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Wees voor verlies duizenden banen door samengaan ABNen Amro

Bonden: bankfusie ramp
Van onze redactie economie

r^TERDAM -' Nederland krijgt met de gisteren aangekon-
fj*e fusie van de Amro Bank en de ABN een bank van we-
'-"ormaat binnen zijn grenzen. In de financiële wereld is de

positief begroet. De vakbonden van bank-
spreken daarentegen van een ramp voor de werkge-

'e**heid. Zij vrezen dat de fusie op den duur tot het verlies
".duizenden arbeidsplaatsen zal leiden. De consumentenor-
'"-Saties zijn bang voor een ongewenste machtsconcentratie,
[""rbij tarieven en voorwaarden eenzijdig worden gedicteerd.
rfusie zou in september of oktober al afgerond moeten zijn.

De ABN/Amro-combinatie bena-
dert, berekend naar het balansto-
taal, de top-20 van de wereldrang-
lijst voor bankinstellingen. In Euro-
pa zou de combinatie zich in 1988 al
op de zevende plaats hebben ge-
nesteld. Als 'worldplayer' die ABN
en Amro willen zijn, komt de com-
binatie echter al op de zesde plaats
van de banken die de hele wereld
als hun werkterrein beschouwen en
ook in de hele wereld actief zijn.

De vakbonden maken zich onder-
tussen grote zorgen. Zij constateren
dat de twee bankinstellingen op de-
zelfde markt zitten, die bovendien
nauwelijks groeit. Ook de kantoren-
netten overlappen elkaar en op de
hoofdkantoren en stafafdelingen
zouden straks eveneens talloze dub-
belfuncties ontstaan waarin zal
(moeten) worden gesneden. In een
gesprek met de vakbonden wilden
de raden van bestuur van de twee
banken geen garanties geven om-
trent de toekomstige werkgelegen-
heid.

Bij de Dienstenbond FNV liet be-
stuurder Dick Hamaker weten dat
hij zal weigeren aan de fusie mee te
werken als er geen harde afspraken
over de werkgelegenheid te maken
zijn. Gelijksoortige geluiden kwa-
men van de Dienstenbond CNV.

Weer sluiting

DDR-kampen
door deelstaat

- De Westduitse
PJstaat Noordrijn-Westfalen
f1* met onmiddellijke ingang. °pvangkampen voor immi-

uit de DDR. Als reden
de SPD-regering in Düs-

£*°rf gisteren dat de Oostduit-
/? democratie kennen sinds degezingen van zondag een

geleden.

met 17 mil-
*" inwoners de deelstaat met
meeste inwoners, sluit zich

A deze maatregel aan bij de
kleinere deelstatenSaarland

Bremen, die ook een SPD-re-
£--.g hebben.

-_ering in Bonn heeft de"^'staten, die voor een belang-
J* deel voor de kosten voor op-
?"S van de Übersiedler opdraai-

" gevraagd hun opvangkam-
-1 }ot juli open te houden.
.de eerste drie maanden vanj-r! hebben zich ongeveer
eu-000 Oostduitsers gemeld in
°Pvangkampen, die voor hen
eerste halte vormen op weg

C 1 een nieuw leven in de
j^dsrepubliek.J[J'stef van binnenlandsezaken°%ang Schauble van de CDUeft in Bonn verklaard dat het_ van Saarland, Bremen en
j J-*rhein-Westfalen in strijd is

* de Westduitse wetgeving.

CAO
Juist vandaag wordt het overleg
over een nieuwe CAO voor het
bankwezen voortgezet. De bonden
willen nu absoluut niet meer aan
een CAO die een langere looptijd
krijgt dan één jaar. De Leeuw: ~De
ontwikkelingen in het bankwezen
gaan op dit moment zo snel, dat het
niet verantwoord is ons voor twee
jaar vast te leggen.

De president van De Nederlandsche
Bank, drW.F. Duisenberg, ziet in de
gebundelde bank 'een sterke com-
binatie van twee nu al gezonde be-
drijven. Hij zei geen sneeuwbalef-
fect te voorzien, althans niet binnen
Nederland. „Tenslotte zijn de Post-
bank en de NMB Bank al gefuseerd
en de enige andere grote bank in
Nederland is de Rabobank, maar
dat is een Coöperatieve bank".
Minister van financiën Kok heeft al
op voorhand ingestemd met een fu-
sie.

het weer

> INNIGE PERIODEN
f **.t g hebben we te maken

' N.i-rten matige wind uit het

' _i De zon laat zien

" \t "■■""«_ zien. De tempera-
"■-._ bereikt een maximum-
■l_d e va«* 10 graden. Even-
1.le afgelopen nacht kan ook
tV°Hlende nacnt de tempera-

_t "a*e*t naar waarden rond
r"eSPunt. Aan de grond

.rarl de temperatuur enkele
■vn onder nul-
t^jj. actuele informatie be-
S..en<*e het weer in Limburg
VA .C u bellen 06-91122346*4>AAG:

I «O*: 07.27 onder: 20.05
I 4._l°p: 0716 onder: 21.34

■ _1P: °7-25 onder: 20.06n °P: 07.33 onder: 23.07:|__-

Schinvelds
meisje na
discobezoek
vermoord

Van onze verslaggever

SCHINVELD- De 20-jarigeMar-
go Rademakers uit Schinveld is
afgelopen weekeinde na een dis-
cotheekbezoek vermoord. Een
wandelaarster vond haar gister-
morgen om kwart voor elf aan
aan de Breukberg. Op welke wij-
ze Margo om het leven is ge-
bracht is niet bekend gemaakt in
het belang van het onderzoek.
Margo Rademakers werd sinds
zondagochtend vermist. Samen
met een jongen verliet zij zater-
dagnacht tegen sluitingstijd de
discotheek Meet-Point aan de
Beekstraat in Schinveld. Op weg

naar huis nam zij halverwege af-
scheid van de jongen waarna ze
alleen via de Kloosterlaan in de
richting van haar woning liep.
Zij is die nacht niet thuis geko-
men en niemand heeft haar meer
gezien. Zaterdagnacht werd het
meisje thuis al vermist en zon-
dagochtend hebben de ouders
aangifte gedaan van vermissing.
De hele dag is naar haar gezocht,
maar zonder resultaat.
Het Recherche Bijstand Team,
bestaande uit dertig agenten van
rijks- en gemeentepolitie is in-
middels begonnen aan een uitge-
breid onderzoek naar de moord.
De politie is in het bijzonder
geïnteresseerd in getuigen die
het meisje van zaterdag op zon-
dag omstreeks twee uur 's nachts
of later gezien of gesproken heb-
ben. Margo Rademakers was die
avond gekleed in een blauwe
spijkerbroek, een wit-blauw ge-
streepte trui en ze droeg bruine
suede laarzen. Het onderzoeks-
team is bereikbaar via de ge-
meentepolitie Brunssum: 045-
-252555 ofvia de plaatselijke poli-
tie van Schinveld: 045-252055.

" Burgemeester Ritzer
van Onderbanken

keert onder
de indruk terug

van de plek
des onheus.

Foto: CHRISTA HA-LBESMA

Belgische minister om opheldering gevraagd

Advocaat wakkert
politieoorlog aan

door jos van den camp
MAASTRICHT/BRUSSEL - De
Maastrichtse advocaat mr Th. Hid-
dema dreigt de Belgische minister
van justitie Wathelet met een kort
geding. Hiddema eist binnen veer-
tien dagen duidelijkheid over de rol
die de in opspraak geraakte Brus-
selse hoofdcommissaris Frans Rey-
niers van de gerechtelijke politie in-
direct gespeeld heeft in een cocaïne-
zaak midden 1987.

In dezelfde brief, die vandaag ver-
stuurd wordt, eist de advocaat een
heropening van het strafproces te-
gen een man uit Eijsden die in bo-
vengenoemde cocaïne-verkoop ver-
oordeeld werd tot vier jaar gevange-
nisstraf.

Hiddema heeft bewijzen dat Rey-
niers nauwe contacten heeft onder-
houden met een Belgische crimi-
neel/pseudo-koper die de Eysde-
naar medio '87 bij een AC-wegres-
taurant in Heverlee/Leuven in een
val van de Belgische politie lokte.
Niet alleen deze pseudo-koper,
maar ook andere gangsters traden
op als informanten die via Reyniers
voorzien werden van wapenvergun-
ningen en toegang kregen tot de po-
litie- en rijkswachtcomputers. Voor
de infiltraties werd geen toestem-
ming verleend door het openbaar
ministerie.

'Het dossier Reyniers', zoals de Bel-
gische pers de in gang gezette poli-
tieoorlog omschrijft, is zonder twij-
fel het gevolg van een poging van
een andere commissaris de stoel
van Reyniers over te nemen.

De gebruikte verwijten en beschul-
digingen tégen Reyniers, zo blijkt
achteraf, zijn alle afkomstig uit de
dossiers die mrHiddema met mede-
werking van een privédetective te-
gen Reyniers heeft opgebouwd in
de zaak van de cocaïne-verkoop van
medio 1987. Wathelet heeft de
hoofdcommissaris en enkele andere
hooggeplaatste functionarissen van
de gerechtelijke politie inmiddels
voor een maand geschorst.

vandaag
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Actiegroep
claimt

bomaanslag
DEN HAAG - De afsplitsing van
de actiegroep Raßa, de Revolu-
tionaire Anti Rac.stiese Aktie
'Crespo Galende', heeft de bom- j
aanslag op het ministerie van
justitie van gistermorgen op-
geëist.
In een brief meldt de actiegroep
dat gebruik is gemaakt van twee
explosieve ladingen en een tijds-
vertrager. Een woordvoerster
van de Haagse politie bevestigde
dat- inderdaad gebruik is ge-
maakt van twee explosieven. De
actiegroep zegt de aanslag te
hebben gepleegd, omdat 'justitie
een misdadig asielbeleid voert.'

Van het gebouw gingen onge-
veer tien ruiten aan diggelen en
er brak een kleine brand uit, die
door de Haagse brandweer snel
kon worden geblust. Persoonlij-
ke ongelukken hebben zich niet
voorgedaan.

PvdA wil strategie
tegen ultra-rechts

Van onze parlementsredactie
AMSTERDAM - Het PvdA-bestuur
heeft de afdelingen die te maken
hebben met centrum-democraten in
de gemeenteraad uitgenodigd voor
een gesprek. Samen met de afdelin-
gen wil het PvdA-bestuur een poli-
tieke strategie ontwikkelen tegen
Centrum-Democraten en Centrum-
partij. Dat is een van de resultaten
van de partij bestuursvergadering,
die gisteravond in Amsterdam de
verkiezingsnederlaag van vorige
week woensdag besproken heeft.
Partijvoorzitter Marjanne Sint
hoopt dat een antwoord geformu-
leerd kan worden 'op de achterlig-
gende overwegingen die een deel
van de kiezers ertoe hebben ge-
bracht op Centrum-Democraten en
Centrumpartij te stemmen.

De belangrijkste manier om het
electoraat terug te winnen is vol-
gens het PvdA-bestuur de afstand
tussen partij en kiezer verkleinen.
Om dat te bereiken wil Sint de afde-
lingen, die geheel uit vrijwilligers
bestaan, 'ontlasten van al die ver-
plichte nummers. Zij doelde daar-
mee bijvoorbeeld op al die honder-
den amendementen die afdelingen
vaak op verkiezingsprogramma's
indienen.
Het partijbestuur was gisteravond
unaniem in zijn opvatting dat de
partij niet moet terugvallen in een
strategie van polarisatie. „We moe-
ten duidelijker uitleggen, waarom
we bepaalde dingen doen. Dat kan
ook betekenen dat we moeten ver-
tellen waarom bepaalde zaken nog
niet gerealiseerd zijn", zo zei voor-
zitter Sint.

Zij verwacht niet dat al die voorstel-
len al op korte termijn resultaat zul-
len hebben.

" Zie ook pagina 5

# Zie verder pagina 1 5

Politie rolt bende
valsemunters op

(ADVERTENTIE)

ANDIJVIE EN
RUNDERTARTAAR

Elke dinsdag en woensdag » £MM
hebben we groente en vlees v^^3l^__3 VMmin de aanbieding d_^«___f___i WT*
Andijvie, 1 J
500 gram I._\7
Rundertartaar, IQQ l>_fl
100 g ®_® i69±.0%/ l__Pu. ,F I =

albert heijn k^
'sLands grootstekruidenier blijftop dekleintjes letten.

(ADVERTENTIE)

22K»«_j __
Vergaderingen - seminars - cursussen -recepties -
jubilea - feestjes en partijen in Maastricht.
Grand Hotel de L'Empereur! A
- Zalen voor 10 tot 100 personen. KI
- Direkt tegenover het centraal station. sJTOHge»3_-JUÉte,_E-._,
Vergaderarrangementen op aanvraag. __?jSËiG^___B^ xPI-ï!-.
Gerenommeerd restaurant la Couronne (j^tJÖfl __*F__T__ r__d'Or. Dakterras. Luxe kamers, suites yf» J ■■■-________■. jfi__ «SS»en appartementen, sauna, zonnebank, HSfcrA^^-^^_P*^S o>&r
binnenzwembad. Privé parking. r*l

j|^l___l__ .■' VJV\
,

■ '■'! _______I___|
MWU Stationsstraat 2 Telefax 043-21681.I IBttM-i 6221 BP Maastricht Telefoon 043-21383- '

(ADVERTENTIE)

ELKE MAANDAG BIJ RTL-V

Menu-suggestie:
PREIEN\^_RKEVS-

SC__M__ZEL.
verse prei 4"fe QQlklo||j>»

gepaneerde varkensschnitzel -| 'in
per 100 gram j|^

NEEM MAARVAN MIJ AAN, DAT _ VERS IS!
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG OP DINSDAG EN WOENSDAG VERS VLEES AANBIEDING ALLEEN BIJ UWSUPER-SLAGER

(ADVERTENTIE) .
OVERMORGEN

___Bl^3*W9HWPP__^^B
daar winkel je voor je plezier !

■ ■

(ADVERTENTIE)

_S-_- .i_ar____ _. **"**'_HÖ

UI lICHOUDBEURSrIUIj&INTERIEUR
28/v\AARTT/MBAPRIL

Dagelijks van 10-17uur.
WO.4T/M VR. 6APRIt ÓÓK 19-22UUR.

Toegangsprijs f 15-, 's avondsf 10,-.
Gratis Pendeldienst: volgborden Q RAI.

Info-,RAI Nieuwslijn 020-5493990.
AMSTERDAM FWÊM
Trein + Toegangbiljettenbij NS-stations.

I I

(ADVERTENTIE)

2p**f__l



Durf
Jvleer artistieke durf, ook dat heeft
hij overgehouden aan zijn ontmoe-
iing met, wat de Amerikanen graag
'God's own country' noemen. Zeker
toen een galerie in Soho, een wijk
waar New Vork kunstzinnig uit-
pakt, een selectie van hem te kijk
hing, groeide zijn zelfvertrouwen.
t)n bankrekening.
Nu is Wil van der Laan internatio-
naal doorgebroken. Zijn werk hangt
Jn New Jersey, maar ook in Nuenen.
j.En dadelijk in Meerssen, zeg maar
Jnijn eigen achtertuin. Daar ben ik
fTg blij mee, want nu kan ik werken
uit mijn periode 1983 tot en met
J990 laten zien aan mensen uit mijn
"directe omgeving,' zegt hij trots.
Overigens is Meerssen al in het bezit
Van een 'Van der Laan. Eind vorig
jaar kocht de gemeente een schilde-
rij, voorstellend drie anonieme wiel-
renners en getiteld 'Tête de la Cour-

Strak
{'rominent aanwezig op zijn exposi-
ie is een nog verfverse kijk achter

}ie schermen bij Cabaret, de musical
met Willem Nijholt in de hoofdrol.
Via een bevriende relatie kreeg Van
tier Laan onlangs toestemming Nij-
holt en diens medewerkers bij hun
optreden in Heerlen van dichtbij
gade te slaan. Met als artistiek resul-
taat een reeks figuratieve momen-
ten, waarbij Van der Laan heel be-
"wust de 'coleur locale' van het thea-

ter is overgenomen. Met de harde,
strakke kleuren en lijnen wekt hij
de indruk* alsof de schilderijen
geschminkt zijn.
Mensen, gevangen in emoties. Voor
deze taferelen heeft de in 1973 aan
de Academie voor Beeldende Kun-
sten in Maastricht afgestudeerde
Limburger een ervaren oog. Van
Amerikaanse motels is hem blijk-
baar vooral het vluchtige bijgeble-
ven. Juist deze emotie, vaak ge-
kleurd in koud groenen koel blauw,
komt overtuigend uit de verf.

Met emoties rondom een bal kan
Van der Laan ook uit de voeten.
Sinds kort zit hij, te midden van
sportfotografen, regelmatig achter
het doel van Feyenoord. De gekiek-
te spelmomenten inspireren hem
tot met flair geschilderde duels tus-
sen Feyenoord en maakt niet uit
welke tegenstander.

Contract
Ervan uitgaand dat menigeen wil
weten waarom op de schilderijen de
naam HCS niet ontbreekt, legt Wil

van der L,aan uit: „Holland Compu-
ter Systems, sponsor van Feyen-
oord, heeft mij onder contract. Elk
halfjaar lever ik een schilderij over
Feyenoord. Tegen wie nu roept dat
ik als kunstenaar artistieke grenzen
van geloofwaardigheid overschrijd,
roep ik terug: kijk dan eens naar de

Middeleeuwen. Toen al was het heel
gewoon onder contract te schilde-
ren. Als de bisschop dan om een
drieluik vroeg, had de kunstschil-
der er geen enkele moeite mee dat
de bisschop voorschreef welke hei-
ligen er op moesten. Hij mocht ook
nog vertellen waar ze op het schilde-

rij moesten staan. Ik bedoel maar,
mijn werk voor de Feyenoord-spon-
sor leunt op een eeuwenoude tradi-
tie."
Een verschil; HCS schrijft niet voor,
wieWil van derLaan aan debal laat.

hans toonen

" Wil van der
Laan met achter
zich enkele van
zijn schilderijen.

Foto:
WIDDERSHOVEN

Concert in
Waalse Kerk

MAASTRICHT - In de Waalse Kerk
in Maastricht staat vanavond om
20.00 uur een concert op het pro-
gramma met composities van Jo-
-Ihann Sebastian Bach en Wolfgabng
lAmadeus Mozart. Uitvoerenden zijn
"violiste Immelie Backhuijs, traver-
"so-speelster Annalies Havelaar, ba-
jrokhoboïst Hein van Ooij, violaspe-
üer Joris van Haaften. claveciniste
'Anja Hendrikx en cellist Bernhard
'Wolteche.

Veel enthousiasme voor
symfonische blaasmuziek

VENLO - De mini-serie
Symfonische Blaasmuziek
in de Maaspoort te Venlo
heeft naam gemaakt, hoe
onwaarschijnlijk dat gezien
het geringe aantal van twee
concerten misschien ook
mag klinken.

Toch werd ook afgelopen zater-
dag tijdens het tweede en laatste
concert in deze serie duidelijk,
dat producer Roy Schijff van de
KRO en de Maaspoortdirectie op
de goede weg zitten. Hun filoso-
fie om de blaasmuziek te ont-
doen van het imagovan toeteren,
carnaval, marsen en 'hèl en valsj'
door haar te verkassen naar een
officieel concertpodium blijkt
aan te slaan in onze provincie.
Vele honderden enthousiaste
luisteraars bleken afgelopen za-
terdag in ieder geval zeer in hun
nopjes met datgene, wat de Ker-
kelijke Harmonie van Thorn, de
Koninklijke Zangvereniging
Venlona en een drietal solisten
hen te bieden hadden.

Samenwerking met koren, het
participeren van professionele
solisten en een rode draad in de
programmering. Dat _;ijn onge-

veer de uitgangspunten, die de
initiatiefnemers van de serie
Symfonische Blaasmuziek heb-
ben geformuleerd. Dat bleek ook
tijdens het tweede concert in de
Maaspoort een zeer gevarieerd
en onderhoudend programma op
te leveren, geschikt voor een
breed publiek, zonder daarbij ar-
tistieke concessies te doen. Aan
het thema - de Amerikaanse
blaasmuziek - werd op inventie-
ve wijze invulling gegeven door
een geslaagde combinatie van
originele blaasmuziekcomposi-
ties en arrangementen, in de
vorm van solowerken, vernieu-
wend repertoire èn opera-high-
lights. Het eerste concertgedeel-
te - met harmonie St. Michael in
de hoofdrol - was kwalitatief on-
getwijfeld het beste, al zullen
vele luisteraars het tweede ge-
deelte - met Venlona voor het
voetlicht - nog het langst in hun
herinnering blijven meedragen.

Een ongelooflijk moeilijke ope-
ningscompositie - moeilijk voor
muzikanten èn luisteraars -, een
heerlijk swingend 'publieks-
werk' en een arrangement van
een topper uit het symfonisch re-
pertoire; de Geiten van Thorn
wisten onder leiding van Heinz

Friesen in alle drie te overtuigen.
Vol zwier en met een bewonde-
rendswaardige orkestdiscipline
wist het orkest de ritmische
moeilijkheden in de Parable for
Band van Persichetti het hoofd
te bieden. In de lichtvoetige
Symfonie 5 V> van Gillis slaag-
den de Geiten erin de juistetoon
te treffen, daarbij geleid door
Heinz Friesen, die op het gebied
van karakteristiek musiceren on-
overtroffen blijft. En in de Rhap-
sody in Blue van Gershwin gaf
St. Michael op virtuoze wijze par-
tij aan de enthousiast musiceren-
de pianosolist Rian de Waal, die
niet schuwde echt fanatiek in de
toetsen te grijpen. Niet alleen re-
sulteerde dat in een contrastrijke
en meeslepende uitvoering,
maar ook in een uitstekende
klankbalans.

Juist dat laatste aspect was on-
voldoende verzorgd tijdens het
tweede concertgedeelte, toen
een uitgedund harmonie-brkest
niet alleen mannenkoor Venlona
begeleidde, maar ook bariton Mi-
chael Ryan en sopraan Claron
McFadden. Twee voortreffelijke
solisten, fijnzinnig, goed van arti-
culatie, mooi van stem, maar vol-
ledig ongeschikt voor dit werk.
Om 'door een dergelijk orkest en

koor heen te zingen' moet je als
solist power hebben, en een
kernachtiger stemgeluid. Beide
solisten bleken daarover in on-
voldoende mate te beschikken,
al was het vooral Michael Ryan,
die tijdens dit concert niet echt
uit de verf kwam. Niet in de
kostelijke Old American Songs
van Copland, en ook niet in de
bewerking voor mannenkoor,
harmonie-orkest en solisten van
Gershwins Porgy and Bess. Ger
Withag, die het tweede concert-
gedeelte leidde, probeerde or-
kest en koor zo zacht mogelijk te
laten musiceren, maar slaagde er
desondanks niet in goede sterk-
teverhoudingen te creëren. Het
aandeel van Venlona in de zeer
geslaagde operabewerking was
op behoorlijk niveau, al werden
de a capella gezongen negrospiri-
tuals wel erg 'mannenkoorach-
tig' uitgevoerd.
In ieder geval bevatte dit concert
voldoende geslaagde ingrediën-
ten om een succesvolle continue-
ring van de serie komend seizoen
te garanderen. Dan staan drie
concerten in de reeks op het pro-
gramma: op 15 december 1990 en
9 maart en 20 april 1991.

jos frusch

recept
Bloemkoosalade
Bloemkool kan op zeer veel manie-
ren op tafel gezet worden. De meest
gebruikte methoae is de gekookte
bloemkool samen met een saus van
kookvocht, boter, bloem en melk.
Verder is de boemkool uitstekend
te combineren met vlees, vis en in
eiergerechten. Rauwe roosjes
bloemkool met zout bestrooid zijn
lekker als borrelhapje zeer smake-

lijk en caloriearm.
Benodigdheden voor 4 personen: 1
bloemkool (1 kg), 50 g sesamzaad, 2
appels bijvoorbeeld Elstar, 6 el ap-
pelazijn, '/« 1 olie, peper & zout.
Rooster de sesamzaadjes in een dro-
ge koekepan goudbruin.
Was de bloemkool, verdeel daarna
in roosjes en laat goed uitlekken.
Vermeng de appelazijn met zout en
peper en voeg hieraan al roerend de
olie toe.

Snijd de bloemkoolroosjes in schijf-
jes, schil de appels, verwijder het
klokhuis en snij in stukjes.
Meng voorzichtig door elkaar de
bloemkoolschijfjes, de appelstukjes
en een deel van de sesamzaadjes.
Voeg dan de dressing toe en strooi
dan nog wat sesamzaadjes over de
salade.
Laat de salade een uurtje intrekken.

hub meijer

Kunst
Kunstschilder uit Bunde exposeert zijn passie

De verstilde dramatiekvan Wil van der Laan
BUNDE - Toch gek. Zijn atelier in Bunde hangt tegen een
heuvel met kabbelende beek. Een landschap om aan de muur
te hangen. Maar Wil van derLaan, net veertig en melancholiek,
zal er geen tube verf voor uitknijpen. Mensen, liefst ver boven
de grijze middelmaat, houden hem artistiek bezig. „Met een
landschap wil ik maar een ding: er doorheen rijden. Op zoek
naar mensen die me boeien." Wie van 6 april tot 11 mei het be-
stuurscentrum in Meerssen bezoekt, heeft in een oogopslag
door wat hem dan zo boeit in mensen. Drama, een seconde er-
voor of nog klevend als opgedroogd zweet. Neem zijn schilde-
rij van Scan Kelly, de lerse wielerprof. Alsof hij op weg is van
Luik naar Bastenaken. Je hoort Kelly stampen, zoveel 'coleur
locale' heeft Wil van der Laan in zijn schilderij gestreken.

Of zoals de kunstenaar het zelf be-
kijkt: „Vooral wielrennen fascineert
me. Die dramatiek van de eenling,
kilometers op kop en dan duikt het
peloton over je heen... Zon moment
poeit me mateloos." Pakt dan een
schilderij van Mike Tyson. 's we-
relds meest gevreesde bokser. Ook
hier die eenling, door Van der Laan
verstild in een moment van meedo-
genloze kracht. Hetzelfde gaat op
Voor zijn figuratieve impressies van
honkbal in de VS. Kracht en gratie
J-liegen samengebald op je af bij het
Schilderij van de pitcher van 'The
Reds' uit Cincinatti. Inderdaad, Wil
van der Laan is weg van Amerika.
Dit virus heeft hij sinds 1987 onder
}ie leden, opgelopen tijdens een ver-
plijf van eenjaar, waarin de in Roer-
mond geboren maarin Meerssen ge-
togen kunstenaar/ leraar tekenen les
gaf op een 'high school.

Ivo Janssen,
een dwingend'

pianist
MAASTRICHT - De pianist
Ivo Janssen, die zaterdag-
avond op het INTRO-podium
te Maastricht concerteerde,
was een heel andere Ivo Jans-
sen dan die ik enkele maanden
geleden tijdens een koffiecon-
cert in de Heerlense Stads-
schouwburg heb meege-
maakt. In het bij kenners en
liefhebbers van 20ste-eeuwse
kunstmuziek bekende blauwe
zaaltje van de muziekschool te
Wyck-Maastricht vertolkte hij
nummertjes van twee Ameri-
kaanse componisten en de
complete Ludus Tonalis van
Paul Hindemith.

De Ludus Tonalis, door Hindemith
in 1942 geschreven met als doel 'stu-
dies in contrapunt, tonaliteit en pia-
nospel', bestaat uit een verzameling
fuga's en tussenspelen, in de trant
van Bachs Wohltemperiertes Kla-
vier. Het ingebakken academisme
van deze muziek werd door Ivo
Janssen weggevaagd met een
boeiende vertolking die tot voortdu-
rend luisteren dwong, nog ervan af-
gezien dat het een prestatie op zich
is dit circa vijftig minuten lange
opus als één geheel, zonder merkba-
re inzinkingen uit te voeren. Alhoe-
wel de Venlose pianist blijkbaar
niet, of in elk geval moeilijk uit zijn

hoofd kan spelen, klonk zijn g*
centreerde van blad-interpre1
niet alleen soepel, maar tevens
vanzelfsprekend, geheel doorlef

Componist John Adams mag t ]
kend worden tot de post-mininl
ten. Minimal music, in de wa*
gangen ook wel staccato-cultuf
noemd, is door het repetitieve
rakter voor elke pianist bijzo'
geschikt als vingeroefening-,
Adams Phrygian Gates uit 19'
er sprake van klankenvelden
steeds verschuiven. Alhoewel
dens de uitvoering van hetruirfl
halfuur durende stuk in mijn h°
de muzikale vraagtekens blf
rondtollen, werd ik door de pak'
de speelwijze van Ivo Janssen
dwongen er steeds bij te blijven
danks het besef dat de meeste(
rieuze musici minimal rfl'
slechts als 'Spielerei' beschou*
een voorbijgaand, typisch Art1
kaans modeverschijnsel. Wan'
bij deze twee werken de even?
niet bepaald gemakkelijk speel!l
Some Southpaw Pitching en
ThreePage Sonata van de muzi'
chaoot Charles Ives opgeteld y*"*
moet het eenieder duidelijk zijn
Ivo Janssen naast zijn vermogen
boeiend, dwingend musiceren
yens over een enorme techniek
een uitstekende pianistische c°<
tic beschikt. De vele wegblij-
hebben zaterdag dus weer eens
gelijk gehad.

peter p. grav1

Oplossing van gisteren

GULHARTI
R-LELIE-
AS-LOF-H
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WAAN-SPI
-GREPPEL
AZIE-ALB
BIS-N-TO
EN -BOL-T
E-ZEG.E N-
LOODAARD

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. grappemaker; 8. korte,
wijdmazige sluier; 9. laagtij; 11. Europese
luchtvaartmaatschappij (afk.); 12. bok-
sterm (afk.); 13. houten drinkkom; 15.
dakbedekking; 16. overal; 18. waterhou-
dend magnesiumsilicaat; 19. futloos per-
soon; 20. niet echt; 21. bloeiwijze; 23. lok-
spijs; 25. onderdeel v.e. tennispartij; 26.
ofschoon; 27. plaaggeest; 29. voorzetsel;
30. schermwapen; 32. bekende Europese
vlag.

Verticaal: 1. roofdier; 2. ondernerfn
vorm (afk.); 3. korte kous; 4. boo^boom; 6. muzieknoot; 7. afgeknotte b",
stam; 10. dansvertrek; 12. hflenderaC',
vogel; 14. Europese taal; 15. kleur; I'jj
gel; 18. te zijner tijd (afk.); 20. Sne nj
22. praktische oefentijd; 24. palmme«''.
wijnsoort; '28. opstootje; 30. dat is -a31. windrichting (afk.).
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CDA: geld om illegaal
gokken te bestrijden

Van onze parlementsredactie

*->EN HAAG - De Tweede-Ka-
merfractie van het CDA wil dat
net kabinet extra geld en mens-kracht vrijmaakt om illegaal gok-ten te bestrijden. CDAer Kra-
Jenbrink drong daar gisteren in
**n motie op aan tijdens een
commissievergadering in de Ka-
ffer. Staatssecretaris Kosto van
Justitie wilde de coalitiepartner
Seen toezegging doen: het kabi-
net zal zich over de wens van het
CDA moeten buigen.

Wet het uitbreidenvan het aantal
'egale gokgelegenheden, zoals
■"et kabinet wil, verdwijnt vol-
fiens Krajervbrink het illegale cir-
cuit niet. Kosto is het daarmee
eens, maar verwacht wel een be-

ter inzicht te krijgen in de aard
en omvang van het illegale gok-
ken. De 'speellust' bestaat nu
eenmaal: worden de legale mo-
gelijkheden om te gokken niet
uitgebreid, dan zullen de spelers
het in het illegale of het buiten-
landse circuit zoeken.
De bewindsman verwacht bo-
vendien dat gokverslaving een-
voudiger is op te sporen en te be-
strijden. Met de Kamer ziet Kos-
to de opvang van die verslaafden
wel degelijk als een taak van de

rijksoverheid. Omdat die proble-
matiek op het terrein van het mi-
nisterie van WVC ligt, zal daar
ook de financiële dekking moe-
ten worden gevonden, aldus
Kosto.

Het CDA slikte gisteren bezwa-
ren tegen de instantloterij in, na
de verzekeringvan Kosto dat het
systeem aan het eind van deze
kabinetsperiode (over vier jaar)
zal worden bekeken op fraudege-
voeligheid. Bij .de aankoop van

een zogenaamd kraslot kan de
gokker onmiddellijk constateren
of hij 'prijs' heeft door een vlakje
op het lot weg te krassen.
Een. flinke kamermeerderheid
uitte gisteren bezwaren tegen het
voornemen van het kabinet de
Staatsloterij te compenseren
voor de toewijzing van de in-
stantloterij aan de Stichting Na-
tionale Sporttotalisator (SNS).
Volgens het kabinet zullen de
krasloten leiden tot inkomsten-
derving bij de Staatsloterij. Om-
dat de verkoop van de 'vijfjes'
(éénvijfde deel van een Staatslot
van 25 gulden) zou dalen door de
introductie van de krasloten,
moet vijf procent van de op-
brengst van de krasloten aan de
Staatsloterij ten goede komen,
meent het kabinet.

Sausten
lt. s.taat te bezien of de Hongaarse
lisC|plc*erspartij, een van de Socialis-
üCLne Partij afgesplitste groep die
It-j. als de politieke opvolger be-
■*tpUwt van de communisten die,-^n jaar geleden de lakens uit-
<l. ersen> op 8 april boven deze kies-
*«-t Pel komt' Toen 70 Procent van
J,5 -*ernmen geteld was, stond ze op
**e v"°cent van de stemmen,
y^ocialisten staan na het tellen
"**e Procent van ac stemmen in
H^„erste ronde op iets meer dan 10

f 1Sr«-„. *-*emocratisch Forum en de Al-voo Je van Vrije Liberalen lijken
-.-,■ yestemd met elkaar een grote
~*iid■ te sluiten, maar geen vane is daar erg enthousiast over.
."iiH We een coalitie met het Forum
'k (" er» vermijden, doen wij dat en
't.►,.?**** dat zij er. net zo over den-
%_' meent Matyas Eorsi van de
Sw e' "Als dat niet kan' denk iklijljj e met elkaar gaan praten. Het
*i .°P een gedwongen huwelijk._ s kun jeer niet onderuit".

Afhandeling asielzaken
moet sneller

_el HAAG -De afhandeling van
*°t _ n zou sneller moeten dan*_e toe SeDeurt.- Het is voor asiel-rs > dievaak in een onzekere si-
H** 2 verkeren, van groot belang
JUj(je..?innen een redelijke termijn
Mit^ "Jkheid krijgen over hun toe-

-K *n bijna alle zaken moet de
°t> _u°eker ruim twee jaarwachten
*-ïHv„ ui*slag van zijn of haar asiel-. ra**g.

{%reri°de zou met ruim een jaar
Vracht moeten worden, zoS j/**? de Nationale Ombudsman
]f _nt

Sting Sisteren tijdens detatie van het jaarverslag over

*" eilatjp.^sndigheden is een jaar nog
V 6

** e ' vs °osting. Jaarlijksko-
'^(.taif J *^e ombudsman enkele_b' e,n klachten binnen vanhoekers.

Coördinatiegroep moet geweld voorkomen

Spanning neemt
af in Litouwen

MOSKOU - In Litouwen lijkt sinds
gisteren de stoom iets van de ketel.
Sovjet-minister van buitenlandse
zaken Edoeard Sjevardnadze heeft
in Lagos verklaard dat Moskou
geen geweld gebruikt tegen separa-
tisten in de Baltische republiek. En
in Vilnius hebben de Litouwse rege-

ring en vertegenwoordigers van het
Sovjetleger een 'coördinatiegroep'
gevormd om te voorkomen dat het
tot ongeregeldheden komt tussen
het leger en de bevolking. Gisteren
strooiden helikopters van het Sov-
jet-leger evenwel pamfletten uit bo-
ven Vilnius, waarin wordt opgeroe-

pen tot een demonstratie tegen de
Litouwse regering.

Het leger heeft geweigerd zijn troe-
pen uit bezette gebouwen in de Li-
touwse hoofdstad terug te trekken.
Gisteren werd weer een partijge-
bouw ingenomen. Sovjet-president
Gorbatsjov benadrukte gistermid-
dag de waakzame opstelling van
Moskou in een gesprek met de
Amerikaanse senator Edward Ken-
nedy. „Als er levensgevaar dreigt,
zijn we bereid geweld te gebruiken,
maar ik blijft streven naar een vre-
delievende oplossing", aldus Gor-
batsjov.

In een telefoongesprek met de Li-
touwse president Vytautis Lands-
bergis legde Sovj et-generaal Valen-
tin Varennikov uit dat tot de bezet-
ting van twee partij gebouwen was
overgegaan om een 'verandering
van hun functie' te voorkomen. Het
gerucht ging gisteren een tijdlang
dat de militairen ook het parle-
mentsgebouw in Vilnius wilden be-
zetten.

De Verenigde Staten hebben maan
dag hun bezorgdheid over de ont
wikkelingenin Litouwen geuit.

Nederland heeft zich gisteren bij
monde van ministerVan den Broek
van Buitenlandse Zaken in soortge-
lijke termen uitgelaten. „Het con-
flict in Litouwen dient langs politie-
ke weg en op vreedzame wijze te
worden opgelost", aldus Van den
Broek.

CDA en PvdA:
meer loon

voor leraren

UTRECHT - De Kamerfracties
van de regeringspartijen CDA en
PvdA willen de salarissen van
beginnende leraren verhogen.
De fractiespecialisten T. Nete-
lenbos (PvdA) en W. van de
Camp (CDA) zeiden dat gisteren
op het symposium 'De leraar, de
spil van het onderwijs' in
Utrecht.

De regeringsfracties willen dat
zon salarisverhoging geregeld
wordt in het convenant dat mi-
nister Ritzen (Onderwijs) en zijn
staatsecretaris Wallage met de
onderwijsbonden hopen te slui-
ten. Ritzen en Wallage willen met

dat convenant het imago van het
leraarschap verbeteren.

Netelenbos en Van de Camp ga-
ven met hun uitspraken een snel
antwoord aan de 'Na-hossers',
een actiegroep die hogere aan-
vangsalarissen voor leraren be-
pleit. Deze groep van circa veer-

tig leraren zocht gistermorgen
voor het eerst de publiciteit. De
Kamerleden ontkenden overi-
gens dat hun uitspraken iets met
de Na-hossers te maken hadden.

Minister Ritzen en staatssecreta-
ris Wallage bespreken met de on-
derwijsbonden een groot aantal
zaken die in het convenant gere-
geld zouden kunnen worden. Op
tafel liggen maatregelen die va-
riëren van vergroting van de me-
dezeggenschap, via afschaffing
van de WHSO-korting tot verbe-
tering van de regelingen voor
ouderschapsverlof en kinderop-
vang.

Na telling van circa 70 procent van stemmen:

Rechts grote winnaar
eerste ronde Hongarije

PEDAPEST - Rechtse par-
r-i en partijen die een mid-

voorstaan, zijn deJte winnaars van de zondag
gouden parlementsverkie-
'jSen in Hongarije. Als ge-
M van het ingewikkelde

duurt het nog twee
*ken voordat duidelijk is hoe
zetels in het nieuwe parle-

in Boedapest verdeeld
en worden. Op 8 april°rdt een tweede ronde ge-iden.

,^3t 70 procent van de stemmenJe'd was, stond het Hongaars De-
i cratisch Forum op de eerste

met ruim 24 procent. Op de
t*iede plaats staat de Alliantie van
'Je Democraten met ruim 20 pro-

fy- Derde staat de Partij van Klei-
met ruim 12 pro-

"*' van de stemmen.
l °Pkomst bij de eerste ronde voor
petste vrije verkiezingen in Hon-. l-e sinds 1947 lag zondag op on-

60 procent. 7,85 miljoen Hon-.en mochten hun stem uitbren-gt..

v --president Walter Mondale
JJ* de Verenigde Staten, die een
( j^P buitenlandse waarnemers
O. sprak van 'het ingewikkeldste
}j. Sstelsel dat ik ooit gezien heb.y verklaarde dat zijn delegatie
ijj.ariiem onder de indruk isvan het

open en democratische karak-
L.Van deze verkiezingen.
|u Parlement in Hongarije krijgt
L. Afgevaardigden. Daarvan wor-
L er 176 gekozen via een distric-
jj stelsel. 152 volksvertegenwoor-
l^ers worden via evenredige verte-

-ordiging gekozen in 19 kies-
[J-gen. De resterende 58 zetels
t^ 1* naar partijen die te klein zijn
,j; Anderszins een zetel te behalen.Ijde evenredige vertegenwoordi-
*»ri d's sPrake van een kiesdrempel

-* Procent.

binnen/buitenland

SPD-leider Böhme
stapt tijdelijk op

OOST-BERLIJN - De leider
van de Oostduitse SPD, Ibra-
him Böhme, heeft gisteren tij-
delijk zijn partijfunctie neer-
gelegd naar aanleiding van de
rel die is ontstaan omdat hij
ook zou hebben gewerkt voor
de voormalige Oostduitse vei-
ligheidsdienst Stasi of infor-
matie aan de dienst zou heb-
ben doorgespeeld.

Böhme legt voorlopig ook zijn werk
als parlementslid neer. „Totdat mijn
naam is gezuiverd", zei hij. „De be-
weringen kloppen niet met de waar-
heid", aldus Böhme.

Op een persconferentie sprak de 45-
-jarige Böhme nog eens nadrukke-
lijk tegen dat hij voor de Stasi had
gewerkt. „Ik heb nooitvoor de Stasi
gewerkt en nooit informatie aan de
Stasi verstrekt", aldus Böhme. Hij
zei volledige rehabilitatie te wensen
en daarom een advocaat in de arm te
nemen.

De vice-voorzitter van de SPD, Mar-
kus Meckel, zal Böhme vervangen
en in zijn plaats onder andere de for-
matie-onderhandelingen voeren.
Böhme heeft een onafhankelijke

commissie, die voor de verkiezin-
gen gevormd was om toe te zien op
de ontbinding van de Stasi, ver-
zocht de dossiers over hem in de ar-
chieven te bestuderen.

Aanklacht
Het Oostduitse openbaar ministerie
heeft gisteren meegedeeld dat de
aanklacht tegen de voormalige lei-
ders die van verraad verdacht wer-
den zal intrekken. De openbare aan-
klager deelde mee dat niet bewezen
kan worden dat zij zich schuldig
hebben gemaakt aan verraad. Het
onderzoek naar andere overtredin-
gen van de Oostduitse leiding tij-
dens hun stalinistische bewind
wordt wel voortgezet.

Het gaat om de aanklachten tegen
ex-president Erich Honecker, de
voormalige minister van staatsvei-
ligheid Erich Mielke, de vorige eco-
nomisch adviseur Günter Mittag en
Joachim Herrmannn, verantwoor-
delijk voor propaganda. Zij werden
allen eind vorig jaar afgezet.

Jongetje (11)
overleeft val
voor metro

AMSTERDAM - Een 11-jarig
jongetje heeft in Amsterdam een
val voor een aanstormend metro-
treinstel overleefd. Het ongeval
gebeurde vrijdagmiddag, maar
deAmsterdamse politie heeft het
gisteren pas bekend gemaakt.

Het jongetje rende over het per-
ron van het station Wibautstraat,
struikelde en viel tussen de rails
op het moment dat een trein het
station binnen kwam rijden. Na-
dat de trein gepasseerd was haal-
de een getuige het jongetje tus-
sen de rails weg. Hij was ge-
schrokken, maar had geen
schrammetje opgelopen. Een
vrouw die het ongeval voor haar
ogen zag gebeuren, viel flauw en
moest door de GG&GD weer op
de been worden geholpen. Het
jongetje ging op eigen kracht
naar huis.

NAVO bereid
tot halvering
kernkoppen

BRUSSEL - De landen van de
NAVO zijn bereid hun huidige arse-
naal aan kernkoppen in Europa, dat
4.000 stuks van verschillende mo-
dellen omvat, met minstens de helft
te verminderen. NAVO-experts
hebben daarover tijdens een verga-
dering op 15 en 16 maart jl. overeen-
stemming bereikt.

Op dezelfde bijeenkomst is even-
eens afgesproken zich voor te berei-
den op toekomstige onderhandelin-
gen met het Warschaupact over tac-
tische kernwapens (raketten met
een bereikvan minder dan 500 kilo-
meter). Die voorbereiding is, onder
druk van de snelle ontwikkelingen
rond de Duitse hereniging en de
conventionele ontwapening, inmid-
dels begonnen, zo deelden de bron-
nen mee.

Lubbers op
matje over
minderheden
DEN HAAG - Premier Lub-
bers moet zich in de Tweede
Kamer verantwoorden voor
zijn uitlatingen zondag voor de
radio over een 'minder softe'
aanpak van werkloze minder-
heden. Het Kamerlid Van Es
(Groen Links) zal vandaag een
spoeddebat aanvragen dat nog
deze week plaats moet heb-
ben.

Mevrouw Van Es valt vooral over
ontboezemingen van de minister-
president dat bepaalde groepen
minderheden de sociale verzor-
gingsstaat buiten hun schuld zijn
gaan interpreteren als 'je moet je
eigen brood verdienen, maar lukt
dat niet, dan heb je het sociale ze-
kerheidssysteem' en dat daardoor
bij hen de indruk is ontstaan van
'als je je boterham van een ander
krijgt, je niet hoeft te werken.

VanEs vindt dat tamelijk boude be-
weringen, omdat haars inziens Lub-
bers daarmee de suggestie wekt als-
of culturele minderheden alhier het
wel prettig zouden vinden dat zij
niet hoeven te werken. Zij wil dat de
premier de Tweede Kamer uit de
doeken doet wat het kabinet eigen-
lijk voor ogen heeft als de groep
minderheden niet langer een 'zorg-
sector' mag zijn. De minister-presi-
dent moet dan tegelijk aangeven
welk concreet beleid hem dan voor
ogen staat, meent Van Es.

Ook het Nederlands Centrum Bui-
tenlanders reageerde ontstemd. Di-
recteur M. Rabbae sprak van een
'stemmingmakerij, die nergens
goed voor is.

punt
uit

Celstraf
De rechtbank in Rotterdam
heeft gisteren de 61-jarige Roe-
meense kapitein S.G. G. van
het vrachtschip Borcea tot drie
maanden gevangenisstraf ver-
oordeeld. De rechtbank acht de
man schuldig aan het lozenvan
zware stookolie begin 1988 op
deWesterschelde en het kanaal
van Gent naar Terneuzen. Voor
een veroordeling wegens de
dood van vele vogels op zee en
aan het strand als gevolg van de
lozingenvond de rechtbank on-
voldoende bewijzen.

Aanslagen
In het zwarte woonoord Sowe-
to bij Johannesburg is zondag-
avond een overheidsgebouw
beschoten met twee granaten.
Een uur later ontploften enkele
kleefmijnen bij een elektrici-
teitscentrale in Johannesburg
zelf. De politie verdenkt het
ANC van beide aanslagen, die
bedoeld zouden zijn om de eis
tot een bestand kracht bij te
zetten.

Big Ben
Het luide klokkenspel van de
Big Ben zal enige tijd uit het
vertrouwde stadsgeluid van
Londen verdwijnen. Het 130
ja_ar oude uurwerk, dat uitto-
rent boven de Houses of Parlia-
ment in de Britse hoofdstad, is
aan revisie toe. De tijd zal Big
Ben echter blijven aangeven.

Stormen
Als gevolg van zware stormen
gepaard gaande met hevige re-
genval zijn het afgelopen week-
einde in het noorden en het
oosten van Bangladesh ten
minste 34 mensen om het leven
gekomen en 800 gewond ge-
raakt.

Griezelfilm
De Britse film 'Night Breed'
van de regisseur Clive Barker
heeft de prijs gekregen voor de
beste griezelfilm tijdens het af-
gelopen weekeinde in Amster-
dam gehouden 'Weekend of
Terror, part VII. De prijs, de
Silver Screen Award, is dit jaar
voor het eerst uitgereikt, zo
heeft Film Events, de organisa
tor van het festival, gisteren be
kend gemaakt.

Overleden
De streekromanschrijfster'Ja-
nnetje Visser-Roosendaal is op
90-jarige leeftijd overleden in
haar woonplaats Venhuizen.
Dat is pas bekend geworden
nadat de schrijfster vrijdag in
besloten kring was begraven.,
Visser-Roosendaal begon in de
crisistijd uit geldnood met
schrijven. In totaal schreef ze
29 romans. De titel van de laat-
ste is 'Alles op zijn tijd. Ze was
bezig aan haar dertigsteroman.

Ichthyosaurus
In het oosten van Frankrijk is
het fossiel van een ichthyosau-
rus, een vishagedis, gevonden,
zo is gisteren vernomen in krin-
gen van deskundigen op dit ge-
bied. De vondst werd gedaan in
Noirefontaine aan de Doubs.
De ichthyosaurus kwam 180tot
190 miljoen jaar geleden voor,
kon een lengte bereikenvan 3,5
meter en een gewicht van onge-
veer een ton.

Yad-Vasheni
De Israëlische ambassadeur,
Zev Sufott, reikt dinsdag3 april
in het Koninklijk Instituut voor
de Tropen te Amsterdam 78 Ne-
derlanders de Yad-Vashem-on
derscheiding uit, zo heeft de Is-
raëlische ambassade in Den
Haag gisteren meegedeeld.
Deze onderscheiding wordt
verleend voor moed en opoffe-;
ringsgezindheid tijdens de
Tweede Wereldoorlog, waar-!
door joden het leven kon wor-'
den gered.

'Misleidend'
Het College van Beroep van de
Reclame Code Commissie
heeft een uitspraak van deze
commissie bevestigd waarin
wordt gesteld dat de Stichting
Bovag/RAI misleidend is ge-
weest in een brochure over 'de
auto en het milieu. Volgens het
College van Beroep laat de bro-
chure 'de onjuiste indruk ach-
ter bij de consument dat het ge-
bruik van van de auto niet of
nauwelijks bijdraagt aan de mi-
lieuproblematiek.

'Vredesfront'
De in ballingschap levende Af-
ghaansekoning Zahir Shah zal
worden uitgenodigd naar Ka-'
boel terug te keren om de op-,
richtingsvergadering bij te wo-
nen van een breed opgezet
'Vredesfront'. Dit heeft een
functionaris van de regerende
Democratische Volkspartij van
Afghanistan meegedeeld.

Asiel
Polen heeft 500 vluchtelingen
uit Arabische en Afrikaanse
landen die door Zweden waren
geweigerd, tijdelijk asiel ver-
leend, zo nebben Poolse kran-
ten gemeld.

Zwarte betogers op de vlucht

" Zie ook pagina 4

" Zwarte demonstranten
rennen in paniek weg voor
de Zuidafrikaanse politie,
die gisteren in het woonoord
Sebokeng, ruim 50 kilometer
ten zuiden van Johannes-
burg, ten minste acht zwarte
betogers doodschoot. Hon-
derden demonstranten
raakten bij het incident ge-
wond. De demonstranten in
Sebokeng wilden zich aan-
sluiten bij een grote protest-
mars die naar de industrie-
stad Vereeniging zou voe-
ren. Tot de mars was opge-
roepen door het Verenigd
Democratisch Front. Doel
was om bij het hoofdkwar-
tier van de regerende Natio-
nale Partij in Vereeniging
lucht te geven aan een aan-
tal grievenzoals te hoge hu-
ren en tarieven. In andere
zwarte woonsteden in de
omgeving van Johannes-
burg was het eveneens on-
rustig.

.y Zie ook pagina 4

'■ . (ADVERTENTIE)
——-^————

____________ - .—.^^—

OOK MOOIE OGEN HEBBEN SOMS HULP NODIG...

Jjß^ ' ■ -?-S§jM _-_f^___

KONTAKTLENZEN-BRILLENSPECI AALZAAK

/jÉÉjj^A —hnCOnn Honigmanstraat 37, HeerlenMI Hfe) I l_-l IOoUI I Telefoon 045-716705
\___^/ Oogmeetkundige - Opticien - Kontaktlensspecialist

(ADVERTENTIE)

ita *«s■-_■.__£' __»*B-JW-è^^B-gsHf-*?- Jftg_HBB|Bsa| K__b_S

_____P*P_-^i^^T *^P^^_____ï!iiMi^W wwwHß

Lente-aanbiedingen

Dinsdag 27 maart 1990 "3Limburgs dagblad ,



Nepal van grove
schending

mensenrechten
beschuldigd

SINGAPORE - Asia Watch, een
Amerikaanse mensenrechtenorga-
nisatie, heeft gisteren de Nepalese
regering beschuldigd van grove
schending van de mensenrechten.
In een poging om de lopende cam-
pagne voor een meer partijen demo-
cratie de kop in te drukken, heeft de
regering de vrijheid van meningsui-
ting ernstig beperkt, zijn honderden
vreedzame betogers opgepakt en
worden gevangenen systematisch
gemarteld, zo blijkt uit een onder-
zoek van een Asia Watch team in
Nepal.

In een gedocumenteerd verslag be-
schrijftAsia Watch, dat gevangenen
dagenlang zonder voedsel zitten,
geen medische verzorging krijgen
en in ijskoud water moeten staan.
De Nepalese regering zou voorts
niet de moeite hebben genomen om
de klachten over mishandelingen te
onderzoeken. Asia Watch dringt aan
op een gerechtelijk onderzoek door
de autoriteiten.

Een woordvoerder van de Nepalese
regering wees de beschuldigingen
van Asia Watch als 'ongegrond' van
de hand. Hij zei, dat 'mensen altijd
gewond raken als demonstraties uit
elkaar worden gedreven of tegen-
stand wordt geboden tegen arresta-
ties.

Een justitieel onderzoek is volgens
de woordvoerder niet nodig omdat
de gekozen lokale raden, zoals
stadsraden, van mening zijn dat de
stappen die door de politie zijn ge-
nomen, noodzakelijk waren. De re-
geringswoordvoerder zei ten slotte
dat de mensenrechten in de grond-
wet zijn verankerd.

Das niet langer
verplicht aan
universiteit

LEIDEN- Hoogleraren hoeven
niet langer een stropdas te dra-
gen bij officiële gelegenheden,
zo heeft het college van deca-
nen van de Leidse universiteit
besloten.

Het besluit is genomen nadat
enkele weken geleden de Leid-
se hoogleraar Bertels bij een
promotie werd weggestuurd
omdat hij geen stropdas droeg.
Bertels overtrad daarmee de of-
ficiële kledingvoorschriften en
de universiteit haalde met deze
rel zelfs de landelijke pers.
Op voorstel van rector-magnifi-
cus Beenakker hebben de de-
canen vastgesteld dat de kle-
dingvoorschriften beschouwd
moeten worden als een 'drin-
gend advies' maar niet letterlijk
opgevolgd behoeven te wor-
den.

Wapenakkoorden
Als de Litouwse onafhankelijk-
heidsbeweging de kop wordt in-
gedrukt, kan dat een gevoelige
slag betekenen voor de aanzien-
lijk verbeterde betrekkingen van
Moskou met het westen, menen
de Litouwers en westerse diplo-
maten. Zo zouden bijvoorbeeld
de vrijwel voltooide akkoorden
voor de halvering van het aantal
strategische kernwapens en de
vermindering van conventionele
troepen in Europa in gevaar kun-
nen komen.

De Amerikaanse minister van
Defensie Cheney verklaarde zon-
dag dat militair ingrijpen in Li-
touwen ook 'aanzienlijke, nega-
tieve gevolgen' zou hebben voor
de betrekkingen van de Sovjet-
unie met de Verenigde Staten.
Cheney zei dat Litouwen hetzelf-
de recht zou moeten krijgen als
de DDR. namelijk het recht op
zelfbeschikking.

Gewelddadig ingrijpen in Litou-
wen zal waarschijnlijk ook nade-
lige gevolgen hebben voor de
buitenlandse investeringen die
de Sovjet-economie zo dringend
nodig heeft. Vorige week erken-
de het Kremlin voor het eerst dat
de economie er zo slecht aan toe
is, dat er misschien regelrechte
buitenlandse hulp geboden moet
worden, zoals bij andere Oosteu-
ropese landen al het geval is.
Moskou is gewaarschuwd door
het feit dat de buitenlandse kre-
dieten aan China werden stopge-
zet na het bloedige optreden op
het Plein van de Hemelse Vrede
in Peking. En het buitenlandse
bedrijfsleven is nog altijd niet
happig om terug te keren naar
China.

Opschudding
Maar ook binnen de Sovjetunie
zou ingrijpen van het leger in Li-
touwen veel opschudding teweeg
brengen, zoals al eerder gebeurde
toen troepen met geweld een
eind maakten aan een vreedzame
demonstratie in de Georgische
hoofdstad Tbilisi iri april vorig

jaar. Het leger zelf zou wel eens
terug kunnen deinzen voor een
gewelddadige aanpak. In januari
demonstreerden moeders tegen
de mobilisatie van hun zoons om
de orde te herstellen in Azer-
baidzjan, de republiek in de Kau-
kasus die in een bitter conflict
met het naburige Armenië is ver-
wikkeld. De demonstratie had tot
gevolg dat snel een eind werd ge-
maakt aan de mobilisatie.

Na afweging van alle voor- en na-
delen van Gorbatsjovs harde op-
stelling blijven de Litouwers zit-
ten met de vraag waarom hij deze
zenuwenoorlog is aangegaan. In
het ergste geval, vrezen ze, be-
reidt hij de weg voor een gewa-
pende interventie. In het gunstig-
ste geval dwingt hij alle Litou-
wers, van de politie tot een ieder
die een jachtgeweer bezit, open-
lijk en met risico's voor de eigen
persoon partij te kiezen.

Niettemin geloven de meeste
mensen in Litouwen nog altijd
dat de problemen op vreedzame
wijze opgelost kunnen worden.
De Amerikaanse adviseur van de
Litouwse regering Bill Hough,
een deskundige in internationaal
recht, zei dan ook: „Als Gorbats-
jov ze de vrijheid geeft, zullen ze
zo dankbaar zijn dat ze zijn stand-
beeld in plaats van dat van Lenin
zullen oprichten."

arm imse

Turkse kolonels
verongelukt

in België
BRUSSEL - Drie Turkse kolonels
die geaccrediteerd waren bij het
hoofdkwartier van de NAVO in
Brussel, zijn zondag om het leven
gekomen bij een auto-ongeluk even
buiten de Belgische hoofdstad.

Naar de politie gisteren verklaarde
was een van de kolonels op slag
dood toen een auto in botsing kwam
met het voertuig van de kolonels.
De andere twee overleden aan hun
verwondingen nog voordat zij naar
een ziekenhuis konden worden
overgebracht. I
De chauffeur van de auto van de ko-
lonels werd zwaargewond.

binnnen/buitenland
SPD verslaat CDU
KIEL - De Westduitse sociaal-de-
mocraten hebben voor het eerst in
40 jaar bij de gemeenteraadsverkie-
zingen in Schleswig-Holstein meer
stemmen behaald dan de christen-
democratische CDU.
De officiële uitslag is 42,9 procent
van de stemmen voor de SPD tegen
41.3 procent voor de CDU (was 40,3
procent tegen 44,2 procent in 1986).
De uitslag wordt door de SPD als
een goed voorteken gezien voor
deelstaatverkiezingen in
Nordrhein-Westfalen en Saksen,
hoewel de SPD bij de verkiezingen
voor het parlement van Schleswig-
Holstein in 1988 nog op 54,8 procent
uitkwamen.

Bevolking gelooft nog steeds in vreedzame oplossing

Litouwen test
voor perestrojka
VILNIUS - Ondanks het wapengekletter van Sovjet-presi-
dent Gorbatsjov blijven de Litouwers zichzelf voorhouden
dat hij hun onafhankelijkheidsstreven niet echt de kop in zal
drukken, omdat dat het eind van zijn perestrojka zou beteke-
nen. Veel westerse diplomaten en politici delen die mening.

Zaterdag rolde een konvooi
tanks de Litouwse hoofdstad Vil-
nius binnen en eerder had Gor-
batsjov een reeks decreten uitge-
vaardigd, waarin hij onder meer
eiste dat de Litouwers hun vuur-
wapens inleveren en dat een eind
wordt gemaakt aan de werving
voor een vrijwillige militie. Zon-
dag werden twee partijgebouwen
door paratroepen bezet.

voorzichtiger gemaakt. Donder-
dag deed de Litouwse regering
een beroep op de internationale
gemeenschap om zich uit te spre-
ken tegen een mogelijk ingrijpen
van het Rode Leger, en zaterdag
werd door het parlement een mo-
tie aangenomen dat de regerings-
macht automatisch zou worden
overgedragen aan de Litouwse
diplomatieke vertegenwoordiger
in Washington als de regering
wordt gearresteerd of aangeval-
len.

Ondanks dit alles is het zondag
rustig gebleven in Vilnius en de
meeste mensen lijken weinig
bang voor een militaire actie.
Gorbatsjov en zijn adviseurs heb-
ben ook zelf gezegd dat ze geen
geweld zullen gebruiken. Maar
Gorbatsjov heeft tevens ver-
klaard dat hij de Sovjetunie bij-
een zal houden, en de Litouwers
heeft hij er met overreding en
pressie nog niet toe kunnen be-
wegen hun onafhankelijkheidsi-
deaal op te geven. Daarbij staat
hij voor de moeilijke taak dat hij
moet laveren tussen boze conser-
vatieven die korte metten willen
maken met bewegingen die voor
afscheiding van de Sovjetunie
ageren, en hervormers die het Li-
touwse onafhankelijkheidsstre-
ven steunen.

De Sovjetunie 'pleegt problemen
in binnen- en buitenland op te
lossen met geweld', zei Algiman-
tas Cekuolis, die Litouws afge-
vaardigde in het Congres van
Volksafgevaardigden in Moskou
was tot 11 maart.

Gorbatsjovs harde maatregelen
sinds Litouwen op 11 maart de
onafhankelijkheid uitriep, heb-
ben de Litouwers daarom wel

" Ondanks militair vertoon - hier rollen Sovjet-tanks het noordelijk stadsdeel van de Litouwse hoofdstad Vilnius binnen -
lijkt de bevolking niet bang voor een gewelddadige onderdrukking van haar streven naar onafhankelijkheid.

Hoogleraar: enige kans voor sociale vernieuwing
'Fundamenteleaanpassingverzorgingsstaat nodig'

UTRECHT- Het proces van sociale
vernieuwing in Nederland heeft al-
leen kans van slagen als de sociaal-
economische ordening van de ver-
zorgingsstaat 'een fundamentele
aanpassing ondergaat. Het inzicht
dat juist die structuur verantwoor-
delijk is voor de veel te geringe deel-
name aan de arbeidsmarkt, de ge-
brekkige inpassing van minderhe-
den en het weinig doeltreffende
overheidsbeleid maakt een herbe-
zinning noodzakelijk.

Deze kanttekeningen plaatste prof.
dr H. Adriaanseifs, hoogleraar alge-

mene sociale wetenschappen aan de
Rijksuniversiteit Utrecht en lid van
de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid, gisteren in de
Diesrede bij gelegenheid van de
354ste verjaardag van de RUU.

Adriaansens wil niet meezingen in
het koor van critici dat het kabinet
verwijt dat sociale 'vernieuwing een
lege huls is. „Sociale vernieuwing is
een programma dat in vele opzich-
ten nog niet is ingevuld, maar waar-
van het einddoel in ieder geval wel
helder is: een aan de tijd aangepaste
verzorgingsstaat," aldus Adriaan-

sens.
De hoogleraar bepleitte een funda-
mentele benadering van het proces
van sociale vernieuwing. „Het heeft
weinig zin om, nu het economisch
beter gaat, alleen maar voor korte
termijn-oplossingen te kiezen in
plaats van ook en vooral te investe-
ren in de immuniteit van de verzor-
gingsstaat op langere termijn". Toe-
gespitst op de betekenis van arbeid
in de. samenleving: maatregelen als
heroriënteringsgesprekken, werk-
ervaringsplaatsen, jeugdwerkga-
rantieplan, banenpools en loonkos-
tensubsidies veranderen weinig aan

de sociaal-economische structuur
van de verzorgingsstaat.
Adriaansens verwacht veel meer
succes van maatregelen die het sys-
teem zelf herordenen, bij voorbeeld
een andere verdeling van de sociale
premielasten. Groepen laag en on-
geschooldemensen die nu weinigof
geen kans op een baan hebben, zou-
den door lagere premies goedkoper
zijn en dus meer kans op werk heb-
ben. Ook het invoeren van een sa-
menhangend stelsel van verlofrege-
lingen kan volgens Adriaansens bij-
dragen aan een betere toerusting en
motivatie van werknemers. Vooral

vrouwen zouden een stimulans j

gen om te gaan werken als heto
tingstelsel is geïndividualiseer "

In het welzijnsbeleid moet y.^^**
Adriaansens de 'preoccupatie^
inkomen vervangen worden Ti
een oriëntatie op zinvolle a'^i-
„Ook in de huidigeverhouding ge-
arbeid nog steeds het beste P£; d*
tieve medicijn tegen armoeo
socialearmoede incluis."

Eerste veroordeling
in Recruitschandaal

TOKIO - De Recruitaffaire, het
grootste financiële schandaal in de
Japanse geschiedenis, heeft tot een
veroordeling geleid. Het schandaal
bracht één premier ten val en leidde
er mede toe dat een ander zijn ont-
slag moest indienen. Een rechtbank
in Tokio bepaalde gisteren dat Shin-
geru Kano, een hoge functionaris
van het ministerie van Arbeid, zich
schuldig had gemaakt aan corrup-
tie.

Kano, die hoofd was van de afdeling
arbeidsbemiddeling van het minis-
terie, zou het soortgelijke dochter-
bedrijf van Recruit gunsten hebben
verleend. Hij werd veroordeeld tot
één jaar gevangenisstraf en ruim
16.000 gulden boete. De functiona-
ris liet zich uitgebreid fêteren door
Recruit. Het is de eerste veroorde-

ling in de vijf rechtzaken die"
menteel lopen tegen twaalf ■*

dachten.

Het Recruitschandaal barstte -j
1988 in volle hevigheid los. Het
trof onder meer de verkoop van]
goedkope aandelen van het beol
politieke contributies en al'cl
vormen van vermaak voor hoge3
litici van de regerende Liberaal']
mocratische Partij,'alsmede z_W
lieden.

De affaire dwong premier Nob-j
Takeshita vorig jaar af te treden
droeg ook bij tot de val van zijn"
volger Sosuke Uno, die aftrad n*
grote nederlaag van de LDP M
verkiezingen van de Japanse Hos1
huis. '

Ook aantal terechte klachten gestegé

Steeds meer mensen
doen beroep op de

Nationale Ombudsman
DEN HAAG - Steeds meer mensen
doen een beroep op de Nationale
Ombudsman. Het afgelopen jaar
wisten zon 13.000 mensen de weg
naar hem te vinden na onoplosbare
conflicten met overheidsorganen,
een stijging van ruim 18 procent
met het jaar daarvoor. Dat blijkt uit
het jaarverslag van de Ombudsman
dat gisteren werd gepresenteerd.
Het aantal terechte klachten steeg
ook. In 76 procent van de gevallen
waren de klachten terecht en moest
Ombudsman mr drs M. Oosting
concluderen dat de overheid niet
behoorlijk had gehandeld. Het jaar
daarvoor bedroeg dat percentage
69. Vier van de vijfklachten betroff-
fen verkeerde informatieverstrek-
king, drie van de vier over het tem-
po van werken bij de overheid.

Veel klachten betroffen de ministe-
ries van Financiën, Justitie en de
politie. Naast het werktempo en het
verstrekken van verkeerde informa-
tie scoorden klachten over de be-
handeling door ambtenaren, de re-
delijkheid van genomen beslissin-
gen en het niet in acht nemen van
bindende beslissingen hoog. Klach-
ten over het ministerie van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer werden het meest
gegrond verklaard: dat gebeurde in
93 procent van de rapporten.

De Ombudsman deed 73 van de
1022 uitgebrachte rapporten af met
een aanbeveling aan de betrokken
overheidsinstantie. 43 daarvan wer-
den opgevolgd, zes niet. De overige
rapporten waren eind vorig jaar nog
in behandeling. In een aantal geval-
len nam de overheid maatregelen

tijdens het onderzoek. 173 klag(
verzochten om stopzetting, ill ■meeste gevallen omdat zij in-*
dels tevreden waren gesteld.

i9*"l" Mr drs M. Oosting (rechts) overhandigt het jaarverslag van de Nationale Ombudsman *
aan Tweede Kamer-voorzitter Deetman.

Wrang
Verkeerde overheidsbeslissinli
leiden er vaak toe dat de burger
het verkeerde been wordt gezet
vervolgens zelf een verkeerde
slissing neemt zoals bij voorts
het te laat invullen van een for'
lier, zo constateert Oosting-
vindt het wrang dat in die situa
het nadeelvolledig bij de burger
en de overheid er vaak zelfs V°
deel aan over houdt zoals het f
hoeven uitbetalen van subsidie-

De overheid moet haar werkte."
opvoeren, interne behandelingB,
mijnen instellen en consequeij* 1verbinden als die termijnen niet s
haald worden. „Daarbij kan wor-V
gedacht aan aanspraken op scha
vergoedingen als gevolg van ve*r
gingen in de behandelingvan sU»-,
die-aanvragen."

Geduld
De Nationale Ombudsman doe-
zijn rapport ook een suggestie v,j
een nieuwe 'ambtsinstructie'- .
vindt dat het geduld van de ati\2
naar in principe altijd groter fl,
zijn dan dat van de burger, ook *3
neer zich uitzonderlijke siU*a*J
voordoen. „De ambtenaar is
medeburger," zegt Oosting, ~hjJ j
zich kunnen leiden door de ge"jr2
te: wat gij wilt dat u geschiedt, °dat ook uw medeburgers."

Evenwicht
De hoogleraar is kritisch ove e-
keus van het kabinet om .d*
meenten meer te belasten "/ro je^
uitvoering van de sociale v ew
wing. Het is van meer beiai& ~,31
.evenwicht te vinden tussen c ,^M
en decentraal beleid. De "'""beie--1
overheid moet wat algenneer
betreft helemaal niet terugtre. t>*"
„Van sociale vernieuwing "" d*
stuurlijke zin is pas sprakea eet\te'
experimenten van de £*-",";"<_ c<>!j_
ook voor het algemene be* -jeS*.:.
clusies kunnen worden 8 j,erU
leerd die bijdragen aan "^„.is-*.-
king van het sociaal-econ"
systeem van de verzorg'l**s
aldus Adriaansens.
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Dirigent Thomas Sanderling
Solist: Boris Berman, piano

Programma:
Alexander Borodin - Een steppenschets uit

Midden-Azië
Sergej Prokofjef - Pianoconcert nr. 5
Nicolai Rimsky-Korsakof - Shéhérazade

In 1973 emigreerde de Rus „__^^.
Boris Berman naar Israël. Hij fc^zette er zijn in Rusland glans- JÊ __
vol begonnen carrière voort J| HS***^^ fek
en werd een van Israëls suc- V
cesvolste pianisten. Hij maakte r _. -^Swtevens naam als getalenteerd 9K «^V-ÉWprogrammamaker. Momen* *"\ . ï**¥
teel woont Berman in de Ver- I BÉ
enigde Staten en treedt we- mm jN^ Ik
reldwijd op als gevierd con- | ft f Zgfl
certpianist. Een criticus be- | %|B
schreef hem als „het soort pia- |I|| &MrÊÈm
nist waarover je droomt, maar ___■/!__. m
in feite zelden te horenkrijgt". É_K_
do. 29 maart Venlo ftH_B___i Rot
20 uur De Maaspoort
(077)-517000

vr. 30 maart Heerlen za. 31 maart Maastricht
20 uur Stadsschouwburg 20 uur Staargebouw
(045,-716607 (043.-293828



Emoties
Duidelijk werd het ook dat het na-
derende jaar 1992 in de Nederlandse
bankwereld veel emoties los maakt
en tot zeer verrassende stappen kan
leiden. Met het oog hierop was het
begrijpelijk dat alle nog notering
vindende bankaandelen vanmor-

gen direct enkele guldens hoger no-
teerden. Dit onder het motto: je
weet het maar nooit bij de beleggers
en de wetenschap in de beurshoe-
ken dat vaak het ene het andere uit-
lokt. Mocht defusie een feit worden,
zo oordeelden vele beurslieden, dan
worden de overblijvende banken
meteen een klein bankje en dat zou
best tot snelleacties kunnen leiden.

Wel is de beurs het erover eens dat,
juist omdat het een fusie zou wor-
den van twee gelijkgerichte onder-
nemingen, de vakbonden wel eens
sterke weerstand zouden kunnen
bieden. In het verleden zijn ook de
fusies tussen de Amsterdamsche
Bank en de Rotterdamsche Bank,
alsmede tussen de Twentsche Bank
en de Nederlandse Handel Maat-
schappij niet zo vlot verlopen als
was verondersteld. De praktische
uitwerking veroorzaakte destijds
vooral onder het personeel van
plaatselijke kantoren veel onrust.

'Haal-en technische industrie het meest 'de grens over'

borgen om uitbesteden
werk in buitenland

RINGEN - Onder de Nederlandse bedrijven is de metaal-
,-ttrotechnische en machine-industrie de grootste uitbeste-
Jan werk. Tevens laten deze ondernemingen onderdelen
**et werk het meest in het buitenland uitvoeren., jB>" constateert drs E. Leuse Faculteit der Ruimtelijke■ Schappen aan de Rijksuniver-
i '1 Groningen. Hij stelde met
l .van de overheid een onder-
I 'jl naar de manier waarop het
vr'andse bedrijfsleven gedeel-
*n de produktie bij andere on-
jerningen hier of in het buiten-

_erbrengen.

,'Jn opmerking deelt Leus deJf^n het ministerie van Econo-
|J[e Zaken om het relatief groot
j opdrachten dat niet in Neder-
jv^ordt geplaatst, maar naar be-

-■ over de grens gaat. „Een
Nederlandse toeleveringsin-

dustrie is niet alleen van belang
voor de bestaande bedrijven in ons
land, maar ook gunstig voor het ves-
tigingsklimaat van buitenlandse on-
dernemingen," zegt de Groningse
onderzoeker. Hij wijst er in dit ver-
band op dat Nederland niet voor-
komt bij de vijfpopulairste investe-
ringslanden voor Amerikaanse be-
drijven.*
Het onderzoek toont aan dat 40 pro-
cent van de metaal- en technische
industrie in de afgelopen jaren meer
dan 10 procent van hun activiteiten
in het buitenland plaatsten. Gedeel-
ten van de produktie werden in an-
dere landen uitgevoerd. Het gaat
vooral om de Bondsrepubliek
Duitsland, België, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk.Goederenvervoer

Benelux in 1991
vollegid vrij
ij. HAAG - In de Benelux zal per
:'Uari 1991 volledige cabotage-

yTlc* van goederenvervoer over
>LjB gaan gelden. Nederlandse
\taiito's mogen dan vrij bin-
ids vervoer verrichten in Bel-

►*" Luxemburg. Hetzelfde geldt
1 uit deze landen iner*and.

jjter Maij (Verkeer) heeft dataar Belgische collega Dehaene
|t _ken, zo heeft het departe-van Maij gisteren meegedeeld.
.?-- jaar zullen de wetgevingens? drie landen op elkaarworden

zo is overeengekomen.

Voorbeeld
Leus noemt een duidelijk voor-
beeld. DAF-Trucks laat meer dan de
helft van de totale uitbestede waar-
de aan toeleveringsprodukten uit de
Bondsrepubliek komen. Het gaat
om een bedrag van 700 miljoen gul-
den. Het bedrijf kent in Nederland
slechts tien toeleveranciers tegen-
over eenendertig in het buurland.

De onderzoeker keek niet alleen
naar de metaalbedrijven en techni-
sche ondernemingen, maar bestu-
deerde ook het uitbestede werk van
andere bedrijven (aardolie, chemie,
papier, drukwerk, hout, bouwmate-
rialen, textiel, kleding, leer en voe-
dings- en genotmiddelen). Onge-
veer de helft van alle ondernemin-
gen besteedt delen van de produk-
tie uit.
De Groningse onderzoeker raadt de
regering aan de positie van de toele-
veringsindustrie te versterken, te-
meer omdat de concurrentie in deze
sector in West-Europa sterk aan het
toenemen is met dalende prijzen.

beurs
overzicht

Positief
- Op de Amster-

|j~e effectenbeurs is maandag
C*«ieuws over een mogelijke

*Ussen ABN en Amro als
%1 °m ingeslagen. Het geza-

persbericht van ABN-
\j° met een zes regeltjes tel-
'as h te^st over fusiegesprekken
't) ,j gesprek van de dag zodat
'"**_ *->eursvloer en zelfs in het
rjv.r^rant de discussies daar-
in e gehele dag te volgen wa-

k
r 'COn e beurs zien maan-

l>. S j,.oesteren in een stroom van
Veref nieuws. De stemming
St h

*^e Deurshandelaren was
Vk . de hogere dollar, een
l.j, .e stijging van de Nikkei-in-
v.i. J1Japan en het aantrekken
jSk 6 °bhgatiekoersen. Ook de
J'f-r,^ "Vinsten op de beurs van
J&le„ Ur* en Londen gaven de
*._ fSers moed.?Wat-del in de stukken vanS,er.en Amro was maandag ver-
r°stb' maar concurrent NMB-Sk anlt kon in -*e ochtenduren
'<>ori Omhoog schieten tot een
U°,2o R*g hoogtepunt van f

> ' Voi net sluiten van de han-Vr rllet de NMB-Postbank de
,*9»net een Plus van f L5O opKS {3< 11 Procent).
.Vktff *^58 genoteerde fondsen
-9,4 *;r' 153 noteringen winst
NSr_roeent». terwijl slechts 33
j .. n°mlaag ginëen (12>7 Pro"s'f.g' Ue CBS-stemmingsindex
h -■ h» 114.?0 punten op vrij-
iU*ite.h een eindstand van 116Ne *n maandag. De CBS-koers-
-1& *_ an&e termijnindex) no-

.Ulteindelijk een stand vani 5,5 n e§enover een slot van
f-Ude

°p vr*Jdag. De handel be-
v-,87 een totaal omzet van
t.**JOf. milJard, waarvan f 547
L-r H

aan aandelen-. .<■ ,ac hoofdfondsen was het
rjficj J^idelijk. Onder de top-40ci' 6r* en has er maar één daler te
_■SsfrL, 1 was het automatise-V^torids HCS.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs.
Hoof-I.ondsen v.k. _.k,
AEGON 107,70 110,00
An"'d 126,50 127,10Akzc- 129,00 131,50
A.B.N. 40,10
Alrenta 152,50 152,80
Amev 56,70 58,00
AmroA. in F. 87,90 88,20Amro-Bank 79,10
Borsumij W. 73J0 75,20Bührm.Tet. 60,00 61,20
C.S.M.eert. 80.00 80 20
DAF 33,90 34,90
Dordt.Petr. 131,00 132,10
DSM 118,50 119,90
Elsevier 81,50 82,00
Fokker eert. 41,20 41,80
Gist-Broc. c. 27,90 28,20
HCSTechn. 12,90 12,80
Heineken 113,10 114,10
Hoogovens 79,50 80*10
Hunter Dougl. 97.30 97,30
Int.Müller 93,00 9320
KLM 38,50 38^70
Kon.Ned.Pap. 42,10 42,50
Kun. Olie 144,70 146^00
Nat. Nederl. 70,70 7190
NMB Postbank 48,30 49^80
Nedlloyd 98,00 9990
Océ-v.d.Gr. 297,00 300,00
Pakhoed Hold. 167,80 168,50
Philips 42,60 43.00
Robeeo 97,60 99,30
Rodamco 79,50 79,70
Rolinco 94,70 96,70
Rorento 57,40 57,60
Stork VMF 49,20 49,40
Unilever 147,50 149,30
Ver.Bezit VNU 105,00 105,50
Volmac Softw. 46,50 48,50
VOC 40,10 40,60
Wessanen 65,50 66,60
Wolters-Kluwer 49,00 49,60

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 70,00 72,00
ACF-Holding 34,10 35,80
Ahrend Gr. c 247,00 242,00b
Air Holland 27,10 27,10
Alg.Bank.Ned 40.80
ABN (div'9o) 38,60
Asd Opt. Tr. 19,80 19,80
Asd Rubber 5,35 5,35
Ant. Verff. 410,10
Atag Hold c 97,00 95,00
Aut.lnd.R'dam 90,00 89,00
BAM Groep . 93,00 94.50
Batenburg 89.20 89,20
Beers 135,00 135,00
Begemann 136,50 136,50
Belindo 318,00 320,00
Berkels P. 5,20 5,20 a
Blydenst-Wül. 31,20 31,90
Boer De, Kon. 324,00 325,00
de Boer Winkelbedr. 63,20 63,50
Bols 166.50 168,00
Boskalis W. 15,50 15,50

Boskalis pr 19,40 19,25
Braat Beheer 45,30 45,30
Breevast 16.90 16,90
Burgman-H. 3300,00 3300,00
Calvé-Delft pr 800,00 800,00
Calvé-Delft c 963,00 982,00
Center Parcs 50,90 50,80
Centr.Suiker 79.00 79,20
Chamotte Unie 6,70 6,70
Cindu-Key 198,00 248,00
Claimindo 315,00 315,00
Content Beheer 22,50 22,90
Cred.LßN 49,00 50,00
Crown v.G.c 87,50 90,50
Delft Instrum. 49,50 50,20
Desseaux 242.00 243,00
Dorp-Groep 34,90 35,00
DSM (div'9o) 115,00 113,50
Eeonosto 337,00 337,00
EMBA , 125,00 125,00
Erikshold. 117,00 118,00
Flexovit Int. 96,00 94,80
Frans Maas c. 101,70 102,30
Furness 132,50 133,00
Gamma Holding 83,00 83,50
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 30,80 ' 30,60
Geveke 46,60 46.60
Giessen-de N. 264,00 269,00
Goudsmit Ed. 395,00 393,00
Grasso's Kon. 136,00 137,50
Grolsch 151,00 152,00
GTI-Holding 199,50 202,00
Hagemeyer 108,50 109,00
IdemV_div.'B9 105,50 106,00
HAL Trust B 14,90 15,00
HALTrust Unit 14,90 15,00
H.B.G. 190,00 186,50
Hein Hold 95.70 96,60
Hoek's Mach. 173,50 173,50
Heineken Hld 95,70 96,60
Holl.SeaS. 1,14 1,14
Holl.Kloos 425,00 445,00
HoopEff.bk. 11,10 11,10
Hunter D.pr. 4,45 4,45
ICA Holding 16 80 16,80
IHC Caland 42,80 42,70
Industr. My 213,00 214,00
Infotheek 24,20 24,10
Ing.Bur.Kondor 565,00 570,00
Kas-Ass. 47,20 47,50
Kempen Holding 15,10 15,40
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 6900 6900
KBI3 c. 69,00 69.00
Kon.Sphinx 131,00 132,00
Koppelpoort H. 294,00 294,50
Krasnapolsky 195,00 195.00
Landré _■ Gl. 64,50 b 68.80
Macintosh 40,30 41,00
Maxwell Petr. 690,00 700,00
Medicopharma 61,50 62,00
Idem (div9o) 59,00
Melia Int. 5,80 5,80
MHVAmsterdam 18,90 22,00bMoeara Enim 1210,00 1215,00
M.Enim 08-cert 15800,00 15800,00
Moolenen Co 26,80 27,70
Mulder Bosk. 77,00 76,00

Multihouse 7,90 7,80
Mynbouwk. W. 416,50 417,50
Naeff 300,00
NAGRON 49,00 48,80
NIB 615,00 615,00
NBM-Amstelland 18,80 19.00
NEDAP 368,50 369,00
NKFHold.cert. 339,20 339,00
Ned.Part.Mij 41,40 41,40
Ned.Springst. 10000,00
Norit 1035.00 1025,00
Nutricia gb 70,50 72.00
Nutricia vb 80,50 82,00
Nijv.t.Cate 91.00 93,00
Nijv.Cate d'9o
Oce-vdGr.div9o - -Omnium Europe 14,20 14.20
Orco Bank c. 69.20 69,70
OTRA 216,00 222,50
Palthe 95,00 b 103,50
Philips div.'9o 40,60 41,40
Pirelli Tyre 32,60 32.60
Polygram 35,70 36.70
Polynorm 112,00 115.00
Porcel. Fles 184,00 184,00
Ravast 45,40 45,40
Reesink 74,50 75,00
Riva 50,00 50,00
Riva (eert.) 49,00 49,00
Samas Groep 63,00 65,00
Sarakreek 29,80 29,80
Schuitema 1333,00 1340,00
Schuttersveld 42,00 43,00
Smit Intern. 70,80 71,00
St.Bankiers c. 22,00 22,70
Stad Rotterdam c 46,60 47,80
TelegraafDe 89,90 90,00
Text.Twenthe 348.00 348,00
Tulip Comp. 34,30 34,40
Tw.Kabel Hold 155,00 154.80
Übbink 82,60 83,10
Union Fiets. 32,00 35,00
Ver.Glasfabr. 340,00 340.00
Verto 57,00 60,00
Volker Stev. 70,30 71.50
Vredestein 20,90 20,90
VRG-Groep 61,80 63.50
Wegener Tyl 178,00 177.00
West Invest 24,50 24.50
West Inv. wb. 105.00 105.00a
Wolters Kluwer 194,00 196,00
Idem div.'9o 48,50 49,00
Wyers 45.00 45,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,50 37,50
ABN Aand.f. 71,10 71,60
ABN Beleg.f. 55,70 56,20
ALBEFO 50,80 51,00
AldollarßFs 21,60 21,60
Alg.Fondsenb. 224,00 225,00
AllianceFd 10,20 10,20
Amba 45,70 46,50
America Fund 296,00 297,00
Amro Eur.F. 71,50 71.50
Amro Far E.F. 59,40 60,30
Amro Neth.F. 74.10 74,50
Amro N.Am.F. 60.40 60,80

AmroObl.Gr. 153,50 153,80
Amvabel 77,00 77,10
AsianTigersFd 63.30 64,20
AsianSelFund 47,70 47,70
Bemco Austr. 53,00 53,00
Bever Belegg. 6,00 6,30
BOGAMIJ 105,00 106,00
Buizerdlaan 42,00
CLN Obl.Waardef. 100,00 100,20
DeltaLloyd 42,20 42,20
DPAm. Gr.F. 24,70 25,30
Dp Energy.Res. 48.00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9.30
EMF rentefonds 59.20 59,20
Eur.Ass. Tr. 11,00 9,50eEOE DuStlnF. 293.00 298.00
EurGrFund 60.20 61,00
Euro Spain Fd 8,40 6.40
Gun Glubal 49,60 49,60
Hend.Eur.Gr.F. 222,00 223,00
Henderson Spint 64,70 66,00
Holland Fund 73,00 73,70
Holl.Obl.Fonds 115.50 116,00
Holl.Pac.F. 99,70 101,50
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 45,20 45.80
lntereff.Warr: 265,00 270,00
Jade Fonds 168,00 172,00
JapanFund 25,00 26,00
Jap.lnd.Alpha Fd 10000,00
Japan Rot. Fund yen 8600,00
Mal.Cap.F. $ 8,20 8,80
Mees Obl.Div.Fonds 97.20 97.30
MX Int.Vent. 53.00 . 53,00
Nat.Res.Fund 1420,00 1410.00
Nedufo A 132,00 132,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMBDutch Fund 39,90 40,50
NMBGlobalF. 47.10 47.60
NMB Oblig.F. 34,70 34,70
NMBRente F. 99,00 99,50
NMB Vast Goed 38,30 38,10
Obam, Belegg. 215,50 219,00
OAMFRentef. 12,70 12,85
Orcur.Ned.p. 47,30 47,40
Pac.Prop.See.f. 45,20 45,40
Pierson Rente 100,40 100.40
Postb.Belegg.f. 51,50 51,50
Prosp.lnt.High. 7,00 b 7,00b
Rabo Obl.inv.f. 73,20 73,40
Rabo Obl.div.f. 48,00 48,10
Rabo Onr.g.f. 84,30 84,40
Rent-lent Bel. 133,70 133,40
Rentotaal NV 30,70 30,70
RG groen 50.30 50,50
RG blauw 49,40 49.60
RG geel 48,00 48,30
Rodin Prop.s 107,00 107,00
Rulinco cum.p 92,00 91,50
Sc-Tech 17,00 17,00
Technology F. 17,50 17,70
Tokyo Pac. H. 224,00 231,00
Trans Eur.F. 83,40 83,20
Transpac.F. 480,00 420,00
Uni-Invest 117,00 115,00
Unico Inv.F. 78,50 78,70
Unifonds 39,50 38,90
VWN 60,40 60,40
Vast Ned 129,80 129,80

Venture F.N. 42,00 40,00
VIB NV 87,60 87.70
VSB Mix Fund 50.90 51,00
WBO Int. 70,50 70,40
Wereldhave NV 204.50 204,00
Yen Value Fund 82,70 83.80

Buitenlandse obligaties
8!. EEGB4U) 98,20 98,20
3'/_ EngWarL 31,00 31,50b5-y. EIB 65 99,50 99,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35,50 35,70
Amer. Brands 64,20 64.20
Amer. Expres 26,60 26,80
Am.Tel.-. Tel. 41,75 41,10 d
Ameritech 60,00 59,50 d
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 28.60 28.90
Atl. Richt. 113,60 114,10
BATlndustr. 8,10 8,10
Bell Atlantic 90.40 91.60
BellCanEnterpr 42.20 42,30
BellRes.Adlr 0,20
Bell South 53,20 53,60
BET Public 2,60
Bethl. Steel 20,00 19.70
Boeing Comp. 71,10 ■ 73,00
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 18,20 17,50
Citicorp. 23,60 24,25
Colgate-Palm. 58,50 59,00
Comm. Edison 35,00 34,50 d
Comp.Gen.El. 570,00
Control Data 18,30 18,50
Dai-IchiYen 2350,00 2500,00
Dow Chemical 66,70 66,70 dDu Pont 39,20
Eastman Kodak 38,50 38,30
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 154,00
Exxon Corp. 46,20 46,25
FirstPac.HKs 1,30
Fluor Corp. 42,50
Ford Motor 48,25 48,25
Gen. Electric 63,40 64,00
Gen. Motors 46,50 46.40
Gillette 51,00 51,25
Goodyear 37,00 37,50
Grace _■ Co. 29.00
Honevwell 87,50 87.50
Int.Bus.Mach. 106,00 105,40
Intern.Flavor 59,00 d
Intern. Paper 52,40
ITTCorp. 52,10 52,50
K.Benson® 5171,00
Littonlnd. 71.50 73,50
Lockheed 35,60 35,80
MinnesoU Mining 83.00 83.00
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 61.50 61.50
Morgan $ 34,80 34.80
News Corp Auss 10,60 10.80 d
Nynex 80.50 80.30 d

Occ.Petr.Corp 27,40 27,10
Pac. Telesis 45.00 44,50
P.& O. ® 7.00 7,00
Pepsico 60.50 61,50
Phihp Morris C. 38,90 39,30
Phill. Petr. 24,70 25.20
Polaroid 46,00 46,75
Privatb Dkr 264,00 266,00
Quaker Oats 47,00
St.Gobin Ffr 560,00 570.00
Saralee 29,50
Schlumberger 49,50 49.30
Sears Roebuck 38.80 38,40
Sony (yen) 42,80 42.70
Southw. Bell 54.60 55,00
Suzuki (yen) 916.00
Tandy Corp. 34,70 34,50 d
Texaco 58,80 58,60
Texas Instr. 36,00 36.20
The Coastal C. 31,00 30,70
T.I.P Eur. 2,00 a 1.86
Toshiba Corp. 1000,00 1000,00
Union Carbide 22,40
Union Pacific 69,00 68,80
Unisys 15,20 15,50
USXCorp 35.20 35,20
US West 72,50 72,80
Warner Lamb. 104,80
Westinghouse 73,80 74,00
Woolworth 63,00 63,00
Xerox Corp. 55,20 55.50

Certificaten Amerika
AMAX Ine. ' 48,00 48,50
Am. Home Prod. 192,00
ATT Nedam 77.00 79,00
ASARCO Ine. 44,50
Atl. Richf. 217,00 219.50
Boeing Corp. 134,00 137.00
Can. Pacific 36,50 37,00
Chevron Corp. 130,00
Chrysler 30.50
Citicorp. 43,50 44,50
Colgate-Palm. 112.00 114,00
Control Data 31,00 32.00
Dow Chemical 125,00 130,00
Eastman Kodak 71.50 72,00
Exxon Corp. 86,50 88,00
Fluor Corp. 82,00
Gen. Electric 121,00 122.00
Gen. Motors 87,00 88.00
Gillette 97,00 98,00
Goodyear 71,00 72,00
Inco 48,00 49,00
1.8.M. 198,00 199.50
Int. Flavors 118,00
ITTCorp. 119.00
Kroger 24,50 24.50
Lockheed 64.00 d 65,50
Merck & Co. 130.50 134.00
Minn. Min. 159,00 159,00
Pepsi Co. 114,00 117,00
Philip Morris C. 72,00 73,50
Phill. Petr. 47,00 47,00
Polaroid 80,50 82,50
Procter &G. 128.00 127,00
Quaker Oats 86.00
Schlumberger 94,00 95.00

Sears Roebuck 75.00 72,50
Shell Canada 62.50 63.50
Tandy Corp 65,00 63.00
Texas Instr. 69,00 67.50
Union Pacific 133.50 133,50
Unisys Corp 29,50 30,50
USXCorp 66,50. 67,00
Varity Corp 3,60
Westinghouse 142,00 143,00
Woolworth 118,50 119,50
Xerox Corp. 96,00 97.00

Certificaten overig
Deutsche B. 800,00 812,00
Dresdner B. 424.00 424.00
Hitachi (500) 1100,00
Hoechst 308,00 308,00
Nestle 8600,00 8500,00
Siemens 785,00 d 79800

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,40 5.30
Bredero aand. 22.50 22,50
Brederocert. 21.50 21.00
11Bredero 21,50 b 22,00b

LTV Corp. 1,50 1,50
5 Nederh. 68-78 23.50 23,50
RSV. eert 0,86 0 89
7V.RSV69 87,00 87,00

Parallelmarkt
Alanhen 26.00 26.00
Berghuizer 34,70 35,00
Besouw Van c. 54,00 53.10
CBlBannOce 1860.00 1860.00
Comm.Obl.Fl 94.20 94,40
Comm.Obl.F.2 93,50 93,90
Comm.Obl.F.3 94.30 94.60
De Drie Electr. 30,50 e 30.50
Dico Intern. 97,00 96,20
DOCdata 23,50 24.00
Ehco-KLMKI. 38,40 38,00
E&L Belegg.l 73.00 73,30
E&L Belegg.2 73.30 73.50
E&L Belegg.3 75.50 75,60
Free Ree.Sh. 31,50 31,70
Geld.Pap.c. 62.00 62,80
Gouda Vuurv c 100,00 99.70
Groenendijk 35,50 35,70
Grontmij c. 193,70 193,70
HCA Holding 52,00 52,50
Hes Beheer 245.00 247,00
HighlDevel. 14,70
Homburg eert 3,30 3,30
Interview Eur. 8,60 8,70
Inv. Mij Ned. 50,00 50,20
Kuehne+Heitz 48.30 49,00
LCI Comp.Gr 79.00 79.30
Melle 277,00 280.00
Nedschroef 124.50 125.80
Neways Elec. 9.80 9.80
NOG Bel.fonds 31,50 31,60
pan pacific 10.60 10.60
PieMed. 12,20 11,90

Poolgarant 9,00 9,00
Simac Tech. 17,00 16,80
Sligro Beh. 51.70 51,70
Verkade Kon. 274,00 275,00
VHS Onr Goed 14,60 14,60
Weweler 79,50 78.5.

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Akzo c jul 140.00 254 1.80 1,90
amev c jul 60,00 236 2,20 a 2.60
dsm c apr 120,00 338 2,10 2.80
dsm c apr 125,00 179 0.50 b 1.00
coc c apr 280.00 177 8,50 11,60
coc c apr 285.00 404 5,70 8.00coc c apr 290,00 434 3.60 5.30coc c apr 295,00 379 2.40 3,30
coc c apr 300,00 383 1,30 2,00
coc c apr 320.00 200 0.50 a 0.50
coc p apr 270.00 196 2,00 1.20
coc p apr 275,00 174 3,10 2,00
coc p apr 280,00 525 4.80 2.90
coc p apr 285,00 396 7,00 4,40
coc p apr 290.00 436 10.10 6,80
goud c mei 380.00 352 20.50 7,00
goud c mei 390,00 395 14.00 3.60
goud c mei 400.00 214 9.00 2,50
goud c mei 410,00 514 5,00 1,60
goud c mei 420,00 297 2.50 0,90
goud c mei 430,00 239 1,20 0,90
goud c aug 400,00 217 20,00 a 8,00
goud p mei 370,00 239 2,00 a 7,00
goud p mei 380.00 182 3.30 a 12,00 a
gist p apr 30.00 225 2.40 1.80
hoog c apr 75,00 222 6,00 6,70
hoog c apr 80.00 443 2.50 3.00
hoog c apr 85,00 264 I,loa 1.20
hoog c jul 80,00 195 4,60 4.80
hoog c jul 85,00 225 2,80 3.00
hoog c jul 90,00 174 1.50 1,60
hoog p apr 75,00 192 1.50 1,00
nedl c jul 100,00 395 8,70 9.50
nedl c okt 105,00 342 11,00 a 9,50
nmb c apr 50,00 231 0,50 0,80
nmb c jul 50,00 219 1,00 1,80
natn c jul 75.00 540 1.50 1,90
natn c j92 70,00 226 10,30 11,20
natn p apr 70,00 341 1,00 0.50
phil c apr 40,00 225 2,90 3,30
phil c apr 42.50 242 1,20 1.50
phil c apr 45,00 280 0,30 0,50
phil c jul 45,00 271 1.60 1.80
phil c 092 55,00 274 4,70 5,00
olie c apr 150.00 207 1.10 1,50
oüe c jul 150,00 225 3.30 b 3,70
unil c apr 150.00 248 2,00 2.90
unil p jul 140,00 217 3.20 2,70
umi p jul 150.00 206 8,50 a 6,50

a=laten g=bieden+ei-di>.
b bieden b= laten-t-ei-div.
cei-claim k=gedaan +h
d ei-dividend l-gedaan-g
e=gedaan " bieden «k =slotkoer. vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoer_ gisteren

economie

Bankwereld en beurs door
tuisieplannen overrompeld

atl onze beursmedewerker

JERDAM - Het fusiebericht
"* Nederlands twee grootste
ondernemingen, de Amster-
'■otterdam Bank en Algemene
1Nederland, is zowel in de
gereld als op de Effectenbeurs

als een bom ingesla-
"enigeen kon het zich 'niet
'tellen', anderen spraken van
"'gantische operatie.

-"Tassing was juist daarom zo

' omdat niemand er enig ver-
len van had. Meestal gaan der-

* besprekingen enige tijd

vooraf door losse geruchten. Maar
in dit geval werd nimmer ter beurze
ook maar iets gehoord dat zou kun-
nen zinspelen op toenadering tus-
sen de beide bankmammoets. Eer-
der zou aan het tegendeel zijn ge-
dacht, want in de wandelgangen
van het bankverkeer bestond er
vooral tussen de Amro en de ABN
de nodige onderlinge naijver.

Vanzelfsprekend kwamen van bei-
de banken de aandelen gistermor-
gen niet in de handel. Er moest ge-
wacht worden op nadere uiteenzet-
tingen over de achtergrond van de
plannen en de motiveringen tot een

fusie. Wel was de beurs het erover
eens dat het in feite mislopen van
een fusie tussen de Belgische Gene-
rale Bank en de Amro Bank, vorig
jaar, de grote aanzet zal zijn ge-
weest. .

Maij: transportsector
eventueel compenseren
voor rekening-rij den

DEN HAAG - Als het niet lukt een
technische methode te vinden om
het beroepsgoederenvervoer buiten
het rekening-rijden te houden, wil
minister Maij (Verkeer) de sector
fiscaal compenseren voor de kosten
van deze vorm van elektronische
tolheffing.
De bewindsvrouw heeft dat toeg-
zegd tijdens een vertrouwelijk ge-
sprek met de wegvervoerorganisa-
ties NOB,KVO! PCB, NIWO en Ne-
derlands Vervoer, aldus voorzitter
Jonker van laatstgenoemde organi-
satie. Het ministerie van Verkeer en
Waterstaat bevestigt deze uitspraak.
Tijdens de behandeling van haar be-
groting in de Tweede Kamer zegde
Maij het CDA al toe dat geprobeerd
zal worden het wegvervoer vrij te
stellen van het rekening-rijden. Een
studie moet uitwijzen of dat tech-
nisch haalbaar is. Die studie vindt
momenteel plaats. Wanneer zij af is
is nog niet bekend, aldus het depar-
tement.
Hoeveel voor eventuele fiscale com-
pensatie voor het wegvervoer be-
schikbaar is en waar het geld van-
daan moet komen, kon het ministe-
rie gisteren niet zeggen. Het is nog
steeds de bedoeling dat in 1992 ex-
perimenten met rekening-rijden
plaatsvinden, om de uitvoerbaar-
heid van het systeem te testen. Ove-
rigens heeft de Tweede Kamer zich

tot dusver zeer gereserveerd opge-
steld tegenover het systeem.

Beurs Tokio
bijna vijf

procent hoger
TOKIO - Na de forse daling van de
afgelopen week hebben de aande-
lenkoersen op de beurs van Tokio
de week ingezet met een grote stij-
ging. De Nikkei-index van de 225
fondsen steeg gisteren met 1468,33
punten tot 31.840,49 punten, een
stijging van 4,83 procent. Slechts
een keer eerder is de beursbarome-
ter sterker omhoog gegaan. Dat was
op 21 oktober 1987, de dag na 'zwar-
te maandag. Toen steeg de beursin-
dex met 2037 punten.
De koers van de yen, die ook giste-
ren weer tegenover de dollar om-
laag ging, deerde de effectenhandel
ditmaal niet. De lage aandelenkoer-
sen die vorige week tot stand kwa-
men trokken de beleggers weer
naar de beurs. Ook de belangstel-
ling voor termijncontracten zorgde
voor de stijging bij de aandelen.
Volgens een handelaar is het ver-
klaarbaar dat er bij lage aandelen-
koersen zich een technisch herstel
voordoet, maar zal het herstel niet
aanhouden zolang de yen op een
laag peil blijft staan.

Winst Bayer met
8,7 pel omhoog

LEVERKUSEN - Het farmaceu-
tisch en chemiebedrijf Bayer heeft
in 1989 de groepswinst vóór belas-
ting zien stijgen met 8,7 procent tot
4,11 miljard mark (f 4,6 miljard).
Daarmee wordt de recordwinst van
1988 van 3,78 miljard mark weer
overtroffen. De groepsomzet steeg
met 7 procent tot 43,30 miljard mark
(f 48,5 miljard) tegenover 40,47 mil-
jard mark in 1988.
De groei van de verkoop, een hoog
produktierendement en de hieruit
voortvloeiende kostenbesparingen
en beter financiële resultaten, lig-
gen aan de nieuwe recordwinst ten
grondslag, aldus Bayer. Voor het lo-
pende jaar verwacht Bayer dat de
inkomsten op het huidige hoge ni-
veau zullen blijven.

Proefboringen
Mobil voorlopigvan de baan

DEN HAAG - De oliemaatschappij
Mobil mag voorlopig niet beginnen
met proefboringen naar aardgas en
olie, vijftig kilometer ten Noorden
van Terschelling. Dit heeft de Raad
van State in Den Haag gisteren be-
paald.
De uitspraak van de afdeling recht-
spraak is een succes voor de Vereni-
ging tot Behoud van de Waddenzee.
Die stelde tijdens een vorige week
gehouden spoedzitting dat de borin-
gen een grote bedreiging zijn voor
de Noordzee. Volgens advocate mr
Marja Holsink is de kans groot, dat
schadelijke stoffen als olie en che-
micaliën in de Noordzee door de bo-
ringen terecht komen.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 26-03-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 22.810/23.310;
vorige ’ 24.070-/ 24.570; bewerkt ver-
koop | 24.190; vorige ’ 26.170 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 270-/340 vorige
’275/345; bewerkt verkoop ’3BO la-
ten, vurige ’ 390 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,860 1.980
austr.dollar 1,37 1,49
belg.frank (100) 5,26 5,56
canad.dollar 1,57 1,68
deense kroon (100) 27,85 30,35
duitse mark (100) 110,00 114,00
engelse pond 2,97 3,22
finse mark (100) 46,10 48.60
franse frank (100) 31,90 34,65
gneksedr. (100) 1,05 1,25
ierse pond 2,87 3,07
ital.lire (10.000) 14.15 15,85
jap.yen (10.000) 120,00 126,00
joeg.dm. (100 nieuw) 13,25 18,00
noorse kroon (100) 27,50 30.00
oost.schill. (100) 15,64 16,19
port.escudoUOO) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1.66 1,82
zweedse kr. (100) 29,50 32,00
zwits.fr. (100) 124.25 128.75

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,92675-1,92925
antill.gulden 1,0630-1,0930
austr.dollar 1,4350-1.4450
belg.frank(lOO) 5,4295-5.4345
canad.dollar 1,63725-1.63975
deense kroon (100) 29.480-29,530
duitse mark (100) 112,495-112,545
engelse pond 3,1065-3.1115
franse frank (100) 33,395-33,445
gneksedr. (100) 1.1225-1,2225
hongk.dollar (100) 24,5750-24,8250
ierse pond 3,0000-3,0100
ital.lire (10.000) 15.275-15.325
jap.yen (10.000) 123,61-123.71
nwzeel.dollar 1,1150-1,1250
noorse kroon (100) 29,145-29,195
oostenr.sch. (100) 15,9830-15.9930
saud i ar.ryal (100) 51,2750-51,5250
spaanse pes. (100) 1,7540-1,7640
sunn.gulden 1,0610-1,1010
zweedse kr. (100) 31,190-31,240
zwits.frank (100) 126,895-126.945
e.e.u. 2.2965-2,3015

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=1001
algemeen 195.50 197.70
id excl.kon.olie 187,30 189,70
internationals 198,60 200,60
lokale ondernem. 193,50 196,00
id financieel 144,90 147,10
id niet-financ. 241,70 244,50
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 254,80 257,70
id excl.kon.olie 233,00 235,90
internationals 268,20 270,90
lokale ondernem. 239,40 242,50
id financieel 188,80 191,70
id niet-financ. 289,10 292,40
Stemmingsindex (1987 = 100)
algemeen 114,70 116,00
internation 114,30 115,60
lokaal 114,80 116,10
fin.instell 106.40 108,00
alg. banken 105,60 106,70
verzekering 107,70 109,90
niet-financ 117,40 118,60
industrie 117,20 118.30
transpopsl 134.30 135,70

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

Akzo 131.70-132,50(131.50)
Kon.Olie 145,80-146,30 (146.00)
Philips 43,00-43,20 (43,00)
Unilever 149,30 (149,30)
KLM 38,70 (38.70)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volyens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2717.57 1178.70 213.53 1012.23
Hoogst 2735.81 1185.28 214.73 1018.51Laagst 2697.97 1169.63 212.65 1005.27
Slot 2707.66 1175.85 213.34 1009.35
Winst
verlies + 3.38 + 4.98 - 0.38 + 1.70

'Roodborstje' bijt spits af

" De Nederlandsche Bank gaat binnen tien jaaralle bankbiljetten vervangen. Vandaag
komt het eerste, het nieuwe briefje van 25 gulden, in omloop. „We maken nieuw papiergeld,
omdat we de vervalsers moeten voorblijven. Bankbiljetten en technieken verouderen snel",
aldus dr W.F. Duisenberg, de president van DNB, gisteren bij de presentatie van het nieu-
we bankbiljet. Het is de bedoeling dat er eens in de twee d drie jaaréén van de huidige
bankbiljetten wordt vervangen. Welk biljet als volgende aan de beurt is, wilde Duisenberg
nog niet zeggen.
Het nieuwe 'briefje van 25' wordt roodborstje genoemd, omdat het uit allerlei rode kleuren
is samengesteld. Bovendien staat in het watermerk een roodborstje.
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~j L imburgsDagbladgpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20.
Afwi|kende 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 ).
Mmimumhoogte: 10 millimeter. Fotos. logos en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60
Advertenties onder nummer: ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8-30-17.00 uur. Opgave-m de
regel- tot 12 00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks geleien door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
.Bron Ceöuco Summo Scanner) _?230b

Vermist/Gevonden Personeel aanbod
Weggelopen in Nieuwenha- Voor VAKBEKWAME bin-
gen of omgeving bastaard nen- en buitenschilderwerk-
teefje SCHNAUTZER. Tel. zaamheden: 045-210020.
045-326121. Ervaren SCHILDER kan nog
Wat VERKOPEN? Adver- schilderwerkzaamheden
teer via: 045-719966. |aannemen. 045-274245.

Personeel gevraagd
Bouw en ingenieurburo Brunssum vraagtvoor 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.
Het Limburgs Dagblad in de Landgraaf vraagt serieuze

Kandidaat bezorgers(sters)
voor Landgraaf, Heerlen en Simpelveld, melden v.a.

ma. t m vrijd. bij het Limburgs-Dagblad, Fr. Erenslaan 4,
6371 GV Landgraaf. Tel. 045-311782.

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:
Chauffeur

Voor trekker met kleine oplegger voorzien van laadlos-
kraan. Moet in het bezit zijn van een chauffeursdiploma.

Sollicitatie aan: Jan Opreij b.v. Bouwmaterialen-
natuursteen Margraten. Tel. 04458-1541.

R.K.V.V. Troya
vraagt trainer

voor het seizoen 1990-1991. Schriftelijke sollicitaties te
richten uiterlijk voor 1 april as. aan: dhr. H. Coenen, secre-
taris, Acht Bunderstr. 33, 6443 AN Klimmen.

Tourotel / Hotel Wilhelmina
Valkenburg, vraagt voor het komende seizoen: * hulpkok
(kin) * serveerster ober' kamerwerkvrouw * receptionjst(e)
* werkstudenten. Voor mi. en het maken van een afspr. bel
tijdens kantooruren tel. 04406-13998 / 12039.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Produktie-medewerkers M/V
bij een bedrijf in Kerkrade. De werkzaamheden vinden
plaats in 2- of 3-ploegendienst. Kandidaten zijn in het bezit
van een LTS-diploma. Bij gebleken geschiktheid kunnen
de werkzaamheden lange tijd duren. Leeftijd: vanaf 18 jaar
i.v.m. werktijden. Eigen vervoer strekt tot aanbeveling.

Voor informatie:
045-718366, Anita Dolk

HEERLEN, OP DE NOBEL 1 AKERSTRAAT

Verkoper
voor direkt.

Rijwielzaak Rekers
Hoensbroek. leeftijd plm. 18
jaar enige technische kennis
gewenst. Sollicitatie na tel.

afspraak 045-212537.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
lerweg 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.
Dringend MEISJES gevr.
hoge garantie. Tel. 045-
-462805.
Gevraagd HULP (kok) voor
restaurant camping Hacièn-
da te Remersdaal. Tel.
04740-1633.
Club L'Aventura zkt. nog
enkele nette BARDAMES,
Hoofdstr, 103, Amstenrade.
Ini. 04492-4922, na 18.00 u.
Privéhuis Michelle vraagt
leuk MEISJE, zeer hoge
verdiensten, 045-228481.

Firma M.B.S. vraagt voor op
korte termijn bankwerkers,
electromonteurs, systeem-
plafondbouwers, grondwer-
kers en onderhoudsmon-
teurs. 045-226346.
Modern levensmiddelenbe-
drijf zoekt ervaren CASSIÈ-
RE voor goede samenwer-
king in klein team. Tel. 045-
-212752.
Schoonmaakbedrijf EURO-
CLEAN vraagt met spoed
ervaren schoonmaaksters/
schoonmakers. Inlichtingen
tijdens kantooruren: 043-
-257677.
Gevr. net vlot meisje of jon-
ge vrouw voor HULP in fritu-
re, werkt. plm. iedere dag
v.a. 16.30 tot 19.00 uur, op
zat. tot 24 uur en 's zond. tot
21 uur, 's maand. vrij. Ook
evt. mog. om enkele dagen
p.w. te werken. Pers. aanm.
iedere dag tuss. 11-12 uur
of na tel. afspr. Telefonisch
géén informatie. Hoofdstr.
33, Schimmert, 04404-1253,
Goedlop. CLUB zoekt nog
een vlotte medewerkster,
garantie en intern mogelijk.
Tel. 04499-3828.
Gevraagd: Brood of brood
en BANKETBAKKER, kan
ook part-time. Echte Bakker
Jos Driessen, Ridd. Hoenstr
59, Hoensbroek. Tel. 045-
-212706.

Jongerenkoor Cosi Cantare
(Spaubeek/Genhout) is op
zoek naar een enthousiaste
PIANIST(E) en gitarist(e).
Voor meer info 04490-
-46840 of 04490-74380 na
18.00 uur.

Te h. p. 1 mei wn. UNIT met
garage 1 a 2 pers"(l sip.
kam.) nab. centr. Geleen.
Geh. beg. gr. gemeub. en
stoff. Ind. slpk., grote keuk.,
badk. toil. berg. keld. All-inn
inkl. energ. v.a. ’ 790,- p.m.
(Geen huursubs.). Tel.
04490-47218.
POMPBEDIENDE gevr.
meisje of jongen v.a. 18 jaar
voor zat. en zond., zond.
erv. onnodig te soll. 045-
-462202
WERKSTER gevr. voor 1
ochtend per wk van 9.00-
-12.00 uur, bij bej. alleenst.
heer, liefst Brunssum en
omg. Br. o.nr. B-4069, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Dames leuke bijverdienste
aangeb., wordt AVON con-
sulente. Tel. 045-312789.
Pretpark De Valkenier
vraagt voor seizoen 1990,
VAKANTIEWERKERS M/V.
Leeft. 15 t/m 18 jr. Mogelijkh.
tot solliciteren zaterdag 31
maart as. tussen 09.00-
-12.00 u. Koningswinkelstr.
53 Valkenburg. A.u.b
pasfoto meenemen.

Architectenbureau Prof. Ir.
J. Coenen vraagt SECRE-
TARIS/SECRETARESSE.
Eisen: Zelfstandig kunnen
optreden, Stress bestendig,
ervaring met architectenjar-
gon, boekhoudkundige ken-
nis strekt tol aanbeveling,
beheersing Engels, Duits,
Frans, bereidheid tot mini-
male huishoudelijke taken.
MEAO-niveau. Brieven aan:
Prof. Ir. J. Coenen, H. van
Veldekeplein 23, 6211 TG
Maastricht. Reageren bin-
nen 14 dagen.

Rest. De bokkerijder vraagt
BUFFETPERSONEEL, full-
time, soll. telef. 04454-1589.

Gevraagd KEUKENHULP
voor in friture. Tel. 045-
-312092 tus. 12.00-17.00 u.

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.

Onroerend goed te koop aangeboden

Kerkrade-centrum ’ 120.000,- kk
Mooi appartement met cv. Hoek Einderstraat/Engerweg.

Heerlen ’ 125.000,- kk "

Nabij centrum. Halfvrijstaand woonhuis mat cv., tuin, ber-
ging en garage. Bouwjaar 1983, ruime indeling goed

onderhouden.
Troost onroerend goed, Heerlen

Telefoon 045-717976
Heerlen

Molenbergpark
Zeer royaal, halfvrijst. villa met cv., garage en grote tuin

Prijs ’ 400.000,- k.k.
Info, br.o.nr. B-4060, L-D, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen

Brunssum - Centrum

’ 285.000,- k.k.
Doorvaartstraat.

Vooroorlogs herenhuis met CV, garage en tuin.
Troost Onroerend Goed, Heerlen.

Telefoon 045-717976.

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. haltvr.
woonh. met garage en kel-
der, gr. woon-tuinkamer (50m2!), 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.
GEVRAAGD huis met flinke
tuin. Tot ’ 90.000,-, op-
knappen geen bezwaar. Fi-
nanciën aanwezig. Tel.
04492-2601

Kerkrade

’ 85.000,- k.k.
Cafépand

met boyenwoning
Troost Onr goed

Heerlen
Tel. 045-717976.

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.
Te koop aangeb. te KERK-
RADE café m. zaal en bo-
yenwon. Zeer fraaie invent.,
recent verb., alles in perfec-
te staat. Vr.pr. ’215.000,-
-k.k. Tel. 04454-3026.
Te k. gem. ONDERBAN-
KEN, landel. en rustig geleg.
halfvrijst. boeren woonhuis,
4 slpk., gr. kamer, gr. keuk.,
gr. garage werkplaats 12x8
mtr., tot. opp. 515 m2, evt.
ruilen voor kl. woning of
boerderijtje rustig geleg. Ini.
tel. 04492-2421.

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

Kamers
Te h. gemeub. kamers te
GELEEN voor nette mensen
met gezamelijke badk. en
keuk. Tel. 04490-49271 of
04743-1579.
Kamer te h. in VOEREN-
DAAL. Ini. na 19 uur 045-
-750229
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1, Kerkrade.
Grote gemeub. KAMER te
bevragen na 14.00 uur,
Voskuilenweg 40, Heerlen.
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.

Bouwmaterialen

Kelderplavuizen

’ 13,- per m 2
terrasplavuizen

’ 24,50 per m 2
Garageplavuizen

’ 21,50 per m 2
Woonkamertegels

’ 24,50 per m 2

Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544.
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal. Te k. rollen DAKLEER met
Betonfabriek Gebrs. Creu- of zonder leislag met kunst-
gers, Economiestr. 46, vezel verwerkt v.a. ’25,-
Hoensbroek. Tel. 045- per rol. Te k. watervaste pla-
-213877. (achter Herschi). ten 2.44x1.22. 04490-15338

Terras' en oprittegels
Cobbelstones, sierkeien en

bloembakken
Arnold Opreij

Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven

Te koop blauwe "mulde"
DAKPANNEN. Tel. 04450-
-1505.
Tek. gebr. ijzeren en houten
BALKEN, grote lichtkoepels,
bielzen enz. Matrak Nuth.
045-243736.

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
Grenen BALKEN b.v. sx7cm

’ 2,25 p. meter. 15x5cm
’4,50 p. meter. 16x6cm.

’ 5,75 p. meter, enz. Incl.
BTW!!! Evt. thuisbez. Hout-
zagerij Windels, Industrieter.
Bouwberg Brunssum, tel.
045-270585.
Te k. GRINDTEGELS
(pflastersteinen) met rand-
stenen circa 8 ton, ’ 2.000,-
Tel. 045-425460.

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

Reparaties
Reparatie Keukens; vervanging apparatuur, bel:
WOCOM. Tel. 045-711864.

Vrijblijvende prijsopgave.
VROKO voor Uw koelkast u "^
en diepvriesreparaties. r.ODDy/D.n_
045-441566 17 u. 461658. G

_
en BALKEN b y sx7cmTV/VIDEO reparatie. Zonder ’ 2,25 p. meter. 15x5cmvoorrijkosten. Görgens. In- ’4,50 p. meter. 16x6cm.

dustrieterr. Abdissenbosch- ’5,75 p. meter, enz. Incl.Landgraaf. Tel. 045-314122 BTW!!! Evt. thuisbez. Hout-
Snelle en VAKKUNDIGE re- zager. Windels, Industrieter.
paraties van al uw TV- en Bouwberg Brunssum, tel.
Hifi-toestellen zonder voor- 045-270585.
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven. " <„i__,_^...
Tel. 045-352727 Geldzaken
Diepvries- en KOELKAST- Voor Uw BELASTINGAAN-
REPARATIE zonder voorrij- GIFTE of administratie: Be-
kosten. Bel Geleen 04490- lastingadviesburo Drs.
45230. Service binnen 24 u. Timmermans, 045-752284.■ PERSOONLIJKE LENINGEN

(96 mnd. verbouwing en 120 mnd. boot en caravan)
Netto in eff. jaarrente 120 mnd. 96 mnd. 60 mnd.
handen bij alle loopt, termijnbedr. termijnbedr. termijnbedr.

f 10.000,- 13.4% f 147," f 166.- f 225-
-f 15.000,- 13.4% f 221,- f 249,-- f 338-
-f 20 000- 13,4% f 294,- f 332,-- f 451,--
-/40 000," 13,4% f 589,-- f 664,-- f 903.--
-f 80.000.--| 13.4% | f 1179,-- | f 1329,-- | f 1806.-

DOORLOPENDE KREDIETEN
netto in maandterm. maand- eff. jaar- theor.
handen mcl. rente rente rente looptijd

f 5.000,- f 100,- 1,15% 14.6% 75
f 15.100,- f 302,- 1,07% 13,6% 72
f22.500- I 450.- 1,07% 13,6% 72
f30.000- f 600.- 1,07% 13,6% 72
f5O 000,- flOOO,- 1,06% 13,4% 72
/ 75.000,- | f 1500,- | 1,06% 13,4% 72

IXI Tariefswijzigingen voorbehouden Tarieven met ingang van 1-03-90

*"^ Geopend van 08.30 - 21.00 uur; zaterdags van 09.00 - 16.00 uur.
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Auto Occasion-

driedaagse
In 't Mccc te Maastricht

Op 30, 31 maart en 1 april wordt in het
Mccc in Maastricht een grootse auto-occasion

driedaagse gehouden. Alle grote BOVAG-dealers
uit de omgeving zijn aanwezig en presenteren

samen meer dan 300 occasions in alle soorten en maten.

Openingstijden: vrijdag 30 maart van 16.00-21.00 uur en
zaterdag 31 maart en zondag 1 april van 10.00-18.00 uur.

Gratis toegang.
Ruime parkeergelegenheid.

Auto Veneken biedt aan:
Audi 80 1600GT, grafietmetallic 1986
Daihatsu Charade TS, rood 1985
Peugeot 309 GTi, grijsmetallic 1988
Opel Corsa GT, wit 1986
Golf GTi, zwart 1987
GoIfGTD, wit, sdeurs 1986

__(_/__

P Schunckstr. 10 (hoek Heerlerbaan) Heerlen 045-412641
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Te k. Ford FIËSTA I.IL, t-
'B3, i.g.st. ’4.500,-. 045-
-252731.

Kadett 1.8 S
3-drs. 9-'BB, 1e eig.

schadevrij, 26.000 km,
5-bak, sportvelgen, get.

glas, stereo-install. etc.etc.

’ 21.950,- mr. en fin. mog.

"7 OF=E=L.e
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Haefland 2, Brunssum.

Tel. 045-257700

Kadett 4-d. 1.6 i
1e eig. 8-'BB, metaliclak,

get.glas, sportvelgen, ste-
reo-install. alarm, etc. etc.
’23.950,- mr. en fin. mog.

/OPELS

ÉËIMffiiMMJ
Haefland 2, Brunssum. Tel.

045-257700
Te k. gevr. LOOP-sloop en
schadeauto's, correct met
vrijwaring. Tel. 045-443996
gratis afhalen tot 's avonds
10.00 uur. 'Bedrijven/Transacties

Ter overname aangeboden
Huur-café

met koop van inventaris, mi. 045-352848.
Landbouw en Veeteelt

Kalkslib, DSM en champig- Te koop zware
nonmest. P. PUSTJENS, Acnomonlanton
Tei. 04759-3565/ auto-tei -H&pergepianien
06-52107893. ras Boonlim en Geynlim.

Maatschap Duyf, K. Heide 2,
Te k. CORMICK trekker D- T

, M^^ea,
320, bwj. 1958 i.g.st.; Tel. 04765-1512 of 2342.
schrikapp. Coltex op batterij. ONDERDELENBANK.
Tel. 04450-1505. |Tel. 04493-2715.

Auto's

Topprodukten :
LABOR hamer-hout-steen en superbetonboren
VIRO hangsloten - MOLYKOTE smeermiddelen

SIKAFLEX elastische lijm- en afdichtkitten
MIDLOCK speciaal gereedschap.

Auto-Aktief boek '90 gratis af te halen!!

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

IhSAA/DERS
Vanwege de succesvolle verkoop van de Alfa 164 bieden

wij enkele exclusieve occasions aan:
Alfa 75 Twin Spark 2.0 '. 1987
PeugeotsosSX 1987
BMW 520 I grijs 1987
Renault 25 TX Monaco 1988
Mercedes 190E 2.3 1987
Renault 25V6metallic 1986
Peugeot 505 GTI 1986

Alfa Romeo-dealer
Autocentrum Sanders BV

Akerstraat 128, Brunssum. Tel. 045-251644.

Zo goed als nieuw: Alfa 33 1.3 Junior, 1.3 S, 1.5 Tl en
1.7 QV. Diverse kleuren en bouwjaren.

Alfa 75 1.6,1.8 en 2.0 Twin Spark 1987/1988
Alsmede Alfa Giuliettas 1983 1984/1985

Alfa Romeo-dealer
Autocentrum Sanders BV

Akerstraat 128, Brunssum. Tel. 045-251644.

Loven Mazda
verbouwingsuitverkoop

Bij aankoop van een Mazda v.a. ’ 12.500,-

-gratis
1 jaar onderhoud

1 jaar garantie (arbeidsloon en onderdelen)
maximaal 20.000 km. Tel. 045-722451.

Palemigerboord 401, Heerlen (aan de rotonde Schelsberg)

NU NIEUW IN ONZE SHOWROOM
Kadett 1.6 iGT Irmscher

Limburgs mooiste.

/ OF=>El_e
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Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

Mazda 626 sedan LX 1.8 '88; Mazda 626 sedan GLX 2.0
'82, '83, '84; Mazda 626 sedan GLX 1.6 2x '87; Mazda 626
HB GLX 1.8 '84, '88; Mazda 626 Coupé GLX 1.6 '83, '86,
'87; Mazda 323 sedan GLX 1.5 '87; Mazda 323 sedan LX
1.3 '86; Mazda 323 HB LX 1.6 inj. '87; Mazda 323 HB LX

1.3 '82, '86, '87, '88; Mazda 323 Station GLX 1.7Diesel '87;
VW JettaCL 1.3 '87; Fiat Uno 60 Silver 1.1 '87; Fiat Ritmo
60 1.3 '83; Fiat Panda 34 750 '86; BMW 318i '87; Mitsubi-

shi Galant GL 1.6 '86, '82; Opel Rekord S 2.0 LPG '82;
Opel Kadett SC 1.2 '87; Opel Kadett station 1.2LPG '86.

Mazda kroon garantie
Autobedrijf Leymborgh b.v.

t Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-15838.

Combi Car Centrum
De stationcar-specialist in de regio

Mercedes 230 TE Combi 1986
Opel Omega 1.8S Combi 1987
Opel Omega 2.0 iCombi 1989
Ford Sierra 2.0 CL Combi 1987
Mazda 323 1.3LX Combi 1987
Renault Espace 2000TSE 1987
VWPassat 1.6 D Avance 1987

Tel. 045-463344
Langheckweg 2, Kerkrade

i - Industrieterrrein Dentgenbach

Sierra 2.3 D
5-drs. 8-86, 5-bak, trekh.,
radio, 79.000 km, geen les

of leasauto, ’ 14.950,-.
Inruil en fin. mogelijk.

*7 Or_=i_.e
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Haefland 2, Brunssum.

Tel. 045-257700
Te koop gevr. alle merken
auto's, schade of defect
geen bezwaar. 045-416239.
Koopje! Honda ACCORD 18
EX, 4-drs., bwj. 11-'B4, LPG
i.z.g.st., ’ 6.950,-. Tel.
045-453572
Te k. AUDI 100 cc, 5-cyl, m.
aircond. bwj.'B2, nieuw mod.
kl. zilvergrijsmetall., APK
gek. Vr.pr. ’ 8.750,-. Wilhel-
minastr. 56, N'hagen.
AUDI 80 GLS, type '80. APK
4-drs., i.z.g.st., ’ 2.250,-.
Tel. 045-720951.
Tek. BMW 316, bwj.'B3, 15"
alu. velg., div. extra's, kl.
goudmetal., pr.n.o.t.k., 045-
-272803 na 17.00 uur.
Te k. BMW 520i, bwj.'Bs,
org. 89.000 km., veel extra's
o.a. met lak, shuif/kanteldak,
sportvelgen, trekh., elect.
spiegels, 5-bak, radio/cass.,
elect. deurvergrendeling, in
staat van nieuw. Inr. mog.
Heerlerweg 67, Voerendaal.
Tel. 045-751605.
CHEVETTE type Kadett,
bwj.'79, m. sportvelg. en
APK, ’ 1.150,-. 045-230346
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

EEND 2CV-6, bwj. '81, km.
st. 43.000, APK 3-'9l, i.z.g.
st. ’ 2.350,-. 045-230346.
Te k. DAIHATSU Cuore bwj
'84, km.st. 51.000, pr.

’ 4.950,-. Tel. 04490-22689
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
RENAULT 5 TL, 80, ’ 450,-
Volvo 66 autom., '79,
’550,-. 045-316940
FIAT UnoXS 75 I.E, 1e eig.
13.500 km. bwj. '88 Kissel
42 Heerlen.
Fiat FIORINO Bestel, 1987
en 1984, kl. wit, mr. mog.
Autobedrijf Boschker, Heer-
lerweg 67, Voerendaal. Tel.
045-751605
Fiat PANDA 45, bwj. '83,

’ 4.250,-. Valkenburgerweg
44, Voerendaal na 17.00 uur
Ford ESCORT 1100 Bestel
'82 APK i.z.g.st. ’2.750,-.
Tel. 04499-3398.
Ford ESCORT 1.3 Bravo, m.
'84, 5-drs., z. mooi,

’ 6.750,-. Tel. 045-454087.
Te k. FORD Taunus 1.6 GL,
bwj. '80, kl. rood, pr.n.o.t.k.
045-316731, na 17.00 uur.
Te koop Ford TAUNUS 1.6
L, bwj. '79, APK, pr. ’ 950,-.
Europalaan 245, Brunssum.
Te k. Ford TAUNUS 1.6 L,
type '81, APK, kl. groen, 4-
drs, Demstr.26, Hoensbroek
Te k. Opel COMMODORE
Berlina m. LPG bwj. laat '81,
kl. bordeaux-roodmetall. m.
sportwiel. trekh. enz. APK
gek. vr.pr. ’ 3.850,-. Ariens-
str. 2 Kakert-Sch'berg.

Pap en Mam
van harte gefeliciteerd met jullie43-jarig hu«
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Kinderen en kleinkinderen I
Proficiat

met het slagen van je Reageren oj
operatie advertenties ofl

BRIEFNUMMÖ

jjl A Stuur uw brief (vold
gefrankeerd) na.

t^S*^ Limburgs Dag"

’ Heerlen en vergt*
links onder op

Jj^lyi enveloppe het nuf»
de advertentie

en met je 25ste verjaardag vermelden.
Je vader, Margot en Rob

Nog vele jaren.

Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. Golf Cabriolet
bwj.'79, zeer apart. Golf GTi,
alles '83, in nw.st. ’ 5.900,-;
BMW 520, 6 cyl., autom.,
t.'Bl, ’3.900,-; Volvo 244
GL t.'Bo, ’3.500,-; Ford
Fiesta t.'B4 nw. model

’ 6.900,-; Mitsubishi Colt
Turbo t.'B3 ’7.900,-; 2x
Opel Ascona 16 S HB t.'B3, ’5.900,-; Volvo 240 GL 6
cyl. Diesel t.'B3 ’ 8.900,-;
BMW 315 t.'B3 ’7.900,-;
VW Kever bwj. '72 in nw.st.
’3.700,-; Datsun Cherry t.
'82 ’2.900,-; Opel Kadett
station t.'Bl ’ 3.900,-; Rover. 2600 t.'B2 ’1.900,-; Mazda
323 t.'B2 ’4.900,-; Datsun
Cherry diesel, 5-bak, t.'B4,
nw. model, ’ 6.900,-; Dai-
hatsu Charade KG, t.'B2,
’2.700,-; Mitsubsihi Colt t.
'81, ’2.500,-; Opel Rekord
2 L S, t.'B2, ’2.900,-; Re-
nault 4 stationcar, geel kent.
t.'B3, ’2.900,-; Datsun
Bluebird 1.8 GL stationcar t.
'83 ’6.500,-; BMW 320 6
cyl., aut., t.'Bo, ’ 3.900,-;
Ford Escort station t.'Bs
LPG ’6.900,-; Opel Kadett
1600 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,-; Opel Ascona 19
S, '78, autom., ’1.400,-;
Mazda 121 coupé bwj. '77 i.
z.g.st. voor liefhebber
’2.100,-; Honda Prelude
automaat t.'Bl sportv.
’4.500,-; Opel Kadett 13 S
t.'Bl ’4.900,-; Opel Manta
2 L SR, HB, t. 80, ’ 2.900,-;
Opel Kadett bwj. '81,
’4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 2000 GT '81 ’2.900,-;
Opel Rekord 2 Itr. t.'B2
’3.500,-; Talbot Solara 1.6
SX t.'B2; ’2.900,-; Datsun
Violet 5 bak, t.'B2, ’2.700,-;
Opel Kadett station, t.'Bl,
’4.900,-; Simca Bestel '82,
’2.900,-; Opel Ascona t.'Bo
’2.700,-; Div. goedkope in-
ruilers, alle auto's met nw.
APK. Geopend van ma t/m
vrij van 9.00-19.00 uur, zat.
tot 17.00 uur. Inr. fin. gar.
mog.
Honda PRELUDE autom.,
bwj.'B2, APK 02-91, als
nw. ’4.950,-. 045-316940
MAZDA 626 coupé LPG-
install., APK gek., mooie en
goede auto, bwj. '82
’2.750,-. 045-323178.
Te k. van part. MERCEDES
300 D, aut. 1982, in prima
staat, vr.pr. ’ 10.000,-. 045-
-253222. '■_
Mitsubishi GALANT station-
car, 1982, Rl. zilver, plm.
65.000 km., nw. band., opti-
male cond., mr. mog. Auto-
bedrijf Boschker, Heerler-
weg 67, Voerendaal. Tel.
045-751605
KADETT Caravan 12S '82;
Kadett Caravan 16D Luxe
'82. APK. 04499-3398.
Te k. Opel KADETT 1300
GT, 5-gang, bwj. '87, kl.
blauwmet. Tel. 045-455612.
OPEL Kadett stationcar, bwj
'80, APK 3-'9l, i.z.g.st., pr.

’ 2.500,-. Tel. 045-258434.
Te k. KADETT Hatchback
1.2 LS, bwj. sept.'Bs, kl. wit.
Tel. 045-321528.
Opel REKORD Stationcar,
LPG '83, goudkl. luxe uitv.
i.z.g.st. Tel. 04450-1505.
Opel CORSA 1.2 STR, bwj.
'83, blauw, 2-drs., 97.000
km, ’6.500,-. Na 19.00 uur
04490-26760.
Te k. Opel ASCONA 1900
4-drs., 11-79, beslist
i.z.g.st., vr.pr. ’3.250,-,
inruil stationcar mog.
Dorpsstr. 19 Bingelrade.
PEUGEOT 305 bestel diesel
bwj.'B2. Tel. 045-315199.

OMEGA 2 L i bwj. '&'
na 2 L i GT '88; Ka*
3-drs. '87; Kadett 13
'88; Kadett 13 N 3-<*
Kadett Caravan 5-di-j
Corsa GSI '89; Corsa
3-drs. '88; Corsa 13
'88. 1 jr. garantie. mr
nanc. mog. Garage J-
man, Stenen Br«
Schaesberg-Landgra»
045-323800.
PEUGEOT 505 GL.
groenmet., kantel/sc"
radio, trekh., optimale
inr.mog. Autobedr. 'ker, Heerlenweg 67, ""daal. Tel. 045-75163
R 5 GT Turbo, pa^
1986, watergek. turb*
mooi, tel. 04746-122^
Tek. RENAULT 18 T$
bi bwj. '79, kl. rood, 7
Tel. 045-425460.
Spec. aanb. aujj
RENAULT 5, org. 47.0
kl. zilver, nieuwst., /]
Inr. mog. Autobedrijf
ker, Heerlerweg 67, f
daal. Tel. 045-751605.
SKODA 105 S, '87.
auto verk. in nw. st. rf'
nig km. voor '’5.450,-, met garafl
betaling in overleg 'Skoda-dealer, Gar. C&
Geleen, Rijksweg cej_ï
Te k. TOYOTA 1000 d
xe, bwj.'77, ’700,--
-ragdstr. 10, Heerlen-
-045-725586. J
Toyota COROLLA VAj
bestel diesel, 1987, v.
met., weinig km., Pe^derh., mr. mog. At^Boschker, HeerlervveS
Voerendaal. 045-75l°ü
Toyota COROLLA &
'78, ’ 850,-, met AP*'
mooi. Tel. 045-21740»
Te k. VW GOLF J>
1980, APK tot 29--'

’ 2.000,-. Huister
200, Heerlen. .-
Tek. GOLF 1600 CC&
'86, 5 gang, 1e eig-.',
Heigank 13, Landgraj>
Te k. als nieuw GOLr
bwj.'Bl, kl. bordeau^
APK gek. vr.pr. ’"*,!
Kieskoel 8, Schaesjg!»
Te k. VW JETTA l6^rood, bwj. '80, in Jjf

’ 3.650,- 04490-4773/>
Tek. VW POLO OxW
'83, apart mooi, even-,
mog. ’6.250,-. Go""
9, Beersdal. Heerlen-^
Te k. VOLVO 66 DL, [>.
km.st. 79.000, APK '02-'9l, vr.pr. ’1.250."
045-241144. _^j
’5OO,- tot ’ 50.000-'j
Uw AUTO, schade o "■
geen bezwaar. Tel-
-723076_0f_727742__^/j
Wij betalen een goe^i
voor alle type auto-l'aj
geld 045-414372_0t__V
KADETT 16 S Carav^Kadett 13 LS '87; Ka" 1
dan 13 LS '86; Corsa
TR '87; Kadett 12
Kadett 12 S2x'B4; C°'.l
S '84; VW Jetta °%l
Panda '86. Automoe*,;
J. Denneman, Raad"
107, Hulsberg. __—-^ii
AUDI 100 5 D met n*-^
en kop. '83; Fiat UnC 1
1,5 IE '88; Ford Fies-^S '80; Daihatsu Van.j!
de Diesel'Bs; Alfa i'-i" il
S '79; Ford Taunu*
Ghia '79; Ford Fiest» 1
bwj. '80, Lada 21 o**
Kissel 42, Heerjea,,-^1
Tek. VOLVO 344 L- " *schadevrij, eerste j

’4.500,-. Deze auto"
beslist zien. In "ieu
045-721660. ___~r^

Voor Piccolo's .
zie verder_pagjn>;

~ ’EPVICE PUBRjg»^
BRANDPREVENTIE

Voor uw brandpreventieproblemen gratis advies.
Alle blusmiddelen en -toebehoren, periodieke contro'
brand- en noodladders in elke gewenste uitvoering-
Brandslangkasten, stand- en straalpijpen
HYDRAFLEX/NUTH » j£
KATHAGEN4, TEL. 045-243131
Vraag vrijblijvend prijsopgave. Ifly^W
Ook voor controles en reparaties. _^»-""___i
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Jazzmatinee in kasteel
Limbricht
--IIU e snowpagina-redactie

' -fRICHT _ Opnieuw vindt
fc^^de zondagmiddag een

'""bratlv?cc Plaats in kasteel
°rlce lc"t. Ditmaal zorgen twee
fes lfn voor de muziek. Bij het
C _~eden tellende combo
% .' mét zangeres Bea No-
*M^„ an men luisteren naar
?n v_fnc-e nummers, die varie-
afah vde 'donkere blues' van

feiad' Vauëhntot het emotioneel
% en hed van Tina Turner.
n 1.' u orkest 'Round Mid-
I°-Jde .7rengt een repertoire

1-] l') variërend van musi-
n .en nten tot het standaar-
r. . polre van jazzgiganten als
Z. _ „orter en Duke Ellington.
f 1-'tin.T _ls toegankelijke jazz-
(Jlg^jee duurt van 14.00 tot 18.00 " Como Chazz: één van de twee orkesten op de jazzmatinee

in kasteel Limbricht.

Steeds meer Vlaamse artiesten in de Nederlandse hitparade

Na Clouseau triomfeert Petra
*■& onze showpagina-redactie

JÊNT/HEERLEN - Ge-
*°on te gek! Eerst wint ze,,e t 'Jij daar' destrijd om deu-*rmschijf in de laatste
°nde van Tears for Fears.
M komt ze met het groot-
* gemak de Nederlandsep veertig binnen op plaats
ö. vervolgens stijgt ze (ja Ja.et stip) naar plaats 12 en

is het Belgische
? .eresje Petra in de Ne-
erlandse hitlijsten terug te
.'"den op een achtste

rpats. De Belgen doen het
J*s ontegenzeggelijk goed
?, °ns land. Eerst de groep
*°useau ('Daar gaat ze') en

t ** dan Petra, waar tot voor
s.0rt - óók in België - geen
j^rveling van had gehoord.
-e.straten in ons land vindt,e *n het Oostvlaamse Urselgooren 17-jarige zangeres
bezettend netjes. En na
oederland doet Petra nu
J.* in haar eigen land Bel-

*j een aanval op het natio-aie hitfirmament.

ÖoJI**-"1**-" dag optreden, interviews
S] etl, radio en televisie. Het is
gfPend, maar dit heb ik altijd
i^**g gewild. Ik zong al vanaf
Itj.. 1? vijfde op een sinaasappel-
rrj. Je- Daarna kwam de sound-
i^*show waarin ik Madonna
t^.teerde. Dat werd de kans van
jj Jl leven. Ik werd ontdekt en
'^al?a e vier<^e single was het
..r, Men waarschuwde me voor
V. nieuw en hard leven. Ik zou
..h boeten opgeven, maar ik
fjv °ok veel teruggekregen.r haar eerste plaatsucces
t.f,9*.e gaan' zegt Petra: „Het is
.(j, üjdloze kreet, die jong en

k 6n. aanspreekt. Per slot van re-
-1?^ w^ -ec-ereen na een werk-

(w * van vijf dagen een beetje
V^Panning. De student, de..fjfll*-1-1' noem maar op. Een
V, kreet dus met een leuke
Km en een tot? -mag°- Daar is
,e ?Wk naartoe gewerkt. Kijk,
. c^, Nederlandstalige hoempa-

.rtgers z^n 00'c onderhou-
dt^ a> maar toch te ingewikkeld
«ir, Meteen de hele tekst mee te

~\fje hebben het dus over
Hij j^dere boeg gegooid." Of dat
Bi>cs-eteen de reden van haar
ti,^. 68 is, weet Petra niet. Men
{."■ eert geen bepaalde formule.
■i. ?t

e nieuwste plaat 'Jij daar' is
P aI iets verder gezet. Er. t,een andere 'crew' aan te

Ür-k'. behalve het disco-ritme ont-
jl.fS en we ook rockgitaren. An-
W,Sezegd: je hoort een brokje

Petra wordt gezien als een
'trendsetter. „Ik houd van een
eigentijds geluid. Hetis alles of

niets. De ideeën rond de act ko-
men spontaan, je kijkt om je
heen, doet ideetjes op, zoekt naar

kapsels en kleding om die naar
eigen norm en smaak aan te pas-
sen. Het is dan ook erg leuk om
te zien dat anderen je nadoen
omdat ze mijn keuze en smaak
klaarblijkelijk modieus vinden."
De eerste langspeelplaat van Pe-
tra is nauwelijks op de markt of
de Vlaamse zit alweer in de pla-

tenstudio. „Deze eerste elpee/CD
bevat een gevarieerd repertoire.
Nederlandsenummers naast En-
gelstalige, van rock tot newbeat.
Ik hou van variatie. Zo denkik er
nu aan om jazzy arrangementen
te combineren met andere muzi-
kale genres. Jazz en ook blues
vind ik mooi vanwege hun speci-
fieke ritme. Over het ontstaan
van deze muziek valt nog veel te
vertellen."

In Nederland is de plaat 'Jij daar'
deze week - ondanks de simpele
tekst - inmiddels goed voor een
28eplaats in de top veertig. Posi-
tieve reacties zijn er ook uit
Scandinavi ën Italië. Bovendien
werden in het Nederlands gezon-
gen - en dat is zeer zeldzaam -78.000 singles in Frankrijk ver-
kocht.

" Petra: ,M^n heeft me gewaarschuwd voor een nieuw en hard leven. Voor de showbizz zal
ik veel moeten opgeven."

Belgenmop
„Ik ben erg blij met de goederes-
pons uit Nederland. Ze zijn daar
"zéér hartelijk en men reageert er
spontaan. Ik word wel eens ge-
plaagd met een Belgenmop die
ik dan prompt beantwoord met
een typische Hollandse grap.
Overigens de mopjes over Ne-
derlanders kloppen niet. Welis-
waar regelen ze daar graag van
alles en nog wat, maar dat heeft
ook voordelen. Voorlopig pendel
ik op en neer tussen België en
Nederland. Maar wanneer ik in
het weekend meerdere malen
moet optreden, dan blijf ik over-
nachten. Dan maak ik meteen
van de gelegenheid gebruik om
mensen te ontmoeten en een be-
paalde streek in Nederland beter
te leren kennen. Frank Boeyen,
het Goede Doel, ja zelfs Vader
Abraham mocht ik al ontmoeten.
Ik heb veel respect voor hen en
sta volledig open voor de genres
van Boeyen en het Goede Doel.
Verder slenteren we rond in Am-
sterdam of doen we inkopen in
de buurt van Hilversum. Het is
me opgevallen dat deNederland-
se huisjes er totaal anders uitzien
dan dievan bij ons. Het lijkt alle-
maal erg veel op elkaar, Een heel
andere sfeer met zon keurig
tuintje erbij. Soms vindt men
zelfs geen papiertje op straat.
Keurig, daar hou ik van."
Petra zit als laatste-jaars-studen-
te bij de afdeling talen-communi-
catie. Pas straks wil ze verder
gaan in de showbizz omdat ze
haar studie niet wil verwaarlo-
zen. Een vrij goede leerlinge, die
van zichzelf zegt dat ze toch een
beetje is veranderd.
„Wanneer je normaal zeventien
jaarbent dan maak je niet zo veel
mee als nu met mij gebeurt. Ik
krijg veel meer van de wereld te
zien dan andere meisjesvan mijn
leeftijd en ik verzeker je dat het
er allemaal niet zo eerlijk en
rechtvaardig aan toe gaat. Dat
brengt van tijd tot tijd kleine zor-
gen mee, meer verantwoordelijk-
heidszin. Kortom, ik ben niet
meer zo naïef."

show

NCRV komt met
méér tv-shows

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Ted de Braak en
Frank Masmeyer hebben een
driejarig contract getekend bij
de NCRV-televisie. Beiden gaan
de komende seizoenen een aan-
tal grote amusementsprogram-
ma's presenteren. De NCRV wil
het terrein van spellen en shows
verder ontwikkelen en uitbrei-
den. Om die reden zijn de con-
tracten met de twee goed scoren-
de presentatoren verlengd.
Jan van Dalen, hoofd Amusel
mentsprogramma's van de
NCRV-televisie is er blij mee dat
De Braak en Masmeyer bij 'de
club' blijven. Hij noemt de con-
tracten 'exclusief en heeft grote
verwachtingen van de heren, die
vanaf oktober hun eigen shows
zullen presenteren en daarnaast
zullen optreden in andere
NCRV-programma's.
Ted de Braak keerde vorig jaar
terug bij de NCRV en deed ver-
volgens de Familie-spelshow, die
gemiddeld een hoge waardering
kreeg. „Ik ben gelukkig dat het

vertrouwen dat ik toen kreeg nu
wordt doorgezet", zegtDe Braak.
„Voor iemand diewat ouder is, is
het heel belangrijk om ergens bij
te horen. Jarenlang zat ik bij de
NCRV, toen was ik even weg,
maar ik vind het echt heerlijk om
weer terug te zijn. Daar krijg ik
eenkick van. Want ik knok graag
voor deze omroep."

Frank Masmeyer is trots op zijn
contract. De afgelopen weken
was hij te zien als presentator
van de Holidayshow, waarmee
hij aantoonde te passen binnen
de NCRV-formule van gezellig
amusement. Volgend seizoen
gaat hij door met de show. Mas-
meyer: „Ik ben ervan overtuigd
dat we ons flink kunnen wape-
nen tegen de andere zenders en
dat we er weer een succes van
zullen maken."
Vanaf 1 oktober krijgt de NCRV
een nieuwe uitzendavond: de
maandagavond. Dan wordt de
ene week Ted's Familiespelshow
uitgezonden en de andere week
de Holidayshow.

Ted deBraak (links op dezefoto )en Frank Masmeyer: zojuist tekendenzij een driejarig
ntract voor eigen tv-shows bij de NCRV.

Uitreiking Oscars
HEERLEN - De TROS brengt
vanavond laat (vanaf 23.10 uur
op Nederland 2) een uitgebreid
anderhalf uur durend verslag
van de 62e jaarlijkseOscar uitrei-
king in Hollywood. Kandidaten,
die op de nofninatie staan, zijn
o.a. Oliver Stone (regisseur 'Bom
on the Fourth of July'), Robin
Williams ('Dead Poets Society'),
Pauline Collins ('Shirley Valenti-
ne'), Denzel Washington ('Glory')
en Julia Roberts ('Steel Magno-
lias').

Ook kandidaat voor tv-festwal Montreux

Herman van Veen
maakt speelfilm

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Herman van
Veen(45), volgend jaareenkwart
eeuw op het toneel, gaat in co-
produkte met de VARA een
speelfilm maken. Bovendien is
zijn in vier talen nagesynchroni-
seerde tv-show 'Blauwe Plek-
ken' uitgekozenom in mei op het
jaarlijkse tv-festival van Mon-
treux mee te dingen naar de
Gouden Roos. Verder heeft Van
Veen al weer 52 niewe afleverin-
gen bedacht als vervolg op de
succesvolle internationale teken-
film-serie rond het eendje Alfred
J. Kwak.

Komende herfst gaat de VARA
een tv-portret over een kwart
eeuw Van Veen uitzenden en
Herman zal voorts de komende
aflevering van 'Kinderen voor
Kinderen' presenteren. Tenslot-
te zal de VARAVan Veen's thea-
teijubileumshow aan de kijkers
tonen.

De speelfilm gaat 'Zomp' heten
en Van Veen speelt naast Frits
Lambrechts éénvan de hoofdrol-
len. De rest van de 'cast' moet
nog worden uitgekozen. Onder
regie van Gideon Pieters worden
de opnamen in de vroege zomer
van volgend jaar in België ge-
maakt. „Het gaat over de boven-
wereld en de onderwereld, de he-
mel en de hel zou je kunnen zeg-
gen", vertelde Van Veen ons.
„Het hele verhaal zal een sprook-
jesachtige sfeer uitademen."

Van Veen zal tijdens de 30 opna-
me-dagen niet in theaters optre-
den. De film zal eerst in de bio-
scopen worden uitgebracht en
vervolgens in een drie-delige ver-

lengde versie op de VAKA-tv
worden getoond.

40 miljoen
Volgens Van Veen en VARA-
voorzitter Marcel van Dam is de
40 miljoen kostende tekenfilm-
serie rond het eendje Kwak zo-
wel in Nederland als in Japan
'een grandioos succes. De mert
chandising rond het Kwak-fi-
guurtje, dat is de handel om dé
serie heen in Kwak-t-shirts tot
Kwakboekjes en Kwak-sleutel-
hangers, loopt ook boven ver-
wachting. Komende herst zal
Kwak ook in West-Duitsland,
Oostenrijk, Spanje, Frankrijk en
Finland op tv komen en met tv-
stations uit andere landen wordt
nog onderhandeld.
„Of we met een tweede serie ko-
men weten we nog niet, want je
legt niet zomaar opnieuweven 40
miljoen op tafel. Zelfs als eenrijk
Japans tv-station mee-produ-
ceert", aldus Van Dam. Aan Van-
Veen zal het niet liggen: „De vol-
gende 52 afleveringen staan op
papier en dan zal blijken, dat de
ouders en zusjes en broertjes van
Kwak niet zijn omgekomen tij-
dens het oversteken van de weg.
Ik ben toch niet zo wreed, dat ik
eendjes laat overrijden terwijl
kinderen zitten te kijken!"
De tv-show 'Blauwe plekken',
gebaseerd op de de liedjesvan de
jongste langspeelplaat van Van
Veen, is vrijwel geheel in de in-
trieste omgeving van het Belgi-
sche Charleroi opgenomen. „We
beschouwen bij de VARA dit
programma als een meesterwerk
van een meesterlijk artiest", al-
dus Marcel van Dam. Van Veen:
„Ha,ha,ha,ha, haaa."

VPRO op zoek naar interim-manager
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De VPRO zal op korte ter-
mijn een zakelijk directeur aanstellen voor
de televisiedienst. Roelof Kiers, de huidige
tv-directeur gaat zich, op eigen verzoek, uit-
sluitend bezighouden met het leiding geven
aan de programmadienst. Kiers' functie
wordt ondergeschikt aan die van de nog aan
te stellen zakelijk directeur. Als tussen-op-
lossing wordt allereerst gezocht naar een in-
terim-manager, die uiteindelijk benoemd
wordt tot directeur. Een en ander gebeurt,
volgens de secretaris van het VPRO-bestuur,
René Witte, in volstrekte harmonie met
Kiers, die volledig achter de nieuwe con-
structie staat. Ook de ondernemingsraad
heeft positief geadviseerd.. .

De nieuweconstructie is eenrechtstreeks ge-
volg van het rapport dat onderzoeksbureau
Berenschot vorig jaar in opdracht van het be-
stuur heeft opgesteld. Dat onderzoek naar
het reilen en zeilen binnen de VPRO was
hard nodig. Het rommelt al een tijdlang tus-
sen Kiers en een aantal van zijn medewer-
kers, diehem al danniet openlijk onbenader-
baar gedrag toeschrijven. Om Kiers' functio-
neren hebben inmiddels een aantal program-
mamakers, onder wie Burny Bos en Theo
Uittenbogaard, de VPRO verlaten.

Schertsfiguur

De. nieuwe interim-manager/zakelijk direc-

teur moet nadrukkelijk 'van buiten' komen.
Het bestuur is bezig met het opstellen van
een profielschets en een nauwkeurige func-
tie-omschrijving. Bestuurssecretaris Witte
verwacht dat de werving over enkele weken
kan beginnen.

Hoewel Kiers en ondernemingsraad positief
staan tegenover de nieuwe functie is Witte
heel uitgesproken in zijn kritiek. Hij noemt
de gekozen oplossing 'monstrueus. „Dat
gaat nooit goed. Zon nieuwe man kan toch
nooit goed gaan functioneren. Hij zou alle
macht moeten hebben om de afdeling goed
te leiden, maar het komt erop neer datKiers
alle touwtjes in handen houdt. De nieuwe
man wordt in feite een schertsfiguur." ._
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Auto's
Te koop onder garantie en
service div. gebruikte auto-
mobielen. VW Golf 1300 inj.
'89: Audi 80 LS '88; Opel
Kadett GSI '86; 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 k. gevr. OPKNAPAUTO.
Tel. 045-225913.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Van dame Fiat PANDA, bwj.
'84, APK, kl. blauw, auto is
als nieuw, vr.pr. ’ 5.500,-.
04490-39127.
Te k. HONDA Prelude, bwj.
'81, zilver metal. div. extra's.
vr.pr. ’ 3.950.-. 045-254994
Te k. MAZDA 323, HB, 3 jr.,
54.000 km, 1e eig., i.z.g.st.
vele acces. 04490-75031.
Te k. ASCONA, 2 Itr, bwj.
82, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-441409.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

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. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S van ’lOO,- tot

’ 5.000,-. Tel. 04490-43481
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Nissan Urvan, per. bus D,

2-'B4, ’ 7.550,-. Fiat Ducato
G.V. DB-'B5, ’10.900,-.
Fiat Ducato D nov. 86,

’10.800,-.
Prijzen excl. BTW.
Bastiaans

Autobedrijf Spoorsingel 50,
Heerlen. Tel. 045-724141.

Onderdelenacc.
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.
ROBBY'S gebruikte auto-
onderdelen. Inbouwen met
garantie mog. 045-224123.

Te koop TREKHAKEN voor
bijna alle typen auto's met
onderbouwen en aansluiten
’150,-. Tel. 045-229667

(Bromfietsen

Tweewieler Open Dag
(30 en 31 maart)

" Gratis testrijden op ATB-'s.
* Diverse speciale aanbiedingen op onderdelen en ace.

* Kortingen op diverse fietsen.

Willy Rekers R* schaatssport (~^
Rumpenerstraat 40a, Brunssum. Tel. 045-252361.

Te koop gevr. HONDA SS Te k. gebruikte FIETSEN als
50 (4-tact). Tel. 03404- nieuw. Anjerstr. 8, Schinveld
59270. Tel. 045-256719.
Heren SPORTFIETS, Ga- HONDA MTS, 1987, met
zelle 5 versn. z.g.a.n. verz. ’1.000,-. Mgr. Lem-
’37s,-. Tel. 045-416131. mensstr, 36, Nieuwenhagen
Te k. HONDA MB 5 met 2 Piccolo's in het Limburgs
helmen van ouder pers. pr. Dagblad zijn groot in RE-

’ 750,-. Tel. 045-315477. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Caravans/Kamperen
Arcon Campers

Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper.

Bezoek onze showroom

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,
Heerlen, 045-722566

Comfort. 2-pers. camper.
Te k. gevr. alle merken
TOURCARAVANS. Tel.
045-720200.
Te k. 4 pers. KAMPEER-
TENT ’700,-. Tel. 045-
-425460.

Zeer mooie luxe TOUR-
CARAVAN, ijskast, voortent,
raamluifels, 1977, vr.pr.

’ 3.850,-. Tev. Voortent met
4 ramen voor caravan van
3.80 tot 4.00 mtr., rondloop
7.80 mtr., 2x gebr., vr.pr.
’400,-. Tel. 04492-5510.
Te k. TOURCARAVAN s-
pers. Burstner de luxe, m.
rondzit, ringverw., douche-
ruimte, ijskast en kachel,
gew. 800 kg, nieuwe PVC-
voortent (nog niet gebruikt)
bwj. '87, pr. ’11.000,-.
Tel. 045-323178.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

' JAARSTALLING (afgeslo- u_.u__r.Hoten) voor caravans, boten va_mie

IS^te Sittard. ’ 150.- plus Van Oostenrijkse familiesBTW. Tel. 04492-2601. comp| jngeri(ihte VAKAN.
Watersport tiewoningen voor 4 t/m_ 10 pers. v.a. ’ 16,- p.p.p.d.

Te k. polyester ROEIBOOT Tel. 05910-22293.
’750,-. buitenboordmotor wat VERKOPEN? Adver-
’2oo,-. Tel. 04459-1469. teer via: 045-719966.

Wintersport

Nu!
de laatste jacks ’ 100,- / ’ 150,-. Ski-overalls v.a. ’ 100,-

-/JÉ^_9ÉMOKmWüucJx_- isport

Saroleastraat 57, Heerlen.
Kontakten Klubs

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

_ 06-320.330.03

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen die niet
ver weg kunnen wonen. 50 et p/m

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.

Privéhuis Michelle
Wip 'ns binnen!!!

Nieuw Pasealle en Sandra
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

Nieuw
Gay-two-Gay

; 06 voor twee
1 Gay two Gay, recht op de man af..Bel 06-320.327.32 en je

wordt direct doorverbonden met je gespreksparnter. Bij
Gay two Gay ben je altijd met zn tweeën, dus samen apart.

'.Niemand kan meeluisteren of door je gesprek heen
schreeuwen. Je kunt dus ongestoord kennismaken. Wil je
iemand anders praten, druk of draai dan een nul. Je wordt
dan direkt en automatisch doorverbonden met een ander.
Je kunt net zo vaak van gesprekspartner wisselen als je

zelf wilt. Probeer het maar:

Gay-two-Gay
50 et.p.min.
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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
Sex'o'foon 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

Eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327.34
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322.08
Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328.69

35 jaar, heter dan heet...o6-320.327.35
Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.69

Tele-sex-live laat je hand trillen..o6-320.322.07
Achter de ramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69

GAY ONLY
Marcel & André anonieme belevenissen...o6-320.320.21

Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.322.06
Meester Martin, dans naar zijn pijpen...o6-320.323.05

Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.323.04
SPECIAAL AANBEVOLEN:

Marion deWilde belt wildvreemde mannen op en lokt ze uit
tot telefoonsex. Doen ze het*bf doen ze het niet?

06-320.326.31
Dag en nacht ca. 50 cent per minuut.

Stom He"
Wij vinden het gewoon lekker'

Riversideclub
Met Petra, Sabine, Sandra, Anita, Tamara en Diana.

Een overdaad van luxe en hygiëne o.a. Hot Worlpools,
spiegelkamers, video, liefdesschommel, gezellige bar.

Soos voor groepen. Geen entree. Voor ieder war wils met
zeer discrete parking E9afslag Echt Ohé en Laak. Dijk 2
Ohé en Laak. 100 meter voorbij camping de Maasterp.

Tel. 04755-1854. Creditcards accepted.

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

IGrieks!
MARCHA 50 et/pm 06-

-320.325.55
S.M. BOX

06-320.330.70
talk prod. 50 et p/m

Sexlijn 10
50 et p/m 06-

-320.320.10
GRATIS

PORNOKALENDER 1990

Sexlijn 50
5 MEISJES 50 et p/m 06-

-320.320.50
B.A.G.D.

Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

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

Topsex
The best voor 50 cpm 06-

-320.325.25
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)

Hij weet precies
wat ik van hem

wil...
* Eroslijn *

06-320.321.22
50 ct.pm

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.

045-326191
Escortservice. All-in.

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

Club Nirwana
Nieuwe stijl!!!

Nieuw team. Pin-Up meisjes
Na ons, kun jerest vergeten.

Nieuwstr. 147, Kerkrade.
ledere dag geopend

v.a. 19.00 tot 03.00 uur.
Tel. 045- 46 33 23.

Zij hand streelde haar
Fluweelzachte

huid tot hij de stof van haar
slipje voelde...

06-320.350.69 - 50 et p/m.

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

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.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

Privé en escort
045-720916

Brigitte
Privé 045-254598.

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

Tel. 045-423608.
Bij een vriend hoort ze over
SM. Ze ziet er foto's. Dan wil

ze het ook ondergaan.
Geboeid

06-320.326.92 - 50 Ct p/m
2 homoknullen laten alles

zien wat ze doen. 2 mannen
kijken toe en eisen...het

uiterste
06-320.326.91 - 50 et p/m

Haremmeisje
Jennie's hete droom. Maar

als ze zon avontuur
meemaakt is het...heter.

06-320.326.73 - 50 et p/m
Vrouwen zoeken sexcontact
sex-contact-lijn

06-320.320.33
Zo willen Tini en Hans het.

Zij doet 't met een
wilde

jonge knul, en Hans...?
06-320.326.70 - 50 Ct p/m

Lekkere meiden willen
verwend worden

sexrelatielijn
06-320.320.44

Ron aarzelt.
Homo

of niet? Maar als die man
hem zo beetpakt wil hij het.

Ja, doe het.
06-320.323.86 - 50 et p/m
Direct Snel Sexcontact!!
live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Het kijkgat
Rob zit in de kast als Ine een

vreemde man verwent.
De kick voor Rob en Ine.

06-320.323.84 - 50 et p/m
Fanny is niet
lesbisch

maar als mevrouw haar zo
streng onder handen neemt,

geeft ze toe...in bad.
06-320.330.19 - 50 et p/m

Zoek je 'n ondeugende meid
hete vrouwenlijn

06-320.326.33
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid.
tippelbox 06-320.326.66

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
Ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22, Geleen
Tel. 04490-42315.

John houdt van meisjes,
maar als deze grote vent zijn
rug afdroogt na het douchen

wordt het...
Homo

06-320.321.33 - 50 et p/m
Ze is mooi, sportief en...
getrouwd, maar met de

vriend van haar zoon wil ze
het

eindeloos
beleven.

06-320.326.93 - 50 et p/m
Sex Kennismakingslijn

allemaal kanjers
06-320.328.03

Maak snel nieuwe
vriendinnen

flirt-box
06-320.330.01 - 50 et p/m
Els komt voor Life met een

wildvreemde man.
De band loopt
uitkleden

beginnen maar...
ze aarzelt en...

06-320.321.32 - 50 et p/m
Als Conny alleen in de stille

manege is komen er 2
mannen, die weten wat

dresseren
is

06-320.321.30 - 50 et p/m

Contactburo
Geleen

Bern. in privé-adr. op nivo.
Tel. 04490-48768.

Nieuw!! De afspreekbox,
meiden

versieren!!!
06-320.30.77 - 50 et p/m

Nablijven
De stoere man bestraft een

stoute meid. Onder zijn
grote handen reageert ze

vreemd...
06-320.323.85 - 50 et p/m

Op de
Bisex-box

vinden eerlijke mensen
elkaar dieweten dat er meer

te koop is dan
mannetje-vrouwtje...

06-320.328.38 - 50 Ct p/m
De knecht weet dat de
Blonde ster

alles zal doen om die foto's
terug te krijgen... zelfs naakt
06-320.329.24 - 50 et p/m

Trio-bisex-box
Voor vrouw vrouw man of

man man vrouw relaties. De
enige box dië deze

contacten waarmaakt.
06-320.326.88 - 50 et p/m
Kristal gebroken? Mevr.

straft het knappe meisje met
het minirokje en die mooie

benen.
Lesbisch

06-320.329.25 - 50 et p/m
Partnerruil met meerdere

paren. Wisselen maar. Van
allemaal de...

Hoogtepunten.
06-320.326.71 - 50 et p/m

De ruilsexbox
Snel resultaat. Géén

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.

06-320.326.99 - 50 et p/m
Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m

Frank is erbij als Ellie voor 't
eerst

Lesbisch
vrijt. Hij ziet ze bezig. Mag

hij meedoen...?
06-320.330.52 - 50 Ct p/m
De jonge dame verliest 't

van de 2 stoeiende

Jongens
In 't hooi voelt ze hun kracht.
06-320.326.90 - 50 et p/m

Super
contacten box

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar... op

06-320.324.30. Trouwens
als je nog andere

verlangens hebt, dan is er
de beste, de heetste box
van NL op nummertje

06-320.328.29 - 50 et p/m
S.M. Hoge hakken en een
tanga'tje en een strenge

man. Als droom hete
Werkelijkheid

wordt knielt ze...
06-320.330.61 - 50 et p/m

De mooie
slanke vrouw

zoekt ze uit. Stevige knullen,
totdat ze plots zelf wordt ge..

06-320.329.23 - 50 et p/m
S.M. Een knap jong stel kan

het alleen als een
Strenge

man ze naar zijn zolder jaagt
om daar te... Life

06-320.330.51 - 50 et p/m

De vrije
jongens-en meidenbox

Voor alles wat jong en nog
vrij is. Vrij is om afspraken te

maken.
06-320.327.88 - 50 et p/m

De Wip-in box
heet zo, omdat er heel wat

ge.... wordt op
06-320.324.60. Leuk toch?
Trouwens, de lijf sexbox,
daar durven ze ook en...jij

mag best meedoen op
06-320.324.90 - 50 et p/m

Discreet sexcontact! Bel de
afsprakenlijn

06.320.325.80

Stiekem meegenieten met

hete meisjes
06-320.328.00

Geen studiowerk, maar
thuis in de slaapkamer.

Lifesex
is goed als ze de band

compleet vergeten.
06-320.330.09 - 50 et p/m

Nieuw!! Ook zaterdag.
Noenda

Met assistentes, SM en
slavin 04492-5605.

Joyce
Privé en Escort. Ma-Wo
12-24.U., Do-Zo 12-22.u.

Deze week weer SUPER-
AANB. Tel. 045-411766.

Privé Cherry
Ma.di.wo. van 10-19 u. Do.-
vrij. 10-22 u. 045-462805.

Met 2 nieuwe meisjes.
6 Splinternieuwe meisjes.
2 lesbische meisje aanw.

Privé
Yvonne

Ook weekends geopend.
Ma.-za. 11-23 u. zond. 15-

-24 u. 045-425100 kerkrade.
Attentie Attentie

Contactburo
Yvonne

Deze week speciale aanb.
en veel nieuwe adressen.
Vrangendael 154, Sittard.

Tegenover Fortuna-stadion.
Tel. 04490-23203.

Diana escort
tel 045-320323
Monic-Escort

Tel. 045-352559

Astrid
Privé ma.-vr.
045-231429

Tric.hardlesbi
06.320.326.18, 50 c.p.m.

> 2 hete vrouwtjes voor jou

Privé
Tel. 04406-41916.

Anita
Privé met escort ook zat.

Tel. 045-352543.
Jonge, volslanke vrouw

ontvangt thuis
045-729101.
Contactburo

Maastricht. Bemidd. in
privéadressen, 043-635264.

(Huis)dieren .
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. prachtige BOUVIER,
langharige dwergteckel en
witte koningspoedel iets
aparts. Gespreide betaling
mogelijk. Tel. 04490-38119.
2 DUIVENKLOKKEN type
Comatic 20A. 045-455955.
Te k. 2 ROTWEILERS ge-
schikt voor terreinbewaking.
Tel. 045-251263.
BOOMERHONDJE te koop,
3 mdn. oud, blijft klein,
’175,-. Tel. 045-720652.
Te k. Tropisch AQUARIUM
met omb., planten, vissen,
pomp, 1.40 X 0.60 X 0.60
mtr. Tel. 04490-18317.
Te k. SCHARRELKIPPEN,
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4a Gutte-
coven. 04490-24401.
Te koop YORKSHIRE-
TERRIËRSPUPS, iets
moois. Tel. 045-250210.
Te k. COLLIE-teef, 1 jr. oud,
met stamboom, kl. trygolour,
pr. ’450,-. Parallelweg 36,
Wylre.
Te k. BROEDKOOI 3 delig
1m br., ziekenkooi voor vo-
gels en ionisator. Tel. 045-
-321828.

In/om de tuin

Blokhuizen en tuinhuisjes
Bezoek onze showterreinen

Arnold Opreij
Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven

Te k. Geïmpregneerde ter-
ras/tuintegels. * Bielzen.
Geïmpregneerd tuinhout.
Nationale HOUTHANDEL
b.v., Parallelweg 4, Heerlen.
Tel. 045-711052
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. 045-323178.

Opleidingen
Opleiding CHAUFFEURS-
DIPLOMA CCV-B start 31
maart a.s. Cursus gevaarlij-
ke stoffen start datum 30
maart a.s. Opleiding motor-
lux auto-vrachtauto-aan-
hangwagen-autobus-trek-
ker-oplegger. F A M Ver-
keersschool Leo Cremers,
Reeweg 139, Landgraaf.
Tel. 045-312558. Nieuw au-
to rijcompact cursus, in 2-6-
-8 weken uw opleiding.

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

FUVONA kruidencursus, r__Hu an iripuM
EHBO met kruiden en ho- Baby en Kiew
meopatische middelen en je K. z.g.a.n. KW
voetmassage, inschrijvingen WAGEN en box, pr't
alleen nog deze week telef. tel 045-728537
_lf!_» _° 6n 19°° UUr Wat VERKOPENtI045-227834. teer via: 045-719966 J

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892 J
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892. J

jf i=- \ DAKDEKKERS-BEDRIJF M.N.J. Au'
____f V i^
I

Voor al uw dakwerkzaamhedenTel. 045-726716 J
Problemen aan uw dak

Arndts
dakservice

Hoensbroek 045-219615
Dag en nachtservice

06-52980875
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.

STOELMATTERIJ ver-
ten en biezen stoeie"
gar. Bel. 045-418820^
Voor voordelig SCH'
REN, witten of beh*
04490-28582. I
Voor al Uw WANO
vloertegelwerk. Bel
227028.
OPRITTEN en terras*
klinkers of sierbesjf
ook tuinaanleg! 045-f*
Diepvries- en KOEÜ<
REPARATIE zonder |J
kosten. Bel Geleen Oj
45230. Service binngj^
Uw DIEPVRIES, kC*j
wasautom., ook bedr. Jdefect? Garantie op*
paratie, geen voorrijd
en korting op ondel"
Bel direct 045-726206-,

Wonen Totaal

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

voor tapijt en gordijnen. De grootste kollektie teg6*voordeligste prijzen.
Nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling-

♦♦ Hatemc
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 045-720741. I
Het WITTE Huis, de zaak
met de grootste diversiteit
van het hele land: want wij
hebben niet alleen schitte-
rende, maar vooral betaalb.
meubels, zoals: werkelijk
klasse 2-zits banken v.a.
’695,-, maar ook 'n juweel
van 'n zilverkast voor

’ 595,-, pracht rustieke
Manorhouse en grenen eet-
hoeken, rundl. fauteuilles al
v.a. ’ 495,- enz., maar ook
onvoorstelb. mooie spiegels
houtsnijwerk beelden W.O.
practisch levensgr., schilde-
rijen en repro's, Oosterse
meubels en kunst voorwer-
pen, vanzelfspr. teveel om
op te noemen, maar alles
spotgoedk. en hoge klasse.
Uniek ook wij ruilen uw oude
spullen in. Het Witte Huis,
Rijksweg cetrum 86-88,
Geleen (let op Geleen kent
ook Rijksweg Noord en Zuid
let dus op centrum).
Zoekt u 2e HANDS meubels
(veel keus). Kouvenderstr.
208, Hoensbroek

: VLOERBEDEKKING,
I dijnen, karpetten, top* *i teit, vele aanbied'"o■ enorme voorraad, grat».- legd. Won.mr. Gr-» is: Kloosterstr. 22 Simpg^ 0;KWALITEITSKEUKEN^; topkwaliteit voor een n*J 5, le prijs. R/J Handels*» 5
' neming, Stationstr. ■jNuth. Tel. 045-242602> 5; Te k. 4 eiken FAUTéJ" wol velours ook per 2 s'■ z.g.a.n. ’ 75,- per stukt|
■ 045-410647. _, |i. Pracht zwaar eiken 1, STEL vr.pr. ’ 875,-, e. eethoek m. 6 stoel, a» |

' vr.pr. ’ 975,-, 045-323gj I
iTe k. eiken BAN^, eethoek en salontafel, hanglampen i.z.g.st
t 04451-2032. J
1Te k. 3 LUXAFLEX; 2&. 4.55 br., 2.53 h X 4.f,i 2.53 hX 1.87 br., pr./^
Zandweg 45, Heerlen
045-412149. J

Zonnebanken Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x,gebogen zonnehemel met ventilato 1

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

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-l3s
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999; A

Te huur per telef. afspraak Als u ons voor 12 uur 'sj
ZONNEBANKKUUR met gens belt, staat uw Pf|
snelbruinlampen en ge- LO devolgende dag aqJ
zichtsbruiner 10 x ’70,-. Limburgs Dagblad. Te'
Tel. 04498-59379 719966. ___>

TV/Video Computers,
Goede KLEUREN-TV'S. Te k. MS DOS 3.30 »
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds SV. en 3V- drive en -* t<
25 jaar tv-occ.centrum Geel. harddisk en monitor.
Grasbroekerweg 25, Heer- software ’ 1.500,--
-len. 045-724760. 410945. S

Huishoudelijke artikelen

Magnetrons van Uden
Philips AVM 610 nu ’ 498,-. Philips AVM 730, nu ’ -^Philips AVM 734, nu ’ 798,-. Sharp combi-oven me[
netron nu ’ 798,-. Wij hebben reeds een magnetrc\'A

’298,-. van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. 045^^
IJSKAST ’ 95,-; gasfornuis ,_ . . _, ..„rrni-1'
’95,-; diepvries ’ 175,-. Na Kachela/Veiwar*^
18 uur 045-725595. KACHELS, grote keUS j
Wat VERKOPEN? Adver- Kachelsmid, Walem Jk
teer via: 045-719966. Klimmen. Tel.: 04459-^

Muziek _______--y
Nieuw!! Yamaha synthesizers,,

SY77 en SYSS, module TGSS uit voorraad leve*
Een nieuwe manier van klankopwekking-

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227.

ma. t/m za. open, do. koopavond.
Het prijsbrekende muziekparadijs.__^-|j

Te k. Mirage Sample KEY- Piccolo's in het Lir" A
BOARD en Roland UllO. Dagblad zijn 9rootJ\gA
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-216139 SULTAAT! Bel: 045-j^

Braderieën/Markten j__-//
Super Luikse Markt

zondag 1 april <g
van 10.00 tot 18.00 uur in de Geulhal te Valke''

Diverse atracties, veel kramen. Ini. 040jj5j_5---^
Enorme Luikse vlooienma^

14 april en 2e Paasdag
Evenementencomplex 't Ven te Ver^°-e.f.g3.y

Kraamhuur ’ 65,- voor 2 dagen. Ini. 040jj-_-^tii
Nu inschrijven braderie Har- Met een PICCOLO Kt
tje HOENSBROEK, Hemel- Limburgs Dagblad ,' $$>
vaartsdag 100.000 bezoe- uw oude spulletjes
kers, alléén voor handelaren kwijt. Piccolo's doe
en verenigingen. Informatie wonderen... Probee ,

045-229710 en 212073 Tel. 045-719966^.-^^
Voor Piccolo's zie verder pagina 18



Nederland 2
13.05 Nieuws voor doven en

Gevarieerd middag-

programma. Presentatie: Nelleke van
der Krogt en Wilbert Gieske.

17.08 Het erfgoed Guldenburg. Duit-
se serie. Afl. 23: Een mooie illusie.
Een man sluipt 's nachts het kantoor
binnen. Het is de doodgewaande Jan
Balbeek.

17.51 Het luchtruim overwonnen.
14-deligeEngelse serieover de lucht-
vaart. Afl. 9: Verticaal vliegen.

18.51 Tik tak. Belgische kieuterserie.
Afl. 24.

18.56 De DD-show. 14-daags spel-
programma. Presentatie: Norbert
Netten.

19.26 Familie Oudenrijn. Comedyse-
rie. Afl. 42: Een spoedklus. Martin
moet tekeningen afleveren in Den
Haag maar heeft last van tijdverschil.

20.00 (TT+»»)Journaal.
20.27 De eerste de beste. Nieuwe re-

cords, live vanuit de Broeker Veiling
op Langedijk. Presentatie: Walter Tie-
rnessen en Joost Cohensius.

21.29 De TV-dokter. Adviezen van

huisarts Fjerdinand Zwaan.
21.30 TV show. Show met gasten ge-

presenteerd door Ivo Niche.
22.34 De TV-dokter. Adviezen van

huisarts Ferdinand Zwaan.
22.35 Aktua. Actualiteitenrubriek.
23.10 Oscar uitreiking 1990. Verslag

van de uitreikingvan deOscars en de
show hier omheen.

00.45-00.50 ""Journaal.

" Albert West en Willeke Alberti in 'Songbook'. (Nederland
1 - 21.12 uur)

Duitsland 1
n Tagesschau.. Onter der Sonne Kaliforniens.

f j*r'kaanse serie. Afl.: Ein grosser
f t '■

« Gymnastik im Alltag. Afl. 10.
n 'agesschau.

ji ARD-Ratgeber. Recht. (Herh.).
s Jachtsce-

Ij^*1'- het volkstuintje en de com-

■ _ Jagesschau.], SOS vermisst. Afl. 5: Eine ge-
,«ne'"larie. (Herh.).-r Ij" Die Knoff-hoff-show. Populair-
ji[j "schappelijk magazine.
t ;5

Iq persoverzicht.
Ij 'agesschau.

' |t ARo-Mittagsmagazin.
l ld IfC'rtschafts-Telegramm.
i b
L FNckerl und Fleckerl. Poppen-
,he-Afl.: viele bunte Luftballons.
*H Gummibarenbande.ij Vandaag: Cubbis

ld r Freund en Lügengeschichten..|j! !r| Hey Dad! Australische comedy-',ij) Afl. 23: Neue Liebe, alte Liebe.
jj.So wars. Ich hab' mich ge-

>l '■■t, eine Deutsche zu sein, por-
ir van de 78-jarige Anni Schallen-

§ J~agesscf.au.
ij Das Recht zu lieben. Brazi-
i|.^ serie naar een roman van Ja-
jqClair. Afl. 45.u'e Trickfilmschau. Teken-
■S tii
.h. r"rntips. Nicht nur für Kids, kin-
l5Pr?gramma.
}j jageschau.
,s Trickparade.

-^mon & Simon. Serie. Afl.:

Gansehaut und Klapperschlange.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Liebesgeschichten. Der

Eistaucher.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 ooTagesschau.
20.15 Expeditionen ms Tierreich.

Heinz Sielman zeigt: Moby Dicks Vet-
tern, natuurfilm over walvissen.

21.00 Report. Actueel magazine.
21.45 Magnum. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Mem Mann ist ver-
schwunden!

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Prozesse der Weitgeschichte.

Documentaire serie. Vandaag: Het
proces Galileo Galilei.

00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Reisebilder aus der DDR. Se-

rie. Vandaag: Freiburg - Glück auf,
Glück ab. (Herh.).

15.15 Max H. Rehbein. Action. Van-
daag: Mission im Pazifik, documen-
taire over de Pacific Missionary Avia-
tion organisatie.

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

ner. Tekenfilmserie. Afl.: Die Schatz-
truhe.

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

16.35 Minty in der Mondzeit. Jeugd-
serie naar het kinderboek Moonial
van Helen Cresswell. Afl. 3.

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.: Die Flucht.

18.20 Hotel Paradies. Serie vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Kein Platz für
Kinder? Reportage over de gevolgen
van het heersende tekort aan be-
schikbare plaatsen op kleuterscho-
len.

20.10 ZDF Sport extra.Met heute-
journal.

22.10 Richtung Deutschiand.
23.10 Der Skorpion. Nederlandse

speelfilm uit 1984 van Ben Verbong.
Nederland 1956. Vrachtwagenchauf-
feur Loc wil naar Amerika. Daarom
neemt hij een aanbod van zijn chef
aan: reis, visum en nieuw paspoort in
ruil voor zijn eigen pas. Maar Loc
wordt verliefd en vertrekt niet.

00.45-00.50 Heute.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
Vit J en CAI-abonnees:
k analen zie schema exploitant

L^2wart/wit programma
9e * stereo geluidsweergave
lt~f * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

Revisie
1: 5, 26 29, 46, 5. 53 en 57. "and 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■ **. SiA?*6t i _a Mosa. Braziliaanse serie
ii-5. k.Cella Santos. Afl. 147.
»0 3'euws.I\ u.k. Tak. Animatieserie. Afl. 211.jjter T"Jin leven als... Vandaag: De

.1» "rn'v' Marleen Maes, Frank de
& 3 Mark Verstraete, Katrien de
'-0 j Eddy Verreycken.

en Pierewiet. 16-delige
"*Vo 71ser,e naar de verhalen van[._-_ |y| '■ ": Het onzalige land.
■Uu"eesters van de animatiefilm.
l\o _ _ Britse documentaire. Afl. 6:

K, Dotto-winnaars. Mededelin-
M r..°9ramma-overzicht.y ü'euws.I»* Afi 6' "-apitool. Amerikaanse se-

eker weten? Rechtstreeks
h"'„<-,_ discussieprogramma over
"iS >h

,hema's.
Neg Ricardo Huerta Story. Ca-
ta rbv nurnonstisch programma
L' --rtiß ,n en werk van Ricardo Huer-
*irj «st en dichter uit New Found-■sr'
Nh_ f mi'n ''if- Maandelijks ge-
J,r|a ,Jasmagazine. Presentatie:
.1, -bv ts' dr- Toon Goossens en
;"$ u

ke, valkeneer.
-0

\Se
Pwrt extra- Wielrennen: Drie-

l van De Panne, eerste rit.
lil

22.55 De verovering van het lucht-
ruim. 12-delige Amerikaanse docu-
mentaire, Afl. 12: Overwinning op de
zee.

23.50-23.55 Coda. Au matin, van Mar-
cel Tournier, uitgevoerd door G. Kne-
bush, harp.

" Jan van Rompaey in 'Ze-
ker weten. (BelgïèlTV 1 -
20.20 uur)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 rriHz (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: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk:. FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91.9 mHz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 105.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

320.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Ommekaar. Prostitutie. In Om-

mekaar deze keer vrouwen die, som-
mige al jaren, andere nog maar net, in
de prostitutie zitten. Presentatie: Mie
Billet en Bea Matterne.

20.45 Wie slim is, sorteert. 7-delige
reeks over afvalverwerking. Afl. 6:
Wie slim is, sorteert klein chemisch
afval.

21.15 Sprechen Sic Deutsch? Cur-
sus Duits. Afl. 10: Eine Nachricht mit
Folgen.

21.45 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Vlaams-Nationale
Omroepstichting.

22.25-22.55 Jazz Middelheim. Van-
daag: Frisse Wind, van Ha's New
Look Trio en het Variana Quartet.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
10.30 Lief en leed. Afl. 7.
11.00 (TT)Huisdieren. Afl. 4.
11.30-12.00 Geestelijke stromingen.

Afl. 3.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00 Skoalle-t.v. Wat priuw ik?/Ri-

vieren yn Fryslan 2: Lans de Boarn I.
14.30-15.00 Anderland. Afl 5.
15.05 Werk zoeken, werk vinden.
15.15 Como vai? Cursus Portugees

voor beginners. Les 5.
15.45-16.15 Schrijven. Een cursus

schriftelijk formuleren. Les 5.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Flamingo. Drieluik over Flamin-

go. Afl. 1.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis. Jeugdpro-

gramma.
19.10 Mens en klimaat. Documentai-

re over het broeikas effect.
20.00 ""Journaal.
20.25 Sport studio.
21.03 Jan Cox. Muzikale film over

deze schilder.
22.10 NOS-laat. Actueel magazine.

Presentatie: Charles Groenhuijen.
22.55 Klassieke mechanica. Les 20.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Les 5.
09.40 Telekolleg 11. Cursus dataver-

werking. Les 2. (Herh.).
10.10 Schooltelevisie.
12.40-12.55 AK-zwo. (Herh.).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 Verdammt Schwierig. ...Vom
Zappelphilipp, aflevering uit de infor-
matieve serie Situationen: Wir und
die Kinder.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 5.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport
(19.43-19.58 Raamprogramma's van
de regionale studio's).

20.00 Auslandsbericht. Die Strasse

der Ölsardinen, reportage.
20.15 Weltweit.
20.45 Die Deutsche Schlagerpara-

de. Presentatie: Jürgen Drews.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.
22.15 Landesspiegel. Arme Frank

war nicht allein, jüdische Emigranten
in Holland.

22.45 Drei vor Mitternacht.
00.15 Laatste nieuws. Aansl.: AK-

zwo.

" Heinz Sielmann in 'Expeditionen ms Tierreich'. (Duits-
land 1 -20.15 uur)

België/RTBF 1
14.00-15.30 Schooltelevisie. (Herh.).
16.20 Schooltelevisie. 16.55 Vacature-
bank. 17.10 Nouba Nouba, kinderpro-
gramma met de tekenfilms met Mamie
Cass'Cou en Kimbo. 17.40Paper dolls,
14-delige Amerikaanse serie. Afl. 8.
18.30 Jamais deux sans toi, magazine.
18.53 Programma-overzicht. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir, actualiteiten.
19.20 Uitslagen Lotto en Joker. 19.30
Journaal en weerbericht. 20.05 Actuali-
tés a la une. (Herh.). 20.10 Doublé
sept, spelprogramma. 21.30 Planète

des hommes, documentaire serie over
volken en hun gebruiken. Vandaag:
Caste criminelle, documentaire over
een gezin in India, dat onderaan de so-
ciale ladder staat. 22.40 Arts magazine.
(Herh.). 23.15 Laatste nieuws. 23.35-
-23.40 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.
09.30 Channel E.
10.00 Rete Mia. Italiaans showpro-

gramma.
12.00 Channel E.
14.30 RTL-Matinee.
14.35 Edge of the Night. Feuilleton.
15.00 As the world turns. Feuilleton.
16.00 Télékids. Jeugdprogramma ge-

presenteerd Irene Moors.
17.00 5 Uur Show. Middagmagazine.

Om 17.30 Nieuws en weer. Presenta-. lic: Viola van Emmenes.
18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 De Fabeltjeskrant.
18.55 Full House. Amerikaanse ko-

medieserie. Afl.: Jingle heil.

19.25 Bulldozer. Telefoonspel.
19.30 Jornaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van Fortuin. Quiz.
20.25 Spijkerhoek. Dertiendelige Ne-

derlandse dramaserie. Afl. 6: Ita-
liaans bezoek.

20.55 Mad Max. Australische speel-
film uit 1979 van George Miller. In een
uitzichtloze wetteloze toekomst be-
schermen in leer geklede agenten in
snelle auto's de wegen tegen snel-
heidsmaniakken met zelfmoordnei-
gingen en roofbendes op motoren.

22.35 Major Dad. Amerikaanse come-
dysrie. Afl.: Major Mom.

23.05 Journaal.
23.15 Monsters. Serie. Afl.: De Fever-

man.
23.45 Club Verotique. (Slot).
00.20 Rete Mia. Italiaans programma.
02.20 Bonjour Les Clips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 12.
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 5.
09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.20 Roms Wiedergeburt. (2), afle-

vering uit de serie Fürsten und Prala-
ten uit Die Christen.

16.45 ... und derZukunft zugewandt.
Geschichte der DDR 1961 bis heute.

17.15 Die Stadt is nicht weit. Afleve-
ring uit de serie Stadt und Land.

17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 5. (Herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Menschen und Tiere. Natuur-

filmserie. Vandaag: Wildhunde in Afri-
ka.

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Wem
die Stunde schlagt.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.

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

gazine.
20.15 A propos Licht. Documentaire

over industriecultuur van briefpapier
tot produktontwerp bij het bedrijf
ERCO.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Du oder beide. Amerikaanse
speelfilm uit 1982 van Alan Parker.
Na 15 jaar huwelijk gaan de succes-
volle schrijver George en zijn vrouw
Faith scheiden.

23.15 ... wenn aber das Salz schal
wird? Documentaire serie. Afl. 3:
Kein schoner Land in diesere Zeit?

23.45-23.50 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.30 Journaal, met simultaanvertaling
in gebarentaal, weerbericht. 20.00 I
love you, Frans-Italiaanse speelfilm uit
1986 van Marco Ferreri. 21.40 Jour-
naal, weerbericht en beursberichten.
22.10-23.40 Cinè-club de minuit. Bu-
nuel-cyclus: ■Abïmede passion, Mexi-
caanse speelfilm uit 1953 van Louis
Bunuel. Alejandro en Catarina houden
van elkaar maar komen uit verschillend
milieu. Catarina trouwt, onder druk van
haar vader, met de rijke Edgardo.

TVS
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 Papier
glacé. 20.00 Teil quel. 20.30 Telesco-
pe. 21.00 Sports. 22.00 Journal Télévi-
sé et meteo. 22.30 Ciel Mon Mardi.
00.00-00.45 Divan

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-Ma.gazine 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 14.07 nieuwsradio (17 30
Nws). 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. 002 De nacht klinkt an-
ders. 2.02 Muziek in denacht. 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 14.10 Menin-
gen; 14 43 De jazzvan 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
£>05 Nieuws voor doven en- '"horenden.
Welles nietes. Discussiepro-Jnia 0.1.v. Legien Kromkamp.- n_: Je moet meer uit verstand
u'l liefde trouwen. (Herh.).
(TT)Ja, natuurlijk extra. Docu-- over de roofdieren van Ka-

I*°
moerasgebied.

■issyfur. Amerikaanse teken-
rie. Afl. 8!
'"Journaal.
■CRV Sport op I. Sportmagazi-
esentatie: Christian Scheen.
Jisney parade. Showprogram-
!Presenteerd door Melline Mol-
-3n Jochem van Gelder.
'"Journaal.
toll's eye. Quiz. Presentatie:
Jonckers.

■nita and the Kids of United
te. Muzikaal programma van
Meyer waarbij zij kennis maakt
Sugdig muzikaal talent. Van-
Griekenland.

i--en tijd van oorlog. Ameri-J1** serie. Deel 13. De comman-
'van Byron schiet Japanners in
.^ddingsboot koelbloeding dood.

' Songbook. Muziekprogramma
door Albert West., en nu. Actualiteitenrubriek.

I *»Journaal.Swing it again. Optreden van

*" Basie en zijn orkest in de Red

°' Club in New Vork in twee de-
Tony Bennett en Elvis

?|'-o. Deel 1.
«3.41 Huizen van Oranje.

'"ouderlijk Kwartier, Binnenhof.

Radio 4
7 00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met actrice Linda van Di|k. (8.00
Nws.) 900 Continu klassiek 11 00
Concertzaal: Fins Radio Symf. Ork
met viool. 12 35 Nieuwe klassieke
platen 13.00 Nws. 13 02 De klas-
sieke top tien. 13.45 Belcantonum
1600 Het Kunstbedrijf 17.00 In
kleine bezetting: A Muziek voor
pianotrio. B. Muziek voor strijk-
kwartet 18.00 Nws 18.02 Lied van
de week. 18.15 Leger des Heils-
kwartier. 18.30 Muziek in vrije tijd
19 25 Nederlandse pianomuziek
20.00 Nws 2002 Klassieke mu-
ziek. 21 30 Literama. 22.30 Orgel-
concert. 2310-2400 Muziek van
eigen tijd: Internationaal Gaudea-
mus Vertolkers Concours 1963-
-1988

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber 9 00
Nws 9.02 Sportief. 925 Water-
standen 9.30 Meesters in muziek
10.00 De wereld zingt Gods lof
10.50 Tekst en uitleg. 11.00Studio
55 12 00 Nws. 12 05 De verdie-
ping 13.00 Nws. 13.10 Middag-
pauzedienst 13.30 Leerhuis. 13.40
Dagvaardig. 1400 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-
persbenchten 1800 Nws. 18.10
Vers op vijf 18.20 Uitzending van
het GPV 1830 Vertel me wat.
18.40 Taal en teken 1900 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

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 Little Sir Nicholas.
17.00 Blue Peter.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale.
18.40 News and weather.
18.55 Don't wait up.
19.25 Brookside.
20.15 Inspector Morse.
22.00 News and weather report.
22.30 Forty Minutes.
23.10-12.10 Rugby special.

RTL/Plus
06.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

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

Deutschland. Gevarieerd magazine.
08.30 RTL aktuell.
08.35 Tele-Boutique. (Herh).
09.00 RTL aktuell.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

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

(Herh.).
10.35 Messe - Markt - Meinung.

(Herh.).
11.00 Hochwürden drückt ein Auge

zu. Westduitse speelfilm. (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. (Herh).
15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: All nephews are created
equal.

15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Messe - Markt - Meinung.
16.30 Computer Kids. Amerikaanse

serie. Afl.: Schuld ist nur die Presse.
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.: Die Entscheidung.
18.45 RTL-aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Die Schatzsuche.
20.15 Oscar-Verleihung. Reportage

van de Oscar-uitreiking te Los Ange-
les op 27-3-1990.

20.15 Ein Halleluja für zwei linke
Brüder. Italiaanse speelfilm uit 1972
van JamesLondon.

22.15 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht.

23.00 RTL aktuell.
23.10 Eine Chance für die Liebe.
23.50 Operation Tanger. Amerikaan-

se speelfilm uit 1982 van Michael L.
Braint.

01.30 Messe - Markt - Meinung.
(Herh.).

01.55-02.00 RTL plus-Aerobics.

Eurosport
06.00 International Business Report.
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ. Kat Show. 09.30 Euro-
sport Menu. 10.00 Motorsport. 11.00
Ice Hockey. 12.30 Goals. 13.00 Motor-
sport. 13.00 Boksen. 14.00 Motorcycle
vanuit Japan. 15.00 Voetbal. 17.00Col-
lege basketbal. 18.00 Goals. 19.00
Eurosport. What a week!. 20.00 Inter-
nationaal zaalvoetbal. 21.00 Motor-
sport: Formule 1 Grand Prix vanuit Bra-
zilië, samenvatting. 22.00 WWF wor-
stelen. 23.00 Basketbal: Europa cup.
01.00-02.00Biljart: EK 3-banden, halve
finale.

Sat 1
: 06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30

" SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Van-

" daag: Die Fahrstunde. 09.00 SAT.I
■ Bliek. 09.05 Love Boat. Vandaag:
■ Spaghetti in derKabine. 09.50 Teletip.
E Test. Aansl. Ihr Horoskop. 10.00 SAT.I
| Bliek. 10.05 SAT.I Teleshop. 10.30
| Weisser Herrscher über Tonga. Ameri-
jkaanse avonturenfilm uit 1953 van By-| ron Haskin. Aansl. tekenfilm. 12.15
jGlücksrad. 13.00 Télébörse. 14.00| Programma-overzicht. 14.05 Koalabar-

■ chens Streifzüge. Vandaag: Die mond-
■ göttin. Tekenfilm. 14.30 Teletip Geld.
■ Aansl. Horoskop. 14.40 Love boat. Fa-
■ milieserie. Vandaag: Junger Jogger urn
■ die 70. 15.30Happy days. Familieserie.
i Vandaag: Ein Schuss aus dem Hinter-: halt. 16.05 Bonanza. Western. Afl.: Der
i Tag der Lanze. 17.00 SAT.I Bliek.
i 17.10 Nachbarn. Australische serie.; Afl. Die Chinesische Nacht. 17.35Tele-
■ tip Auto. 17.45 Programma-overzicht.
■ 17.50 Cannon. Amerikaanse misdaad-
■ serie. Afl. Der Sündenbock. 18.45 SAT
■ 1. Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en pro-
i gramma-overzicht. 19.05 Glücksrad.
! 19.50 SAT.I Bliek. 20.00 Feste feiern.
!Een Duitse muzießuitzending uit 1990
jmet als thema de lente. 20.55 SAT.I
iBliek. 21.00 Die Kettenreaktion. Austra-
i lische speelfilm uit 1989 van lan Berry.| 22.40 SAT.I Bliek. 22.50 Die Profis.;Engelse politieserie van Dennis Abey.
■ 23.40-23.50 Programma-overzicht.

Omroep Limburg
707 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d Dag en Muziek
8.05. 9.02, 10 02 en 11 02 Kort
nieuws 1205 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Ruilbeurs, Agen-
da en Muziek. 13 05, 14 02, 15.02
en 16.02Kort nieuws. 17 02 Regio-
naal weerbericht 17.05 Limburg
actueel, Agenda en Muziek 17 25-
-17 59 Bijblijven: volwassenenedu-
catie, informatie voor buitenlanders
in Limburg

BRT 2
600 Nieuws. 6.05 De ochtend-
ploeg (6.30, 7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws en VDAB-berichten ) 8.00
Nieuws 8 10 Soes 1000 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
1800 Nieuws 18 10 Rock-ola
20.00 Lukraak 22.00 Nieuws
2205 Haverklap 23.30-6.00

Nachtradio. (0.00, 5 00 en
Nieuws )

WDR4
405 Radiowecker 6.05 Morgen-'
melodie 9.05 Musikpavillon. 1205,
Zur Sache 12 07 Gut aufgelegt'
14.05 Wirtschaft. 1500 Café-Kon-!
zert 16 05 Heimatmelodie. 17 07!
Musik-Express. 20.05 Zwischen!
Broadway und Kudamrn 21 00 Mv.
sik zum Traurnen 22 30-4 05.
Nachtexpress.

BBC Europe
07.25 Today's viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News and Weather.
10.05 Open Air.
10.20 Kilroy.
11.00 News and Weather.
11.05 Tumabout.
11.30 Playdays.
11.55 Five toeleven.
12.00 News and Weather.
12.05 Open Air.
13.00 News and Weather.
13.05 Daytime live.
14.00 News.
14.40 Dragon Trail: The First Tou-
rists.

15.00 News and Weather.
15.05 Horizon.
15.55 The Young Musician of the
Year.

16.35 Bazaar.
17.00 Fisherman s Diary.
17.35 The really Wild Show.
18.00 News.
18.10 Gruey.
18.35 History File.
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.
22.40 Comic Relief - Follow your

Nose.
22.55 Making Out.
23.35 Omnibus.
23.55 Cricket.

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 Goodyear Wea-
ther Report. '19.45 Time Warp. 20.00
Ultra Sport. 22.00 World News and
Goodyear Weather. 22.15 Ultra Sport.
00.15 News and Goodyear Weather.
00.30 Blue Night.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.00 Re-
mote Control. 12.30 Club MTV. 13.00
VJ Kristiane Backer. 14.00 VJ Paul
King. 17.00 3 From 1 at 5. 17.15 VJ
Paul King. 17.30 MTV's Coca Cola Re-
port. 17.45 VJ Paul King. 19.00 MTV's
Greatest Hits. 19.30 YO!. 20.00 Satur-
day Night Live. 20.30 Club MTV. 21.00
MTV spotlight. 21.30 MTV's Braun
European Top 20. 23.00 MTV's Coca
Cola Report. 23.15 VK Maiken Wexo.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstuck (+ Spiel
Gluckstreffer') 715 Wunschkas-
ten 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 Fnsch
auf. 14.05 Schulfunk: Edrkunde
Verkehrswege über die Alphen
14.25Musikzeit heute 15.00 Nach-
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 Guter
Morgen! 9.00 Ein Tag wie kein an
derer 11 00 Treff nach elf. 12.0.
RTL Themen. 12.15 Casino para
de 1400 Viva 16.00 Entenjagd
1700 RTL-Themen 17 15 Musik
duell. 17.50 Sportshop 19 0.
Neunzehn - Vierundzwanzig *Musik Non-Stop 00 00-010.
Traumtanzer

Dinsdag 27 maart 1990 "9
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Aangezien de AMRO eigenaar is
van het deels leegstaande Hoens-
broekse winkelcentrum lag de sa-
menwerking met de gemeente voor
de hand. Het heeft toch nog een hele
tijd geduurd voor het zover was.
Overeengekomen is dat beide par-
tijen de helft van de onderzoekskos-
ten voor hun rekening zullen ne-
men.

Dat onderzoek moet resulteren in
een 'samenhangend pakket van
maatregelen. In principe zullen
Heerlenen deAMRO ook de uitvoe-
ring betalen, waarbij de gemeente
de infrastructuur voor haar reke-
ning neemt. ,

In het Hoensbroekse centrum staan
29 van de 188 winkels leeg. Het be-
treft hier met name het winkelcen-
trum en de Akerstraat-Noord. Een
vorig jaar gepresenteerd IMK-on-
derzoek maakte duidelijk dat er
dringend maatregelen genomen
moeten worden. Concurreren met
Heerlen is niet mogelijk, maar de
Hoensbroekenaren moeten voor de
dagelijkse boodschappen in de
eigen plaats terecht kunnen.

De formule van het public private
partnership lijkt dus erg veel op die
van het Heerlense centrumplan, de
te nemen maatregelen zullen echter
veel minder ingrijpend zijn. Er zal
niet veel gesloopt en gebouwd wor-
den, maarveel meer aangepast, her-
schikt en verhuisd. Het Gebrooker-
plein met winkelcentrum en de
Kouvenderstraat krijgen de groot-
ste aandacht.

SP Kerkrade
pleit weer voor
asbestverbod

KERKRADE - De Socialistiese Par-
tij vindt het onbegrijpelijk dat de
gemeente Kerkrade geen algeheel
verbod op het gebruik van asbest af
wil kondigen.

Kantonrechter Van Oppen:

'Chevremont-fan
is de paus niet'

HEERLEN - Voor een
groot aantal Chevre-
mont-voetbalfans be-
gon vorig jaar op Ko-
ninginnedag het kam-
pioensfeest na het 1-1
gelijkspel in Brunssum
bij RKBSV met-een fik-
se kater. De supporters
vonden onder hun rui-
tewisser een bekeuring
wegens verkeerd parke-
ren, f

werkelijk anders' worden ook de
bevolkingsadministratie geautoma-
tiseerd en de organisatiestructuur
veranderd. De hele dienst burgerza-
ken wordt in de hal bijeen gebracht.

mij te ver als de politie
ook nog voor parkeer-
gelegenheid moet zor-
gen. Ik vind een boete
van 50 gulden op zijn
plaats."

De Kerkradenaar over-
handigde de kanton-
rechter vervolgens twee
kranteknipsels. Eén
wedstrijdverslag en een
bericht over de 'extra
inkomsten' van de poli-
tie op die dag. Van Op-
pen: „Chevremo,nt is
weliswaar de paus niet,
maar ik heb begrip voor
de situatie. U bent
schuldig, maar ik leg u
geen straf op."

Verkeersschout Bar-
doul moest hardop la-
chen na die opmerking:
„De politie heeft het de
laatste jaren wel erg
druk in de voetballerij.
Zij moeten zowel bin-
nen als buiten het voet-
balstadion 'de orde
handhaven. Het gaat

HEERLEN - De zo kenmerkende,
ouderwetse loketten in dé hal van
het Heerlense stadhuis gaan plaats
maken voor een eigentijdse en
klantvriendelijke ontvangstruimte.
De aanpassingen kosten twee mil-
joen gulden.

Oppen. „Zelfs op hon-
derden meters afstand
van het voetbalveld was
geen plekje meer vrij.
De politie had best wat
straten kunnen afzetten
en parkeerplaatsen
kunnen creëren. Als de
paus komt, wordt zelfs
de autobaan afgeslo,-
ten."

Een Kerkradenaar, die
de bon weigerde te be-
talen, deed gisteren zijn
verhaal bij deHeerlense
kantonrechter mr Van

'Klapzoen'
LANDGRAAF - Een 21-jarige
man uit Landgraaf heeft zijn
auto in de vernieling gereden
doordat hij naar eigen zeggen
werd afgeleid door zijn vriendin.
Die zou hem toen hij over de
Groenstraat reed plotseling heb-
ben gekust. Volgens "de man
raakte hij daarvan zo beduusd
dat hij de macht over het stuur
verloor en tegen een geparkeer-
de auto botste. De politie heeft
reden om aan het verhaal te twij-
felen. De man bleek namelijk te
diep in het glaasje te hebben ge-
keken. Dat zou wel eens de wer-
kelijke oorzaak van het ongeval
kunnen zijn geweest, aldus de
politie. In het kader van de actie 'Heerlen

Gemeente Heerlen stelt samen met AMRO-bank plan op

aag
Bardoul1 het rijden door rood licht

■nsgevaarlijke plaag.

"ei dat nadat gisteren inkn andermaal een groot
"1 automobilisten voor de
trechter moest verschij-
'Sommige mensen zien

*lijk geen gevaar meer in
"erkeer. Zelfs het rijden

_wje is al strafbaar", zeikul tijdens de behandelingeen strafzaak waarbij een
Ttijder die door 'rood'reed
!"en verloor. De automobi-
-1 _ zon ernstige verkeers-
reding wél nog kunnen
pellen werden door kan-
ichter mr Van Oppen ver-ee 'd tot een boete van 155k

urnaal
wigroep '70 vertoont aan-**te zondag in het Lauren-
'""is in Voerendaal een
gelijk journaalover de ja-
°9 en '90. Belicht worden
* meer de volgende onder-
'e'i.' de nieuwe behuizing
herenigingen, het veertig-

'Priesterjubileum van pas-
Pórteners, de Bronk, de

8 _ van Alois Eussen, een
de paar-

fQening in manege 'Op gen■ Jan hemmens en de ko-
! -7i, de mysteries van vij-

öroofc, Koninginnedag in
sctaal, de eerste communie
0 -T.daal, het zestigjarig
*°-n van voetbalclub
7. de zeskamp, de eerste
ln9races in Lindelauf en
wterview met de scheiden-

komende gemeentesecre-■ Ook het fümjournaal '73
.' nog eens gedraaid. De
gelling begint om 20.15 uur

entree bedraagt vier gul-
"ie zeker wil zijn van een
'sJe doet er goed aan een
jj-fe te reserveren. Dat kan

pU-oelier Hugo Verhoeven

' Kerkplein.

Aanpak centrum Hoensbroek
De hele operatie geschiedt in sa-
menwerking met het bureau van ar-
chitect Peutz, die het stadhuis eind
dertiger jaren ontwierp. Er wordt in
fases gebouwd, zodat steeds een
deel van de hal in gebruik kan blij-
ven. De verbouwing moet voor het
beginvan volgend jaarachter de rug
zijn. Het nieuwe gemeentelijk infor-
matiecentrum, dat medio dit jaar
van start moet gaan,komt overigens
niet in de stadhuishal, maar in de
eerste leeszaal van de openbare bi-
bliotheek.

Er komen balies naar het voorbeeld
van de meeeste bankgebouwen.
Verder worden deramen van de be-
nedenetage vernieuwd en komt er
een luchtbehandelingssysteem. De
stenen vloer maakt plaats voor
vloerbedekking. Per werknemer
komt ook meer ruimte ter beschik-
king.

De modernisering van de hal van
het stadhuis moet een zo groot mo-
gelijke openheid mogelijk maken
tussen burger en gemeente. Meteen
bij de entree komt een receptie,
waar mensen wegwijs gemaakt
kunnen worden. Daarnaast worden
ook de voorwaarden geschapen
voor zogenaamde privacy-gevoelige
gesprekken.

Van onze
verslaggever

BRUNSSUM -
Kerngezond
maar toch ge-
kapt. Gisteren
velde de ZOL
een zestigjari-
ge eik op de
Vijverstraat in
Brunssum om-
dat een omhei-
nend muurtje
door toedoen
van de boom-
wortels 'op
springen'
stond.

De oude eik stond
in de tuin van de
heer Henselmans.
Hij vroeg met pijn
in het hart een ge-
meentelijke kap-
vergunning aan
omdat hij geen
geld ' had het
muurtje nog eens
te herstellen. Na
vier dure repara-
ties vond hij het
welletjes.

De ZOL-mede-
werkers klaarden
de klus niet van
harte. Zij hadden
er moeite mee om
naar hun zeggen
'de mooiste boom
van Brunssum' te
kappen.

Omwonenden be-
treurden het ver-
lies van de eik
evenzeer. Zij ver-
wijten de ge-
meente wel ge-
zonde bomen om
te hakken, maar
niets te doen aan
het onderhoud.

Dode takken wor-
den niet gesnoeid
en dat leidt vaak
tot gevaarlijke si-
tuaties, zeggen
zij-

'Roestbak'
van de weg

HEERLEN - „Hoe durft u met zon
roestbak op de weg te komen?",
vroeg verkeersschout Bardoul gis-
teren in het Heerlense gerechtsge-
bouw aan een man die in Schim-
mert was aangehouden omdat de
aanhangwagen achter zijn auto veel
te zwaar beladen was met koper.
Bij nadere controle bleek dat de
auto een groot aantal gebreken ver-
toonde. Meerdere onderdelen wa-
ren verroest, de gasinstallatie was
niet in orde en de aanhangwagen
was 430 kilo te zwaar beladen. De
verkeersschout vond een geldboete
van 350 gulden en verbeurdverkla-
ring van de auto op zijn plaats. De
Maastrichtse verdachte kon zich
van het voorval niets meer herinne-
ren. „Het is al anderhalf jaar gele-
den. Sorry, het zal wel zo zijn."Kan-
tonrechter mr Van Oppen veroor-
deelde de man tot een geldboete van
200 gulden.Bovendien krijgt hij zijn
auto niet meer terug.

Kleuter
gewond

Van onze verslaggever

Diverse pogingen van de plaatselij-
ke afdeling van de SP om dat te be-
werkstelligen haalden niets uit.

In principe zou de Akerstraat-
Noord slechts in de marge aange-
pakt worden, maar wethouder Sa-
velsbergh meldde dat er een kandi-
daat is, die met dezeverpauperende
straat aan de slag wil.

Volgens de SP overlijden er in Ne-
derland jaarlijks zeshonderd men-
sen aan de gevolgen van het inade-
men van astbestvezels. Gemeenten
als Weert, Deventer en Alphen aan
de Rijn nebben inmiddels een as-
bestverbod uitgevaardigd. Ook de
Rijksgebouwendienst heeft beslo-
ten geen asbest meer te gebruiken.

Het opstellen van het ontwikke-
lingsplan gaat Heerlen ongeveer
een ton kosten. Voor de totale her-
structurering heeft het college een
jaarlijkse bijdrage gereserveerd van
350.000 gulden uit voornamelijk het
stadsvernieuwingsfonds. Voor de
aanpak van het Gebrookerplein is
nog eens eenmalig zes ton beschik-
baar.

In het Radboudziekenhuis in Nij-
megen werd afgelopen weekeinde
begonnen met het verwijderen van
asbestmateriaal uit alle operatieka-
mers. „Toch een teken dat het ge-
vaar van asbest algemeen wordt on-
derkend. Daarom is het voor ons
een onverteerbare zaak dat de ge-
meente Kerkrade niet de noodzaak
van een asbestverbod inziet", aldus
een woordvoerder van de SP in
Kerkrade.

Van onze verslaggever

Onderhoud
wegen in

Onderbanken

igband
r^ 1 nieuwe bigband ziet in, levenslicht. In Land-
Wivordt de SLIM Bigband

°pgericht, die zich met
zal uitleven op jazzy ter-

(' Maar ook schrikt de band
\(fru 9 voor traditionele big-
T^Lukken en modern werk.

is naarstig op zoek
„ Achttien kundige en gemo-
l^de saxofonisten, trompet-
i( en trombonisten. Een pia-
\j*s eveneens nodig. Deze

ie?i moeten wel bereid zijn
U-eek op woensdagavond

i .fken tot tien uur te repete-
f- Oor meer informatie: Wiel
?9, 416763 of Jan Hallema

art
c Nederlandse Hartstich-. sPeelt de laatste weken
Sinterklaas. Al heel wat

in deze regio wer-
I Verblijd met een videore-
*lPlus een aantal voorlich-
Mms voor hartpatiënten.-a _ valt revalidatiecen-

in de prij-ym half vijfkan er wordenePafct...

" Met behulp van een hoogwerker werd de eik eerst gekortwiekt. Daarna leg-
de de boom definitiefhet loodje. Foto: DRIES LINSSEN
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ONDERBANKEN - Nogal wat we-
gen in Onderbanken krijgen bin-
nenkort een onderhoudsbeurt. Bo-
vendien zullen enkele grindwegen
stofvrij worden gemaakt. De ge-
meente wil voor de periodieke
werkzaamheden bijna twee ton uit-
trekken.

Celstraf voor
hardleerse man

Hasj onderschept

KERKRADE - Een vierjarig kind is
tijdens de carnavalsoptocht in
Kerkrade gewond geraakt. De kleu-
ter wilde strooigoed oprapen, kreeg
een duwtje en kwam onder een be-
voorradingsauto terecht. Het kind
liep een gekneusd dijbeen op. Het gaat om de volgende wegen: Op

het Vogelke, een gedeelte van de
Eindstraat, een gedeelte van de
Maastrichterweg, een gedeelte van
de Dorpsstraat, de Merkelbeeker-
weg, de Roerweg, de Veestraat, de
Grachtweg, de Parallelweg, de
Haagdoornweg, de weg sportveld
Steenakker. Anjerstraat, Begonia-
straat, gedeelte Bouwbergstraat,
Emmastraat, Julianastraat, de par-
keerplaats Eindstraat, Rozenstraat,
Dahliastraat, gedeelte Heringsweg
en de Groesweg. .

KERKRADE - De politie in Kerkra-
de heeft zondagavond bij een con-
trole op de Grensstraat twee in
Duitsland woonachtige Turken aan-
gehouden. Het tweetal bleek in het
bezit te zijn van s/2 kilo hasj. Beiden
werden overgebracht naar het poli-
tiebureau.

Weet
.g eertens' lust en leven. On-
(j. Presenteerde hij zijn vier-
liij'\-iel 'Gaarekieker', waar-
ii-jj dicht in het Gulpens. Deze
"e 1 samen met zijn
i^j-^dere, gebruikt voor we-
'.C j °-Ppelijke doeleinden, om
fej-j* te zijn: de dialectologie.
i droeg 'Gaarekieker

_„ mevrouw Lemmens-
'l^ °PS uit Heerlen, die ook
\er}e exemplo.ar mocht ont-

_' et ooek werd uitgege-
r°.r Alberts in Gulpen en is

H_i 250 te verkrijgen in deaa«del.

Biljartcentrum
boven garage
HEERLEN - Er komt een groot bil-
jartcentrum boven deCanton Reiss-
garage in Heerlen. Het Heerlense
college heeft hier toestemming voor
gegeven nadat contractueel- was
vastgelegd dat de exploitant na vijf

jaar geen schadeclaim op grond van
de Wet Ruimtelijke Ordening meer
kan indienen.

In het kader van het Heerlense cen-
trumplan moet de garage mogelijk
wijken voor de bouw van luxe ap-
partementen. Dit plan zou in de
tweede helft van de negentiger ja-
ren actueel kunnen worden, van-
daar dat Heerlen zich juridisch
heeft ingedekt.

HEERLEN - Twee waarschu-
wingen in de vorm van hoge
geldboetes hadden kennelijk
niet geholpen bij een Kerkra-
denaar, die gisteren opnieuw
bij de kantonrechter in Heer-
len moest verschijnen voor het
rijden zonder rijbewijs in een
onverzekerde auto.

(ADVERTENTIE)

Herenondergoed
SCHIESSER minislips in 100% katoen. Maten: 4 t/m 7.

Per 2 stuks verpakt in luxe etui.
Normaal ’ 19,95.

1S 9SVoordeelprijs JL «w/ %^f *-/

daar winkel je voor je plezier !

Gevaar door
verdwenen
putdeksels

HEERLEN -Vijftien verdwenen
putdeksels zorgden gistermid-
dag in Heerlen voor een gevaar-
lijke situatie.Ambtenaren van de
dienst Openbare Werken gingen
ijlings over tot het afzetten van
de her en der in de stad ontstane
openingen, om te voorkomen dat
voetgangers of fietsers op een
pijnlijke manier onder de aarde
zouden verdwijnen. De gemeen-
te heeft nog geen idee wie voor
het verwijderen van de deksels
verantwoordelijk is.

„Deze jongeman maakt het wel erg
bont", merkte verkeersschout Bar-
doul op. „In '87 gepakt en gestraft,
een jaar later weer de klos en zo
blijft deze verdachte doorgaan. Als
ernstige vermaningen niet helpen,
volgt nu een klapper."

De verkeersschout eiste twee we-
ken onvoorwaardelijke gevangenis-
straf voor het ontbreken van een
verzekering, nog eens veertien da-
gen cel voor het rijden zonder rijbe-
wijs en verbeurdverklaring van de
auto.

De Kerkradenaar beloofde beter-
schap: „Ik heb inmiddels vier rijles-
sen gehad en ik zal pas in een auto
rijden als ik het rijbewijs op zak
heb."Kantonrechter mrVan Oppen
legde in totaal drie weken gevange-
nisstraf op.

Bomen
üOfT et vroege voorjaar al

*_r 'Can zor9en- Hoewel de
3n. ?-atl*ren alweer gedaald
\t i het IVN Schinnen er
Hitj e aanleiding toe de
Voe e!e boomfeestdag te

_?.en' or9en- woensdag,
fe

_rt
is het a' 20fer. Dit

"■■ rie h bas*sschool Doehrade

*' her tL r̂t' n samerlu;er'c' -*^L tuordt door de tein-
*n et7eer een groot aantal bo-

struiken aangeplant.
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Van onze verslaggever
'Klantvriendelijke' hal kost twee miljoen

Loketten weg uit
stadhuis Heerlen

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

HEERLEN - De gemeente Heerlen en de AMRO-bank gaan
het (winkel)centrum van Hoensbroek aanpakken. De nadruk
komt te liggen op concentratie en verschuiving van winkels,
en het opheffen van zaken in de wijken. Er wordt een ontwik-
kelingsplan opgesteld, dat voor 1 december klaar moet zijn.
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'Mooiste boom' geveld
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Geboren

Isabella Maria
Johanna
dochter van

Mare en Corine
van Doorne-

Leufkens

Den Haag,
25 maart 1990 ]

t I
Naeen werkzaam levenvol zorg en toewijdingvoor
allen die haar dierbaar waren, is heden geheel on-
verwacht van ons heengegaan, voorzien van het h.
oliesel, in de leeftijd van 69 jaar, onze lieveen zorg-
zame moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Arnoldina Ortmans
echtgenote van wijlen

Hub Eggen
Wijlre: Maria en Maurice

Kerckhoffs-Eggen
Noël en Arno

Kunrade: Rina en Leo Pluymen-Eggen
Chantal en Servi

Klimmen: Gerda en Sjef Heugen-Eggen
Sepp en Diny

Ransdaal: Jan en Paula Eggen-Huijnen
Jeröme en Raoul

Heerlen: Herman Eggen en
Marjo Kleiweg

Klimmen: Wiel en Luciënne
Eggen-Weijermans
Marcia

Ransdaal: Elly en Man Grooten-Eggen
Jessie

Voerendaal: Giel en Fieny Eggen-Maassen
Ramon
Familie Ortmans
Familie Eggen

6311 AW Ransdaal, 25 maart 1990
Ransdalerstraat 53
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op donderdag 29 maart a.s.
om 11.00 uur in deparochiekerk van deH. Theresia
te Ransdaal.
Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Woensdag zal er mede tot intentie van de dierbare
overledene om 19.00uur een avondmis worden op-
gedragen in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van de Be-
grafenis- en Crematievereniging Voerendaal,Kerk-
plein 43, aldaar.
Bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-

I vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
I schouwen.

Met groteverslagenheid namen wij kennis van het
plotseling overlijden van onze secretaris-penning-
meester

Arnoldina
Eggen-Ortmans

Haar hartelijke vriendschap en opgewektheid zal
altijd in onze herinnering blijven.

Bestuur en leden
Vrije Tijds Soos Ransdaal

1 I
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebbenwij afscheid geno-
men van mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Arnold Roden
echtgenootvan

Maria Hubertina Smeets
Hij werd 69 jaar.

De bedroefde familie:
Bocholtz: mevr. M.H. Roden-Smeets
Bocholtz: L. Schmetz-Roden

F.J. Schmetz
Nicole, Lilian
Familie Roden
Familie Smeets

Bocholtz, 26 maart 1990
Corr.adres: Steenberg sa, 6351 AP Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 30 maart as. om
13.00uur in de parochiekerk van de H. Jacobus de
Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt donderdag 29 maart gebeden
om 18.45 uur in voornoemde kerk, waarna aanslui-
tend te zijner intentie een avondmis.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld; bezoekuren van
18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t I
Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden moch-
ten hebben, geven wij u met droefheid kennis dat
heden, na een liefdevolle verzorging in verpleeg-
huis St.-Jansgeleen te Geleen, van ons is heenge-
gaan, mijn lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Anna Barbara Bodens
weduwe van

Anton Joseph Zaunbrecher
Voorzien van het h. sacrament der zieken, overleed
zij op 87-jarige leeftijd.
Nieuwstadt: Marga van Schijndel-Zaunbrecher

Jo van Schijndel
Monique,Anja
Familie Bodens
Familie Zaunbrecher

6118 AB Nieuwstadt, 25 maart 1990 ,
Corr.adres: Grachtstraat 41
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
woensdag 28 maart as. om 9.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Pastoor van Ars, Lienaertsstraat te
Geleen-Zuid, waarna aansluitend de crematie in
het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Ge-
leen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen heden, dinsdag 27
maart, om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuiste Geleen, alwaar gelegenheid
tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Zeer velen hebben ons met hun warme belangstelling ge-
sterkt en getroost tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn onvergetelijke man en onze lieve vader en opa

Piet Litjens
echtge_noot van

Flor Offermans
Wij zijn allen die aanwezig waren bij de uitvaart, diebloe-
men nebben gestuurd, die ons hebben bezocht, geschre-
ven of getelefoneerd, daarvoor diep dankbaar. Ook al voe-
len wij de pijn om het gemis nog scherp, wij hebben toch
aan alle medeleven dat wij hebben ondervonden, veel
steun en troost ontleend.

Flor Litjens-Offermans
kinderen en kleinkinderen

Geleen, maart 1990
De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 31 maart as.
om 19.00 uur in de kerk van de H. Hartparochie (paters
karmelieten) aan de Rijksweg Noord 35 te Geleen.

Enige en algemene kennisgeving
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een kortstondige ziekte,

-__-..
_________

voorzien van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van 81 jaar, onze
lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder, zuster, tante en nicht

Hendrica Gerarda
Munsters
echtgenote van wijlen

JozefKroes
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: B. Heekman-Kroes

J. Heekman
John en Miriam, Pim
Jefen Anita, Jeffrey,Loreen, Kelly
Ingrid, Ray, Rayke

Kerkrade: L. Kroes
M. Kroes-Gubbels
Sandra en Remy
Ilona, Patricio
Marcello
Familie Munsters
Familie Kroes

Kerkrade, 25 maart 1990
huize Firenschat
Corr.adres: 6467 AE Kerkrade
Schaesbergerstraat 51
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvin-
den op donderdag 29 maart as. om 10.30 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te Terwinselen. Bijeenkomst in voor-
noemdekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen condoleren.
Woensdag, tijdens de avondmis van 19.00 uur, wordt moeder bijzonder
herdacht in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het streekmortuarium, gelegen op het terrein van
de Lückerheide; bezoekuur van 18.00 tot 19.30 uur.

Enige en algemene kennisgeving

f
Op vrijdag 23 maart jl. is op 59-jarige leeftijd,
plotseling overleden

Men Ramaekers
echtgenoot van

Bertha Souren
Zijn lichaam werd - naar zijn eigen wens - ter
beschikking gesteld van de wetenschap.
Ter gedachtenis aan Men zal op woensdag 28
maart as. om 19.00uur een dienst ten afscheid
worden gehoudenin de parochiekerk van St.-
Martinus te Spekholzerheide-Kerkrade.

Bertha Souren
Marianne, René en Kevin
Lieske en Wim
Hub
Angelica en John

Eens moest ons afscheid komen.
Je was 'n sterke, zachte vrouw,
'n goedemoeder, dieons de basis
gafwaarop wij ons leven
konden verder bouwen.
Sinds de dood van papa,
verliet jeons beetje bij beetje,
steeds een beetje meer.
We hebben geluk en verdriet
gedeeld, al die jarendie we
samen waren.
Dag, lieve mama.
Eens moest ons afscheid komen.

Anna Ritzen-Grouls
weduwe van

Giel Ritzen
Zij is op 83-jarige leeftijd in de Heer overleden.

Heerlen: Willy Ritzen
Nelly Ritzen-Thomas

Beek: Frans Ritzen
Gerda Ritzen-Schoutrop

Heerlen: Marlies Berghammer-Ritzen
Willem Berghammer

Übachsberg: JosRitzen
MiepRitzen-Smeets

Heerlen: Wies Ritzen
René Drost

Heerlen: Ineke Ritzen
Amsterdam: Giel Ritzen

Annet Steur
en al haar kleinkinderen

Heerlen, 25 maart 1990 - Douvenrade 1
Corr.adres: Kammerlingstraat 13, 6417 KT Heerlen
Wij nodigen u uit samen met ons de h. eucharistie-
viering bij te wonen op donderdag 29 maart as. om
11.00uur in de dekenalekerk van de H. Pancratius
te Heerlen, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats te Imstenrade.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake woensdag 28 maart as. om 18.30 uur in
de kapel van huize Douvenrade te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
Uw blijken van medeleven na het overlijden en bij
de uitvaart van mijn lieve man en onze goede vader

Willem van Bergen
waren voor ons een grote troost en steun.
Hiervoor onze hartelijke dank.

Mevrouw Van Bergen-Broekhuyzen
en kinderen

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
véle dat hij voor ons heeft betekend, delen wij u
mede dat heden van ons is heengegaan, onze goede
en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwa-
ger, oom en neef

Arend (Frans)
Jeroense

" weduwnaar van

Cor den Engelsman
op de leeftijd van 75 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Liesbeth en Martien

Peters-Jeroense
John, Susan

Hoensbroek: Tonny en Theo
Boeijen-Jeroense
Genny en William
Familie Jeroense
Familie Den Engelsman

24 maart 1990
Kasteellaan 392
Corr.adres: Kasteellaan 96, 6433 AH Hoensbroek
Op donderdag29 maart om 11.00 uur zal er een kor-
te rouwdienst worden gehouden in de aulavan het
uitvaartcentrum De Universele, Hoofdstraat 100 te
Hoensbroek, gevolgddoor de begrafenis op de cen-
trale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in voornoemd uitvaartcentrum.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Pap is opgebaard in een derrouwkamers van voor-
noemd uitvaartcentrum; gelegenheid tot afscheid
nemen dagelijksvan 14.00 tot 15.00uur en van 19.00
tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Door een noodlottig ongeval, overleed heden mijn
lieve man, onze fijne vader, schoonvader en opa

Tjeerd Reitsma
echtgenoot van

Maria Catharina Kleuters
op de leeftijd van 51 jaar.

Geleen: M.C. Reitsma-Kleuters
kinderen en kleinkinderen
Familie Reitsma
Familie Kleuters

6163 XD Geleen, 25 maart 1990
Zaicsekstraat 35
De dienst van woord en gebed zal worden gehou-
den op donderdag 29 maart 1990 om 14.00uur in de
gereformeerde kerk aan de Groenstraat te Geleen
en wordt geleid door ds. J.A. Compagner, predi-
kant te Geleen.
Vanaf 13.30uur is in de hal van dekerk gelegenheid
om schriftelijk uw deelneming te betuigen.
Aansluitend aan de kerkdienst vindt debegrafenis
plaats op de algemene begraafplaats aan de Kerk-
hoflaan te Geleen-Lindenheuvel.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis aan de Barbarastraat te
Geleen; bezoekuren dagelijks van 17.30 tot 18.30
uur.

wm

Bedroefd nemen wij afscheid van onze zeer ge-
waardeerde medewerker

Gerard Hendrikx
Met respect zullen wij aan hem blijven denken.
Wij wensen Anja, Joyce, Rob en verdere familie
veel sterkte toe.

Accountantskantoor Habets B.V.
Ons kantoor is vandaag, 27 maart, de gehele dag
gesloten.

Enige en algemene kennisgeving
Bouw op dit leven niet te vast.
Wij zijn hier slechts te gast,
en uw bezoek wordt niet verlengd,
welk offer u ook brengt.

Op 21 maart jl. overleed, voor ons nog vrij onverwacht, onze moeder

Elisabeth Isabelle
Zwiers

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Heerlen, 21 maart 1990
De crematie heeft plaatsgevonden op maandag 26 maart jl. te Heerlen.
Een speciaalwoord van dank betuigt de familie hierbij aan de naaste bu-
ren voor alle goede zorgen diezij aan moeder hebben besteed.

r I
Heel plotseling gingvan ons heen, in de leeftijd van
41 jaar,

Ine Bertholet-Hursel
echtgenote van

Theo Bertholet
mama van

Frank, Roy en Tim
dochter van

mevrouw A. Hursel-Steinbusch
schoondochter van

W. Bertholet
W. Bertholet-Pakbier

Wij bevelen Ine in uw gebed aan.
6467 CG Kerkrade, 24 maart 1990
Singelweg 18
Met grote droefheid nemen wij van haar afscheid in
de eucharistievieringvrijdag 30 maart as. om 10.30
uur in d.e parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekte
Ontvangenis te Terwinselen, waarna de begrafenis
zal plaatsvinden op het r.-k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Donderdag 29 maart as. is er een avondmis om
19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen 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 ï lIn de liefde en vrede van Christus, is heden, in het
bejaardencentrum Firenschat, van ons heenge-
gaan, op de leeftijd van 96 jaar, onze lieve schoon-
zus, tante en nicht

Maria Theresia
Wachelder

weduwe van

Jacques Jean Raquet
Familie Wachelder
Familie Raquet

26 maart 1990
Corr.adres: Bergdriesch 9, 6418 ED Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehoudenop
donderdag 29 maart 1990om 11.00 uur in de kapel
van het bejaardencentrum Firenschat, waarna aan-
sluitend,begrafenis op het r.-k. kerkhof te Heerler-
baan.
Avondmis op woensdag 28 maart as. om 18.00 uur
in voornoemde kapel.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

tSjengKonings, oud 68 jaar, echtgenootvan Lies
Cruts. 6221 HE Maastricht, Raccordement 123A.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op woens-
dag 28 maart om 11.00 uur in de kerk van Joannes
Bosco te Akerpoort-Maastricht. Er is geen condole-
ren.

tEugenie Olvers, oud 79 jaar, echtgenote van
G.A. van Es. Maastricht, St.-Servaasbolwerk

43A. De uitvaartdienst zal worden gehouden op
woensdag 28 maart om 11.00uur in de St.-Theresia-
kerk aan deTongerseweg te Maastricht. Geen con-
doleren.

tMay Chalbert, oud 93 jaar,weduwe vanAlphons
Macor. Maastricht. Corr.adres: Maastrichter

Brugstraat 6, 6211 ET Maastricht. De uitvaartdienst
zal worden gehouden op woensdag 28 maart om
14.00 uur in dekerk van deH.H. Nicolaas en Barba-
ra te Valkenburg. Er is geen condoleren.

tHubertus Jansen, oud 64 jaar, echtgenoot van
Neeltje van Oudenaarden. 6211 PM Maastricht,

Statensingel 89. De crematieplechtigheid zal
plaatsvinden op woensdag 28 maart om 13.15 uur in
het crematorium Nedermaas, Vouershof 1, Geleen.

t Marie L'Espoir, oud 68 jaar, echtgenote van
Sjeng Meijers. 6212 CG Maastricht, Papenweg

42. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag
28 maart om 11.00 uur in deparochiekerk St.-Pieter

I Beneden. Geen condoleren.

Als het leven een lijden is, H
komt de dood als een vriev^^^Ê

In dankbare herinnering delen wij u mede, d<H
een geduldig gedragenlijden, toch nogonvcn*'|^^H
van ons is heengegaan, voorzien van het h. ol'«
in de leeftijd van 72 jaar, mijn dierbare man,»
vader, schoonvader, opa, overgrootvader H
zwager, oom en neef

Sjeng Kuijpers H
echtgenoot van

Henny Stuifzand I
Kerkrade: H. Kuijpers-Stuifzand

Vlissingen: Rudi en Ineke
Vlaardingen: Sjef en Maria H

Kerkrade: Jos en Berthy H
Zijn dierbarekleinkindere'B
achterkleinkind
Familie Kuijpers
Familie Stuifzand H

6461 EH Kerkrade, 26 maart 1990 I
Kapellaan 10 H
De crematieplechtigheid zal worden gehoudef^^B
donderdag 29 maart om 13.30 uur in het cretn^^Brivm te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst alhier om 13.15 uur.
Na de crematieplechtigheid is er in dekoffieka^^Hvan het crematorium gelegenheid tot condolei^^^B
De dierbare overledene is opgebaard in het stn-J
mortuarium, gelegen op het terrein van de L-^JM
heidekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade- 1-^Mvremont. ,H
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan >■
tot 19.30 uur. ■
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge^^B
te zenden, deze aankondiging als zodanig bescf^Mwen.

Enige en algemene kennisgevüH

Na een langdurige en liefdevolle verpleging ïïjÊ
Sint-Janskliniek te Geleen, overleed heden, op*
jarige leeftijd, mevrouw H

Mechtilde (Til) I
Rike-Klinkers I

Namens de familie: H
mr. H.M.J. Frijns H
executeur testament>^H

Beek (L.), 25 maart 1990 H
Corr.adres: Molenberg 11, 6191 KL Beek ■
De uitvaartdienst wordt gehouden donderdagj^B
maart om 10.30 uur in deSt.-Martinuskerk te B\M
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het o"W
kerkhof. H
De avondmis voor haar nagedachtenis is woen^^Bom 19.00 uur in voornoemde kerk. H

4- JanRoemen, 73 jaar, echtgenoot van Agncs Vjß
t sen, Oranjelaan 32, 6074 AV Melick. DePle-^jM
uitvaartdienst zal worden gehouden heden, d'jß
dag 27 maart, om 11.00 uur in de parochiekerk 1
de H. Andreas te Melick. H

tTruiKoelen, 82 jaar,weduwe van SefHövelijjß
en van Wiel Hövelings, Europalaan West 4, °J

AW Herkenbosch. De plechtige uitvaartdienst '■worden gehouden heden, dinsdag 27 maart. '■11.00 uur in de parochiekerk van de H. SebastianM
te Herkenbosch. B

tGuus van Helden, 78 jaar, echtgenootvan C*vjH
Schoutens, Voorstad St.-Jacob 30, 6041 «

Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal woi*M
gehouden heden, dinsdag 27 maart, om 11.00 uUjB
het Witte Kerkje, Voorstad St.-Jacob te Roerm"1
4. Maria Ruijters, 81 jaar, weduwe van Pf,
t Schroën, Stationsstraat 44, 6093 BL Heytnj

sen. De plechtige uitvaartdienst zal worden gelV,
den woensdag 28 maart om 10.30 uur in de H. I"* 1

laaskerk te Heythuysen.

4- Franciscus Versteegen, 89 jaar, weduwnaar^t Aplonia Roozenburg. Corr.adres: Dorpssw
142, 6093 ED Heythuysen. De plechtige uitva
dienst zal worden gehouden heden, dinsdag
maart, om 10.15 uur in de Boskapel van stiel11'
Homerheide te Hom.
4- Charles de Crème, 80 jaar, echtgenoot va^

1 Spel, Lindelaan 53, 6042 GK Roermond-
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden -den, dinsdag 27 maart, om 14.00uur in de kerk
de H. Laurentius te Maasniel-Roermond.
4-Jan Pfennings, 47 jaar, echtgenoot van J*-'rJ

1 Hodzelmans, Groenstraat 82, 6074 EL MelicK', J

plechtige uitvaartdienst zal worden gehou j

woensdag 28 maart om 11.00 uur in de paroc
kerk van de H. Andreas te Melick.

tFrits van den Elzen, 77 jaar, weduwnaar M
Lena Timmermans. Corr.adres: Schaapsvvct :

6077 CE St.-Odiliënberg. De plechtige uitva "dienst zal worden gehouden woensdag 28 m "om 10.30 uur in de kerk van de H. Matthias te *
terholt. „ cAtHans Groeneveld, 62 jaar, weduwnaar vai

rie van Anrooy, Kruchterstr. 50, 6051 CD I*l ,-j

bracht. De uitvaartdienst zal worden geho-1 -1

woensdag 28 maart om 14.00 uur in dereforrna
sche kerk te Maasbracht.

4. Paula Lemmers, 54 jaar. Corr.adres: pT%j\t straat 8, 6051 GJ Maasbracht. De plechtige -jl

vaartdienst zal worden gehouden woensdag A
maart om 11.00uur in de kerk van de H. Lauren i

te Maasniel.

" .

'ËJwil \ Epilepsie?
ÉÉÉ__}V-- ffil-I Zet i62*l? buitenspel
l*-^_f/. , \^'_tól>_y^'* Nederland telt ruim 90.000 mensen
\ <***' tl j^P_3gfP*^

> m met eP'lePsie' Er is no9iets: de
r' .NhNi -^jfr'-MS j^^^T^S Epilepsie Vereniging Nederland
W---.» "^^^_| — (EVN) bestaat 10 jaar. Zij is een
\_--' -^^' > __^_^>3l^_ll belangenvereniging van en voor
ifcï^^^^^-^ H-fèr Ws* if| mensen met epilepsie. Dit jaar
!■ IttÉNfa»^ \yE**. vinden vele regionale en lokale
\^^^^B"*JJ^£lV^ JE "J jnfo-markten plaats. Waarschijn-
\ ep\i£PS* .„oeen^Slli-^-- ijjk oök in uw omgeving. Kom langs.
\_^_—^" "wij geven u graag alle informatie. Ruim 90.000 men-
sen hebben epilepsie, zijn enige nieuwe leden dan teveel gevraagd?

Bell (030) 52.35.78 EiILMViRJIMGJEDJiLWD
Hoe meer leden, hoe gOx/KtfXf
meer wij voor uw belangen r^ w w w w

kunnen^- opkomen. EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ |
g grift £ NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/y>OJsê DE MACHT VAN HET KLEINE
'%~V? Postbus 9587, 3506 GN Utrecht
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Consortium

opties voor 234 motoren met een totale waarde van f 4
miljard.

De opdracht aan Pratt & Witney omvat bestellingen en

voor de PW 4000-motor voor zijn nieuwe intercontinenta-
le luchtvloot die uit de typen Boeing 747 en Mc Donnell
Doublas MD-11 zal bestaan.

* order vloeit voort uit de keuze van Singapore Airlines

Verzet tegen nieuwe regeling neemt snel toe

ABP weigert hypotheken
met 'Heerlense' garantie

Van onze verslaggever
Van onze verslaggever " Wijnand Thönissen (links)

en Dick van Wijk (rechts) met
de maquette van het zuilenga-
lerij voor het Nationaal Indië-
monument 1945- 1962 te Roer-
mond.

Foto: JEROENKUIT-

dat op 7 september 1988 door Prins
Bernhard werd onthuld.

ROERMOND - Minister van
defensie, Relus ter Beek, heeft
de stichting Nationaal Indië-
monument 1945- 1962 vijf ton
toegezegd voor de bouw van
een zuilengalerij nabij het mo-
nument, dat staat opgesteld in
het stadspark Hattem te Roer-
mond. Op de achttien zuilen
zullen de 5000 namen van de in
de Oost gevallen militairen
worden gegraveerd.

Het is de bedoeling dat de roestvrij-
stalen zuilen op 7 september wor-
den onthuld. Elk jaarkomen op die
dag duizenden nabestaanden en
oud-strijders naar Roermond om de
gevallenen te herdenken.

De galerij vormt een meetkundige
reeks van steeds kleinere driehoe-
ken. Deze vorm is ook terug te
den in het reeds bestaande monu-
ment. De grootste zuilen worden
vier meter, de kleine zuilen drie me-
ter. Op elke zuil zal een paneel wor-
den aangebracht met de namen van
ongeveer 350 gevallenen.

Het graveerwerk wordt uitgevoerd
door een gespecialiseerd bedrijf m
Reuver met computergestuurde
draaibanken.

Voor het ontwerp van de zuilengale-
rij tekenen Wijnand Thönissen en
Dick van Wijk. Beide Middenlim-
burgse kunstenaars ontwierpen ook
de eerste fase van het monument,

j^ezeharde maatregel, waarover
ABP gisteren nadere uitleg wei-

|Te> sluit een van Nederlands
i*ste hypotheekverstrekkers
°P het groeiende verzet tegen de
r'ense gemeentegarantie-rege-
[' Ingedikt komt deze regeling
rdat Heerlen uitsluitend garant
B* voor hypotheken waarvan dee tussentijds niet wordt ver-
„.

te*I lamste reden is het beteuge-van de miljoenen dieHeerlen deJ8** jaren moet bijlappen op hui-
Waarvan de hypotheek niet lan-
*an worden opgebracht.

De vereniging Eigen Huis is fel te-
gen deze regeling. Zowel kopers als
verkopers raken hierdoor in de
knel. Inmiddels heeft Eigen Huis in-
trekking van de regeling geëist.

Oppositie
Hoewel de gemeenteraad in meer-
derheid akkoord is met deze aan-
pak, is er toch beroering. Vanuit de
oppositie dringt de VVD-fractie aan
op spoedig overleg met ABP. De
fractie noemt de regeling een slech-
te zaak voor Heerlen, waar het eigen
woning-bezit slechts dertig procent
is.

Meer klachten over
Huid vliegveld Beek "Onverwachte steun voor de protesterende boeren bij de grenspost Wehr. Foto: PETER ROOZEN

Wijding Servaaskerk
wordt imposant feest
Negen bisschoppen komen uuur Maastricht

Van onze verslaggever

Van onze verslaggevers

De werkgroep stelt dat uit de vele
cijfers onmogelijk betrouwbare
conclusies getrokken kunnen wor-
den, omdat 1,2 procent van het aan-
tal klagers eenvijfde deel van alle
klachten indiende. Voor juiste con-
clusies zouden van elke klacht de
aard, de oorzaak en het tijdstip on-
derzocht moeten worden, en ook
een eventuele relatie met de onder-
vonden hinder.

Heffing Afscheid van collega's

Grensblokkades
Duitse boeren

Tractoren verhinderen vrije doorgang

In een pamflet voor passanten en
automobilisten verklaarden de boe-
ren dat ze het zat zijn zich nog lan-
ger door Brussel te laten knevelen.
Ze willen uit de 'wurggreep van de
ruïneuze Brusselse politiek.

Vrachtwagenchauffeurs daar keer-
den hun combinatie, toen zij de
blokkade opmerkten en reden naar
de dichtbij gelegen grensovergang
op de A-79, die niet \frerd geblok-
keerd.

MAASTRICHT - Hoewel het
nog ruim een jaar zal duren
voordat de laatste cement- en
verfklodders echt uit de
St. Servaaskerk zijn verdwe-
nen, zal op 12 mei aanstaande
het imposante Godshuis in
Maastricht weer in gebruik ge-
nomen worden. Dat gebeurt
met veel luister en feestge-
druis.

De St. Servaaskerk die sinds men-
senheugenis het stadsbeeld van
Maastricht bepaalt, heeft vanaf 1973
een ingrijpende renovatie onder-
gaan. Voor vijftig miljoen is er ver-
timmerd en opgeknapt en nu is het
bijna zover dat de Maastrichtse be-
volking terecht kan in een 'nieuwe'
kerk, die zijn somber gewaad heeft
afgelegd.

In Tüddern was tot twaalf uur spra-
ke van een volledige blokkade. Ook
alle personenauto's moesten rechts-
omkeert maken. Pas na twaalven
wilden de tractoren wijken voor
personenwagens. De blokkade
werd echter pas later volledig opge-
heven, in Vaals was de grens toen al
meer dan een uur weer open.

ren van het middenschip van de
kerk zijn uitgehouwen, zullen door
de bisschoppen gezalfd worden als
teken van de wijding van de kerk.
Kapella Sancti Servatii zal de;
eucharistieviering opluisteren
geleid door muzikanten, want eeri
orgel is er nog niet. Daarvoor moet
de kerk eerst een half jaar stofvrij
zijn.

De KRO-televisie verzorgt een
rechtstreekse uitzending van de his-
torische gebeurtenis in Maastrichts
De rectoren van de vijf basilica's in
Limburg zijn uitgenodigd, maar
ook de huidige minister van WVC
mevrouw Hedy d'Ancona en haar
voorganger Elco Brinkman, de gou-
verneur van Limburg, burgemees^
ter Houben van Maastricht en nog
vele anderen. Ook de mensen die
gewerkt hebben aan de renovatie
zullen de wijding bijwonen.

n. -, Van onze verslaggever

i - Bij de provinciale mi-

* \f !achtentelefoon kwamen vorig
-1 totaal 1.045 klachten over

Jl-Uiglawaai binnen. Deze wer-
]!ingediend door 435 verschillen-
J^gers. Veertig procent van het

klachten betrof geluidshin-
v an nachtvluchten. Ten opzich-

L*"- 1988 was sprake van een stij-
Cvan het aantal klachten met

*'g procent. Het aantal klagers
d g met bijna even veel procen-

tue tweede helft van 1989 daalde
[s*n-al klachten ten opzichte van
.L^ste helft, vermoedelijk tenge-
t|f6.van het vertrek van koeriers-

'Jf XP in april dat jaar.

k 1
ij, aantal klachten in de gemeen-
L,°ndom de luchthaven nam in
.1 '**te zin toe. Het betreft Beek,
L^n, Stem en Margraten. Vanuit
Inricht, Nuth, Valkenburg en
lissen werden relatief gezien
,ts er klachten binnen. Vanuit
iJI Senoemde gemeente kwam
W n°ë bijna de helft van allecl*te n.De hoofdredactie wordt nu waarge-

nomen door Mare Platel en Richard
Swartenbroekx.

Van onze correspondente
HASSELT - De directie van NV
Concentra, uitgeefster van de Bel-
gisch-Limburgse krant Het Belang
van Limburg, heeft gisteren om
'dringende redenen' hoofdredac-
teur Luc van Loon ontslagen. Van
Loon was sinds 1985 hoofdredac-
teur van de krant. De directie noch
Van Loon wilden gisteren commen-
taar geven op het plotselinge ont-
slag.

Hoofdredacteur
'Belang' ontslagen

Voorbij
Volgens de boeren wil de EG de
prijzen van agrarische produkten
nog verder verlagen, terwijl deze in
de laatste zes jaar al 30 procent zijn
gedaald. „Als de prijzen nog verder
omlaag gaan, en op het niveau van
de wereldmarktprijs terecht komen
dan kan in de EG niemand meer
produceren."

SITTARD/VAALS - Duitse boeren
hebben gisterochtend tussen tien
en twaalf uur verschillende Lim-
burgse grensovergangen geblok-
keerd. De actie was opgezet door
het Rheinische Landwirtschafts-
Verband. De Duitse boeren protes-
teerden tegen het prijsbeleid van de
Europese Gemeenschap.

De boerenbond had de Limburgse
Land- en Tuinbouwbond gevraagd
de blokkade te ondersteunen. Van-
wege de huidige actiestop was dat
afgewezen. Dat verhinderde indivi-
duele Nederlandse boeren niet hun
tractor in het rijtje landbouwvoer-
tuigen bij de grensovergangen te
plaatsen. 'Laat Braks WW trekken,
voordat de boeren verrekken,' zo

meldde een bord op een tractor de-
monstratief.

De grensovergangen van Aken (bij
Vaals), Scherpenzeel, Tüddern,
Wehr, Karken en Rothenbach wa-
ren geheel of gedeeltelijk geblok-
keerd. In Wehr hadden zon 55 boe-
ren hun trekkers opgesteld om de
doorgang te blokkeren. Auto's kon-
den er nog net door, terwijl vracht-
wagens moesten wachten tot de af-
loop van de blokkade. In Vaals ging
het om tachtig tot negentig boeren.

Een vrachtwagenchauffeur bij
Wehr kon de actie wel begrijpen,
maar niet echt waarderen. Het bete-
kende voor hem een dagje haasten
en een latere thuiskomst vanavond.
Bij Vaals speelde dat minder.

Het Bergportaal aan het Keizer Ka-
relplein, enkele zijkapellen en de
pandtuin moeten nog onder hander)
genomen worden. Een dikke week
voor de wijding zullen nog twee
bronzen deuren in de oostparti;
de basilica gezet worden. He;
nog ruim een jaar duren voordat dé
laatste werkman zijn gereedschap
kan inpakken. Maar die laatste
werkzaamheden weerhouden Maas-
tricht er niet van de kerk in gebruik
te nemen met een feest dat tot aari
de Heiligdomsvaart zal duren.

Bronzen deuren

Twaalfkruisjes die in de twaalf pila

Negen bisschoppen zullen 12 mei
aanwezig zijn als de kerk opnieuw
wordt gewijd. Kardinaal Simonis
zal hoofdcelebrant zijn tijdens de
feestelijke meer dan twee uiy du-
rende, eucharistieviering die die
dag om 11 uur gehouden wordt.
Daarnaast zijn de bisschop en de
hulpbisschop van Roermond aan-
wezig en de bisschoppen van Den
Bosch, Aken, Luik, Hasselt en Mun-
ster alsook de pauselijke nuntius uit
Den Haag.

Leerlingen
krijgen

korting NS
Van onze verslaggeefster

_'verleende de havendienst
kfy:*-egveld Beek evenals in 1988
*ijS j'§ maal een zogenoemde ex-
it^ ■ Dat is een ontheffing om -
i»l s, ege bijzondere of onvoorziene
-.^-.heden - op 'Beek' te star-

fjk v e landen buiten de openings-
-1 de luchthaven of met een
'r'dp at net voldoet aan de ge-
%7 e geluidseisen. Tussen 1985 en
\- erden beduidend meer ex-es verleend.

Fe ander staat in het jaarverslag
at an de werkgroep klachtene-
_,'e van de Milieucommissiesv-_ Zuid-Limburg.

VENLO - De Nederlandse Spoor-
wegen hebben een contract geslo-
ten met de Middelbare Tuinbouw-
school in Venlo. Met ingangvan het
komende schooljaar krijgen de leer-
lingen van deze school een traject-
kaart voor 10 maanden tegen een
korting van 26 procent.

Deze aanbieding van de NS is alleen
voor de leerlingen, die per 1 januari
1990 niet voor een OV-jaarkaart in
aanmerkingkomen.

benoemingen
in bisdom
Roermond

h-j^MOND - Bisschop Gijsen
b.r Pastoor A. Martens van de
il. j^nie H. Jozef en Norbertus
fo Qr erkrade benoemd tot pas-
i. *jrvan de H. Martinusparochie

De NS wil op deze manier haar klan-
tenkring uitbreiden. Nadat vorig
jaar de OV-kaart, na de val van het
kabinet, controversieel verklaard
werd, bleven de spoorwegen met
een overschot aan materieel zitten.

"We zijn gaan zoeken naar een
school, die zich interesseerde in ons
plan. Deze school moest een regio-
naal karakter hebben. Dus geen
dorpsmavo," licht assistent-accoun-
tant Kersten van de NS toe.

Vu01 or*tslag heeft de bisschop
). nnd aan Pastoor J- Slegers
jtte J~e H. Margarita-parochie in
J^J' v°ort en aan Pastoor J Cor-

0t_B
an Par°chie H. Joannes de

-te,pr m Oud-Valkenburg. Bei-
-f2311 met emeritaat- Pater

Hjj. y is weer geheel ter be-
'i-i-j lng van zij religieuze over-

De Tuinbouwschool in Venlo heeft
nog al wat spoorstudenten in huis:
200 leerlingen komen uit Midden-en
Zuid-Limburg en 160 uit Noord-
Brabant.

" Gouverneur Kremers heeft gisteren afscheid genomen van zijn collega's, de Commissarissen derKonin-
gin in de andere provincies. Met minister van Binnenlandse Zaken I. Dales, staatssecretaris D. de Graaf-
Nauta en secretaris-generaal J. van Aartsen waren zij naar Maastricht gekomen om hier hun maande-
lijkse contactvergadering te houden. Afwezig waren de commissarissen van Flevoland en Gelderland.
Na het werkgedeelte voegden de dames van de commissarisseji zich bij het gezelschap en verschenen ook
enkele oud-collega's van Kremers. Tot hen behoorde diens directe voorganger in Limburg, mr dr Ch. van
Rooy met echtgenote.
Op defoto: de commissarissenvan de koningin lijken het hoofd te buigen voor de vertrekkende gouverneur
Kremers (voorgrond). Foto: WIDDERSHOVEN
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(ADVERTENTIE)

Defensie schenkt vijf
ton voor zuilengalerij

Indië-monument wordt vergroot

fpiLEN - ABP-Hypotheken weigert sinds gisteren hypo-
r*en met de omstreden gemeentegarantie van de gemeente
Jrlen te accepteren. Dat heeft het ABP-hoofdkantoor in
*rlen in een vertrouwelijk memo laten weten aan zijn hypo-
Pkverstrekkende instellingen. Hoe lang deze weigering van
*ht blijft, hangt af van de resultaten van het overleg tussen
Jjtssecretaris Heerma (volkshuisvesting) en de gemeente
*rlen, dat in dekomende weken zal plaatsvinden. Want ook
*ro_a is tegen de Heerlense regeling.

Extra werk voor ongeveer 25 personen

Miljoenenorder
Eldim uit Lomm

fERLEN/LOMM - Eldim b.v. in Lomm bij Venlo, on-
*rdeel van de Interturbine Group of Industries, heeft
'n nieuwe order ontvangenter waarde van f 40 miljoen.

'" Limburgse bedrijf, waar momenteel 160 personen
zijn, maakt exclusief een aantal onderdelen

'oor de PW 4000-motor van de Amerikaanse vliegtuig-
J°torengigant Pratt & Witney. Het contract met Pratt &'itney loopt tot het jaar 2028 en komt bovenop de f 100Jjljoen aan eerder ontvangen en lopende opdrachten,

en binnenkort nog te verwachten opdrachten heb-
*n tot gevolg dat wij het personeelsbestand met zon 25''Hen uitbreiden", licht Eldim-directeur G. de Vlieger

Voor dit PW4OOO-project werkt het bedrijf samen met een
toeleveringsconsortium dat verder bestaat uit Fiat (Ita-
lië), Fabrique Nationale (België), Kawasaki Heavy Indu-
stries en Mitshubishi Heavy Industries (Japan), Norsk
Jet Motors (Noorwegen), Samsung (Korea) en SAI (Sin-
gapore).

Eldim B.V. behoort tot de Indivers Groep die zich, naast
de nieuwbouw van de PW-onderdelen, wereldwijd bezig-
houdt met de reparatie van vliegtuigturbine-onderdelen
voor meer dan zeventig luchtvaartmaatschappijen.

imburgs dagblad i provincie



Van onze correspondent
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Pronk meldt de nieuwe overschrij-
ding van zijn begroting in een reac-
tie op een rapport van de Inspectie
Ontwikkelingssamenwerking te
Velde (IOV). Bic stelde ruim een

Oplossing
De regeling voor voordelige export-

maand geleden dat Ontwikkelings-
samenwerking tenminste 300 mil-
joen gulden is kwijtgeraakt aan het
verstrekken van voordelige export-
kredieten aan westerse bedrijven.
Bovendien, zo concludeerde de In-
spectie na onderzoek, zetten de in-
spanningen van die commerciële
bedrijven in het algemeen weinig
zoden aan de dijk. In plaats van de
ontwikkelingslanden zijn het vaak

de westerse ondernemingen die
voordeel halen uit de goedkope le-
ningen door de overheid. Het ging
de bedrijven meer om het bevorde-
ren van de handel dan om de hulp
aan arme landen.

Het vernietigende oordeel dat d'
spectie over de regeling voor g'
kope exportkredieten velt, \vj
door Pronk grotendeels ort
schreven. Wordt de regeling
weer toegepast, dan moet er volf
de minister veel aan worden £&
zigd ;

kredieten werd in 1988 stopg'
omdat de overschrijdingen toö
duidelijk werden. De Tweede
mer, met name de CDA-frai
heeft er onlangs nog op aangecli
gen de regeling weer toe te paS
Volgens Pronk wil Financiën da
alleen toestemmen als de o
schrijdingvan 100 miljoen is we
poetst. De bewindsman schrijft
het 'niet eenvoudig is' binnen
eigen begroting een oplossinl
vinden.

DEN HAAG - Minister Pronk van
Ontwikkelingssamenwerking zit
met een gat in zijn begroting van 100
miljoen gulden. Het tekort is ont-
staan doordat de overheid de afgelo-
pen jaren te veel exportkredieten
heeft verstrekt aan westerse bedrij-
ven die investeren in ontwikke-
lingslanden. Pronk moet op zijn
eigen begroting compensatie vin-
den voor de verliezen, zo heeft mi-
nister Kok (Financiën) hem laten
weten.

Problemen begroting ministerie door exportkredieten
Pronk erkent gat
van 100 miljoen

Nieuwe behandeling
leukemie slaat aan

Onderzoek
vervalsingen
gaat nog door

De in beslag geno-
men attributen zijn
inmiddels door de
Meerssense rijkspo-
litie naar het dis-
trictsburo in Her-
kenbosch gebracht.

mige gevallen geen geschikte donor
beschikbaar is. Het grootste aantal
vrijwilligers staat in Engeland gere-
gistreerd (150.000). In Leiden be-
schikt men over een bank met enke-
le duizenden donoren. „Hun aantal
groeit. Hoe meervrijwilligers ter be-
schikking staan, hoe meer kans leu-
kemiepatiënten op genezing heb-
ben", aldus de hoogleraar.

ROTTERDAM - De behandeling
van leukemiepatiënten door trans-
plantatie van vreemd beenmerg
slaat aan. De kans op genezing is
ruim 50 procent, zo blijkt uit onder-
zoek op de dr. Daniel den Hoedkli-
niek in Rotterdam. Prof dr B. Lö-
wenberg en drA. Hagenbeek, die de
studie verrichtten, vertelden giste-
ren dat de resultaten zelfs beter zijn
dan wanneer gebruik wordt ge-
maakt van het eigen beenmerg van
depatiënt. De kans op genezing is in
dat geval niet meer dan 40 procent.

De coördinatie vefi
loopt via de recht-
bank in Brussel. D^Ulestratense ver-
dachte leefde zeer af J
gezonderd en onder-
hield weinig of geen
contact met de men-
sen uit haar omge-
ving.

schillende landell
nog op elkaar moei
ten worden afg&
stemd.

Het onderzoek zal
nog wel enige tijd in
beslag nemen, om-
dat de diverse uit-
spraken van de' zes
verdachten in ver-

Van onze
verslaggever

MEERSSEN - Het
onderzoek naar de
activiteiten van de
zes mensen die be-
trokken waren bij de
verleden week opge-
rolde vervalsings-
bende is nog niet af-
gesloten. Onder hen
is ook de 45-jarige
M.R. uit Ulestraten.
In haar huurwoning
in Klein Berghem
trof de politie verle-
den week een voor-
raad voorbewerkte
dobbelstenen, ge-
merkte speelkaarten
etc. aan. Ook haar 61-
-jarige Belgische
vriend M. A., die in
Wenen is gearres-
teerd, behoorde tot
de bende.

Vredsconferentie
Suriname misluikt

De nieuwe methode is vooral ge-
schikt voor jongere patiënten met
acute leukemie. Mensen boven de
50 jaar blijven vooral aangewezen
op chemotherapie of eventueel
transplantatie, waarbij gebruik
wordt gemaakt van het eigen been-
merg.
Löwenberg en Hagenbeek meldden
ook vooruitgang bij het opsporen
van kankercellen in het bloed. Door
de ontwikkeling van nieuwe tech-
nieken (laser, kweek en de toepas-
sing van antilichamen) is volgens
hem een belangrijke stap vooruit
gezet.

Opsporen

„Het vreemde transplantaat slaat
goed aan. Hierdoor komt de thera-
pie voor veel meer patiënten binnen
bereik", aldus prof. Löwenberg. Het
enige probleem is echter dat in som-

Wegens afstotingsverschijnselen
kwamen aanvankelijk alleen het
eigen beenmerg ofdat van een broer
of zus in aanmerking voor trans-
plantatie. Dankzij verbeterde tech-
nieken kan nu ook beenmerg wor-
den gebruikt van andere, niet ver-
wante mensen met een overeen-
komstige bloedgroep.

Braks tegen verdere
verlaging graanprijs

LUXEMBURG - Minister Braks
van Landbouw heeft zich gisteren
in Luxemburg verzet tegen nieuwe
EG-voorstellen, die neerkomen op
een extra verlaging van de graan-
prijzen. „Daar kan ik absoluut niet
mee thuiskomen", zei hij tegen zijn
collega's in het overleg over de EG-
landbouwprijzen.

Het junglecommando en de stam-
hoofden willen dat dit bestuursor-
gaan verantwoordelijk is voor het
onderwijs, de gezondheidszorg, de
infrastructuur en de politietaken.
Door de Surinaamse regering wordt
dit beschouwd als 'de facto een af-
scheiding van het binnenland' en
sprak haar veto uit. Alleen over het
voorwoord van het vredesverdrag
en over de positie van de vluchtelin-
gen werd overeenstemming bereikt.
Zij zullen worden gerepatrieerd en
noodprogramma's zullen worden
ingesteld.
De conferentie werd door Shankar

PARAMARIBO - De nationale vre-
desconferentie in Suriname onder
leiding van president Shankar is op
een fiasco uitgelopen. De discussies
strandden op de creatie van een spe-
ciaal bestuursorgaan dat de over-
heidstaken in het binnenland op
zich moet nemen.

Van onze correspondente afgesloten met de aankondiging
een kleine 'redactiecommissie'
staande uit ministers en verte.
woordigers van het junglecomfl1
do, haar besprekingen zal voorf
ten. „Wanneer er zicht is op o'
eenstemming zal de vredesco'
rentie opnieuw bijeen geroel
worden", aldus Shankar. Hij st*
wel vast dat 'de wens tot vrede 0

en weer tot uiting is gebracht
dens de bespreking.

De ministers van landbouw van de
twaalf lidstaten begonnen gisteren

Opnieuw aktie
bij Ford Genk

IJzeren Gordijn
helemaal weg

BONN - Binnen de Westduitse
gering heerst onenigheid over
vorming van een monetaire d
met de DDR. De coalitiepar*
FDP heeft gisteren duidelijk
maakt dat de beoogde omwisse'
van Ost-marken in D-marken in'
verhouding 1 op 1 alleen magj
den voor spaartegoedenin de Dl
en niet voor lonen en pensioefl
De liberalen verzetten zich daan1
tegen de plannen van CDU-mini*
van arbeid Norbert Bluem.

Onenigheid ove
monetaire uni
in coalitie Bon

PRAAG - De Tsjechoslowaakse re-
gering wil het IJzeren Gordijn langs
de grenzen met Oostenrijk en de
Bondsrepubliek Duitsland volledig
ontmantelen. Grenstroepen hebben
de opdracht gekregen de nog be-
staande versperringen af te breken.

GENK - Nieuwe stakingen hebben
gisteren de Ford-fabrieken in Genk
helemaal lamgelegd. Dit keer kwam
ook de wielenfabriek stil te liggen.
Het Ford-personeel wil een hogere
produktiepremie, aanvulling van de
uitkering bij eventuele werkloos-
heid en het omzetten van tijdelijke
contracten in vaste dienstverban-
den.

Die verlaging komt dan bovenop de
speciale heffing van drie procent
die de Europese graanboeren 'moe-
ten betalen, omdat de produktie van
graan in 1990 de afgesproken drem-
pel van 160 miljoen ton overstijgt.

Maar in ruil daarvoor zou de garan-
tieprijs, die de EG betaalt bij de op-
koop van graan, moeten zakken.
Volgens EG-landbouwcommissaris
MacSharry zou de prijs met 4,5 pro-
cent moeten dalen om de EG niet op
extra kosten te jagen. Maar dat is
voor vrijwel alle ministers niet aan-
vaardbaar.

De lerse minister O'Kennedy, voor-
zitter van de landbouwraad, stelde
gisteren voor om de gezamenlijke
heffing van drie procent, die de gr-
aanboeren nu betalen, te verlagen
tot 1,5 procent. De opbrengst van
die heffing wordt gebruiktom de af-
zet van graan op de wereldmarkt te
bevorderen.

aan hun jaarlijkse vierdaagse prij-
zenmarathon, waar de landbouw-
prijzen voor het produktiejaar 1990-
-1991 moeten worden vastgesteld.
Het werd al gauw duidelijk dat de
overgrote meerderheid geen verder
prijsdaling zal aanvaarden.

De regering in Praag wil dat het IJ-
zeren Gordijn, dat bestaat uit rijen
prikkeldraad, uitkijkposten en
alarmmateriaal, uiterlijk in juni is
neergehaald. „Het Gordijn zal

t
dan

alleen nog in de vorm van een sou-
venir bestaan", aldus CTK. In totaal
beslaat de grenslijn van Tsjechoslo-
wakije met Oostenrijk en de BRD
een afstand van 700 kilometer. Op
150 kilometer daarvan zijn de ver-
sperringen inmiddels weggehaald.

Vorig jaar december, enkele weken
na de 'fluwelen revolutie' waarbij de
communistische machthebbers ter-
zijde werden geschoven, werd al
een begin gemaakt met het verwij-
deren van de obstakels bij de grens
met Oostenrijk.

Thijs Wöltgens
vice-president

Euro-socialisten
DEN HAAG/KERKRADE - De Fe-
deratie van sociaal-democratische
partijen in de EG heeft dit weekein-
de op het congres in Wenen PvdA-
fractieleider Thijs Wöltgens geko-
zen tot viée-president. Federatie-
voorzitter blijft de Belg Spitaels.

Kerkradenaar Wöltgens is één van
de vijf vice-presidenten. Hij is be-
last met het beleid inzake de Euro-
pese Monetaire Unie.
Lid van de Federatie zijn de sociaal-
■democratische partijen uit de twaalf
EG-landen.
De sociaal-democratische partijen
uit de vrijhandelsorganisatie EFTA
(Oostenrijk, Zwitserland, Noorwe-
gen, Zweden, Finland en IJsland),
alsmede de onlangs heropgerichte
Oosteuropese geestverwante partij-
en hebben een speciale waarne-
mersstatus.

Ook wat betreft de lonen voeleïj
liberalen niets voor een verhou^van 1 op 1.FDP-minister van eC'
mische 'zaken Helmut Haussrt1'
vreest dat de Oostduitse bedril'
dan onvoldoende zullen kun'
concurreren. De problemen ron<>
vorming van een monetaire
zullen vandaag waarschijnlijk 'de orde komen tijdens het regull
kabinetsberaad in Bonn.

FDP-voorzitter Otto Lambsdortf
gisteren dat de voorstellen j
Bluem inzake de pensioenen er
zullen leiden dat er op grondvan'
verschil in koopkracht tussen
DDR en de Bondsrepubliek {
grote stroom ouderen n/rar 0\
Duitsland ontstaat. Bluem wil 1
gepensioneerden in de DDR en
als in de Bondsrepubliek zevejj
procent van hun laatste loon n
gen. Volgens Lambsdorff moe-Jde pensioenen echter rekening ■*]
den gehouden met deverschilled
levensstandaard, inkomens
koopkracht met de DDft.

den een aantal strijktrio's van
Haydn en Schubert en een diver-
timento van Laszló Kalmar ge-
speeld, door Frans Vermeulen,
Paula Paashuis en José Back-
huis; musici van het LSO, die be-
reid waren gevonden om in te
springen.

Stichting moet teleurstellingen voorkomen

Première nieuw
werk Lambrechtsweer uitgesteld

Zonder de waarde van hun con-
cert in twijfel te trekken, was de
parallel met het vervangen van
Lambrechts' trompetconcert
door de Vier Jaargetijden van Vi-
valdi, vorig jaar september, ech-
ter onmiskenbaar aanwezig. Het
alternatief was in beide gevallen
noodgedwongen nogal
flauwtjes.

Het enige positieve uitvloeisel
van dit zoveelste afgelaste con-
cert is het plan om een 'Jean
Lambrechts Stichting' op terich-
ten, die zich uitsluitend zal gaan
bezighouden met het werven van
fondsen voor dit soort uitvoerin-
gen.
De stichting, die nog in oprich-
ting is, zoekt een aantal sponsors
die dit ideaal met een bedrag van
tweehonderdvijftig gulden per
jaarwillen steunen. Zodat de he-
dendaagse (kamer)muziek - en
die van Jean Lambrechts in het
bijzonder - een eerlijke kans
krijgt om zichzelf te bewijzen, in
de confrontatie met het publiek.

mariëlle hintzen

officiële mededeling;
GEMEENTE SCHINNEN

BEKENDMAKING
De burgemeester van SchinfVi
brengt, ter voldoening aan het rl
paalde in artikel 28, lid 6 W.R.O-1
openbare kennis dat Gedeputee^
Staten van Limburg bij besluit *27 februari 1990, nr. Bs 40250, g°*
keuring hebben verleend aan *J
bestemmingsplan Kom Doeni^(uitbreiding begraafplaats) der *
meente Schinnen, met de bepa-J,
dat dit bestemmingsplan- niet
herroepelijk is. J
Bedoeld besluit, alsmede het ë°g
gekeurde bestemmingsplan, i,
met ingang van 2 april 1990 ge,,
rende één maand voor een ieder,
inzage ter gemeentesecretarie, ajj
ling ruimtelijke ordening, ka 11
2.09. J
Gedurende bovenvermelde tern^kunnen zij die zich tijdig schrifte ,
met hun bezwaren tot zowel dei
meenteraad als tot Gedeputee^
Staten van Limburg hebben &
wend, beroep instellen tegen he1
sluit van Gedeputeerde StatenJJ
H.M. de koningin. Het berfJ
schrift moet worden ingediend i
de Raad van State, afdeling v°°o{\
geschillenvan bestuur, Buitenn0

's-Gravenhage.

Schinnen, 28 maart 1990- j
De burgemeester voomoe
F.I.J. Loefen.

In plaats van Lambrechts wer-

voor de regelmatige concertbe-
zoeker, die in het afgelopen jaar
al voor de derde keer de premiè-
re van een Lambrechts-composi-
tie aan zijn neus voorbij zag gaan.
Het is treurig dat er blijkbaar on-
voldoende geld voor zulke, in het
Limburgse toch al zeldzame,
concerten met hedendaagse (ka-
mermuziek beschikbaar is. Dit
was in ieder geval een mogelijk-
heid geweest om aan 'het bevor-
deren van vernieuwing' of 'het
voorkomen van verstarring van
het kunstaanbod' daadwerkelijk
uitdrukking te geven. Het bleek
echtervoor de organisatoren niet
mogelijk om voldoende, financië-
le ondersteuning te krijgen om
de tien benodigde musici een re-
delijke vergoeding te garande-
ren.Een bittere pil voor de compo-

nist en een bron van ergernis

Vanwege ziekte van een aantal
musici, en vooral - zoals een van
de organisatoren uitlegde - we-
gens gebrek aan voldoende fi-
nanciële middelen, is de premiè-
re van het werkvoor onbepaalde
tijd uitgesteld.

MAASTRICHT - Het lijkt wel of
er een vloek rust op het muzikale
oeuvre van de Maastrichtse com-
ponist JeanLambrechts. Wie het
Limburgse concertleven de laat-
ste tijd enigszins heeft gevolgd,
zal weten waar het om gaat: het
uitstellen van premières van
nieuwe composities van zijn
hand. Afgelopen zondagmiddag
zou een nieuw werk voor tien
blazers in Kasteel Bethlehem te
Maastricht zijn eerste uitvoering
beleven.

Limburgs Dagblad

Van onze parlementsredactie■Ml _ il.'_4_i
Vloerbedekking Enorme. keuze
met 5 jaar ValletjeS , __

j vlekken- ’ICO . , v.a. ’ 1,95 p.mtr.i garantie J I U«J, p.mtr. * '■ _—___—^——————. ... „ Grote keuzeLeuke gordijnstoffen kamerhoge

’ 6,95 P mt, stoffen , 01.20 m breed v.a. J Qj;— p.mtr.

-I 1

| j^^ Modehuis Baks
É/^iïr^m. w atires voor exclus'eve damesmode

i fSBBW Onze voorjaarscollectie
is binnen voor

communie- en feestdagen.
Onze collectie bestaat uit o.a. mantels, pakjes, japonnen met jasjes,

blazers etc.
Ook uw adres voor grote maten 36-60 en rouwkleding.

Donderdag koopavond tot 21.00 uur.
Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806.

i '

Executie-
verkoop

Op woensdag 28'
maart 1990, om 11.00
uur, vindt een
openbare verkoop
plaats. De verkoop
komt voor rekening van
Delta Productions
's-Hertogenbosch B.V.
te Schinnen, Nieuwe
Markt 2.

Te koop worden
aangebden 0.a.:
printer Brother,
computer Elite met
toetsenbord, idem
Protesch, monitor
Datas, idem
monitordraagarm,
showrekken voor
videobanden,
electrische
schrijfmachine met
diskettestation
Triumph,
kantoormeubilair,
copieermachine
Roneo alcatel.

De plaats van de
verkoop is Schinnen,
Nieuwe Markt 2.

De goederen zijn
te bezichtigen één uur
voor de verkoop.
Alleen contante
betaling. Geen opgeld.

De verkoop vindt
plaats in opdracht van
de ontvanger
Belastingdienst
Ondernemingen te
Roermond,
Godsweerdersingel 10,
telefoon 04750-90600.

De deurwaarder
belast met
executie.

Belastingdienst

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen g6K -j2x 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,-
Etfectieve jaarrente vanaf 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 bij werkgever

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bi] ziekte, ongeval enz. vrijstelling var
aflossing mogeliik (vraag info).

" Doorlopend krediet 2% aflossing.

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin loopti|d tot 30 jaar.

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair.

* rOVinCI© Bureau Bibliotheek

I _-. ■■»_*■ Postbus 5700
.____Jfs»l LimDUrg 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

Mededeling Commissie beroepszaken
* M7& 13-90 . . 'administratieve geschillen

Op woensdag 28 maart 1990 om 9.30 uur
vindt een openbare hoorzitting plaats ter

! behandeling van ingekomen
beroepschriften in het stadskantoor,
Peperstraat 10 te Venlo.

f PARIJS 2-3-4-7 dg ’ 159.-ff LONDEN 4dg /-449.ff WEST-EN OOST BERLIJN 3-4 dg ’ 299,-f
ff KOPENHAGEN-DENEMARKEN 4 dg. ’ 399.-1
■ WENEN stad van muziek en dans 7 dg. ’ 789,-ff
f ROME-FLORENCE klassiek Italië 10 dg ’ 989,-ff
f TOSCANE FLORENCE-SIENA Bdg ’ 885,-ff
ff VIERWOUDSTEDENMEER 5-10dg ’ 499,-ff
f BLOEMENRIVIÈRADIANO 10 dg ’1079.1
f NICE-MONACO 7-10dg. ’ 599,-ff
I LUGANO MEER VAN LUGANO 7dg ’ 749,-1
ff LOURDES een geliefd reisdoel 7dg ’ 699.-1i ff OOSTENRIJK ZELL AM SEE Bdg ’ 799.-ff

'ff OOSTENRIJK SAALBACH Bdg ’ 699.- ff
«f DOLOMIETEN ITALIË-MERANO 8 dg. ’ 799.-ff
JffPRAAG EN BUDAPEST 10 dg. ’1275.-ff
JNORMANDIE LOIRE sdg ’ 499,-ff
■ SAUERLAND ARNSBERG sdg ’ 499,-ff
f OBER-HARZ GOSLAR sdg ’ 499- —-E
gELZAS COLMAR 4dg ’ 395. _*S*_S_

' A^Ê Hémm_l _-_____i^rio-l__L- J«^€Br^^¥#7__^n^3»s^^7^ST^iC>se_|

.Alcohol en verkeer datkun jeniet maken. *
■Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
jdiemensen die vinden datzij zelfwel zullen
luitmelken ofze met een slok op gaan rijden
En wie durft er iets van te zeggen?
JNiemand toch... daar bemoei jejetoch niet
Jmee. Maar door dat soort automobilisten
vvorden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
Jdoodgereden.
«Daar moet wat aan veranderen.
IZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
ÜNSTAPPENwant
IALCOHOLEN VERKEER DAT KUN JE
iNIET MAKEN

■ .y. _____■"//
I /V jHf Veilig Verkeer Nederland

■ ■■—f///

lil j'j4__^ _

■ F' 1 ï

E VVN

Ondercuratelestelling
Rek.nr.: 3021/1990.
Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank
te Roermond van 22 maart
1990 is onder curatele ge-
steld: Eddy Paulus Hou-
ben, geboren te Neer op 4
augustus 1971, verblijven-
de te Huize St. Joseph,
6097 AK Heel, Rector
Driessenstraat 2, met be-
noemingvan Louisa Theo-
dora Elisabeth Houben-
Dorssers, tot curatrice en
Jacobus Johannes Hou-
ben tot toeziend curator,
beiden wonende te 6086
CL Neer, Lindenstraat 23.
Procureur aanvrager:
mr. M.F. Mols-Kemme
Rek.nr.: 3053/1990.
Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank
te Roermond van 22 maart
1990 is onder curatele ge-
steld: August Bernard
Elias Jacob Athmer, gebo-
ren te Roermond op 2 de-
cember 1963, verblijvende
te Huize St. Joseph, 6097
AK Heel en Panheel, Rec-
tor Driessenstraat 2, met
benoeming van Maria Ge-
rarda Jacoba Athmer-'
Eijck tot curatrice en Wil-
lem Jacobus Hubertus
Thönissen tot toeziend cu-
rator, beiden wonende te
6049 KS Herten, Langen
Dries 16.
Procureur aanvrager:
mr. H.J.J.M. v.d. Bruggen

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 22-
-3-1990, zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN
1. F.W.M.H. Tarici, Heisterberg 34, 6431 JC Hoens-

broek, v/h h.o.d.n. Alltherm.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. J.F.E. Kikken, Amstenraderweg 9,
6431 EH Hoensbroek, tel. 045-212254 (flnr.
13772);

B. OPGEHEVEN
2. Gebrs. Visser Hoensbroek 8.V., Quirinusstraat 4,

Hoensbroek (flnr. 12450);
3. H. de Boer, Mauritslaan 88, Geleen (flnr. 12676);
4. Mesterom Export Combination BV, Stations-

straat 8-14, Beek L. (flnr. 13346);
5. Benki Confectie BV, Van Galenstraat 12, Geleen

(flnr. 13529);
6. H.B.A. Dujardin, Van Hövell tot Westerflier 14,

Heerlen, h.o.d.n. Steenhouwerij P. Rombach,
Schaesbergerweg 57, Heerlen (flnr. 13553);

7. J.G.A. Vlake, Juliana van Stolbergstraat 8, Land-
graaf (flnr. 13679);

8. E.M. van der Stappen e/v Gelissen, Wesselinus-
straat 11A, Beek L„ h.o.d.n. Boutique EU, Raad-
huisstraat 17, Geleen (flnr. 13746).

SURSÉANCES
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d. 22-
-3-1990 is:
voorlopig surséance van betaling verleend aan:- Tisaco BV, Prins Hendriklaan 124, 6441 AC Bruns-

sum/Thermiekstraat 6, 6361 HB Nuth, tevens
h.o.d.n. Tillmanns, Marisstraat 6, 6165 AR Geleen-
/Brugstraat 5, 6191 XC Beek L. (rep.nr. 90.5351);

- Tillmanns Bouw/service BV, Prins Hendriklaan
124, 6441 AC Brunssum (rep.nr. 90/5352).

Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Bewindvoerder: mr. F.M.H. Thuis, Tempsplein 21-22,
6411 ET Heerlen, tel. 045-719005.
De crediteurenvergadering wordt gehouden op 17-
-5-1990 te 10.45 uur in voornoemde rechtbank.
Bij de verzoekschriften zijn geen ontwerp-accoorden
gevoegd;

definitief surséance van betaling verleend tot 25 juli
1991 aan: VOF Handelsonderneming K en C, Nu-
therweg 60, 6365 ER Schinnen, vennoten: J.G.M.
Knoben, Nielerlochsstraat 10, 3671 Maaseik (België),
en A.S.L. Crals, Sleutelweg 7, 6268 NM Bemelen,
gem. Margraten.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Bewindvoerder: mr. R.A.L.M, van Dooren, Alexander
Battalaan 40, 6221 CE Maastricht, tel. 043-250441
(rep.nr. 90/5122).

ACCOORD
Op 14 maart 1990 is in de surséance van betaling van
de VOF Fa. Gebroeders Weusten, v/h Dorpsstraat
86, 6252 NE Eckelrade, thans Kerkstraat 86A, 6252
EG Cadier en Keer, alsmede de vennoten A.A.J.
Weusten, v/h Dorpsstraat 86, 6252 NE Eckelrade,
thans Klimmenderstraat 94, 6343 AE Klimmen, en
Th.P.M. Weusten, Kerkstraat 86A, 6267 EG Cadier en
Keer, ter griffie van voormelde rechtbank nedergelegd
een ontwerp van aceoord ter kosteloze inzage van een
ieder.
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d. 15
maart 1990, is bepaald dat:
1. de schuldvorderingen, ten aanzien waarvan de sur-

séancevan betaling werkt, uiterlijk op 10 april 1990
bij de bewindvoerder mr, H.L. Hoyng, Tongerse-
straat 43, 6211 LM Maastricht, moeten worden in-
gediend;

2. over het aangeboden aceoord ten overstaan van de

I rechter-commissaris zal worden geraadpleegd en
beslistop woensdag 25 april 1990te 14.00 uur in de
rechtbank (rep.nr. 3281/88).



MECC Modedagen
krijgen vervolg

Van onze verslaggeefster

« Van onze verslaggever

ÏRLEN - De Milieufedera-
-imburg en de Limburgse

.rlense IVN-top hebben;hokt kennis genomen van

!tse plannen om op een
iworp van de grens een
ft van vuilverbrandingso-s en gifdeponieën te bou-

r' Actiecomités uit de dor--1 in de streek Linnich-Al-'Wen-Jülich hebben Lim-
ifese milieu-activisten geat-

_rd op de ontwikkelin-
T Met name op het voorne-
V van de RWE (Rheinisch-
|lfalisches Elektrizitats-
iW om in deze door bruin-
f\vinning toch al vrijwel
pwoonbaar geworden
Pk een Europese vuilstort-
" aan te leggen.

'jiistoerisme' noemt actieleid-
«argaret Peek uit Aldorf dat

om Belgen, Fransen,
("ürgers en zelfs EngelsenSs na 1992 te bewegen hun troep
rde nog te bouwen ovens te'Sen of te lozen in de groeven,

_r de bruinkoolwinning zijnlrrnd in de streek rond Julich.

*gzaam begint iedereen in de

'* in te zien wat er aan het ge-
j^n.is. Wij gaanproberen via een

deze desastreuze
Wikkelingen af te remmen", zei
Karet Peek gisteren namens een1 _ al actiegroepen.

zwaarschriften
en Milieufederatie Limburgren intussen greep te krijgen

e ontwikkelingen middels be-
en verwijzingen

EEG-richtlijnen, die een Milieu
(MER) eisen bij de

autoriteiten.hebben ook de indruk dat Ge-
beerde Staten van Limburg
1volgens de afspraken zijn geïn-
Peerd over deze ingrijpende ont-
relingen door de regierungspre-

>}t Antwerpes in Keulen", aldus
**ub Bemelmans van de Miliefe-
'*ie Limburg.
?ens hem wordt 'Limburg
*s van alle kanten bedreigd en
j^rwijl op dit moment de lucht
ie grensstreek de slechtste van

is.'.

Hefbaarheid
Verontrustende berichten uit

81e over de hoge dioxine-uit-

MAASTRICHT - De MECC
Modedagen in Maastricht zul-
len ook in 1991 worden gehou-
den. Op drie exposanten na
willen alle 55 deelnemers vol-
gend jaar doorgaan, zegt orga-
nisator Harry Bouwmans van
Bouwmans Produkties. De
modedagen hebben onvol-
doende bezoekers getrokken
om quitte te spelen, maar des-
ondanks is de organisatie te-
vreden.

Er zijn zon 13.000 a 15.000 mensen
afgekomen op het modegala en de
modedagen, die afgelopen vrijdag,
zaterdag en zondag in het MECC in
Maastricht werden gehouden. Er
hadden 20.000 bezoekers moeten
komen om een rendabele exploita-
tie te realiseren. „Het was vooraf
moeilijk in te schatten, hoeveel be-
langstelling er zou zijn," zegt Bouw-
mans. „Er zal waarschijnlijk geld
bij moeten."

Om met een show van hoog niveau
te kunnen komen zijn de investerin-
gen wat opgeschroeft en daarmee
het benodigd aantal bezoekers om
quitte te spelen, aldus Bouwmans.
„Van de andere kant is ons gezegd
dat we met een bezoekersaantal van
8.000 tot 10.000 al gelukkig zouden
moeten zijn bij zon eerste beurs."

Uit een opiniepeiling, die de organi-
satie onder het publiek heeft gehou-
den, kwam naar voren dat er erg
veel enthousiasme was over de mo-
deshows. In de stands stonden ech-
ter voornamelijk 'te goede zaken',
zo reageerden de ondervraagden.

" Ad Pantus; lastige luis in de pels van DSM.

in Julich een kernafvalopslagplaats
wordt gebouwd bij de bestaande
kernreactor. Tegen dit voornemen
is al vanuit Limburg geprotes-
teeerd.

Ad Pantus onderhandelt met bluf

'Ongeorganiseerden bij DSM profiteurs'# In Alsdorf groeit het
verzet tegen de

voorgenomen aanslagen
van het milieu in de

grensstreek. De
Limburgse

milieubeweging heeft de
hint begrepen en gaat
vanuit Limburg actie
voeren tegen een keten

van verbrandingsovens
en gifopslagplaatsen.

Foto: MARCEL
VAN HOORN

Asielzoekers
binnenkort
weg uil Echt

Van onze verslaggever

ECHT - Burgemeester mr Bert
Janssen van Echt gaat er van uit dat
het asielzoekerscentrum per 1 juli
de poorten zal sluiten.Dan loopt het
huurcontract af.

Zowel WVC als de gemeente Echt
zijn redelijk tevreden over het func-
tioneren van het centrum, aldus mr
Janssen.

WVC heeft steeds verkondigd, dat
het AZC in Echt een voorlopige
voorziening is.

stoot en het bekend worden van
plannen voor de bouw van twee ver-
brandingsovens in Limburg (Bij
DSM en in Buggenum) zorgt de
nieuwe belasting van uit Duitsland
voor het nog verder onder druk zet-
ten van de leefbaarheid in de Eure-
gio.

Gisteren zeiden Duitse actievoer-
ders over aanwijzigingen te be-
schikken dat het aantal gevallen
van wiegedood, longkanker en an-
dere ziekten in de streek rond Ju-
lich uitzonderlijk hoog is.

Knorme wolken
In een brief aan de minister-presi-
dent Rau en milieu-minister Mat-
thiessen van Nordrhein-Westfalen
alsmede de regeringspresident in
Keulen hebben de milieubewegin-
gen zich aangesloten bij het verzet
in de Duitse grensstreek. „Het is
dichter bij onze deur dan wij den-
ken", zegt Jeske de Hoon van de
IVN-afdeling Heerlen gisteren voor
de enorme wolken uitblazendebru-
inkoolges,tookte stroomcentrale in
Eschweiler die hemelsbreed nau-
welijks tien kilometer van Zuid-
Limburg af ligt. „De ideale afstand
voor luchtvervuiling", aldus drs Be-
melmans.
Al eerder dit jaar werd bekend dat

„Natuurlijk heeft het centrum di-
verse malen de publiciteit gehaald.
Met name de 'hongerstaking' dooi-
de Roemenen. Maar de eerste dag
was het ons al duidelijk, dat de actie
geen lang leven beschoren was."

Man uil Eijsden toto cocaïnehandel geprest

Brusselse hoofdcommissaris
dekte infiltrant volledig

GELEÊN - 'Als je niks pakt,
krijg je niks. De in vette letters
geschreven spreuk siert het klei-
ne kantoortje van Ad Pantus op
de Lokatie Kunststoffen van
DSM in Beek. De 48-jarige Pan-
tus staat sinds jaar en dag be-
kend als een van de weinige 'las-
tige' luizen in de pels van de Lim-
burgse chemiereus. Maar na af-
loop van de nü lopende CAO-be-
sprekingen wil Pantus het iets
rustiger aan doen. Dan treedt hij
terug als voorzitter van de FNV-
bedrijfsledengroep.

In die functie, maar ook als voor-
zitter van de Commissie Veilig-
heid en Milieu maakt Pantus het
de DSM-leiding regelmatig
moeilijk. Hij komt even gemak-
kelijk bij directeur Geerards
over de vloer als bij zijn collega's
in het schaftlokaal op de lokatie
Kunststoffen.
Vanuit zijn kale keet op het che-
mieterrein strijdt hij onvermoei-
baar tegen alles wat hem niet be-
valt aan het beleid van de dure
DSM-managers in hun luxe kan-
toortuinen. Als eerste en hoogst
verantwoordelijke voor de FNV-
Industriebond binnen het DSM-
terrein staat de man uit Hoek van
Holland al dertien jaar bekend
als een ruwe gesprekspartner.

„Ik ben inderdaad wel eens hard
in mijn uitspraken", erkent hij.
„Maar ik zorg er altijd voor dat ik
alle klachten die ik de DSM-top
voor de voeten gooi, voor 75 pro-
cent kan bewijzen." En, heel eer-
lijk: „De andere 25 procent be-
staat uit liegen en stoken. Maar
dat mag in onderhandelingen",
aldus Pantus, die en passant ver-
klapt dat hij in gesprekken met
de DSM-leiding altijd met de rug
naar het raam gaat zitten, zodat
zijn gesprekspartners hem
slechts met pijnlijke ogen in het
gezicht kunnen kijken.

CAO
We spreken Pantus tussen twee
vurige CAO-onderhandelingde-
batten in. Hij kan zich dan gewel-
dig inzetten voor zijn mede-vak-
bondscollega's. Maar Pantus
heeft een gruwelijke hekel.aan
DSM-personeelsleden die zich
niet bij een vakbond aansluiten.
„Dat zijn profiteurs. Zonder er
iets voor terug te doen genieten
ze straks dezelfde arbeidsvoor-
waarden. Daar moet verandering
in komen. Een CAO zou eigenlijk
alleen voor bondsleden moeten
gelden. Want als er geen bonden
zouden zijn, zou de directie de
CAO eenzijdig opleggen. En er
zijn bij DSM best nogwel en aan-
tal zaken waar op gewezen moet
worden."

Verzuim
„Neem nou het ziekteverzuim.
DSM registreert dat erg slecht.
Het gemiddelde ziekteverzuim
lijkt redelijk, maar als het kan-
toorpersoneel buiten beschou-
wing wordt gelaten, wordt het
gemiddelde beeld veel slechter.
Het kantoorpersoneel loopt
uiteraard de minste kans ziek te
worden en heeft daardoor de
meeste kans op beloning in de
vorm van Extra Vrije Tijd."

„Terwijl de werknemers die in
weer en wind buiten aan de slag
zijn, juist vaker ziek zijn en dus
dat extra verlof mislopen. „DSM
zorgt ook slecht voor de dames

die zwanger worden, want die ra-
ken hun complete voorraad
EVT-dagen kwijt, vanwege het
simpele feit dat ze een kind wil-
len krijgen. Een zeer onredelijk
systeem."
Ook over de salarissen bij DSM
is Pantus niet erg te spreken.
„Een loonsverhoging van vier
procent per 1 april moet DSM
makkelijk kunnen betalen. Maar
nee, ze willen slechts 4,5 procent
in een periode van twee jaar ge-
ven, ofwel 2,25 procent per jaar."
„Is dat nu de dankbaarheid voor
onze jarenlange bereidheid om te
matigen toen het niet zo best
ging? We hebben in het verleden
omwille van de continuïteit van
DSM van alles geslikt: hetzelfde
werk met minder mensen, we
hebben loonsverhogingen laten
schieten en we zijn zelfs akkoord
gegaan met een verplaatsing van
een fabriek naar België."

Ontploffing
Pantus werkt inmiddels al 26
jaar bij DSM. In 1964 begon hij
als leerling-machinist bij Nafta-
kraker (NAK) 1. Later hielp hij
bij het opstarten van de NAK-2.
Stomtoevallig had hij verlof op
de dag dat die fabriek de lucht in
ging. De gevolgen van de ont-
ploffing waren dramatisch: 14
doden, honderden gewonden en
grote materiële schade.

Pantus hield er jarenlang trau-
ma's aan over. Nu nog is hij aller-
gisch voor knallen en sirenes.
Het ongeluk was aanleiding om
zich intensief bezig te gaan hou-
den met de verbetering van de
veiligheid en de arbeidsomstan-
digheden bij het chemieconcern.
In 1977 werd Pantus gekozen in
de'Raad van Overleg van de divi-
sie Kunststoffen. Niet lang daar-
na werd hij lid van de onderne-
mingsraad en voorzitter van de
commissie Veligheid en Milieu.
„De eerste socialist diehet zo ver
schopte." Die laatste post be-
kleedt hij nu nog steeds.

Het voorzitterschap van de be-
drijfsledengroep van FNV-ers
viel hem negen jaar geleden ten
deel. „En dat is lang genoeg." Als
voorzitter voelt Pantus zich te-
genwoordig meer een manager
dan iemand die aan baanbre-
kend beleid kan doen. „De leden
blijven steeds weer met dezelfde
vragen komen. Daar heb ik het
geduld niet meer voor. Onze
FNV-ers hebben recht op
iemand die nieuw elan aan de
zaak geeft."

Samenwerking
Als aan het eind van het gesprek
de toekomst van DSM ter sprake
komt, wordt Pantus behoed-
zaam. Over een mogelijk samen-
gaan van DSM met een andere
chemiegigant doen immers al ge-
noeg speculaties de ronde. Toch
merkt ook Pantus dat DSM con-
stant met Amerikaanse en Ja-
panse collega's aan het praten is
over joint-ventures.

„DSM wordt in de toekomst ook
wel gedwongen om meer samen
te werken. Er zal immers ooit een
nieuwe naftakraker moeten ko-
men. Dat kost tegenwoordig een
slordige ’ 1,5 miljard. Voor één
bedrijf alléén is dat niet meer op
te brengen."

peter bruijns

" Mr Hiddema...Op zoek naar de waarheid...

een pseudo-koper en dus ook niet
van uitlokking. Maar Hiddema, ver-
dediger van de Eijsdense verdachte,
neemt daar geen genoegen mee.

rechtelijke politie keren later terug,
maar weigeren op grond van hun
beroepsgeheim verder te getuigen.
Om kort te gaan: de rechtbank doet
enkele weken later uitspraak en ver-
oordeelt de twee Nederlanders tot
vier jaar gevangenisstraf, hetgeen in
werkelijkheid 1,5 jaar 'zitten' bete-
kent. „Een cadeautje", reageert Hid-
ctema. „Voor het bezit van drie kilo-
gram cocaïne hoort een veroordeel-
de in België doorgaans tien jaar
vonnissen."

Anderhalf uur vóór de arrestaties
bleek reeds een heel leger politie-
agenten aanwezigte zijn op het par-
keerterrein. Absoluut ongeloof-
waardig vindt Hiddema het dan ook
dat de agenten de handelingen van
de Belg en de twee verkopers niet is
opgevallen.

Vervolg van pagina 1

"J^STRICHT - Met veel
jjP haalt mr Hiddema zijn

3 p*1 pagina's tellende briefvlagen aan de toenmalige
('(jpsehe minister van justitie
1jf et dikke en vergeelde dos-
s)o'. Een antwoord heeft hij
i nJ- gekregen. In de brief, ge-
j^rd 8 april 1988, doet hij

Wster Gol uit de doeken.^twijfelachtige rol func-,| r̂issen van de Belgische
E^, 16 en justitie gespeeld
0o cri in een cocaïne-ver-
i-ig bij een AC-restaurant
fyP de autosnelweg Hever-
i^üven. Hij heeft er bewij-

v°or, zo blijkt.

t^^'k G. uit Eijsden en Arie A.
I-i bevinden zich op 12!t ?w op de parkeerplaats van't-w/^-Wegrestaurant langs de
-t(j[Jelweg E4O Heverlee/Leuven.

° *-\eschikt over driekilogram
1,1 _cc die verkocnt zullen worden
%un eIS- Qe koper toont bij zijnet meegebrachte geldbedrag.

*_i 'en rie A' *aten de man
hun eiSen auto de noe"

? _* cocaïne zien- AHe drie de
lopen daarop terug naar

[*% Waar de Belg °Pmerkt dat
! _M auto even wil verplaatsen.
»f l het motel en een moment

s Va Udt de Politie de twee verko-n de cocaïne aan.

In overleg met zijn cliënt heeft hij
inderdaad geen hoger beroep inge-
steld. Wat hij wèl gedaan heeft is het
schrijven van de brief naar de mi-
nister van justitie. Een antwoord,
zoals reeds gemeld, bleef uit.

Hiddema zegt nu, anno 1990, des-
tijds een telefoontje te hebben ge-
had van een ambtenaar van het par-
ket. „Ik kon maar beter niet in be-
roep gaan bij het Hof, want anders.
,-ou de officier van justitie gewoon
toegegeven hebben dat hij toestem-
ming had verleend voor de infiltra-
tie en zouden de verdachten acht
jaar de bak indraaien."

In beroepHiddema toverde destijds meer uit
zijn hoed: een door hem betaalde
privédetective heeft de identiteit
van de pseudokoper vastgesteld. Deadvocaat bezit een bandopname
van een telefoongesprek met de
stotterende Belg, waarover de tweeverkopers ook getuigd hebben.
Die pseudokoper is Noël G., under-
cover-agent ('agent 023'), verbonden
geweest aan het Bundes Kriminal
Amt in Wiesbaden. Uit stukken van
de rechtbanken en gerechtshoven
blijkt Noël G. een crimineel te zijn
die zich schuldig heeft gemaakt aan
wapenleveranties, fraude-affaires,
muntdelicten etc. Uit eigen onder-
zoek blijkt dat G. gewerkt heeft
voor de criminele inlichtingendien-
sten van niet alleen West-Duitsland
en de Verenigde Staten, maar ook
België.

maar Reyniers zou hem lange tijd
bescherming hebben geboden. De
hoofdcommissaris van 's lands
grootste gerechtelijke politie-een-
heid saboteerde zelfs het internatio-
nale opsporingswerk naar Noël G.
De Westduitse justitie, die G. zocht,
vroeg Reyniers herhaaldelijk of G.
nog in België verbleef. Reyniers zou
daar steeds negatief op hebben
geantwoord, waardoor hij een man
met een zwaar strafregister een
hand boven het hoofd bleef houden
en de Duitse justitie belette Rey-
niers' gekoesterde burger-infiltrant
te vervolgen.

minister Gol werd nooit beant-
woord. Nu weet hij zéker waarom
niet. Vandaag of morgen gaater een
nieuwe brief de deur uit. Een naar
minister Wathelet, voorzien van de
vraag die hij ook in 1988 stelde: „Ex-
cellentie. Ik moge U verzoeken de
volledige waarheid over de opspo-
ringsprocedure tegen mijn cliënt te
openbaren..."

En als het antwoord uit blijft komt
het tot een kort geding waarin hij
hem zal dwingen opening van zaken
te geven. In een civiele procedure
begint Hiddema namens zijn Eijs-
dense cliënt een procedure voor
100.000 gulden schadevergoeding.

jos van den camp

Waarheid
Hiddema bladert tevreden in het
dossier. De brief aan de toenmalige

De laatste weken trokken blijkbaar
rancuneuze collega-commissaris-
sen in Brussel de beerput open. Met
onder andere de belegen informatie
van Hiddema over Noël G. ging de
Belgische pers, wellicht getipt door
tegenstanders van Reyniers, aan de
slag.
Zeer plotseling lijkt de gerechtelij-
ke politie van Tongeren dan ook
geïnteresseerd te zijn in de handel
en wandel van Noël G., woonachtig
in de buurt van Sint Truiden. Men
gaat over tot actie en treft in zijn
auto een reeks wapens aan, voor-
zien van de wettelijke vereiste ver-
gunningen. Ondertekend door nie-
mand minder dan de hoofdcommis-
saris van politie in Brussel:.... Frans
Reyniers.
Noël G. werd lange tijd gezocht,

Geen uitlokking
* v rr>oren dievolgen blijven de*.f.rdachten bÜ het bovenge-
'r WriVerhaal- ZiJ zeggen dat ze
,j,n *-*°en van een door de poli-
cOca^Wende burger-infiltrant tol
ïr jü *f*e-verkoop zijn aangezet.
6r -<st..le en politie houden volBeen sprake is geweest van

Schorsing
De laatste zittingsdag op 28 maart
1988 in Leuven werd er een vol
vuurwerk. Hiddema vertelt de
rechtbank wat hij weet over Noël G.
en wil een start maken met het op-
sommen van de bewijzen. Maar dan
roept een man op de publieke tribu-
ne: „Schors de zitting! Vraag dan
toch schorsing. De schorsing!"
De stem uit dezaal bleek toe te be-
horen aan de officier van justitie
mr Verbeelen die geen andere uit-
weg meer zag om een landelijk
schandaal te vermijden. De rechter
schorst en de getuigen van de ge-
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SUCC€S LIJKT GGN GGLUK.

In sportkringen is een veel gehoorde stelling "suc- De voorstoelen zijn voorzien van een verstelbare
ces kun jeafdwingen". Zeker. Echter, als Volvo voegen we lendesteun. Bovendien is uw bestuurdersstoel - net als
■

Idaar graag iets aan toe: succes móet je afdwingen. het stuurwiel trouwens -in hoogte verstelbaar. Comfort
En wel door alle mogelijke en soms in optima forma. Sprekend over vorm, het

zelfs ogenschijnlijk onmogelijke voor- exterieurvan de nieuwe Volvo 460 heeft een

waarden daartoe te scheppen. De nieuwe L onmiskenbaar representatieve uitstraling.
Volvo 460 geeft tot in het kleinste detail Ik Uiteraard mag u ervan uitgaan dat
blijk van deze opvatting. Alles is er op afge- ___^^^| ook de veiligheid, de duurzaamheid en de
stemd aan de hoge eisen van u, als |^||^^|^|||g|||y| betrouwbaarheid op het spreekwoorde-

_H_9_____

I succesvolle business class rijder en die van lijk hoge Volvo-niveau zijn. Eén ding is
uw gezin in de negentiger jaren te voldoen. HH ■____ zeker, of unu opteert voor de GL, de GLE

In de nieuwe Volvo weet u zich dan ook om- of de Turbo intercooler, met de nieuwe Volvo 460 heeft
ringd doorruimte, luxe en comfort. Neemt u plaats in de . * uw, persoonlijke succes vorm gekregen. Met het
met fraai multi-colour velours beklede fauteuil. Of pre- bovenstaande in gedachten, hebben we het vermoeden
fereert u het als optie verkrijgbare rundieder? dat een uitgebreide testrit 't meest logische gevolg is.
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UOTOtV_UKX_EN 0-100KM/U
~

TOPKM/U «OGL .60 GLE 460 TURBO CARROSSERIE GARANTIE 8 JAAR MtT BIJBEHORENDE VOORWAARDEN ALLE PRIJZEN INCL BTW. EXCL I .7.,- AFLEVE- I ; 1—— NAAM VOORI M/V„
WW 87 PK WJ I*s 34.50 W950 - RINGSKOSTEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN VOOR INFORMATIE. OVER O M VOLVO LEASING EN INTERESSANTE SERVICE- .-_. Q
"tW/ IOJ "* !___ ___ 3a'"o ,iIM * CONTRACTEN, KUNT U TERECHTBIJ DE VOLVO-DEALEROF STUUR DE BON IN EEN GEFRANKEERDE ENVELOP NAAR VOLVO POSTCODE _

_. PLAATS: $
"t"""'*"* 9,0 200 ■ - 48 750

VEnER^ND PER^NEVA, TO B V 16. 415! ZG BEESD ,0,458-_, OE BEL DE VOLVO LEASEUJN 0,458-8,22 1 H"ID"-*WTO *»»»»* - INLEASING JA/NEE |
GELEEN, AUTO KALLEN BV, RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 04490-42719 " HEERLEN, AUTOBEDRIJF ALBERT KLIJN, DE KOUMEN 7, HOENSBROEK, TEL: 045-220055 " KERKRADE, AUTOBEDRIJF JAC.
KtIJN, STRIJTHAGENWEG 123, TEL: 045-458000 " MAASTRICHT, AUTOBEDRIJF BIERMANS MAASTRICHT BV, STEEGSTRAAT 10, (HEER), TEL: 043-616555 " SITTARD, AUTOBEDRIJF VEDERS BV,
INDUSTRIESTRAAT3, TEL: 04490-10342 " VALKENBURG, BIERMANS AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 24, BERG EN TERBLIJT, TEL: 04406-40574.
* ' ' f ■ _ , \ ■ _ ____

BaMMHMBM^jMiÉ^Éy4y>IÉÉBMMM-.l ■ FYTDA I ACE I ACTCM -_-__■ IN aflossing in maanden H I
■f CAIKAt LAOt LAbltN WÊÊ HANDEN 96x 84x 72x 48x 24x ■______■■■■ m2eEN 3e HYPOTHEKEN mm omn 10i m

f U bent vrij in debesteding. Dit kan i_-ni_n- IS^ 7-500,- - 140,- 154,- 204,- 359.-
-' voor alle privé-doeleinden, auto, caravan, KREDIET -|/^ jo.-WO,- 172,- .-.6,- JMS,- 272,- 479,- /*--'<
I boot, verbouwing, huishoudelijke BEDRAG LOOPTIJD IN MAANDEN ■'- 12.500,- 207,- 225,- 248,- 333,- 592,-

-aanschaf, meubels enz. 240 x 180 x 120xI 17.500,- 291,- 315,- 348,- 466,- 829,-
-ppkiyniinini ioooo- in,- 127- 149. 20.000,- 332,- 350,- m,- 533,- 947,- y
EENVOUDIG! £££ 175- 190. 22Ï'. 25000<- 415-' «°>- w>' m' 1184>- :'■
übeltons(ditkan dagelijksvan 20000- 235- 254 __' 30-000r 540,- 597,- 800,-1421,-

-9.00-21.00uur) enbeantwoordt enkele £££' tol' Zrr' m 40000- m 665-' 721 >' 796'm 1067>' 1895--
vragen. Uw lening b danmeestal _k_mo ?*'' fli 1' *'*"' 50.000,- 800,- 871,- 966,- 1306,- 2343,--en desgewenst „_-; "'' f£ en 2elfeki jaarrentevanaf 12,1%

75.000- 88Z- 952- 1123- Loopujd meer dan 72 mnd. geldtvoor duurzame
niCKDCCT cu2 aanschaf, bv. verbouwing, boot, caravan e.d.

Moonen Financieringen garandeert u Ook andere looptijden(vanaf 60 t/m DOORLOPEND KREDIET
volledige geheimhouding. Dos geen 240 maanden) zijn mogelijk. NETTO IN U betaalt ellekt theorMt7i^g^Ua//e E^evejaarrente vanaf 13%. HANDEN permnd. rente k>opi

kontakten, inclusief de uitbetaling. afhankelijk van de waarde van uw woning 5000,- 100,- 14,6% 75x
(bij ons géén'bketwerk') kunnen de tarieven variëren. 10.000,- 200,- 14,6% 75x

riiucrir* cm encon _=. ,5000
'- 300'm 13,9% 73x

GUNSTIG EN SOEPEL -^Éfc 20-000 r m,~ 13,6% 72x
Moonen Financieringen werkt voor u 1 -^*Ps_ 25.000,- 500,- 13,6% 72x
geheelkosteloos. Dankzij onze I Uk 30.000,- 600,- 13,6% 72x
kontakten met 20 financiers enbanken #_^V _F £ ___r_-l ______» % / 40.000,- 800,- 13,6% 72x
is uwkans van slagenbij ons het _#_■__. _■_¥_ ___ __T» J| Jf m / 50.000,- 1000,- 13,4% 72x

grootst en voordeligst. Uwlening s / W _r__r VVV_VV \J ENZ/ dagelijks Van 9.00-21.00 UUr bereikbaar. Jf Persoonlijke leningen en doorlopend krediet
van terugbetalingkrijgen bij ziekte en _K zi'n zonder onderPand verstrekbaar en
ongeval (vraag vrijblijvend prijs-opgave) '$££? meestalkwijtschelding bijoverlijden
Efk bedrag naar draagkrachtvoor iedereen ir

___________________________
SSïïiïSSSSI FINANCIERINGSKANTOOR
SsffisS!iï2ÏÜtnwi [_V_i__ l_l Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht.ft Vi | I k 1 h k 1 (b>\ «utoweg, afslag Berg en Terböjt)

l\ l\ _ Ui WK CX Tel- 043-636200
vJ L-JU VJ Bijkantoor: Hoofdstraat 9, Hoensbroek «Tel. 045-2250Q0-

ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG

LToo^ssoTt-Nient IKINDERKATOEN 4
W rORniJNSTOF Heel veel dessins om te M

GÜKUIJWOIUi combineren m
O.a. bontgeweven en bedrukt i

120 cm breed - g

F l^i_»^^ ]
_.ftUET-ES h°o9nï_ere»»..o_ 1
__ O, „ J%_— per meter 140 cm breed

30 cm hoog w J K I
(

__ hno6.- P^ -eter va. I o ,— P« «"*■ -60 cm hoog w 9 »
.A.________ Ivan de Maesenstraat 3, _MMM _**

tel.: 045-7407 35. m J..JI ï ■ -1 _* 'Ook gevestigd in Maastricht, [_ _ _, _"_ b 3
Roermond, Geleen, Sittard, Venlo, KReuver en Kerkrade. fiHil!

LiwSürgs Dagbla
[[f ÏO-DAAGSE BUSR_S|I TOSCANA
I 18 t/m 27 mei

De mooiste streek van Italië
U verblijft in 't typische Italiaanse hotel Stella in het dorpje

Castel del Piano op basis van halfpension. Er wordt zowel op
de heen- als deterugreis overnacht. De reis- en

annuleringsverzekering is bij de prijs inbegrepen evenals
diverse excursies.

. Extra vriendenkorting
/1133,-p.p. # „nop basis van T X _

2-persoonskamer J _Cl w■"
* Toeslag ■ per persoon op

1-persoonskamer vertoon van de
f ll7'- PP- I Vriendenpas

Organisatie: Schmitz-Reizen
Opstapplaatsen: * Susteren * Sittard * Geleen * Heerlen * Kerkrade

Boeken voor deze lentereis kunt u bij alle kantoren
van het Limburgs Dagblad en de VW-Vaals onderI II aanbetalingvan ’ 100,-pp. jij:

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan l°fl
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezef
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis. =___=d

Sittard Maastricht Geleen Heerlen Kerkrade .
Rijksweg Noord 88-90, Grote Gracht 31, Rijksweg Centrum 22,' Geerstraat 24, Mozartstraat t
tel. 04490-14234 tel. 043-212731 tel. 04490-43213 tel. 045-714090 tel. 045-4_^

KOM - KIJK EN VERGELIJK ONZE PRIJS
ZWAAR MASSIEF EIKEN BANKSTEL met echt leder

bekleed en kussens met ingeschuimde binnenvering.____________ ___:* ■,—^—^-—-j— _________________________________!
Ib_ _X_B

i^_^^_^^i_____r^i^ _T__^■h. 11 H■ H■■MP.■ » «*■__( k
sBk&_^____l__ _____ i i 1



De Vrijwilligerscentrale Heerlen
heeft de volgende vacatures:
Patiëntenbegeleiding: Een ver-
pleeghuis in Heerlen vraagt pa-
tiëntenbegeleiders. De taken
zijn: meegaan met de patiënten
naar de kerkdienst, naar de kap-
per enz. Men zoekt hiervoor vrij-
willigers in de leeftijd van 30 jaar
en ouder die op afroep beschik-
baar zijn.
Begeleiden kindermiddagen:
Een sociaal-cultureel café in
Heerlen vraagt vrijwilligers voor
het begeleiden van kindermid-
dagen op woensdag. Belangrijk
is de opvang van kinderen in de
leeftijdsgroep 4 tot 10 jaar.
Vrouwen in de bijstand: Een or-
ganisatie die de belangen wil bc-.hartigen van bijstandsvrouwen
zoekt mensen die mee willen
doen als lid van het comité. Tijd:
1 tot 2 dagen per week.
Natuuronderhoud: Een natuur-
beschermingsorganisatie zoekt
belangstellenden die mee willen
helpen aan beheerswerk: werken
aan achterstallig onderhoud in
diverse natuurgebieden. Tijds-
duur: 2 tot 3 dagen per week, af-
hankelijk van de weersomstan-
digheden.
Kledingruilbeurs: Een organisa-
tie voor kledingruil ten behoeve
van minder draagkrachtigen
zoekt vrijwilligers voor de ruil-
beurs. De taken zijn: het aanne-
men van kleding, sorteren en het
helpen van klanten.
Peuterspeelzaal: Een peuter-
speelzaal4e Heerlen (Molenberg)
zoekt gegadigden om peuters be-
zig te houden. Tijd: de woens-
dagochtend en enkele andere
halve dagen per week.
Leiding jeugdclub: Een organi-
satie die het postzegelverzame-
len bij jeugdigen wil ontwikke-
len zoekt vrijwilligers die een
groep kinderen in de leeftijd van
8 tot 18 jaar wil helpen bij de
postzegelhobby en het voorbe-
reiden van tentoonstellingen.
Tijd: twee keer per maand op
zondagen.
Zelfhulpgroep medicijnge-
bruik: Een organisatie die zich
ten doel stelt het medicijnge-
bruik te beperken zoekt vrijwilli-
gers als werkgroeplid. De taken:
mee-opzetten van zelfhulpgroe-
pen, het zoeken naar geschikte
ruimtes, het doen van behoefte-
peilingen en informatie verstrek-
ken over het medicijngebruiken.
Voor meer informatie : Vrijwilli-
gerscentrale Heerlen, Burge-
meester Van Grunsvenplein 2, S
713971

Torenhoog klimobject pelgrimsoord voor Limburgse alpinisten

Het avontuur lonkt op
de 'Muur van Sittard'

Van onze verslaggever

aan de slag kunnen. Ideaal voor
het organiseren van wedstrijden
dus."

Hebben de beide - binnenkort
zelfs in federatief verband opere-
rende - bergsport-verenigingen
elkaar inmiddelsbij 'De Muur' in
dearmen gesloten, de kosten van
het kolossale project (ruim tach-
tig mille) zijn nog niet helemaal
gedekt. Dat de financiering er-
van geen 'torenhoge' opgave is,
is overigens louter en alleen te
danken aan het feit dat de muur
vanafde eerste steen door enkele
tientallen clubledeneigenhandig
wordt gemetseld. De gemeente,
de lokale sportstichting SLOS,
het CIOS-opleidingsinstituut,
het Nationaal Sportcentrum, het
bureau Sport Service Limburg
én de verenigingen zelf hebben
tot nog toe zon 65.000 guldenaan
fondsen bijeen gebracht.

Irritatie
Derhalve gaapter nog een finan-
ciële kloof van vijftien mille, te
meer omdat uitgerekend de pro-
vincie hardnekkig weigert om
ook maar een stuiver aan het pro-
ject mee te betalen. Dat laatste
tot nauwelijks verholen irritatie
van de initiatiefnemers en de an-
dere geldschieters. Van der Zan-
der daarover: „De weigering van
het provinciebestuur vind ik
echt onbegrijpelijk. Zeker als je
bedenkt dat onze clubs samen
ruim 2500 leden tellen en de eer-
ste de beste duivenbond in op-
richting wél geholpen wordt."

De beide bergsport-praeses zijn
er echter 'rotsvast' van overtuigd
de financiële eindjes van het pro-
ject aan elkaar te kunnen kno-
pen. „Dat gat gaan we dichten
met een donateursactie onder
onze leden. Maar we zullenvoor-
al een beroep doen op het Lim-
burgs bedrijfsleven. De fondsen-
werving is in elk geval al ge-
start," laat de NBV-voorzitter
met enige nadruk weten.

Worden de eerste klimgeiten nog
vóór de bouwvak verwacht, de
officiële opening van de Klim-
muur Limburg vindt op een later
tijdstip plaats. Het toezicht, de
exploitatie en het onderhoud van
het klimmersbastion, inclusief
het met hekwerken afgebakende- niet voor zwembadbezoekers
bestemde - terrein, komt voor re-
kening van een speciaal daartoe
opgerichte stichting.

laurens schellen

SITTARD - Een imposante kraan moest er zaterdagochtend aan de
rand van de ligweide van het Sittardse zwembad De Hateboer aan te
pas komen om het torenhoge stalen geraamtevan Limburgs allereerste
klimmuur in het lood te hijsen. Daarmee werd meteen het hoogste
punt bereikt tijdens de bouw van de in totaal vijf klimtorens, waarop
de ruim 2500 alpinisten en andere leden van de provinciale afdeling
van de Nederlandse Bergsport Vereniging (NBV) én de Koninklijke
Alpenvereniging (KNAV) vanaf komende zomer hun sportieve hang
naar avontuur kunnen botvieren.

tuurlijk wél op een steenworp af-
stand. Van der Zander riposteert
echter met een 'natuurgevoelig'
argument: „Dat de streken die je
noemt voor ons prima te berei-
ken zijn, klopt natuurlijk wel.
Maar je hoort steeds vaker de
klacht dat dezeprachtige natuur-
gebieden zo langzamerhand
overvol raken met bergbeklim-
mers. Wel, zon klimmuur bete-
kent in dat opzicht een redelijk
alternatief en tegelijk een be-
hoorlijke ontlasting van de be-
dreigde natuur."

GEERLEN

I! Bom on the fourth of july, dag.
'ur, dag. beh. di ook 16 uur. Rivo-
rlem Nights, dag. 18.15 en 20.45
ag. beh. di ook 15.30uur. Maxim:
', 1 shrunk the kids, dag. 19 en 21
ag. beh. di ook 16.30 uur, wo ook
mr. H5: Koko Flanel, dag. 14.30 19
30 uur. Turner and Hooch, dag.
18.45 en 21.15 uur. Dead poets so-
dag. 14 18.30 en 21 uur. The warof
>ses, dag. 14 18.30en 21 uur. Black
dag. 18.30 en 21 uur, di do ook 14
liver & Co., wo 14uur. De Spiegel:

I Wedding, za t/m di 21 uur. Kin-
mhuis De Spoel: Hugo de Hippo,
uur.

KERKRADE

Prachttheater: Another woman,
0 uur. Een avontuur met een
je, wo 14 uur.

Maastricht
{jj: Bom on the fourth of july, dag.
" uur, wo ook 14.30 uur. HarlemJhts, dag. 21 uur. Honey, I shrunk the
*. wo 14.30 uur. Next ofkin, dag. 21
'■Wings of fame, dag. 21 uur, wo ook
ft uur Cinema-Palace: Koko Flanel,

P 18.45 en 21.30 uur, wo ook 15 uur.

"waroftheßoses, dag. 18.30 en 21.15
»Wo ook 15 uur. Dead Poets Society,
[p-18.30 en 21.15 uur. Oliver & Co., wo
7uur. Lumière: A short film about
Fe. dag. 20 uur. Talk Radio, dag. 21f- Toren Song Trilogy, dag. 22 uur.

SITTARD
J*un: Koko Flanel, dag. 20.30 uur, wo
,14 uur. Harlem nights, za t/m di en
'0.30 uur. A cry in the dark, wo 20.30I Filmhuis Sittard: Secret Wedding,

0 20.30 uur.
Echt

y*»'-Microroyal: Koko Flanel, dif 3* uur. Erik de viking, di 20.30 uur.
ROERMOND
Ijj'al: Koko Flanel, dag. 20.30 uur, wo
ïk 14.30uur. Royaline: Harlem Nights,
lp ïü 30 uur. Junglebook, wo 15 uur.

VENLO
l'fcihuis: Hermetisch zwart, wo 20.30Ir

MAASTRICHT
*'erie Signature, Kapoenstraat 24.
'trianente expositie van steeds wisse-
lt' objecten. Open wo t/m vr 13-18
""za 13-17 uur. Galerie Wanda Reiff,
l'htstraat 43. Installations, mixed me-a Van Lydia Schouten. T/m 28/4. Open
t'1*. za 13-18 uur. Bonnefantenmu-J"I*, Dominikanerplein 5. Werk van

"fodore Schaepkens. T/m 6/5. Teke-
van Richard Serra. T/m 27/5.

J*i di t/m vr 10-17 uur, za en zo 11-17r Galerie La Dependance, OL Vrou-
Wem 24. Stockexpositie. Open wo

!. zo 12-17.30 uur. Generaalshuis,
'Jthof 47. Aktuele Kunst uit West-

I j'sland. T/m 2/4, ma 13-16uur, di XI vr
"'"> uur za 11-14 uur. Schilderijen van?*? Barten. Van 6/4 t/m 30/4. Stenen,Per, glas en foto's van Willem Boij-

Vrijthof 29. Aktue-, Kunst uit West-Duitsland. Natascha
r"1"*. schilderijen en grafiek. Samuell^hl, installaties. T/m 1/4,wo t/m vr 13--,uUr en za 13-17 uur. Galerie Dis, Ta-
"f'raat 28. Nieuw werk van Marianne["der Heijden. T/m 11/4, open wo fm

13-18 uur. Galerie Fah, Brusselse-
**l 80. Werk van Wouter van Ro-J^dt. Van 30/3 t/m 6/5, open vr t/m zoJ> 13-17 uur. Galerie Schuwirth &

Noorden, Rechtstraat 64. Monoty-
P van Arme Wind. T/m 15/4, open do, *a van 14-18 uur. Kamer van Koop-
J?.öel, Het Bat 2. Expositie van Bert
j'Jen. T/m 14/6, open van ma t/m vr tij-
/*j> kantooruren. Universiteitsbiblio-
J**k Rijksuniversiteit Limburg. Ten-
"n.telling van M.H.J. Schoenmae-_ s T.m 13/4, open ma, wo en do 9-18J[Jr' di 9-21 uur, vr 9-17 uur en za 10-14

I ijverdal, Vijverdalseweg 1. Foto-
I nstelling 'Vreemde Wereld' van
||C'S dt' Jon6h- T/m 31/3- Galerie Art'-
E}[ Grote Gracht 43. Expositie van Ger
K\"e nberg. T/m 28/4, open di t/m za van

7.30 uur. Galerie Wolfs, Hoog-
ll^ptraat 69. Expositie van beelden en
ksSmeedwerken van Jef Wishaupt.
K"&-/4, open-wo en vr 14-18uur, do 18-
E*Ur. za 10-17 uur en zo 13-17 uur. Ga-
■j?e Amarna, Rechtstraat 84. Ope-
|«l ?.soxpositie met werk van Trudy
\\i ''J'ien, Maggie de Moor en Fhilippe> '|ten. Van 30/3 t/m 5/5, open wo t/m vr
3 uur, za 12-17 uur, zo 13-17 uur.
J**sschouwburg, Expositie van Re-
l"- Levigne. T/m 18/6. Galerie Henn,
l Nicolaasstraat 26c. Beweeglijke
"ksculpturen van de Akense kunste-

rjr Mladen. T/m 14/4, open wo t/m za
£ -6-20 uur. Kasteel Bethlehem, Ho-
1* Hotelvakschool, Jeruzalemweg 1.
Inrukken van Paul Bartels. T/m 23/5,
j "Jma t/mvr van 9-17 uur. Galerie Fe-.lfWiJkerbrugstraat 16. Werk van Aria-
j l°nino. Van 7/4 t/m 28/4, open ma 13-- di t/m vr 9-18 uur, za 9-17 uur.

Cadier en Keer
"f^'e De Keerder Kunstkamer,

,flJ*straat 10. Schilderijen van Jacque-
SL van Dongen en brons van Miriam
»_,, .ns. Van 30/3 t/m 29/4, open vr t/m
I Van 13-18 uur.

MARGRATEN
_re Keramiek, Groot Weisden 48.

~ k van Natascha Rieter en Siegfried
[ 'iskat. Open di t/m zo 13-17 uur.
VAALS

Van Clermontplein 11.
V()nri aarc'e bewaarde, archeologische

-klen' Permanente expositie. Kera-
jb * u it drie landen. T/m 1/4,open za en

k,(jn '7 uur. Kasteel Vaalsbroek. Ten-
.4;3Qs-elling van Math Schrouff. Vanaf

EYS-TRINTELEN
.(.r

er'e Sio2. Trintelerweg 4. Recente
t-okk 1161- van Noor Camstra, Horst
\ 2,?ls en Geert Schreuder. Van 1/4

"'as ' °Pen do t/m zo van 13*17 uur'°tw'!9 ndag gesloten, paasmaandag ge

Maar daarnaast moet de 'Muur
van Sittard' in de nabije toe-
komst nog een andere functie
gaan vervullen, welke hem én de
gemeente nationale en wellicht
zelfs internationale bekendheid
zal geven. Althans, daar rekenen
de provinciale klimgeiten vast en
zeker op. Van der Zander: „Het is
inderdaad onze bedoeling om er
ook wedstrijden op te organise-
ren. De constructie die wij voor
de muur hebben gekozen, leent
zich daar trouwens ook prima
toe. Op de torens worden zon
vijftig verschillende klimroutes
aangelegd, met sterk oplopende
moeilijkheidsgraad. De zwaarte
van het traject kun je onder meer
opvoeren met behulp van diver-
se soorten en maten klimgrepen
(gemaakt van kunststof-red.).
Dat betekent weer dat er zon
vijftig klimmers tegelijkertijd

" Een kraan moest er aan te pas komen om de stalen torens
van Limburgs eerste klimmuur op de ligweide van het Sit-
tardsezwembad in het lood te hijsen. Foto: PETER ROOZEN

Anderzijds liggen de aantrekke-
lijke rotsmassieven van Eifel en
Ardennen - toch ware lustoor-
den voor een aanstormend klau-
teraar - voor een Limburger na-

De aanlegvan de vijfde en tevens
hoogste klimmuur van ons land
- bestaande uit twee torens van
tien en drie van zeven meter en
met een totale lengte van zon
twaalf meter - is het opmerkelij-
ke resultaat van ruim anderhalf
jaar eendrachtige lobby van en
vooral dito samenwerking tus-
sen deze beide Limburgse berg-
sportverenigingen.
Tijdens een feestelijk getinte en
onder meer door scheidend
sportwethouder Sjra Houtak-
kers bezochte bijeenkomst op
het Nationaal Sportcentrum in
Sittard gaven KNAV-Limburg-
voorzitter Leon Vleugels en zijn
NBV-evenknieRob van der Zan-
der gebroederlijk tekst en uitleg
over het bijzondere project, dat
inmiddels tot 'Klimmuur Lim-
burg' is gedoopt.
Zo blijken de in beton en bak-
steen opgetrokken torens met
ruim 350 vierkante meter netto
klim-oppervlak in de eerste
plaats een uitstekend en veilig
opleidings- en trainings-object
voor de Limburgse alpinisten te
zijn. Geen al te overbodige luxe,
omdat een sportklimmer in een
'rots- en bergloos' vaderland zich
per slot van rekening letterlijk
onthand moet voelen.

Excursie naar
KMI Brussel

BRUSSEL - De afdeling Zuid-
-Limburg van de Nederlandse Ver-
eniging voor Weer- en Sterrenkun-
de organiseert op Koninginnedag
(30 april) een excursie naar het Ko-
ninklijk Meteorologisch Instituut
en de Koninklijke Sterrenwacht in
Brussel.

De deelnemers zullen onder meer
het klimatologisch park bezoeken,
een lancering van een weerballon
meemaken en een rondleiding krij-
gen langs de vier sterrenkijkers.
Voor 28 maart kan men zich voor de
excursie opgeven door ’5l,- over te
maken op bankrekeningnummer
576143111 of gironummer 1032874
(ABN Geleen), onder vermelding
van 'excursie '90. Woonplaats en te-
lefoonnummer vermelden. Voor
meer informatie: Serve Vaessen, tel.
045 - 423545 ■

Onderscheiding
L. van Goethem
Ambtenaar technische dienst L.
van Goethem is gisteren bij gele-
genheid van zijn afscheid van de
gemeente Brunssum onder-
scheiden met de zilveren ereme-
daillein de Orde van Oranje Nas-
sau. Van Goethem trad in maart
1966 in dienst van de gemeente.
Voor die tijd werkte hij bij de
Staatsmijnen.

Van Goethem begon bij de ge-
meente als electriciën en klom
op tot opzichter van het gemeen-
telijk electriciteitsbedrijf. Toen
dat in 1988 overging naar de
Plem werd Van Goethem belast

met het onderhoud van de CAI.
Van Goethem gaat met de VUT.

Afscheid
De heer Johan Trijbels uit Nieu-
wenhagen neemt vandaag af-
scheid van zijn ABP-collega's.
Per 1 april gaat hij met de VUT.
De afscheidsreceptie vindt van
15.30 tot 16.15 uur plaats.

Verdienste
Matieu Schols, aftredend pen-
ningmeester van de Kerkraadse
teken- en schildersclub Conté en
Kleur is benoemd tot bijzonder
lid van verdienste. Schols blijft
zich als gewoon bestuurslid ver-
der inzetten voor de club.

0 Beeld van de opruimwerk-
zaamheden.

Foto: FRANS RADE

Lam gestolen
in Kerkrade

Van onze verslaggever
KERKRADE - Uit een weiland afij
de Wenckebachstraat inKerkrade ___f
een lammetje gestolen, dat nog get-n
drie weken oud is. Het gaat om een
zogenaamde 'Texelaar' met een
waarde van ruim 150 gulden. Overi-
gens werd bij de politie in Kerkrade
naast de diefstal van het lam ook
aangifte gedaan van een inbraak in
een woning, vernielingvan een graf-
steen en diefstal van een personen-
auto.

in gesprek

Kerken

In Kerkraadse Tichelstraat

Bewoners maken
omgeving schoon

" Burgemeester Hoogland van Brunssum speldde de schei-
dende ambtenaar de versierselen op. Foto: DRIES LINSSEN

Afgelopen zaterdag trokken de tien
personen verder het bos in en trof-
fen zaken aan zoals een WC-pot, een
bed en matras en een stoel uit een
auto. De hulp die gevraagd was aan
voetbalvereniging Miranda werd af-
gezegd door de club vanwege spor-
tieve verplichtingen. Ook de res-
pons van de omgeving was gering,
maar volgens Karin Veldkamp is
het belangrijker dat het bewustzijn
groeit. Bij gesprekken met de ge-
meente heeft die instantie laten we-
ten, dat de Tichelstraat niet de enige
plek in Kerkrade is met dit afvalpro-
bleem. Het plaatsen van borden en
afvalbakken in de buurt trekt in de
praktijk meervuil aan, zodat de op-
lossing van milieubewuste buurtbe-
woners moet komen.

groep van tien. De groep gaat pas
weer schoonmaken als er 'veel rom-
mel ligt.

Van onze correspondent
KERKRADE - Een groep van tien
mensen maakte zaterdag de omge-
ving van de Tichelstraat in Kerkra-
de schoon. Dit initiatief is een ver-
volg van een actie van vorig jaar en
is uitgebreid met het verspreiden
van pamfletten om de omwonenden
milieubewust te maken.
De Tichelstraat ligt in de buurt van
de drukbereden Noord-Zuidroute,
maar heeft alleen een functie voor
de bewonersvan de Vinkerstraat en
wandelaars. Voor mensen van bui-
tenaf is de bosrand een mooie gele-
genheden om grofvuil kwijt te ra-
ken. Maar de mensen van Centraal

Wonen vinden zeilen, matrassen en
ander afval langs de weg geen mooi
gezicht. „Vorig jaar hadden we ge-
noeg van die situatie en hebben
langs de wegrand de rommel opge-
ruimd. Het is vier maanden goed ge-
gaan, maar toen er eenmaal weer
wat rommel lag groeide de hoeveel-
heid snel", zegt Karin Veldkamp.
Met de verspreidingvan de pamflet-
ten wil de groep de omwonenden
bereiken en het is de bedoeling om
via sociale controle de vervuiling
van de Tichelstraat tegen te gaan.
„Het opschrijven van het kenteken
van de auto, de kleur en het merk
moet bevorderd worden", zegt de

Klein journaalHeerlen
oostelijke mijnstreek redactie: 739282

morgen om 19.30 uur een informa
tie-avond over Brazilië in de dagka
pel van de O.L. Vrouwekerk. De in
leiding wordt verzorgd door de mis
sionaris Arnoldo Fritzen, die op uit
nodigingvan de Vastenaktie Neder
land 10 dagen in Limburg is.

gramma fruts van de Omroep
Landgraaf. Fruts maakt tv-opna-
men. De entree is twee gulden.

n Regioredactie
"ostelijk Zuid-Limburg
IStoor Heerlen,°45-739284
»Hollman,** °45-422345
-.^s Rooijakkers,

~ ank Seuntjens, chef|T 04750-22937
Jchard Willems,
£04406-15890J^oor Kerkrade,
j 045-455506

"^ Philippens,* 04455-2161
Voor klachten

over bezorging
S 045-739881

Waar zijn we mee bezig? Is het met
onze maatschappij al zo ver geko-
men dat zelfs de plaatsen die voor
onze Heer bestemd zijn niet meer
worden ontzien? Eerst zou de kerk
aan de Laanderstraat moeten ver-
dwijnen voor kantoren. Nu is de
beurt aan de kerk van de parochie
'De verschijning van de onbevlekte
maagd' op de Molenberg (zie LD
van 20 maart).

Met snijbranders hebben ze de kluis
opengebroken waarin de H- voor-
werpen die voor de diensten van
God gebruikt worden, lagen. Heb*
ben ze dan helemaal geen respect
meer voor andermans eigendom-
men? O.L. Heer had ze ter plekke
moeten straffen. De daders hebben
helaas geen visitekaartje achterge-
laten, zodat ze nog vrij rondlopen.
Ik hoop dan ook dat ze spoedig ach-
ter slot en grendel worden gezet, zo-
dat ze andere kerken niet meer roet
een bezoek kunnen vereren. -.-
HEERLEN, M. Nijst-ScholbJv" De Missionaire Werkgroep houdt

Kunrade

Landgraaf

Kerkradespeelt morgenmiddag in De Nor
'Broodje Poep.

op het kantoor aan de 1213-Laan 1 in
Nieuwenhagen, -Sr 323816." De Federatie Welzijnswerk

Ouderen en de activiteitencommis-
sie Heksenberg geven vandaag om
14 uur een voorlichtingsmiddag
over de cursus geheugentraining in
het gemeenschaphuis, Heigrindel-
weg 84. De cursus geheugentraining
gaat binnenkort van start. Er zijn 10
lessen van 2 uur en het lesgeld be-
draagt ’50,-.

" Leden van het IVN Nuth verzor-
gen vanavond voor het IVN Heerlen
een dia-klankbeeld met als thema
'Van graan tot brood. De bijeen-
komst vindt vanaf 19.30 uur plaats
in 't Leiehoes, Limburgiastraat 36.

" Het Ruben's Poppenkasttheater

" De Kinderoppascentrale Land-
graafzoekt mensen die op kinderen
willen passen. De oppascentrale re-
gelt de adressen en de verzekering
van de oppassers. Of het oppassen
betaald wordt hangt van de ouders
af. Ook oudere mensen zijn als kin-
deroppas zeer gevraagd. Voor uitge-
breide informatie kan men op
maandag, woensdag en vrijdag van
10 tot 12 en van 15 tot 17 uur terecht

# De Vervoersdienst voor Ouderen
Landgraaf zoekt nog enkele vrijwil-
ligers als chauffeur voor het perso-
nenbusje. Belangstellenden moeten
minstens een dagdeel per week ter
beschikking zijn, in het bezit zijn
van rijbewijs B (E) en enkele jaren
schadevrij hebben gereden.

" In het ORA aan de Maastrichter-
laan te Waubach wordt morgenmid-
dag vanaf 14.30 uur de '3 x dubbel-
dikkePretshow gegeven. Het spek-
takel werd georganiseerd door het
Kinderwerk SWL en het kinderpro-

Brunssum
0 Pastoor B. Haazevoet van de St.
Vincentiusparochie Rumpen viert
op zondag 9 september zijn gouden
priesterfeest. Ter voorbereiding
hiervan is een feestcomité in het le-
ven geroepen.

" In de aula van de Muziekschool,
Henrie Dunantstraat 2, wordt van-
avond vanaf 7 uur een bijzondere
voorspeelavond gehouden. Entree
vrij.

" Ter afsluiting van het filmseizoen
wordt op zondag 1 april vanaf 18 uur
in het Wijngrachttheater een Spaan-
se filmavond gehouden. Er worden
twee films vertoond en in de pauze
staat een Spaans etentje op het pro-
gramma. De entree bedraagt voor
beide films en het etentje ’ 15, en
voor één film ’ 6.-. Men dient te re-
serveren via S 045-454141.
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Te koop gevraagd
Wij betalen de hoogste prijs GOUD, zilv., munt., postz.
voor al uw oud ijzer en me- etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
talen. Gebr. SWINKELS, In Groenstr. 109, Geleen.
de Cramer 100, Heerlen. _ . _~ __-_-~,.,- ~Tel 045-751994 Te k' gevr DEFECTE kleu-la.tw. _W 4

_^ ren JV.S vanaf ,82 (typenrWij kopen GOUD, briljant, vermelden) en def. VHS vi-
zilver. Wij betalen contant deo's. Tel 045-723712geld! Verseveld, Saroleastr.
SOA, Heerlen. 045-714666. Kunst en Antjek
Voor al uw oude METALEN.
Frans v d Loop Recycling/ Strakke rustieke meubels.
Methaalhandel, Kissel 12- GUNTLISBERGEN, De Die-
-14, Heerlen 045-726392 ze 27 Best. 04998-99108.

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

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

HP-Calculators
Techn. - Scientific - Stat. - Math.

Financieel - Alfa nummehek
Ze staan voor U klaar.

Speciale Korting.
OFF. H.P. DEALER LEUFKENS DUBOIS

Sittarderweg 58a, Heerlen.
Tel. 045 - 72 64 44

Exclusieve KAMERS te huur
per uur met video en douche
045-229680.
Totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE door jonge mas-
seuses. Tel. 045-353489.
Dê massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328 Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.

Te k. grote partij kleinvak ar-
tikelen, w.o. RITSEN alle
maten en kleuren, duet
naaigarens plm. 200 kleuren
enz. T.e.a.b. 04493-2143.

Te k. dubbel beds grof
BREI-MACHINE nieuw! tel.
04493-2143.

Te k. plm. 375 DAMES-
POCKETBOEKJES (Bou-
quet etc.) pr. ’ 125,-. Tel.
045-321828.
1-—.

---5-j LimburgsDagblad

fPPjccojos
■ UITSLAG ■TREKKING
BANKLOTERIJ

Prijzen op bankrekeningnr. Extra prijzen
Prijzen op bankrekeningnr.

65 86 06 921 ■______■
14 29 93.638

47,71.90.022 HEE_____l
14.45.05.142
32.62.49.052

■■klHti.i.iW 33.03.03.821
17.43.40.907 35.83.19.110

37.75.31.677
"■*£±f£" 38.80.19.506
m^l^rrm^m 41.06.88.681

__Kl__'_ 45.64.84.264
10.93.07.259 52.79.15.785
15.90.18.404 53 7130 19515.92.49.805
30.24.17.311 i^Ua____i
31.59.51.567 32.99.10.922
47.44.14.701 34.18.13.745
48.73.58.538 34.27.09.925
57.83.17.680 46.14.52.812
80.64.77.369 51.10.23.677
91.31.94.425 52.30.84.617
■ ■_"-*_ mg 55.47.10.536
10.38.06.393 56.39.44.064
12.60.98.646 67.50.14.921
12.85.02.029 68.49.03.00815.47.55.842
16.17.26.526 _■■____■■
33.52.19.462 11.50.90.614
36.76.01.427 11.83.20.270
58.74.61.322 13.12.84.630
88.69.08.868 14.04.42.359
98.14.42.455 16.05.35.417

Prijzen op einde,fer(s) 18.19.42.135
■Hi!i!il 42.94.73.222

43.19.08.672
HKHTnM__ 54.62.19.837

69.08.02.463

Q .-. Extra prijzen opeindcijfer(s)

0319. | MEiWB
0e loteni is goedgekeurd door de

_ __
_-

Minister van Justitie onder nummer _ /D
L0700/088/207 dd 9-11-1971. . De baten rijft bestemd voor de
Stichting Algemene loterij Neder- ____L"j"fc"BBBfc^B*««««««i««««"

land te s-Gravenhage ten behoeve 096
van maatschappelijk werk, volksge
zondheid en cultuur Prijzen boven |_P_IKf 1 000, worden belast met 25% __JL_b_M_l

kansspelbelasting 1 O^.

Ga ook meespelen
Uw eigenbankrekeningnummer is uw lotnummer. Het
irjleggeld, één tientje per trekking, wordt ca. 5 weken
van tevoren automatisch afgeschreven. Een gewonnen
prijs wordtbinnen 1 week automatisch bijgeschreven.

' Als u deze bon opstuurt ontvangt u een deelnemersbewijs

'MACHTIGING
(met blokletters invullen)

■ BankLoterij
de ondergetekende, houder van bankrekeningnummer

WADË-f* I i I I I i I i- !I BANK| 1 j | j M 1 j ;.[
Naam
Adres
Postcode :
Woonplaats
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SUFA, Zomerhof

" straat 64 te Rotterdam om van bovenvermeldebankrekeningten hoogste
! éénmaal per 2 maanden f 10,- te doenafschreven voor de Bankloteni

[Datum 19— I- Handtekening : |
I Stuur ds machtiging in een ongefrankeerde envelop aan: SUFA, I

Antwoordnummer 4, 3000VB Rotterdam.

LET OP TE KOOP I
Wegens brand hebben wij nog een partij
waterschadetextiel op te ruimen! Geen brand- ol
schroeivlekken, alleen iets nat gewordenen moet even
worden gewassen. Doordat de schade gedekt is, kan het
voor deze kleine prijs!

" 2 pers. katoenen lakensen slopen voor >. 4,00

" 2 pers. flanellen lakens voor 2,00

" hand-en theedoeken per stuk 1,00

" Alle soorten washandjes en zakdoeken, 20st. voor 2,00

" Overalls, alle maten 7,50

" Dekbedden vanaf 50,00
Nog enkele oostersetapijten vanaf 40,00
enz. enz. enz.
U stuurt even een briefje met naam, adres en event.
telefoonnummer in wat voor goederen u interesse heeft en
wij komen het persoonlijk bij u brengen, zodat u eerst
kunt kijken voor u betaalt. Al deze goederen zijn voor u en
ons vrijblijvend, zolang de voorraad strekt.
Wegens verbouwing geen verkoop aan de zaak.
Wegens tijdelijke sluiting van ons bedrijf, moeten
brieven met adres en eventuele naamsvermelding van
de buurt naar:

Firma Kwarten
Kaldenkerkerweg 184.M, 5915 AH Venlo. 57722

■ j
Internationaal erkende helderziende
Rabindra. de grootste, verreweg bekwaamste en | ■MQ|
enige telepaath en helderziende van Nederland I
met 43-jarige praktijk en duizenden persversla- I
gen en dankbetuigingen van zijn juiste voorspel- I
lingen, beeft as vrydag 30 maart spreekuur I
van '0 6 uur in bet Oranje Hotel by de Stads- I fffr- IS
schouwbuig en dichtbij bet station te Sittard En I _____&»* '_H
zaterdag 31 maan van 10-6 uur in Hotel Holiday 1
Inn. plm 500 meter vanaf bet station te Emdbo- 1 |____nM-Fl;_iP
ven. Grote parking. _____ ?_* ■________.
Rabindra zegt uop elk gebied alles wat u weten I I MÊs, fl
wilt. en belpt met al uw problemen De interna- I H SA, I
tionale pers schreef dit is eenmalig. Rabindra I l.^fi ]
sprak waar anderen moesten zwiigen

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

Enkele voorbeelden P.L.
42 54 60

5.000,-148,-122,-113,-
-8.000,-232,-190,-176-

,-10.000,-290,-238,-22-
0,-15.000,-436,-357,-3-
30,-20.000,-581,-476,--

440, is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 12,2%, andere
bedragen en looptijden zijn

ook mogelijk.
1e hypotheken vanaf 8,9%
2e hypotheken

240 180 120
10.000,-117,-127,-149,-
-20.000,-235,-254,-299-
,-30.000,-353,-381,-44-
9,-40.000,-470,-508,-5-

99, overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. «es-
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

f GROTE SPOEDVERKOOP 1
op woensdag 28 maart van 11.00 tot 18.00 uur

in Motel Stem (v.d. Valk) te Urmond.
Wegens annulering exportorder U.S.A. 600 stuks 1e keus

handgeknoopte Perzische, Oosterse en moderne tapijten (Nepal, Tibet) I

I MET KORTINGEN TOT 70% I
Schrifteijke garantie en ruilrecht door Boutique de Teheran

(Weert, Roermond, Maastricht)

I LET OP: DEZE AANBIEDING IS SLECHTS 1 DAG I
Wij accepteren ook American Express, Diners Club en Visa

Nr. Kvk 14690

i

ALS U
VOOR

DE KAAS

Dan zorgt de Gulpener
voor de mosterd.

Want wat is eronder het genot van
een heerlijk glas Gulpener Pilsner
lekkerder dan een stukje kaas met

echte Limburgse Mosterd
Tijdelijk ontvangt U in iedere krat Gulpener Pilsner

( 30 of 50 cl) een gratis potje van die
heerlijke Limburgse Mosterd

Dus., drink smakelijk!

GQIKNHfc
LIMBURGS BIER

Limburgs Dagbla
8-daagse vliegreis vanaf
Maastricht Airport naar

Joegoslavië I
29 mei-5 juni

U verblijft in de plaatsen Medugorje en Cavtat
I U logeert gedurende 4 dagen in de bedevaartplaats

Medugorje waar u wordt ondergebracht in diverse
privé-pensions van de le categorie. U verblijft steeds in
kamers voorzien van douche/toilet. De verzorging is op

basis van halfpension. Aansluitend verblijft u 3 nachten in
Cavtat in hotel Epidaurus gelegen aan de baai van Tiha,

direkt aan zee.
De reis- en annuleringsverzekering is bij de prijs

inbegrepen evenals diverse excursies.
De gehele reis zal worden begeleid door een geestelijke.

f onn Extra vriendenkorting

’ öyy,- p.p. _ 9 _
op basis van T u&mm

2-persoonskamer » »
* Toeslag per persoon op

1-persoonskamer vertoon van de

’ 200,- p.p. vriendenpas

Organisatie: Limburgs Dagblad in samenwerking met
reisburo Crombag/v.d. Burgt en Yugotours.

Boeken voor deze gecombineerde vlieg/busreis kan bij
alle kantoren van het Limburgs Dagblad en VW-Vaals

■VVV 58013 onder aanbetaling van ’ 100,- p.p. JJj^

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan V
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als leze'
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

i
r . iI 1 — Al snel na zn introduktie was de

1.Renault 19 al veelvuldig te signaleren
op de Nederlandse wegen. Zn vorm- .
geving,ruimte, prestaties èn prijs
bleken een schot in de roos. En maak

M f * ten van de 19 een succesnummer.1/1/f> CtO /_ICC/|/_r>/r>^C I» -es nu hebben we ver-

C_l
-J-VH/l/l/O lengd.Letterlijk. Kijk maar naar de

elegante gedaante van de Renault 19

-^ Chamade, een minstens zo eigen-

_ f /3 1* I £> __ O' /f zinnige variant

I / #^ # m m^ m Ë \*J Ums e ° _et_|f"el£' **e harten van

liefhebbers van fraaie autovorm-

geving snellerzal doen kloppen. Een

■ "*--_.. proefrit zal dat bevestigen.

-^ De Renault 19 gaat dus gewoon
~~-*n__^ door met scoren. Ook in de verlen-

-*"' "" .' '"-----^ -?ng* De Renault 19 Chamade is al

y^ y--' .- y^f "% \ W*% '' llipi^^^^fth^N^ * Prijswijzigingen voorbehouden.

.\ r * -f—l-h-"-"""' *"ïL ________■ \ ""^s»&te-_-.

/ "-■■■■■--'-'"■"■■""*^A;:iï|^^t^ir^.._., tTr^^ESaMB-.. "**'"" Wsss^ -JÊÊËm l^_ nfr-ftSjrwifr..

Bkf^H ____ -^w _f * __ ______ ______F
:■■ \ n*^ <y\^ê\WWj

___*__ ** _-_«___ Br
,/ -I^_%ÜH_! HußbrrbSSbSb ______r

ÉDe
NieuweRenault 19:Chamade remmjij

Heerlen; Atro Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel. 045 - 724200. I
Kerkrade; Chr. Kerres B.V, Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 - 452424.
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# Arie Haan steekt de be-
schuldigende vinger uit:
„De voorzitter van Stuttgart
heeft de affaire via de me-
dia gespeeld." Naast Haan
co-trainer Willi Entemann,
die vanaf nu de dienst uit-
maakt. Foto: DRIES LINSSEN

Van onze correspondent

BONN - Arie Haan is op staande voet ontslagen als trainer van
Vfß Stuttgart. Het bestuur van de Bundesligaclub noemt de
stap noodzakelijk om nog een kans op een Uefacupplaats te
behouden. Stuttgart staat op de vijfde plaats. Haan, in 1987
overgekomen van Anderlecht en tot juni 1991 onder contract
bij Stuttgart, krijgt een afkoopsom van een half miljoen mark.

Van onze sportredactie

brek aan invallen en het aan werk-
weigering grenzende gedragvan en-
kele spelers langer te accepteren".

Co-trainer Willi Entenman krijgt
voorlopig de verantwoordelijkheid
voor de selectie. Arie Haan is de
vierde trainer die dit seizoenvoortij-
dig de Bundesliga moet verlaten.
Voor hem werden Willi Reimann
(HSV), Wolf Wemer (Borussia Mön-
chengladbach) en Gerd Roggensack
(FC Kaiserslautern) ontslagen.

Haan, die op dit moment zes eerste-
elftalspelers in de ziekenboeg heeft:
„Daar moest ik mij tegen weren,
want ik vind het slecht indien zulke
dingen uit de eigen kring komen".
Volgens de trainer hadden sommige
spelers ondanks blessures willen
spelen. Verder verweet hij zijn baas,
dat deze de wedstrijd tegen Uerdin-
gen niet eens had gezien en ook za-
terdag tegen Kaiserslautern schit-
terde door afwezigheid-, omdat hij in
de DDR de international Sammer
wilde kopen. Ook nam Haan het
Mayer-Vorfelder kwalijk dat deze
zich met zijn kritiek niet direct tot
trainer en spelers had gewend. „Je
moet er voor de club zijn. Maar de
voorzitter heeft de laatste maanden,
afgezien van een 'Grüss Gott' geen
woord met mij gewisseld".

Thuisnederlaag
De stoel van Haan wankelde al we-
ken na de teleurstellende resultaten
van zijn club. Nadat het afgelopen
weekeinde tot een in de kranten uit-
gevochten ruzie met de machtige
voorzitter Gerhard Mayer-Vorfelder
was gekomen en Stuttgart de eerste
thuisnederlaag van het seizoen had
geleden, gaf vrijwel niemand meer
een cent voor de kansen van de oud-
international.
Haan had de bui al zien hangen.
Zondag sloeg hij terug, nadat
Mayer-Vorfelder, die behalve club-
voorzitter ook minister voor cultuur
in de deelstaat Baden-Württemberg
is, de instelling van spelers en trai-
ner had bekritiseerd. Naar aanlei-
ding van de nederlaag een week ge-
leden tegen Bayer Uerdingen
schreef Mayer-Vorfelder in het
clubblad: „Ik ben niet bereid het ge-

„Je kunt alleen goed werken als het
arbeidsklimaat klopt," aldus Haan.
„Ik ben bij veel clubs geweest, maar
zaken zoals deze komen alleen bij
Stuttgart voor. Het erge is dat zon
affaire niet voor de eerste keer via
de media wordt gespeeld". Haans
vernietigende oordeel: „Als een ap-
pel aan de buitenkant een plek
heeft, kun je diewegsnijden en is al-

les oké. Maar als een appel van bin-
nen rot is, is het gevaarlijk, omdat je
dat aan de buitenkant niet kunt
zien".

Toekomst
Meyers kampioen
hoofdklasse zuid

Oranje opgelucht
Theater rond Libregts maakt plaats voor voetbal
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0-2 J.Massot, 0-3 Hemen, 0-4R.Hermans, 1-4
F.Sieg, 1-5 F.Wijnen, 1-6 N.Purnot, 1-7
R.Hermans, 2-7 R.Sahusilawane.

Onlangs werd Haan in verband ge-
bracht met KV Mechelen, het Deen-
se nationale elftal en PSV, maar
speculeren over zijn toekomst heeft
volgens Haan geen enkele zin. Al
laat hij wel fijntjes weten PSV als
een Europese topclub te beschou-
wen. „Werken bij een Europese top-
club is altijd aantrekkelijk". Hij
stelt eveneens: „Hoewel ik geen di-
ploma heb, sluit ik niet uit, dat ik in
Nederland aan de slag ga. Uitsluiten
moet je nooit iets, maar ik wil niet
op dingen vooruitlopen".

Hoofdklasse zuid: Laumen-B. Stap In 1-1,
Meyers-Marathon 4-1, Eijsden-Hans Anders
1-1, Bouwkompas-Sportclub 4-1, Yerna-
Egor 0-1, Brikske-Bastings 2 5-2. Stand: 1
Meyers 21-38, 2. Hans Anders 21-31, 3. Cos-
mos 20-28, 4. Brikske 21-25, 5. Eijsden 21-24,
6. Egor 21-20, 7. Laumen 21-18, 8. Bouw-
kompas 21-18. 9. Sportclub 21-18, 10. B.
Stap In 21-15, 11. Yerna 22-14, 12. Marathon
21-12, 13. Bastings 2 22-12.

SUSTEREN - In de zaalvoetbal-
competitie in de landelijke klasse
zuid II mocht koploper Canton
Reiss gisteravond de handen dicht-
knijpen met twee winstpunten. In
Susteren won de Heerlense ploeg
vlak voor het eindemet 3-4 van Bek-
kers Tectyl. Omdat Sphinx met 6-3
van Jan Op 't Root won, kan de be-
slissing de volgende week vallen,
als Canton Reiss in Heerlen tegen
Sphinx speelt. Met nog twee wed-
strijden te gaan bedraagt de voor-
sprong van Canton Reiss op Sphinx
vier punten.

Hoofdklasse noord: Fermonia Boys-RFC
Timoil 9-3, FC Donderberg-Neeritter 4-2,
Peters Geluidsbanden-Altweerterheide 2-3,
Amieitia-Perey verz. 2-3, Wittenhorst-Hor-
nerhof4-3, 't Huukske-FC Wierts 2 0-0, 't Ha-
öfke-Baarlo 3-1. Stand: Fermonia Boys 34, 't
Haöfke 33, RFC Timoil 32, FC Donderberg
30, Perey Verz. 29, Peters Geluidsbanden
27, Altweerterheide 26, Neentter 23 't
Huukske 21, FC Wierts 2 18, Amicitia 16,
Wittenhorst 12, Homerhof 12, Baarlo 9.

Het doek in de klasse zuid II is ge-
vallen voor Toyota Postpoort. In de
hoofdklasse zuid werd Meyers uit
Geleen gisteravond kampioen. Zelf
won de Geleense ploeg met 4-1 van
Marathon, terwijl het duel tussen de
achtervolgers Eijsden en Hans An-
ders in 1-1 eindigde.

i w - Alsof er geen vuiltje aan de lucht was, paradeerde Nol

''Uiter gisteren met opgeheven hoofd door de vertrekhal op
'Phol. Met de assistent-bondscoach voorop leek het Neder-'s elftal, of wat daar althans in Kiev voor door moet gaan,
lelijks begaan met het lot van Thijs Libregts. Eerder was
f_ke van opluchting dat de kogel nu eindelijk door de
-is. Tijdens de hearing op Schiphol, in de nacht van zondag
[baandag, hebben de spelers de bondscoach als een bak-
-1 laten vallen. Oranje kan zich eindelijk gaan voorbereiden
*et snel naderende WK. De blamerende poppenkast rond'&vig omstreden bondscoach heeft al veel te lang geduurd. Fifa eist moedvan WK-arbitersIn een van Canton Reiss-zijde zwak

gespeelde wedstrijd schoot Marcel
Dirksen zijn ploeg vlak voor tijd
met een strak schot naar de zege.
Daarmee kreeg een hard werkend
Bekkers Tectyl te weinig, want deze
ploeg haalde Canton Reiss lange
tijd uit het spelritme. Na een 2-2
ruststand scoorde Michel Deckers
3-2. Een offensief van Canton Reiss
resulteerde vijfminuten voor tijd in
de gelijkmaker door Lex Boerema.

TIRRENIA - De scheidsrechters
moeten tijdens de eindronde om de
wereldtitel voetbal in Italië moedi-
ger zijn als het er op aankomt be-
langrijke beslissingen te nemen.
Deze raadgeving uitte de algemeen
secretarisvan de Fifa, Sepp Blattler,
in Tirrenia bij de opening van een
driedaagse werksessie voor de zes-
endertig arbiters, die straks bij het
WK in actie komen.Landelijke klasse zuid H: Sphinx-Jan Op 't

Root 6-3, KA. Keelkampers-Brunssum 3-5,
Heel-Bouwfonds 4-7, Toyota Postpoort-
Bastings 2-7, Bekkers Teetyl-Canton Reiss
3-4, Haantjes-Wierts 2-1. Stand na twintig
wedstrijden: 1. Canton Reiss 34, 2. Sphinx
30,3. Bouwfonds 26,4.Wierts 24, 5. Jan Op 't
Root 20, 6. Brunssum, 7. Haantjes 19, 8. Heel
18, 9. Bastings 15, 10. Keelkampers 14. 11.
Bekkers Tectyl 13, 12. Toyota Postpoort 7.

Bekkers Teetyl-Canton Reiss 3-4 (2-2) - 1-0
M.Deekers, 1-1 L.Boerema, 2-1 M.Wilms, 2-2
L.Boerema, 3-2 M.Decker, 3-3 L.Boerema,
3-4 M.Dirksen.

Kleykers-FC Brunssum 3-5 <l-0) - 1-0
R.Ummels, 1-1 R.Bergsma, 1-2 L.v.Melick,
2-2 R.Klompenhouwer, 2-3, 2-4 en 2-5
R.Bergsma, 3-5 R.Ummels.
Haantjes-FC Wierts 2-1 (1-1) - 0-1 E.Aipas-
sa, 1-1 S.llahouw, 2-1 M.Venhovens.
Sphinx-FC Jan op 't Root 6-3 (4-0) - 1-0 en
2-0 R.Schoens, 3-0 B.Hollanders, 4-0
E.Merk, 5-0 R.Schoens, 5-1 R.Keyzers, 5-2
en 5-3 E.de Krijger, 6-3 B.Hollanders.

Heel-Bouwfonds 4-7 (3-2) - 1-0 J.Janssen,
1-1 F.Visser, 1-2 M.Loosveld, 2-2 G. de Re-
net, 3-2 W.Leduc, 3-3 E.Demandt, 3-4, 3-5 en
3-6 M.Loosveld, 4-6 M.Segers, 4-7 M.Loos-
veld.

Toyota Pospoort-Bastings 2-7 (0-4) - 0-1 en

leg naar Kiev, waar het Neder-s elftal morgenavond toch eene interland speelt, hielden spe-en officials aanvankelijk de ka-stijf op elkaar, conform de af-
?k die werd gemaakt dat tijdens
'erdaagse trip niemand met een
*A zou reppen over wat zich
agnacht achter gesloten deu-
"i het Hilton-hotel heeft afge-

speeld. „Ik zou dat best willen ver-
tellen", beet Ronald Koeman zich
op de lippen, „maar wij hebben een
slot op de mond gekregen".

Unaniem
Dat slot bleek echter net zo gemak-
kelijk te forceren als de deur van
een vooroorlogs kippenhok. De lek-
kage vanuit de Oranje-raad was zo
groot, dat Libregts 's morgens al uit
de krant moest vernemen dat de
vijftien stemgerechtigde internatio-
nals unaniem achter zijn vertrek
stonden. Inclusief Van ' Aerle en
Vanenburg, die zonder met de ogen
te knipperen in de vooravond een
negatief stemadvies uitbrachten en
zich vervolgens razendsnel uit de
voeten maakten. Kieft: „In de voet-
ballerij blijft werkelijk niets ge-
heim, dat is nu wel weer gebleken".
Dat mag de PSV'er inmiddels niet
meer verbazen.

" Oranje naar Rusland. Vlnr: Henk Fraser, René Eykelkamp en John van Loen.

Libregts
vrijdag naar
rechtbank

Van onze sportredactie

- Thijs Libregts
i* vrijdagochtend om tien. bij de president van de; echtse rechtbank proberen
Z1 gelijk te halen nu hij te ho-
. heeft gekregen, dat hij niet.ernag naar het WK in Italië.
■ advocaten van Libregts,
j^Unk en Ultee, hebben een

,Jj* geding aangespannen te-
Jl de KNVB met als inzet het
/"enen van het contract. Li-
Jfts zal zijn advocaten op-
|,.Cr it geven een forse schade-

in te dienen bij de KNVB.
L
I Js Libregts voelt zich ernstig
L^in eer en goede naam aan-
|j?st. „Ik heb het Nederlands
tl - geleid naar de eindronde
Kl^'l dat toernooi ook zelf af-
h?en. Ik vind dat ik daar recht
""eb".

„Alle regels zullen moeten worden
gerespecteerd. De spelers die zich
daar niet aan houden, kunnen disci-
plinaire maatregelen verwachten",
hield Blatter zijn gehoor voor. Tij-
dens een andere 'workshop', het af-
gelopen weekeinde in Zürich met
vertegenwoordigers van de 24 deel-
nemende landen, werd ook al ge-
zegd, dat de Fifa van de arbiters
stringente beslissingen verwacht bij
hard spel. Zo dienen tackles van
achteren met een'rode kaart bestraft
te worden. Ook tijdrekken en pro-
vocerend gedrag ten opzichte van
de toeschouwers moeten in de kiem
worden gesmoord.

De schemerige poging om de zwarte
Piet naar de internationals te schui-
ven, wijzen de spelers verontwaar-
digd van de hand. „Het sectiebe-
stuur had een half jaar geleden al
moeten ingrijpen", verwijt Ronald
Koeman voorzitter Martin van
Rooijen en de zijnen. „Toen al was
bekend hoe de spelersgroep over
Libregts dacht. Nu heeft het be-
stuur die zaak een half jaar laten
doorsudderen en dat is vooral ver-
velend voor de trainer en de mens
Libregts". Al op 21 februari, 's mid-
dags voor Nederland-Italië spraken
de spelers zich op dezelfde manier
uit als zondagnacht. Het sectiebe-
stuur werd daarvan op de hoogte
gesteld, maar deed vervolgens wei-
nig tot niets.

" DENVER - De Sovjetrus Gianta-
oetas Oemaras heeft een contract
getekend voor de Amerikaanse wie-
lerformatie Coors Light. De 26-jari-
ge Oemaras veroverde twee jaar ge-
leden in Seoel twee gouden medail-
les op de achtervolging (individueel
en voor ploegen). In 1987 in Wenen
werd hij tweevoudig wereldkam-
pioen.

Klus
Gelet op de turbulente taferelen die
zich in de voorbije dagen hebben
voorgedaan, is dat gemakkelijker
gezegd dan gedaan. De Ruiter ziet
dat niet anders. „We hebben ons de
laatste dagen overal mee bezigge-
houden, behalve met deze wed-
strijd. Daar willen we ons vanaf nu
volledig op concentreren. Een hele

In zijn achterhoofd zweeft nog de
laatste ontmoeting met de Sovjet-
unie, een paar maanden na deEK-fi-
nale tussen beide landen in Mün-
chen. „Qua voetbal", erkent De Rui-
ter, „was dat de beste wedstrijd die
we na het EK hebben gespeeld.
Toen leefde bij beide ploegen de re-
vanchegedachte nog. Die is nu ver-
dwenen". De Ruiter is niet volledig
op de hoogte van de kracht van de
Russen. „De laatste maanden heeft
niemand van ons de Russen aan het
werk gezien. Toch heb ik niet de in-
druk dat die ploeg over het hoogte-
punt heen is. Als het bij de Russen
een beetje loopt, zijn ze heel erg
sterk".

niet al te veel gezichtsverlies lijdt.
De Ruiter wil in elk geval een herha-
ling van de jubileumwedstrijdin de-
cember tegen Brazilië voorkomen,
toen het na de rust een gaan en ko-
men was van spelers. „Zoveel wis-
sels als er toen waren, is uitgesloten.
We willen er een serieuze wedstrijd
van maken".

klus, maar dat is dan een leuke taak
voor mij".

Kwart miljoen per jaar als Nederland in Finland slaagt
DSM-steun voor
handbalverbond

" Nol de Ruiter: geen gezichts-
verlies lijden tegen Rusland.

De Ruiter, bijna twee jaar de assis-
tent van Libregts, noemde het ver-
velend wat er gebeurd is, maar hij
wekte niet de indruk daar erg onder
gebukt te gaan. Zijn eerste taak is
nu om ervoor te zorgen dat de Euro-
pees kampioen tegen de Russen

Serieus

elk geval tot en met het EK als
handbalprof door het leven te
gaan. Op de huidige begroting
van het NHV is jaarlijks slechts
tweeëneenhalf ton voor de Oran-
je-heren opgenomen. Externe
sponsors hebben tot nu toe het
tekort van anderhalve ton voor
hun rekening genomen.

door ivo op den camp
GELEEN - DSM heeft serieuze
plannen om het Nederlands he-
renhandbal met forse financiële
injecties te gaan ondersteunen.
De gelden zullen worden aange-
wend om de door het Nederlands
handbalverbond (NHV) gelan-
ceerde ideeën te realiseren. Vol-
gens het ruim een halfjaar gele-
den gepresenteerde topsport-
plan van het handbalverbond
moeten de heren binnen driejaar
aansluiting krijgen met de we-
reldtop.

s s.llevoorzitter Van Rooijen is
to£jren niet met Oranje ver-
k *en naar Kiev, waar mor-

de oefeninterland tegen de
[^.etunie wordt gespeeld. Van'Jen besloot hier te blijven,
L^ftyachting van het kort ge-
irj>- Mr. Mentink, de woord-
le "Jder van Thijs Libregts, stel-
ig ?at hij zijn cliënt tot aan hetijSfri van het kort geding eeni-oplicht heeft opgelegd.
Ir, j*zou niet verstandig zijn om
L*°rnende dagen nog veelvul-
.6-de media te halen", aldus[r-tink.

Guus Cantelberg, wiens verbin-
tenis met het NHV na Finland
beëindigd is, wil bij een positief
resultaat graag ingaan op het
aanbod om nog tenminste twee
jaar in dienst te blijven van de
bond. Maar wel op voorwaarde
dat er voldoende financiële mid-
delen ter beschikking staan. In
dat kader past ook de inbreng
van DSM, dat uitermate gechar-
meerd is van de aanpak van de
Geleense coach en de daaraan
gekoppelde goodwill die het
handbal de laatste maanden
heeft gekweekt.

In het diepste geheim heeft
bondscoach Guus Cantelberg al
eerste, positieve gesprekken ge-
voerd met een afvaardiging van
het chemieconcern. Ofschoon er
nog niet concreet over de finan-
ciële invulling is gesproken, ligt
het in de bdoeling dat DSM jaar-
lijks een slordige kwart miljoen
gulden op tafel gaat leggen; het-
zelfde bedrag als de huidige
hoofdsponsorKwantum.

Delé behoudt
Europese bokstitel
CEINf T-SUR-MARNE - De
tg-f^an Gilbert Dele heeft in
j.| zijn Europese
W. °ksen in het zwaarwelterge-

S' behouden. De scheidsrechter
» het gevecht tegen de Brit

j Magee in de derde ronde. De
S U was m e tweede ronde al_ r\er neergegaan- Voor de 22-
-, L./Delé was het de eerste keer,

1J de titel verdedigde.

Om dezelfde lijn voort te zetten
verwacht het NHV jaarlijks een
half miljoen gulden nodigte heb-
ben. DSM en de huidige geld-
schieter Kwantum, dat nog een;
contract met het NHV heeft tot'
juli 1991, maar al te kennen heeft
gegeven dan de samenwerking
te willen beëindigen, zouden na
Finland samen dat bedrag moe-
ten gaan ophoesten. Plannen van
Cantelberg en het NHV om
Kwantum exclusief voor de he-
renploeg te strikken en een ande-
re geldschieter voor de dames te
zoeken, zijn op niets uitgelopen.
Kwantum wil per se ook de da-
messelectie blijven ondersteu-
nen. De bijdrage van DSM zal
vooral gaan bestaan uit het vrij-
kopen van spelers. Momenteel
doet het concern dat al met de
nationale doelman Jacques Jos-
ten.

De participatie van DSM hangt
voor een groot deel af van de
prestaties van het nationaal he-
renteam in Finland. Slaagt de
ploeg van Guus Cantelberg erin
zich te plaatsen voor de WK-kwa-
lificatie over twee jaar in Oosten-
rijk, dan staat een forse financië-
le ondersteuning van de chemie-
bons vrijwel vast.

start gaat - vliegen om in Helsin-
ki rond de tafel te gaan zitten met
het vrijwel complete bondsbe-
stuur. „Er gaan in Helsinki inder-
daad gesprekken plaatsvinden,"
aldus bondsbestuurslid Henk
van Houten. „Definitief is echter
nog niets, maar DSM stelt zich
wel heel anders op dan in het ver-
leden. We hebben heel stellig de
indruk dat men welwillend te-
genover onze plannen staat."

Prestaties

Ondernemingsraad
KNVB verontrust

ZEIST - De ondernemings-
raad van deKNVB heeft in een
brief aan de bond grote bezorg-
heid uitgesproken over de
gang van zaken rond de positie
en de persoon van bondscoach
Thijs Libregts. Het schrijven
werd na een bijeenkomst van
de negen man tellende raad in
Zeist gericht aan de leden van
het bondsbestuur van de
KNVB en het sectiebestuur be-
taald voetbal. In de brief bena-
drukt de ondernemingsraad,
dat medewerkers, dus ook Li-
bregts, recht hebben op maxi-
male steun van het bondsbe-
stuur, 'tot uiting komend in
vertrouwelijke, zorgvuldige en

snelle besluiten, ter vermijding
van persoonlijk leed en onno-
dige schade.'
De raad constateert, dat het
maatschappelijke imago van
de KNVB niet voor het eerst
onder een negatieve beeldvor-
ming te lijden heeft. De verte-
genwoordigers van de werkne-
mers doen een dringend be-
roep op de besturen om tot een
snelle besluitvorming te ko-
men. De raad zal in het komen-
de overleg met het. bondsbe-
stuur 'mede in het belang van
de gehele werkgemeenschap
van de KNVB om een structu-
rele verbetering van het
KNVB-imago vragen.'

Volgende week zal een delegatie
van DSM per privé-jet naar Fin-
land - waar zaterdag het Euro-
pees kwalificatietoernooi van

Vier ton
De voorbereiding op Finland
heeft de laatste zes maanden on-
geveer vier ton gekost, inclusief
het vrijkopen van spelers om in

Voorzitter ontketent ruzie, trainer legt loodje

Stuttgart ontslaat HaanLimburgs Dagblad sport



Nieuwe NOC-voorzitter: 'Hel is dertig seconden voor twaalf

Huibregtsen maant
tot Olympisch actie

het bedrijfsleven spelen daal
een zeer belangrijke rol.
Buiten de verkiezing van Hi
bregtsen werd gisteren tij del
de ledenvergadering bekend, d
het NOC en de NSF, de Nede
landse Sport Federatie, tot voll
dige overeenstemming zijn g
komen over de vorming van h
Nederlands Olympisch fond
Afgesproken is, datvan de eers
vijf miljoen gulden die aan gi
den zullen binnenkomen, nege
tig procent voor de topsportb
oefening (via het NOC) gebruil
zullen worden en dat de overg
bleven tien procent via de NS
aan de breedtesport besteed zii
len worden. De NSF heeft in i
overeenkomst afgezien van c
moge.lijkt.eid om zelf aan spo'
sorwerving te doen.

ben begonnen met het bezoeken
van bedrijven. Ik heb ook vóór
mijn verkiezing 26 van de 28
Olympische sportbonden be-
zocht om me te oriënteren en om
de mensen te leren kennen. Ik
pretendeer zeker niet all-wegwijs
te zijn in de wereld van topsport.
Het is echter heel belangrijk om
een goed beeld te krijgen van de
problemen die bij de bonden le-
ven. Het NOC is een taakonder-
steunend lichaam. Binnen het
NOC zullen we dan ook met een
duidelijke taakomschrijving
gaan werken".

Met de komst van Huibregtsen
heeft het NOC een belangrijke
stap gedaan de Olympische be-
weging een zakelijker gezicht te
geven. Openheid en contact met

vorige bestuur: „Het NOC-be-
stuur heeft de taak in volledig
openheid te handelen. Volstrek-
te openheid van discussie en in-
formatie. Ik spring als het ware
op een rijdende trein, er moet zó-
veel gebeuren dat ik alvast maar

nomen worden. Sport en zeker
topsport zijn enorm belangrijk in
de moderne maatschappij en ik
heb het gevoel dat niet iedereen
dat beseft". Om te vervolgen met
een opmerking die indirect kri-
tiek inhield aan het adresvan het

ldenburg, is er voorlopig een ein-
de gekomen aan een periode van
grote onrust binnen de Neder-
landse Olympische beweging.
Nadat het bestuur onder leiding
van Henk Vonhoff het veld had
moeten ruimen, passeerden di-
verse kandidaten voor zijn op-
volging de revue.

Binnen het NOC wilden de di-
verse 'bloedgroepen' hun eigen
kandidaat naar voren schuiven.
lOC-lid Anton Geesink speelde
in dat proces een zeer actieve'rol.
De ex-judoka steldezichzelf zelfs
kandidaat, toen bleek dat er op
een bepaald moment maar één
man (Rahusen) was voor de be-
langrijke bestuurspost. De situa-
tie escaleerde, waarop het NOC
een nieuwe kandidaat uit de

hoge hoed toverde: Walter Hui-
bregtsen.

„Het is dertig seconden voor
twaalf', begon Huibregtsen zijn
eerste toespraak. „Er moeten
vele belangrijke beslissingen ge-

% Nadat de beslis-
sing in de twee-
kamp is gevallen,
buigen de wat sip
kijkende Jan Tim-
man, winnaar
Anatoli Karpov en
de IJslandse
scheidsrechter Arn-
laugsson zich nog
eens over de partij.

Loper uit voor karpov
Nieuwe blunder Timman beëindigt tweekamp Verenigd Duits tear

nog geen eenheid

KUALA LUMPUR - Om negen minuten voor tien
plaatselijke tijd kwam gisteren in Kuala Lumpur
een definitief einde aan de droom van Jan Timman.
-ïiij zette zijn klok stil en drukte Anatoli Karpov de
hend. De tweekamp was voorbij. Karpov behaalde
in de negende partij zijn vierde overwinning. Tim-
man gaf na 56 zetten op, moegestreden, ontgoo-
cheld. Andermaal had hij een prachtige stelling door
een foutieve taxatie om zeep geholpen. Deze keer zat
'm de pijn in een verkeerde manoeuvre met de loper.

liggen. Het niveau van de twee-
kamp was heel behoorlijk." Karpov
wilde zich niet uitlaten over zijn
kansen tegen Kasparov. „Ik zal pro-
beren tijd te vinden om me grondig
voor te bereiden", zei hij diploma-
tiek. De tweekamp om de wereld-
titel begint 7 oktober in New Vork
om na twaalf duels te verhuizen
naar Lyon. Het wordt de vijfde
tweekamp tussen de tweeK's, dieal
131 partijen elkaar in de ogen kon-
den kijken.

Negende partij, Timman wit;Karpov zwart.
1. e2-e4 e7-e5, 2. Pgl-f3 PbB-c6, 3. Lfl-b5 a7-
a6, 4. Lbs-a4 PgB-f6, 5. 0-0 Lfß-e7, 6. Tfl-el
b7-b5, 7. La4-b3 d7-d6, 8. c2-c3 0-0, 9. h2-h3
LcB-b7, 10. d2-d4 TfB-eB. 11. Pbl-d2 Le7-fB,
12. a2-a4 h7-h6, 13. Lb3-c2 esxd4, 14. c3xe4
Pc6-b4, 15. Lc2-bl c7-c5, 16. d4-d5 Pf6-d7,
17. Tal-a 317-f5, 18. Ta3-e3 f5-f4, 19. Te3-e2
Pd7-e5, 20. Pd2-fl Pesxf3 + , 21. g2xi3 DdB-
-h4, 22. Pfl-h2 TeB-e5, 23. Ddl-d2 Dh4xh3,
24. Dd2xf4 bsxa4, 25. Df4-g4 Dh3xg4, 26.
Ph2xg4 Tes-eB, 27. f3-f4 a6-a5, 28. f2-f3 Lb7-
a6, 29. Te2-g2 KgB-f7, 30. Tel-dl La6-c4, 31.
Pg4-e3 Lc4-b3, 32. Tdl-el c5-c4, 33. e4-e5
d6xes, 34. Lbl-g6+ Kf7-gB, 35. Pe3-g4 Pb4-
d3, 36. Pg4xh6+ g7xh6, 37. Lg6xd3 KgB-hB,
38. Ld3-g6 TeB-dB, 39. Lcl-d2 LfB-b4, 40.
Ld2-c3 Lb4xc3, 41. b2xc3 a4-a3, 42. f4xes
TdBxds. 43. e5-e6 Tds-dl. 44. Telxdl
Lb3xdl, 45. e6-e7 Ldl-a4, 46. Lg6-f7 TaB-bB,
47. Tg2-e2 TbB-bl. 48. Kgl-f2 Tbl-b2, 49.
Lf7xc4 KhB-g7, 50. Kf2-el Tb2xe2, 51.
Kelxe2 h6-h5, 52. Lc4-b3 La4-d7, 53. Ke2-e3
Kg7-f6, 54. Ke3-f4 Ld7-c6, 55. c3-c4 Kf7xe7,
56. c4-c5 Lc6-eB. Wit geeft het op.

door hans straus

De eindcijfers (2V2-6V2) zijn vernieti-
gend voor Timman, de nummer drie
van de wereld. De score is flatteus
voor Karpov, de nummer twee van
de wereld. „Karpov heeft niet van
mij gewonnen", stelde Timman na
afloop vast. „Ik heb mezelf versla-
gen." De droom op het uitdager-
schap van wereldkampioen Kaspa-
rov ging voor drie jaar de kast in.
„Natuurlijk probeer ik het in de vol-
gende cyclus weer. Als de stijgende
Hjn zich doortrekt, ben ik over drie
jaar de uitdager."

Ivlet zijn nederlaag verspeelde Tim-
man veel. Twintig Elo-punten, een
kleine drie miljoen gulden. Dat zat
hem minder dwars dan het sportie-
ve fiasco. „Ik heb vrij ongelukkig
verloren. Er zijn in de hele match
momenten aan te wijzen, waar het
mij gewoon heeft tegengezeten. Ik
heb Karpov een paar keer over-- speeld, maar door een onfortuinlij-
ke finesse niet kunnen winnen."

Misgreep
Jan Timman ging in de negende
partij bewust de remisevarianten
uit de weg. „Op een paar momenten
kon ik remise maken. Maar daar had
ik gezien de stand in de tweekamp
niet veel trek in." De verliezende zet
was zijn 46e Lf7. „Dat was een af-
schuwelijke misgreep. Maar het was
toen al mis met mijn concentratie."
Na die misser had Karpov geen ha-
yner en sikkel meer nodig om het
volle punt te bemachtigen en de fi-
nale van het kandidatentoernooi te
beëindigen.

Timman gelooft dat hij zeker een of
twee partijen had moeten winnen.
„Het had de match een stuk interes-
santer gemaakt. Dat ik van Karpov
verlies, is zeker geen schande. Al-
leen de manier waarop is wel enigs-
zins teleurstellend. Vooral met het
Oog op mijn goede voorbereiding.
Ik miste in Kuala Lumpur de grote
vorm."

Karpov vond de match interessant.
„We hebben beiden kansen laten
_. i
oefenvoetbal

Van onze sportredactie pioen Frans Maassen. Ad Wijn 3
maakt deel uit van het door H&t
Kuiper geleide Team Stuttgart. "de in Valkenburg woonad 1'
Oostduitser Olaf Ludwig (PaH
nic) staat op de deelnemerslijst-

Rotheux-Rimière, amateurs: 1. DannJ'
lissen, 134 km in 3.31.00; 2. Stambe"
Corvers; 4. Hoevenaar; 5. Kokkelkor^Ansems. Retinne, amateurs: 1. KokK?
ren, 130 km in 3.04.00; 2. Decros; 3. Bol1'
4. Habets; 6. Van de Klundert; 8. Over*1
12. Van Vlimmeren.

DE PANNE/HEERLEN - Met de
verrassende ontknoping in Milaan-
Sanremo amper achter derug kijkt
de internationale wielerwereld al-
weer uit naar de Ronde van Vlaan-
deren, de eerstvolgende klassieker
in het wereldbekercircuit. Met de
strijd in Vlaanderen, die zondag
plaatsvindt, begint een periode
waarin de ene topconfrontatie de
andere opvolgt. Als laatste test
wordt deze week de Driedaagse van
De Panne verreden. Vandaagklinkt
het startschot. kennedymarsvoor goed doeDe koers begint niet in de gelijkna
mige badplaats, maar in de An.
werpse randgemeente Berchem

DRESDEN - Een team, bestaande
uit oud-internationals van de DDR
en de Bondsrepubliek, heeft in
Dresden een gala-optreden tegen
een wereldteam van ex-sterren met
1-3 verloren. Bijna 40.000 toeschou-
wers, onder wie de Westduitse
bondskanselier Helmut Kohl, zorg-
den voor een uitverkocht huis.

in degradatiegevaar verkere j
club thuisspeelt tegen Eintri;
Braunschweig (20.00 uur). Alen(
nia staat op dit moment op de d' j
plaats van beneden in de tw'i
Bundesliga. Vier clubs degradefl

" Gilbert Bodart, doelman
Standard Luik, heeft zijn cont.
bij de Belgische club met zeven!I
verlengd. De verlenging van
contract is mede geschied op 'drangvan trainer Georg Kessler,
Bodart wilde behouden voor
club.

" De selectie van het Italiaans V
voor de vriendschappelijke iï
land tegen Zwitserland op zatel
31 maart in Basel luidt: Zenga,'
coni, Baresi, Ferrara, De AgoS
Ferri, Vierchowod, Maldini, Bö
mi, Fusi, Marocchi, Giannini, B
Donadoni, De Napoli, Serena, 'nevale, Schillaci en Baggio.

Het was de eerste keer sinds de poli-
tieke omwenteling in de DDR, dat
een verenigd Duits team in actie
kwam, maar het team vormde nog
geen eenheid. In de ploeg speelden
onder meer Beckenbauer, Breitner,
Höness, Overath, Seeler (allen
BRD), Sparwasser, Kreische en
doelmanCroy (DDR). In het wereld-
team traden voor rust onder meer
de Nederlanders Willy van deKerk-
hof en JohnnyRep op. René van de
Kerkhof maakte na rust zijn op-
wachting. Kreische zorgde in de 20e
minuut voor 1-0, maar in de tweede
helft scoorden de Zuidkoreaan Cha
Bum (2x) en de Fransman Giresse
voor het wereldteam.

" Het bestuur van Ajax heeft na
overleg met Jan Wouters besloten
toch in beroep te gaan tegen de
schorsing van zes wedstrijden, die
de spelervorige week door de tucht-
commissie van deKNVB kreeg op-
gelegd. Dit naar aanleiding van de
elleboogstoot, die de Ajacied uit-
deelde aan de Volendammer Pas-
toor. De belangrijkste overweging
van Ajax om in beroep te gaan is de
gevolgde procedure die tot de
schorsing heeft geleid. Wouters
werd gestraft op basis van televisie-
beelden.

Ajax in beroep

NEC uitproberen", aldusRob Dela-
haye.
Indien de test vanavond positief uit-
valt, zal trainer Sef Vergoossen aan-
staande zondag tegen RKC weer
kunnen beschikken over zijn mid-
denvelder, dieaan zijn beste seizoen
bij MVV bezig is. Delahaye: „Als de
verdovende injectie de pijn ver-
helpt, zal ik behalve tegen RKC ook
de volgende wedstrijden tegen Vo-
lendam en Utrecht met behulp van
de verdovende injecties spelen. Het
is te hopen dat we tegen die tijd en-
kele punten hebben gepakt, want
daarna zal ik me wel aan mijn voet
laten opereren".

Van onze sportredactie
MAASTRICHT - MW-aanvoerder
Rob Delahaye maakt vanavond na
een wekenlange periode van non-
activiteit zijn, rentree in het tweede
elftal van MVV, dat in het Geusselt-
stadion het competitieduel tegen de
reserves van NEC op het program-
ma heeft staan. Delahaye's terug-
keer op de grasmat staat in het te-
ken van een test met het oog op een
mogelijke terugkeer in de hoofd-
macht, aanstaande zondag tegen
RKC. Zoals bekend, sukkelt de
MVV-er met een ontsteking aan de
onderkant van zijn rechtervoet.
..Die blessure kan alleen met een

Rob Delahaye
op de been
met injectie

operatie verholpen worden. Maar
aangezien MVV me hard nodig
heeft, wordt geprobeerd of het mo-
gelijk is de pijn met een verdovende
injectie te verhelpen. Dat gaanwe in
het duel tegen het tweede elftal van

Alemannia: Krautzun

" Eckhardt Krautzun is voorlopig
de voornaamste kandidaat om de
bij Alemannia Aken vertrokken
trainer Mustafa Denizli op te vol-
gen.Krautzun die eerder werkzaam
was in de Bundesliga en die thans in
dienst is bij de amateurclub Worma-
tia Worms, zit mogelijk aanstaande
vrijdag al op de bank in Aken, als de

Onduidelijk

" Scheidsrechter Wetzels, die: -■dag het voetbalduel tussen Voê; ]*
daal 3 en WDZ 2 vlak voor rust bi ■.
stand 2-1 staakte, bestrijdt da-Ij
dewedstrijd afblies, omdat hij h'c
koud vond. „Ik heb de wedstrijd',
staakt wegens de slechte terrein1
standigheden. Verder spelen [
niet verantwoord. Het was voor*.
het strafschopgebied te gevaa^
voor de spelers," aldus de schO
rechter. Volgens aanvoerder 'h
Wijnen van Voerendaal 3 ware'*motieven van de scheidsrecht^ |i
elk geval niet duidelijk. Wiel Jnen: „Nadat WDZ de achterst,
had verkleind, kwam de art j
naar mij toe om te zeggen, dat Wt
mee ophield, omdat het te W'
was. Samen met de WDZ-aanV'j
der hebben we hem op andere,
dachten proberen te brengen. 1
besloot een pauze in te la*1
kwam daar weer op terug, wa!
mijn ploegmaats onder de do t̂verdwenen. Even later wilde m
zeis toch weer verder spelen- 'gisch dat de onder de douche s#
de spelers daar geen zin meef
hadden."

Warmdraaien voor
Ronde Vlaanderen

VANDAAG:
Meerssen -Fortuna Sittard 18.30uur
Jong Limburgia - JongKolonia 19.30uur
RKONS -Limburgia 19.30uur

Groen lichtvoor Heerlens
biljartpaleis

HEERLEN - Het nieuwe biljartpa-
leis in Heerlen gaat in augustus
■open. De biljartpromotors Heinz Ja-
cobs en Peter Werres hebben van B
en W groen licht gekregen om te
starten met de inrichting van het
centrum boven Canton Reiss aan de
Valkenburgerweg. Op duizend vier-
kante meter worden tien snooker-
en acht caramboletafels geplaatst.
Heinz Jacobs verwacht dat in
augustus de acquitstoot kan wor-
den geplaatst.

" MOSKOU - De Amerikaanse
profvoetballer Dale Mulholland
heeft een ongebruikelijk contract
getekend. Hij speelt voortaan voor
Lokomotiv Moskou. Mulholland
(25) kwam eerder uit voor clubs in
de Bondsrepubliek, Zuid-Korea en
Hongkong. „Ik heb er altijd van ge-
droomd in de Sovjetunie te spelen.
Nu is dat uitgekomen. In mijn con-
tract staat, dat ik Russisch moet le-
ren. Dat zal nog mijn moeilijkse op-
gave worden, denk ik."

" WEERT - Bert Magermans van
Brand Taveerne (Sittard) en Henk
Geurts van Bergeroder Balke (Heer-
len) hebben het open Weerter kop-
pelkampioenschap golfbiljart ge-
wonnen. In de finale klopten zij het
duo CliveKoster en Michel Moonen

De Pint uit Heerlen. Derde wer-
Tjeu Derkx (Midden-Limburg)

en Jos Daniëls (GBC Leike).

EINDHOVEN - Nauwelijks be-
komen van een trainingsweek in
Zweden staat Mike Louwers de
pers te woord. Hij heeft twee
vrije dagen. Daarna trekt de ijs-
hockey'-international van Inter-
cai Smoke Eaters met de ploeg
van bondscoach Larry van Wie-
ren naar Frankrijk. In Lyon en
Megève moet het gebeuren. Van-
af donderdag moet Oranje in een
halve competitie tegen zeven te-
genstanders handhaving in de
mondiale B-poule bewerkstelli-
gen. Niet alleen om op een rede-
lijk internationaal niveau te kun-
nen blijven spelen, maar meer
nog om de WK-eindstrijd in de
op een na hoogste groep, vol-
gend jaar naar Eindhoven, te
kunnen halen. Geen gemakkelij-
ke opgave. „Maar", zegt Mike
Louwers, „in de B-poule kan
iedereen van iedereen winnen".

Mike Louwers: 'We kunnen van iedereen winnen'

Oranje beslagen ten ijs

Met uitzondering van het beschei-
den Elro zijn alle Nederlandse mer-
kenteams in de Driedaagse van De
Panne present: Buckler, PDM, Pa-
nasonic en TVM. Tot de Buckler-
ploeg behoort Eric Vanderaerden,
die het evenement vier keer op zijn
naam schreef. Aan zijn zijde bevindt
zich onder meer Nederlands kam-

HEERLEN - Resultaten sportp.ijs^
lotto 12, eerste prijs: geen winnaar; K.j
prijs: 2 winnaars, ieder bruto’ 150.0%,
deprijs: 44 winnaars, ieder bruto ’ on;'1
vierde prijs: 2.851 winnaars, ieder ’ gp
de prijs: 56.534 winnaars. Toto l*'^prijs: 2 winnaars, ieder bruto ’ M
tweede prijs: 35 winnaars, ieder I nfj"
derde prijs: 451 winnaars, ieder ’ B''.^irto-gelijk 12, eerste prijs: geen * $
tweede prijs: 1 winnaar, ’ 293,70'
prijs: 7 winnaars, ieder ’ 209,80. rf
prijs: 318 winnaars, ieder ’ 7,30. C'^ cij"
12, 6 cijfers goed: geen winnaar; "> vrfj
goed: 3 winnaars; 4 cijfers goed:
naars; 3 cijfers goed: 234 winnaars; »

goed: 2.342 winnaars.

Een peloton van honderdvieren-
tachtig renners, verdeeld over
drieëntwintig ploegen van acht
man, trekt vandaar naar Herzele bij
Aalst. De Valkenberg en Molenberg
zijn in de korte etappe (110 km) de
voornaamste obstakels. Na enkele
uren rust wordt de eerste koersdag
besloten met een individuele tijdrit
over 17 kilometer.

Woensdag staat de rit Herzele -Oostduinkerke (230 km) op het pro-
gramma. Donderdag is De Panne
zowel begin- als eindpunt van de
slotetappe over 184 kilometer. Tij-
dens dezerit krijgen de renners di-
verse hellingen voor de wielen
waarmee zij op woensdag 4 april
ook geconfronteerd worden in
Gent-Wevelgem. De andere klassie-
kers in april zijn Parijs-Roubaix (8
april), Waalse Pijl (11 april), Luik-
Bastenaken-Luik (15 april), Grote
Scheldeprijs (18 april) en Amstel
Gold Race (21 april).

HEEL - Om te beginnen zeS>
deelnemers hebben besloten
Sittardse Kennedymars op za1
dag 14 april te lopen ten bate^.het tunnelproject van Huize S*
Joseph in Heel. Ze laten 2'
sponsoren voor elke van de tac
tig marskilometers die ze *.
tooien. Het tehuis voor geeste"
gehandicapten wil onder
drukke verkeersweg in het d°(
een tunnel aanleggen, zodat
bewoners veilig de Heerb3'
kunnen oversteken. Die pasS3j
leidt thans dagelijks tot geva^
lijke situaties. Deelnemers
de Kennedymars die het ze ,
ton kostende project ook gr*
willen sponsoren, kunnen c,
tact opnemen met Huize Sint
seph, telefoon 04747-1750.

" International Risto Mollen (tweede van links) voor Intercai Smoke Eaters aan de puck.
Collega Mike Louwers (achtergrond rechts) kijkt aandachtig toe. Foto: PETERROOZEN

accepteerd. Zowel Risto Mollen
als ik kunnen rekenen op een ba-
sisplaats. Ik maak ook nog deel
uit van de powerplay-lijn. De
bondscoach verwacht van mij
dat ik scoor als we in overtalsi-
tuaties komen te spelen. Risto
speelt in de eerste aanvalslijn, ik
in de tweede, samen met aan-
voerder Berteling. Al zijn we
maar met een paar man, de rol
die we spelen is belangrijk ge-
noeg."

partijen twee punten pakt, ben je
al halverwege." Dat zijn echter
niet alleen de eerste, maar ook de
sterkste vier teams. „Klopt, maar
deverschillen zijn klein, wekun-
nen iedereen pakken, en anders-
om ook. Van Italië, Polen, Zwit-
serland en Frankrijk hoeven we
trouwens niet per se te winnen.
Stel dat we de eerste vier duels
verliezen, dan wordt wellicht Ne-
derland-Japan het sleutelduel,
op de laatste speeldag. Boven-
dien spelen we graag tegen de
DDR of Japan. Het kan alle kan-
ten op, kansen genoeg."

Bondstrainer en ex-international
Van Wieren is het met zijn aan-
valler eens. „We moeten reëel
zijn. We komen uit de C-groep,
men zal op ons jagen. Theore-
tisch gezien zijn we de minste
ploeg. Als promovendus uit de
C-poule zijn we automatisch als
achtste en laatste geplaatst. Dat
betekent, dat we meteen tegen
Polen, vorig jaar gedegradeerd
uit de A-poule en nummer één
geplaatst, moeten aantreden.
Daarna werken we gewoon het
lijstje af, van de nummer een tot
en met de nummer zeven, Japan.
Maar in een toernooi zegt de
plaatsing nooit zoveel. Een meer-
daagsevenement heeft zijn eigen
wetten, zoals de vorm van de
dag, conditie en instelling. Aan
die punten is dan ook conse-
quent gewerkt. We moeten in
staat zijn ons te handhaven."

programma
B-WK IJshockey, Frankrijk, 29
maart t/m 8 april. Deelnemers: Po-
len, Zwitserland, Frankrijk, Italië,
DDR, Oostenrijk, Japan en Neder-
land. Speelschema: 29 maart Polen-
Nederland; 30 maart Zwitserland-
Nederland; 1 april Frankrijk-Neder-
land; 3 april Italië-Nederland; 5 april
Nederland-DDR; 6 april Nederland-
Oostenrijk; 8 april Nederland-Japan.

Samen met Mollen, Walenciak
en Herckenrath (Rotterdam)
maakt Louwers deel uit van het
kleine contingent Limburgers in
de Nederlandse ploeg, Vierde
keeper Baggen is stand-by en
Van de Thillart speelt alleen als
aanvaller Speel moet afzeggen.Van Wieren is vol vertrouwen.

Heeft het trainingskamp in Zwe-
den daar iets mee te maken?
Mike Louwers: „Zeker. Van Wie-
ren koos met opzet Zweden, een

Vertrouwen

Zijn de zuiderlingen vreemde
eenden in de bijt? Louwers: „Ab-
soluut niet, wij zijn volledig ge-

Om zich te handhaven moet Ne-
derland er voor zorgen niet laat-
ste te worden. Van de zeven te-
genstanders moet er dus, in het
gunstigste geval, tenminste één
verslagen worden. De 23-jarige
Louwers daarover: „Dat moet
lukken. Als je in de vier eerste

A-land, als voorbereiding. De
eerste divisie daar speelt op het
niveau dat je in Frankrijk mag
verwachten. Het tempo ligt er
stukken hoger dan in de vader-
landse competitie. Daar mofesten
we aanvankelijk aan wennen,
waardoor we de eerste duelsver-
loren, maar de laatste wedstrijd
tegen een eerste divisie-topper
konden we al winnen. Dat geeft
aan dat we vooruit zijn gegaan."
Larry van Wieren heeft het qua
voorbereiding dus al goed ge-
daan. Louwers: „Vind ik wel, hij
is een man die het Nederlands
ijshockey door en door kent, hij
weet wat we nodig hebben. Bo-
vendien is hij als coach sterk, on-
der alle omstandigheden koel en
met overleg bezig."
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voetbalpanorame

door bert groothand
DEN HAAG - Het-Nederlands
Olympisch Comité heeft per 1
april een nieuwe voorzitter. Gis-
teren werd tijdens een buitenge-
wone ledenvergadering Walter
Huibregtsen als nieuwe praeses
gekozen. Verrassend was zijn
verkiezing niet, omdat hij de eni-
ge kandidaat was. Huibregtsen is
niet afkomstig uit de sportwe-
reld, is niet door een sportbond
kandidaat gesteld, maar werd
door het NOC-bestuur naar vo-
ren geschoven. Hij is werkzaam
bij het organisatiebureau
McKinseij.

Met de komst van de nieuwe
voorzitter, die de plaats inneemt
van ad interim-voorzitter Koos

Limburgs dogblad , sport

lotto/toto
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B^ basketbal J
ke~ Den Bosch 70-69. "-Dunar 79-81

1 "idhoven 71-73
i "rg-Orca's 89-101] -Canadians 85-84, 'lder-Meppel 85-74
j"Ven-Voorburg 82-91
Weert 101-85

■ divisie B
■icht-Wyba 91-101

'Sïeld-Windmills 77-94
': -isse 84-78
Iwmbria 96-80
'hoofdklasse

!»ven 2-Weert2 80-113;kAttacus 171-98
j£r.-PSV/Alm. 70-73:JenBosch 2 114-109:Black E. 116-90

I-Oigsklasse B
fs-Braggarts 59-99
»s-QuoVadis 87-76'3-Kimbria 2 86-87:G.-Braggarts 2 74-64
rklasse A
pUm-Bumpers 60-93
Ptas-Weert 4 90-42
tia4-Kimbria3 73-80

_SM 104-87
"- kliissc A

"'tas 2-AlleyOop 88-77
Mield-Landgraaf 97-80
f'c-Boemerang 86-68
*°s 2-TimsonSt. 64-58
fc 2-Archers 59-102
'klasseA
Weid 2-Bragg. 4 56-67
Jas-Bumpers2 46-56
't 2-KepuSt. 3 75-57
'klasse B
-"-TimsonSt. 2 95-27
*H.3-Aeternit. 4 96-58
5
1hoofdklasse'■Vlissingen 77-54
"Braggarts 57-45
JJrn. 2-WSC 53-59'Black E. 2 56-49
--esp.-Kimbria 77-57

_sklasse B
Out-Dunatos 41-55
«aalre-Tantalus 36-32
«f-PSV/Alm. 3 41-45Ja 2-Bumpers 38-52
«t-QuoVad. 46-42
'■Rush 46-36

'klasse A
JJop-Jumb.G. 2 32-54W. 1-Bragg. 2 63-58
Jf- 2-Aeternit. 25-88
*<>s2-KepuSt.2 37-67
■er.-Jump.G. 66-63

I hockey j
'" Hoofdklasse.
r'rt-Kampont 2-3J^-Schaerwijde 1-1
JHDM 1-1ef-;Amsterdam 3-3
C land-Bloemendaal 2-3
,tPe-Tilburg 0-1.Psse c.T^t-Huac 2-1
li"0co 3-2.C--MHC 0-0Sf'Son 1-0i ïOfdia-Venlo 2-1--«se E

'' Jv-Sittard 1-3sfcßasko 2-5
3-2

|K°P-Nuenen 3-4„jJ-Horst 3-1

.*-ranendonck 1-0t?'-Heeze ' 1-Jr*e'-HCAS 1-0

pde-Helden 2-2■£*_eleen 4-1

'f „s*m-Bakel 1-0
_?e-Sjinbom 9-1
S Hoofdklasse.S JC-DKS 1-1

1„\.nesklasse.
0-0,J'a Wageningen 1-1

'.[dam-Nijmegen 2-0:vUI-Hattem 2-3ll'Ve-Kl.Zw'land 1-.Ly-Venlo 1-1S-se c.
ÏJ'.-y-Geel Zwart 2-3

4-0.M-roen Wit 4-0
>k?„W 4-1

fkM'-richt 0-0SeF..„"peldrop 0-2
.g-Coneordia 0-2boxmeer 4-0(s?_? F
£-Eersei 2-0
l^eleen 0-0
ii^-Gemert 4-0n^-Venray 1-0|>eF.
(..^-Helden 1-0
Jo-Bakel 7-1
4 Liernpde 1-
-.inborn 2-3L

|(jome_l7o!sbo^
C? °<>2,:&'asseß.

t,|ii£ .sklasse C.3 ".l^dor 2- 5

_.Vr'endschap 4-11_ _* B
ftr_enray 4-3-..h,bben 6-3-'C 2.Uw Wit 4-5» jC-SVSH 1-

»i&h-v-°d■ N_A'Korfke --7
f \«fEisene 4-2

.te3 2-
Vitesse3 3-7

<ySHB2 5-0-I .io *e 2-Vitesse 2 2-9
fNkIA-,I *0r(vt,*ers-A.Korfke 4-2tójjp-faelle 2-8
Si»"Vltesse 3-4

_*Ueofrs 2-A.Korfke 2-1
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Eindstand.
BVN 20-35
deBerg 2 20-29
Riva 2 20-26
deKwartel 2 20-25
DenTup 20-24
OBKK2 20-21
DeZwaan 20-16
Dennenoord 2 20-16
Meijel 20-14
deBreer2 20-10
Sjinderskoel 20- 4

District Echt.
Tweede klasse.
Slek 2-Montf.3 8-4
Spee 2-Putbr.B.2 .7-5
Village 2-Stoba 2 8-4
B.Aolders 2-deDonck 8-4
Stoba-Paerdstal 8-4
Eindstand.
GBC Slek 2 20-38
Biej Aolders 2 20-38
Awt Deetere 20-30
GBC Montfort 3 20-23
GBC Stoba 20-21
Village 2 20-20
DePaerdstal 20-15
DeDonck 20-13
GBC Spee 2 20- 8
GBC Stoba 2 20- 7
Putbr.Boys2 20- 7
Beslissingswedstrijd tussen
GBC Slek 2 en B.Aolders 2.
Tweede halve finale.
Districtsbeker.
Montfort-Centrum 4-8
Deelgaard-Slek 6-6
Finalisten: Centrum en Deel-
gaard.

District Urmond.
Tweede klasse.
Sittardia 2-Voasje 3-3
Sparta-Fortuna 2 2—l
De Meule-Die Bayern 3-3
Krietje 2-'tTorp 5-1
De Duif-Almania 2 2-4
Derde klasse.
Pappegey 4-Pap/Valaan 2 3-3
Brand Tav.3-Brandpunt 4-2
Die Bayern 2-de Meule 2 2-1
't Voske 2-Hollandia 2 3-3
't Schopke-Pappegey 3 1-5

Dames
le klasse
Treffers-Njord 5-13
DZT-Hellas 1- 8
MZ/PC-TRB/RRES 1-12
Waranda-Schelde 6- 2
DEZV-PSV 11-4
2e klasse
Vennen-HZ/PC 12- 7
WZV-Eszet 11-2
Zeester-Krabben 1- 1
Tempo-Dokkerlaers 4-11
Zon-Stormvogel 6- 8
Heren
Jeugd B
Arethusa-Hellas 6-12
Zegenwerp-Daphnia 2- 6
Treffers-Njord 8-12
Waranda-Schelde 6- 6
MZ/PC-Gorgo 8- 6
le klasse
Lutra-Daphnia 7- 3
BZ/PC-Dokkelaers 8- 7
Zon-Schelde 16- 4
Treffers-HZ/PC 6- 4
DZT-Hellas 5-11
2e klasse B
Zeps-Eszet 8-5
Treffers-Spio 5-8
ZVH-Rog 3-5
DEZV-RZ 10-7

/ volleybal j
Eredivisie dames.
P.Zoomers-Salora 3-0
Gevamy-Brother M. 0-3
Avero-Tonegifo 3-0
Longa-ATC 3-0
Deltalloyd-Avero 1-3
Avero-ATC 3-0
Deltalloyd-Tonegido 3-1
Zaan-Lycurgus 1-3
Etiflex-Longa 3-1
Stand.
AveroOsK 21-42
Brother/Martinus 21-38
Gevamy/VVC 21-34
Deltalloyd/AMVJ 21-30
Longa's921-20
P.Zoomers/DA 21-20
Lycurgus 21-18
Zaan'69 21-14
Etiflex/Ommen 21-14
Tonegido/V 20- 8
ATC 20- 6
Salora/Drachten 21- 6
le divisie B.
Nokia-Flamingo's 3-0
VCE-Tonegido 2 3-1
EAVV-Activia 2-3
Pancr.b.-Symmachia 2-3
Gevamy 2-Hovoc 3-0
TDK-Letro 3-0
Stand.
TDK/BrevokK 19-57
Letro/Oikos 19-38
Activia 19-37
Gevamy/VVC 2 19-36
Pancr.bank/VCH 19-30
VCE/Boxmeer 19-30
Symmachia 19-28
Nokia/Valbovol 19-2
EAW 19-21
Tonegido/V 2 18-18
Flamingo's 19-16
Hovoc 18- 6
2e divisie C.
Rapid-Udenhout 3-0
DVO-Sarto P. 2-3
Peelpush-Facopa 3-1
Pancr.b.2-Nashua 3-1
Rooyse-Civitas 1-3
Dr.Pepper-Torpedo 3-0
Stand.
Sarto/Pellikaan 19-53
Rapid 19-52
Facopa VC Weert 19-39
DVO 19-35
Peelpush 19-30
Pancr.Bank/VCH 2 19-28
Torpedo 19-24
Nashua/VCG 19-23
Civitas 19-19
De.Pepper/WereDi 19-19
Udenhout 19-16
Rooyse VKD 19- 4
3e divisie E.
Jokers-Rapid 2 3-0
VCE-MoonenPap. 0-3
Dynamic-Bach 3-0
Pancr.b.3-Nuvoc 3-0
Rooyse 2-Datak 0-3
Sonderm.-Letro 2 3-2
Stand.
Pancr.bank/VCH 3K 19-54
MoonenPapier/WK 19-42
Letro/Oikos 2 19-38
Sondermeyer/SVL 19-36
Bach SV 18-35
Rapid 2 19-30
Dynamic 19-28
Jokers 19-25
Datak/VCL 19-22
Nuvoc 19-17
Rooyse VK 2 19-12
VCE/PSVD 18- 0
3e divisie F.
Set Up-Morres 1-3
VOY-SartoP 2 0-3
IKS-Swinta 2-3
Odulphus-AKS 3-0
Mytilus-Datak 2 1-3
TDK2-T.Leynse 3-2
Stand.
Odulphus 18-54
TDK/Brevok 2 I_6
AKS 19-34
Mytilus 19-30
Morres/Hulst 19-28
Sarto/Pellikaan 2 19-26
VOY 19-26
IKS'72 19-24
Datak/VCL 2 18-22
Swinta 19-2
'Set Up/P 19-16
T.Leynse/EVVCD 19-11
Eredivisie Heren.
Brezan-Brother M 0-3
Reflex-Gevamy 3-0
Deltalloyd-Rentokil 1-3
Normis-TDK 3-0
Acco-Nashua 2-3

P.Zoomers-Detach . 3-0
Stand.
Rentokil/ZVH 20-34
Normis/Orion 20-30
Detach Animo 21-28
Deltalloyd/AMVJ 21-28
Brother/Martinus 21-28
TDK/Brevok 21-26
Acco/Dos 21-20
P.Zoomers/DA 21-20
Nashua/VCG 21-18
Reflex 21-10
Gevamy/VVC D 21- 4
Brezan/SSSD 21- 4
le divisie B.
Camp.-Radius 1-3
Datak-Varel 3-2
EAVV-Kompro 3-2
Odulphus-Nashua 2 3-0
Vrevok-Rijnmond 3-1
Tornado-USS 3-1
USS-Varel 1-3
Stand.
Varel/CW 19-50
EAW 19-42
Kompro/HBC . 19-41
Radius 19-35
Tornado 19-31
Vrevok 19-29
Camp/VC Linne 19-25
Rijnmond 19-22
Nashua/VCG2 19-19
Odulphus 19-21
USS 19-15
Datak/VCL 19-12
2e divisie C.
v.Tartwijk-Gevamy 2 3-2
Datak 2-Moonen P. 1-3
SuperR.-Jola 3-2
Pancr.b.-Peelpush 0-3
Velden-BCS Comp.S. 2-3
Activia-Polaris 3-0
Stand.
BCS/Comp.Serv/DS 19-45
Activia 19-40
Velden 19-39
Super/Roosendaal 19-33
v.Tartwijk/VCH 19-31
Peelpush 19-30
Jola/Olympus 19-30
Pancr.bank/VCH 19-29
Gevamy/VVC 2 19-28
Moonen Papier/VVK 19-24
Polaris D 19-12
Datak/VCL 2 D 19- 1
3e divisie E.
SEC-Rapid 0-3
VCE-Furos 3-2
Wevoc-Kompro 2 0-3
Pancr.b.2-Janssen 3-2
Rooyse-Vocas 3-2
Facopa-Ledub 3-0
Stand.
Rooyse VK 19-51
Vocas 19-42
Ledub 19-38
Janssen VC Hom 19-36
Facopa VC Weert 19-36
Pancr.bank/VCH 2 19-34
Kompro/HBC 2 19-30
Wevoc/Wh 19-26
Rapid 19-22
VCE 19-19
Furos D 19- 8
SEC/VD 19- 0

Dames Promotieklasse.
SEC-Furos 3-2
Jokers 2-Rapid 3 2-3
Dynamic 2-Furos 2 3-0
Pancr.b.4-Muvoc 1-3
BSV-Sittardia 2-3
VCV-EPV 3-0
le klasse A.
Elsloo-Sjoahn 3-0
Dynamic 3-AMVJ 3-1
Spartak-Dovoc 0-3
Sp&Sp-Datak 3 3-0
EPV3-Grovoc 3-1
le klasse B.
Jokers 3-Jokers 4 3-0
Nac-Volharding 1-3
Epv-Avanti 0-3
Vluco-Datak 4 0-3
VCV 2-deHeeg 0-3
2e klasse A.
Sp&Sp 2-MutiaraM. 0-3
Rapid 4-BSV 4 1-3
VCV3-Grovoc2 1-
-2eklasse B.
SEC 3-Avoc 2 0-3
Dynamic 4-Volharding 2 0-3
Furos 3-Sitt.3 NOT 3-0
BSV3-Aittardia2 3-0
Elan-Jokers 5 3-1
2e klasse C.
Nivoc-Muvoc 2 0-3
Helpoort-Avoc 0-3
NAC 3-AMVJ 2 0-3
Spartak 2-Avanti 2 0-3
Vluco 2-de Heeg 2 0-3
Elan 2-Jokers 6 0-3
Heren promotieklasse.
Datak 3-Fiscus 1-3
SEC 2-BSV 0-3
Elsloo-Avanti 2 2-3
Helpoort-Avanti 1-3
Vluco-Sittardia 3-0
VCV-Grovoc 3-0
le klasse A.
Datak 4-Spartak 3-0
SEC 3-Sp&Sp 0-3
Dovoc-AMVJ 1-3
Pancr.b.3-Muvoc 2-3
Pancr.b.s-Sjoahn 1-3
le klasse B.
Jokers 2-Jokers 0-3
Nac-Volharding 3-2
Pancr.b.4-EPV 3-2
Vluco 2-Sittardia 2 1-3
2e klasse A.
Datak 6-Spartak 2 3-1
Mavoc-BSV 2 3-2
Dovoc 2-AMVJ 2 2-3
Furos 4-Muvoc 2 3-1
Elan-Sjoahn 2 0-3
2e klasse B.
Carna-Volharding 2 0-3
Pancr.b.6-Avanti 3 1-3
Vluco 3-Nivoc 0-3
VCV 3-Sjoahn 3 3-1
2e klasse C.
Jokers3-Rapid 3 3-1
Rapid 2-EPV 2 2-3
Help.2-Bastion UNO 2-3
Avoc-de Heeg 3-0
3e klasse A.
Phoenix-Spartak 3 3-1
SEC 4-Muvoc 3 3-0
Carna 2-Avoc3 0-3
Pancr.b.7-Dovoc 3 0-3
3e klasse B.
Elsloo 2-EPV 3 0-3
Jokers4-Margraten 3-0
NAC 2-Volharding 3 3-0
Pancr.b.B-Sittardia 4 3-0
Grovoc 2-Sittardia3 3-2
Avoc 2-de Heeg 2 2-3
Standen dames.
Promotieklas.
VCV 19-53
Sittardia 19-45
EPV 19-43
Dynamic 2 19-42
Muvoc 19-32
BSV 19-29
Furos 19-28
SEC 19-23
Pancr.bank 4 19-16
Jokers 2 19-14
Rapid 3 x 19- 9
Furos 2 D 19- 5
I.A.
Dovoc 17-47
Elsloo 17-40
AMVJ 18-38
EPV 3 18-36
Dynamic 3 17-33
Grovoc 17-27
Sport enSpel 17-24
Sjoahn 18-20
SEC 2 17- 9
SpartakA 17- 8
Datak/VCL 3 17- 3
18.
Volharding 18-45
Fiscus 17-40
Datak/VCL 4 18-34
Avanti 18-33
Jokers 3 17-32
EPV 2 17-31
Jokers 4 17-28
VC NAC 17-21
de Heeg 17-16
VCV 2 17- 3
Vluco 17- 2
2.A.
Elsloo 2 16-47
Datak/VCL 5 17-43
Mutiara Maluku 17-40
Furos4 16-33

BSV4 17-32
Rapid 4 17-24
Grovoc 2 18-20
BSV2 17-15
VCV 3 17-14
Dovoc2 17- 6
Sport en Spel 2 17- 5
2 B
Sittardia 2 17-17
BSV3 17-16
Elan 17-37
Sittardia 3 16-30
Jokers 5 17-28
Avoc 2 18-25
Volharding 2 17-23
Nivoc2 17-17
Dynamic4 17-11
Furos3 17-11
SEC 3 18- 7
2.C.
Avanti2 19-55
Avoc 19-49
Heipoort 19-48
Muvoc 2 19-39
Jokers 6 19-38
AMVJ 2 19-32
deHeeg2 19-26
VC NAC 2 19-17
Elan2 19-12
SpartakA2 19-11
Vluco2 19- 9
Nivoc 19- 6
x=3 punten in mindering.

Jeugdcompetitie.
Meisjes A.l.
AMVJ 5-15
Furos 5-14
deHeeg 5-10
Datak/VCL 7-10
Rapid 5- 6
EPV 6- 5
Grovoc 5— 4
Pancr.bank 6- 2
A.2.
Volharding 7-17
Sport en Spel 7-15
Jokers 6-14
WS 7-14
Dynamic 7- 8
Dovoc 8- 3
Sittardia 6- 1
B.
Furos 2 7-18
Sittardia 2 7-15
Grovoc 2 6-12
Avanti 5-10
de Heeg 2 5-10
BSV 6-10
Rapid 2 6- 6
Muvoc 6- 5
Datak/VCL 2 6- 3
VCV 6- 1
Jeugd C.
Carna 6-18
VCV 5-12
WS 5-10
Jokers 5- 7
Rapid 5- 6
Elan 5- 5
Avanti 6- 3
Sittardia 5- 2
Standen Heren.
Promotieklas.
VCV 19-49
Heipoort 19-45
Sittardia x 19-39
Grovoc 19-37
Avanti 19-31
Vluco 19-28
SEC2 19-27
BSV 19-22
Fiscus 19-21
Avanti 2 19-19
Datak/VCL 3 19-13
ElslooD 19- 8
I.A.
Muvoc 17-49
Sport en Spel 17-42
Datak/VCL 4 18-38
Pancr.bank 3 18-32
AMVJ 17-30
Dovoc 17-22
SEC 3 17-20
SpartakA 17-19
Sjoahn 17-18
Furos3 17-12
Pancr.banköDx 16- 3
1.8.
JokersK 16-47
VC NAC 16-37
Sittardia 2 15-30
EPV 14-24
VCV 2 15-19
Vluco 2 16-19
Volharding 15-18
Pancr.bank 4 16-17
Datak/VCL 5 15-16
Jokers2 16- 4
2.A.
Furos4 18-50
Sjoahn 2 17-44
Datak/VCL 6 18-42
Vluco 4 17-28
Mavoc/deBastion 17-26
AMVJ 2 * 17-24
Dovoc 2 18-20
Muvoc2 17-16
SpartakA 2 n_i6
Elan 17-13
BSV 2 17- 6
2.8.
Volharding 2 16-44
Nivoc 15-42
VCV 3 17-26
Datak/VCL 7 x 15-25
Vluco 3 15-25
Avanti 3 15-24
Sporten Spel 2 16-17
Pancr.bank 6 15-14
Sjoahn3 _s_n
Carna 15-0
2.C.
Avoc 15-42
Rapid 2 15-36
EPV 2 16-32
de Heeg 15-30
Heipoort 2 15-30
Jokers 3 16-20
deBastion 16-15
deBalrammers 15-12
Fiscus 2 15-11
Rapid 3 16- 3
3.A.
Dovoc 3 17-51
Heipoort 3 17-45
Phoenix 17-32
Pancr.bank 7 18-31
Avoc 3 17-30'
Elsloo3 17-30
SEC 4 17-29
Carna2 18-14
Nivoc2 16-1
Spartak A 3 17- 8
Muvoc 3 17- 1
3.8.
Sittardia 3 19-51
VCNAC2 l£_
EPV 3 19-14
Grovoc 2 19-38
Jokers 4 19-34
de Heeg 2 18-28
Pancr.bank 8 18-26
Avoc 2 19-26
Volharding 3 19-17
Margraten 19-12
Sittardia 4 19-12
Elsloo2 17^ o
x= 3 punten in mindering:

Jeugdcompetitie.
Jongens A.l.
SEC 7-19
AMVJ 7-18
Rapid 6-11
Furos 7- 9
deHeweg 6- 7
Datak/VCL 6- 4
Pancr.bank 7- 1
Jongens A.2.
Vluco 6-18
Sporten Spel 6-12
Jokers 5- 5
Rapid 2 6- 5
BSV 5- 2
Jongens B.
Pancr.bank 2 6-18
Vluco 2 7-16
Furos 2 6-14
AMVJ 2 6-10
Sittardia 6- 9
Volharding 6- 8
SEC 2 .5- 2
deheeg 2 6- 2
Pancr.bank 3 6- 2
Jeugdcompetitie.
MAI.
Datak-Pancr.b.NOT 3-0
Furos-Grovoc 3-1
EPV-Rapid 3-0
MA 2.
Jokers-VVS 3-2

Dynamic-Sp&Sp 0-3
Dovoc-Volharding 0-3
MB.
VCV-Datak 2 2-3
BSV-Furos 2 1-3
Grovoc 2-Sittardia2 3-0
JA 1.
Furos-Rapid 1-3
SEC-Datak 3-1
Pancr.b.-AMVJ 0-3
JA 2.
BSV-Vluco 0-3
Sp&Sp-Rapid 2 3-1
Vruco-Jokers 3-0
JB.
Vluco 2-Sittardia 3-2
Pancr.b.3-de Heeg 2 2-3
Furos 2-AMVJ 2 3-1
Pancr.b.2-Volharding 3-0
JC.
Jokers-VVS 2-3
VCV-Elan 3-0
Carna-Sittardia 3-0
Jal.
AMVJ-Furos 3-0

I I zaalhandbal J
Dames
Jeugd z.o.
AAC-V+L 12-12
PSV-lason 8-10
Tongelre-SVM 9-16
E.Meteoor-Haslou 11-14
Swift A.-Bevo 11-10

P.k.
Ospel-Sibbe 14- 9
BreakOut-Kerkrade 10- 9
Sittardia 2-lason 2 13- 9
Loreal 2-Polaris 8-16
IA
Eksplosion-Bevo 2 afg.
Rapiditas 2-Blerick 5- 8

1B
Filarskis-SHV 5- 8
Margraten-Minor 19-7
Sittardia 3-Caesar 2 16- 3
lason3-Hellas 14-15

2A
HBS-Rapiditas 3 9-10
Breeton Sp.-Merefeldia 3

22- 8
Loreal 3-Bevo 3 afg.
2B
Wittenh.-Herten 5- 0
SVM 2-Merefeldia 2 16- 5
Noav 2-BeFair 22- 4

2C
BeQuick 2-Marsna 9-12
SelpaMVC-IVS 13-15
Wynandia-Caesar 3 21- 5
2D
Olympia-Maastricht afg.

3A
Wittenh. 2-Breeton Sp. 2 8-11
Loreal 4-Popeye afg.
HBS-Rapiditas 3 9-10
3B
Hercules-Stramproy afg.
Swift 3-Sittardia 5 11-14

3C
Bom 2-ZwartWit 10-13
Limburgia-Haslou 11-10
IVS 2-Sittardia 4 11-10
3B
Juliana-HVS 11-14
Adio-Roda2 10-12
Vebios-Polaris 2 13- 7
Jun. p.k. .
Caesar-lason 2 10-18
Mérefeldia-Bl.Wit 6- 9
Sittard'ia-Swift 6- 6
Noav-Filarskis 12- 9
Heren
Jeugd z.o.
V+L-Bevo 11-22
Gazellen-AAC 22-13
Sittardia-DVC 13-16
Duiven-Esca 19-21
P.k.
Caesar-BSV 27-19
HBS-Swift3 31-16
Herten-Zw.Wit 13-10
AlfaSch.-Eksplosion 17-15
Loreal 2-Polaris afg.
IA
Wittenhorst-Ospel 13-14
Vesta-Blerick 2 17-12
Loreal 3-Herten 2 20-17
Rapiditas 2-Posterh. 21-21
DES'S9-Bevo2 11-11
1B
Bl.Wit3-Noav2 25-16
Wilskracht-Sittardia 3 18-21
BreakOut-ATSK 26-15
2A
Breeton Sp.-Popeye 24-14
Hercules-Rapiditas 4 afg.
Manual-Merefeldia 13-17

(Merefeldia kamp.)
2B
HBS 2-Posterholt 2 13-14
Maasbracht-Grathem 12-18
Stramproy-Born 2-16
Rapiditas 3-BeFair 10-12
2C
V+L3-DesUb 18-13
Bl.Wit4-Wilskracht2 19-25
IVS-AlfaSch.2 25-12
Wynandia-Caesar 2 20-20
2D
Olympia-Voerend. 2 15-11
ZwartWit 2-Heerlen 5- 0
3A
Grathem 2-BeFair 2 21-14
Merefeldia 2-Breet.Sp. 2 27-12
Beatrix-Vesta 2 10-16
3B
BSV 2-BreakOut 2 12-19
Polaris 2-BeQuick 28-16
lason 2-Selpa 13-24

[y l tafeltennis J
Heren
le div. 1
Megacles-Odion 11-7
JCV-SVE 12-6
le div. 2
Trias-Combi 18- 0
Ver.Spaarb.-Swift D 9- 9
Odion2-Kluis 3-15
2e div. 1
ATC-Veldhoven 7-3
TCS-Megacles 2 5-5
DOV-Scylla 2 4-6
2e div. 3
Poker-Face-Sibbe 9-1
Red Stars-Hotak 10-0
ZTTC-Irene 2 5-5
3e div. 3
ATC 2-JCV2 3-7
Renata-Docos 3-7
Schimmert M-Renata 8-2
3e div. 6
Maastricht-Blue Star 7-3
Avanti 2-ITCVRayh 2 8-2
NMS Bartok 2-DHC 2 7-3
4e div. 4
Megacles 3-Schimmert M29-1
Belcrum 2-ATC 4 7-3
Helden-Twentyoneup 5-5
4e div. s
Hotak 2-TOGB 9-1
Kluis 2-ATC 3 6-4
Sibbe 2-Luto 5-5
4e div. B
Belcrum-Berg Eyk 6—4
Korenbeurs-Red Stars 2 8-2
4e div. 16
Eindhoven 4-Oldra 8-2
Valkensw.-Armada 7-3
Falco-MOVC 4-6
le klas
Heksenberg-TTCN 6-4
Kluis 3-SwiftLC 6-4
Maasmeppers-Vijlen 9-1
2e klas
Destatec-Falco 2 4-6
Kluis 4-Minor 6-4
Heugem-Brunssum 7-3
2eklas B
Megacles 4-Kolleberg 6-4
Schimmert M3-Maastricht 2

3-7
Succes-S.Avanti 5-5

3e klas A
Bruno-Maasmeppers 2 4-6
Quick-Minor2 10-0
Kolleberg 3-Linne 6-4
3e klas B
Nieuwenh.2-Kerkrade 2-8
Vijlen 2-Brunssum 2 4-6
Elsloo 2-Schimmert M.5 10-0
3e klas C
Heksenberg 3-Kolleberg 2 7-3
S.Avanti 2-Nieuwenh.3 6-4
Kerkrade 2-Schimmert M.4

4-6
3e klas D
Nieuwenh.l-Friendship 6-4
Elsloo 3-Heksenberg 2 2-8
Coriov.-Espede 4-6
4e klas A
Nieuwenh.4-Friendship 3 9-1
Brunssum 3-Maastricht 4 10-0
Schimmert M.6-KEV 8-2
4e klas B
Maastricht 3-Coriov.2 10-0
Meppers-Nieuwenh.s 10-0
Ready-Vijlen 3 9-1
4e klas C
NMS Bartok 3-Succes 2 9-1
Schimmert M.7-Maastr.s 8-2
Kerkrade 3-Falco 3 8-2
4e klas D
Sp/Sp-Heugem 2 7-3
Matatec 2-SwiftLC 2 5-5
4e klas E
Megacles 5-Maasm.s 4-6
Quick 2-Heksenb.4 2-8
Ulestraten-Minor 3 8-2
4e klas F
Bartok 4-ITCN 2 9-1
Kluis 6-Megacles 6 8-2
Heksenberg 5-S.Avanti 3 7-3
4e klas G
Destatec 2-Kolleberg 4 4-6
Kluis 7-SVS 2-8
Matatec-Kerkrade 4 10-0
4e klas H
Bartok 5-Friendsh.2 1-9
Kluis 5-Weert 7-3
Linne 2-Elsloo 4 7-3
5e klas A
Topspin-TTCN 3 6- 4
Kluis 9-Megacles 7 0-10
Kolleberg 5-Weert 2 10- 0
5e klas B
Topspin 2-Ritske 2 2-8
Kluis 8-TTCD 7-3
Kolleberg 6-Linne 3 8-2
5e klas C
Minor 4-Ritske 6- 4
Merkelbeek-Bunde 0-10
Schimmert MB-Uick 3 4- 6
5e klas D
Brunssum 4-Bruno 2 6-4
Friendsh.s-Sp/Sp 3 2-8
5e klas E
Brunssum 5-Heksenberg 6 6-4
Bruno3-Sp/Sp 2 3-7
5e klas F
Coriov.3-Bruno 4 8-2
Friendsh.4-Sp/Sp 4 9-1
5e klas G
Nieuwenh.7-Coriov.s 1-9
KEV 2-SVS 2 6-4
Succes 3-Heerlen 9-1
5e klas H
Maastricht 6-Heugem 3 1-9
Vijlen4-Dracula 1-9
Ready 2-Espede 2 6-4
5e klas K
Maastricht 7-Dracula 2 3-7
Vijlen 5-VTV 1-9
Ready 3-Falco 4 2-8
Dames
Erediv.
ShotW.-Noordkop 6-4
Middelb.Zd-Megacles 4-6
Hoonhorst-Middelb.Zd 4-6
le div. 2
Swift D-Tempo T 1-9
Amsterdam-Luto 10-0
2e div. 1
Be Quick-Blue Star 10-0
SVE-Maastricht 6-4
NMB VDO-Vitac 6-4
2e div. 2
Kluis 2-Docos 3-7
Stiphout-Irene 2 5-5
2e div. 4
Scylla 2-Huizen 6-4
Kluis-Salamanders 9-1
ZTTC 2-Treffers A 6-4
3e div. 1
Budilia-JCV 3-7
NSSS-Megacles 2 6-4
Belcrum-Schimmert M 2 6-4
3e div. 2
R. Star-Spaarne 2 1-9
Quick 12-Taverzo 6-4
Back Hands-DHC 7-3
3e div. s
R. Stars 2-S.Avanti 2 8-2
Docos 2-ATC 2 8-2
Litac-Hercules 5-5
4e div. l
PJS 2-TreffesR 6-4
FVT-Docos 3 8-2
Maasmeppers-Ventura 1-9

f / darts l
LDB-competitie Kring Heer-
len
le divisie.
D'rEck-DLS2 9-1
Br.keetel-Meetp. 5-
DS'B4-Gevelke 2 1-9
Brandpunt-DeFlesj 3-7
2e divisie.
DLS 4-Anjelier 4-6
Hoeve de Vos-Brandp.2 8-2
Heksenb.-The Pub 8-2
O.Sjilveld-Velderke 3-7
3e divisie.
de Sport-Eikske 3- 7
Eikenb.-Smile 4- 6
DAuw Pastorie-DCC 7- 3
DCC 2-D'AuwPastorie 3 7- 3
Brandp.3-DLS 5 5- 5
Velderke 2-D'Auw Zaeg 2 6-4
MaxDarts-de Bluf 2- 8
Carré 2-Bull Fighters 3 0-10
Buil Fighters-Carre 9- 1
BuilFighters 2-Paniek 8- 2

I dammen J
Persoonlijke Kampioen-
schappen v.Limburg. Voor-
rondes.
Hoofdklasse.
Okrogelnik-v.Rossum 2-0
M.de Heer-Bosch 1-1
Pietersh.-v.Gortel 2-0
Heunen-Koullen 0-2
Bremmers-Gorsky 1-1
Stam-Velraeds 1-1
Schellekens-Leemreize 2-0
Gorissen-Everduin 1-1
v.Keeken-Jansen 1-1
Soorsma-Gadjradj 1-1
Schreurs-Caubo 1-1
Raes-Nieling 2-0
Moerenhout-Zijlstra 1-1
Ummels-Kole 1-1
Juniorenklasse.
J.deHeer-Buskens 1-1
Huskens-Loor 0-2
Verhoef-de Mast 1-1
P.America-E.America 2-0
P.Rijken-Bremmers 2-0
Verhagen-Lamers 2-0

/ bowling ]
Dames Trio klasse IA
Heerlen-BB Eindh. 0-3
Arnhem-Heerlen 0-3
Heerlen-Breda 2-1
Nationale Heren Trio league
klasse 1B
Heerlen-Tilburg 1-2
Venlo-Heerlen 0-3
Heerlen-R'dam 2-1
BC Hoeve de Aar Heerlen
Kwartetten-league
SOS-Roda 1-3
Marastima-Onger Os 0-4
Boebelke-Stalm.Music 1-3
S 90-Three plusone 4-0
Ladies-Klim Bim 3-1
Wigrut-Kawasaki ' 1-3
Trio-league
Umt.Bears-Gastenhof2 4-0
Marastima 2-Gastenh. 4-0
Unit.Dentists3-Macama 4-0
EVA-Family 1-3
BBH dubbel-league
Kameleon-Anca 3-1
Agio-Rest.Stap In 4-0
Grizzly's-Fr.Golob 4-0
MPG-VOG 1-3

Twilight-Brugm.Ass. 0-4
Snackb.Aarveld-Joemi 3-1
Team 14-Hodaar 1-3
Dubbel-league
Lablo's-Puppies 0-4
Riefie-Trekvogels 0-4
Optimisten-BZN 4-0
Pinhunters-Missers 4-0
Madonna's-GoodLuck 4-0
Anco-Volhouders 4-0
Dubbel-league B
Katz-Mis Lukt 0-4
Baanbrekers-Knakkers 2-2
Pin Ups-WC Eend 3-1
SOS-Return 4-0
Bowling Angels-Malgrat O.

0-4
Lavendel T.-Val Om 0-4
BBH trio league
IceBears-Fotost.Olympic 1-3
Spoilers-PolarB. 3-1
Kodiaks-Obies 2-2
UDI-UD2 4-0

/ poolbiljart J
Ereklasse
Le Duc-a-Schachtwiel-a 11-5
Huizinga-a-Stupke-a 7- 9
Boereslot-a-Tunnelb.-a 5-11
Vink-a-Witte Bal-a 8- 8
Ziejspoar-a-Coriov.-a 7- 9
Hoofdklasse A
Boereslot-b-Hermans-a 0-16
Landgraaf-a-Steenenkr.-a 9- 7
Willem Tell-a-Rolduc-a 8- 8
Schachtw.-b-Gebr.H.-a 9- 7
Tunnelb.-b-Stupke-b 7- 9
Hoofdklasse B
Gebr.Hofke-b-Koetsh.-a 4-12
Brunss.N-a-V.Suster.-a 12- 4
Pluimpje-a-Eykenb.-a 8- 8
WitteBal-b-Touche-a 7- 9
Landgr.-b-Huizinga-b 10- 6
le klas A
Hoafke-a-WitteBal-c 11-5
Spoorz.-a-V.Susteren-b 12- 4
Flesj-a-Eykenb.-b 2-14
Vink-b-Pluimpje-b 7- 9
Huizinga-c-AwtDorp-a 4-12
le klas B
Draver-a-Brouww.-a 8- 8
Brandwap.-a-Stupke-c 11-5
Steenenkr.-b-Amstel-a 9- 7
Hermans-b-Bokker.-a 3-13
Schachtw.-c-Landgr.-c 14- 2
le klas C
Brunss.N.-b-Willem T.-b 8- 8
Landgr.-d-Keizer-a 0-16
Orchidee-a-Coriov.-b 16- 0
Hofland-a-TerLinde-a 9- 7
Edelweisz-a-Hermans-c 11-5
2eklas A
Sjtaat-a-Op't Nipp.-b 6-10
Rolduc-b-Will.T.-c 12- 4
Steenenkr.-c-Prins-a 13- 3
Karrerad-a-Romana-b 10- 6
Palet-a-Sjoet-a 10- 6
2eklas B
Br.w.-b-Fl.Dutchm.-a 9- 7
Voske-b-M.Hoek-a 10- 6
Romana-a-Ruif-a 9- 7
Prins-b-Landgr.-e 2-14
Op 't Nip.-a-Rolduc-c 5-11
2e klas C
Hoafke-c-Coriov.-d 8- 8
V.Sust.-c-Stoufpot-b 5-11
Duc-b-Krijt op Tijd-a 8-8
Gebr.H.-c-Sport-a 12- 4
2e klas D
v.Sust.-d-Gildem,-b 7- 9
Kr.op T.-b-KorteKeu-a 5-11
Stoufpot-a-Bongerd-a 3-13
Spoorz.-b-Koetsjhoes-c 12- 4
2e klas E
Bongerd-b-Koetsjh.-b 13-3
Pierrot-a-Stoufpot-c 14-2
Eykenb.-c-Kr.op Tijd-c 9-7
Witte Bal-d-V.Sust.-e 8-8
2e klas F
Paddock-a-Hoafke-b 6-10
Keizer-b-Duc-c 10- 6
Coriov.-c-Voske-a 7- 9
Brunss.N-c-Barrel-a 12- 4
3e klas A
Edelw.-b-Bouman-a 7-9
Draver-a-Candl.-b 7-9
Gorissen-a-Sjtoet-b 7-9
Paddock-b-Hofland-b 9-7
3e klas B
Bouman-b-M.Hoek-b 12- 4
Fox-b-Op'tN.-c 12- 4
Ruif-b-Stalletje-a 4-12
Sjtoet-c-Hofland-c 8- 8
3e klas C
Poat-a-Sport-b 6-10
Rumpen.-a-Tunnelb.-c 4-12
Mijnz.-a-Leeuw-a " 10- 6
Fox-a-A GenKirch-a 10- 6
3e klas D
AwtD.-b-Treffers-a 8- 8
Vink-c-Oph.Boys-a 14- 2
Flesj-b-Barbou-a 10- 6
Spoorz.-d-Koetsjhoes-d 5-11

f I biljarten J|
District Maastricht en Om-
streken KNBB
Cl.
Sjaan-Vr.kring 7-0
Rheingold-Heer 2-5
Noorbeek-Vilt 7-0
Klossers-O.de Klos 2-5
MBV-Keizer 3-4
Ulestr.-La Berceuse 5-2
BCM-Geulle 5-2
Heer 2-Ulestr.2 5-2
C2A.
Ulestr.3-A.Wolder 0-7
DOT-Vr kring 2 5-2
Bunde-Voliere 2-5
Keer-Heukske 2-5
Haverput-Rheingold 2 0-7
MBV2-Vilt 2 2-5
C2B.
Eijsden-MBV 3 3-4
Rheing.3-Gronsveld 3-i
O.deKlos 2-Keer 2 5-2
Kot 2-Bunde 2 5-2
Ketsers-Dot 2 7-0
Heer4-Ulestr.4 5-2
C2C.
deRidder-Heer 5 5-2
A.raak-Haverput2 3-4
Klossers 2-Kot 3 4-3
Concordia-O.de Klos 3 4-3
Eijsden-Bam 3-4
O.O.ltteren-Ulestr.s 5-2
C2D.
Eendr.-O.O.ltteren 2 5-2
St.Geertr.-Eijsden 2 3-4
O.O.Heer-Banholt 5-2
Nazareth-O.deKlos 4 2-5
Gronsveld 2-Noorb.2 5-2
Kot 4-Rheing,4 7-0
C3A.
Keemel-B'Home José 0-9
d.Duuker-Sport 9-0
O.O.ltteren3-Voliere2 4-5
A. Wolder 2-Heukske2 5-4
Bookvink-Rheing.s 0-9
C3B.
Wolder 2-Bookvink 2 9-0
Borgharen-A.Wolder 3 7-2
La Berceuse 2-Geulle 2 0-9
Eijsden 2-Oost 2-7
Keer 3-O.deKlos 5 5-1
C3C.
Mergell.-Eijsden3 9-0
Kots-Keer4 0-9
Kl.Vier2-Eijsden3 6-3
O.O.Heer 2-Heugem 7-2
Victorie-St.Geertr.2 4-5
Ketsers 2-Banholt 2 3-6
C4A.
W.v.Berg-BCM 2 7-2
A. Wolder 4-Sabena 2 4-5
B'Home José 2-Sjaan 3 7-2
d.Duuker 2-Heukske 3 4-5
Haverput 3-Rheingold 6 -M)
Bookvink 3-Klossers 3 5-4
C4B.
La Berceuse 3-800kv.4 5-4
Rheing.7-Haverput4 6-3
Heukske 4-Borgharen 2 4-5
Noorbeek 3-B'Home José3

4-5
Keernel 2-Waalsen 4-5
C4C.
Nazareth 2-Keemel 3 2-7
Victorie 2-Noorbeek 4 5—4
Ketsers 3-D.Duuker 3 7-2
Harm.zaal-Ridder 2 4-5
O.O.Heer 3-Sport 2 5-4
C4D.
Dot 3-00 Heer 4 0-9
Banholt 3-Harm.zaal 2 2-7
St.Geertr.3-Rheing.B 5-4
Eijsden 4-Noorbeek 5 8-1

Kl.Vier'3-Oost2 7-2
CSA.
A.Wolder5-Victorie 3 2-7
MBV4-Nazareth 3 7-2
Bookvink 5-St.Geertr.4 2-7
Borgharen 3-Eijsden 5 2-7
CSB.
La Berceuse 5-deKeizer 2 4—5
'tDiekske2-Kl.Vier4 4-5
Heugem 2-00 Heer 5 7-2
DES-BAM 2 4-5
Mergelland 2-Ketsers 4 7-2
CSC.
MergeU.3-Vilt3 3-6
A.Raak 2-Klossers5 9-0
Noorbeek 6-Keizer3 6-3
Volière 3-DES 2 9-0
Ulestr.6-Keemel 4 9-0
Vr.kring 3-Eijsden 5 7-2
Db-A.
Nazareth-Kot 0-7
Heer-Rheingold 0-7
Sjaan-BCM 2 2-5
Heukske 2-Vr.kring 4-3
MBV-LaBerceuse - 5-2
Voliere-Eendracht 3—4
deKeizer 2-00 Heer 5-2
Db-B.
OO Heer 2-deKeizer 0-7
Vr.kring 3-Gronsveld 3-4
Noorbeek-MBV 2 7-0
Vr.kring 2-Heukske 7-0
BCM-Dot 5-2
W.v.Berg-Heer2 2-5

f / zaalkorfbal {
Eindstanden
2e klasse H
Klimop 14-21
Organon 14-18
NKV 14-15
GKV 14-14
Tilburg 14-14
Excelsior 14-13
Oranje Wit 14-12
Kido'6B 14- 5
3e klasse P
Geldrop 14-23
Ready '60 14-20
OudeGracht 14-16
Sirene 14-14
Boemerang 14-11
Trega 14-10
Fortuna'6B 15-11
DOT 15- 9
Res. 2e klasse P
Sportlust2 14-25
PSV 3 14-17
Deto4 14-16
OranjeWit 2 14-15
Organon 2 14-13
Excelsior 2 14-11
Eindhoven 2 14-10
Klimop 2 14- 5
Zuidl
Heerlen 14-28
Kanaries 14-22
Mariarade 14-18
Deurne 14-15
Eymerick 14-11
Wertha 14- 9
Den Bosch 14- 9
RWB 14- 0
Zuid res. le klasse B
SDO 3 14-23
NKV 2 14-22
Rust Roest 5 14-20
Oude Gracht 2 14-14
Detos 14-10
Organon3 14-10
Sirene 3 14- 9
Mariarade 2 14- 4
Zuid 2e klas A
Fortuna'6B 2 14-22
Organon 4 14-20
NKV 3 14-18
Excelsior 4 14-15
SDO 5 14-15
JongBrabant 2 14- 9
Tilburg 4 14- 7
Kido'6B3 14- 6
Zuid 2e klas B
Tilburg 3 14-22
Kido'6B 2 14-21
OudeGracht 4 14-20
Rust Roest 6 14-20
Excelsior 3 14-15
PSV 4 14- 9
Eindhoven 3 14- 5
Sirene 4 14— 0
Zuid 3e klas A
Rust Roest 7 12-20
Kido'6B 4 12-16
Oude Gracht3 12-13
Deto6 12-11
SDO 6 12-10
Trega2 12- 9
Mariarade 3 12- 5
Zuid 4e klas A
Oranje Wit 4 12-22
Boemerang 2 12-18
Ready'6o 12-16
Deurne 2 12-14
Den Bosch 2 12- 7
NKV 4 12- 5
.Geldrop 2 12- 2
Zuid 5e klas B
Heerlen 2 10-18
Rust Roest 9 10-16
Deto7 10-10
Kido'6B 5 10-10
Eindhoven 4 10- 4
Excelsior 5 10- 2
Zuid 6e klas B
Organon 6 12-23
Boemerang 3 12-17
Fortuna'6B 12-13
DOT412-10
Rust Roest 10 12-10
PSV 6 12- 6
Sirene 5 12- 5
Zuid 7e klas B
Deurne 3 10-16
Ready'6o 3 10-15
Heerlen 3 10-12
OEC4 . 10-11
Wertha3 10- 6
Eisene 10- 0

f / zaalvoetbal J
le klasse A
Yerna 2-Stern B. 0-4
Loontjes-Up Quelle 0-5
Gulpen-Hemelke 0-4
Kollefit-Brouwersw. 2-1
Billy 8.2-Sphinx 2 1-5
Wiegert-Billy B. 8-2
Kanaries-Mat Vaes 5-6
le klasse B
Hoensbroek-Meyers 2 10-1
Marathon 2-Theunissen 1- 3
Oberye-Antwan 8- 4
Gr.Ster-Meetpoint 2-12
Heilust-Kolonia 7- 0
Le Soleil-Vissers Aut. 6- 6
Vaals-Bouwfonds 2 3- 1
le klasse C
Sitt.Boys-Brunssum 2 5-1
Zwaluw-Phoenix 5-7
Letro-Sitt.Boys 5-8
Geleen-Sjuffelke 2-2
PSM-Teddyberen 2-1
Knoteraer-Theunissen 2 10-1
2e klasse A
Loontjes 2-Mat Vaes 2 3-1
All Whites-Diekske 1-5
Flaterke-Sjefke 14-0
Hemelke 2-Delta 5-4
Stap In 2-T1874 8-2
2e klasse B
Boheme-H.Anders 2 4-4
Heeg-Up Quelle 2 3-1
2eklasse C
Marat.3-Laumen2 1-3
Gr.Ster 2-Hadow 4-4
Fortuna-Vissers 2 3-6
Keelk.Kley.2DWS B. 2-1
Quelle-Marat.3 10-1
Jabeek-CantonR.3 5-2
2e klasse D
Laumen 3-Soleil 2 4-7
Leeuwenhoek-Hadow 2 3-3
Heilust 2-CantonR.4 10-2
Eendracht-Joffer 3-4
Marebos-RoodWit 2 3-2
2e klasse E
Zw.Schaap-Born 2-1
Lacroix-Puth.Boys 2 8-2
WagterW.-Phoenix 2 7-0
Bekkers 2-CantonR.2 11-7
SZV-Bongo 8.2 10-3
2e klasse F
Oberye 2-Brikske2 2-1
Geleen 2-Puth.Boys 2-3
Letro 2-Brunssum3 3-4
Egor 2-Postwagen 2-2
Meetpoint 2-Jabeek2 10-2
Marebos 2-Teddyb.2 0-0

3eklasse A
Bohème 2-H.Anders 3 4-3
Pottebr.2-AZVV M. 2-1
Erka-MatVaes 3 7-1
Heeg 2-Up Quelle 3 2-3
3e klasse B
Eysden 4-Mattini B. 7-1
Kilo-Eysden 4 8-5
Pottebr.3-Voliere 2 3-3
Spv.MVV-H.Anders 4 7-1
3e klasse C
Sjotter 2-V.Haaster 4-3
V.Haaster-Maasvog.2 3—4
Sport M.2-Sjotter 2 5-4
Sjork3-Keer 1-5
3e klasse D
MKC-Gulpen 2 0-0
Delta4-Hemelke3 3-3
Gulpen 2-Delta 4 6-2
Hiltonneke-MKC 5-7
Diekske 2-Sphinx 4 4-6
Gulpen 2 kampioen
3e klasse E
Laumen 5-Rood Wit 3 8-2
Sportclub 3-GenneKomm 4-8
Fortuna 2-Laumen 4 1-3
Kolonia 2-Theunissen 3 9-2
3e klasse F
Sportclub 2-Laumen 7 7-2
Fortuna 3-Vissers3 3-5
Ankerß.2-Kolonia3 2-7
Eendracht 2-Laumen 6 3-2
Quelle3-Keelk.Kley.3 3-2
3e klasse G
Maximiliaan-Sitt.B.2 3-2
Zw.Schaap 2-Born 2 6-5
Sjuffelke 2-Bekkers 3 4-2
PSM 2-Maximiliaan 5-2
Adveo 4-Keigel 2 14-2
Sitt.B.2-Bouwkompas 2 3-3
Sjuffelke 2 kampioen
3e klasse H
Sitt.B.3-Beek 2 8-1
Adveo-Keigel 3 5-0
Letro 3-Born3 2-1
Neerbeek-Sitt.B.3 3-6
Zwaluw 2-Bouwkompas 3 2-2
3e klasse I
Brikske 3-Egor 3 7-3
Puth.B.3-Adveo2 4-6
Oberye 3-Brunssum 4 1-5
3e klasse J
Puth.B.4-Adveo3 3-8
Postwagen 2-Intern.2 1-1
Meetpoint 3-Egor 4 2-9
4e klasse A
Stap In 3-Sphinx 5 4-8
Kilo2-Eysden6 5-4
Tornado 8.-Maasboys 2 14-2
4e klasse B
Keer 2-Spv.MVV 2 2-3
Eysden 7-Flaterke 3 7-4
Kanaries 2-Eysden 7 8-8
Sjefke3-DBSV 4-0
Spv.MVV2-Vici 5-4
Circolo-Tornado 8.2 7-5
Flaterke 3-Kilo 3 21-1
■4_* kl_is*sé* f
Eysden 8-Hermsen B. 6-11
Bohème 3-H.Anders 5 8- 2
Hermsenß,-Up Quelle 4 13- 5
4e klasse D
Gr.Ster 3-Paco 2 7-2
Soleil 4-Joffer 2 7-0
4e klasse E
Adveo 5-Meetpoint 4 1-5
Postwagen 3-Jabeek 3 6—4
Groen Wit4-Bouwkomp.4

14-1
Aztecs kampioen
4e klasse F
Zw.Schaap 3-SZV 3 2-3
Postwagen 5-Puth.Boys 5 3-0
Knoteraer 3-Bouwkompas 5

6-5
Postwagen 5 kampioen
Dames
Bouwkompas-Pottebrekers

4-0
Jeugd
j.op 'tRoot-Hercules 2 '13- 3
Wierts-Sportclub 0- 9
Hercules-PetersGel. 2-11
Hercules 2-Pottebr. 10- 1
Sportclub-Cosmos 3- 2
Standen
le klasse A
Wiegert 23-33
Stern Boys 23-32
Sphinx 2. 23-31
MatVaes 22-31
Brouwerswapen 23-27
Gulpen 23-25
Hemelke 22-24
Kanaries 23-22
Billy Billy's 23-21
UpQuelle 23-19
Loontjes 22-18
Billy 8.2 23-15
Kollefit 22-11
Yerna2D 23- 9
le klasse B
Vaals 23-37
Meetpoint 23-36
Bouwfonds 2 23-35
Theunissen 23-29
Le Soleil 23-28
Heilust 23-28
Meyers 2 23-23
Vissers Aut. 23-22
Marathon 2 23-17
Hoensbroek 23-16
Kolonia 22-15
Oberye 23-15
GroeneSter x 22- 9
AntwanD 23- 8
le klasse C
Brunssum 2 23-36
Sitt.Boys 23-33
Sjuffelke 22-32
Knoteraer 23-30
PSM 23-28
Letro 23-26
Bongo Boys x 21-24
Phoenix 23-24
Keigel 22-22
Teddyberen 23-22
Geleen 23-19
Zwaluw D 23-11
Groen Wit D 23- 8
Theunissen 2 D 23- 1
x = 2 punten in mindering
D = degradatie

1 / damesvoetbalg
le Klasse Noord
SSS '18-RKMSV 5-0
Egchel-Merefeldia 1-2
Steyl-Venray 3-5
Reuver-RKHVC 0-0
Quick 8.-MVC 1-0
RKDEV-Wittenhorst 3-2
Stand:
SSS '18 15-27
RKHVC 15-26
Quick B. 17-24
RKDEV 15-23
Reuver 15-21
Wittenhorst 14-18
Venray 16-16
RKMSV 16-9
Merefeldia 17-9
Egchel 17-7
MVC '19 17- 7
Stevl 16-3

le Klasse Zuid
Vlodrop-Brevendia 1-0
WVV-RHC * 6-0
Sportcl. '25-Rapid 1-5
Stand:
WW '28 14-27
Heksenberg 13-20
Rapid 14-20
Sportcl. '25 12-17
Heilust 13-14
Leveroy 2 12-11
Nijswiller 12- 9
Vlodrop 14-8
Brevendia 14-4
RHC 14-2

2e Klasse Zuid
Treebeek-WDZ 2-1
De Ster-DBSV 0-3
De Leeuw-Klimmania 7-0
Kolonia-Mariarade 1-1
Stand:
De Leeuw 14-27
Treebeek 13-21
Keer 14-18
DBSV 14-16
Klimmania 14-16
Haanrade 14-12
De Ster 13-9
WDZ 14- 9
Mariarade 13-7
Kolonia 15- 3

2e Klasse Midden
Susteren 2-Fc Oda 5-0
Roggel-Slekker B. 1-.
KOC-SVH '39 3-2

SVH '39 2-Sittard 0-0

Stand:
SVH '39 14-23
KOC 15-2..
Sittard 13-ra
Slekker B. 13-15
Susteren 2 14-15,
SVH'39 2 15-11

Roggel 14-IQ
OVCS 14- $
Hom 12-8
FC Oda 12- i

Derde Klasse A
Geulse 8.-Nijswiller 2 12-0*
RKVCL-OVCS 2 10-0.
Leonidas-MKC 0-3"
Hulsberg-WW 2 1-2
Sportcl. .25-2-GSV 0-2:

Derde Klasse B
.Rimburg-Passart
Jabeek-N. Einde 1-3.
Weltania-Coriovallum 2.
Schutterv.-Adveo 0-5

Derde Klasse C
LHBMC-Almania IT21 T2
Schinveld-Langeberg 0-^4
Stadbroek-Bom 2-0
Egge-De Ster 2 0-1

Derde Klasse D
Grathem-Linne 0-9
Juliana-RKSNA 2-1

Derde Klasse E
Hegelsom-Helden 2 0-1
Sparta 2-Lottum
RKDEV 2-HRC 0-3
Interregionale Dames
SET-Braakhuizen 2-0
LFRKC-DVC Den Dung 0-12
RKTVC-Herptse B. 0-3
Leveroy-ODC 2-1
VOW-Bavel 1-1
Susteren-NOAD 2-0

/ tafelvoetbal \
Hoofdklasse.
Driftwood-Bergz.B. 6-2
Scherp Vor-D'rEek 6-2
N'hagen-'t Poortje 6-2
deKloppers-Petit B. 3-5
Bl.Angels-Smile B. 6-2
Petit 8.2-Kickereck 5-3
Stand.
Peut Boys'6B 22-35
Smile Boys 22-27
Scherp Vor 22-25
Driftwood 22-25
't Poortje 22-24
Blue Angels *22-23
Bergzicht Boys 22-23
Nieuwenhagen 22-22
DeKloppers 22-19
D'rEck 22-19
Kickereck 22-13
Petit Boys'6B 2 22- 5
Eerste klasse A.
Bergsch.-Trappedoelies 2-6
Stampers-Scherp Vor 2 6-2
Graefke-Galouppe 3-5
Mergell.B.-deLeeuw 5-3
Corner-Brouwkeetel 4-4
Zinkviulke-Torero 3-5
Stand.
Dr Brouwkeetel 22-36
Galouppe 22-32
De Corner 22-32
Torero 22-30
'tZinkviulke 22-25
De Stampers 22-Z3
Trappedoelies 22-23
't Graefke 22-21
Mergelland Boys 22-1.4
Bergschot 22-14
ScherpVor 2 22-13
De Leeuw 80 22- 'I
Eerste klasse B.
Meppers-N'hagen2 6-2
Brugske-Cartouche 8-0
O.Heide-Stalletje 2-6
Vogelzank-Striegiezer 2-<
Angie 8.-Olympia 3-5
Smile 8.2-Bl.Angels 2 8-0
Stand.
Nieuwenhagen 2 22-37
Olympia 22-31
Angie Boys 22-3*
De Meppers 22-29
'tBrugske 22-24
Oude Heide 22-23
Blue Angels 2 22-22
'tStalletje 22-16
Vogelzank 22-15
Smile Boys 2 22-14
'tStriegiezer 22-12
Cartouche 22- 9
Tweede klasse A.
Nijswiller-Schuuvers 6-2
Oriënt 8.-Brugske 2 6-2
De Mechel-Krutzke 2-6
Stand.
'tKrutzke 17-32
Oriënt Boys 78 17-28
DeZoefjes 17-23
Nijswiller 17-23
'tBrugske 2 17-15
'tGeulkeATß 17-13
Tweede klasse B.
Paniekz.-Stampers 2 4-4
Cand.light-Zoefjes 2 5-3
Dr Eek 2-Nijswiller 2 8-9
'tPoortje 2-deMolen 4—4
Stand.
Pipoßoys 18-35
Dr Brouwkeetel 2 18-2»
Dr Eek 79-2 18-25
Candlelight 18-24
Paniekzaaiers 18-2£
Tweede klasse C.
Dug Out-Bergschot 2
Kokkie 8.-de Kroon 2-%
Bergz.B.2-Hopel 8-0
Olympia 2-Brouwersw. 4-4
Pipo 8.2-de Veldhof 6-2
Stand.
Bergzicht Boys 2 20-37
Bergschot 2 20-31
De Kroon 20-29
Olympia 2 20-23
'tBrouwerswapen 20-20
Tweede klasse D.
Watert.-Stampers 3 4-4
Kickereck 2-Treffers 8-0
Torero 2-Koom En 6-2
Galouppe 2-Olympia 3 7-1
Stand.
Kickereck 2 18-33
DeWatertoren 18-31
Torero 2 18-22
Driftwood 2 18-20
Koom En 18-19

NTVB-competitie.
Ere-afdeling.
Karrewiel-Scory b 2^>6
Zw.Ridders-Jojo b 6-2
Millner b-Boskab. 0-8
Miranda-Leeuw b 4-4
Hakkers-Wien 4-4
Wien 2-Smidterb 4-4
Overg.klasse A.
Verdw.Viss.-Waardhofb 7-1
Beat b-Brook 3-*
DATb-de Pluim 4-4
StarClub-Verdw.Viss.2 8-0
Cramignon-Survivors 2-6
Overg.klasse B.
Blauw Wit-Hakkers 2 0-8
Smidter b 2-Hubetsy b 3-5
de Poart-de Heide 8-0
Hoekje-O.Mert 4-
de Sport-Eagles 4-
Angelina b-Koningsw. 4-4
Eerste klasse A.
Verdw.Viss.3-Pigals 2 4-4
deCol-Stadion 5-J
Camontagne b-Jokers 8-0
dePitsers-Stadhoes 3-5
deSingel-Borgharen 8-«#
Eerste klasse B.
Bon Voyage-Camontagne b2 .B^o
De Smeed-Lieuwke 2-6
Waardh. b2-O.Eysden 2-4
Petiteres.-Dolomiet 2-#
Eerste klasse C.
Koningsw.2-Miranda 2 6-2
Mariaveld-de Poart 2 7-1
Roberto b-Meetpoint 8-0
Wien 3-Drop Inn 6^-2
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Van onze volleybalmedewerker

HEERLEN - Vorige week voelde Pancratiusbank/VCH zich
prima op haar gemak in de kleine speelzaal van Activia in St.
Anthonis! De Noordbrabantse runner-up kreeg verrassend
klop en op grond van die ervaring beperkte coach Ger Spijkers
zaterdagmiddag de uitloopruimte rond het speelveld in de
ruim bemeten Kaldeborn voor de confrontatie met Symma-
chia. De 'truc' werkte twee sets perfect. Daarna was er voor het
Heerlense volleybalsextet geen doorkomen meer aan: 2-3 (15-
-5, 15-7, 13-15, 10-15, 10-15).

Van onze medewerkster
LISETTE MEYRINK

Van onze medewerker
JOKERSTEN

" Het
kampioens-
team van
SLTC. Vlnr.
Timmers,
Bakker, Soons,
Savelkoul en
Bokhorst.

Foto:
FRANS
RADE

Chantal Dautzenberg naar een hoge
persoonlijke score. Het verlies van
de derde set was voornamelijk het
gevolg van nieuwe omzettingen,
waardoor zowel in de pass als in de
lage verdediging de nodige steekjes
vielen.' Trainer Jos Geraedts daar-
over: „We werken al vooruit naar
het volgende seizoen. Dat gaat logi-
scherwijs gepaard met wat risico's."

king steeds moeizamer. Op inzet
werd een 9-12 tussenstand nog om-
gebogen tot 13-12. In de eindfase
vormde het Roosendaalse blok
evenwel een niet meer te nemen
horde: 13-15. Het begin van een tota-
le ommezwaai. Symmachia inha-
leerde de setwinst als bevrijding-
brengende zuurstof en begroette elk
puntje met toenemend enthousias-
me. Bij gebrek aan effectieve aan-
valsoplossingen liep Pancratius-
bank/VCH vergeefs storm tegen de
nu solide netverdediging van de
gasten: 10-15 en 10-15. „De controle
maakte plaats voor dom rammen.
Dan is het snel bekeken. Net als in
de heenwedstrijd. Toen konden we
ook het karwei niet afmaken na een
0-2 voorsprong in sets," aldus een
teleurgestelde Ger Spijkers.

Pancratiusbank/VCH 2 boekte een
ruime 3-1 (15-8, 15-3, 9-15, 15-3) zege
op Nashua/VCG. In een experimen-
tele opstelling reikte met name

Bokhorst helpt SLTC aan titel
Golfbiljarters
overtuigend

"Ontreddering in de VCH-verdediging. De Symmachia-aanval heeft toegeslagen. De Heerlense
volleystersverloren het duel. ; Foto: DRIES LINSSEN

De hockeyheren uit Heerlen
nen op routine uiterst beheers'
3-0 van Groen Wit. Beide pl°
hielden hun verdedigingslinie'
eerste helft goed gesloten waaf
de wedstrijd zich voornameli)1
het middenveld afspeelde. Na
kwam Heerlen op 1-0 uit een'
vrije slag die door Peter Pa*1
Leeuw werd opgevangen en ''maakt. De druk was van de ke'
Heerlen zetten haar offensieve
pak door. Henk van Rijswijk S1
de uiteindelijk de tweede tr
waaraan Peter Paul de Leeu^
derom het derde en tevens 1*
doelpunt toevoegde. De dame*
Heerlen wonnen in Blerick me'
waarmee de ploeg zich aan kop
te handhaven in de tweede K'
De ploeg heeft in een nek aai*
race met ondermeer deploege'
Concordia en Huac nog een 'weg te gaan om de leiding
bouwen.

KERKRADE - Het eerste he-
renteam van Kerkrade bleek
afgelopen zondag niet te klop-
pen. In een uiterst spannende
wedstrijd wist de ploeg zich
met een 2-2 gelijkspel staande
te houden tegen de ploeg van
Helden. Een uiterst fraaie
prestatie van deze ploeg die na
een het gelijkspel van vorige
week tegen koploper Deurne
liet zien in goede vorm te zijn.
De stijgende lijn die de ploeg
etaleert, belooft dat er de ko-
mende wedstrijden nog het
een en ander verwacht kan
worden. De Kerkraadse da-
mes haalden afgelopen zater-
dag twee winstpunten binnen
dank zij de 1-0 winst op de
ploeg van Helden. In deze
ploeg heeft zich een aantal om-Met een surplus aan technische ba-

gage en overzicht leek Pancratius-
bank/VCH op een probleemloze
zege af te stevenen: 15-5 en 15-7.
Vanaf het derde bedrijf bleef de
goede service- en rallypass welis-
waar intact, maar verliep de afwer-

Pancratiusbank/VCH 3 veroverde
in grootste stijl de derde opeenvol-
gende titel in de derde divisie. Te-
genstander Nuvoc uit Veldhoven
vervulde een figurantenrol tegen de
oppermachtige thuisploeg, die in
slechts vijftig minuten speeltijd het
karweitje klaarde: 3-0 (15-6, 15-1, 15-
-4), voordat de kampioenschapsbe-
ker met bubbelrijk vocht gevuld
kon worden. Zonder aanvoerster
Riet Teuben, die dit seizoen door
een blessure niet meer in actie
komt, greep Datak/VCL in Venray
moeizaam de winstpunten: 0-3 (6-15,
14-16, 12-15) en bezegelde daarmee
het degradatielot van . opponent
Rooyse VK 2. In Goes vochten Myti-
lus en Datak/VCL 2 een pittig duel
uit, dat de equipe van Jeu van Mill
kostbare winstpunten opleverde:
1-3 (15-6, 6 7-15, 13-15, 9-15).

Van onze medewerker
HARRY SCHOLTES

Sinison-junioren
weren zich goed

BRUNSSUM - De juniores van
worstelvereniging Simson Schaes-
berg hebben bij Afcent Brunssum
deelgenomen aan een internatio-
naal toernooi volgens de Ameri-
kaanse stijl. Juist met deze stijl had-
den de jongens van jeugdtrainer
Marcel Quadvlieg wat moeite, maar
zij boekten goede resultaten.

16,5; 3. Kerkrade, 15,5 (193 -191); 4. GTR 15,5 (204 - 207);
5. Ready 11; 6. ATIVU 5.

In de tweede klasse kon ATIVU-2 in de
beslissende partij tegen Nieuwenhagen
1,een 4-2 zege pakken, zodat zij de kam-
pioen in deze afdeling werden.
Andere uitslagen: Voerendaal-1 - Bruns-

sum-3: 3-3; SLTC-3 - GTR-3: 2,5 - 3,5.
Eindstand: ATIVU-2 21,5 ; 2. Nieuwen-
hagen 20; 3. GTR-3 16,5; 4. Brunssum-3
12 (101 - 117); 5. Voerendaal-1 12 (197 -253); 6. SLTC 8.

Van onze tennismedewerker
HULSBERG - SLTC 1
heeft de kampioensbeker
van de Hans Schafer win-
tercompetitie in ontvangst
mogen nemen. In de laatste
wedstrijd tegen Ready 1,
namen zij geen enkel risico
en stelden Tony Bokhorst
op in drie partijen. Zij won-
nen dan ook met 6-0. Pascal
Savelkoul had niets in te
brengen tegen Bokhorst.
Hij verloor met 8-3. Voor
Ready betekende dit de
tweede nederlaag in het
weekeind. Want eerder had-
den zij ook van Kerkrade
met 4-2 verloren. Mede door
het 3-3 gelijke spel tegen
GTR kwamen de Kerkrade-
naren op de derde plaats te-
recht. In de laatste wed-
strijd in deze klasse ging de
overwinning naar Bruns-
sum door met 4-2 te winnen
van ATIVU. Eindstand: 1.
SLTC 26,5; 2. Brunssum

De uitslagen: 34 kilo, Sjeng Kersten 4e, Ro-
ger Westdorp se; 37 kilo, Hackan Kaya 3e,
Johan Verwoert 4e; 45 kilo. Jan Willem He-
inrichs le, Clif van Bekkum 2e, Frits Ver-
woert 3e; 49 kilo, Huub Kessel le tevens
stijlprijs, Stefan Ryszko se; 53 kilo, Danny
Hendriks 2e; 60kilo, Frank van Bekkun 4e.
Ploegenrangschikking: l.Afcent Bruns-
sum, 2.Afcent Brussel, 3.Simson, 4.Frank-
furt, ö.Afcent Genk, 6.Afcent Duisberg.

„Ik ga niet zoeken naar excuses. We liepen met het
hoofd in de wolken, na de goede prestatie van vorige
week en zijn daarvoor terecht afgestraft." Pancratius-
bank/VCH coach Peter Arets had er behoorlijk de pest
in na de forse 0-3 (7-15, 7-15,13-15) nederlaagtegen Peel-
push. Het pak slaag was grotendeels te wijten aan de
uitermate zwakke blokkering van de Heerlenaren, die

In de derde divisie herstelde Pancratiusbank/VCH 2
zich op formidabele wijze tijdens het treffen tegen
Janssen & De Jong/VC Hom. De Middenlimburgers
waren oppermachtig in de eerste twee sets, maar de
thuisploeg beschikte, na ruim twee uur spelen over de
langste adem: 3-2 (4-15, 5-15, 15-13, 17-15, 15.12). Voor
Furos werd zaterdagmiddag in Boxmeer het degrada-
tielot bezegeld. Drie basisspelers miste interimcoach
Huub Vossen voor de ontmoeting tegen VCE. Met Fred
Körver terug in de ploeg en Pascal Rauwer als prima
vervanger, vochten deKerkradenaren met bezlielingin
deze aantrekkelijkekrachtmeting, die pas in de slotmi-
nuten beslist werd in het voordeel van de thuisploeg:
3-2 (15-10, 12-15, 11-15, 15-9, 15-11).

mensen lagen eruit. Daarom b \
Limburgse equipevrij spel. D<i
zoneverdediging die ze teg<
gen, vormde geen enkel prol
In de eerste fase waren het de'■ters die tegen een hoog scW
centage raak schoten, vanul
posities. Voordat de thuisclii
echt in de gaten had, keken ze
een 7-25 achterstand aan.
stand-in coach Orelio was d>
moment om debankspelers aai
te laten komen. Titanus deed
daaropvolgende minuten ietsl
Het verschil bleef echter rond
punten schommelen.

ST. MICHELSGESTEL -Braggarts heeft een zeer ge-
makkelijke overwinning be-
haald op Titanus: 59-99. De
Stars uit Kerkrade waren dit
weekeinde vrij, maar werden
aangenaam verrast door het
bericht dat het 3e team van
Braggarts concurrent Hoppers
in eigen huis met een punt ver-
slagen had: 67 - 68. Dit resul-
taat betekent dat Kepu kam-
pioen is geworden in de eerste
klasse en volgend jaarnaar de
overgangsklasse zal promove-
ren. Daar zal het dan ook moe-
ten gaan spelen tegen het eer-
ste team van de Heerlense
Braggarts.

De Heerlenaren hadden een makke-
lijke zaterdagmiddag. Titanus dat
de laatste weken een aantal opmer-
kelijke uitslagen had bewerkstel-
ligd, was getergd door een aantal
blessures. Met name de langere

Drie minuten voor de pauze I
de Braggarts ditverschil nog U
27-42 naar 31-57. Na de rust lie
niet meer zo soepel. Orelio:
onze scores valt niets op te m*
Titanus scoorde echter te cc
digen te veel.De verdedigingIen toe een ware gatenkaas".
laatste minuten zetten de Hee
ren nog een press aan om de
sche grens van 100af te dwing
de allerlaatste seconde leek <nog aan te komen. Een te solisl
actie van Michael Jordan B(
leverde echter niets op.

Kerkraadse hockeyheren delen punt

Heerlen ruitineu
langs Groen Wit

zettingen voorgedaan w
mee de ploeg momenteel j
maal draait.

VCH 3 verovert in stijl derde titel op rij

Vergeefse stormloop VCH

Inpakken
en
wegwezen

HEERLEN - In de voorlaatste wed-
strijd in de ereklasse golfbiljarten
won Bergeroder Balke in Heerlen
met 5-1 van Brand Taveerne uit Sit-
tard.
Door dezezege kwam het Heerlense
team op een gedeelde vierde plaats.
Rainer Ruzicka, Henk Geurts, Paul
Hazen, Rob van Ree en Renè Sij-
stermans wonnen voor de thuisclub
de vijfpartijen. Fred Revenich red-
de voor de Sittardenaren de eer. Het
op de derde plaats staande De Pint

Voor de Kerkradenaren scoö9
Jean-Pierre Geuskens, Arno J3man, Ger Krichelenberg en 3
Houben. Ton Wagemans en n
Aben deden zulks voor 't Krie^

uit Heerlen kwam tegen Biejj
ders uit Echt niet verder dan
puntenverdeling. Via Arno Tujj
en Paul Hendrikx namen de £j
naren een 0-2 voorsprong- i
Pierre Ritzen, CliveKoster eü 1
Carlitz zetten de Pint op 3-2,.1
Henk Ritzen won de slotparti)i
Biej Aolders: 3-3. GBC KlotU
thuis met 4-2 van 't Krietje. J

De eindstrijd was een geslaagde af-
sluiting van een toernooi dat liefst
tien speeldagen in beslag nam. Bei-

BRUNSSUM - De tweede uitgave
van de indoor softbal competitie is
gewonnen door Sphinx/HSCM. De
Maastrichtenaren zegevierden na
een zinderend spannende finale met
23-21 tegen Samacols Kerkrade.

Softbalcup voor HSCM de teams maakten er een evefl'
kend als flitsend duel van. Naz
rondes had Samacols nog de ?
uitzichten op de trofee. In de*''tende slagbeurt was het eV<j'
HSCM dat met agressief honkjj
de score in positieve zin kon ofl
gen.

Het duel om de derde en vierde p'3^)sen Cheetahs en de dames van SaJ^eindigde in een 31-21 overwinning v°^
negental van Beek.
Eindstand: 1. HSCM; 2. Samacols; 3.'
tahs; 4. Samacols(dames); 5. All Star*.
macols (junioren); 7. Condors; 8. HS"
mes).

Gewichtheffes verdienstelijk
SCHAESBERG - De worstelaars van
Simson zijn kampioen van Nederland.
Hier ziet U dekampioenen bezig met
het opruimen van de matten nadat
duidelijk is geworden dat
tegenstander Olympia weigert te
worstelen. De Simson-atleten keren
onverrichterzake huiswaarts, het
plezier om de titel is er echter zo te
zien niet minder om.

Van onze medewerker EDDY BUDÉ v
MEISSEN- „Veel ervaring opgedaan. Ze gaan vooruit", was de tev»^constatering van Simpelveldenaar Piet Strolenberg, coach van de -1.
nale gewichthefploeg. 'Zijn jongens'hadden natuurlijk nauwelijks
te brengen tegen het geweld dat met name de Oostbloklanden ten fspreiden op het jaarlijkseBlaue Schwerte-toernooi. De manier waar-j")
gewichtheffers Roger Godschalk en JohnnyLennartz zich teweer ste
stemde de hoogste technische baas echter tot volle tevredenheid. «/De Oranjeploeg, bestaande uit Rosalina (Nijmegen), Godschalk en I
nartz (beiden Simpelveld) acteerden met wisslend succes. Godscha1 j
haalden een uistekende vijfde plaats in de categoric tot zestig kü°*l^Het Helios-talent rijkte tot een coëfficiententotaal van 298 (85 kü°*
trekken en 105 kilogram stoten).
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Van onze medewerker PAUL DEMELINNE
LANDGRAAF - Degradatie voor Datak/VCL is, nuch-
ter bekeken, nog maar een kwestie van tijd. De volley-
balequipe uit Landgraaf wil evenwel met opgeheven
hoofd (voorlopig) afscheid nemen van de eerste divisie.
In het kader van dat streven zorgde men zaterdagmid-
dagvoor een opzienbarende stunt door titelfavoriet Va-
rel/CW onderuit te halen: 3-2 (9-15, 15-8, 15-13, 5-15, 15-
-9).

Niet gespeeld
toch kampioen

Titel voor Kerkraadse basketballtDegradatielot Furos bezegeld

Stuntzege
Datak/VCL

traag en laconiek functioneerde. Peelpush coach Bert
Sterken had zijn beste netverdedigers aan de buiten-
kant geposteerd. Een taktische variatie waarmee de
hoekaanvallers van de thuisploeg geen weg mee wis-
ten. Datak/VCL 2 maakte het, met aanvaller Hans Gee-
len in een absolute hoofdrol, Moonen/VVK bijzonder
lastig. Door domme pech kon een 14-10 voorsprong in
de openingsset niet verzilverd worden en bleefde belo-
ning voor goed spel in de vorm van een wedstrijdpunt
uit: 1-3 (14-16, 10-15, 15-7, 5-15).

Van onze medewerker
TIBERT LAGARDElijnen, was Datak/VCL in de barrage van meet af aan

weer de toonaagevende ploeg: 15-9.

De basis van het succes lag opgesloten in een ditmaal
goed functionerende netverdediging. Daarnaast zette
een scherpe service het kwetsbare stopsysteem van Va-
rel/CW permanent onder druk, vooral in de tweede en
derde set. De inspanningen eisten hun tol tijdens de
vierde ronde, die Reinaerts liet schieten om enige spe-
lers rust te gunnen. Met het basissextet terug tussen de

Aan de opzienbarende winst viel niets af te dingen. Da-
tak/VCL, met de van een blessure herstelde Ramon
Jungbauer terug in de basis, was de constantere ploeg
in dit spectaculaire duel. „Een prima teamprestatie,
waarbij we reikten naar het niveau dat ons in december
de nodige punten heeft opgeleverd," oordeelde coach
Wim Reinaerts.

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
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