemde kerk.
Mia is opgebaard in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Sittard; gelegenheid tot afscheid nemen
aldaar van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor het goede dat zij ons tijdens haar le-
ven heeft gegeven, hebben wij afscheid genomen
van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma,
schoonzuster, tante en nicht

Lambertina
Petronella Elisabeth

Kooien
weduwe van

Albertus Adrianus Hermsen
Zij overleed, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 69 jaar.

De diepbedroefde familie:
Kinderen en kleinkind
Familie Kooien
Familie Hermsen

6374 SX Landgraaf, 18 maart 1990
Past. Hupperzstraat 13
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 22 maart a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Theresia en Don Bosco te Lau-
radorp, waarna aansluitend de crematie zal volgen
in het crematorium te Heerlen.
Samenkomst in de kerk, alwaarvanaf 10.40 uur ge-
legenheid is tot schriftelijke condoleance.
Woensdagavond wordt de overledene bijzonder
herdacht in een eucharistieviering om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Mama is opgebaard in de rouwkamer te Nieuwen-
hagen, Beuteweg 32. Bezoektijd dagelijks tussen
18.00 en 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

f
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij toch nog on-
verwacht afscheid moeten nemen van mijn dierba-
re man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Hendrikus Wilhelmus
Braam
weduwnaar van

Frida Julia Winter
echtgenoot van

Jacoba Beekhuizen
Hij overleed op 85-jarige leeftijd in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen.

Heerlen: J. Braam-Beekhuizen
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Braam
Familie Winter
Familie Beekhuizen

6416 CT Heerlen, 19 maart 1990
Aambosveld 13
De crematie zal plaatsvinden op donderdag 22
maart a.s. om 11.30 uur in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 11.15 uur, alwaar gelegenheid is tot schrif-
telijk condoleren.
Onze dierbare overledene is opgebaard in derouw-
kamer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen.
Bezoek dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na een felle, maar ongelijke strijd om nog wat te
mogen leven, is toch vrij onverwacht, temidden
van ons thuis - in zijn eigen, vertrouwde omgeving
- overleden

Martin Pijpers
echtgenoot van

Mia Bouwens
op de zo onbegrijpelijk jonge leeftijd van 54 jaar,
maar vol berusting en overgave, gesterkt door de
eucharistie en de zalving met h. olie.
Dit droevige nieuws delen u mee:

Beek: Mia Pijpers-Bouwens
Wilma Gelissen-Pijpers
Paul Gelissen
Sonja Pijpers

6191 AV Beek, 19 maart 1990
Irenestraat 12
Ondanks de pijn van de dood in ons hart, nemen
wij dankbaar van Martin afscheid op vrijdag 23
maart om 11.00 uur in dekerk van O.L. Vrouw van
de Wonderdadige Medaille te Beek, gevolgd door
de begrafenis op de begraafplaats de Nieuwe Hof.
De avondwake is in dezelfde kerk op donderdag 22
maart om 19.00 uur.
U leeft ongetwijfeld met ons mee. Toch willen wij
afzien van het pijnlijk condoleren; ook liever geen
bezoek aan huis.
Martin is opgebaard in de rouwkamer van uitvaart-
centrum Daemen & Zn., Prins Mauritslaan 5 te
Beek; bezoektijd van 18.30 tot 19.00 uur.
Mocht u persoonlijk geen kennisgeving ontvangen,
dan hebt u daar hopelijk begrip voor.

t
Na een intens en welbesteed levenvan zorg en lief-
de, is heden plotseling van ons heengegaan, onze
goede en zorgzame moeder, schoonmoeder, groot-
moeder, overgrootmoeder, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Anna Maria
Brull-Mengelers

weduwe van

Peter Joseph Brull
op de leeftijd van 72 jaar.

In dankbare herinnering:
Puth: M.J.M. Schroyen-Brull

H.W.G. Schroyen
Heerlen: M.H.W. Schuivens-Brull

J.A. Schuivens
Hoensbroek: M.L.W. Stock-Brull

H.D. Stock
Hoensbroek: J.M.P.A. Brull

L. Brull-Scheepers
Hoensbroek: L.M.B. Brull

A.G.M. Brull-Janssen
Hoensbroek: M.M.Th. Brull

W. Brull-de Vries
Hoensbroek: M.H.W. Bruins-Brull

L.A. Bruins
Hoensbroek: C.M.H. Rossen-Brull

A.P. Rossen
Wijnandsrade: H.M.J. Brull

H.T. Brull-Coumans
de klein- en
achterkleinkinderen
Familie Mengelers
Familie Brull

Hoensbroek, 19 maart 1990
Kasteellaan 318
Corr.adres: Terlindenweg 12, 6433 PC Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 23 maart om 11.00 uur in de St.-Janskerk te
Hoensbroek, gevolgd door debegrafenis op der.-k.
begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Donderdag as. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,
mijn lieve vrouw, onze goedeen zorgzame moeder,
schoonmoeder, grootmoederen overgrootmoeder

Fien
Hendriks-Soomers

echtgenote van

Harrie Hendriks
op de leeftijd van 82 jaar.

In dankbare herinnering:
Voerendaal: Harrie Hendriks
Margraten: Zef en Paula

Hendriks-Huijnen
Eys-Wittem: Zus en Hub

Ficker-Hendriks
Hillsdale USA: Troutje Penders-Hendriks

Voerendaal: Annie en Toon
Cau-Hendriks

Voerendaal: Frans Hendriks
Voerendaal: Jo en Els

Hendriks-Greten
Hilsdale USA: Leo Hendriks

Voerendaal: Hub Hendriks
Voerendaal: Elly en Alfred

Vaessen-Hendriks
de klein- en
achterkleinkinderen

19 maart 1990
Heerlerweg 83, 6367 AB Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 22 maart om 11.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Altijddurende Bijstand te
Kunrade-Voerendaal, gevolgd door de begrafenis
op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Woensdag as. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheid nemen in het mortuarium Voeren-
daal, Kerkplein 43; bezoekgelegenheid dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Als leven een last wordt,
komt de dood als een verlossing.

Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacra-
menten, onze goede en zorgzame vader, schoonva-
der, groot- en overgrootvader

Frans Jozef Willems
weduwnaar van

Agatha van den Hoff
op de leeftijd van 82 jaar.

In dankbare herinnering:
Brunssum: Toon en Leny

Willems-Thijssen
Stem: Lies en Jo

Wolfs-Willems
Amstenrade: Mariet en Dolf

Groteclaes-Willems
Amstenrade: Piet en Malva

Willems-Steba
Amstenrade: Annie en John

Heitbaum-Willems
Voerendaal: Leny en Piet

Erven-Willems
de klein- en
achterkleinkinderen

Amstenrade, 18 maart 1990
De Gijselaar 10
Corr.adres: Vonkstraat 15, 6436 BK Amstenrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 22 maart om 11.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Am-
stenrade, gevolgd door de begrafenis op der.-k. be-
graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Woensdag as. om 18.30 uur avondwake in dekapel
van huize Elvira te Amstenrade.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

* De zon schijnt,
de bloemen bloeien,
de vogels fuiten,
en nu is het stil.

Tot onze grote droefheid, doch dankbaar voor alles wat hij voor ons bete-
kend heeft, berichten wij dat heden van ons is heengegaan, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,oom en
neef

Johan Joseph (Jüp)
Dassen

echtgenoot van

Johanna (Annie) Geuskens
Hij overleed, voorzienvan de h. sacramenten der zieken, op de leeftijd van
75 jaar.

De diepbedroefdefamilie:
Landgraaf: A. Dassen-Geuskens
Landgraaf: Ans en Sjef Vanderßroeck-Dassen

Sven, Björn
Landgraaf: Josen Lies Dassen-Lentjes

Daniël, Davy
Landgraaf: Els en Ger Dautzenberg-Dassen

Sam, Simone
Landgraaf: Thea en Harry Regterschot-Dassen

Kelly, Audrey
Heerlen: Wilma en Ton Rijks-Dassen

Nadine, Kevin
Landgraaf: Marcel en Anja Dassen-Janssen

Dennis, Jimmy en Daisy
Familie Dassen
Familie Geuskens

6374 GB Landgraaf, 18 maart 1990
Terwaerderveldje 49
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, wordt opgedra-
gen op donderdag22 maart om 10.30 uur in de St. Jozefkerk te Waubach.
Samenkomst in de kerk. Geen condoleance.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de overledene bijzonder herdacht in
een eucharistieviering in voornoemde kerk, vooraf vanaf 18.40 uurrozen-
kransgebed. Wie afscheid van hem wil nemen kan dagelijks tussen 18.45
en 19.00 uur (t/m woensdag) terecht in de rouwkamer te Nieuwenhagen,
Beuteweg 32.
Zij, die onverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
als zodanig te willen beschouwen.

I 1 'I"t* mm
Dank om wat U was,
wij vergeten U niet.

Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden mochten hebben, maar o<
bedroefd om haar heengaan, delen wij u mede, dat na een werkzaam (

liefdevol leven in Gods vrede is overleden, onze allerliefste en zorgzan
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzusté
tante en nicht

Catharina Rothkrans
weduwe van
i

Jozef Smeets
Zij overleed in de leeftijd van 87 jaar, voorzien van het h. sacrament d<
zieken, na een liefdevolle verzorging in het verpleegtehuis Schuttersho
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: Mia Rademacher-Smeets
Willy Rademacher V_

Bergen op Zoom: Willy Smeets tea
Jo Smeets-Bakx

Nieuwenhagen: Gerda Gerards-Smeets
Ger Gerards

Nieuwenhagen: Pierre Smeets
Annie Smeets-Rijcken hRNieuwenhagen: Lily Erps-Smeets J-t»
Johan Erps Kei
en al haar klein- en > [
achterkleinkinderen _

1 rcgFamilie Rothkrans °Familie Smeets (

Brunssum, 18 maart 1990 £ 'v/h Jurgenslaan 9, Landgraaf hl
Corr.adres: Oude Heide 7, 6373 GH Landgraaf ftp
De plechtige uitvaartdienst zal gehoudenworden op donderdag 22 maai),
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van het H.Hart van Jezus te Nieuwer i
hagerheide, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op der\begraafplaats aldaar. t,

,
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condolerer dl

Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondwake van woensdag 2.nt
maart om 19.30 uur in voornoemde parochiekerk. |n
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel van Lindeman uitVaarl^e
centra, Beuteweg 32 te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur on-
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce al "
zodanig te willen beschouwen. °I %

f
Tot onze grote droefheid delen wij u mede dat op
zondag 18 maart jl., na een veel te kort leven, plot-
seling van ons is heengegaan, mijn lieve dochter,
onze dierbare zuster, schoonzuster, tante en nicht

Sophia Carolina Maria
Carla Klems
* 17-4-1958 t 18-3-1990

Landgraaf: G.M.B. Klems-Timmers
Wenen Oostenrijk: Han, Irmgard

Martina en Stephanie
Druten: Ton, Marion

Niky en Romy
Heerhugowaard: Eugène, Angeline

Martin
Gennep: Rosalie

Zeist: Ankie, Peter
Rowan

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 22 maart as. om 13.30 uur in de kerk
van de H. Michaëlparochie te Landgraaf op het
„Eikske", waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op der.-k. begraafplaats aldaar.
De avondmis zal worden gehouden op woensdag
21 maart om 19.00 uur in voornoemde parochie-
kerk.
Wij vragen u om condoleances alleen schriftelijk te
doen op correspondentieadres Maarten Tromp-
straat 65, 6372 VP landgraaf.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 19.00 tot 19.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willenbeschou-
wen.

Verdrietig nemen wij afscheid van

Carla
De leegte die je achterlaat vullen we met fijne her-
inneringen aan jou.

Kerkrade:
Bewoners en begeleiders G.V.T. flat 25
directie en bestuur
Stichting Welzijnszorg

t
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat geheel
onverwacht uit ons midden werd weggenomen,
mijn lieve man, onze onvergetelijke vader, schoon-
vader, opa, broer, zwager, oom en neef

Hein Jaeqx
echtgenoot van

Mia Bessems
Hij overleed op de leeftijd van bijna 57 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlen: Mia Jaeqx-Bessems
Amsterdam: Frans Jaeqx

Tanja Jaeqx-Koghee
Barry en Ilona

Heerlen: Sophie Scipio-Jaeqx
Hans Scipio
Tim en Dionne

Heerlen: Paulien Jaeqx'
Familie Jaeqx
Familie Bessems

6411 XJ Heerlen, 19 maart 1990
Keizerstraat 23
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 22 maart a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Franciscus van Assisië te Heerlen-
Laanderstraat, waarna de begrafenis zal plaatsvin-
den op de begraafplaats te Heerlerheide-Kamp-
straat.
.Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis woensdag 21 maart a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Alle bewoners van Douvenrade, katholiek en
andersdenkend, zijn geschokt en getroffen
door het plotseling overlijden van hun rector

Gerardus Hubertus
Franciscus Marcus

Zijn niet aflatende inzet voor het wel en wee
van de bewoners en het stempel dat hij druk-
te op de pastorale zorg binnen onze gemeen-
schap, zullen niet gauw worden vergeten.

Namens het pastoraal beraad
C. Lauret (voorz.)
namens de bewonerscommissie
J. in 't Panhuis (voorz.)

I ~
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij hem moeten
missen, delen wij u mede, dat toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, opa, zoon, broer, zwager,
oom en neef

Math de Bruijn
echtgenootvan

Corry Houben
Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Chevremont: C. de Bruijn-Houben
Chevremont: Sibbila Schönfeld-de Bruijn

Ton Schönfeld
Conny en Ron

Chevremont: Marian de Bruijn
Chevremont: Ria de Bruijn

Ger te Brummelstroete
Chevremont: Jos de Bruijn

Familie de Bruijn
Familie Houben

6463 AV Kerkrade, 19 maart 1990
Nassaustraat 56
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 23 maart a.s. om 11.00uur in de parochie-
kerk St. Petrus-Maria ten Hemelopneming te Chè-
vremont-Kerkrade, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de begraafplaats Schiffer-
heide.
Bijeenkomst in dekerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne donderdag22 maart om 19.00 uur in voornoem-
de parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, St. Pieterstraat 145, Chèvremont-Kerkra-
de, gelegen op het terrein van de Lückerheidekli-
niek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I '

Als God onze aardse tent neer haalt
heeft Hij voor ons een Hemelse woning bereidt.

Diep bedroefd maar dankbaar voor hetgeen hij
voor ons betekend heeft, geven wij u kennis dat
God tot Zich genomen heeft, mijn dierbare man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Leonardus
Benedictus Erkens

echtgenoot van

Maria Elisabeth Odekerken
Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Landgraaf: M.E. Erkens-Odekerken
kinderen en kleinkinderen
Familie Erkens
Familie Odekerken

6371 AZ Landgraaf, 15 maart 1990
Curacaostraat 11
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag22 maart a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Familie te Schaesberg, Veld-
straat, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op der.k. begraafplaats te Spekholzerheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, woensdag 21 maart om 19.00 uur in voornoem-
de parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

l Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan, onze lieve en
zorgzame vader, schoonvader, opa, oom en neef

Giel Vanloo
op de leeftijd van 78 jaar.

Jans en Jan
Sjef en Maria
kleinkinderen

6271 CZ Gulpen, 18 maart 1990
W. Beekmanstraat 2 (Dr. Ackenshuis)
Corr.adres: Dr. Poelsstraat 24, 6271 AP Gulpen

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 22 maart om 14.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Petrus te Gulpen, waarna crematie
om 15.30 uur in het crematorium te Heerlen.
Avondmis woensdag om 18.30 uur in de kapel van
het Dr. Ackenshuis te Gulpen.

i ; **<f htc
kr,

Na een werkzaam en liefdevol levenvoor zijn g's _
is heden onverwacht van ons heengegaan, voor: ,
van het h. oliesel mijn inniggeliefde man, o(ge
zorgzame vader, schoonvader en opa d f

Sjef Robroek £
echtgenoot van c

Jo Logister J£
op de leeftijd van 77 jaar.

&iHeerlen: J.Robroek-Logister
Best: Elly van der Nat-Robroek n'

Richard van derNat
Claudia K>>

Heerlen: José Vromen-Robroek
Herman Vromen fti
Charon, Jill, Glynis &ei

17 maart 1990 ?C
Limburgiastraat 7, 6415 VJ Heerlen *t(

Liever geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden h
donderdag 22 maart a.s. om 11.00 uur in de p'n
chiekerk van de H. Drievuldigheid te Schaes' \
gerveld-Heerlen, waarna aansluitend begrafenis.^
de algemene begraafplaats te Imstenrade. IqeGelegenheid tot schriftelijke condoleance, act^
in de kerk, vanaf 10.40 uur.
Avondmis, woensdag 21 maart om 18.00 uulk
voornoemde kerk. b
Pap is opgebaard in de rouwkapel van het De1V
verziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid tot afsch 'nemen aldaar, dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur- s
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mocht
hebben ontvangen, gelieven deze annonce alsf
danig te willen beschouwen. v

' *te
I

f
Heden overleed tot onze droefheid, onze dierb^'
I

Josefine Strolenber^
weduwe eerste huwelijk van

Frans Joseph Handels *weduwe tweede huwelijk van
Johan Joseph Handels ■

Zij overleed in de "Hamboskliniek"te Kerkrade g
de gezegende ouderdom van 97 jaar, voorzien *het h. sacrament der zieken. -(l

Kerkrade: Frans Schrijbers 'J

Tiny Schrijbers-Wouters '|
6463 CM Kerkrade, 15 maart 1990 *Heiligenhuisstraat 11 *
De crematieplechtigheid heeft in alle stilte, i
wens van de overledene, plaatsgevonden op m* t
dag 19 maart j.l. in het crematorium te Heerlen- j

I '\
Ons bereikte heden hèt bericht dat op 16 m^
1990 is overleden, onze oud-werkneemster If
vrouw 1

Christina Melanie [
Hackmann
zuster Eligia «

<_'van de zusters Franciscanessen van Heythuys ,
Van 2-2-1964 tot 1-9-1973 is zuster Eligia bij onze.'
stituten werkzaam geweest als Hoofd Huisvest $
en Mentrix van de interne leerling verpleegki"1 1
gen en leerlingen ziekenverzorgenden. ;
Haar gedachtenis zullen wij steeds in ere hoU<! (

en wij wensen haar mede-zusters in de klej
kloostergemeenschap aan de Taelmanshof toe
zij de sterkte vinden om dit verlies te dragen.

Bestuur, Direktie,
medewerkenden van de
Stichting H. Gregorius de Grote I
te Brunssum

Dankbetuiging
Langs deze weg danken wij allen die ons hun r
gemeend medeleven hebben betoond na het o*"
lijden en bij de crematie van mijn lieve echtgefl~ !
onze vader en opa

Gerard Meinetten !
Uw medeleven in deze voor ons zeer moeilijke .
gen is voor mij en de kinderen een grote steul1'
weest.

tlMevrouw C. Meinetten-ten K* v :
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, maart 1990 .
Vervolg familieberichten

zie pagina 14: _ a*A
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eslag
Mislopen van de toeslag scheelt
'erknemers al gauw tussen de 60"0 gulden per maand. „Vroeger

we het hele jaar door ge-"l 40 uur per week. Na invoering
de 36-urige werkweek werken2" 1 het hoogseizoen dat loopt vanPj Tiaart tot augustus 40 uur per

'J* en in het voor- en najaar 32Voor dieextra uren in het hoog-
ct°en hebben we tot op heden

11 cent extra gekregen", aldus
jr'bitter Sef Slabbers van de on-

emingsraad. „Wij zijn vier jaar
;ïjaan het lijntje gehouden door
infectie. Nu is de maat echt vol",
r. s Slabbers.4i us p>bestuurder Hein Verkooyen
f de Voedingsbond FNV valt

JP bij: „Sedert de invoering van8-urige werkweek in '86 en ver-
'*jhs twee jaar later de invoering
Üe 36-urige werkweek is het mishet naleven van de cao bij de

b^briek."
'aatste vier jaar is er een enorme

Ef_!.fgroei biJ het bedriJf in Roer-J~ opgetreden. De werkdruk is
*h toegenomen, terwijl de belo-

s daarvoor is afgenomen. En ver-
giet dat wij ten behoeve van de

al 4 procent loon hebben inge-, td", licht Slabbers zijn grieven

Ik ~*¥ erectie heeft ook dit seizoen. geprobeerd ons de afwijkende
o?er,sgebonden roosters door de

te duwen. Wij willen eerst toe-lagen over de toeslag, dan pas,r, bereid te praten over eenI *Week van 40 uur in de zomer",! s Slabbers. Gisteren aan het be-
j an het nieuwe'ijsseizoen' legde

Lfrr°duktiepersoneel daarom hetl * neer.

Uitzendkrachten
I!

Hj voert ook aan dat het
j 1 vaste krachten de laatste ja-

tvs teruggelopen van bijna vijftig
i b

?ertig mensen nu. Daarvoor in
zouden steeds meer uit-

st l ra chten worden ingehuurd, in
°°gseizoen oplopend tot hon-

a^, Mensen. Het komt volgens
■s_*l t

ers voor dat één vaste kracht
lnc jiUssen de zes en vijftien uit-
e' * *rachten moet begeleiden.

" 1 2'r^ctie in Roermond was giste-
,9r S!f bereikbaar voor commen-jC" y Was naar het hoofdkantoor

van Campina in het Noordbrabant-
se Veghel gereden voor het voeren
van » overleg aldaar. De fabriek in
Roermond, jaarlijks goed voor on-
geveer twintig miljoen liter con-
sumptie-ijs is de enige tak van Cam-
pina die in staking ging.

De directie van Campina in Veghel
betreurde het volgens directie-
woordvoerder Jo Thijssen dat het
tot een staking is gekomen. Hoeveel
schade'het bedrijf hierdoor heeft
ondervonden is niet bekend. „Ge-
zien het warme weekend is de voor-
raad ijs flink geslonken. Over drie
tot vier dagen zullen bepaalde soor-
ten ijs op zijn", aldus Thijssen.

'Patstelling'
„Momenteel is er sprake van een
patstelling. Wij willen als seizoens-
gebonden bedrijf ontheffing voor
de verschuivingstoeslag aanvragen
bij de zuivelcontactcommissie. Dat
kan echter pas als de onderne-
mingsraad instemt met het voorge-
stelde rooster van vijfmaal acht uur
in het hoogseizoen", aldus de voor-
lichter van Campina.

„Een oeverloze discussie", noemt
Thijssen het verschil van mening
tussen werknemers en directie. Hij
geeft wel toe dat tot dusverre geen
verschuivingstoeslag is betaald.
Daar heeft de ondernemingsraad
volgens Thijssen altijd mee inge-
stemd.

Volgens hem zijn er de laatste jaren
slechts enkele vaste mensen minder
werkzaam dan vier jaar geleden. Hij
bestrijdt ook dat één vaste kracht
tussen de zes en vfjftien uitzend-
krachten moet begeleiden. Dat zijn
er hooguit twee tot drie volgens de
zegsman.

Thijssen: „Een ijsfabriek is sterk
seizoensgebonden. Bovendien zijn
de winstmarges heel klein, het is
echt knokken. Op basis van een
goed seizoen kunnen we onmoge-
lijk acht vaste mensen in dienst ne-
men."

Subsidie NS
voor initiatief

kinderopvang
Hr N ~ Het bestuur van de

'iti 'ng Stichting Opvang Kinde-
! *eft (SOKS))
%r h ° een subsidie toegekend
'et "'et initiatief tot kinderopvang.
i°rdt bedrag van 84.000 gulden
'Sg e*" een opvang van 24 uur per
Slt „burende zeven dagen per;f lg «erealiseerd. In het totaal zijn
'^r°kk ""'Ven en instellingen DiJ

Woc;lchting Bedrijfsgerichte Kmi-
i staanHng (SBK) heeft met diverse
ce ft kindereentra in onder an-

Uver en Gulpen contracten
?'en v De betrokken ouders be-
h deze oPvang een bijdrage

aan hun inkomen. HetNdei bedrijf betaalt derest. In-
Na ! s zlJn er al 35 reserveringen
*<-tt «i- Plaatsing begint binnen-

provincie

Werknemers eisen uitbetaling van toeslag

Werk in ijsfabriek
Campina neergelegd

Van onze verslaggever

SRMOND - De staking die gisterenochtend is uitge-
ven bij de ijsfabriek Campina in Roermond gaat van-
S haar tweede dag in. Overleg tussen de directie en
egenwoordigers van de Voedingsbond FNV hebben
I opening in het arbeidsconflict gebracht. De vak-
el en de werknemers willen de staking volhouden tot-
hun eisen zijn ingewilligd. In het uiterste geval zal

hpina met een kort geding de staking pogen te bre-i
"erknemers eisen onder meer

rel£taling van een toeslag van 0,88
j 2^nt per uur voor de extra uren

. maken in het hoogseizoen. De
larfüe wil echter bij de zuivelcon-
lurfommissie ontheffing vragen,
a iJ deze zogenaamde verschui-

«toeslag.

ijsfabriek van Campina in
hebben de veertig vaste

j'iten en enkele tientallen uit-brachten vanaf zes uur 's och-
'#s het werk neergelegd. De sta-ot' werd vrijwel onmiddellijk

"benomen door de Voedings-ö FNV. Behalve de toekenning
Ac toeslag eisen de stakende
Nemers ook dat de directie
Vaste krachten in dienst neemt

*'ege de toegenomen werkdruk.
'S hen tevens een doorn in het
dat steeds meer uitzendkrach-

ingeschakeld voor werk
eigenlijk door vaste krachten

t tïoeten worden gedaan.

" Een groep stakende werknemershoudt de wacht voor de poorten van ijsfabriek Campina in Roermond. Foto JEROEN KUIT

Dr Krans: 'Blijven geloren in gezond verslond'

Grindboeren teleurgesteld
HEERLEN - De grindboeren heb-
ben teleurgesteld gereageerd op het
voorstel van minister Maij-Weggen
om de hoeveelheid nog te winnen
grind te halveren tot 35 miljoen ton.
„We zijn teneergeslagen. Met de vo-
rige ministervan Verkeer en Water-
staat zijn na langdurige onderhan-
delingen op zorgvuldige wijze af-
spraken gemaakt. Na het Stevolpro-
ject zouden we nog 70 miljoen ton
mogen winnen. En nu opeens zon
uitspraak," vertelt dr T Krans, di-
recteur van het Grindhuis in Pan-
heel.

Toeval ofniet, maar gisteren ontvin-
gen de gezamenlijke grindproduc-
ten een uitnodiging om in april met
de minister in Den Haag te komen
praten. Ook de Federatie van Op-
pervlakte Delfstoffen Winnende In-
dustrie zal een delegatie naar Den
Haag sturen. „We blijven geloven in
gezond verstand", zegt directeur dr
Krans, vooruitlopend op het resul-
taat van dat gesprek.

„Voorbarig", reageert Ad van der
Hamsvoort van Stevol op de wens

van de minister van Verkeer en Wa-
terstaat Hanja Maij-Weggen om de
grindwinning in Limburg te halve-
ren. „Het was wel even schrikken
toen ik het las. Het lijkt wel een ver-kiezingsbelofte van een minister."
Volgens Van Hamsvoort loopt de
minster nogal hard van stapel. „Uit-
eindelijk beslist de Tweede Kamer
over de hoeveel grind die nog ge-
wonnen mag worden. Bovendien
wordt nog een MER (Milieu Effect
Rapportage) opgesteld voor het be-
treffende gebied."

Volgens Ad van der Hamsvoort
schijnt ofwil Maij-Weggen niets we-
ten van de op stapel staande MER
en de gevolgen hiervan. „Misschien
gaan op grond van de normen voor
de geluidhinder ontgrindingen in
het Stevol-gebied wel niet door."
Vooralsnog gaat men er van uit dat
zich 23 miljoen ton grind bevindt in
dat gebied.

Eerste formaties
Pinkpop bekend

GELEEN - De Red Hot
Chili Peppers, Mano
Negra en de Neville
Brothers treden Pink-
stermaandag 4 juni op
tijdens het Pinkpop-
festival in Landgraaf.
Dat heeft Jan Smeets
van Buro Pinkpop gis-
teren bekend gemaakt.
Het volledige program-
ma van de 21ste editie
van dit openluchtfesti-
val telt zo goed als zeker
tien popgroepen en ar-
tiesten. De overige ze-
ven namen worden pas
dinsdag 3 april aange-
kondigd.

De eerste keer dat de

Amerikaanse Red Hot
Chili Peppers op het
Pinkpop-podium ston-
den, was tevens de eer-
ste keer dat het festival
zich afspeelde op de
Draf- en Renbaan in
Landgraaf, in 1988.
Ahoewel hun optreden
toen als weinig overtui-
gend werd ervaren,
heeft de groep zich in-

middels een grote aan-
hang in ons land weten
te verwerven. Hun laat-
ste Nederlandse tour-
nee was weken vante-
voren uitverkocht. Hun
terugkeer naar het
Pinkpop-podium kon
niet uitblijven, aldus
Jan Smeets.
De Parijse formatie
Mano Negra is met zijn

'party and blues' mu-
ziek en de hit 'King
Kong' snel populair ge-
worden in Nederland,
terwijl de vier Neville-
broers uit New Orleans
hun naam definitief ge-
vestigd hebben met de
elpee Yellow Moon.
De voorverkoop van
Pinkpop zal beginnen
op zaterdag 7 april. De
organisatie voert nog
onderhandelingen met
enkele belangrijke
sponsors. Deze spon-
sors moeten het moge-
lijk maken de entree-
prijs, in de voorver-
koop, op 40 gulden te
houden.

Universiteiten
houden vast aan
studentenstops
MAASTRICHT - De universiteiten
adviseren minister Ritzen van On-
derwijs om voor het studiejaar 1990-
-1991 tien studentenstops in te stel-
len. Voor twee studierichtingen
stellen zij plaatsingscommissies
voor. Dat schrijft de Vereniging van
Samenwerkende Nederlandse Uni-
versiteiten (VSNU) in een brief die
gisteren naar de bewindsman is ge-
stuurd.
De universiteiten suggereren minis-
ter Ritzen een studentenstop bij de
studierichtingen geneeskunde,
diergeneeskunde, bedrijfskunde,
industrieel ontwerpen, beleid en
management gezondheidszorg, ge-
zondheidswetenschappen, medi-
sche biologie, Japankunde, Ro-
maanse talen en Oost-Europakun-
de. Een studentenstop betekent dat
het aantal toe te laten nieuwe stu-
denten wordt beperkt.
Nieuw ten opzichte van het studie-
jaar 1989-1990 is alleen het voorstel
voor een stop bij Oost-Europakun-
de. De voorgestelde maximum aan-
tallen studenten wijken nauwelijks
af van de getallen voor het studie-
jaar 1989-1990.
De Rijksuniversiteit Limburg in
Maastricht bijvoorbeeld kreeg afge-
lopen jaar 152 nieuwe studenten
voor de faculteit der Geneeskunde,
537 studenten voor de faculteit der
Gezondheidswetenschappen, 411
voor Rechtsgeleerdheid en 516 Eco-
nomische Wetenschappen. (Telda-
tum 1 december 1989.)
De uiteindelijke beslissing over stu-
dentenstops en plaatsingscommis-
sies ligt bij minister Ritzen. In de
praktijk is het gebruik dat de be-
windsman het advies van de univer-
siteiten overneemt.

Geluidhinder
De provincie Limburg is blij met
het voorstel van Maij-Weggen, maar
heeft er nog geen idee van waar,
naast het Stevol-gebied, grind ge-
wonnen mag worden. Vóór 14 mei,
als de Tweede Kamer de nota Ge-
grond Ontgronden behandeld, moet
de provincie echter gebieden heb-
ben aangewezen. „Dat betekent
hard werken", meldt de provincie-
woordvoerder.

Man na val van
trap overleden

GULPEN - In het bejaardencen-
trum dr. Ackenshuis in Gulpen is
zondagavond rond kwart over tien
de 78-jarigeVan L. na een val van de
trap overleden. Vermoedelijk is de
bejaarde man onwel geworden en!
naar beneden gevallen. Het slacht-'
offerkwam met zijn hoofd op de ste-"
nen vloer terecht.

Maastricht/Heerlen slechts regionaal van belang

Rol Zuid-Limburg in
informatica beperkt
Van onze redactie economie

HEERLEN - De informaticasector
blijft een aan de grote steden en aan
de Randstad gebonden bedrijfstak.
Dergelijke activiteiten in steden van
het kaliber Maastricht en Heerlen
zijn hooguit van regionaal belang.

Dat zijn enkele resultaten van het
promotie-onderzoek 'De informati-
casector in Nederland tussen rijp en
groen' van drs D. Drenth. Vandaag
hoopt hij aan deKatholieke Univer-
siteit in Nijmegen te promoveren.

Het aantal kleine informatica-be-
drijven neemt volgens Drenth toe,
maar de groei van de werkgelegen-
heid is toch vooral te zien in de be-
staande grote ondernemingen die
gevestigd zijn in de grotere steden
en in de Randstad. In de Randstad
zit 60 procent van de informatica-
bedrijven en 80 procent van de
werkgelegenheid.

Op ruime afstand volgen steden al
Almere, Lelystad en Eindhoven, di
flink in opmars zijn. Steden als Am
hem/Nijmegen, Enschede/HengeL
en Maastricht/Heerlen zijn voorna
meiijk van regionaal belang, aldu
Drenth.

De meeste informaticabedrijvei
kiezen voor de Randstad vanweg
de geografische ligging, de commu
nicatie-infrastructuur, en de be
schikbaarheid van bekwaam perso
neel en goede huisvesting. Verde
hechten de informatica-bedrijvei
aan goede mogelijkheden voor cci
regionale afzet en de aanwezigheic
van reclame- en PR-bureaus.

Zwak
In gebieden (zoals Zuid-Limburg
waar de regionale overheden me
premies zwaaien om informaticabedrijven aan te trekken zijn de resul
taten volgens Drenth vaak teleur
stellend. Het werkloosheidspro
bleem wordt er niet mee opgelost er
vaak gaat het om hoog gekwalifi
ceerde arbeid, die niet aansluit bi
het niveau van het merendeel dei
werkzoekenden.

Film 'Sacha'
weer bekroond

MAASTRICHT- Tijdens de provin-
ciale Belgische smalfilmdagen, af-
gelopen weekeinde in St.-Truiden,
is de film 'Sacha' van de Steinder
smalfilmer Hub Bervoets door de
Belgisch-Limburgse vereniging van
amateur-cineasten (Livac) be-
kroond met de gouden legpenning.

Bovendien ontving Bervoets de
prijs voor de beste film van het festi-
val, de bokaal van de Belgische mi-
nister Willy Claes en de prijs van de
stad Bilsen. De prijzen werden uit-
gereikt in het cultureel centrum van
St.-Truiden.

'Sacha' heeft het leven van een
drugsverslaafde als thema. Ver-
schillende Limburgse jongeren ver-
vullen daarin een rolletje. De film
viel ook in onze provincie meerdere
malen in de prijzen. —

Minister Ritzen: 3 voor rekenen

'uniek' zijn en navolging verdienen.

Later bezocht Ritzen de Oefenbunker in het Schaesbergse
Leenhof waar hij vroeger op school heeft gezeten. Ton Ge-
rards (links), de laatste hoofdonderwijzer die in Leenhof les
gaf, overhandigde de minister een schoolrapport uit die
tijd. Voor godsdienst had JoRitzen een 9, voor rekenen een
3. De minister bekeek het allemaal een beetje sceptisch.

Foto: DRIESLINSSEN

" Minister Jo Ritzen van Onderwijs was gisteren op be-
zoek in Landgraaf. Hij was onder andere te gast bij de
nieuwe openbare basisschool in Waubach en bij de Lokale
Omroep Landgraaf. Daar werd hij onder andere aan de
tand gevoeld over de schoolgebouwen die binnenkort leeg
komen te staan. De gemeente Landgraaf wil de invulling
van de lege gebouwen in één keer afliandelen. Tot dusver
was dat door de bureaucratie op Onderwijs in Den Haag
niet mogelijk.Ritzen bevestigde dat deLandgraafse ideeën
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tHanna Hoeve, oud 77 jaar, weduwe van Louis
Schapenk. 6221 AR Maastricht, Turennestraat

11. De crematie is heden dinsdag 20 maart om 15.30
uur in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.

t Pierre Lambrechts, oud 61 jaar, echtgenoot van
Liza Piëtte. 6217 BT Maastricht, Craiantstraat 32.

De uitvaartdienst is heden dinsdag 20 maart om
11.30 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van
Goede Raad te Malpertuis-Maastricht. Er is geen
condoleren.
4- Louise Bessems, oud 78 jaar, weduwe van Giel
t Hollanders. Maastricht, St.-Antoniuslaan 30c.

Corr.adres: van Merodestraat 8, 6223 CM Maas-
tricht. De crematieplechtigheid is heden dinsdag
20 maart_om-10:45 uur in hel crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen. Er is geen condole-
ren.

-J. Lies Feij, oud 78 jaar, weduwe van Aibert Dijk-
t stra. Maastricht. Corr.adres: Kobaltstraat 57,

6216 AM Maastricht. De uitvaartdienst zal worden
gehoudenop woensdag 21 maart om 10.30 uur in de
parochiekerk van St. Pieter op de Berg te Maas-
tricht. Er is geen condoleren.

tjo Tilmanns, 63 jaar, echtgenootvan Diny Jans-
sen. Hagenaarpark 20, 6051 HC Maasbracht. De

plechtige eucharistieviering zal worden gehouden
heden, dinsdag 20 maart, om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Gertrudis te Maasbracht.

t Frans Theunissen, 54 jaar,Kalverstraat 10, 6051
HT Maasbracht. De plechtige eucharistieviering

zal worden gehouden heden, dinsdag 20 maart, om
15.00 uur in de parochiekerk van St.-Gertrudis te
Maasbracht.

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen ggx n* 60x 54x 42x
5.100,- - - 117,- 125,- 153,-
-9.000- - - 211,- 227,- 274,-

-14.000- 238,- 284,- 321,- 346,- 419,-
-17.000- 289,- 345,- 390,- 421,- 509,-
-23.000- 392,- 466,- 528,- 569,- 689,-
-34.000- 574,- 685,- 776,- 837,- 1096,-
Effectieve laarrente vanal 12.2%
Elk bedrag tot ’ 100.000,- en andere looptijd
mogelijk.96 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
Voordelige autoleningen en koop dan kontant.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bi| werkgever.

" Overlijdensnsico meestal gedekt Bi| ziekte, ongeval enz vrijstelling var
aflossing mogeliik (vraag info)

" Doorlopend krediet 2% aflossing.

" Voordelige le. 2e en 3e hypotheken Hierin looptijd tot 30 iaar
Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair.

Gemeente Neer

Te koop aangeboden
De gemeente Neer biedt bij inschrijving te koop aan een
spantenhal met een afmeting van 27 x 45 meter vrije
overspanning met een middenhoogte van 10 meter.

De spantenhal is afgedekt met pvc (zeil) 600 gramm2,
voorzien van 20 ingelaste daglichtvensters.

De verkoop geschiedt bij inschrijving onder de
navolgende voorwaarden:
- de spantenhal dient door koper ter plaatse

gedemonteerd te worden;- restanten dienen geheel van het perceel verwijderd te
worden; »- eventuele toewijzing/verkoop van de spantenhal wordt
door burgemeester en wethouders voorbehouden;

- bezichtiging van de hal na telefonische afspraak met
Openbare Werken (tel. 04759-2222 toestel 15);- inschrijving uiterlijk 30 maart 1990 aan burgemeester
en wethouders van Neer, Engelmanstraat 4,
6086 BC Neer.

Burgemeester en wethouders van Neer.

-^_fc___f2fl__H^^

________!__ s___\yrß

LENTE-AANBIEDINGEN

HET HART VANKERKRADE
MARKT 10 TEL.S 541

Bij beschikking van de Ar- PTKTTT" M I -_P Irondissementsrechtbank te I ■ f_\ i 1 P J L I H k I
Maastricht van 12 maart _''_,"...,'','
1990 werd onder curatele I 'f.' .111

festeld Robertus Emile
ohannes van de Schoot, l^^M^^^^^^^^^^^"

geboren te Meerssen op 1 ___________/~"—■—a^^^"""»*"^augustus 1968, wonende te _____/ /_ " ■Meerssen, Pastoor J. Aus- ’ or>ze 3sn ~-~7semsstraat 29, met benoe- I s"0wroo uw? grot I
ming van Catharina José- ’ ailes 'n staat him, 1
phina Maria Anna Gelders, / inct "p' %■ gebj "'ma 1
wonende te Meerssen, / " rrier nachinl "a" /Past. J. Aussemsstraat 20 /ct na^maChL s- van /tot curatrice en Gerlachus / s,°oman_ nes tot I
Johannes Marie van de ’ /tot ' fatuur k„ /Schoot, wonende te / n °f bel Vn„orr>
Meerssen, Kuileneinde- / n'°rrnatia I
straat Ij, tot toeziend cura- —-~«^_^ e /
tor. ■—■■^■"■(■■■—■■L-p P.M. v. Erp-v. Megen
advocaat en procureur BRÏl3arTr|Wt_Tl"T!vir3B

traat 34 ___________T"^_HT^*t**'9*V________
6231 LG Meerssen ______«AlilL_Oso<-':_i_______________-

NATUURZIJDEN
ZOMERDEKBEDDEN

Luchtig en licht!
135x200 nü 230,—
200x200 nü 350,—
240x200 nü 395,—p—l

n [f»»_iii i_ji ii »r*^»*rjAt o
SCHAPEWOLLEN DEKBEDDEN

Heerlijk warm en absorberend!
135x200v. 194- nü 145,—
200x200v. 292- nü 225,-
-240x200 v. 347- nü 265,—
halfdonzen kussens nü 79,—

DONSDEKBEDDEN 65%

140x200van 395- nu 199,—
200x200van599- nu 299,—
240x200van749- nu 375,—

DEKBEDDEN VOLDONS 90%

140x200van475- nu 295,—
200x200van695- nu 450,—
240x200van 825,- nu 495,—

DUBBELE DONSDEKENS 65%
EEN VOOR HET VOORJAAR EN
EEN VOOR DE HERFST SAMEN
VOOR DE WINTER EEN IDEALE

COMBINATIE VOOR ALLE
SEIZOENEN

140x200van 649- nu 395,—
200x200van 895- nu 625,—
240x200 van 1050,- nu 750,—

DUBBELEDONSDEKENS 90%

140x200van 699,- nu 450,—
200x200van 996- nu 695,—
240x200van1125- nu 795,—

teW&^J^^Ï'' ■ \

(ÈJZs&% MlZs^r£zgL __**"*£&\r Uk*

CINDERELLA
IRISETTE

DAMAI
ARIADNE

e.a.
DEKBEDSETS

140x200 nü 59,—
200x200 nü 95,—
240x200 nü 11 5,—

LAKENS
160x260 nü 49,—
200x260 nü 65,—
240x260 nü 85,—
slopen 2 stuks nü 10,—

/*~Vr. ■>, ii |'-'-, -, ■' ■ f -~^r»^rl^^a\

_*"£* " * &
/zf /^^^zW^- ■- " -%

W.'nk*Cr9r%_ '■ ..*. :M*':*U*'*&m_P
PRACHTIGE BADLAKENS EN

BADDOEKEN VAN MOVE
60x11025- nü 19,90
80x15059- nü 39,00

DAMASTEN TAFELKLEDEN
140x140v.39- voor 19,—
140x180v.59- voor 29,—
140x250v.79- voor 39,—

DAMASTEN DEKSERVETTEN
100x100v. 29- voor 10,—
SERVETTEN
60x60 v. 10- voor 5,—

STRETCH HOESLAKENS
100% katoen, in 5 pastelkleuren

1 pers.42- nü 29,—
2pers.s9- nü 49,—
lits-jumeaux 69,- nü 59,—
550 M alleen bij:

Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 12-3-1990 is
Stefan Henricus Barbara
Grolleman, wonende te
Stem aan de Kuiperstraat
no. 1, onder curatele ge-
steld, met benoeming van
Christiaan Cornelis Maria
Grolleman tot curator en
Patricia Hubertina Corne-
lis Grolleman tot toeziend
curatrice, beiden wonende
te Stem aan de Kuiper-
straat no. 1.
Mr. J.G. Habets
Maastrichterlaan 9
Beek Lb.

I Wacht I
met

andijvie

zeggen

als

iemand
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a- a- a-

appelmoes

vraagt.

Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen. Dat ver-
mindert al gauw de
spanning. Zokomt een
gesprek vlotter op
gang en gaan we elkaar
ook 'n beetje beter be-
griipen. Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-15 31 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
(iwl stoltcrititrs

cvvn ilv lijd.

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend.
Geef.... Actie
SYMPATIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltsewegl4,

3735 ME Bosch en Duin
Tet 030-281822

BIJ DAIHATSU KRIJGT U DEZE LENTeI
» GRATIS "K-TRA'S" fö,

Applause: De luxe middenklasser die het fraaie uiterlijk van J2* t ***w\ <Q&> Wbmmm*^.»*»»^.
een sedan combineert met het gemak van een 5e deur. V_ fPA« v?ïlkp- IS^Z^||, -ffiwnJK^Voorzien van een zuinige 1.6-liter, 4-cilinder, 16-kleppen /-**£_? **" ' "*** £$èty y\
injectiemotor. V.a. f 25.495,-. ln Weur 9esPo,en sPoiler- I ,*,., .-- ... ' - IJBi I

Cuore: De pittige Cuore is verkrijgbaar met 3of 5 Charade: Verkrijgbaar met een 1-liter benzine-, Feroza: Luxe gezinswagen, sportieve cabriolet en j
deuren. Handgeschakeld of als automaat. V.a.f 13.195,-. turbo-diesel-, GTfi injectiemotor, of 1.3-liter benzine- spannende terreinwogen ineen. Met krachtige [

motor (ook 4WD). V.a. f 17.395,-. 1.6-liter, 16 kleppen motor. Aanhangwogentrek- k 'J^^X <& Cfh cfo gewicht 1500 kg.V.a.f28.995,-. (Van). tft

f^X-TRAA 5
Uitstelbaar zonnedak, picknicktafel + parasol, Uitstelbaar zonnedak, radiocassettespeler, stri- -&^ Neerklapbare Cabrio-Kap, t.w.v.

striping, vloermatten en wielplaten, t.w.v. Q0 ping, vloermatten en wielplaten, t.w.v. OQ >wtfrL_-__. **"fI.OOO,- v f 1.250,- * f1.750,-^
Het voorjaar is op zn mooist in de Daihatsu showroom. Met gratis X tra s bij Daihatsu. En wilt u uw huidige auto inruilen? |

Neem 'm mee, want ook onze lente-inruilprijzen zullen u aangenaam verrassen. (^
De aanbiedingen geldentot en met 30 april 1990 en hebben alleen betrekking op auto's die uit voorraad leverbaar zijn en gelden nietvoor speciale modellen en/of ondere aanbiedingen.

GELEEN, Garage Ruud Tiems, Zaanstraat 18, tel. 04490-53010.
HEERLEN, Autobedrijf H. Merckelbach, Benzenraderweg 295, tel. 045-424444

LANDGRAAF, Autobedrijf Ton Quadvlieg, Reeweg 112, tel. 045-321810. h
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WELCOME TO A WORLD
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I iippr^T The exclusive Burberry
I I collection, the very essence ol_ ' I'T _7tf -^K» 1 BI tóste and sfy/e.
E jr ~J Voor heren: regenjassen,

fl ■' f fll kostuums, blazers, pantalons,
V ! dli, jacks, schoenen, shirts, dassen
V / Njl \fl en accessoires.

____r ■ r 1IL \S Voor dames; regenjassen,
fl mantelpakjes, blazers, rokken,

BJ fl pantalons, jacks, pullovers,
flfc^-^_ _F _ ____\ blouses en accessoires.
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Overnachtingen
Ridderbos vertelde dat in het afge-
lopen jaar door toeristen ’ 1,5 mil-
jard is besteed in derecreatieve sec-
tor. De Limburgse hotels hebben

volgens gegevens van de provincia-
le VVV 850.000 overnachtingen ge-
boekt. Het aantal overnachtingen
op campings was veel groter, maar
precieze cijfers zijn daar niet van be-
kend. In Heerlen vonden 105.000
hotel-overnachtingen plaats, in
Maastricht 120.000, in Wittem
160.000, in Valkenburg 400.000, in
Venlo 40.000, en in Weert en Sittard
11.000.

Naar de overtuiging van Ridderbos
kunnen dieaantallen nog toenemen
als de hotels willen meewerken. „Ze
moeten ophouden te adverteren
met de aanwezigheid van warm en
koud water. Een beetje 5-sterrenho-
tel met zelfrespect adverteert tegen-
woordig al niet eens meer met kleu-
ren-TV."

Schattingvoorzitter Willems van GUVB: twee miljoen

Gekibbel overkosten isolatierond 'Beek'
Van onze verslaggevers

LEEN - De kosten van woningisolatie, berekend op basis
'het nieuwste scenario voor aanleg van de Oost-westbaanLuchthaven Maastricht, zullen zeker ’ 2 miljardbelopen en
'een paar honderd miljoen gulden zoals minister Maij-Weg-

-1 beweert. Dat is de stellige overtuiging van Wim Willems,
voorzitter van de Vereniging Geen Uitbreiding Vliegveld

Willems schampert over de uitlatin-
gen van minister-president Lubbers
en minister Maij-Weggen als zou
een definitief kabinetsbesluit over
de uitbreiding van 'Beek' zeer spoe-
dig vallen nu de zes betrokken mi-
nisteries beweren over de juridische
aspecten overeenstemming te heb-
ben bereikt. De voorzitter noemt
het een irreëel verhaal en, gezien het
tijdstip waarop het door de be-
windslieden naarLimburg gebracht

is, een doodgewone, verkiezings
stunt.

„Het rammelt aan alle kanten. Als
de minister een besluit wil nemen
zal ze eerst de hele procedure rond
de aanwijzing van vliegveld Beek
tot luchtvaartterrein opnieuw in
gang moeten zetten. Deze loopt al
vijf jaar maar stopte onlangs feite-
lijk toen de overheid met een heel
ander ecomomisch scenario op de
proppen kwam. Ook de Milieu Ef-
fectrapportage is daarmee in één
klap ongeldig geworden, inclusief
de nadere aanvullingdaarop. Die is,
geheel strijdig met dewet, buiten de
openbaarheid tot stand gekomen.
De minister heeft de richtlijnen een-
zijdig, dus zonder inspraak, vastge-
steld. In het openbaar is nooit ge-
zegd hoeveel extra overlast het zo-
genoemd betonnen-muur-concept
zal opleveren. Maar zeker is dat ge-
meenten tussen Eijsden en Thorn
met vliegtuiglawaai te maken zullen
krijgen waar ze helemaal nog geen
weet van hebben."

Peuters in
Luik zonder

warmeten...
£ - Zelfs de jongste burgertjes|Miik hebben nu te lijden onder
'^anciële problemen die de stadtf-Zij krijgen in de stedelijke crè-W geen warme maaltijden meer.P|Voor kort zorgde het stedelijk
?rhoudspersoneel ervoor dat de

' 6ren warm eten kregen, maarde herstructurering in de dien-

' 's dat verleden tijd geworden.

Verontrust oudercomité heeft
oorgesteld een aantal traiteurs. schakelen om warme maaltij-

' j voor de peuters te serveren. De,ers hebben ook een onderhoud
I aagd met de bevoegde wethou-

Kamervragen
over

Oost-westbaan
MEERSSEN - D66-Kamerlid
Doeke Eysma stelt vandaag
vragen in de Tweede Kamer
over uitspraken van minister
May-Weggen met betrekking
tot de aanleg van de Oost-west-
baan. De vragen hebben be-
trekking op het voornemen van
de minister om op zeer korte
termijn te starten met de aanleg
van de Oost-westbaan ook zon-
der medewerking van de Belgi-
sche autoriteiten met betrek-
king tot het gebruik van het
luchtruim van dat land. Zij wil
daarvoor 200 miljoen extra uit-
trekken voor het isoleren van
woningen in delen van Zuid- en
Midden-Limburg.

Er is nog geen antwoord, zo
stellen de D66-ers, op de aan-
vullende Milieu Effecten Re-
portage (MER) over de zoge-
naamde 'betonmuurconstruc-
tie', het in cirkels vliegen boven
Zuid-Limburg om voldoende
hoogte te krijgen omdat de
landsgrenzen niet gepasseerd
mogen worden. „Toch doet de
minister of dat al vaststaat",
schrijft Eysma die 'verder stelt
dat de minister 200 miljoen gul-
den wil spenderen aan de isola-
tie van 7.000 woningen terwijl
er geen duidelijkheid over is
om welke woningen en welk
gebied het gaat. De aanvlieg-
procedures moeten, zo zeggen
zij, nog definitiefworden vast-
gesteld.

Bereidheid
Bij de provincie bestaat de bereid-
heid om bij te dragen aan de isola-
tiekosten van de woonwijken rond
Luchthaven Maastricht. Het provin-
ciebestuur wil snel met het rijk
overleggen over de verdeling van de
kosten (daar geschat op een paar
honderd miljoen). Gedeputeerde
Staten hopen dat de aanwijzings-
procedure voor de aanleg van de
Oost-westbaan nu snel van start
gaat. Voordat dat het geval is, moet
eerst echter nog een nauwkeurige
afweging worden gemaakt tussen
de milieukundige aspecten (de ex-
tra geluidoverlast doordat de vlieg-

tuigen boven Limburg moeten op-
stijgen) en de economische belan-
gen die met de aanleg van de baan
zijn gemoeid.

Het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat meldt overigens dat een be-
sluit tot de aanleg van de Oost-west-
baan eerst de vorm van een concept-
aanwijzingsbeschikking zal krijgen.
In de tijd totdat een definitieve-be-
schikking afkomt, kan dan het aan-
vullende MER (Milieu Effectrap-
port) dat voor het vliegveld wordt
opgesteld ter inzage en ter inspraak
worden gelegd.

Ook de nieuwe inspraakronde die
noodzakelijk is geworden doordat
besloten is dat de luchthaven zich
meer op het personenvervoer zal
gaan richten, kan in de tussentijd
worden afgerond. De MER-com-
missie adviseerde onlangs tot zon
nieuwe inspraakronde. Dat advies
is nu door het kabinet overgeno-
men.

Opnieuw staking
bij Ford Genk

GENK - Gisteravond is opnieuw
een spontane staking uitgebroken
in de Ford-fabrieken in Genk. Dit
keer legdeneen deel van de 1.000 ar-
beiders van de 'trim'-afdeling (in-
bouwen electrische kabels) het
werk neer.
Hun eisen draaien voornamelijk om
de betaling van een produktiepre-
mie. De stakingsaktie had tot ge-
volg datvanaf 8 uur gisteravond cir-
ca 3.000 arbeiders aan de produktie-
lijnen van de Siërra-afdeling werk-
loos werden.

Eisvoorgelegd aan ambtenarenrechter
Ambulance-personeel
Wil betere beloning

fot. onze verslaggever
k %OND/MAASTRICHT - Ne-
l^st snsen5nsen van de ambulance-
pti„ Zuidelijk Zuid-Limburg, ge-
hele in Maastricht, willen beter
fe 0 ? beloond. Omdat eerderejNtrjc^en daartoe bij hun baas, de
Ht £ *s Gezondheidsdienst Zuide-
pi ot. lc*-Limburg, niet werden ge-
t^terf^' bebben de negen de
fcj "arenrechter hun eis voorge-

jjjd^arenrechter rr_r Stevens zal
ms? aanstaande de al bijna drie
S* ne 6nde kwestie behandelen,
ptbm gen Personeelsleden van de
V voo c?"dienst staan tegelijker-
i. r ac ambtenarenrechter.

veirnat Personeelsleden moeten? Qffj S ingrepen doen waarvoor
$k k^ leel geen verantwoordelijk-su,even te dragen. Het komt in
2f *t) Ü3Ves zelfs regelmatig voor?% feJlstandig injecties moeten
P8Wa , bijvoorbeeld hoofdaders,

alleen een arts mag doen.

Noodklok
buUlance-dienst Zuidelijk

heeft als werkterrein

de gemeenten Maastricht, Margra-
ten,. Meerssen, Eijsden en een deel
van Valkenburg. Het aantal keren
dat men uitrukt is de laatste twee
jaartoegenomen van ongeveer 6.000
naar 8.000. Enkele maanden gele-
den nog luidde de directeur/arts van
de DGD in Maastricht, Eelco Huis-
man, de noodklok.
Het ambulancevervoer staat onder
grote druk. „De bezetting is te
krap", meldde Huisman toen. Des-
tijds zei hij dat het er allemaal niet
rooskleuriger op zou worden, om-
dat er geen financiële mogelijkhe-
den waren om onder meer deoveru-
ren te betalen.

Actie
In de kop van Noord-Holland heb-
ben chauffeurs en ziekenverzorgers
van ambulancediensten gistermid-
dag geprotesteerd tegen het feit dat
ze 'tien tot twintig procent loon-ach-
terstand' hebben ten opzichte van
ziekenhuispersoneel. Door een
'langzaam-rij-actie', met acht ambu-
lances uit de regio Alkmaar/Kenne-
merland, werd op de A-9 tussen
Alkmaar en de Velser-tunnel een
file veroorzaakt van ongeveer zes ki-
lometer.

Ademloos
Twintig minuten na aanvang van de
spreekbeurten piept een deur in de
grote zaal. Hoort wie klopt daar?
Ruud Lubbers. 'Mag ik binnen', on-
derbreekt hij Van Velzen achter het

spreekgestoelte en neemt vervol-
gens een staande ovatie uit de niet
volledig gevulde zaal in ontvangst.
Niet ten onrechte, zo blijkt achteraf.
De bekende speld had men kunnen
horen vallen tijdens zijn betoog
over hét thema van de laatste we-
ken: de sociale vernieuwing. Het
publiek luistert ademloos.

Uiteindelijk schuiven vier politici
aan een tafeltje op het podium aan.
Zij zullen voor de 'vrolijke noot' zor-
gen, belooftDirk van derVeer, gele-
genheids-gespreksleider namens
het landelijke CDA. Gasten zijn

wethouder Hub Savelsbergh uit
Heerlen, Ger Smeijsters uit Kerkra-
de, wethouder Marlies Hoppenreijs-
De Loo uit Venray en staatssecreta-
ris Berend-Jan van Voorst tot
Voorst van Defensie, die zijn deel-
name aan het forum blijkbaar te
danken heeft aan de verbondenheid
die hij als Gelderlander met Lim-
burg voelt sinds hij carnaval in
Maastricht heeft gevierd.

provincie

KvK's twisten over
twee mille voor VVV

3"-[an onze redactie economie
jPLEN - Na vijftig minuten wa-

f er nog steeds niet uit. De vijf-'fgevaardigden van de Samen-

B
ende Kamers van Koophandel
"nburg (SKL) konden het er■ 'ver eens worden of de provin-
VVV een subsidie van twee-
nd gulden tegemoet mag zien.jjlgt nog nader overleg over
westie. „Eigenlijk is het te be-
dijk om waar te zijn", realiseer-
-11 van de heren zich gistermid-
"a lang debatteren.

Jürig pleidooi van gastspreker
<eur drs H. Ridderbos van de
"iciale WV ten spijt,*, waren

i alle Kamer-vertegenwoordi-
tevreden over de verdiensten

van de toeristenorganisatie. Met
name ing F. Straus en secretaris J.
Schoots van de Kamer van Koop-
handel voor Midden-Limburg von-
den dat de VVV zich te eenzijdig in-
spant voor Zuid-Limburg.

De Kamers voor Noord- en Midden-
Limburg subsidiëren daarom liever
hun eigen Streek-VVV. Ook na een
uitgebreide uitleg van Ridderbos
was Straus nog niet tevreden. Hij

vond dat 'Ridderbos een eenzijdig
verhaal hield over Zuid-Limburg en
de rest van de provincie nauwelijks
belichtte.

Woningen
ontruimd
na gaslek
Van onze verslaggever

ROGGEL - Wegens een gaslek
aan de Neerderweg in Roggel
moesten bewoners van een ze-
vental woningen in de direkte
omgeving hun pand tijdelijk ver-
laten. Het lek was ontstaan kort
na vier uur gistermiddag doordat
bij graafwerkzaamheden in ver-
band met kabelaanleg de hoofd-
gasleiding was geraakt.

Onmiddellijk kwamen brand-
weer, politie en Limagas in actie,
in totaal zon 30 mensen. Rond
negen uur had Limagas een
noodleiding tot stand gebracht,
nadat inmiddels ontelbare ku-
bieke meters gas waren ont-
snapt. Later op de avond konden
de bewoners in hun woning te-
rugkeren nadat gasconcentraties
bij metingen waren uitgesloten.
Geen enkele woning in Roggel
kwam door het lek zonder gas te
zitten. Limagas hoefde de leidin-
gen niet af te sluiten, en verlaag-
de alleen de druk van acht naar
twee bar. Na de aanleg van een
noodleiding, nam het herstellen
van de hoofdleiding nog enkele
uren in beslag.

# Brandweerlieden zetten het gebied rond de Neerderweg
in Roggel af, terwijl werknemers van Limagas bezig zijn
met graafwerkzaamheden. Foto: JEROEN kuit

Mal slot tournee CDA in Heerlen

'Mag ik binnen'
vraagt Lubbers

HEERLEN- „Wij zijn van Venray",
zei een zich in een CDA-T-shirt ge-
hulde madam uit die Noordlim-
burgse plaats toen ze gisteren met
haar vlaggetje, haar hoedje en haar
toetertje de foyer van de stads-
schouwburgin Heerlen binnenstap-
te. „Ja, dat zie ik", probeerde een on-
bekende partijgenoot vervolgens
grappig op te merken. Maar nie-
mand die er lachte. Er was daar na-
melijk niemand om te lachen.

In de Heerlense stadsschouwburg
werd gisteren de afsluitende 'groot-
se manifestatie' gehouden die het
landelijke CDA had georganiseerd
ter ondersteuning van de gemeente-
raadsverkiezingen van morgen. „We
hebben voor u een flitsend pro-
gramma gesoldeerd", beloofde cam-
pagneleider en rappe prater drs
Cees Brem meraan het begin van de
avond. Slechts weinig viel daar van
te merken. "Aan het begin van de avond promi-
nent op de eerste rij aanwezig de he-
ren waar het morgen niet om gaat:
Tweede Kamerlid René van der
Linden, staatssecretaris baron Van
Voorst tot Voorst, CDA fractievoor-

zitter in de Tweede Kamer Elco
Brinkman en partijvoorzitter Wim
van Velzen. En beduidend minder
prominent aanwezig de heren waar
het wèl om gaat: de Kerkraadse
CDA-lijsttrekker Ger Smeijsters en
zijn Heerlense collega, 'de wethou-
der-van-alles': Hub Savelsbergh.

" Achter de tafel voor een kort gesprekje van links naar rechts:
gespreksleider Dirk van der Veer, Heerlens CDA-lijsttrekker
Hub Savelsbergh, Kerkraads lijsttrekker Ger Smeijsters, de

Venrayse wethouder Marlies Hoppenreijs-De Loo ('ik wist niet
dat ik hier voor de vrolijke noot gevraagd ben') en staatssecre-
taris Berend-Jan van Voorst tot Voorst. Foto: FRANSRADE

Boontjes
In een opwarmrondie, een trefwoor-
denrondje en een slotrondje moch-
ten ze hun zegje doen. „Lijden we
niet een beetje aan campagnemoe-
heid?", luidt een onbedoeld rake
vraag van Van der Veer, die niet
wordt beantwoord. Opvallend is het
antwoord van de Venrayse wethou-
der op de vraag in het 'trefwoorden-
rondje. 'Wat te zeggen van Lubbers
als lijstduwer in de gemeenteraads-
verkiezingen?' „Als het werkt, dan
moet dat", is het brave antwoord
van de drie heren. Alleen de Ven-
rayse dame durft: „We doppen onze
eigen boontjes wel."

Jos van den Camp

Start proces
neergeschoten

drugdealer
LUIK - Gisteren is voor het Assi-
senhof in Luik het proces begonnen
tegen de 30-jarige Luikenaar Yves
Roland en de in Seraing bij Luik
wonende Spanjaard Pascal Navarro
Marquez. Zij worden beschuldigd
van de moord op een drugdealer in
Maastricht, op 12 april 1988.

Eén dag voor de feiten trokken de
twee naar Maastricht om er de in
België geboren maar in Maastricht
wonende Italiaan Giovanni Capuc-
cio te ontmoeten. Ze wilden de als
drugdealer bekend staande Capuc-
cio een gestolen geweer verkopen
en een schuld van 9.000 Belgische
frank innen. Uiteindelijk keren de
twee zonder drugs en erg ontevre-
den naar België terug.

De volgende dag gaat het opnieuw
richting Maastricht, dit keer in ge-
zelschap van een jong meisje. Als zij
aan dewoning van Capuccio komen
is die net doende de voordeur te her-
stellen. Roland hanteert een kara-
bijn met afgezaagde kolf en loop. Na
een korte woordenwisseling lost hij
twee schoten in de richting van Ca-
puccio, die neerstort.

De verdachten worden nog achter-
yolgd door de Nederlandse politie
maar ze slaagden erin de grens te
bereiken. Uiteindelijk werden ze
opgepakt onder de brug van de
autosnelweg in Wezet, waar ze hun
wagen in de Maas wilden duwen.
Het proces zal wellicht vijf dagen in
beslag nemen.

Wöltgens vreest
hogere inflatie

Van onze verslaggever
GELEEN - PvdA-fractievoorzitter
in de Tweede Kamer, Thijs Wölt-
gens, vindt dat overwogen moet
worden of het automatisch volgen
van de Duitse rente-ontwikkeling
door de Nederlandse Bank nog wel
gecontinueerd moet worden. Dat
zei Wöltgens gisteren tijdens een
verkiezingsbijeenkomst in Geleen.

Wöltgens wees in dit verband op de
enorme bedragen die nodig zullen
zijn om de Oostduitse bedrijven te
renoveren. En op het feit dat de
Oostduitse spaartegoeden omge-
wisseld zullen gaan worden in Mar-
ken. Beide factoren zullen de infla-
tieverwachting doen aanwakkeren,
doceerde de oud-docent economie.

Hij voorzag dat de gelden benodigd
voor hetrenoveren van debedrijven
in Oostduitsland tot de verkiezin-
gen in december bekostigd kunnen
worden door een verhoging van het
inflatie-tekort. Na deze verkiezin-
gen voorziet Wöltgens een verho-
ging van de belastingen in Duits-
land. In dit verband noemde hij de
verhoging van de BTW als mogelij-
ke optie. Hij benadrukte dat zowel
de BTW als het inflatie-tekort in
Duitsland laag zijn.

„Wij hebben deze problemen niet.
Het is dan wel een beetje zuur dat
wij hier de gevolgen van ondervin-
den. Ik vraag mij dan ook af of wij in
alle gevallen de Duitse rente moe-
ten volgen", aldus Wöltgens.

Premier looft
herwonnen

zelfvertrouwen
Vervolg van pagina 1

De CDAer sprak van 'het schot
voor open doel' van Wöltgens. „Wij
koppen die bal in", zei Brinkman in
Heerlen, waar het CDA met een gro-
te manifestatie de campagne voor
de gemeenteraadsverkiezingen van
morgen afsloot.

Brinkman stelde dat de Oostelijke
Mijnstreek „nog behoefte heeft aan
extra aandacht, ook op economisch
gebied. Het is goed als Lubbers en
Bukman de economie in de Ooste-
lijke Mijnstreek de komende jaren
blijven oppeppen", aldus het Ka-
merlid. „Ik ondersteun en onder-
streep de wens van Wöltgens."

Premier Ruud Lubbers ging in de
schouwburg niet in op de wens van
Brinkman. „Het is opzienbarend
wat hier is gebeurd", zei de premier,
doelend op de grote economische
problemen die Limburg en met
name de Oostelijke Mijnstreek heb-
ben gekend. De premier loofde het
'herwonnen zelfvertrouwen', het
'afleggen van het doemdenken'
waarmee Limburg in de jaren tach-
tig voorop zou hebben gelopen in de
tijd van economisch herstel.

Deputé Sjef Pleumeekers toonde
zich na de rede optimistisch over
het verlengen van de steun voor met
name de Oostelijke Mijnstreek. Hij
is daarover in gesprek met staatsse-
cretaris Bukman. In mei komt het
ministerie van Economische Zaken
met een nota waarin het regionale
beleid wordt herzien.Dan zal defini-
tief duidelijk worden of de Oostelij-
ke Mijnstreek inderdaad op nieuwe
subsidies mag rekenen.

CDA-partijvoorzitter Wim van Vel-
zen toonde zich gisteren in Heerlen
overigens zeer optimistisch over het
resultaat dat zijn partij morgen in
Limburg zal boeken. Hij rekent op
vijftig zetels winst, waarmee het
CDA op een totaal van 550 zou uit-
komen. Ook het aantal CDA-wet-
houders moet omhoog, aldus Van
Velzen.

°fficiële mededeling

u GemeenteNkenburg aan de Geul
* Inbare bekendmaking
! kj^rgemeester van de gemeente
l^lburg aan de Geul brengt, ter
.^ening aan het bepaalde in arti-if' lid 2 van de Wet op de Ruim-is h ordening, ter openbare ken-

r aat vanaf 21 maart 1990 ter ge-
rJ'tesecretarie, afdeling Admini-
f :'e Grondzaken, voor eenieder
S((n 2age ligt het besluit van de
fu van 5 maart 1990, waarbij is.0aard dat een bestemmingsplan
v °rbereiding is voor een gedeel-

>ti(?tl net perceel kadastraal be-
1 gemeente Valkenburg, sectie

ir,/11-- 116, plaatselijk bekend Val-;uurgerweg 156, alhier, zoals op
Hl et besluit van de Raad beho-
ud situatietekening in rode om-
,. 8 is aangegeven,
v^sluit treedt in werking op 21n 1990.
Lelburg aan de Geul,

'aart 1990
öe burgemeester voornoemd,
Milissen.

(ADVERTENTIE)

Gisteren op TV,
vandaag in de winkel!

Gezien? In het echt zijn deze interieurs
nog véél mooier. Kom eens langs ...

f $\U\W i bbbébmbm
! mW/^ ***** prMMJEl_--4fjp__E: ________ t^. Ker|<ra<je■f O E C 1: I O N St»at«w^ 47 I Dom. Mijiutracrt.
1 1 1 1 1 1 1 L-ül—2l TM. 045-455151'

" II ___■ II __.___________l___________________________l_»_M.__________________________M________Ml________^__________
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M*V^m uw _______________ H_P H__Sl______lw^______He^_P^' W**l.%-^Um\*W^ wSËII ' m'■ B «w_S'J_____ B' B**fS_____3P,,r"*^__y _________f I ____!_____B __lft____________> JBBmWP a____L"s^_^__^____^_^___________l ___________¥ " '^?%____HF _________P^_____________________h____________Jß_&_ ■'■■" f _j_S' _csë_BBsle_x_tE_9^^H _________■-

IÊÊ Br A^SmwL^ïXWmu,' -:'' JRÏ Illßßlïl 1 I *H*
_______r -<wl _________K^^^____ÉfPwi f^Ss^Sg IB^gff^ "____■ üm H» N - \ A ______■ "& i.,^i Sfl

—
0 Heerlen; Atro Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel. 045 - 724200. J

Kerkrade; Chr. Kerres B.V, Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 - 452424. en

RENAULT p

jmikA ?-*\ Margriet en Noël van Hooren en hun

WmW^^r" Jl NATUURCENTRUM"
* L __________■

*émm^ B heten u ingaande dinsdag 20 maart a.s. van
B *M B harte welkom in hun geheel vernieuwde zaak

aan de Geleenstraat 59 Heerlen

Extra feestelijke openingsaanbiedingen
FRUGELETTEN MARJOLEIN'S LECITHINE GRANULAAT 98%
rip hpkpnrip vruchtpnkoekies voor een aoede stoelaana "^95 Een Prima middel bij hart" en vaatziekten en een te n00.9 u.nor".: 9 wfverpTking) *"* TpSglaklie im fhlSKftS B°Vend'en "* leC'thme "* ° '""PAK BIERGISTTABLETTEN Q95 Groot blik van 350 gram *\ 095
normale prijs 12.35 Openingsaklie *Ju normale prijs ’ 19.95 Openingsaanbieding ■
DR. RITTER 095 Bij aankoop van een grote fles Zweedse kruiden (naar recept van
20-kruidendrank normale prijs 4.75 Openingsaklie W■ Maria Treben) van 49.95
BIOLOGISCHE DIEPVRIES PRODUKTEN Het boek Genezingen van Maria Treben
D^perwte, spinazie en loempia's GEHEEL GRATIS
Kaaskroketten van Vetara eveneens 15% korting
Het grote boek van dr. Vogel winkelwaarde 24.50 Zolang de voorraad strekt.
DE KLEINE DOKTER A Q95normale prijs 24.95 Openingsaklie ■ m7m MARJOLEIN'S ECHINACEA FORTE
PROVAMEL SOYAMELK diverse soorten normale pnjs 19.95 __-«__
Bij aankoop van elke doos al2 verpakkingen, per flacon van 100 cc 1 #95 , ,
eén verpakking GRATIS. Per stuk verpakking 10%korting Uitsluitend tijdens de openingsweken __._l._i per llacon!

L'ORIGINE. |
Het grijs is als het zand uit de rivier; het groen, als aan de ___\ \_\ __\

JKB j&c- \_\*
regenzijde van de rots. Het gouden geel gelijkt op Limburgse jm

mergel, het rose-brum op rode lei... Begroet de voorjaars collectie -w

make-up. Van origine, tinten van deze aarde. Jm H
m_w*«<~ * *I^H

nADIc «r^dfr kunt unu bij ons beleven 'MPARIS ' .il
t/m zaterdag 24 maart in de promotiestand op 'm Bk **

Naast de nieuwe voorjaarsmaquillage L'Origme, tevens introduk- v
tic van de nieuwe make-up Maqui-eclat in vijf natuurlijke nuances.

_Bv

En... Lancóme-specialistes geven gratis make-up en verzorgings- ;*

P£_3_P2H_PHK3
W -*

daar winkel je voor je plezier !

= m limburP DaabU PICCOLO'S \\l Liet
13PICCOIO S Limburgs Dagblad zijn groot in
gL^-t^r— RESULTAAT. Bel 045-719966.

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

Enkele voorbeelden P.L.
42 54 60

5.000,-148,-122,-113,-
-8.000,-232,-190,-176-

,-10.00- 290,- 238,- 220,-
-15.000,-436,-357,-330-
,-20.000,-581,-476,-44-
0,is

meegedekt, effectieve
rente vanaf 12.2%. andere
bedragen en looptijden zijn

ook mogelijk.
1e hypotheken vanaf 8,3%.

2e hypotheken
240 180 120

10.000,-117,-127,-149,-
-20.000- 235,- 254,- 299,-
-30.000,-353,-381,-449-
,-40.000,-470,-508,-59-

9, overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. .rass
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

I
TE KOOP

- Wegens het ontbreken van een opvolger wordt aangeboden een
detailhandel in automaterialen.

- De onderneming is gevestigd op een tweetal plaatsen irt Limburg.

- De overname omvat de voorraden en inventarissen van de
onderneming.

- De panden kannen gekocht dan wel gehuurd worden.

Geboren...

j
Willemstraat 48, Heerlen. Tel. 045-724471
Vandaag 20 maart om 9.30 uur heropenen wij de deuren van 'n vernieuwde
voetvriendelijke Schoenenspeciaalzaak, voorheen Heykers genaamd, nu echter
omgedoopt tot... &

\i pieds sur torre
Heykers traditie wordt nu met 't zelfde vakmanschap en de meeste
zorgvuldigheid voortgezet, aangevuld met de laatste nieuwe ontwikkelingen die
zich op voet-schoenkundig gebied hebben voorgedaan.
Voetkundig Schoenconsulent Frans Theelen - Henny Theelen-Mols
Geopend:
di., woe., vrijd. van 9.30 tot 18.00 uur zat. van 9.30 tot 17.00 uur
do. van 9.30 tot 21.00 uur maandag gesloten. „,„

I

M m k m iïï': 1 !_F At 4 1 i " A m " ___B__P^|^^^ j^^^ tm^m__A m_____\

f _
v

__. a ma-af t at-rrat ____ I NETTOIN aflossing in maandenil^ill^il^»«W«W««WM««"M_W__«_W__»_______^i^_i^______________r tX/fCA LAGE LASTEN *W handen 96* 84_ 7_v 4&r 24*
F §2eEN 3e HYPOTHEKEN 2500 . . . 121 .

■: U bent vrij in de besteding. Dit kan «Kmcr 7'^r J IH?'' !H?r "'■r voor alle privé-doeleinden, auto, caravan, KREDIET ' 10.000,- 172,- 186,- 205,- 272,- 479,-1
boot, verbouwing, huishoudelijke BEDRAG LOOPTUD IN MAANDEN 12.500,- 207,- 225,- 248,- 333,- 592,-$
aanschaf, meubels enz. 240 x 180 x 120x17.500,- 291,- 315,- 348,- 466,- 829,- %

nn_v, ,„, ~„ 20.000,- 332,- 360,- 398,- 533,- 947,- fiEENVOUDIG! °s'Z' ï' on L/ 25m'- 415' <*' 497 «*'"*"nk „ ,-,. . .... 15000'' U6
~' 190 r ZZ4>' 30.000,- 499,- 540,- 597,- 800,-1421,-U belt ons dit kan dagelijks van 20.000,- 235,- 254,- 299,- df)nnn ccc 791 7Qc inR7 iaai;

9.00-21.00 uur) enbeantwoordt enkele 25000- 294- 317- 374- 4 '" 6 '' ' '' „'' «
vragen. Uw lening is dan meestal 411 - 444 - 524-

50.000,- 800,- 871,- 966,- 1306,-2343,-
-binnen 1 dag geregelden desgewenst 50 000- 588- 635- 748- enz etfekt. jaarrente vanaf 12,1%
uitbetaald. 7*nnn'. /__?_>'. <_<__>'. _i_>.'. Looptijd meer dan 72 mnd. geldtvoor duurzame

" FNZ aanschaf, bv. verbouwing, boot, caravan e.d.

Moonen Financieringen garandeert u Ook andere looptijden (vanaf 60 Vm DOORLOPEND KREDIET
volledige geheimhouding.Dus geen 240 maanden) zijn mogelijk. NETTO IN U betaalt effekt iheor.
informatiebij werkgever e.d. Effektieve jaarrente vanaf 13%. HANDEN per mnd. rente loopt.

IZZ^^deZ^g3"* afhankelijkvandewaardevanuwwoning 5.000,- 100,- 14,6% 75*
(bij ons géén 'bketwerk') kunnen de taneven variëren. 10.000,- 200,- 14,6% 75x

15.000,- 300,- 13,9% 73x
GUNSTIG EN SOEPEL f^_%_ 20.000,- 400,- 13,6% 72x.. c ■ ~ J_________L____ 25.000,- 500,- 13,6% 72xMoonen Financieringen werkt voor u / 'mW aè_ 1 nnnnn enn __ «<_. 70vgeheel kosteloos. Dankzij onze aa*. **. *m*. m s__ mw 'mma. WA '^'' «" «'«? Il

kontakten met 20 financiers enbanken ' f_M*% __C o__tO_A_#ï* m ' 4000° '' 'is uwkans van slagenbijons het ;' Wjum\__\m__\__\__\ Af UU \i s°'oo°r I°°°'' 13,4% 72"
grootsten voordeligst. Uw lening is I WW mmm m_Wm_wm^__*mmVmmV \m.l £NZ

bij ons meestal gratis verzekerd bij I daqelïlks van 9.00-21.00 UUT bereikbaar. -_M Persoonlijke leningen en doorlopend krediet
overlijden Bovendien kuntu vrijstelling ’ »_J __[ zjjn zonder onderpand verstrekbaar envan terugbetalingkrijgen bijziekte en jBW ' ~, kwütscheldina bil overlijdenongeval(vraag vrijblijvendprijs-opgave) i^f meesraz Kwijtscneiomg o/; ovenijoen

Elk bedrag naar draagkracht voor iedereen
van mm 64 jaarbeschikbaarbij FINANCIERINGSKANTOOR *voldoende vast inkomen of W.A.O. wook voor 65-72 jarkjen hebben wij FIXATIE Wm\ Bm rMIfT^rMI ScharnerweQ 108 6224 JJ Maastrid*mogelijkheden (vraagmfo). IUI B B^B * U [~ \l

m^y 1 _M WW rN Tei.o43-030200 J
UUU nBBBr jj \JL—3U VI Bijkantoor: Hoofdstraat 9, Hoenafaroek «Tel. 045-22»;
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9___j__. _H $ül Wm' 'w mÈ^WÊsssÊ&WSf _£____. -^_.
■' ■ Ws. s...:v;._sy j|p ■ ..^MgJSKt.yj.^

____S!^^^_^^____9 -Hl 3______^______i 2_ÜI __Pl._§ ■ T"n___RW__KlP^^_r'' II
Wè__^_\ _t W_ WÈWiïtwWmi Wr _____hß_J!s&*<&^_l / / y^^

*^Êmm\ >« ïhPT <>> _K^^lllÉ_i_____l^^___________________^___________^^^^ < s*lmlÊmmTÊa B____^_>«_'^ Zonwerend glas

_________________________ ____l 7^ m^Z* '^MB &JÊr ÈJ S/ a V. _X^^ Ravmie sfr.pi._jt;

*_B ___■ jßfllH __P_l^___^_^Ë>>'- WaW-ffl ÈJ "II 1 _/^^ _«sM___l _Rv^________)__ / /
_____^H BlP^^_^^ _____Ë^____T^^^ ___________Hr rrfflkjrt \l

1 ? _V_fl___ ______F^^_yq_Ng__./ ___T*_3___ * *^sfr|^ff(_vSs_-ffBP!!IBySS^ _^^__Ü____j _H___i_3c_B__^_P _____ .. ï_i^

__■ fü I _______ I* 12 iiadflh-rvii, _ p j

■ b_P i____ll _ iff Bl\f__l %SÉO mlI bj,!'"-" n^v^fe^^^^ B/außuW

't Is voorjaar hij deRcnault-clcaler. Want op die hele speciale eigenschappen: zoals bekleding, een in delen neerklapbare achter- één dingkonkluderen: de Renault 5 Roxane %ÈfA mfèjfm
'j hem vindt u de Renault 5 Roxane. zonwerend glas, een zonnedak, zeer bank en dichte stoffen hoofdsteunen. heeft niet alleen iets, die i^P^. '*>
-n auto om meteen verliefd op te worden. speciale velgen en een opvallende striping. Voeg daar nog eens de scherpe prijs van . heeft't helemaal! \

* ■NÉM f
Renault adviseert Elj Ohen 6 )aar plaatwerk garantie T___\ff\_<___W^LÊ~t. ''--**"''" A,P't uiterlijk, 't karakter en natuurlijk Maar ook een prachtige zwart-rode £ 21.395,-* aan toe en ukunt eigenlijk maar »Pn,.n<ij_.iff m;_.. «.„.....„..Jn. B»4a_>r!^^^'::^#s<v/L\J J' . i o (__■_/ Pnjzen jijninfel,BTWoicxflujlfMTiiigsl-OSICTi. tpf mU*^^aoo^^ '"""H».

_
,^_^^__^^^_^^^_^^^r^^^r^^^^____^l^__^__^^^^^^^^^^^r^_^^^^^_____!

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 15-03-
-1990 is het volgende faillissement uitgesproken:

W.B.H. RINGHS, Den Olieberg 84, 6231 AX Meers-
sen, v/h h.o.d.n. MONTAGEBEDRIJF W. RINGHS

Rechter-Commissaris: mr. R.J. van Boven
Curator: mr. P.W.J. Houben, Bredestraat 26, 6211
HC Maastricht, tel. 043-252628 (flnr. 13771)v ' 54936

Je huis in dekrant brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.

1 LIFE ON STAGE!
Dat is de titel van de tournee die
de Opel Kadett Life nu door
Nederland maakt. Bij meer dan
190 dealers kunt u deze show
meebeleven.

De toegang is uiteraardgratis
en na het bewonderen in de
showroom kunt u buiten per-
soonlijk met de Kadett Life

-A kennismaken. Dat wordt een
proefrit die u niet licht zult
vergeten.

En ook de recensies liegen
ui wmmt __ er 0m... Komfortabele

* amaaAA AB\_______^ bekleding! Handig van binnen
J yS*^ ___%__ verstelbare buitenspiegels

Iyr"- '^^^M Éjb. in de kleur van de karrosserie!
S Jm W --am g\~^^BWbh. Getint glas rondom!

s J HF B mi m\ S^. a^een re<^e banden met
jr Jm WW ____\ B 4Ê P""*" vß_k fraaie zilverkleurigevelgen! Zelfs

v^ JÈ JË BPB ' l\\ l^lSSk, verlichting indekoffer-en motor-
jr km B __________ ______WÊ_\ WÈË&msissSË 1 B HMfeßßjnu \%v^ ruimte! Alle lof voor de antenne

mu\Êu\ l\_\ en s^ereo~inhouwspeakers!
■IV< V \& \^ De radio hoeft bij wijze van_____________

M>B^___>______-_-____^^^^l Hr U. v ». mv tK\.mm^/ggggMMMMMmmmmmmmmmmm «\\ * V^ \\w spreken alleen maar 'ingeklikt'
_mM^ÊÊm\ B*^""^^^^ s^m^^^^^^^^^É^^^^^^^m^^jjß__ m:sisirir- te worden!

Wrrs \ ~ ~ ~\—— Leverbaar in 3-, 4- en 5-
A_________\ _~\ \ deurs uitvoering. Verkrijg-

mißWßßßWSËWm : m^mmmm W^R %è\ baar in maar liefst negen

im ''_________«__________________^^ - ifl l| \ * \ \ verschillende kleuren.

Bfcsmp— im ii ««—»———^wi ■■ mAmm HF ~__„._»> .»^>._.. u. ~,,..„ ~.___^».„>»,1.,;,1.1i mv,**,,,,,,,;, ~.-:. -" _~, -~--»JBBBBBBBBBBBmmmmMm mMWSmWBWWÊWmBtBWf_ _*
tor) en dieselmotor(i..).

- „.^^^^^^f^^,^^ i -j \m**mwmWm**alma*mmMÊÊÊmÊÊÊm ll_B__Md>__B_Ëi_________M__ll____^^ mwuß -_■ ,■■_■_ Wat e.'ll restwaarde!' mm^^_mj fSI 1 'm __________________"IM^____ *Ij tJ **M P^^^V^l W v ziet' de opel Kadett
mwl 4■» Jim W e wordt van kan-

/""""""^N » ■ M *$' ten ?e'auwerd- En vanaf
♦/ \WI l« I f 25.250,-steelt ver jaren-

■R / Ir2^/5 \jß ■ I f lang de show mee.

«!_____ __r lü- __É___^iË__E_(*'^^______B ___r *f __H___i__v ■"^"^^^^^^_______________________i #

& p^. DAAR STAAT DE WERELD
Jt Zes?" Zijn mcl "sief BTW., exclusief afleveringskosten. AfGeneral Motors Nederland B.V, Sliedrecht Prijs- en specifikatiewijzigingen voorbehouden. VAN GENERAL MOTORS ACHTER.»v^-^_^ar S'U'antie tegen doorroesten van binnen uit Ook in Fleetsales & Leasing is Opel al jarenlang No. 1.
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Gouden zuster
luster Masseo van de Kleine
Zusters van de H. Jozef viert op
_aterdag 24 maart haar gouden
doosterjubileum. Haar wereld-
ijke naam is Trees Toussaint.
Zij is afkomstig uit Bleijerheide
;n ze viert haar feest in het Jon-
jjenspensionaat aldaar. De mis
ot dankzegging wordt om 16.00
ïur opgedragen in de Klooster-
capel van de Broeders van Bleij-
.rheide. Daarna is er van 17.00
;ot 18.30 uur gelegenheid tot feli-
:iteren.
Juster Masseo werd in 1940 ge-
Drofest in het klooster van de
iCleine Zusters in Heerlen. Zij
vas zeer actief in de verpleging.
Le werkte in de ziekenhuizen te
Heerlen, Roermond en Zutphen,
vaar zij vrijwel alle afdelingen
ioorliep. In 1978 stopte zij op 65-
-arige leeftijd met werken. Sinds
1981 verblijft zuster Masseo in
iet bejaardencentrum Beu-
celoord in Meerssen.

Robijnen priester
n Kaalheide wordt zondag het
.O-jarig priesterfeest gevierd van
.astoor P.J.Wiertz.
sastoor Wiertz werd op 29 juni
.922 geboren in Schaesberg. In
950 werd hij door mgr Hanssen
ot priester gewijd. Hij werkte als
tapelaan in de parochies van
..angeberg Brunssum, Geleen-
_indenheuvel en Bom. In 1969
rolgde zijn benoeming tot pas-
oor van de St. Jozef-parochie
Caalheide.
Pastoor Wiertz heeft een grote
.inding met zijn parochianen.
VUe plaatselijke verenigingen
iraagt hij een warm hart toe. Aan
le feestmis, diezondag om 18.00
ïur wordt opgedragen in de pa-
rochiekerk, werken dan ook zo-
reel mogelijk verenigingen mee.
*Ja de mis is er tot 21.00 uur re-
reptie in cultureel centrum De
[reets aan de Kaalheidersteen-
veg.

i Pastoor P.J. Wiertz.

kiespijn
CDA-geld

Ook de reclamecampagne gezien
van het Heerlense CDA? Opval-
lend, opvallend toch. We begin-
nen bij het begin. Zittend raads-
lid Jeroen van Gessel werd door
het partijbestuur om onduidelij-
ke redenen naar de zevenentwin-
tigste plaats van de lijst gecata-
pulteerd. Alhoewel onduidelijk...
Naar verluidt zou het een actie
zijn van LOZO-voorzitter Hub
Haenen. Van Gessel werkt name-
lijk bij de Kamer van Koophan-
del en daarmee verkeert de
LOZO zoals bekend al tijden in
onmin. Pikant is dat door deze
manoeuvre de echtgenote van
Hub Haenen, Els, op een tweede,
wethoudersrijpe plaats kwam te
staan. So far so 'good'. Maar de
ledenvergadering van het CDA
zorgde voor een aardverschui-
ving door Jeroen van Gessel
pontificaal op de tweede plaats
te zetten, ten koste van mevrouw
Haenen. Dat moet hard zijn aan-
gekomen in het LOZO-kamp!
Maar geld maakt machtig, of zo-
als VVD-lijsttrekker Wil Houben
het uitdrukt: Cente Dont Alles.
En dus sieren de gezichten van
lijsttrekker Hub Savelsbergh en
van nummer drie Els Haenen nu
paginagroot de CDA-adverten-
ties op. Nummer een en nummer
drie, met de motivatie dat Els
Haenen de eerste vrouw op de
lijst is. Maar waarom ontbreekt
de reclame voor de nummer
twee, de vrijwel zekere wethou-
der Van Gessel? Waarom wordt
de CDA-reclamepot zo selectief
benut? Het antwoord kunt u nu
zelf invullen.

Campagne
Al vindt Van Gessel dat Savels-
bergh en Haenen wat veel aan-
dacht krijgen, dit duo haalt het
qua publiciteit echt niet bij Ger
Wagemans, de oud-directeur van
bejaardencentrum Douvenrade.
In elk blaadje dat je openslaat
lacht Wagemans zijn tanden
bloot. Feitelijk staat Wagemans
op een onverkiesbare plaats,
maar door een actieve campagne
hoopt hij toch nog in deraad te
komen. Natuurlijk hoopt Wage-
mans dat de ouderen in Heerlen
een stem op hem zullen uitbren-
gen. Zo heeft hij de bewoners
van het Aambosveld al een loop-
brug naar het centrum beloofd.
Ouderen die moeten stemmen in
café Stad Heerlen kunnen dank
zij hem via hellingbanen het lo-
kaal bereiken. Veel ouderen zul-
len blij zijn weer eens veelvuldig
post te krijgen. We zijn benieuwd
of Wagemans, wanneer hij de
raad niet haalt, nog genoeg geld
heeft om de bejaarden in Heerlen
nog steeds af en toe een briefje te
schrijven.

Kemphanen
Op de valreep toch nog leven in
de Onderbankse politieke brou-
werij. Aanleiding is een open
brief, die Boy Goossens en Ron
Offermans, beiden raadslid na-
mens de lijst Boy Goossens, af-
gelopen week plaatsten in het lo-
kale weekblad. In de brief werd
flink uitgehaald naar oud-wet-
houder Jo Theunissen, die zoals
bekend weer kandideert voor
een zetel in de gemeenteraad van
Onderbanken. Theunissen krijgt
in deze brief nogal wat verwijten
naar zijn hoofd geslingerd. Wat
weer een gevolg is van eerdere

uitspraken van Theunissen aan
het adres van de fractie Boy
Goossens. U begrijpt het al. Bei-
de kemphanen willen op het laat-
ste moment elkaar nog de nodige
vliegen afvangen. Of Goossens
nu gedacht heeft het laatste
woord te hebben? Het betreffen-
de weekblad komt namelijk vóór
de verkiezingen niet meer uit,
dus daarin is geen weerwoord
meer mogelijk. Edoch, Theunis-
sen heeft op zijn beurt niet stilge-
zeten en via een vlugschrift de
inwoners van Onderbanken als-
nog een weerwoord in de bus be-
zorgd. Behalve dat hij daarin de
aantijgingen te lijf gaat, opent de
lijstaanvoerder van 'Kleine On-
derbanken' zijn grote trucen-
doos. Het verwijt van Goossens,
dat Theunissen in zijn periode
als wethouder, vier jaar geleden,
niets in de Awacs-kwestie zou
hebben bewerkstelligd, laat
Theunissen indirect beantwoor-
den door burgemeester Ritzer.
Theunissen citeert aan het einde
van zijn brief namelijk uit de toe-
spraak, dieRitzer indertijd hield
bij het afscheid van Theunissen
als wethouder. En daarin had
Ritzer, zoals dat in afscheidstoe-
spraken gebruikelijk is, alleen
maar lovende woorden voor het
werk van Theunissen. Of er nog
tijd is voor nóg een vlugschrift?

Beveiliging
RIOS gaat ervan uit dat het ook o
De Koumen al snel uit zijn jasje z;
groeien. Het bedrijf heeft daar bij d
nieuwbouw dan ook rekening me
gehouden. Er is ruim 3500 m2gen
serveerd om in de toekomst no
verder uit te breiden. De directi
verwacht dat ook het aantal werl
nemers nog zal stijgen.

Het nieuwe kantoor van RIOS z;
optimaal beveiligd worden, ond«
meer met een speciaal bezoekersn
gistratiesysteem. Dat is het bedri,
ook verplicht omdat er gewerl
wordt aan dehand van persoonlijk
gegevens van mensen.

baan vrij
De Vrijwilligerscentrale Heerlen
heeft de volgende vacatures:
Jeugdactiviteiten: Een organisatie
voor volksontwikkeling en natuur-
vriendenwerk, zoekt nog een aantal
vrijwilligers boven de 25 jaar die in
diverse gemeenten in Zuid-Oost
Limburg activiteiten op touw willen
zetten en jongeren willen begelei-
den. Zelfstandigheid en creativiteit
is gewenst.
Verkennersleiding-lichamelijk ge-
handicapten: Een organisatie, die
werkt ten behoeve van lichamelijk
gehandicapten, zoekt enkele vrij-
willigers die een weekend of een
dag per maand mee willen helpen
bij recreatieve activiteiten. Het gaat
om jongeren in de leeftijd va 12 tot
18 jaar.
Meisjesgroep: Een buurtcentrum in
Heerlen zoekt een aantal vrijwilli-
gers om een groep meisjes in de
leeftijd van 10-14 jaar een keer in
veertien dagen te begeleiden bij di-
verse bezigheden. Kandidaten zijn
minimaal 18 jaar.
Zondagavondclub: Een organisatie
voor jeugd-en jongerenwerk vraagt
voor de zondagavonden een aantal
vrijwilligers. Het gaat over een ont-
moetingsactiviteit voor de vrijwilli-
gers en voor jongerenboven 16 jaar.
Maaltijdverzorging: Een bejaar-
dentehuis zoekt een aantal vrijwilli-
gers om warme maaltijden met een
kar naar bejaarden in aanleunwo-
ningen te brengen. Voor een tot
twee dagen per week.
Kinderboerderij: Een kinderboer-
derij in Kerkrade kan nog een aantal
vrijwilligers gebruiken. De taken
zijn: verzorgen van de dieren en al-
gemene werkzaamheden.

Gastvrouw, gastheer crisisop-
vang: Een organisatie voor opvang
van mensen die in een tijdelijke cri-
sis verkeren zoekt medewerkers
voor begeleiding. Behalve het fun-
geren als praatpaal is er ook licht
huishoudelijk werk te doen. Intake-
gesprekken en rapportagewerk be-
horen eveneens tot de werkzaamhe-
den.
Botanische tuin: Een organisatie
die zich ten doel stelt planten uit de
hele wereld te verzamelen zoekt
vrijwilligers. Taken: schoonhouden
van paden in de kas en de thema-
tuin en het verzorgen van de plan-
ten.

Voor meer informatie: Vrijwilligers-
centrale, Burg. van Grunsvenplein
2, telefoon: 713971

Kiespijn is een politieke
rubriek die dient als aan-
loop naar de gemeente-
raadsverkiezingen die
morgen gehouden worden.

Televisie
GroenLinks in Kerkrade is hele-
maal niet zo tevreden over de
raadsvergaderingen die op de

buis gebracht worden. „Nie-
mand begrijpt er ook maar een
jota van", meent de partij. Der-
halve doetGroen Links aanbeve-
lingen die men wellicht ook in
buurgemeente Landgraaf ter
harte zou kunnen nemen: laat de
burgemeester vóór de behande-
ling van elk agendapunt in het
kort vertellen waar het om gaat
of breng dat desnoods schrifte-
lijk in beeld. Stel jeeens voor dat
alle raadsleden ook nog in begrij-
pelijke taal zouden spreken. Dan
zou je als burger zowaar een
raadsvergadering kunnen vol-
gen. Maar of dat de bedoeling
is???? Overigens: wie in Land-
graaf nog niet weet waar hij/zij
op moet stemmen die kan dins-
dagavond om 19.00 of woensdag-
morgen om 11.00 uur afstemmen
op omroepLandgraaf. Dan kan u
de verschillende fracties met el-
kaar zien bekvechten en twee
wethouders commentaar horen
leveren.

RIOS weg uit Heerlense binnenstad

Computerfirma
naar De Koumen

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het computerservice-bedrijf RIOS
verhuist op zeerkorte termijn van de Heerlense bin-
nenstad naar industrieterrein De Koumen. Daar
wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een
.wee verdiepingen tellend kantoorpand, een aantal
produktiehallen en een magazijn. Eind april wordt
ie nieuwbouw opgeleverd. Ongeveer een maand la-
:er moet de verhuizing een feit zijn. Met de nieuw-
30uw en investeringen in nieuwe apparatuur is een
aedrag van ruim 5,5 miljoen gulden gemoeid.

RIOS is gespecialiseerd in datase
vice en prepostale dienstverleninj
In opdracht van onder meer ove
heid, nutsbedrijven en postorderfi
ma's zorgt RIOS voor beheer, adre:
sering en verzending van rekenii
gen, aanmaningen, folders etceter;

RIOS is nu gevestigd in een kai
toorflat in winkelcentrum 't Looi
Die ruimte is echter veel te klein oi
onderdak te bieden aan de ongevet
100 werknemers en computerapp;
ratuur.

oostelijke mijnstreek

Afsluiting
campagne
vrijwilligers

_ERLEN - De Vnjwilligerscentra-
Heerlen sluitvandaag de campag-
'Vrijwilligerswerk, je beste vrije
i in de natuur' af. Dat gebeurt in
t natuurvriendenhuis Eikhold
i de Valkenburgerweg72 te Heer-
l. Aanvang 14 uur. Burgemeester
n Zeil zal om 16.30 uur de cam-
gne, die één jaar duurde, afslüi-
1. De middag is voor iedereen vrij
ïgankelijk.

Thee
De Heerlense wethouder Jos
Zuidgeest was zondag te gast bij
Heerlense allochtonen. Hij werd
betrokken in een heuse theecere-
monie. Zuidgeest zei toe om de
komende raadsperiode drie ton
uit te trekken voor de 'minderhe-
den' (wat een afgrijselijk woord
trouwens). Grote vraag is nog
wie straks dat geld mag uitge-
ven, de gemeente of de buiten-
landers zelf. Daar werd zondag
naar verluidt een robbertje over
gevochten. In welke taal is ons
nog niet ter ore gekomen.

Eindredaktie: Emile Hollman.
Met bijdragen van Joos Philip-
pens en JoReinders. Foto: Dries
Linssen. " Jos Zuidgeest kwam niet op dekoffie, maar op de thee.

Titel Berkers van liet 'Nonke Buusjke':

'Mensen leven
te kunstmatig'

SCHINVELD - De fietser Weet het
niet meer. Pal naast het pretentieu-
ze nieuwe bestuurscentrum van On-
derbankenkan hij niet duidelijk uit-
leggen waar het 'Nonke Buusjke' te
vinden is. „Sorry, maar ik heb een
paar pilsjes op en dan weet je het
wel." Toch leiden zijn karige aanwij-
zingen naar het eerste popperig
kleine bordje in groen-witte kleu-
ren. Vastgemaakt aan een lantaarn-
paal. En dan is het verder kinder-
werk.
De bocht langs de apotheek nemen
en dan lijkt het of je plotseling in
een arcadische wereld terechtkomt.
Over de velden drijfteen flinterdun-
ne, eerlijke geur van verbrand hout.
Rust en stilte.

De poort bij het Nonke Buusjke
Sjilvend is vergrendeld met een
pen. Door de spijlen is een dakpan
te zien die met de bolle zijde tegen
een boom gespijkerd is. De krijtlet-
ters erop laten de al te voortvarende
bezoekers weten dat de rondleidin-
gen pas op 1 mei beginnen. Thei
Berkers (65) vult olielampen. Elek-
triciteit is niet aanwezig in het 'vak-
werkhuizendorp' van de Schinvel-
denaar. Wel een kachel die in de
huiskamer de warmte moeizaam uit
de 'sjlam' haalt. „Weet je wat dat is,
sjlam?", vraagt Berkers. Kijkt on-
derzoekend. Zwarte lillende mas-
sa's die vroeger door de kolenhan-

delaren bij dc mijnwerkers op dc
stoep gekwakt werden als een goed-
koop alternatief voor dc eierkolen .

> Thei Berkers bezig aan deafbouw van zijn eigen dorp. (archieffoto: Christa Halbesma)

Levenspatroon
De frêle kleermaker begint aan de
rondleiding. De zoveelste, want zon
twintigduizend bezoekers verdrin-
gen zich jaarlijks om de andere we-
reld van Berkers met eigen ogen te
bekijken. Hij lijkt een beetje op een
wervelwind. Rukt deuren open,
rent trappen op en af, geeft al lopen-
de aanwijzingen en weet feilloos de
talloze tentoongestelde gebruiks-
voorwerpen bij naam te noemen.

Terloops somt hij de werkzaamhe-
denop dienog verricht moeten wor-
den voordat de vele duizenden zich
weer komen vergapen aan het be-
staan van de kleine boer, pakweg
honderd jaar geleden. Want dat is
precies wat Berkers wil: tonen dat
ons huidige levenspatroon kunst-
matig is. Dat we een verkeerde weg
bewandelen. „Neem de scholen.
Daar worden de kinderen toch al-
leen maar opgeleid voor een plaats-
je ergens in een productieproces."

Paard
Het weeftoestel stamt uit de 17e
eeuw. Eiken, met zes schachten.
Berkers moet nadenken over de

herkomst. Hij is het (even) vergeten.
Verderop toont hij een aantal toilet-
ten in aanbouw. „Voor gehandicap-
ten, die komen hierveel." Een onbe-
schrijflijk aantal voorwerpen pas-
seert derevue. Naast de smidserea-
geren varkens, de koe, de geit en het
paard bonkend op het geluid van
opengaande deuren. „Het paard
hebben wij voor het werk op het
land. Tegenwoordig werken de
mensen voor het paard!" Thei lacht
stotend. Hij kan het niet nalaten
plaagstootjes uit te delen.

Terug in de woonkamer vertelt Thei
hoe zijn dorp gegroeid is, de tegen-
werking, het gedogen door de ge-
meente Onderbanken. De vloeistof
in de olielampen verspreidt een pe-
netrante geur. Het wordt een beetje
turen, want ze zijn nog niet ontsto-
ken. Op de nok van het dak houdt
een merel zijn kopje scheef, wach-
tend op antwoord na zijn lokroep.
De lente komt.

Thei Berkers wordt een tikkeltje
ouder en ondanks de hulp die hij
van her en der krijgt blijft er veel
werk liggen. Hij deed daarom een
beroep op de Vrijwilligerscentrale
Heerlen voor hulp. „Het belangrijk-
ste is dat iemand die ons wil helpen
zich achter mijn idee kan scharen.
Voor de rest: er is van alles te doen.
De dieren hebben verzorging nodig,
de gasten (eventueel) rondleiden of
van verfrissingen te voorzien, brood
bakken. Ze krijgen alle vrijheid.
Tenslotte ben ik niet de baas." Want
dat is in wezen de stichting waarin
hij zijn idealen statutair heeft laten
verankeren. Voor de verre toe-
komst.

Gegadigden kunnen meer informa-
tie krijgen bij de Vrijwilligers Cen-
trale Heerlen, Burg. van Grunsven-
plein 2, telefoon 713971.

peter heusschen

'Loopbrug tussen
ouderenflat en

centrum Heerlen'

Van onze verslaggever
HEERLEN - Er moet
een loopbrug komen
tussen de ouderenflat
Aambosveld en het
stadscentrum van
Heerlen. Dat schrijft
secretaris/penning-
meester Wagemans
van de stichting Corio-
vallum in een brief aan
het Heerlense college.

Deze stichting zet zich
in voor de belangen
van ouderen in de
breedste zin des
woords.

Flatbewoners die naar
de stad willen moeten
nu de zeer drukbere-
den Groene Boord
oversteken. Volgens
de stichting Corioval-

lum is dat vooral voor
ouderen een hachelij-
ke onderneming. De
loopbrug zou moeten
worden aangelegd
langs de spoorbrug.

De stichting>vindt da^
de gemeente Heerlen
verplicht is de brug te c
realiseren, gezien de k__
eerder gedane toezeg-
ging dat er niet alleen 2
geld wordt vrijge- a;
maakt voor het een- S
trumplan, maar ooH n,
andere knelpunten in
de stad. De stichting r\
Coriovallum gaat er-
van uit dat de Neder- w
landse Spoorwegen
geen bezwaar hebben1»,

tegen de aanlegvan de
loopbrug.

Heerlen
" De Wijkraad Eikenderveld hot1
vanavond om 20.00 uur een wl B
jaarvergadering in de nieuwe C,0
trale accommodatie, die is geVe ,
tigd in het Advies- en StudieC
trum, Diepenbrockstraat 15.
wordt informatie gegeven over ;9
bouw van seniorenwoningen U
over vandalisme en veiligheid n
straat. u

" In het Ouderentrefcentrui
Nobel, Nobelstraat 25, wordt vami u
dag om 14.00 uur een lezing geh'*
den over medicijngebruik en me U
catie-bewaking. Mensen die ge e
lid zijn van de KBO betalen ’2. 'p
tree. ,e

" Morgen om 14.00 uur gaat in .
Nobel de handwerkgroep s/oi
ouderen van start. Deelname k°l

’ 2,- per maand. '.

><
Onderbanken . J .
" De PvdA Onderbanken hoij|_
woensdag vanaf 18.30 uur Polif'^Café in lm Weissen Rössl aan ,t
Broekstraat in Schinveld. j,

_l>
" In de pottenkamer van het 1 1(
meentehuis te Schinveld wordt )
avond om 20.00 uur de eerste a« 1;
mene vergadering gehouden van ~heemkundevereniging 'De Veef^
runk' in oprichting. ArcheoW
Henk Stoepker houdt een spre^V
beurt.

Kerkrade
1

" Het IVN houdt vanavond °t
20.00 uur in het gebouw M>
straat 8 een dialezing over 'Ker# i
de vroeger en nu' en over 'Windf j
lens. Entree gratis.

" Particuleren, verenigingen j
handelaren kunnen inschrijf
voor de 14e Petit Paris markt, die'j
4 juni gehouden wordt bij dt
toor van Arskerk. Voor informa' ,
J. Verkooijen, Past. SchijnsstraJ'
6471 HR Eygelshoven, S ü
351202.

Nuth

" Het Rode Kruis Valkenburg
Nuth houdt vanavond om 20.00’1een algemene ledenvergadering1
het Ro.de Kruislokaal, Steenstra»
te Valkenburg.

Brunssum

" De carnavalsoptocht die dl
slechte weersomstandigheden 'jl
kon doorgaan zal aanstaande i 3
dag half vasten trekken. De i°JLvan deze halfvastenstoet is onge 'k
zigd. Vertrekpunt is SchinveW
straat om 14.33 uur.
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Limburgs Dagblad Sport
StrafMaessen kwijtgescholden

een <£EIST- De schorsingvan één wedstrijd welke werd opgelegd
lëe' |an René Maessen naar aanleidingvan de schermutseling meten- Stanley Menzo, is in hoger beroep kwijtgescholden. De Fortu-
-30 na-verdediger kwam in de slotfase van de bekerontmoeting

in£ lf^en AJax in aanvaring met de Amsterdamse goalie. Menzo
r. deelde een kopstoot uit (goed voor een schorsing van drie

ler- en Maessen maakte een 'afwerend gebaar. Wel
ien de boete van de aanvoerder verhoogd naar 500 gulden.
)eiT»

Besprekingen
HoewelKees Ploegsma geen namen
wenste te noemen, heeft hij infor-
meel deze kwestie reeds besproken
met Roda JC-voorzitter Serve Kuij-
er. Kuijer ziet veel heil in een func-
tie als satellietclub van PSV. „Laat
PSV maar Europa veroveren, dan

doen wij nationaal ons best. Ik zie
zon samenwerking best zitten.
Voor spelers als Twan Schepers en
Michel Boerebach zou dat een pri-
ma oplossing zijn. Wij zouden hen
best kunnen gebruiken, terwijl ze in
Eindhoven niet of nauwelijks aan
de bak. komen. En Roda heeft op
haar beurt spelers waarin PSV geïn-
teresseerd is".
Niet alleen Roda JC maar zeker 32
betaalde voetbalorganisaties zou-
den een dergelijke samenwerking
willen aangaan met de multinatio-
nal uit Eindhoven. „Er is voldoende
belangstelling, maar wij stellen aan
een dergelijke band wel eisen", ver-
volgt Kees Ploegsma. „De club
waarmee we in zee gaan moet de
doelstelling hebben die ons voor
ogen staat. We denken aan een ver-
eniging die behoort bij de subtop in
Nederland. En we moeten kunnen
meedenken in het technische beleid
van die club. Er is dus nog heel wat
te bespreken, want we begeven ons
op een voor PSV geheel nieuw ter-
rein".
Niet alleen wat dat betreft timmert

men in Eindhoven aan de weg. Mor-
gen, tijdens de rust zal het grootste
deel van deSter-reclamezendtijd in-
genomen worden door een spot van
Romario de Souza Faria. De Brazi-
liaan spreek de spot in het Neder-
landse in en alle twaalf PSV-spon-
sors zullen aan bod komen. Of-
schoon de Braziliaan niet speelt te-
gen Bayern, werd aan hem de mees-
te aandacht besteed. „Het gipsver-
band is reeds van zijn been verwij-
derd", zei chirurg Cees-Rein van
den Hoogenband. „Zijn been is in-
getaped en wordt therapeutisch be-
handeld. Volgende week begint hij
met de looptraining. Ik verwacht
dat hij over drie weken weer
speelklaar is".
Bayern
De return van de halve finale in de
Europacup zou de kleine Zuidame-
rikaan dan nog mee kunnen maken.
In nieuw PSV-shirt uiteraard. De
Eindhovense formatie werkt aan
het imago en presenteert morgen-
avond voor het Eindhovense pu-
bliek en televisiekijkend Nederland
de nieuwe en blijvende outfit. „Ten-
minste als we Bayern van ons lijf
kunnen houden", zegt Guus Hid-
dink met betrekking op het meespe-
len van Romario in de halve finale.
„Zij zullen zich massaal op de eigen
speelhelft terugtrekken om van
daaruit te counteren. De wedstrijd
tussen Frankfurt en Bayern was
weer een prima voorbeeld van die
strijdwijze. Eintracht heeft de kan-
sen; Bayern flitst er een keer door-
heen en scoort. Dat moeten we zien
te voorkomen. We zullen de verras-
sende counter moeten neutraliseren
en de angels uit het team trekken.
Daarvoor hoef ik mijn spelers niet
meer te motiveren. Ze zijn honderd
procent gemotiveerd. We zullen al-
leen de details nog doorspreken.
PSV-Bayern zal op details beslist
worden".

" Guus Hiddink houdt de details scherp in de gaten

Verkoop business-seats gestart Reker tekent contract tot 1995

Startsein nieuwe toekomst
door ivo op den camp

"Jj-jERLEN - Het bestuur van
ev-r^a JC heeft gisteravond tij-
eC^hs een sponsoravond in het■ Fan-d Hotel in Heerlen het
srßrtsein gegeven voor een
d r^We toekomst- Het officieelde verkoop brengen van de

Slness-seats, de bouw ervan
i j lnrniddels gestart en moet
irrv°r begin van volgend sei-
hJte n v°lto°id ziJn- was de eer-
gX aanzet op de ambitieus uit-. tvSuPpelde marsroute. Op

rtief vlak was de contract-
> r|en-ging van trainer Jan Re-- Ij;r' die gisteravond zijn ver-

whk nis met de KerkraadseK verlengde tot medio 1995,. n belangrijke stap in de toe-

n tQekomst die moet leiden tot
ad i

stekje in de sub-top van het
'aar betaalde voetbal met

i ?n aan gekoppeld deelname aan
1 n i?n de europese bekertoernooi-

|e' Voorzitter Serve Kuijer maakte
_r'gd°°r deze gelegenheid uitgeno-
§eh sP°nsoren en potentiële geld-
_#lar,eters attent op de toekomst-far,? nen van Roda JC, zoals diezijn
1ie i ngevat in de enkele maanden

en a' aan de leden gepresen-
T de beleidsnota.

" JdnReker en ServeKuijer
heffen hun glas op de
langdurige samenwerking.

Foto: 3POOT/FRANS RADE

Begroting
✓Het f"JiW anc'ële plaatje speelt daarin

VV[) aard een voorname rol. Roda
> _ot.t e Jaarlijkse begroting op zo
0 lot „^gelijke termijn opschroeven
ji i^ nBeveer zes miljoen gulden. De

jasten moeten voor het groot-
ji sQrinee' komen uitreclame eh spon-

t> 0v g-Over anderhalfjaar wilRoda
'\_l jidlen de garantstelling van
'^-rtjp ndr'ks, die momenteel nog
'' 'I('lst t

procent van de begroting be-
c 'tot nul reduceren.
't e h*cci p

siness-seats spelen in dat ge-
I een belangrijke rol. De accom-
ï^eijj °P Kaalheide wordt uitge-

s _n rT^t 456 van dergelijke plaat-
Sluks \ binnenseats, in totaal 174

. ' osten per seizoen zesdui-
tnoet(.gulden- De 282 buitenseats
._t;op"' afhankelijk van het aantal

'*etid *f Plaatsen, vier- of vijfdui-
j*Ue §ulden kosten. Roda verwachtj retip aan de man te kunnen

l'^eeë en kan in dat geval bijna
1 sei2o *^eenhalf miljoen gulden per
less.pj aan inkomsten uit de busi-

°P de begroting noteren.
DrfVond laat. amper drie uur naru 'rn pntatie- had Roda al voor

Seat<_ , . half miljoen gulden aanls verkocht.
Verkooppraatje
n het r»fr ierp zich voor het eerst

£pcnbaar op als commerciële
}% jj~e. trainer, die de komende
aaril\tl ln Kerkrade zijn trainers-'ingzaam maar zeker wil gaan

combineren met een managements-
functie, maakte het gehoor duide-
lijk wat Roda dekoper van een busi-
ness-seat op zakelijk gebied te bie-
den heeft. Naast een uitstekende zit-
plaats komen er onder meer facili-
teiten om onder het genot van een
drankje en een hapje zaken te doen.

Problematisch verlopen de onder-
handelingen tussen het clubbestuur
van Roda JC en het bestuur van de
Stichting Roda '80. Serve Kuijer liet
zich gisteravond in felle bewoordin-
gen uit tegen de starre houding van

de Stichting om met geld over de
brug te komen. Op dit moment
heeft Roda '80 nog 350.000 gulden
achter de hand, die bedoeld zijn om
te investeren in spelers, maar niet
ter beschikking worden gesteld aan
het clubbestuur. „Deze houding
past niet in onze-verenigingsstruc-
tuur. Wij willen graag dat de Stich-
ting geïntegreerd wordt in de club,
zodat wij direct over de gelden kun-
nen beschikken".
Binnen de Stichting Roda '80 wordt
daar heel anders over gedacht.
Voorzitter Ger Oostveen en enkele

andere bestuursleden van de Stich-
ting negeerden gisteravond de uit-
nodiging om aanwezig te zijn op de
sponsoravond. Wel present was be-
stuurslid Ben Timmermans, die op
persoonlijke titel wel iets kwijt wil-
de over de problematiek. „Die
350.000 gulden zijn geen probleem.
Die komen echt wel op zijn plaats
terecht. Alleen willen wij graag dat
een en ander op fatsoenlijke wijze
afgehandeld wordt. Wij hebben veel
werk voor de club gedaan en willen
dan niet als oud vuil behandeld
worden".

Bolesta blijft
Van onze verslaggever

KERKRADE - Henryk Bolesta zal vrijwel zeker ook
de komende drie jaar bij Roda JC onder de lat staan.
Het bestuur van de Kerkraadse club reageerde giste-
ren meteen op de plotselinge interesse van FC Porto
voor de Poolse doelman. Roda heeft de koopsom van
drie ton, die Feyenoord als eigenaar van Bolesta aan
de Poolse voetbalbond zou moeten overmaken (tot op
heden speelde Bolesta op huurbasis bij Roda), voor
zijn rekening genomen. Daarmee staat een verblijf in

Kerkrade tot medio 1993 vrijwel niets meer in de weg.
Met de doelman zelf is Roda ook vrijwel tot overeen-
stemming gekomen. De enige die nogroet in het eten
kan gooien is de Stichting Arbeidszaken, die advies
omtrent een arbeidsvergunning moet uitbrengen bij
het ministerie van sociale zaken. Gezien het positieve
advies van deze instantie een half jaar geleden, ver-
wacht Roda ook nu geen problemen.
Roda zal een dezer dagen Van Loen een nieuw vijfja-
rig contract voorleggen. De Kerkradenaren zijn bereid
diep in de buidel te tasten om de lange spits te behou-
den. Zoals bekend is Atletico Madrid zeer nadrukke-
lijk in de markt om Van Loen in te lijven en heeft de
Madrileense club gisteren te kennen gegeven op korte
termijn met Roda rond de tafel te willen gaan zitten.

Kerkraadse subtopper mogelijk kweekvijver voor landskampioen

Samenwerking
PSV en Roda

door fred sochacki
EINDHOVEN - Niet zozeer de gebruikelijke persconferentie
voor een Europacupontmoeting van PSV maar de informele
babbel meteen daarna, aan de bar in de Bordeauxzaal van het
Philipsstadion, is meestal de moeite van het bezoeken waard.
Terwijl coach Guus Hiddink de gebruikelijke platgetreden pa-
den bewandelde, klom Kees Ploegsma even later op het
spreekgestoelte en lichtte een tipje van de sluier met betrek-
king tot de toekomst van PSV. De manager liet de 'countertak-
tiek' en de 'kracht van Bayern in uitwedstrijden' even voor re-
kening van Hiddink en keek reeds naar het komend seizoen.
Een seizoen zonder Lerby en Nielsen, maar metRomario, die
een behoorlijk aantal jaren zal bijtekenen. En verder met Eric
Gerets en Adrie van Tiggelen. „Tenminste als we rond komen
met Gerets en als Anderlecht de prijs voor Van Tiggelen laat
zakken. Drie miljoen gulden is te veel, dan gaat het feest niet
door".
Welk feest waarschijnlijk wel door-
gaat is de nauwe samenwerking van
PSV met een of misschien wel twee
eredivisieclubs. „We hebben nu tien
spelers verhuurd aan tien verschil-
lende clubs", zegt Ploegsma. „We
zijn op zoek naar een samenwerking
met een club in de subtop, waarmee
we voor een langere periode op uit-
wisselingsbasis zaken kunnen
doen. De overstap van de talenten
uit de voetbalschool naar het eerste
elftal is te groot. De tussenkomst
van een subtopper zou de ideale
springplank kunnen zijn. Als je met
een of twee clubs tot dergelijke af-
spraken kunt komen, zou dat voor
meerdere partijen een goede zaak
zijn".

kwartfinales EC

HEERLEN - Woensdag a.s. wor-
den de returns in de kwartfinales
voor de drie Europa Cups ge-
speeld: (tussen haakjes de uit-
slag van deeerste ontmoeting)

EUROPA CUP 1
PSV - Bayern München (1-2)
Olymp. Marseille-CFKA Sofia (1-0)
AC Milan- KV Mechelen (0-0
Dnjepr Djn. - Benfica (0-1)

EUROPA CUP 2
Monaco - Real Valladolid (dinsdag) (0-0)
Admira/Wacker - Anderlecht (0-2)
Partizan Belgr. - Dinamo Boek. (1-2)
Grasshoppers - Sampdoria (donderdag)

(0-2)

EUROPA CUP 3
FC Antwerp - FC Köln (dinsdag) (0-2)
Auxerre - Fiorentina (0-0)
Werder Bremen - FC Luik (4-1)
Juventus-Hamburger SV (2-0)

Krol traint Servette
GENÈVE - Ruud Krol is tot het ein-
de van het seizoen trainer bij Ser-
vette Genève in Zwitserland. De
Nederlander is de opvolger van Pe-
ter Pazmandy, die vanwege slechte
resultaten is ontslagen. Krol, die in
januari door KV Mechelen ontsla-
gen werd, start overmorgen met zijn
werkzaamheden in Genève.

Krol moet Servette, een van de
grootste clubs in Zwitserland, red-
den van degradatie. Genève, vorig
seizoen nog door FC Groningen uit-
geschakeld in het Europese beker-
voetbal, speelt momenteel in de de-
gradatieronde van de Zwitserse
competitie. Vier clubs degraderen
en Servette is nog lang niet zeker
van handhaving.

" MADRID - De Spaanse bonds-
coach Luis Suarez heeft zijn con-
tract met vier jaar verlengd. De
nieuwe verbintenis levert Suarez ,
sinds 1988 in dienst van de Spaanse
voetbalbond, in vier jaarruim 1 mil-
joen gulden op.

" ROME - Vier Italiaanse voetbal-
vandalen, onder wie een 21-jarige
vrouw, hebben door een rechtbank
in Rome een stadionverbod van vijf
jaar opgelegd gekregen. Indien het
vonnis niet wordt nageleefd hangt
de oproerkraaiers vier maanden cel
boven het hoofd.

" MOSKOU - De Sovjetrussische
voetbalscheidsrechters hebben een
eerste stap gezet op weg naar pro-
fessionalisme. Gisteren werd in
Moskou bekend, dat de arbiters een
onafhankelijke bond hebben opge-
richt, die de belangen van scheids-

rechters uit het hele land gaat be
hartigen. Eduard Schklowski, voor
komend op de FIFA-lijst, is de eer
ste voorzitter.

Protest Bochum
BOCHUM - VfL Bochum heeft bij
de Westduitse voetbalbond officieel
geprotesteerd tegen de rode kaarten
voor de spelers Reekers en Ridder
in de uitwedstrijd tegen Kaiserslau-
tern, die met 1-2 werd verloren.
Scheidsrechter Amerell zou tegen
de regels hebben gezondigd. Bo-
chum vraagt of de zaak donderdag
door de tuchtcommissie van de
DFB mondeling kan worden behan-
deld en ziet de uitslag het liefst on-
geldig verklaard.
Scheidsrechter Manfred Amerell
kreeg maandag hevige kritiek te
verduren. Libero Thomas Kempe
van Bochum zegt in het boulevard-
blad Bild door de arbiter te zijn uit-
gescholden voor „pervers varken."
Kempe heeft al aangekondigd, de
zaak voor de tuchtcommissie te
brengen.

Knobel naar RBC
ROOSENDAAL - RBC gaat George
Knobel vragen technisch manager
te worden van de club. De voorma-
lig trainer van Ajax en het Neder-
lands elftal heeft al laten weten iets
bij RBC te willen gaan doen. George
Knobel zit momenteel in Hong
Kong, waar hij vaker tijdelijk werk
verricht voor de voetbalbond van
het land. Eind deze week wordt de
Roosendaler in Nederland terug
verwacht.

Canton Reiss
ruikt titel

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

HEERLEN - De strijd om de titel in
de landelijke districtsklasse zuid II
van de zaalvoetbalcompetitie lijkt
in het voordeel van Canton Reiss uit
te pakken. Zelf maakte de Heerlen-
se koploper gisteravond geen fout
tegen KA Keelkampers (8-0). Omdat
achtervolger Sphinx gelijk speelde
in Weert tegen Wierts: 2-2 is de voor-
sprong van Canton Reiss op Sphinx
met nog drie duels voor de boeg vier
punten.

Canton Reiss veegde de vloer aan
met de Keelkampers. Bij rust stond
het al 6-0 voor de ploeg van trainer
Cor Foekens door treffers van Willy
Trags (2), Max Rouwette en Lex
Boerema (3). Na de pauze nam Can-
ton Reiss gas terug. Marcel Dirksen
en Max Rouwette bepaalden de
eindstand op 8-0. Na afloop vertrok
trainer Cor Foekens spoorslags naar
Weert waar hij achtervolger Sphinx
met 2-2 gelijk zag spelen tegen
Wierts. Sphinx, dat tweemaal op
achterstand kwam, kon pas twee
minuten voor tijd via Lex Winands
naast Wierts komen.

Canton Reiss-Kleykers 8-0 (6-0)
1-0 W. Trags. 2-0 L. Boerema, 3-0 M. Ruwet-
te, 4-0 W. Trags, 5-0 en 6-0 L. Boerema, 7-0
M. Dirksen, 8-0 M. Ruwette.

FC Brunssum-Toyota Pospoort 7-3 (1-0)
1-0 W. Michiels, 2-0, 3-0 en 4-0 R. Bergsma
4-1 en 4-2 B. Seegers, 5-2 W. Michiels, 5-3 P
Bakkes, 6-3 W. Michiels, 7-3 R. Bergsma.

FC Wierts-Sphinx 2-2 (1-1)
1-0M. Canters. 1-1 L. Wijnants, 2-1 E. Aipas-
sa, 2-2L. Wijnants.

FC Jan op 'tRoot-Bekkers 4-1 (2-0)
1-0 G. Goulding, 2-0 E. de Krijger. 3-0 G.
Goulding, 4-0 R. Keyzers, 4-1 M. Halmans.
De Haantjes-Heel 2-7 (1-1)
0-1 J. Janssen, 1-1 M. Venhovens, 1-2 J.
Janssen, 1-3 L. Janssen, 1-4 W. v.d Winkel
2-4 D. Tokaya, 2-5 G. de Renet, 2-6 L. Jans-
sen, 2-7 M. Segers.

Bastines-Bouwfonds 5-2 (2-0)
1-0 L. Niessen, 2-0 M. Magdelijns, 3-0 G.
Heynen, 3-1 en 3-2 M. Loosveld. 4-2 R. Her-
mans, 5-2 G. Heynen.

Stand na negentien wedstrijden: 1 Canton
Reiss 32, 2. Sphinx 28, 3. Wierts 25. 4. Bouw-
fonds 24, 5. Jan Op 't Root 20. 6. Heel 18, 7.
Brunssum 18, 8. Haantjes/Bubo 17. 9. K.A.
Keelkampers 14, 10. Bastings 13, 11. Bek-
kers Tectyl 13, 12. Toyota Postpoort 7.
Hoofdklasse Zuid: Egor-Cosmos 0-2; Sport-
club-Laumen 4-0, Marathon-Eijsden 1-5, B.
Stap In-Meyers 2-2, Hans Anders-Brikske
2-2, Bastings 2-Yerna 2-6.
Stand: 1. Meyers 20-36, 2. Hans Anders 20-
-30, 3. Cosmos 21-30, 4. Eijsden 20-23, 5.
Brikske 20-23, 6. Sportclub 20-18, 7. Egor 21-
-18, 8. Laumen 20-17, 9. Bouwkompas 20-16.
10 B. Stap In 20-14, 11. Yerna 21-14, 12. Ma-
rathon 20-12, 13. Bastings 2 21-12.
Hoofdklasse Noord: Neeritter-Fermonia
Boys 1-5, Baarlo-FC Donderberg 0-7, FC
Wierts 2-' t Haófke 1-2, Homerhof-Peters
Geluidsbanden 6-13, Perey Verz.-'t Huuks-
ke 2-3, RFC Timoil-Wittenhorst 5-3, Alt-
weerterheide-Amicitia 2-3.
Stand: Fermonia Boys en RFC Timoil 32. 't
Haófke 31, FC Donderberg 28, Peters Ge-
luidsbanden en Perey Verz. 27, Altweerter-
heide 24, Neeritter 23. 't Huukske 19, FC
Wierts 2 17, Amicitia 16, Homerhof 12, Wit-
tenhorst 10, Baarlo 9.
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Achtervolging in De Koumen
HEERLEN -Als voorbereiding op het triathlonseizoen werd in Hoensbroek zondag de
'short distance duathlon' ten doop gehouden. Ruim 200 sportievelingen moesten het drie-luik lopen-fietsen-lopen (resp. 5, 30 en 5 km) afwerken onder vrij ideale omstandighe-
den. Op defoto vertrekken de koplopers Jan van Baar en Ronald Ron voor de tweede
act: hetfietsen. Ronald Rori zou de wedstrijd uiteindelijk winnen in een tijd van 1.21.09
uur. Van Baar werd achterDe Veer derde. Foto: WIMKUSTERS

bulletin..
HEREN
Eredivisie
BS Weert-Voorburg 85- 75
Canadians-Den Bosch 104- 81
Meppel-Eindhoven 98- 99
DAS-Orcas 84- 82
Den Helder-Donar uitg.
Donar-Canadians 91- 87
Orca's-Den Helder 76-102
Den Bosch-Meppel 101- 93
Eindhoven-BS Weert 80-114
Voorburg-DAS 74-105

le divisie B
Windmills-Wilskracht 100-91
Lisse-Wyba 80-91
OSG-WSC 108-72
Kimbria-Springfield 83-86
Rayonhoofdklasse
Attacus-Eindhoven2 68-84
PSV Almonte-Ardito 97-63
Black E-OBC Oss 109-57
Breda P-SVH 95-86
BS Weert 2-Flash 92-82
Overgangsklasse B
Tantalus-Titanus 98-50
Rush-Dunatos 105-78
Kimbria 2-JasperSp. 59-74
Quo Vadis-OBC Oss 2 93-70
Braggarts 2-BS Weert 3 61-63
Braggarts-Jump. G 107-80

le klasse A
BS Weert 4-Hoppers 61-80
Bumpers-Aeternitas 66-73
Knjnbria 3-TSM All St. 64-66
BSM-Supershot 90-71
Kepu St.-Brunssum E 141-62
Braggarts 3-Kimbria 4 57-60

2e klasse A
Alley Oop-Springfield 56-86
Timson S-Aeternitas 2 51-57
BSM 2-Jump. Giants2 92-96
Landgraaf-Olympic 109-86
Boemerang-BS Weert 5 57-J3
3e klasse A
Alley oop 2-Kimbria 5 53-78
Bumpers 2-Kepu St. 2 50-75
Kepu St. 3-Braggarts 566-64
3e klasse B
Patrick-BS Weert 6 89-75
Supreshot 2-Timson St. 2

86-40
Jump. G 3-Venlo Sp. 65-44
DAMES
Rayonhoofdklasse
Vlissingen-AGON 81-58
Black E 2-Virtus 46-48
Kimbna-PSV Almonte 2 54-55
WSC-Erp '70 87-56
Braggarts-Mates 53-65
Overgangsklasse B
Tantalus-Lieshout 39-43
Rush-Kimbria 2 34-43
PSV Almonte 3-BSWeert

64-43
Bumpers-Kepu St. 62-63
Dunatos-Springfield 73-41
Quo Vadis-AalstWaalre 46-44

le klasse A
Aetermtas-Jump. G 43-37
Archers-Alley Oop 40-49
Kepu St. 2-Olympic 86-44
Jump. G-Dunatos 2 72-23
Jump. G 2-Springf. 2 41-33
Braggarts 2-Boemerang 46-64

STANDEN
HEREN
Eradivisie
DEn helder 28-54
Den Bosch 30-40
BS Weert 29-34
Donar 28-32
Orca's 30-32
Canadians 30-32
Meppel 28-28
DAS 29-20
Eindhoven 39-12
Voorburg 29- 6

le divisie B
OSG 23-30
Kimbria 23-28
Wyba 23-28
Lisse 23-26
WSC 23-20
Wilskracht 23-20
Windmills 23-16
Springfield 23-16
Rayonhoofdklasse
BS Weert 2 19-34
PSV Almonte 20-30
SVH 20-28
Breda Pion. 20-22
Jiiiwp. Crabs 17-20
Flaïh 18-20
Den Bosch 2 19-20
Black E 19-18
Eindhoven 2 20-16
Attacus 20-12
Ardito 19- 8
OBCOss 19- 2
Overgangsklasse B
Tantalus 20-34
Quo Vadis 18-30
Rush . 19-30
Jasper Sport 19-28
Braggarts 19-26
OBCOss 2 19-18
Dunatos 19-16
BS Weert 3 20-14
Kimbria 2 20-12
Tilanus 19- 8
Braggarts 2 18- 6
Jump. Giants 20- 6

le klasse A
Kepu Stars 20-38
Hoppers 18-32
Aeternitas 19-24
TSM All Stars 19-22
BSM 20-22
Supershot 18-18
Kimbria 4 17-16
Bumpers 18-16
Braggarts 3 16-14
Kimbria 3 19- 8
BS Weert 4 19- 8
Brunssum E 19-2

2e klasse A
Springfield 20-36
Aeternitas 2 19-28
Landgraaf 19-23
Dunatos 2 18-22
BS Weert 5 19-22
BSM 2 19-22
Jump. Giants 18-20
Tijnson St. 18-14
Boemerang 19-12
AlleyOop 19-11
Archers 18-10
Olympic 18- 4
3e klasse A
Kepu Stars 2 17-32
Braggarts 4 17-24
Kimbria 5 18-22
Kepu Stars 3 16-16
Bumpers 2 17-16
Braggarts 5 17-12
Springfield 2 16-12
Alley Oop 2 17- 0

Heren 3e klasse B
Hoppers 2 14-26
Aeternitas 3 13-22
Supershot 2 14-22
Patrick 14-20
Aeternitas 4 14-14
BS Weert 6 14- 8
Jump. Giants 3 16- 8
Timson St. 2 14- 6
Venlo Sport 13- 0
DAMES
Rayonhoofdklasse
WSC 17-30
Mates 18-26
Scheldesport 17-24
Agon 18-24
Vlissingen 17-20
PSV Almonte 2 18-16
Black E 2 18-14
Virtus 16-12
Braggarts 16-10'Erp '7o 17- 8
Kimbria 18- 6
Overgangsklasse B
Dunatos 20-34i
Lieshout 18-32
Kepu Stars 20-28 ,
Quo Vadis 18-24i
Bumpers 17-18i
AalstWaalre 20-18 ]
Kimbria 2 18-16i
Springfield 19-14'

BS Weert 19-14
Tantalus 19-12
PSV/Almonte3 19-10
Rush 17- 0

le klasse A
Boemerang 19-34
Springfield 19-34
Jump. Giants 20-28
Aeternitas 18-26
Braggarts 2 20-4
Kepu Stars 2 19-20
Dunatos 2 20-16
Archers 20-16
AlleyOop 15- 8
Jump. Giants 2 19- 8
Olympic 19- 6
Springfield2 16- 0

j biljarten^
Hoofdklasse A
Boekoel-Blaakven 4-2
Paerdstal-Odilia 4-2
Montfort-Roggel 2-1
Grathem-Stif 0-6

Hoofdklasse B
Joppe-Los Band 4-2
Montfort 2-Nunhem 2-4
OVU 2-Herkenbosch 6-0
Thorn-Wessem 4-2
M'beek-Maasbracht 4-2

le klasse A
Swalmen-Vr.kring 2-4
DLV-Blaakven2 4-2
Internos-Montfort 3 6-0
Roggel 2-den Hoek 6-0
KOT-Beegden 4-2

le klasse B
OVU 3-Robic 4-2
Crescendo-OVS 6-0
Maneslust-Odilia 2 4-2
De Ster-Veldpoort 4-2
Boekoel 2-Carambola 6-0

2e klasse A
Wessem 2-Walhalla 6-2
Montfort4-Taverne 5-3
Roermond-Crescendo 2 3-5
Maasbracht2-Allerhand 6-2
ONA-Ketelbink 4-4

2e klasse B
Den Hoek 2-Leveroy 4-4
Grathem-Ramona 6-2
De Stevel-TOP 4-4
Meijel-Joppe 2 2-6
Tramhalte-KOT 2 i-A

Ze klasse C
Baexem-DDD 6-2
Odilia 3-Wilh.hof. 4-4
Klumpke-Grathem 3 6-2
Avanti-Servaas 0-8
Beegden 2-M'beek 2 0-8

2e klasse D
Wessem 3-ONA 2 4-4
Heel-Internos 2 6-2
de Prairie-TOP 2 7-1
Meijel 2-Veldpoort 2 6-2
Karot-Horn 2-6

2eklasse E
KOT3-Pumpke 6-2
Casino-Maneslust 2 i-A
Haelen-Montfort 5 6-2
Robic 2-Beegden 3 2-6
Thorn 2-OVT 3-5

2e klasse F
De Ster 2-Roggel 3 3-5
Vlodrop-St.weert 4-4
Nunhem 2-Karot 2 0-8
Stift 2-0. Molen 4-4
Mijnheerk.-Peel 6-2

2e klasse G
Brands Q.-Odilia 4 4-4
TOP 3-Swalmen 2 2-6
Taverne 2-Joppe 3 4-4
Robic 3-OVU 4 6-2
KOT 4-Ramono 2 0-8

2e klasse H
Amicia-DES 2-6
Montfort 6-dePrairie 6-2
Den Hoek 3-Crescendo 3 2-6
Oranjet.-Brands Q. 6-2
DDD2-OVS2 4-4

3e klasse A
Beegden 4-DDD 3 4-4
Joppe4-DSO 2 8-0
Buggenum-de Sport 5-3
Centrum-Posterholt 4—4
Ketelbink 2-Boekoel 3 2-6

3e klasse B
Klumpke2-Meijel3 6-2
Crescendo 4-Roermond 2 6-2
Graanbeurs-Bergske 4-4
DOS 3-Maneslust 3 4-4
Paerdstal 2-DDD 4 3-5

3e klasse C
Tramhalte-Vr.kring 4-4
Nunhem 3-Roggel 4 1-7
Wilh.hof2-Klumpke3 4-4
DMB-Internos 3 6-2
Graanbeurs2-Thorn3 4—4

3e klasse D
Wessem 4-Avanti 2 4—4
TOP 4-Allerhand 2 6-2
Walhalla 2-Veldpoort 3 8-0
Vr.kring 3-Amicia 2 6-2
De Peel 2-Heel2 4-4

3e klasse E
Maasbracht 3-Casino 2 6-2
Baexem 2-DMB 2 2-6
Tramhalte 3-Heel 3 0-8
ABC-Amicia 3 6-2
Ramona 3-de Sport 2 4-4

3e klasse F
Amicia4-Thorn 4 4-4
Herkenb. 2-Oranjeteam 2 2-6
Stevensw.-Crescendo 5 4-4
Ketelbink 3-Baexem 3 6-2
Brands Q. 3-Mijnheerk. 2 6-2

3eklasse G
Karot 3-de Ster3 6-2
Klumpke4-Volharding 6-2
Los Band 2-Avanti 3 8-0
Pumpke 2-Herkenbosch 3 2-6
M'beek 3-de Stevel 6-2

3e klasse H
O. Molen 2-Meijel 4 4-4
De Graaf-Stevel 3 4-4
De Sport-Odilia 5 6-2
De Prairie 3-Swalmen 3 2-6
ABC 2-Haelen 2 1-7

4e klasse A
Veldpoort4-Vlodrop 2 2-6
DLV2-Veld 2-6
Ketelbink 4-Montfott7 4-4
Ona 3-Allerhand 3 4-4
Stift 3-Paerdstal 3 4-4

4e klasse B
Veldpoort 5-Doorstoters 0-8
Odilia 6-Leveroy 2 8-0
Baexem 4-Joppe 5 7-1
Ritho-Wessem 5 4-4
Genoa-Horn 2 2-6

4e klasse C
Internos 4-De Smids 6-2
TOPS-Wilh.hof3 6-2
Ankerpl. Den Hoek 4 2-6
DLV 3-Karot 4 2-6
De Graaf-Graanbeurs 3 6-2
Karto 4-Ankerplaats 6-2

4e klasse D
Centrum 2-De Prairie 8-0
Maneslust4-Boekoel 4 6-2
Oranjeteam 3-DLV 4 6-2
Los band 3-OVS 3 4-4
Heel 4-Tramhalte 4 0-8

4e klasse E
Allerhand 4-DMB 3 6-2
Den Hoek 5-Buggenum 2 2-6
Stift 4-Swalmen 4 6-2
Walhalla 3-Tramhalte 5 8-0
OVT 2-M'beek4 2-6

4e klasse F
OVU 5-Haelen 3 84)
Grathem 4-Graanbeurs 4 0-8
Pumpke 3-DLV 5 2-6
Casino 3-Klumpke 5 4-4
Touche-Stift 5 4-4

4e klasse G
Herkenb. 4-Centrum 3 6-2
Swalmen 5-Paerdstal 4 8-0
Grathem 5-TOP 6 0-8
Doorstoters 2-KOT 5 4-4
Hom 3-ONA 4 6-2

4e klasse H
Maneslust-5-ABC 3 6-2
Joppe 6-De Graaf3 4-4
Vr.kring 4-Grathem 6 5-3
Vlodrop 3-Wessem 6 2-6
De Sport 4-Karot 5 4-4

4e klasse I
OVS4-Herberg 7-1
Paerdstal 5-De graaf4 4-4
De Smids-De Ster 2-6
Maasbracht 4-'tVeld 2 4-4

Kampioen 1989-1990
le klasse B: Veldpoort. 2e
klasse B: Meijel. 2e klasse D:
Veldpoort 2. 2e klasse E: Casi-
no. 2e klasse G: Ramona 2. 2e
klasse H: DES. 3e klasse C:
Roggel 4. 3e klasse D: Walhalla
2. 4e klasse A: 't Veld. 4e klas-
se B: Veldpoort 5. 4e klasse E:
M'Beek 4. 4e klasse F: Casino
3. 4e klasse H: Vlodrop 3. 4e
klasse I: Herberg. 3e klasse H:
beslissingswedstrijden de
Prairie 3-De Sport 3.
District Maastricht en om-
streken KNBB
Cl
Vüt-Klossers 2-5
Vriendenkring-KOT 2-5
Ulestraten-Heer 7-0
Klavertje V.-Noorbeek 5-2
Geulle-Sjaan 2-5
OpdeKlos-Heer3 5-2
Berceuse-Heer 2 7-0
BCM-Ulestraten 2 3-4
C2A
Rheingold 2-MBV2 5-2
Heukske-Haverput 5-2
Voliere-Keer 0-7
Vriendenkring 2-Bunde 7-0
Aayt Wolder-DOT 7-0
Sabena-Ulestraten 3 2-5
C2B
DOT 2-Heer4 2-5
Bunde 2-Ketsers 7-0
Keer 2-KOT2 2-5
Gronsveld-Op de Klos 2 5-2
MBV 3-Rheingold 3 5-2
Wolder-Eijsden 7-0
C2C
BAM-Itteren 7-0
Op deKlos 3-Eijsden 7-0
KOT 3-Concordia 5-2
Haverput 2-Klossers 2 4-3
Heer 5-AHijd Raak 0-7
St.Gerlach-Ridder 4-3
C2D
Noorbeek 2-KOT4 2-5
Op deKlos 4-Gronsveld 2 5-2
Banholt-Nazareth 3-4
Eijsden 2-Heer 0-7
Itteren 2-St.Geertruid 7-0
Sjaan 2-Eendracht 2-5
C3A
Rheingold 5-Aayt Wolder 2 2-7
Heukske 2-Itteren 3 9-0
Volière 2-Duuker 5-4
Sport-Keemel 0-9
B'Home Jose-Eendracht 2 7-2
C3B
Op deKlos 5-Eijsden 2 9-0
BC Oost-Berceuse 2 7-2
Geulle 2-Borgharen 4-5
Aayt Wolder 3-Wolder 2 4-5
Bookvink 2-Diekske 4-5
C3C
Mergelland-Ketsers 2 7-2
Banholt 2-Victorie 0-9
St.Geertruid 2-Heer 2 2-7
Heugem-Klavertje V.2 5-4
Eijsden 3-KOT 5 9-0
Keer4-Eijsden3 5-4
C4A
Rheingold 6-Bookvink 3 4-5
Heukske3-Haverput 3 0-9
Sjaan3-Duuker2 2-7
Sabena 2-B'Home José 2 4-5
BCM 2-Aayt Wolder 4 2-7
Klossers 3-Wapen v. Berg 7-2'
C4B
B'Home José 3-Keemel 2 2-7
Borgharen 2-Noorbeek 3 7-2
Haverput 4-Heukske 4 5—4
Bookvink 4-Rheingold 7 2-7
Concordia 2-Berceuse 3 2-7
C4C
Ridder 2-Heer3 2-7
Duuker3-Harmoniezaal 5-4
Noorbeek 4-Ketsers 3 4-5
Keernel 3-Victorie 2 2-7
Wolder 3-Nazareth 2 2-7
C4D
Noorbeek 5-Klavertje V.3 5-4
Rheingold 8-Eijsden 4 0-9
Harmoniez.2-Geertruid 3 7-2
Heer4-Banholt 3 7-2
Eijsden 4-DOT 3 7-2
CSA
Eijsden 5-Aayt Wolder 5 5-4
Geertruid 4-Victorie 3 5—4
Klossers 4-Bookvink 5 2-7
Borgharen 3-Berceuse 4 4-5
CSB
BAM 2-Keizer2 5-4
Heer 5-DES 2-7
Klavertje V.4-Heugem 2 7-2
Ketsers 4-Diekske 2 5-4
KOT 6-Mergelland 2 7-2
CSC
Keernel 4-Vriendenkring 3 4-5
DES 2-Ulestraten 6 4-5
Keizer 3-Voliere 3 4-5
Klossers 5-Noorbeek 6 0-9
Vilt 3-Altijd Raak 2 5-4
Vriendenkring 4-Mergell.3 2-7
Db-A
Eendracht-Keizer 2 0-7
Berceuse-Voliere 2-5
Vriendenkring-MBV 2-5
BCM2-Heukske2 5-2
Rheingold-Sjaan 5-2
KOT-Heer 0-7
Heer-Nazareth 6-1
Db-B
DOT-Wapen van Berg 1-6
Heukske-BCM 5-2
MBV 2-Vriendenkring 2 0-7
Gronsveld-Noorbeek 7-0
Keizer-Vriendenkring 3 0-7
Ulestraten-Heer 2 2-5

’ golfbiljart j
Ereklasse.
B.Aolders-SNA 2-4
Pappeg.-Br.Taveerne 2—4
Maasgolf-Pint 5-1
BV Eind-Maasvallei 3-3
Berger.B.-Kloth 4-2
Krietje-Hollandia 2-4
Stand.
Maasgolf 20-35
SNA 20-30
De Pint 20-29
Brand Taveerne 20-29
Berger.Balke 20-27
GBC Kloth 20-20
Maasvallei 20-16
BiejAolders 20-15
BV Eind 20-15
Hollandia 20-11
'tKrietje 20- 7
Pappegey 20- 6
Distr.Midden Limburg
Tweede klasse.
BYE 3-de Hoove 4-2
Derde klasse.
Kwartel 2-OBKK 2 4-2
Breer 2-Meijel 3-
Riva 2-BVN 3-3
Dennenoord 2-Zwaan 4-2
Berg 2-Sjinderskoel 5-1
Stand.
BVN 19-33
De Berg 2 19-27
DeKwartel 2 19-25
Riva2 19-24
DenTup 19-24
OBKK2 19-20
De Zwaan 19-16
Dennenoord 2 19-14
Meijel 19-13
De Breer 2 20-10
Sjinderskoel 19- 4
District Echt.
Eerste klasse.
Hingen-O.Genoegen 5-7
Tweede klasse.
Montf.3-Stoba 5- 7
Putbr.B.2-A.Deetere 5- 7
Donck-Village 2 5- 7
Paerdstal-B.Aolders 2 1-11

,Spee_2-Slek 2 3- 9

GBCSlek2 19-36
Biej Aolders 19-36
Awt Deetere 20-30
GBC Montfort 3 19-23
GBCStoba 19-19
Vi_lage2 19-18
De Paerdstal 19-15
DeDonck 19-13
Putbr.Boys2 19- 7
GBCStoba2 19- 7
GBC Spee 2 19- 6
Eerste halve finale.
Districtsbeker.
Centrum-Montfort 6-6
Slek-Deelgaard 5-7
District Urmond.
Eerste klasse.
Almania-Pappegey 2 3-
BrandTav.2-A.Einek. 5-1
Maasvallei 2-Fortuna 3-3
Sittardia-Pap/Valaan 5-1
Voske-O.Zitterd 3-3
Tweede klasse.
deDuif-Sittardia2 2-4
Voasje-Sparta 4-2
Fortuna 2-De Meule 2-4
GGBC-Krietje2 1-5
't Torp-Almania 2 2-4
Derde klasse.
Schopke 2-Pappegey 4 3-3
Pap/Valaan 2-Brand.Tav.3 0-6
Brandpunt-D.Bayern 2 6-0
de Meule 2-Voske 2 2-4
Hollandia 2-Schopke 3-
District de Oude Mijnstreek
Hoofdklas
Olympia-Stern I—4
Kroon-Hanneman 2-3
Tolhoes-AG Kirk 2-3
BGK-Overbroek 4-1
Pint2-OBK 0-5
]p 1/ I i*S
Kloth 2-Eikske 3-2
Trefpunt-Olympia 2 3-2
B.Balke-GroeneDal 2-3
Broenssum-Bocholtz 2-3
2e klas
Pumpje-Odeon 5-0
Pint 3-Trefpunt 2 4-1
Singel-Op 't Gaat 3-2
Voelender-Sjórk o—s
OBK2-ENBK 5-0
3e klas
Eikske 2-Pint 4 2-3
Hanneman 2-Olympia 3 3-2
AO Kirk2-Tolhoes2 2-3

Overbroek-BGK 2 2-3
OBK 3-Geulke . 2-3
4e klas
Auwe Maat-Pumpje 2 2-3
Eikske 3-Döpgere 3-2
Sjutt-Cosy Corner 3-2
Standen
Hoofdklasse
BGK 18-34
Olympia 18-28
Stern 18-24
AgenKirk 18-18
Kroon 18-18
Tolhoes 18-14
Hanneman 18-14
OBK 18-10
Pint 2 18- 8
Overbroek 18-4
le klasse
Kloth2 16-28
GroeneDal 16-24
Eikske 16-22
Berg.Balke 16-20
Olympia 2 16-14
Trefpunt 16-12
Oudßroenssum 16- 8
Sjutt 16- 8
Oud Bocholtz 16- 8
2e klasse
OBK 2 18-32
Sjork 18-26
Pint3 18-26
Pumpje 18-22
Trefpunt 2 18-18
Singel 2 18-18
ENBK 18-14
OudVoelender 18-10
Op't Gaat 18-10
Hoeskamer 18-2
3e klasse
Tolhoes 2 18-30
BGK 2 18-28
Hanneman 2 18-24
Geulke 18-24
AgenKirk 2 18-22
Eikske 2 18-20
Olympia 3 18-14
Overbroek 2 18- 8
Pint 4 18- 8
OBK 3 18- 2
4e klasse
Sjutt 16-30
Cosy Corner 16-20
Eikske3 16-18
Dopgere 16-18
Pannesjop 16-16
Pumpje 2 16-16
Groene Dal 16-14
Auwe Maat 16-10
Hofke 16- 2

[ j poolbiljart J
Ereklasse.
Tunnelb.a-Huizinga-a 14- 2
Stupke-a-Schachtw.a 6-10
Corioval.a-Vink-a 14— 2
WitteBal-a-Boeresl.a 10- 6
Ziejsp.a-Duc-a 8- 8
Hoofdklasse.
Rolduc-a-Landgr.a 14- 2
St.kruis-a-Hermans-a 11-5
Stupke-b-Schachtw.b 9- 7
Gebr.Hofke-a-WTell-a 4-12
Tunnelb.b-Boeresl.b 11- 5
Hoofdklasse b.
Eykenb.a-Brunss.n.a 9- 7
v.Sust.a-Koetsjh.a 10- 6

Huizinga-b-W.Bal-b. 13- 3
Touche-a-Pluimpje-a 6-10
Landgr.b-Gebr.Hofke-b 16- 0
Eerste klas a.
Eykenb.b-Spoorz.a 8- 8
v.Sust.-b-W.Bal-c 6-10
A.Dorp-a-Vink-b- 4-12
Pluimpje-b-Flesj-a 9- 7
Huizinga-e-Hoafke-a 3-13
Eerste klas b.
Amstel-a-Brandw.a 6-10
Stupke-c-Br.wapen-a 6-10
Landgr.-c-Hefmans-b 6-10
Bokker.a-St.Kruis-b 4-12
Schachtw.c-Draver-a 8- 8
Eerste klas c.
Corioval.b-Landgr.d 13-3
Keizer-a-W.Tell-b 14-2
Hermans-e-Hofland-a 9-7
Ter Linde-a-Orchidee-a 11-5
Edelw.a-Brunss.n.b 9-7
Tweede klas a.
Prins-a-Rolduc-b 11-5
WTell-c-Nippertj.b 2-14
Sjtoet-a-Karrerad-a 13- 3
Romana-b-St.kruis-c 10- 6
Palet-a-Sjtaat-a 10- 6
Tweede klas b.
deRuif-a-Voske-b 9- 7
Moeil.Hoek-a-Fl.Dutchm.a

9- 7
Rolduc-c-Prins-b 12- 4
Landgr.e-Romana-a 8- 8
Nippertj.a-Br.wapen-b '5-11
Tweede klas c.
Kr.O.Tijd-a-Suster.c 5-11
Stoufp.b-Corioval.d. 15- 1
Sport-a-LeDuc-b 11-5
T.Linde-b-Hoafke-c 11- 5
Tweede klas d.
Korte Keu-a-Suster.d 10-6
Gildem.b-Vaetje-a 10-6
Koetsjh.c-Stoufp.a 7-9
Bongerd-a-Kr.O.Tijd-b 8-8
Tweede klas e.
Spoorz.c-Koetsjh.b 10- 6
Suster.e-Eykenb.c 7- 9
Kr.OTijd-c-Pieri'ot-a 7- 9
W.Bal-d-Bongerd-b - 6-10
Tweede klas f. ■Le Duc-c-Paddock-a 8- 8
Barrel-a-Corioval.c 5-11
Voske-a-Keizer-b 10- 6
Brunss.n.c-Gildem.a 12- 4
Derde klas a.
Ruif-c-Bouman-a 14- 2
Hofl.b-Gorissen-a 6-10
Stjoet-b-Draver-a 4—12

Paddock-b-Edelw.b 7- 9
Derde klas b.
Stelletje-a-Fox-b 4-12
Nippertje-c-Moeil.Hoek-b 5-11
Hofland-c-Cand.l.a 6-10
Stjoet-c-Bouman-b 3-13
Derde klas c.
LeDuc-d-Sport-b 10-6
A.G.Kirch-a-Mijnz.a 7-9
deLeeuw-a-Rump.linde-a

9-7
The Fox-a-Poat-a 9-7
Derde klas d.
Smeets-a-Treffers-a 7-9
Koetsjh.d-Flesj-b 2-14
Barbou-a-Vink-c 3-13
Spoorz.d-A.Dorp-b 10- 6

f bowling j
Nationale League klasse 2A.
Un.BearsH'len-B.Boekei 0-3
Br.Tilb.-Un.B.H'len 3-0
Un.B.H'len-Alh.M'tricht 0-3
Uitslagen BC Hoeve de Aar
Heerlen.
Kwartetten-league.
Klimßim-Wigrut 3-1
ThreePl.one-OngerOs 1-3
Roda-Ladies 3-1
Stalm.M.-S 90 3-1
SOS-Kawasaki 1-3
Marastima-Boebelke 3-1
Bedrijyen-league.
Fot.Olympic-Un.Bears 4-0
.Webibo-SSOVH 3-1
AZL-DianaTeam 1-3
SSOVH 2-ABP 4-0
CVV Geleen-Verma 0-4
BBH dubbel-league.
Agio-Grizzly's 3-1
Joemi-Twilight 4-0
MPG-Brugm.Ass. 3-1
Anca-Fr.Golob 3-1
Hodaar-Rest.Stap In 1-3
Team 14-VOG 1-3
Kameleon-Snakb.Aarv. 3-1
Dubbel-league A.
Volhouders-BZN 1-3
Good Luck-Puppies 3-1
Pinhunt.-Anco 1-3
Madonna's-Trekvog. 0-4
Lablo's-Optimisten 1-3
Missers-Riefie 3-1
Dubbel-league B.
Baanbr.-ValOm 1-3
Bowl.Angels-Katz 4-0
SOS-Lavendel T. 4-0
Malgrat 0.-WC Eend 4-0
Knakkers-Return 0-4
Pin Ups-Mis Lukt 4-0
BBH trio-league.
UD 1-ÜBPol.Bears 1-3
UBKodiaks-UB Koala's 1-3
UD 2-Blind 4-0
BTSpoilers-Fot.Olympic 3-1
ÜBObies-ÜBlceßears 3-1

’ dammen J
Tweede klasse KNDB
Excelsior 2-De Vaste Zet 5-15
De Ridder-Schaesberg 13- 7
Eureka-Gorinchem 11-9
Rosmalen-DEZ 10-10
Lammerburg-Info 6-14

VOS-Middelburg 3-17

1.De Vaste Zet (kamp.)
20-136

2.DEZ 18-132
3. Middelburg ' 15-119
4. Schaesberg 14-114
5. De Ridder 12-121
6. Eureka 11-106
7. Info . 10-118
8. HDK . 10-113
9. Gorinchem 10-111

10. Excelsior(gedegr.) 10-101
11. VOS (gedegr.) 2- 82
12. Lammerenburg (gedegr.)

0- 67

J I hockey J
Dames
Hoofdklasse
Pinoke-DKS 0-0
Laren-Bloemendaal 2-1
MOP-EMHC 5-0
Kampong-Hilversum 1-1
Groningen-Amsterdam 2-4
HDM-HGC 1-2
HGC-Groningen 4-1
Amsterdam-Kampong 4-3
Hilversum-MOP 0-1
EMHC-Laren 1-1
Bloemendaal-Pinoke 2-0
DKS-HDM 1-1
Overgangsklasse A
Hattom-Qui Vive 2-1
Nijmegen-WereDi 2-2
Wageningen-Rotterdam 2-1
Oranje Zwart-Victoria 2-1
Keep Fit-Hurley 1-1
Kl.Zwitserland-Venlo 3-1
le klasse C
Groen Wit-MEP 0-3
Racing-HMHC 1-5
Geel Zwart-Tegenbosch 1-2
Rapidity-Quick 1-0
ZOW-Maastncht 3-3
2e klasse F
Heerlen-HUAC 14)
Concordia-Blerick 6-0
Geldrop-Nuenen 0-1
Horst-DVS 2-0
Weert-Boxmeer 1-3
3e klasse F
Gemert-Cranendonck 7-0
Golecn-Hockeer 2-3
Eersel-Heeze 0-1
HCAS-Deurne 1-4
Tegelen-Venray 3-2

4e klasse F
Bakel-Sittard 4-1
Helden-Mierlo 1-1
Kerkrade-Bosdael 4-2
Liempde-Sjinborn 2-1
Heren
Hoofdklasse
Bloemendaal-Tilburg 1-1
Amsterdam-Kl.Zwitserland

2-2
HDM-SCHC 3-2
Schaerwijde-HGC 0-2
Kampong-Hattem 4-0
Oranje Zwart-Pinoke 0-0
le klasse C
HMHC-Hopbel 2-2
HOCO-HOD 2-0
HUAC-Uden 3-3
Maastricht-Concordia 2-2
Son-Venlo 0-6
2e klasse E
Blenck-Geldrop 2-2
Basko-EMHC 0-4
Sittard-Weert 3-2
Venray-Racing 1-2
Nuenen-Horst 3-2
3e klasse F
Heerlen-Eersel 3- 3
Oirschot-Groen Wit 2- 1
Cranendonck-Tegelen 4-11
DVS-Bosdael 3- 0
Heeze-HCAS 5- 2
4e klasse G
Geleen-Meersen 6-1
Helden-Hoekeer 0-2
Kerkrade-Deurne 0-1
Mierlo-Sjinborn 9-0

[ I zaalhandbal ]
DAMES
Jeugd ZO
Bevo-E. Meteoor 8-10
lason-AAC 11-14
SVM-PSV 21-9
Haslou-Tongelre 17- 8
V+L-SwiftA. 23- 7
PK
Sibbe-BreakOut 9-13
Born-Polaris 17-11
Maasbracht-lason2 13- 9
Ospel-Kerkrade 8-11
Loreal 2-Sittard ia 2 9-15
IA
DES-Grathem 10-16
Blerick-Eksplosion 6- 6
Vesta-Rapiditas 2 18- 6
Caesar 2-Minor 9-23
IB
Filarskis-BSV 14-12
Margraten-Alfa Sch. 22-10
Sittardia 3-Hellas 9-13
2A
SVVH-Breeton Sp. 11-12
Groene Ster-Loreal 3 11-11
Bevo3-HBS 6-10
2B
Herten-NOAV2 6-17
SVM2-Patrick 12- 9
Posterholt 2-BeFair 9- 5
2C
Wilskracht-Caesar3 17- 7
Marsna-SelpaMVC 14- 8
IVS-Wijnandia 12-10
2D
Olympia-Be Quick 13-14

Selpa MVC 2-Break Out 2 9-9
Maastricht-Vilt 9-12
Margraten 2-Roda 8- 8
3A
Alcides-Blerick 2 12- 5
Wittenhorst 2-Rapiditas 4 6-15
Eksplosion2-Manual 14-16
3B
Maasbracht 2-Posterholt 3

17-20
Hercules-Linne 5- 9
Sittardia 5-Grathem 2 20-11
3C
Born2-Limburgia 15-10.
Zwart Wit-Patrick 2 12- 5
Sittardia 4-Wilskracht2 22- 5
Voerendaal-Haslou 12-8
3D
Roda 2-Juliana 12-9
Esra-Vebios 6-7
Break Out3-Adio 8-8
Jun. PK
Filarskis-Caesar 11-12
Swift-lason2 27- 5
Sittardia-Merefeldia 11- 6

HEREN
Jeugd ZO
Swift A-Duiven 19-19
Bevo-E. Meteoor 17-17
AAC-V+L 12-21
DVC-GazeUen 16-19
ESCA-Sittardia 20-19
PK
Polaris-Alfa Sch. 28-22
BSV-ZwartWit 19-28
Herten-Caesar 6-15
Swift 3-Loreal 2 19-21
Eksplosion-Kerkrade 13-20
IA
Blerick 2-Posterholt 17-20
Vesta-Bevo2 16-18
Ospel-VIOS2 15-11
Rapiditas 2-Wittenhorst 17-17
DES '59-Loreal 3 15-12
IB
Blauw Wit 3-Voerendaal 13-17
Wilskracht-Hoensbroek 15-17
Minor-Break Out 14-15
ATSV-Sittardia 3 15-22
2A
Alcides-Manual 9- 9
Breeton Sp.-Merefeldia 10-13
Popeye-Bevo3 11-9
Loreal 4-Rapiditas 4 15-12
2B
Born-HBS2 22-11
Grathem-Be Fair 15-16

Maasbracht-Rapiditas 3 15-23
Posterholt 2-Stramproy 27-10
2C
Caesar 2-V+L3 30-15
AlfaSch.2-SVM2 14-23
IVS-Wilskracht 2 20-13
2D
Heerlen-Minor 2 22-20
Kerkrade 2-Marsna 15-12
Voerend. 2-Zw. Wit 2 18-12
3A
Breeton Sp. 2-Blerick 3 12-18
Vesta 2-Merefeldia 2 7-17
3B
BeQuick-BSV2 27-10
Selpa MVC-ATSV 2 17-17
Break Out 2-Filarskis 20-28
lason 2-Polaris 2 15-30

f ’ tafelvoetbal J
NTVB ereafdeling
Boskab.-Zw. Ridders 5-3
JojoB-Karrewiel 1-7
Loontjens-Wien 2 2-6
Smidter B-Hakkers 3-5
Wien-Miranda 8-0
Leeuw B-MillenerB 4-4

Stand
Hakkers 18-32
Boskabouters 18-30
Zw. Ridders 19-27
Smidter B 20-27
Scory B 18-25
Wien 19-22
Karrewiel 20-22
Wien 2 19-14
Leeuw B 18-13
Jojoß 18- 9
Millenerß 19- 9
Miranda 18- 6
Loontjens 19- 6
Overgangsklasse A
De pluim-Beat B 5-3
Brook-Heer 6-2
Waarh. B-Cramignon 7-1
Survivors-De Sjörk 3-5
Verdw. Vissers 2-DATB 7-1

Overgangsklasse B
Ouwe Mert-De Poart 4-4
De Heide-SmidterB 2 5-3
Hubetsy B-81. Wit 3-5
Hakkers 2-Angelina B 6-2
Koningsw.-De Sport 3-5
Eagles-Hoekje 7-1

Zuid-Oost-Hoek
Hoofdklasse,
Petit Boys-Driftw. 4-
Dr Eek-Blue Angels 6-2
Smileß.-N'hagen 8-0
Kloppers-Petit 8.2 6-2
Bergz.B.-Scherp Vor 5-3
Poortje-Kickereck 4-
Stand.
Petit Boys 68 21-33
Smileßoys 21-27
't Poortje 21-26
Scherp Vor 21-23
Bergzicht Boys 21-23
Driftwood 21-23
Blue Angels 21-21
Nieuwenhagen 21-20
de Kloppers 21-19
Dr Eek 79 21-19

Kickerec^ 21-13
Petit Boys 68-2 21- 3
Eerste klasse A.
deLeeuw-Graefke 1-7
Torero-Trappedoelies 4—4
Galouppe-de Stampers 6-2
De Corner-Bergschot 6-2
Brouwkeetel-Mergell.B. 6-2
ScherpVor 2-Zinkviulke 3-5
Stand.
Dr Brouwkeetel 21-35
de Corner 21-31
Galouppe 21-30
Torero 21-28
'tZinkviulke 21-25
de Stampers 21-21
'tGraefke 21-21
Trappedoelies 21-21
Bergschot 21-14
Scherp Vor-2 " 21-13
Mergelland Boys 21-12
de Leeuw 80 21- 1
Eerste klasse B.
Cartouche-t Stalletje 3-5
Olympia-'t Brugske 8-0
Vogelzank-O.Heide 3-5
Striegiezer-Meppers 7-1
Blue Angels 2-Angie Boys 6-2
N'hagen 2-Smile Boys 2 7-1
Stand.
Nieuwenhagen 2 21-37
Angie Boys 21-30
Olympia 21-29
de Meppers 21-27
Oude Heide 21-23
't Brugske 21-22
Blue Angels 2 21-22
Vogelzank 21-15
't Stalletje 21-14
Smileßoys2 21-12
't Striegiezer 21-12
Cartouche 21-9
Tweede klasse B.
de Molen-Paniekzaaiers 3-5
Candelight-Brouwkeetel 2 2-6
Stampers 2-D'rEek 2 1-7
Zoefjes 2-Poortje 2 4-4
Stand.
Pipo Boys 18-35
Dr Brouwkeetel 2 18-29
Dr Eek 79-2 17-23
Candlelight 17-22
Paniekzaaiers 17-21
Tweede klasse C.
Veldhof-Olympia 2 2-6
Brouwersw.-Kokkieß. 6-2
Dug Out-Striegiezer 2 8-0
deKroon-Bergz.B.2 2-6
Bergschot 2-Pipo 8.2 5-3
Stand.
Bergzicht Boys 2 19-35
Bergschot 2 19-31
De Kroon 19-27
Olympia 2 19-22
't Brouwerswapen 19-19
Tweede klasse D.
Treffers-Torero 2 4-4
Koom Eri-Watertoren 3-5
Kickereck 2-Krutzke 2 8-0
Stampers 3-Galouppe 2 6-2
Stand.
Kickereck 2 17-31
de Watertoren 17-30
Torero2 17-20
Driftwood2 18-20
KoomEri 17-19

[ I tafeltennis J
Heren le div.l.
BTLifters-Odion 10-8
JCV-DHC 11-7
le div.2.
Kluis-Trias 10- 8
Swift-Combi 15- 3
Odion 2-Ver.Spaarb. 2-16
2e div.l.
Scylla2-ATC 9-1
Megacles 2-Veldh. 6-4
DOV-TCS 5-5
2e div.3.
Irene 2-PokerFace 9-1
Hotak-Sibbe 10-0
ZTTC-Red Stars 4-6
3e div.3.
SVE 2-ATC 2 8-2
Docos-JCV 2 2-8
Schimmert-Renata 8-2
3e div.6.
DHC 2-Maastricht 5-5
TTCV2-BlStar 5-5
Bartok 2-Avanti 2 8-2
4e div.4.
Twentyoneup-Megacl.3 2-8
ATC 4-Schimmert 2 10-0
Helden-Belcrum 2 3-7
4e div.s.
Luto-Hotak 2 5-5
ATC 3-TOGB 7-3
Sibbe2-Kluis2 9-1
4e div. 8.
Berg-Ayk-Elsloo 5-5
Korenb.-Belcrum 5-5
4e div.6.
MOVC-Eindhoven 4 6- 4
Armada-Oldra 0-10
Falco-Valkensw. 4- 6
le klas.
Vijlen-Heksenberg 5-5
Swift-TTCN 7-3
Maasmep.-Kluis3 5-5
2e klas A.
Brunss.-Destatec 10-0
Minor-Falco 2 6-4
Heugem-Kluis 4 4-6
2e klas B.
S-Avanti-Megacl.4 5-5
Maastr.2-Kolleberg 7-3
Succes-Schimmert3 4-6
3e klas A.
Linne-Bruno 5-5
Minor2-Maasmeppers 2 3-7
Kolleberg 3-Quick 5-5
3e klas B.
Schimmert 5-N'hagen 2 7-3
Brunss.2-Kerkrade 4-6
Elsloo 2-Vijlen 2 10-0
3e klas C.
Schimmert 4-Heksenb.3 8-2
N'hagen 3-Kolleb.2 2-8
Kerkrade 2-S-Avanti 2 4-6
3eklas D.
Espede-N'hagen 4-6
Heksenb.2-Friendship 6—4
Corioval.-Elsloo3 6-4
4e klas A.
KEV-N'hagen 4 1-9

M'tricht4-Friendsh.3 5-5 *Schimmert 6-Brunss.3 4-6 J
4e klas B.
Vijlen 3-M'tricht 3 0-10 *N'hagens-Corioval.2 8- 2 |
Ready-Meppers 0-10 {
4e klas C.
Falco 3-Bartok 3 6-4 l
6-4 *M'tricht5-Succes 2 3-7 <■Kerkrade 3-Schimmert 7 7-3 '4e klas D.
Sibbe 3-Sp&Sp 2-8 1
Swift 2-Heugem 2 2-8 '4e klas E.
Minor 3-Megacles 5 4-6 |
Heksenb.4-Maasmeppers 3

6-4 3
Ulestr.-Quick 2 10-0 \4e klas F.
Avanti 3-Bartok 4 3-7 'Megacles 6-TTCN 2 4-6 'Heksenb.s-Kluis6 7-3 '4e klas G. 'Kerkrade 4-Destatec 2 1-9 ;
SVS-Kolleb.4 6-4 'Matatec-Kluis 7 7-3 '4e klas H.
Elsloo 4-Bartok 5 7-3 'W'eert-Friendship 2 2-8 'Linne2-Kluiss 6-4
Se klas A. 'Weert 2-Topspin 4-6 1
Megacl.7-TTCN 3 7-3 ;
Kolleb.s-Kluis9 10-0 j
5e klas B.
Linne 3-Topspin 2 1-9'TTCD-Ritske2 10-0 :
Kolleberg 6-Kluis 8 6-4 J
5e klas C.
Quick3-Minor4 2-8 :
Bunde-Ritske 5-5 'Schimmert 8-Merkelb. 8-2 '5e klas D. 'Sp&Sp3-Brunss.4 7-3
Friendsh.ö-Avanti 4 9-1
5e klas E.
Sp&Sp 2-Brunss.s 6-4
Corioval.4-Heksenb.6 3-7 ;
5e klas F.
Sp&Sp4-Corioval.3 2-8 :
N'hagen6-Bruno4 10-0 :
5e klas G.
Heerlen-N'hagen 7 6-4 'SVS 2-Corioval.s 6-4
Succes 3-KEV 2 8-2 ;
5e klas H.
Espede 2-M'tricht 6 *-l
Dracula-Heugem 3 9-1 'Ready 2-Vijlen 4 9-1
5e klas K.
Falco 4-M'tricht 7 7-3
VTV-Dracula2 2-8
Ready 3-Vijlen 5 8-2
5e klas.
Schimmert 9-Treebeek 5-5
Weert 3-Schimmert 10 3-7
Bartok 6-Kometen 6-4
Matatec3-Elsloos 10-0
Dames Eredivisie.
Irene-Shót 6-4
Megacles-Noordkop 8-2
Hoonhorst-Middelb.Zd. 5-5
le div.2.
Luto-Swift 4-6
't Zand-Tempo-Team 3-7
A'dam-Schimmert 4—6
2e div.l.
Vitac-Be-Quick 5-5
M'tricht-Blue Star 4-6
NMB-VDO-SVE 6-4
2e div.2.
Irene 2-Treffers 5-5
Docos-Avanti 8-2
Stiphout-Kluis 2 6-4
2e div.l.
Salamanders-Huizen 7-3
ZTTC 2-Kluis 1-9
3e div.l.
Schimmert 2-Budilia 6-4
Megacles 2-JCV 2-8
Belcrum-NSSS 5-5
3e div.2.
DHC-R.Star 1-9
Taverzo-Spaarne 2 4-6
B.Hands-Quick 12 4-6
3e div.s.
Hercules-R.Stars 2
4e div.l.
Docos 3-Treffers R 6-4
Maasmep.-FVT 4-6

f I zaalvoetbal J
le klasse A
Stern 8.-Kanaries 2-2
UpQuelle-Wiegert 2-2
Brouwerswapen-Billy 8.2 3-3
Sphinx 2-Yerna2 5-1
Billy Billy s-Gulpen 3-4
le klasse B
Meetpoint-Heilust 4-3
Bouwfonds 2-Hoensbroek 6-2
Meyers 2-Soleil 4-4
Vissers Aut.-Oberye 3-3
Theunissen-Gr.Ster 7—l
Kolonia-Vaals 1-2
Antwan-Marat.2 5-5
le klasse C
Knoteraer-Teddyberen 1-1
Teddyberen-Zwaluw 5-1
Groen Wit-PSM 1-4
Phoenix-Knoteraer 3-6
Keigel-Letro 3-2
Theunissen 2-Geleen 1-7
2e klasse A
Bastings 3-Delta 4-4
Sjefke-Loontjes 2 5-5
Mat Vaes 2-AllWhites 3-1
T1874-Bastings 3 6-2
Delta-Stap In 2 3-0
Pottemen.-Flaterke 2-9
2e klasse B
Bastings-SportM. 3- 4
Delta 2-Up Quelle 2 2-13
Eysden 2-H.Anders 2 7- 0
Kaanen M.-Bastings 4 7-2
H.Anders 2-Maasvogels 4- 1
Up Quelle 2-Pottebr. 0- 1
2e klasse C
Hadow-Jabeek 4—4
Canton R.3-Keelk.Kley.t 3-2
Rood Wit-Fortuna 14)
DWS Boys-Vaals 2 3-5
2eklasse D
Hadow 2-Heilust 2 8-6
Canton R.4-Eendracht 1-9

(\nker 8.-Leeuwenhoek —-^Joffer-Marebos M
Vaals 3-Laumen 3 M,
le klasse E
Bongo 8.2-Puht.B.2
Haantjes 2-Wagter Weg.
Born-Internat.
Phoenix-SZV «YC
Puth.B.2-Bekkers 2 e m
CantonR.-Zw.Schaap ij)oeJe klasse F 'top,.
Brikske 2-Meetpoint 2 k=v
reddyb.2-Oberye 2 Du.a
Postwagen-Letro 2 Ujk
Jabeek2-Geleen 2 trianHanckmann-Marebos 2 «,_.
Puth.B.-Egor2 *
3e klasse A \°Eysden 3-H.Anders 3 nV\
Stern8.2-Erka ral(
UpQuelle 3-Bovens let
Loontjes 3-Eysden 3 )on
H.Anders 3-Voliere i; .
AZVVM.-Boheme2 IJ l
3e klasse B ces
Sjotter-H.Anders 4 Stat
Kaanen M.2-KÜO
Volière 2-Sjork 2 jj
H.Anders 4-Maasboys 'De Kilo kampioen tai
3e klasse C Var
Delta 3-Maasvog.2 rr_a
Willem 1-Sphinx 3 l eSphinx 3-Eysden 5
Pottemen.2-Willem 1 «___.
3eklasse D
Willem 12-Sphinx 4 r
Sphinx 4-Yerna 3 ’Regina 8.-Hiltonneke JL_j
3e klasse E
Laumen4-Quelle 2
Cosmos 2-Kerkr.West
Holz-Laumen 5
GenneKomm-Kerkrw.
Theunissen 3-Sportcl.3
Rood Wit 3-Fortuna 2
3e klasse F
Laumen 7-Anker8.2
Soleil 3-Fortuna 3
Kolonia 3-Eendracht2
3e klasse G
Bom 2-Beek
Bouwkompas 2-Sjuffel.2
Sante-Adveo4
Keigel 2-Zw.Schaap 2
3e klasse H
Letro 3-Adveo
Bouwkompas 3-Knoter.2
Santé 2-Adveo
Keigel 3-Letro 3
3e klasse I
Brunssum 4-Puth.Boys3
Adveo 2-Teddyb.3
Ti.1y8.2-Brikske3
Haantjes 3-Oberye 3 ]J]
3eklasse J
Brunssum 5-Puth.Boys 4 1
Groen Wit 3-Sitt.Boys f-
Intern.2-Meetpoint 3 ..
Adveo 3-Tillyß.
SZV 2-Postwagen2 Ch
4e klasse A arSphinx 5-Sport M.3
Pottebr.4-Stap In 3 'S
Flaterke 2-Tornado B. rj,
4e klasse B
Tornado 8.2-Eysden 7 le
Kilo 3-Sjefke 3
Tornado 8.2-Kanaries 2
4e klasse C Qf
Eysden 9-H.Anders 5 öc
Up Quelle 4-Wiegert 2
Boemerang-Sjotter 3
H.Anders 5-DBSV 2
4e klasse D 'd
Joffer 2-Hoensbroek 2 *t
Driessen 8.-Gr.Ster 3 U
Cuypertje-Holz 2 ei
Sportclub 4-Soleil 4 g»
4e klasse E
Haantjes 4-Groen Wit4 d
Bouwkompas4-Adveo 5 ["
Meetpoint 4-Postwag
4e klasse F
Knoter.3-Haantjes 5 ij
Postwagen 4-Zw.Schaap' ,'
Bouwkompas 5-PostwaM E
Phoenix 3-Knoter.3 >1
Jeugd ie
Peters Gel.-Wierts Lj:
Wierts 2-Stap In
Standen
le klasse A J
Wiegert * *<Sphinx 2 J 6
Stern Boys * e
Mat Vaes j j,
Brouwerswapen
Gulpen
Billy Billy's
Hemelke I I
Kanaries
Loontjes r
UpQuelle
Billy 8.2
Kollefit - *'Yerna 2
le klasse B ,Jt
Vaals
Bouwfonds 2
Meetpoint
Soleil
Theunissen
Heilust «2 Ü
Meyers 2
Vissers Aut.
Marathon2
Kolonia
Hoensbroek
Oberye
GroeneSter x ■
Antwan ' i
le klasse C ~ 'Brunssum 2
Sjuffelke
Sitt.Boys
Knoteraer a
Letro I
PSM
Bongo Boys x 1
Phoenix
Keigel § !Teddyberen
Geleen
Zwaluw
Groen Wit D
Theunissen 2 D
x = 2 punten in minden'1'!
D = degradatie J
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Fysiek
Het humeur van Harrie Brok-
king had geen moment onder het
verlies te lijden. De nuchtere 34-
-jarige bondscoach bleef glimla-
chen. „Cuba is voor mij op dit
moment het beste team van de
wereld", stelde hij vast. „Wij heb-
ben in potentie die kwaliteiten

ook. De ploeg moet alleen fysiek
nog sterker worden. In dat op-
zicht heeft Cuba een voorsprong
op ons. De kloof is echter niet
groter geworden. Ik durf zelfs te
beweren dat we een stap dichter-
bij zijn gekomen. We kunnen de
achterstand heus wel inlopen.

Dit toernooi is pas de eerste in-
ternationale krachtmeting sinds
twee maanden. Er is nog tijd ge-
noeg voordat het echte serieuze
werk begint".

De komende weken tijdens de

Haarlemse volleybalweek en het
toernooi in Slagharen zal omwil-
le van het succes niet al te zeer
van die lijn worden afgeweken.

In de confrontatie tegen Cuba,
op beide Nederlandse^ evene-
menten aanwezig, gebeurde dat
evenmin. „We hebben na het WK
afgesproken dat we elke wed-
strijd zouden proberen te win-
nen. Dus zijn we voluit gegaan.
Er is niets afgewogen".

Dat leidde ertoe dat Oranje te
vroeg een voorschot nam op de

eindstrijd die eigenlijk het hoog-
tepunt had moeten worden van
het Cubaanse avontuur. In twee
en een halfuur (met drie sets van
45 minuten!) vochten beide lan-
den zaterdag op het scherp van
de snede een duel uit dat van een
uitzonderlijk hoog kaliber was.
Dat Nederland uiteindelijk tegen
middernacht pas ten onder ging
tegen het beukwerk van Joel
Despaigne (beste aanvaller) en
Abel Sarmiento (beste allroun-
der) deerde eigenlijk niemand.
Laat staan dat over het late
etenstijdstip (00.30 uur) en de
korte nachtrust geklaagd werd.

Vijftien uur later ontbraken bij
Nederland - in Cuba voortdu-
rend aangekondigd als de Repu-
bliek Nederjand - de kracht en
energie om tot een herhaling van
dezelfde spectaculaire inzet te
komen. Zo goed als ook de am-
biance van de avond ervoor ont-
brak.

De dagen van bondscoach Thijs Libregts zijn geteld

Beenhakker moet
WK-kar trekken

Van onze sportredactie

j^IST- Het sectiebestuur betaald voetbal dreigt zoetjesaan in
4 eigen leugens verstrikt te raken. Terwijl Rinus Michels gis-

_avond na afloop van de buitengewone vergadering betaald
probeerde de schijn op te houden dat hij nog steeds

■nter Thijs Libregts staat, kwam ook de geloofwaardigheid
11 sectievoorzitter drs. Martin van Rooijen zwaar op de tocht
staan. In een kennelijke poging lastige vragen te ontwijken,

de voormalige staatssecretaris tot twee keer toe met
ie feiten.

J^er blikken of blozen liet Van01Jen in zijn openingswoord we-dat hij in de afgelopen dagen
j*J gesprek heeft gevoerd met

Michael van Praag,aar met enkele voorzitters van-rs die spelers leveren aan het
elftal". Het een noch-a a£der is conform de waarheid.Rooijen weet dat en brak daar-

ift.VraSen van Excelsior-voorzitterm°n Kelder bruusk af.

:L J *as niet de enige die „s middagsL en- Amsterdamse krant de uitla-
ch? nac* gelezen van Van Praag,
i "tschapen als de voorzitter van
e

x ls. draaide hij niet om de feiten
ij f! en bekende hij openhartig dat
let fn dagen geleden een gesprek
&et n ooiJen heeft gehad. „De
ty. levoorzitter belde mij voor een- °onlijk onderhoud op zijn kan-
le,!n Den Haag. Van Rooijen zei
'km e gelegenneid al dat er pro-
'hii V - waren rond de positie van
Uf Libregts binnen de technischeIp'^an de KNVB. Hij wees er toen
)rasat er een andere coach van
;°ha 6 kh het wereldkampioen-aP moet verschijnen".

bn at gesprek viel al snel de naam
LVo] ° Beenhakker. Van Praag:Lr k

ens an Rooijen is Beenhak-L ftet beste alternatief indien het
n hreuk komt tussen de

*>M en Libregts. Van Rooijen
_tonri Weten hoe ik daar tegenover

a^s werkgever van Leo. Daar
6n wij geen problemen mee,
2Vjn werk bij Ajax er onder gaat

lijden. Over financile regelingen en
vergoedingen voor Ajax is niet ge-
sproken. Wij hebben afgesproken er
op terug te komen als het allemaal
concreet is".

Van Rooijen maakte met Van Praag
de afspraak over het onderhoud te
zwijgen. Het moest strikt geheim
blijven. „Het bevreemdt mij daar-
om', aldus Van Praag, „dat meer
personen op de hoogte zijn. Ik voel
er dan ook niets voor vragen in de
richting van Beenhakker en de
KNVB te gaan ontkennen". Dat
deed Van Rooijen gisteravond wel.
Net zo onjuist is volgens PSV-ma-
nager Kees Ploegsma de medede-

ling van de sectievoorzitter dat hij
met de hofleveranciers heeft ge-
sproken over de strubbelingenrond
de bondscoach. „Er is wel een ge-
sprek geweest, maar dat ging louter
over financiële zaken en niet over de
positie van Libregts".

Michels
De kwade genius achter de scher-
men is zonder twijfel Rinus Mi-
chels. Het tegenwoordige bestuurs-
lid technische zaken hield dapper
vol dat hij nog steeds de steun en
toeverlaat van Libregts is. Vanach-
ter de bestuurstafel kraaide de haan
voor de derde keer, Michels werd er
niet koud of warm van. Hij hield
glashard vol dat zijn column van vo-
rige week in het Algemeen Dagblad
door sommigen verkeerd was geïn-
tepreteerd. Daar had hij hij dan gis-
teren op terug kunnen komen. Dat
deed hij echter bewust niet, omdat
het tijdrekken van Libregts hem al
veel te lang duurt.

„Als er een is", deed hij net iets te
wijsgerig, „die de hoogte- en diepte-
punten van een trainer kent, ben ik

het wel. Als er een zorgvuldigheid
betracht ben ik het wel". Daar was
vorige week anders weinig van te
merken? „Je mag mijn bestuurs-
functie niet verwarren met mijn co-
lumn in die krant. Dat zijn twee ge-
scheiden verantwoordelijkheden.
Dat stukje schrijf ik op persoonlijke
titel. Als bestuurslid sta ik echter
nog steeds achter Libregts, maar ik
ben ook maar een van de zeven be-
stuursleden".

Er is geen sterveling die Michels op
zn woord gelooft. Vanmiddagkomt
het sectiebestuur andermaal bijeen
om zich te beraden over wat er nog
bedacht kan worden om in Zeist de
weg vrij te maken voor Leo Been-
hakker. „Dat zal nog een hele klus
worden', zegt een van de naaste me-
dewerkers van de bondscoach.
„ledereen heeft zich deerlijk vergist
in de vechter Libregts. Hij wil abso-
luut mee naar het WK en laat zich
niet met een kluitje in het riet stu-
ren". Haast is echter geboden, want
over zes dagen stapt Oranje op het
vliegtuig naar Kiev voor de oefenin-
terland tegen de Sovjet-Unie. Zon-
der Libregts, dat staat wel vast.

" Leo Beenhakker mag van Ajax

VermoeideKarpov
neemt rustdag

|t ALA LOEMPOER - Anatoli
\ '"tic V heeft gisteren zijn eerste
I* 'oe^ out opgenomen. Op zijn ver-
I* '\VeeiWordt de zevende partij in de

c^ov mp tegen Jan Timman ver-
eri naar morgen, woensdag.

® spelers hebben in de finale
J^et kandidatentoernooi recht

.el0 cc time outs. Timman nam af-
I 2fis n6tl vriJdag zijn eerste op. Na

leidt Karpov met 4-2.
'k- u Timman een uitstapje naar
K^r rgen om zich te ontspannen,

£°v bleef gisteren in bed. Hij
,^estien uur aan een stuk. De.. , r̂e ldkampioen wil zijn ver-

aheid overwinnen met slapen.

Zeilersop weg
naarLauderdale

*tWe DEL ESTE - De vijfde
's friaa Van de zeilrace om de wereldi 8ont£anaag in Punte del Este be-tya' n 2onder het Finse jacht 'Mar-
*H ire resterende 22 schepen zet-. Vdl rsnaar Fort Lauderdale in
J-ht t De 'Martela', die op haar
L^Sentr ar Punte del Este voor de
KWam i nse kust in moeilijkheden. °ot. e» 'gescheept op een vracht-*s' tijdff zestienkoppige bemanning
t n bQn_.dereis Proberen het jacht, ren^r van de vrachtvaarder zo
m?* 1 Pn sen'5en' dat de laatste etappe>nlDt

"m Lauderdale naar Sou-
-3 aiW? op eiSen kracht kan wor-Schir, gelegd-KDirk Nauta van de 'Equity> SeDt_._ln_,Zljn overige 21 collega's

von mber gingen 24 boten van
> wacht zedrace rond dewereld>miii t?n ,lastiS traject van 5475
h

ccl taktisch inzicht zal
e >r.n£m de b°ten door de be-l!lndstii „udrums' ~ een nagenoeg

°°dsen. cd rond deevenaar -te

sport in cijfers
ATLETIEK
Snelwandelen, Dusseldorf 5.000 meter
indoor: 1. Klaus Latt (BRD) 14.02; 2.
Hans van Wakeren (Unitas) 14.31; 4.
Fred Röhner (Unitas) 15.56. Rotterdam!uurloop: 1. De Jonkhere (België) 13.178
meter; Hans van Wakeren (Unitas)
11.511 meter; Fred Röhner (Unitas)
10.137 meter; half uur-loop junioren:
Mike Boessen (Unitas) 5.666 meter.

VOLLEYBAL
SANTIAGO DE CUBA (Cub) - Interna-
tionaal toernooi mannen. Finale: Ne-
derland - Cuba A 0-3 (2-15 11-15 8-15).
Om derde plaats: Cuba B - Verenigde
Staten 3-2 (15-8 12-15 15-8 4-15 15-7).
Eindstand: 1. Cuba A, 2. Nederland, 3.
Cuba B, 4. Verenigde Staten, 5. China.

TENNIS
KEY BISCAYNE (VS)- Grand Prix, 4,9
miljoen gulden: mannen, tweede ronde:
Sampras (VS/16) - Chamberlin (VS) 2-6
7-6 6-1, Kratzmann (Aus) - Noah (Fra/9)
6-4 2-6 7-6, Agenor (Hai/24) - Jelen(BRD)
7-6 6-1, Witsken (VS) - Korda (Tsj/20) 6-2
2-6 6-4, Gomez (Ecu/12) - Oresar (Joe) 2-6

6-2 6-3, Agassi(VS/5) - Jones(VS) 6-1 6-2,
Sanchez (Spa/30) - Motta (Bra) 5-7 7-6
6-4, Gunnarsson (Zwe/28) - Srejber (Tsj)
6-2 7-6, Ivanisevic (Joe/26) - Zoecke
(BRD) 4-6 5-1 Zoecke geeft op. Berger
(VS/7) - Engel (Zwe) 7-6 6-4, Forget (Fra)
- Tsjesnokov (Sov) 6-7 6-3 6-3, Gilbert
(VS/4) - Bloom (Isr) 6-3 4-6 6-3.
Vrouwen, derderonde: Martinez (Spa/5)
- Quentrec (Fra) 6-3 6-4, Wiesner (Oos/15)- Phelps (VS) 6-1 5-7 6-2, Sloane (VS/20) -White (VS) 6-3 6-3, Sabatini (Arg/1) - Ki-
dowaki (Jap) 6-2 6-3, Halard (Fra) - Kei-
ler (VS) 6-3 4-6 6-0, Novotna (Tsj/7) - Ri-
naldi (VS/32) 6-0 1-6 6-1, Fairbank
(Zaf/13) - McNeil (VS) 6-2 2-6 6-3, Majors
(VS/14) - Smiley (Aus) 6-2 6-1, Porwik
(BRD/21) - Kelesi (Can/8) 6-4 6-1.

GOLF
PONTE VEDRA (VS) - Internationaal
toernooi, 2,85 miljoen gulden (man-
nen). Eindstand: 1. Mudd (VS) 278, 2.
Calcavecchia (VS) 279, 3. Jones (VS),
Purtzer (VS) 284, 5. Brown (VS), Kite
(VS), Irwin (VS), Green (VS) 285.
TUCSON (VS) - Internationaal toer-
nooi, 550.000 gulden (vrouwen). 1. Wal-
ker (VS) 276, 2. Bradley (VS), Rogerson

(VS), Drew (VS), King (VS) 281, 6. Ged
des (VS) 283.

SCHAKEN
HEERLEN- De stand na de zesde ron-
de om het Open Schaakkampioen-
schap van Heerlen luidt: 1.W. van Zan-
ten, 2. P. Driessens, 3. J. Arnold, 4. F.
Scheeren, 5. B. Merx, 6. L. Hendriks, 7.
J. Jacobs, 8. R. Merx, 9. J. Schoenma-
kers, 10. H. Gidding.
De finaleronde wordt vrijdag 23 maart
in het Open Huis aan de Gasthuisstraat
19 in Heerlen gespeeld.

WIELRENNEN
TORRE TAMBARRA - Catalaanse
week, eerste gedeelte eerste etappe,
proloog over 5,1 kilometer: 1. Moreau 6
minuten 16 seconden, 2. Mauri op 0.07,
3. Breukink 0.10, 4. Roche 0.11, 5. Inaki
0.12. 6. Alcala 0.13, 7. Ekimov 0.15, 8. Re-
cio z.t., 9. Villar z.t., 10. Dietzen 0.18. 16.
Suykerbuyk 0.19, 26. Van Aert z.t., 27.
Bouwmans 0.22, 51. De Koning 0.28, 52.
Verhoeven z.t., 64. Hermans 0.31, 93. De
Rooy 0.38, 108. Van Poppel 0.44. Twee-
de gedeelde: 1. Bohtempi 124kilometer
in 2.59.55, 2. Gutierrez, 3. Raab, 4. Her-
mans, 5. Hemandez, 7. Verhoeven
(Ned),24. Ampler, 46. Bouwmans, 75.
Suykerbuyk, 77. Van Poppel, 83. Breu-
kink, 95. De Rooy, 98. De Koning.
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Zitstakingin biljartzaal
Van onze sportredactie

"YCHEN -Omdat hij op norma-e manier zijn gelijk niet kreeg,
ftoest Laurent Boulanger zijn
°evlucht nemen tot een in de
Üljartsport hoogst ongebruike-'Jk wapen. De Walloniër, kop-nan van het driebandenteam
Wan Simonis, werd in de uit-
Vedstrijd tegen Dommelsch Biern Wychen de dupe van een arbi-rale telfout. De topspeler vanlet Ulestratense team was zó
?°°s, dat hij gedurende zijn par-
_'J tegen Ab Koorevaar met suc-
P s een tien minuten durendezit-ptaking inlaste.

Fet incident gebeurde bij- eenptand van 16-2 in het voordeel
r^n Boulanger. In de vijfde beurt
raakte Koorevaar één carambo-
fe De arbiter annonceerde ech-

ter twee caramboles. Hij weiger-
de de vergissing te herstellen,
waarna Boulanger stokstijf op
zijn stoel bleefzitten. Hij vertikte
het om ook nog maar één stoot te
doen. Pas nadat de arbiter de
dwaling had gecorrigeerd, ging
Boulanger weer tot actie over.
De anders zo flegmatieke Belg
was door het akkefietje echter
danig van zijn apropos geraakt.
Hij verloor de partij na hervat-
ting alsnog met 34 om 50.

Dankzij Willem van Arkel, Wim
Vredeveldt en Arie Weijenburg
won Iwan Simonis de ontmoe-
ting met 6-2. De ranglijst in de
eredivisie wordt aangevoerd
door Teletronika. Volmac staat
tweede. Iwan Simonis en Inter-
art delen de derde plaats.

Internationaalvolleybaltoernooi in Cuba

Kater voor Oranje
SANTIAGO DE CUBA
Met gemengde gevoelens
stapten de spelers van het
Nederlands Volleybalteam
zondagavond plaatselijke
tijd van het Centrecourt van
de Ateneo Deportive Ar-
mando Mestré in Santiago
de Cuba. Na het spectacu-
laire en hoogstaande treffen
tegen Cuba (verlies in vier
sets na ruim twee en een
half uur) een dag eerder,
eindigde de finale van het
Copa Piti-toernooi tussen
beide teams in een anticli-
max.

Terwijl de World-Cupwinnaar
van 1989 uitbundig werd toege-
juicht, verwerkte de Olympische
nummer vijfop de bank de kater
van de even snelle als duidelijke
0-3 nederlaag (2-15, 11-15, 8-15).

Zelfs de prijs voor Peter Blangé,
die tot de beste spelverdeler
werd uitgeroepen, kon die wran-
ge nasmaak niet doen wegspoe-
len.

Protest tegen
Hellendoorn-

autorally
Al

HELLENDOORN - De Natuur-
en Milieu Federatie ' Overijssel
wil dat de gemeenten Hellen-
doorn en Ommen hun vergun-
ning voor de Hellendoorn Rally
intrekken. Het internationale
autosport-spektakel, dat jaarlijks
zon 125.000 bezoekers trekt, tast
volgens de federatie het milieu
ernstig aan.

Zowel bij het gemeentebestuur
van Hellendoorn als Ommen
heeft de organisatie bezwaar-
schriften ingediend tegen het be-
sluit om doorontheffing van arti-
kel 24 in Wegenverkeerswet de,

klassementsproeven van de
autorally mogelijk te maken.
Hellendoorn en Ommen erken-
nen dat het autosportevenement
nadelig is voor het milieu. Maar
de negatieve gevolgen zijn naar
het oordeel van de gemeenten
aanvaardbaar omdat het evene-
ment met veel zorg wordt om-
ringd. Het verbieden van de rally
kan volgens Hellendoorn en Om-
men leiden tot verplaatsing van
de activiteit naar een streek waar
de schade voor milieu groter is.

De Natuur en Milieu Federatie
Overijssel is ook tegen het ver-
schuiven van het probleem,
maar die kwestie is volgens de
organisatie nu niet aan de orde.
„Wij spreken u aan op uw verant-
woordelijkheid binnen uw ge-
meentegrenzen", zo schrijft de
federatie aan de gemeentebestu-
ren.

Tennistoernooi Key Biseayne

Yannick Noah weer
snel uitgeschakeld

KEY BISCAYNE - De tennisloop-
baan van Yannick Noah zit in het
slop. Op de derde dag van het met
bijna vijf miljoen gulden gedoteer-
de toernooi van Key Biscayne in
Florida verslikte de als negende ge-
plaatste Fransman zich in Mark
Kratzmann uit Australië, nummer
64 op de wereldranglijst. Het was
voor Noah dit jaar alweer de derde
keer, dat hij in de eerste ronde van
een toernooi sneuvelde.

De nummer twaalf van de wereld-
ranglijst had de nederlaag tegen
Kratzmann aan zichzelf te wijten. In
de beslissende derde set verzuimde
hij in de tie-break enkele gemakke-
lijke punten te maken. De 23-jarige
Australiër was via het kwalificatie-
toernooi doorgedrongen tot het
hoofdtoernooi.

Bij de vrouwen had de als eerste ge

plaatste Gabriela Sabatini het zwaar
te verduren tegen de onbekende
Maya Kidowaki uit Japan. Hoewel
de setstanden (6-2 6-3) anders doen
vermoeden, moest de Argentijnse
voor ieder punt knokken.

Het Amerikaanse wonderkind Jen-
nifer Capriati was in de derde ronde
snel klaar met haar landgenote Pat-
ty Fendick. Door een opspelende
knieblessure werd Fendick in de
eerste set bij een voorsprong van 4-2
gedwongen de strijd te staken.

Manon Bollegraf weerde zich in de
derde ronde in haar partij tegen de
Italiaanse Reggi aanvankelijk goed.
De Nederlandse won in de tie-break
de eerste set, maar moest daarna het
initiatief uit handen geven. Via 6-3
en 6-1 ging Reggi, als tiende ge-
plaatst, door naar de volgende ron-
de.

Hulsberg aan kop
wintercompetitie

Van onze tennismedewerker
HULSBERG - In de tweede klasse
A van de Hans Schafer-wintercom-
petitie in de tennishal Hulsberg
heeft Ready II nu 4Vt punt voor-
sprong op GTR 11. Zelf wonnen de
Maastrichtenaren met 6-0 van de
nummer laatst Übach over Worms
terwijl GTR verrassend met 4-2
door SLTC II verslagen werd. Na de
enkelspelen stonden de Sittardena-
ren al met 2-0 voor omdat Rachelle
Vingerhoeds en Ad Eggen hun par-
tijen beide wonnen. Torn Sikking
haalde slechts twee halve punten in
het heren- en gemengddubbel bin-

nen voor SLTC terwijl ook het twee-
de gemengddubbel naar Geleen
ging. In de Oostelijke derby tussen
Brunssum II en Kerkrade II ging de
winst naar Brunssum II met 4—2 zo-
dat zij de laatste plaats aan Übach
over Worms konden overdragen.

Stand: 1. Ready II 17'/_; 2. GTR II 13; 3.
SLTC II 12*4. 4. Kerkrade II 12'/_; 5. Bruns-
sum II 10; 6. Übach over Worms 6V2.
Uitslagen derde klasse: Merkelbeek I-Voe-
rendaal II: 0-6; Brunssum IV-BRZ I: 2-4;
SLTC IV-Nieuwenhagen II: 3'A-2t4.
Stand: 1. BRZ I 17; 2. Voerendaal II 15; 3.
Nieuwenhagen II 13'/_; 4. Brunssum IV 13;
5. SLTC IV 10'/_; 6. Merkelbeek I 3.

Moreau op
herhaling

LERIDA - Francis Moreau lijktzich
te ontpoppen als een specialist in
korte tijdritten. Twee weken na zijn
triomf in de proloog van Parijs-
Nice, zegevierde de ploegmakker
van Stephen Roche gisteren in Tor-
re Tambarra in een wedstrijdvan 5,1
kilometer tegen het uurwerk, die
gold als opening van de Catalaanse
week.
Beste Nederlander was Erik Breu-
kink. De kopman van de PDM-
ploeg had tien tellen meer nodig
dan Moreau. 'Slava' Ekimov stelde
een beetje teleur. Hij werd als ze-
vende geklasseerd op vijftien secon-
den van de winnaar.
Het tweede gedeelte van de eerste
etappe werd maandagmiddag na
een eentonige rit over 124 kilometer
gewonnen door Guido Bontempi.
De 'Buffel' boekte zijn derde over-
winning van het seizoen in de mas-
sasprint in Lerida.

Onderzoek naar
doodsoorzaak
topwielrenners

DEN HAAG - Op zeer korte termijn
wordt een twintigtal nationale top-
wielrenners, amateurs en profs, ver-
plicht zich uitgebreid medisch te la-
ten onderzoeken. Dat bevestigde
dokter Lon Schattenberg, voorzitter
van de medische commissie van de
KNWU (Koninklijke Nederlandse
Wielren Unie). Aanleiding is de
dood van een aantal bekende wiel-
renners in de afgelopen twee jaar.
Het plotselinge overlijden van Jo-
hannes Draaijer, Bert Oosterbosch,
de amateurs Arjaan de Ridder, Rei-
nier Valkenburg, Ruud Brouwers
en Kees Evers en wielrenster Con-
nie Meijer hebben bij de medische
commissie vragen opgeroepen.

sport kort

" GELEEN - In de achtste finales om
de Nederlandse handbalbeker bij de
dames speelt Auto Caubo lason van-
daag om 20.15 uur in sporthal De Wie-
gerd te Valkenburg tegen Loreal!
VGZ/Sittardia gaat vanavond op be-
zoek bij PSV (20.00 uur). Herschi/V en
L komt vrijdag om 20.30 uur in sport-
hal Glanerbrook te Geleen in actie te-
gen Niloc.

" ECHT - Jong geleerd, oud gedaan.
De elfjarige (!) Hans Hoefman uit
Brunssum ontvangt op vrijdag 30
maart in Echt uit handenvan Leo Vis-
ser himself een heuse Gouden
Schaats. Dat kleinoodje heeft het
jeugdlid van schaatsvereniging
Brunssum verdiend, omdat hij tijdens
de KNSB-uithoudingsproeven in Gla-
nerbrook in de groep tot en met veer-
tien jaarop dekop af66 rondjes in één
uur aflegde. Dat is elkrondje van vier-
honderd meter binnen de minuut.

" HAMBURG - De Bondsrepubliek
Duitsland heeft de deur open gezet
voor tennissers uit de DDR. Tijdens
het kwalificatie-toernooi voor de na-
tionale Duitse tennis-kampioenschap-
pen dingen voor het eerst acht manne-
lijke eh vrouwelijke DDR-spelers mee
voor een plaats in de eindronde, die
van 23 tot 29 juli in Braunschweig
worden gehouden.

" PARIJS -Katerina Witt is tegen de
hereniging van de Bondsrepubliek en
de DDR. Dat zegt de tweevoudig
Olympisch kampioene kunstschaat-
sen in een interview met het Franse
magazine L'Equipe. „De DDR moet
de kans krijgen als autonoom land
verder te gaan", zei de Oostduitse. „Ik
wil niet datmijn land de twaalfde pro-
vincie van de Bondsrepubliek wordt."

" GELEEN - Zaterdag vindt in het
Plenkhoes in Geleen het Limburgs
spelregelkampioenschap plaats voor
scheidsrechters. De wedstrijden be-
staan uit een schriftelijke en drie mon-
delingen ronden en begint om 14.00
uur en duurt tot 17.30 uur.

" ATLANTIC CITY - De Australiër
Jeff Harding heeft zijn wereldtitel
(WBC-versie) in het halfzwaargewicht
behouden. De scheidsrechter maakte
in de elfde ronde een voortijdig einde
aan zijn gevecht tegen de Argentijn
Nestor Giovannini, die zich niet meer
kon verdedigen.

lotto en toto

LOTTO 11. le prijs geen winnaar; 2e prijs 2
winnaars ieder bruto ’150.000,-; 3e prijs
101 winnaar ieder bruto ’ 1.712,60; 4e prijs
5240 winnaars ieder ’33,-; 5e prijs 80.163
winnaars ieder ’ 5,-.
TOTO 11. le prijs geen winnaar; 2e prijs
geen winnaar; 3e prijs 11 winnaars ieder
bruto ’ 3.869,-.
TOTO-GELIJK 11. le prijs geen winnaar; 2e
prijs 2 winnaars ieder ’ 138,40; 3e prijs 15
winnaars ieder’ 92,20; 4e prijs 323 winnaars
ieder ’ 6,80.

Delahaye-contract opengebroken

Dinsdag 20 maart 199021

" MVV-voorzitter Bert Lieben (links), aanvoerder Rob Delahaye en manager Ron Weijzen
bereikten een akkoord voor een meerjarige verbintenis met de middenvelder. Het contract
dat Delahaye met MVV verbond tot 1991 werd opengebroken en verlengd tot medio 1993.
Bovendien heeft de Maastrichtse eredivisionist Alfons Arts en Coen Quaden een nieuw
tweejarig contract voorgelegd en Maurice Benneker een eenjarige verbintenis. De overige
spelers komen deze en volgende week aan bod. Foto: WIDDERSHOVEN
.—. .-__-_^__-_-_------------------------------____________________-_________________________
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De Fint kansloos
tegen Maasgolf

C s-J

Van onze golfbiljartmedewerker

HEERLEN - Het zestal van de golf-
biljartvereniging De Pint uit Heer-
len heeft het in Wessem tegen Maas-
golf niet kunnen klaren. Met 5-1
werd verloren, waardoor het zestal
van Maasgolf kampioen werd in de
eerste overkoepelende competitie
van de vijf districten van de NGB.
Twee jaar geleden pleitte Maasgolf
voor de instelling van een 'superli-
ga'. Die is bijzonder goed aangesla-
gen.
Wieher Drenth, Rob en E^rik Steffa-
nie, Math van Veldhoven en Peter
Roumen wonnen van hun Heerfen-
se tegenstanders. Bij de stand 3-0
wist Clive Koster te winnen van
Joost Drenth.
Het Heerlense Bergeroder Balke

won thuis met 4-2 van GBC Kloth
uit Kerkrade. De winstpartijen van
Bergeroder Balke (dat Maasgolf
overigens eerder een 4-2 nederlaag
toebracht) kwamen, op naam van
Henk Geurts, René Dortant, Rob
van Ree en Rainer Ruzicka. Nico
Kloth en Jean-Pierre Geuskens
wonnen voor de bezoekers,
tfrand Taveerne won in Sittard de
derby tegen Pappegey met 4-2 en
staat op een gedeelde derde plaats.
Bert Magermans, Huub Horsmans,
Jan Coumans en Fred Revenich
wonnen voor Brand Taveerne; Mar-
tien Coenen eh Nic. Quys voor Pap-
pegey. Biej Aolders verloor met 2-4
van het Nederweertse SNA.
In Urmond won Hollandia (winst
van Jo Hendriks, Peter en Michel
Revenich en Hans Reulen) van 't
Krietje.. dat door Jo Lemmens en
Winand Kosters tegenscoorde. Het
Sittardse Maasvallei kwam tot 3-3
bij BYE door partijwinst van Wies
Bergers, Marcel Wijnands en Frans
Demandt.

Braggarts en Kepu
Stars plichtmatig

Van onze basketbalmedewerker

HEERLEN - Voor het Heer-
lense Braggarts is helaas geen
hoofdprijs meer te behalen.
Desondanks werd in de thuis-
wedstrijd tegen het laag ge-
klasseerde Jumping Giants
weer eens ouderwets uitge-
haald: 107-80. Kepu Stars had
eveneens een makkelijke
avond en het lijkt nu niet meer
te stoppen in de race naar pro-
motie. Brunssum Eagles werd
in Kerkrade-West met een ge-
voelige 141-62 nederlaag naar
huis gestuurd. In de Heerlense
Varenbeuk was hetRoger Hol-
landers die in de openingsfase
met een 'streak' van veertien
punten de studie-stress geheel
van zich af schoot.

Na zes minuten prijkte reeds een
16-6 stand op het scorebord waar-
van de frêle Braggarts-forward er
dus veertien voor zijn rekening
nam. De gasten uit Nederweert wer-
den in de eerste minuten onder gro-
te druk gezet maar wensten op ge-
nerleiwijze de handdoekte werpen,
het resultaat, een 'draafpartij' waar-
in de beide ploegen alle ingestu-
deerde aanvalsspelletjes lieten va-
ren. Braggarts-coach Jaap Kersjes:
„Dat aanvallen is 'goed maar wed-
strijden win je in de dekking. Het
verdedigen werd bij ons helemaal
vergeten. Rennen kunnen we ook
op de Brunssummerheide en dan
hoeven we nog niet eens een bal
mee te nemen."

Jumping Giants deed gretig mee in
dit partijtje aanvalsbasketbal maar
het was toch Braggarts dat op tijd
haar zaakjes op een rij had. Van
78-67 werd het 88-67. Daarna moch-
ten alle bankspelers een graantje
meepikken in de hardloopwed-
strijd. Cor van den Berg schoot het
100-ste punt op het scorebord.

In Kerkrade stond al na vijf minu-
ten een stand van 26-2 op het score-
bord en ging de ploeg uit Brunssum
op een regelrechte afstraffing af.
Ondanks de vele scores en het rom-
melige karakter van de wedstrijd
werd het toch zeer ontspannen en
sportief gespeeld. Bij de rust was
het verschil reeds opgelopen tot 52
punten!! (79-27) en kon Kepu-coaoh
Van den Berg naar hartelust steeds
zijn vijf-tal wisselen. Over twee we-
ken spelen de Kepu Stars tegen het
Maastrichtse BSM en kunnen de
Kerkradenaren met maar liefst vier
ploegen kampioen worden."Massaal luchtgevecht tussen spelersvan Braggarts en JumpingGiants. De Giants moesten het

onderspit delven. Foto: WIM KUSTERS
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SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
Kampioenschap binnen handbereik VCH 3

Dadendrang
VCH beloond

PAUL DEMELINNE

STANTHONIS - De grillige
prestatiecurve die Pancratius-
bank'VCH zich dit seizoen door
de volleybalkompetitie beweegt,
maakte afgelopen zaterdag weer
eens een forse, positieve uit-
zwaai. In St. Anthonis zegenvier-
de de equipe van coach Ger Spij-
kers even verrassend als ver-
diend van runner-up Activia: 1-3
(8-15, 15-9, 12-15, 8-15)".

„We hebben er vaker blijk van
gegeven een en ander in onze
mars te hebben. Alleen faalden
we regelmatig in de afmaking.
Vandaag was er aan het net wel
voldoende agressie en daden-
drang. Met tastbaar resultaat,"
analyseerde een uiterst contente
Ger Spijkers achteraf.Pancra-
tiusbank/VCH slaagde er in het
collectief sterke Activia redelijk
goed vast te pinnen en dicteerde
door meer individuele klasse
grotendeels het scoreverloop. Op
een wat verkrampte periode in
de tweede set na. In dat bedrijf

zette aanvoerster Erna Spijkers
het Heerlense sextet met een
fraaie opslagserie op een 3-9
voorsprong. Het vervolg werd
echter beheerst door reeksen on-
nozele fouten en het wegvallen
van de aanvalsdruk. Pancratius-
bank/VCH maakte geen punt
meer tot Spijkers bij 4-0 in de
derde ronde ingreep met een
dubbele wissel. Bij 11-11 was het
de harde service van Doris Kal-
ter die voor 12-15 zorgde. In de
laatste periode werd met vroeg
veroverde marge van 4 a 5 pun-
ten de basis voor de uiteindelijke

winst gelegd: 8-15

De ontmoeting tussen Faco-
pa/VC Weert en Pancratius-
bank/VCH 2 stond in het teken
van de revanchegedachte bij de
geladen thuisploeg, die eerder
dit seizoen in Heerlen tegen een
onverwacht forse nederlaag was
aangelopen. Bijgevolg ontwik-
kelde de krachtmeting zich tot
een aantrekkelijk kijkspel met
lange, spannende rallies. De jon-
ge Heerlense formatie had kan-
sen op winst in de eerste en der-
de periode, maar moest het uit-

eindelijk afleggen tegen de gro-
tere aanvalskracht van het Mid-
denlimburgse sextet: 3-0 (17-15,
15-8, 15-13). Coach Jos Geraedts:
„De ploeg valt niets te verwijten.
Mijn speelsters hebben zich
voortreffelijk geweerd tegen het
surplus aan power bij Weert."

In de derde divisie rolde Pancra-
tiusbank/VCH bekwaam het
laatste, serieuze obstakel uit de
weg en kan aanstaande zaterdag
de champagne laten aanrukken.
Het in eigen huis altijd onbere-
kenbare Bach SV werd, ondanks
de absentie van Truus Gielen en
Bertina Cobbenhaeghen, kor-
daat aan de teugel genomen: 0-3
(14-16, 3-15, 7-15). Het geluksen-
geltje zat in de match tussen Da-
tak/VCL en Letro/Oikos duide-
lijk aande netzijde van de bezoe-
kende ploeg: 1-3 (15-11, 13-15, 14-
-16, 8-15). Datak/VCL 2 moest een
wedstrijdpunt laten aan de zich
fel verzettende hekkesluiter
EVVC: 3-2 (15-13, 15-7, 11-15, 11-
-15, 17-16) en gaat een ongemeen
moeilijk kompetitieslot tege-
moet.

Eureka handhaaft zich
Van onze medewerker

EDDY BUDÉ

HEERLEN - Zaterdagmiddag
in café Stassen aan de Ganze-
weide. Terwijl buiten de mus-
sen van de warmte van het dak
vallen, wordt er binnen driftig
geschoven. De zonnestraal die
door een kier in de gordijnen
binnendringt en op haast
kunstzinnige wijze het dam-
bord van Eureka-speler Piet
van Rossum in tweeën splijt
en de telefoon die al acht keer
heeft gerinkeld, door niets en
niemand laten de twintig
hoofdrolspelers in het degra-

datieduel tussen Eureka en
Gorinchem in hun noeste
denkarbeid storen.

Er staat veel op het spel. Een neder-
laag betekent dat de Eurekanen na
twintig jaar weer terugkeren op het
provinciale niveau. En dat mag vol-
gens secretaris Piet Cornelissen
nooit gebeuren. Zenuwachtig loopt
hij tussen de borden dooren bekijkt
de situatie. „Bert Verton staat
slecht. Dat hij toch remise aan-
biedt", meldt de 71-jarige Heerle-
naar. Een overbodige opmerking
want natuurlijk speelt Gorinchem-
mervoor de volle winst.

Voorzitter Joep Bruggeman volgt
de strijd op gepaste afstand. Op een

barkruk in het café laat hij zich rus-
tig informeren door de thuispelers
die zich komen melden voor een
consumptie of het toilet met een be-
zoek vereren. „Ik twijfel er niet aan
dat we het vandaag gaan redden",
meldt Bruggeman, onder het genot
van een alcoholische versnapering.
In de aangrenzende zaal breken met
name Eddy Zijlstra, Andy Damen
en Bas Schreurs zich het hoofd over
hun bedenkelijke situatie op de
honderd velden.

Eureka opende de score middels
een uitstekende zege van de Belgi-
sche gastspeler Georges Hübner.
Een subliem offer bracht zijn oppo-
nentDe Swart volledig van slag. De
vreugde over de voorsprong was
echter van korte duur. Piet van Ros-

sum kon ondanks de hulp van 'bui-
tenaf zijn slechte positie niet red-
den. Mompelend over een 'mis-
vormde rechter vleugel' verlaat de
behoorlijk rood aangelopen verlie-
zer de zaal en zoekt steun bij de
voorzitter.

Van totale ontreddering is sprake
als Eddy Zijlstra het loodje legt.
„Een verschrikkelijke blunder",
fluistert de teamleider. „Het was he-
lemaal remise. Dit kan ons de kop
kosten". Niets bleek minder waar.
De Eurekanen vochten vopr wat ze
waard waren en middels de zeges
van Bas Schreurs en Marcel van
Keeken werd een nipte 11-9 zege be-
haald.

„Ik zei toch dat het zou lukken", laat
voorzitter Bruggeman weten. Als
voor de zesde keer het Eureka-club-
lied " ten gehore wordt gebracht,
wandelt hij naar de damzaal.
„lemand moet toch de borden op-
ruimen".

Dames HCC Heerlefr
naar nipte zege

Van onze medewerkster
LISETTE MEYRINK

HEERLEN - Onder voortreffelijke
weersomstandigheden en een me-
nigte enthousiaste toeschouwers
moesten de beide eerste teams van
HCC Heerlen uitkomen tegen de
koplopers in hun klasse. Het heren-
team speelde in een uiterst span-
nende wedstrijd 3-3 gelijk tegen
Eersel. De dames wonnen, welis-
waar magertjes en met een dubieus
doelpunt van Corinne Vellekoop,
(buitenspel) uiteindelijk met 1-0
van koploper Huac. Maar de punten
tellen. Heerlen heeft met deze be-
langrijke overwinning koploper
Huac gepasseerd en plaatst zich met
Concordia op een gedeelde eerste
positie in de tweede klasse.

De eerste minuten van de wedstrijd

begonnen tam. Zenuwen speelden
klaarblijkelijk de ploegen parten
waardoor een afwachtende houding
werd aangenomen en er weinig lijn
zat in het spel. De enige echte kans
voor Heerlen in die eerste helft was
voor Margriet de Bruin. De gerouti-
neerde invallers uit het tweede team
die aantraden vanwege blessures
hadden een duidelijk positieve in-
breng op het spel. Het stuk volwas-
senheid en routine dat zij uitstraal-
den, droeg duidelijkbij aan het zelf-
vertrouwen van het nog jongeteam.
Heerlen toonde duidelijk meer ver-
trouwen en " hield het initiatief in
eigen hand. Een aantal snelle coun-
ters van Huac waren het enige echte
gevaar maar keepster Renske Tjaar-
da bief overeind. Heerlen had ech-
ter weinig geluk met de strafcor-
ners.
Uiteindelijk werd in het laatste

enkwartier de bal uit een coma
ten de circel opgevangen dooL
rinne Vellekoop die een spele ~
speelde en de bal alsnog lan
keeper plaatste, 1-0, tevens ïestand. to
_______________________________________________________________________■'»
De heren van Heerlen haddel ;oi
dag heel wat te stellen tegen k
per Eersel. De eerste periode Iq
afgesloten met 1-1 door een e
punt van Peter Paul de LeeU 'li
de tweede helft was Heerlen g<
lijker. Na een vloed van doelpl te
over en weer sloot Hanco Lel *i
de spannende partij af met efi
gelijkspel. Aanvoerder H
Rijswijk: „Fysiek was het een |
ge pot. Uiteindelijk mogen v
vreden zijn om met tien punt*
stand op de koploper gelijk»
len. Gezien het peilvan de wedj
is het een terechte uitslag."

" De HUAC-dames in de aanval. De verdediging van de Heerlense dames blijft echter, oo^doet defoto anders vermoeden, overeind. Foto: WIMKUST ln_._

Herehploeg Pancratiusbank/VCH overiuigenal

Datak/VCL geeft op
Van onze volleybalmedewerker

GOUDA - Op vier speeldagen voor
de eindstreep lijken de volleyballers
van Datak/VCL zich te hebben neer-
gelegd bij degradatie uit de eerste
divisie. De Landgraafploeg werd in
Gouda binnen het uur knock-out
getikt door Radius: 3-0 (15-4, 15-8,
15-11) en kijkt thans tegen een
schier hopeloze achterstand van
acht punten tot de, eventueel red-
ding brengende, tiende plaats op de
ranglijst aan.

Datak/VCL heeft het vizier al min of
meer gericht op het volgend sei-
zoen. In dat kader mocht youngster
Pierre Jonker in de eerste twee sets
de aanvalslijnen uitzetten op de
stek van eerste spelverdeler Martin
Engelen.

De zuidelijke combinatie had even-
wel niets in te brengen tegen defelle
thuisploeg, die er zichtbaar op uit
was om iets recht te zetten voor de
smadelijke nederlaag tijdens de
heenwedstrijd. Slechts in de afslui-
tende periode was er sprake van een
meer uitgebalanceerd scoreverloop.
Althans tot het passeren van de tien
puntengrens. Daarna was het in re-
cordtempo over en sluiten: 15-11.

Onder aanvoering van een excellen-
te regisseur Jos Knoop boekte de
herenhoofdmacht van Pancratius-

bank/VCH een afgetekende zege bij
Jola/Olympus: 0-3 (5-15, 8-15, 9-15).

Enthousiasme en een sterk collec-
tief vormden de strijdwapens van
de Heerlenaren, die moesten aantre-
den zonder de licht geblesseerdeEd
Savelbergh. Na een wat aarzelende
start - het duel was al bijna een
kwartier oud, terwijl het scorebord
pas 3-2 aangaf- kwam de zuidelijke
scoringsmachine op toeren en werd
Jola/Olympus volledig onder de
voet gelopen.

Coach Peter Arets: „Dit moet de
aanzet worden van een puntenrijk
kompetitieslot". Degradant Da-
tak/VCL 2 heeft alle ambities om
tenminste met een enkele overwin-
ning afscheid van de tweede divisie
te nemen, laten varen. De ploeg fun-
geerde bij Gevamij/VVC 2 als Kop
van Jut en werd volledig zoekge-
speeld: 3-0 (15-6, 15-2, 15-5).

In de derde divisiekomt ook het de-
gradatielot voor Furos onafwend-
baar naderbij. Behalve in de tweede
set, waren de Kerkradenaren niet
bij machte om tegen Wevoc uit Wes-
terhoven op voet van gelijkheid
strijd te leveren: 1-3 (11-15, 15-6, 15-
-8, 15-9). Pancratiusbank/VCH nam
voor het treffen tegen Kompro/HBC
2 in Heythuysen een collectieve
baaldag op en ging roemloos kopje
onder: 3-0 (15-7, 15-1, 15-9).

Simson vaagt
Haags KDO we

Van onze medewerker ]
HARRY SCHOLTES fl

DEN HAAG- Worstelverenigjl'
Simson Schaesberg moet
een week op het Nederland
kampioenschap wachten. Fc
Schaesbergers klopten in Wl,
Haag tegenstander Sim*a
K.D.O in de vrije stijlop duiddeke wijze met 33-6. De wedstf£<in de, grieks-romeinse stijl iPP1
daarna naar Den Haag, 2-r°Dat was echter niet meer van **lang want de totale uitslag \
droeg 49-28 in het voorde
Simson Schaesberg. h
Het duel in Utrecht tuss'
Halter en Olympia leverde %
48V2-30 zege op voor Oh
Zaterdag a.s. komt OlympiaJ
Schaesberg op bezoek, zof*
Simson dan het karwei kanr
maken. Simson maakte voor**'
de vrije stijl een goede indf¥*
Den Haag was kansloos.

Huub Kessel zette in de 4;
gram klasse Simson met ei
touche zege meteen op het
spoor. Mustafa Alakay dei
in 15 seconden tijds over I
stander Gino v.d. Vaaren he'
o—4. Yaya Düzgün worstekH'
de 62 kilogram klasse
Ruud van de Berg een techno r
hoogstaande partij. Yaya had
3 minuten liefst 18 punten vCj
meld tegen Van de Berg. Dat
tekende dan ook een 4-0 z*
voor Düzgün wegens tech
overwicht. . Marcel Quat "■
etaleerde tegen Ivo Hendriksc
gedegen wedstrijd, die na 5 Jnuten in een 8 tegen 0 p
overwinning resulteerde. Qu^1

vlieg won zodoende met o—3'

Uitslagen 4e ronde na-competitie *1
stelen voor het Ned. kampioenschap |
Simson K.D.O Den Haag ■:
Schaesberg, vrije stijl 6-33, gn<
meins 22-16; De Halter Utrechi
pia Utrecht, vrije stijl 14-26, gr
meins 16-22'/;;.

Standen: I.Simson 4 wedstrijden 9 "^ten (mcl. 1 punt bon.), 2. Olympi,
strijden 6 punten, 3. Simson K.D'
wedstijden 2 punten, 4. de Halter 4 v
strijden 0 punten.
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