
OpmarkelijkLimburgs Dagblad
72e jaargang nr. 96.IDinsdag 24 april 1990.

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

CAO bij NS
zonder FSV
JTRECHT - Na een lange pe-
?°de van moeizaam onder-
indelen is er een nieuwe

yvO voor de 26.000 werkne-
?ers bij de Nederlandse
.Doorwegen. De Vervoers-J°nden van FNV en CNV, de
leniging van Hoger Spoor-

wegpersoneel en NS onderte-
,eriden gisteren het contract,
*t een looptijd heeft van 1 ja-
uari 1990 tot 31 maart vol-end jaar.

r°te afwezige bij de onderteke-ns was de spoorwegvakbond
r*, die de CAO op het gebied van

lonen veel te mager vindt. De
I ereenkomst voorziet in een struc-j/ele loonstijging van 3 procent,

ft uitkering van 500 gulden ineens
l een eenmalige uitkering van een

van het jaarloon.
e PSV heeft steeds vastgehouden
ft een loonsverhoging van 4 pro-

j ftt structureel. Voor dat doel leg-
l bond op 9 april het treinver-er grotendeels plat.

j°or de overige bonden waren de
Orh' a*e Paraërafen echter voldoende
£ hun aanvankelijke looneisen
iJ-'s in te slikken. Zij accepteerden
£«■ de gedifferentieerde (0,2-2 pro-
yt) extra salarisverbetering voor

Ber personeel.

PSV houdt donderdag een ver-
kering voor de kaderleden. Daar-■ Zal worden besloten wat de stra-

Sic van de bond voor de komende
fiode zaj z jjn __i_)at kan uiteenlo-

to(
ri van het gedogen van de situatie
* het uitroepen van een nieuwe
jjfking",aldus bestuurder H. in het*fthuis.

het weer

ENKELEBUIEN
jMeLE

"ftid S w'sselendbewolkt en de
o* dagtemperatuur bereikt
tj *>eveer 18 graden. In de mid-
|w? avondkunnen er enkele

len vallen. Hierbij is on-
tft er niet uitgesloten. Er staat

ttiatige noordoostenwind,
(qp r tijdens buien kan deze
i, ttemen tot krachtig. Van-

c*lt zakt het kwik naar 6
Va<»en.
'fefr actuele informatie be-
lt, l*ende het weer in Limburg
Uftt u bellen 06-91122346

VANDAAG:
snHj!1 °P= 06.24 onder: 20.54
«."'«op: 05.35 onder: 20.30
ÏJHGenC°P: 06.22 onder: 20.55

*a«op: 05.55 onder: 22.05

Albert Heijn:
later werken
kan vrijwillig

ZAANDAM - De individuele
werknemer bij Albert Heijn mag
kiezen of hij tot half zeven wil
werken of er om zes uur mee op-
houdt. Dat is het voorstel van de
Albert Heijn-directie dat van-
daag via een eigen televisiejour-
naal in allefilialen te zien z;al zijn.

Niemand is verplicht zijn huidi-
gewerkrooster aan te passen. De
directie van Albert Heijn heeft er
alle vertrouwen in dat het voor-
stel een warm onthaal bij de
werknemers krijgt, zo zei direc-
tie-voorzitter J. Hunfeld gister-

avond in Zaandam op een pers-
conferentie.
De Dienstenbond FNV noemde
het voorstel 'puur negatief. De
acties gaan gewoon door met na-
druk op de grote bedrijven
Vroom en Dreesmann, Hema en

Albert Heijn. Vandaag zijn sta-
kingen voorzien in ondermeer
Heerlen, Geleen en Hoensbroek.
Het Heijn-plan geldt voor alle
36.000 werknemers, ook oproep-
krachten en parttimers. Tegen-
over later werken staat een toe-
slag, net als bij werken op zater-
dagmiddag en op de koopavond.
„Het heeft allemaal lang genoeg
geduurd. We zitten in een impas-
se", za zei directeur-operations J.
Andreae van Albert Heijn.
Het concern blijft overigens het
compromisvoorstel (open tot
half zeven) steunen.

Enorme schulden
Bonn.stelt Oost-Berlijn ook voor de
schulden van bedrijven te: waarde-
ren tegen een koers van één op
twee, waardoor de enorme schul-
denlast in feite wordt gehalveerd.
De regering-De Maizière wil dat de
schulden van de bedrijven worden
geschrapt, om de start in de vrije-
markteconomie te vergemakkelij-
ken.
Om de te verwachten werkloosheid
te kunnen opvangen, wil de rege-
ring-Kohl dat begin juli in de DDR
een werkloosheidswetgeving naar
Westduits model wordt ingevoerd.
Vrijdag debatteert het parlement in
Bonn over devoorgestelde monetai-
re, sociale en economische unie tus-
sen beide Duitse staten. De sociaal-
democratische kanselierskandidaat
Oskar Lafontaine begroettte het be-
sluit van de regering. CD U-secreta-
ris-generaal Ruhe sprak van een
'historisch aanbod. Ook de CSU en
de FDP reageerden positief.

Bundesbank
De Bundesbank wilde een algeme-
ne wisselkoers van twee op één,
waarbij de miljarden die de DDR nu
nog uitgeeft voor subsidies van de
eerste levensbehoeften, als loontoe-
slagen zouden worden betaald. De
bank is desondanks akkoord ge-
gaan met de plannen. „Het is een
politiek besluit", aldus de woord-
voerder.
De Duitse Industrie en Handelska-
mer noemde de plannen 'vol risi-
co's'. Minister van financiën Waigel
zei geen gevaren te zien voor de sta-
biliteit van de D-mark. Uit angst
voor inflatie en hogererente duikel-
den de koersen op de beurs van
Frankfurt.

DDR krijgt D-Mark tegen, koers één op één

O-Duitsland positief
Van onze correspondent

BONN/BERLIJN - In Oost-
Duitsland wordt begin juli de
Westduitse rri&rk ingevoerd te-
gen een koers van één op één
voor lonen en pensioenen. Er
zal echter geen compensatie
komen voor de wegvallende
subsidies op primaire levens-
behoeften. Dat besloot de con-
servatief-liberale regering-
Kohl gistermiddag in Bonn.
De Oostduitse regering vindt
dat de voorstellen in de rich-
ting gaan van de ideeën die
premier De Maizière vorige
week in zijn regeringsverkla-
ring heeft omschreven, hoe-
wel niet aan alle verlangens te-
gemoet is gekomen.
De regering-Kohl bepaalde: verder
dat Oostduitsers spaartegoeden tot
4000 DDR-mark kunnen wisselen
tegen evenveel D-marken. De rest
van het spaargeld zal tegen een
koers van twee Oostmarken tegen
één Westmark worden gewisseld.
Om speculanten de wind uit de zei-
lente nemen, geldt dezeregeling al-
leen voor spaartegoeden die op 1 ja-
nuari waren geregistreerd. Voor de
rest geldt een koers van één op drie.

Amerikaanse militairen door klap op snelweg geslingerd

Veel gewonden bij ongeluk
met legerbus in Spaubeek

Van onze verslaggever
SPAUBEEK - Bij een botsing tus-
sen een Amerikaanse legerbus van
de Afcent en een personenauto op
de autosnelweg A-76 ter hoogte van
de afslag bij Spaubeek is gister-
avond even na acht uur een voorals-
nog onbekend aantal van de acht-
tien inzittende militairen zwaar ge-
wond geraakt. Zij lagen verspreid
over het wegdek en in de greppel.
Ook de uit Stem afkomstige be-
stuurder van de personenauto is er
zeer slecht aan toe.
Over het exacte aantal gewonden
kon de Beekse rijkspolitie gister-
avond laat nog geen enkele medede-
ling doen, doch zij sloot een aantal
van negen zwaargewonden niet uit.
Een woordvoerder van het korps
liet weten dat de achttien soldaten-
die vanuit het Westduitse Bremen
op weg waren naar een Afcent-basis
in België - in allerijl naar de zieken-
huizen in onder meer Heerlen,
Maastricht en Geleen zijn overge-
bracht. „Maar een deel van hen kon
na medische behandeling het zie-
kenhuis weer verlaten," aldus de
politie-woordvoerder.

Het ongeluk gebeurde toen de be-
stuurder uit Stem bezig was aan een
lange inhaalmanoeuvre, waarbij hij
met zijn voertuig de legerbus in de
linkerflank raakte. Daarop sloegen
zowel de personenauto als de bus
diverse malen over de kop, waarna
de automobilist in de greppel langs
de rijbaan belandde en zijn voertuig
vrijwel onmiddellijk vlam vatte. De
bestuurder van de autobus raakte
bekneld, maar kon door dc- met
groot materieel uitgerukte hulpver-
leningsdiensten tijdig worden be-
vrijd. Daartoe moest de autosnel-
weg enige tijd deels voor het ver-
keer worden afgesloten, hetgeen fi-
levorming tot gevolg had.
De rijkspolitie is onmiddellijk een
uitgebreid onderzoek gestart naar
de toedracht van het ongeval. Om-
dat diverse automobilisten hebben
verklaard dat zij de bestuurder van
de personenauto kort te voren over
de linker rijstrook zagen slingeren,
sloot de politie gisteravond alcohol-
misbruik niet uit.
Als gevolg van het vervoer van ac
vele slachtoffers naar de diverse zie-

kenhuizen, bestond zelfs geruime
tijd een acuut tekort aan ambulan-
ces voor eventuele andere noodge-
vallen in de wijde omtrek. Zo kon
een sporter die in Übachsberg zijn
been had gebroken, niet direct ver-
voerd worden.

# Van alle kanten toege-
snelde hulpverleners helpen
de uit de verongelukte bus
geslingerde Amerikaanse
Afcent-militairen. Alle
achttien inzittenden moes-
ten meer of minder ernstig
gewond naar het ziekenhuis
worden vervoerd.

Foto: PETER ROOZEN

Kruisvereniging
verhoogt loonbod

BUNNIK - De Nationale Kruisvere-
niging (NK), de werkgeversorgani-
satie in de wijkverpleging, de
kraamzorg en de tuberculosebe-
strijding, heeft gisteren de vakbon-
den een loonsverhoging van 3,5 pro-
cent geboden. Tot nu toe had de NK
slechts 2 procent te bieden voor de
verbetering van de salarissenvan de
20.000 werknemers in het kruis-
werk. De Nederlandse Maatschap-
pij voor Verpleegkunde (NMV) gaat
samen met de Vereniging Verple-
genden en Verzorgenden in Op-
stand (VVIO) acties beginnen.

'Trio van Milaan' opent
aanval op Rinus Michels

Van onze sportredactie

ZEIST - Marco van Basten, Ruud
Gullit en Frank Rijkaard hebben de
aanval geopend op Rinus Michels.
In een laatste, vertwijfelde poging
Om Johan Cruijff alsnog bij Oranje
in het zadel te helpen, brachten het
'trio van Milaan' en bevriende jour-
nalisten van Johan Cruijff het

zwaarste geschut in stelling en zeg-
den het vertrouwen in Michels op.

„De maat is vol. Wat Michels heeft
gedaan, is laag", aldus Van Basten
in De Telegraaf. Van Basten, die
zegt mede namens Rijkaard en Gul-
lit te spreken, verwijt Michels dat
deze eerst de spelers heeft gebruikt
om Thijs Libregts als bondscoach
weg te werken en vervolgens dezelf-
de spelers heeft genegeerd toen er
een nieuwe leidsman voor de eind-
ronden van het WK in Italië moest
worden benoemd.

Michels reageerde furieus op de
aantijgingen, maar weet ook dat hij
door de oorlogsverklaring in een
moeilijke situatie terecht is geko-
men.
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Regering wil af
van starre VUT
overheidssector
DEN HAAG- Hetkabinet wil al ko-
mend jaar bij de onderhandelingen
met de ambtenarencentrales even-
tuele aanpassing van de regeling
over vervroegd uittreden aan de,
orde stellen. Daarbij wordt gekeken
naar zowel de ontwikkelingen van
de VUT in de marktsector als naar
de situatie op de arbeidsmarkt.
Tot die slotsom komt de minister-
raad in het regeringsstandpunt over
het heroverwegingsrapport 'VUT in
de collectieve sector. Dat stand-
punt moet nog worden voorgelegd
aan de centrales voor overheidsper-
soneel in het centraal georganiseerd
overleg in ambtenarenzaken.
Aanpassingen van de huidige VUT-
regeling zijn deeltijd-VUT, of gelei-
delijke vervanging van werktijd
door VUT-uren. Ook zou het uitke-
ringspercentage in verhouding kun-
nen staan tot de leeftijd waarop de
ambtenaar van de VUT gebruik
maakt. Een lagere uitkering naar-
mate men vroeger uittreedt ligt dan
voor de hand.
De afgelopen vijfjaar zijn de VUT-
uitgaven in de collectieve sector
verdrievoudigd. De varianten die
meer flexibiliteit in de werktijd van
de oudere ambtenaar mogelijk ma-
ken, verhogen de belasting van het
management. Overeenstemming
hierover tussen de werkgever en de
bonden is daarom onontbeerlijk, zo
concludeert het kabinet.

(ADVERTENTIE)

Vergaderingen - seminars - cursussen - recepties -
jubilea - feestjes en partijen in Maastricht.
Grand Hotel de L'Empereur! JL
- Direkt tegenover het centraal station. _fflTE^lLl^'Kl^3' 3^-^Vergaderarrangementen op aanvraag. ilflltiM -jSkh^sj*^^ ;ffff^*
Gerenommeerd restaurant la Couronne !r iflj3b^fe|Bs^^^^fe^t| _§3ï5.

' en appartementen, sauna, zonnebank, 'jP^^^^^^^h^Ss| Pptt

la.-' i f>l :FVI tl ifii iJUtiVsttmia II ITH ll>H" ' ■ ■ ' |MIB >*■^mmmmW^^^^^^^^^^^^^^^
"imijijl Stationsstraat 2 Telefax 043-216819
mmS 6221 BP Maastricht Telefoon 043-213838

(ADVERTENTIE)

Prijsvoordeel
\\\ \ PALM BEACH ZONNEHEMEL Voorzien

f ■■,\\\\v "\ van 6 UVA-lampen, handig zwenk-
\\\\\ ■» statief. Tijdklok tot 60 minuten, met
\\\y vSk automatische afslag. In wit/grijs.

i \XV 1 Jaar fabriekssarantie met service
\ A\ " __________M__M_M______________

Um^^-^^SSÊm Waarom zullen we duur doen.
"*^^g jlPF*^ Nietverkrijgbaar in Diemenen Nuth.
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ELKE MAANDAGBIJ RTL-V

Lente-tip:
SLAVINKENEN

SPINAZIE.
slavinken rj} QO

4stuks a 100 gram

spinazie f± QO
van 't veld, kilo \_Jt

NEEM MAAK VANMUAAN, DAT 'TVERS IS!
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG OP DINSDAG EN WOENSDAG. VERS VLEES AANBIEDING ALLEEN BIJ UWSUPER-SLAGER.

Cursusvoetbal kijken

—»U bent geslaagd"...

(ADVERTENTIE)

BOSPEEN EN
ZIGEUNERSCHNITZEL
Elke dinsdag en woensdag , UÊhebben we groente en vlees fÊÊÊI.in de aanbieding

Bospeen, IQQ A
per bos 1.Ï7Z7 _^\i_^l 1
Zigeuner- ■ ___\\\ m °
schnitzel, 17C I I S
100g@®@©l£5.L»/O albdps heijn L^

'sLands grootstekruidenier blijft opdekleintjes letten.

i|^ . (ADVERTENTIE)



de kleine postruiter

(c) Standaard Uitgeverij n.v. Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. s-Gravenhage

Tijdens promotieconcert LBM en Cluster

Première van tweede
symfonie van Mertens

door jos frusch
SITTARD - De Limburgse blaasmuziekwereld wordt zich
steeds meer bewust van de uitzonderingspositie, diezij niet al-
leen nationaal, maar ook internationaal inneemt. De kwalita-
tieve en kwantitatieve superieuriteit op dit gebied wordt de
Jaatste jaren intoenemende mate vertaald inbijzondere projec-
ten, die qua opzet en uitstraling inhoud geven aan datgene wat
fnet 'noblesse oblige' zou kunnen noemen.

Zo ook komende zondag in de
Stadsschouwburg van Sittard, waar
de Limburgse Bond van Muziekge-
zelschappen in samenwerking met
pluster - de Limburgse stichting,
Hie zich inzet voor de hedendaagse
blaasmuziek van eigen bodem - een
teer interessant promotieconcert
heeft georganiseerd. Een concert,
Jiat geheel in het teken staat van een

leiding is in handenvan Pierre Kuy-
pers.
De meeste aandacht tijdens dit pro-
motieconcert gaat echter uit naar
het eerste concertgedeelte, wanneer
Sef Pijpers met zijn harmonie van
Glanerbrug de Symphony nr. 2 van
Hardy Mertens in première brengt.
In het vierde gedeelte van deze vijf-
delige, bijna een uur durende com-
positie, zal het Heerlens Mannen-
koor St. Pancratius de koorpartij
(instudering Hans Luesink) voor
zijn rekening nemen.

aantal Limburgse componisten en
arrangeurs, met een accent op de
première van de nieuwe symfonie
van Hardy Mertens. Zo zal het Clus-
ter harmonie-orkest, een gelegen-
heidsorkest dat is samengesteld uit
professionele musici, vakstudenten
en goede amateurs, een programma
uitvoeren met drie arrangementen-
feen Ouverture van Bruckner en
pershwins Cuban Overture in een
bewerking van Martin Koekelkoren
en Walk to the Paradise van Delius,
bewerkt door Jo Conjaerts - alsook
Jwee originele composities: de Gol-
den Jubilee Mars van René Pistërs
jfen de Rutheense Rhapsodie nr. 1
van Hans Suykerbuyk. De muzikale

Dat harmonie Wilhelmina uit Gla-
nerbrug de symfonie van Mertens in
première zal uitvoeren heeft alles te
maken met het feit, dat de compo-
nist het werk heeft opgedragen aan
de dirigent van het korps: Sef Pij-
pers, volgens Mertens één van Lim-
burgs grootste muzikale talenten.
En SefPijpers zelf is vol lof over het
nieuwste geesteskind van de dertig-
jarige toonkunstenaar, die in Nieu-
wenhagen is geboren en sinds vorig
jaar in Kerkrade woont. „In ditwerk

is tot uitdrukking gekomen, waar-
van in Hardy Mertens al lang ver-
dacht heb", aldus de dirigent. „Hij
heeft de laatste jaren een enorme
ontwikkeling doorgemaakt.lk ben

blij en trots dat ik deze compositie
in premire mag uitvoeren."

De Symphony nr. 2, die de titel 'Re-
velations' (onthullingen) heeft mee-

gekregen, kent een sterk autobio-
grafisch karakter. Zijn eigen geeste-
lijk groeiproces en de daarmee ver-
bonden complicaties staan centraal
in ditwerk. „Toen in na mijn studie-
tijd, een periode van bijna zeven
jaar, weer in Limburg terugkeerde,
besefte ik, dat ik een echte Limbur-
ger ben, met alle gevolgen, die dat
met zich mee brengt. Limburger
zijn heeft immers consequenties
voor je doen en laten. De vijf voor
mij belangrijkste aspecten, die hier-
mee samenhangen, heb ik in de vijf
delenvan de symfonie in klank pro-
beren om te zetten."
In het eerste deel van de symfonie,
Fear and Fury, verklankt Mertens
zijn angst voor de toekomst van
Limburg, met name wat betreft mi-
lieu, landschap en behoud van tra-
dities. In een zeer herkenbaar dode-
kafonisch idioom vertelt de compo-
nist zijn verhaal, onder meer d.m.v.
een grote euphoniumsolo, die lijkt
op de soli in eerdere composities
van zijn hand. Deel twee, Desire and
Suffering, is een laatromantisch
deel met een hoofdrol voor mezzo-
sopraan, die het door de componist
geschreven gedicht 'Liebe macht le-
bendig' zingt. In het felle derde deel
- Hallucination - laat Mertens zijn
ongenoegen horen over de manier,
waarop Limburg in het verleden
"misbruikt is, bijvoorbeeld wat be-
treft de mijnsluitingen en de werk-
gelegenheid, die daarvoor in de
plaats zou komen.

In deel vier, The cry for Reunion,
staat de scheiding van beide Lim-
burgen centraal, of beter gezegd de
schreeuw om hereniging, zoals die
in 1838 in de 'Vedette du Lim-
bourgh' te Hasselt werd gepubli-
ceerd. Omwille van de duidelijk-
heid van de boodschap heen Hardy
Mertens - „Ik voel mij meer Belg
dan Hollander" - de koorpartij op-
zettelijk eenvoudig gehouden. In
het laatste deel, Carnival, stelt de
componist het uitzichtloze van een
typisch Limburgse houding, de
maskerade, aan de kaak. ~'Schein
und sein' zijn niet hetzelfde", aldus
Mertens. „De Limburger zal verder
moeten werken aan het behoud van
zijn provincie en zich niet teveel
moeten verlaten op 'gespeelde' ka-
meraadschap."

" Hardy Mertens

Musica Mosa overtuigt
met Engelse muziek

KERKRADE - Het derde, tevens
laatste concert in de miniserie
van het Limburgs strijkensem-
ble Musica Mosa vond zondag-
avond voor zon tachtig toehoor-
ders plaats in het Kerkraadse
Wijngrachttheater. Er werd een
gevarieerd programma gebracht,
met muziekvan barok tot en met
neoromantiek. Vanwege onder
meer een gesplitstecello- en con-
trabaspartij in het Concerto
Grosso van Vaughan Williams
had men twee LSO-musici ge-
leend. Als solist trad op trompet-
tist Frank van der Poel; dirigent
was de muzikale omnivoor Alex
Schillings.

Centraal in dit programma stond
het trompetconcert van Jan Ne-
ruda, een oudere tijdgenoot van
Joseph Haydn. Het concert bezit

dan ook aantoonbaar Hayd-
niaanse trekjes, die in de glan-
zende vertolking van Frank van
derPoel fraai tot uiting kwamen.
Echter, vooral in de drie caden-
zen was enigszins merkbaar, dat
de Kapel der Koninklijke Mari-
ne, waarin hij solotrompettist is,
veel aan big band-muziek doet.
Niet dat van der Poel swingend
speelde- verre van dat! Maar het
was evenmin die strakke, klas-

sieke interpretatie, zoals die mij
voorzweefde. De begeleidingvan
Musica Mosa was, mede vanwe-
ge het soms onzuivere spel van
de eerste violengroep, niet ge-
heel comme il faut.

Als opening gaf het ensemble
een sprankelende vertolking van
een ouverture van Chr.W. Gluck.
Het befaamde Divertimento in
D, KV 136, van W.A. Mozart

klonk minder attractief; het
werd in de hoekdelen veel te ge-
jaagd gespeeld.
Een concerto grosso van Antonio
Vivaldi voerde men merkwaardi-
gerwijs niet als zodanig uit, eer-
der in de trant van een dubbel-
vioolconcert. Ondanks de door
Truus Bahnen en Elisabeth Blu-
menthal met barokke allure ge-
speelde concertino-partij zou de
typische concerto grosso-stijl be-

ter tot zijn recht gekomenzijn als
de twee violistes gewoon op hun
plaats waren blijven zitten in
plaats van staande voor het en-
semble te musiceren. Nu was sti-
listische gezien het contrast tus-
sen de soli en tutti beslist te
groot.
Het concert werd besloten met
twee (neo-)romantische werken
uit Groot-Brittannië, die naar
mijn gevoel deze avond het beste
uit de Musica Mosa-verf kwa-
men. Het betrof de Serenade
voor strijkers uit 1892 van Ed-
ward Elgar, een intieme, kamer-
muzikale compositie en het Con-
certo Grosso (1950) van Ralph
Vaughan Williams dat, ondanks
de knipoog naarVivaldi, met zijn
weids karakter bijna symfonisch
aandoet.

peter p. graven

recept

Avocadosalade met
pepervinaigrette
Benodigdheden voor 4 personen: 1
krop krulsla, 3 avocado's, citroen-
sap om te besprenkelen, 75 g ont-
bijtspek voor de vinaigrette, 2-4 el
olie, 2 el citroensap, mespunt bas-
terdsuiker, versgemalen zwarte pe-
per.
Scheur de blaadjes van de krulsla

van de harde nerf af, verwijder on-
gerechtigheden, was ze zeer gron-
dig en laat de sla goed uitlekken of
sla ze droog in een zogenaamde sla-
centrifuge. Pel of schil de avoca-
do's, verwijder de pitten en snij de
avocado's in de lengte in plakken.
Besprenkel de plakken met ci-
troensap om verkleuren tegen te
gaan. Bak de plakjes ontbijtspek in
weinig of geen boter krokaht.
Neem ze uit de pan, laat ze uitdam-
pen en verkruimel de plakjes. Klop

olie, sizijn met de basterdsuiker
dooreen. Kruid de vinaigrette met
'versgemalen peper. Verdeel de sla
over vier bordjes, schik hierop de
plakken avocado en besprenkel rij-
kelijk met de vinaigrette. Bestrooi
elk bordje met de verkruimelde
stukjes; spek en kruid nog eens ex-
tra met versgemalen zwarte peper.
Serveer direct.

hub meijer

kunst

Tijdens concours in Munttheater van Weert
Enthousiasme van jeugdige

muzikanten hartverwarmend

ïpEERT - De dertien jeugdharmo-
rtifeën en fanfares, die hebben deel-
genomen aan het concours voor
jeugdorkesten in cultureel centrum
ac Munt in Weert, hebben de juryle-
denLeon Adams en Pierre Kuypers
giet succes weten te overtuigen van
hun muzikale mogelijkheden: zij
gehaalden een gemiddelde waarde-
Ding van een dikkeacht. Bovendien
gisten ze het publiek met hun en-
thousiasme mee te slepen - niets
werkt blijkbaar zo meeslepend als
tjet hartverwarmende speelplezier
waarmee deze jeugdorkesten mu-
&ek maken.

Êen concours waarop een opvallend
ontspannen atmosfeer heerst, met
vaders, moeders, broers en zussen
ïh de zaal; en een concours waarop
_e hegemonie van topkorpsen, zo-
als bij het 'echte' concours, geheel
Afwezig is. Mede door het feit dat de
leeftijdsgrens van de muzikanten
étriet gesteld is - ze mogen niet

Suder zijn dan achttien jaar, behou-
ens eventuele aanvullingen in het

fcge register - moeten de orkesten
nogal eens ervaren muzikanten 'in-
wisselen' voor de allerjongsten. En

het is elk jaar dus weer een verras-
sing wat er uit de bus komt.

Zo kwam zondagmiddag de jeugd-
harmonie Crescendo uit Beegden
onder leiding van Ad Lamerigts als
een duveltje uit een doosje. Met een
swingende vertolking van de Easy
Pop Suite van Dizzy Strafford en
een tot in de puntjes verzorgde uit-
voering van King Arthur van Kees
Schoonebeek werden 211,5 punten
(op een totaal van 240). Vooral het
stuk van Stratford werd met over-
tuiging gebracht, met een beschaaf-
de orkestklank, een stuwende slag-
werk sectie, en een vloeiende afwis-

seling in de melodielijnen. Zeker
een compliment voor de dirigent,
die oog heeft voor het detail, maar
de muziek toch lekker laat lopen.
Hun optreden was goed voor de
tweede prijs van het concours.

De eerste plaats was weggelegd
voor de jeugdfanfare St. Martinus
uit Stem, met 212 punten. Ket korps
trad als laatste op met de Bagatelle
Ouverture van JosRixner, een werk
dat in de lagere afdelingen op
bondsconcours ook niet zou mis-
staan. De snelle passages, die een
volwassen techniek vereisen van de
spelers, rolden er als vanzelfspre-

kend uit en in de cancan-achtige
tussendelen had Martinus nog ge-
noeg kracht over om klank te pro-
duceren. Een ander orkest dat door
zijn repertoire keuze opviel was de
jeugdfanfare St. Aloysiana uit
Landgraaf. Onder leiding van Jos
Kuipers leverde dit jeugdorkesteen
gave uitvoering van Fie Foerniek
van Hardy Mertens. Alleen jammer
dat de klank van het orkest nogal
scherp was in het forte en de pauke-
nist in dat opzicht wat overmoedig.

Het sluitende orkestspel dat de fan-
fare in dit ritmisch complexe werk
lieten horen was echter bewonde-
renswaardig; 207,5 punten.

De Harry Maas Plaquette, de stimu-
leringsprijs voor het meest veelbe-
lovende korps voor de toekomst,
ging naar de jeugdfanfare St. Willi-
brordus uit Stamproy. De motive*-
ring voor toekenning aan deze nog
zeer jonge fanfare lag vooral in de
mooie ronde klankvorming. Een
korps wat in dat opzicht ook heer-
lijk speelde, was de jeugdfanfare St.
Hubertus uit Hegelsom. Als een
jeugdorkest zon fijne klankbalans
en zulke open pianissimo aceoor-
den kan neerleggen kan de middag
al eigenlijk niet meer kapot.

De resterende uitslagen: Concordia
Obbicht 206,5; St. Willibrordus
Stamproy 205; St. Caecilia Blerick
204; Geldrops Muziek Corps 200; St.
Lucia Neeritter 209,5; jeugdfanfare
van de Koninklijke Philharmonie
uit Leende 203,5; jeugdharmonie
van de kerkelijke harmonie St. Jo-
seph Weert 200; St. Hubertus Hegel-
som 208; St. Caecilia Spekholzerhei-
de 200; jeugdharmonie Lentekrans
Linne 210, derde prijs.

mariëlle hintzen

Verkaufte Braut
in Luiks theater

LUIK - Die verkaufte Braut van Be-
drich Smetana is de nieuwste pro-
duktie van de Opéra Royal de Wal-
lonië. Komende vrijdag gaat deze
opera m het Luiks theater in pre-
mière, gevolgd door vijfvoorstellin-
gen in Luik en Charleroi.

Roger Rossel heeft de leiding van
deze operaproduktie, de regie is in
handen van Antoine Vanderweyen,
terwijl Gerhard Senft tekent voor
de choreografie. In de belangrijkste
solistenrollen ziet u Andrée Fran-
cois, Isabel Herrero, Mady Urbain,
Frangiskos Voutsinos, Tibère Raf-
fali en MichelLarve. Uiteraard wer-
ken ook; koor, orkest en ballet van

de Luikse opera aan dezeproduP
mee.

De uitvoeringen in Luik hebb*
plaats op 27 april, 3 en 5 mei °'20.00 uur, op 29 april om 15.00 uj
en op 1 mei Om 19.00 uur. In Chat'
roi wordt Die verkaufte Braut op
mei (20.00 uur) uitgevoerd.

Reservering is mogelijk
S 0932/236765.

"Andrée Prancois, soliste^
Die verkaufte Braut van Sfl"o|
tana. t

Boek kort
Onvolledig landschap - Thomas
Verbogt. Uitgeverij Veen. ’ 24,50.

Verbogt,, die al eerder - ook in zijn
theaterstukken- opviel door zijn in-
gehouden, poëtische benadering,
presenteert nu acht verhalen die de
lezer opnieuw verrassen. De thema-
tiek is vrijwel overal gelijk: de man-
vrouw relatie die Thomas Verbogt
op een intrigerende, ogenschijnlijk
afstandelijke manier in beeld weet
te brengen. Maar dat is nu juist zijn
sterkte: onder het suggestieve van
zijn schrijfstijl broeit een wereld
van raadsels rond hartstocht die in
sfeer volop aanwezig is, maar zich in
de werkelijkheid van het verhaal
niet of nauwelijks laat prijsgeven.
Dat schept een vervreemdende
spanning die de verhalen ijzersterk
maakt.

Oplossing van gisteren

KOPER W I E *R E *U--VAD E R - J
I-AR E N A -
MARE- TAN*
- R I DV'
KANS- 0 S L ö
E -AARDE.-j
L-SPOEL-'
I M S
mande'men*

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 plant met op klaver gelijken-
de bladeren; 6 Engelse biersoort; 7 voor-
zetsel; 9 persoonlijk vnw.; 10 soort van wit-
te ibis; 15 zwak; 16 rivier in Rusland; 17
namelijk (afk.); 18 van een (afk.); 19 punt;
21 muziekteken; 23 pech; 25 paardeslee;
26 voorzetsel; 27 ondergevel; 29 vrucht.

Verticaal: 1 voorzijde; 2 en andere (afk); 'e
dunne plek in een stof; 4 muzieknoo'-. 4
Grieks eiland; 8 bijdehand; 9 orkest def \ $
vanen; 11 meelachtig; 12 titel (afk.);., Igodsdienst (afk.); 14 grondsoort; 19 *lucht; 20 internationaal autokenteken Pc". *21 stoomschip (afk.); 22 zeer hard J *
steente; 24 zetel v.h. reukzintuig; 27 fl* „
in Italië; 28 voorzetsel.
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BONN/BERLIJN - Nog is niet be-
kend wat de aansluiting van de
DDR aan de Bondsrepubliek de
Westduitsers zal gaan kosten, maar
in Bonn wordt ervan uitgegaan dat
minister van financiën Waigël jaar-
lijks minstens 40 miljard extra no-
dig zal hebben. De regering-Kohl
sluit belastingverhogingen ter dek-
king van deze meer-uitgaven uit.

De wekenlange discussie over de
wisselkoers heeft Oost- en West-
duitsers beslist niet nader tot elkaar
gebracht. Uit een onderzoek van het
weekblad Der Spiegel blijkt dat 60
procent van de Westduitsers tegen
een koers van één op één is, terwijl
vrijwel alle Oostduitsers er voor-
stander van zijn.
Ondanks de aanstaande invoering
van de D-mark, is de stroom Oost-
duitsers die hun land de rug toeke-
ren weer aangezwollen. In de week
voor Pasen kwamen ruim 3000
DDR-burgers naar West-duitsland.
Vorige week steeg het aantal tot
4306. Sinds het begin van het jaar
hebben zich ruim 167.000 nieuwko-
mers in West-Duitsland gevestigd.

Wintersmog
0v gemeenten en provincies zijn
vJ,rigens zelfstandig in het nemen
$y maatregelen tegen smog. Hel
t)a les van de minister is niet meer
L d.at. Het overleg over maatrege-

tijdens wintersmog is nog niel
(Sercmd. Hierbij zijn ingrijpender
lt^akegelen noodzakelijk. De
Ij etsbare groepen lopen dan zelfs
1^ risico te overlijden. In dat geval
W een rijverbod op lokaal niveau
lw degelijk effect hebben, aldus
grQ advies van de ambtelijk werk-

v9ti AÜr en Milieu noemt het besluit
V» ers 'onbegriJPelijk'. Het stil-tfetfen van het autoverkeer vermin-
%ff de uitstoot van schadelijke
he£en met 10 procent. Dat vindt deledenorganisatie 'alleszins de
Biè waard, zeker als ook in Bel-L en Duitsland een dergelijkeatregel wordt genomen.

Westduits voorstel
Verrast EG-partners

Van onze correspondent

S^XEMBURG - De Westduit-
j.a regering heeft haar EG-

Sisteren volledig ver-
<w met haar voorstel voor de
se van de Oostduit-
ji^ark tegen de D-mark. De
voj> .°Pese Commissie was eind
''chtSe Week wel globaal inge-
ef1- maar in de EG-hoofdste-n Wist men van niets.
£>at , .tij jj^degisteren tot enige wrevel
?e Qe ministers van financiën van
'H L^eenschap, die juist gisteren

f^ Xemburg zouden praten over
le m an°iële gevolgen van de Duit-

iSnetaire eenwording voor de
buntf Was voor het eerst dat dit

ormeel op de agenda van delsters stond.

Gevolgen
eml ZIJ verrast waren, konden
Ht rnisters van financiën ook nietlleil etl

caferen op de nieuwe voor-, nll Bonn- Volgens minister
V°lgen de °ostduitsers de ge-van deze voorstellen mer-

ken, ook al omdat de subsidies op
veel van de eerste levensbehoeften
worden afgeschaft en men premies
voor sociale verzekeringen moeten
gaan betalen. „Men zal de toekom-
stige welvaart door meer arbeids-
produktiviteit moeten verdienen".

Omdat veel Oostduitsers hebben
gespaard voor hun pensioenen,
denktKok dat zij ook hun omgewis-
selde marken straks zullen gebrui-
ken voor hun oudedagsvoorzienin-
gen, en ze niet zullen opmaken aanhet kopen van allerlei westerse goe-

deren. Daardoor zullen de gevolgen
voor de inflatie beperkt kunnen blij-
ven.

Raffinaderij in republiek dicht

Moskou wacht op
Litouws aanbod
Van onze correspondent

MOSKOU - Terwijl in Moskouwerd verklaard dat het Kremlin nietvan plan is Litouwen tot overgave tedwingen, heeft een grote olieraffina-
derij in de Baltische republiek giste-
ren de poorten gesloten. De voorra-den van het bedrijf waren op; vijfdagen nadat op last van Sovjet-lei-der Gorbatsjov de oliekraan werddichtgedraaid.

Volgens Arkadi Maslennikov, presi-
dentieel woordvoerder, staat deSovjet-leiding niet langer op hetvolledig intrekken van de eenzijdi-ge onafhankelijkheidsverklaringvan de Baltische republiek. HetKremlin is bereid genoegen te ne-men met tijdelijke opschorting
(„Voor een jaartje of twee", aldus
Maslennikov). Hoe de Litouwse re-
gering dat wil inkleden, is een zaak
van de republiek zelf, zei hij.
„Er zit beweging in het standpunt
van het Kremlin", reageerde Witte-
Huiswoordvoerder Marlin Fitzwa-
ter. President Bush zal vandaag met
Congresleiders- praten over even-

tuele stappen tegen de Sovjetunie.
BUsh heeft daarover de NAVO-
bondgenoten geconsulteerd, maar
nog geen definitief standpunt inge-
nomen.

Kritiek
De Litouwse premier Prunskiene
oefende gisteren enige kritiek op
Washington. Op het vliegveld van
Moskou, waar ze terugkeerde van
bezoeken aan Noorwegen, Dene-
marken en Zweden, betreurde ze
het intrekken van visa voor bezoe-
ken in de eerste week van mei aanCanada en de VS. De visa zullen nubegin juni worden verstrekt. Dat is
na de top van Bush en Gorbatsjov.

In Litouwen wordt deze gang van
zaken en het ontbreken van wester-
se toezeggingen voor concrete hulp
als capitulatie voor het Kremlin op-
gevat. Prunskiene wijst de redene-
ring dat Gorbatsjov steun verdient
om diens perestrojka te laten sla-
gen, volstrekt van de hand. „Ik denk
dat de wereld de situatie in de Sov-

jetunie dramatiseert en de rol van
Gorbatsjov overwaardeert", zei ze.

De Litouwse premier verklaarde
ook dat haar regering in Stockholm
een bankrekening heeft geopend,
waarop zowel regeringen, bedrijven
als particulieren geld kunnen stor-
ten om het Litouwse onafhankelijk-
heidsstreven te steunen. Maar haar
aankondiging dat de Europese In-
vesterings Bank een krediet van
honderdduizend dollar had toege-
zegd, werd vanuit Brussel meteen
ontkend.

Inmiddels is een Litouwse onder-
handelingsdelegatiein Moskou aan-
gekomen. Er zijn echter nog geen
aanwijzingen dat die zal worden
ontvangen door Gorbatsjov of ande-
re leidende politici. De Litouwse
president Landsbergis had zondag
verklaard dat er te praten viel over
een tijdelijke bevriezing van de on-
afhankelijkheidsverklaring en daar-
na van kracht geworden Litouwse
wetgeving.

Rente
Toch zal de rente wellicht iets stij-
gen. Er wordt gesproken' van een
kwart procent. Kok noemde dat
aanvaardbaar, zeker gezien de ster-
ke rentestijgingen van de laatste
tijd. Maar op de korte termijn zullen
ook de Nederlandse burgers indi-
rect de gevolgen van de Duitse fi-
nanciële eenwording merken.

Op langere termijn zal de eenwor-
ding echter leiden tot meer groei, en
dat zal ook Nederland ten goede ko-
men, aldusKok. „Maar een doodzie-
ke economie in Oost-Europa is ook
voor ons altijd slechter dan een
Oosteuropese economie die tot le-
ven komt".

WEU oneens
over Europese
legerbrigade

Van onze verslaggever

BRUSSEL - De. ministers vanbuitenlandse zaken en van de-fensie van de lidstaten van deWesteuropese Unie (WEU) heb-ben gisteren verdeeld gerea-geerd op een voorstel van secre-taris-generaal Van Eekelen omeen multinationale Europese le-gerbrigade op te richten. VanEekelen wil, op weg naar eenPaneuropese veiligheidsstruc-
tuur, zon brigade opzetten metBritten, Duitsers en Nederlan-

ders als eerste deelnemers.

Maar de Nederlandse ministers
Van den Broek (Buitenlandse
Zaken) en Ter Beek (Defensie)
benadrukten gisteren na afloop
van de WEU-bijeenkomst in

Brussel, dat de Amerikanen en
Canadezen bij zon 'Europese
strijdmacht' betrokken moeten
zijn. Op het voorstel van Van
Eekelen moet daarom 'verder ge-
studeerd worden', aldus Van den
Broek.
Van Eekelen, voormalig minister
van defensie, werd na de 'pas-
poort-affaire' secretaris-generaal
van de WEU, waarin negen NA-
VO-landen zitting hebben (de
Benelux-landen, de Bondsrepu-
bliek, Frankrijk, Groot-Brittan-
nië, Italië, Portugal en Spanje).

binnen/buitenland

Adviesgroep: positief effect te verwaarlozen

Geen rijverbod
bij zomersmog
Van onze parlementsredactie

K^N HAAG - Er komt geen
bij zomersmog. Mi-

nster Alders van milieu wil
jllet verder gaan dan iedereen

P te roepen de auto zoveel
{^gelijk te laten staan bij te
ï°ge emissies stikstofoxyden.(indrijven worden daarente-gen wel verplichtende beper-Kltigen opgelegd.

iy bleek gisteren na afloop van het
liperaad tussen de minister en de
10 r̂timissarissen van de Koningin
,P het ministerie van VROM. Aan-
'ding Was een ambtelijk advies

i „ er hoe te handelen bij smog. Af-
kopen zomer tijdens zonnig en, °°ral windstil weer is verscheide-
v

e malen de waarschuwingsfase
f
°or smog afgeroepen en werd fo-

gevraagd zoveel mogelijk'et fiets of openbaar vervoer terei-

ve adviesgroep wees het instellen
3n een rijverbod af, omdat dat 'een

positiefeffect' heeft
P risico-groepen, zoals ouderen en.^a-patiënten. Verder is de econo-
/"sche schade door zon verbod
?
n°rm. Een algeheel rijverbod inJu'd-Holland kost 250 miljoen gul-en per dag. Alders heeft dat adviesu overgenomen. Hij zei zich te con-e|Ureren op preventief beleid.

h

\ '̂ambtelijk advies geeft verschil-de alarmfasen bij zomersmog
JJ- 1 daarbij behorende maatrege-

«■ De termen 'waarschuwingsfase:
(I alarmfase' zijn daarbij vervangen

getallen. In fase 1 wordt de in-ustrie gevraagd gemeentenen pro-
s "cies te waarschuwen over del °rten materiaal die worden ge-
s uikt en uitgestoten. Neemt de
f/'og toe, dan worden enkele speci-
gel beperkingen aan bedrijven op-
(Llegd in de tweede fase. Het gaan
t 1 om stinkende en de ogen irrite-etWe stoffen.

e een nog ernstiger stadium wordly aantal produktieprocessen tij-
de stilSelegd- Bovendien wor-y mensen opgeroepen de autcy de kant te laten staan. Carapa-

Iten wordt geadviseerd zich erg
bs% te houden en zo min mogelijk
f 'ten de deur te gaan. In de vierde
jj*e> die maar een keer in de tien

|eY voorkomt, wordt over het gehe-
fis voorlichting gegeven aan de

'cogroepen ter bescherming van
eigen gezondheid.

Politie Nepal
doodt betogers

KATHMANDU - De Nepalese
politie heeft gisteren gericht ge-
schoten op demonstranten in
Kathmandu, die een politiebu-
reau wilden bezetten. Daarbij
vielenten minste zeven doden en
22 gewonden. In de hoofdstad,
waar inmiddels een avondklok is
ingesteld, brak na de schietpartij
paniek uit.

Eerder op de dag sloot een woe-
dende menigte een groep van on-
geveer twintig agenten in. Zeker
vier van dezepolitiemannen wer-
den doodgeslagen, zeiden oogge-
tuigen later.

Ruim 10.000 mensen waren de
straat opgegaan om te proteste-
ren tegen het politiegeweld van
begin deze maand, waarbij meer
dan 52 burgers zijn omgekomen.

Zij omsingelden minister van
binnenlandse zaken, Yog Prasad
Upadhyay, en politiecomman-
dant Hem Bahadur Singh, die

zich ter plaatse op de hoogte
kwamen stellen van de situatie
en het lot van de geslagen agen-
ten. Met behulp van politietroe-
pen kon het tweetal worden ont-
zet.

De demonstranten eisten dat de
minister en commandant streng
worden gestraft wegens het ge-
welddadig optreden tijdens de
pro-democratische betogingen
eerder deze maand, die koning
Birendra uiteindelijk deden be-
sluiten om een meerpartijen-stel-
sel toe te laten en de oppositie
een regering te laten vormen.

Inwoners van
Karl-Marx-Stadt

voor Chemnitz
OOST-BERLIJN - A;s het aan
de inwoners van het Oostduitse
Karl-Marx-Stadt ligt, heet hun
stad binnenkort weer Chemnitz.
Dit blijkt uit een referendum in
de industriestad in het zuiden
van deDDR.
Volgens de 'werkgroep volks-
raadpleging' waren meer dan
145.000 mensen voor Chemnitz
en maar ruim 44.000 voor Karl-
Marx-Stadt. Aan het referendum
deden 190.000 van de 240.000 vol-
wassen inwoners van de stad
mee.
Sinds 1953 heet de stad naar de
'vader van het communisme. De
regering van deDDR besloot tot
de naamsverandering om 'de
roemrijke tradities van de arbei-
dersbeweging en degrote presta-
ties van alle arbeiders van stad
en omgeving te eren.

RMS: steun
aan Soeharto

stopzetten
DEN HAAG - De Republiek der
Zuid-Molukken (RMS) wil dat alle
financiële en politieke steun aan het
regime van de Indonesische presi-
dent Soeharto wordt stopgezet. De
RMS zal morgen een petitie 'aan de
leiders van de wereld' aanbieden
aan een vertegenwoordiger van het
ministerie van buitenlandse zaken.
Dat gebeurt in de Houtrusthallen,
waar de RMS herdenkt dat zij veer-
tig jaar geleden werd geprocla-
meerd.

„Veel van de wantoestanden in In-
donesië worden in stand gehouden
door de politieke en financiële
steun van buitenafvoor het regime
van generaal Soeharto. Met name de
landen van de Inter-Gouvermentale
Groep Indonesië. (IGGI) dragen wat
dit betref een zware verantwoorde-
lijkheid. Namens het Zuidmolukse
volk vraagt de Badan Persatuan (de
in de RMS verenigde Zuidmolukse
bewegingen in ons land, red.): stop
die steun en voorkom dat ditregime
dank zij internationale hulp aan de
macht blijft", zo staat er in de peti-
tie.

VVDM treedt
toe tot FNV

UTRECHT - De Vereniging Van
Dienstplichtige Militairen (VVDM,
13.000 leden) treedt toe tot de vak-
centrale FNV. De FNV spreekt van
'niet minder dan een wereldpri-
meur', omdat het niet eerder is voor-
gekomen dat een vakbond van
dienstplichtigen volwaardig lid
wordt van een vakcentrale.
De VVDM was in 1966 een van de
eerste vakbonden van dienstplichti-
gen ter wereld. De bond heeft in de
loop der jaren heel wat successen
geboekt, uiteenlopend van het af-
schaffen van de groetplicht tot een
even belangrijke rol als de bonden
van beroepsmilitairen in het ar-
beidsvoorwaardenoverleg. Qua le-
dental wordt de VVDM al jaren
overvleugeld door de AVNM, diezon 25.000 leden heeft.
De VVDM behoudt in FNV-ver-
band haar eigen naam en identiteit.
Zij wil worden beschouwd als een
organisatie van werknemers, hoe-
wel dienstplichtigen die status
vooralsnog ontberen.
De aansluiting bij de FNV is vooral
ingegeven door de wens om via een
sterkere overlegpositie erkenning
van dienstplichtigen als ambtena-
ren (in tijdelijke dienst) te krijgen
met de bijbehorende beloning. Nu
krijgt een dienstplichtige40 procent
minder loon dan een beroepsmili-
tair.

punt Uit
Kinderarbeid

In de industrie is de kinderar-
beid in de Derde Wereld-landen
aanzienlijk afgenomen, maar in
de landbouw en het huishou-
den is kinderarbeid nog heel
gewoon en ook proberen veel
kinderen in de steden geld te
verdienen met allerlei los werk
in de informele sector. Dit staat
in een gisteren gepubliceerd
rapport van de Internationale
Arbeidsorganisatie in Genève.

Helikopters
Door een botsing tussen twee
legerhelikopters in Israël tij-
dens een oefening zijn zeven
soldaten omgekomen. Het ging
om twee Sikorsky-transporthe-
likopters. Het ongeluk gebeur-
de zondagavond, maar het
nieuws werd door de censor te-
gengehouden tot maandagoch-
tend. Het was het ernstigste
luchtongeval in Israël sinds
1977.

Koffie
Het Europese parlement en de
EG-ambtenaren in Brussel
gaan vanaf september Neder-
landse Max Havelaar-koffie
drinken van kleine boeren uit
Afrika en Zuid-Amerika. De
koffie wordt geleverd door
Neuteboom bv. uit Almelo, de
grootste 'alternatieve' koffie-
brander in Nederland. Deze
week werd hierover overeen-
stemming bereikt tussen presi-
dent Leo Tindemans van het
Europarlement en directeur
Jan Fokkinga van Neuteboom.

Bombrief
Een werknemer van een vrou-
wengevangenis in Madrid is
gisteren een hand kwijtgeraakt
door een bombrief. Aangeno-
men wordt dat de Baskische af-
scheidingsbeweging ETA ver-
antwoordelijk is voor de aan-
slag. Verleden week donderdag
verloor een secretaresse van de
wereldtentoostelling 'Expo 92'
in Sevilla een hand door een
bombrief. De ETA stelde zich
voor deze aanslag verantwoor-
delijk.

Nekkramp
Een 14-jarige Mavo-scholierein
Breda is het afgelopen week-
einde in een Bredaas zieken-
huis overleden aan nekkramp.
Het meisje werd vrijdagavond
ziek. Hoewel zij directwerd op-
genomen overleed zij zaterdag.
Dit jaarzijn in Breda en de om-
liggende plaatsen 14 gevallen
van nekkramp bekend gewor-
den. Het aantal meldingen in
dezeregio neemtvan maand tot
maand toe.

Parlement
De emir van Koeweit heeft op-
dracht gegeven tot de wederin-
stelling van een nationaal par-
lement. Hij reageerde hiermee
op het wijdverbreide verlangen
in het land naar de terugkeer
van een parlement. Voormalige
afgevaardigden -waren echter
niet tevreden, omdat er teveel
benoemde leden zitting in zou-
den hebben. De nationale as-
sembleekrijgt 75 leden van wie
er 25 door deregering benoemd
worden en 50 via geheime
stemming worden gekozen.

Strand
De Vlissingse stranden zijn
door de stormen in januari en
februari niet of nauwelijks
meer door badgasten te gebrui-
ken bij opkomend en hoog wa-
ter. De gemeenteVlissingen wil
nog voor het zomerseizoen in
elk geval het Badstrand en het
Nollestrand opspuiten.

Winst
De Noordkoreaanse bevolking
heeft haar leiderKim 11-sungen
de regerende communistische
partij zoals verwacht een mon-
steroverwinning bezorgd in de
landelijke verkiezingen voor de
687 leden tellende Opperste
Volksvergadering. De wijze
waarop de media in Noord-Ko-
rea Kim bedolven onder loftui-
tingen wijst er volgens waarne-
mers op dat hij niet zoals werd
gespeculeerd spoedig zal terug-
treden ten gunstevan zijn zoon.

Actrice
De Amerikaanse actrice Pau-
lette Goddard, die met Charlie
Chaplin speelde in zijn film
'Modern Times', is gisteren in
haarwoning in Porto Ronco bij:
Ascona in Zwitserland op 75-ja-
rige leeftijd overleden.

Overstroming
Australië wordt getroffen door
de ernstigste overstromingen
in meer dan 100 jaar. Steden en
dorpen in de 'outback' zijn ern-
stig getroffen. De waterstro-
men breidden zich maandag
verder uit waardoor nog meer
evacuaties noodzakelijk zijn
geworden. Volgens de politie is
er tot nu toe één dode gevallen
en worden ongeveer 20 mensen
vermist.

" Op Schiphol-Oost vond gisteren een niet alledaagse bankoverval plaats. Met behulp van eenbus van de Schiphollijn, die twintig meter verderop stond geparkeerd, ramden de overvallers deachtergevel van het Amro/PTT-kantoor op het Stationsplein, waarna zij het pand konden bin-nenvallen. Hoe groot de buit is, was gisteravond nog niet bekend. De daders ontkwamen op eenmotorfiets, die later in een greppel werd gevonden.
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9piccolo'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 leners mei een woord in
hoofdletters Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties / 1.60 per mm
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts ).
Minimumhoogte: 10 millimeter Fotos. logos en
illustraties zijn mogeli|k Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60
Advertenties onder nummer: ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie
Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag tm 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.

; Met Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250,000 personen van 15 jaaren ouder.
ißron Cebuco Summo Scanner) 2230 b, '————^——^———-^—_-^___—__^, ______ _ ... : :.: ~.,...„.

Mededelingen Personeel aanbod
GETUIGEN gezocht die de Voor al uw OPRITTEN,
aanrijding hebben gezien op metsel- en timmerwerk. Tel.
de Rimburgerweg, hoek 045-250238.
Beekstr. met een zwarte Ci- Als u ons voor 12 uur 's mor-troën BK en Mazda pick-up. gens belt, staat uw PICCO-'Op zat. 7-4 omstr. 13.30 LO de volgende dag al in hetuur. Verzoeke reacties te Limburgs Dagblad. Tel. 045--richten aan: 045-271036. 719966.

Personeel gevraagd

Tempo Team Uitzendbureau
zoekt

Produktie-medewerkers m/v
die gemotiveerd zijn en kiezen voor een autofabriek waar
hard werken goed betaald wordt. Dit bedrijf ligt in Bom en
werkt in een 2-ploegendienst. Vervoer is geregeld.

Interesse? Bel:
Voor informatie:

04490 - 1 42 22, Jeanette Vaessen
SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4

045 - 71 83 66, Jaap Roelofsen
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

04490 - 5 61 56, Marjon Janssen
GELEEN, RIJKSWEG ZUID 1a
043 - 21 05 51, Adriane Keulen

MAASTRICHT, HOENDERSTRAAT 3

Frijns Maintenance Services
Wij zoeken op korte termijn

Constructiebankwerkers
voor diverse projekten in Limburg. Wij bieden een

veelzijdige baan in een snelgroeiende onderneming, dieklantgericht werkt. Inl. J. Frijns, Reymerstokker Dorpstr. 96,
6274 NN Reymerstock. Tel. 045-271958.

Banketbakkerij Lok
zoekt

1 e of 2e bediende
Geen nachtwerk. Werkuren in overleg. Goede verdiensten.

38-urige werkweek. Soll. na tel. afspraak 04454-1545.
Vaals, Maastrichterlaan 28.

Vooruitstrevend dynamisch
echtpaar gevraagd

VOOR DE EXPLOITATIE VAN EEN
GESPECIALISEERDE GROENTE- EN FRUITZAAK,

IN EEN VERSLAND TE ZUID-LIMBURG
i Zeer goede winstmogelijkheden. Voor ml. na 20.00 uur

045-463763.

Gom schoonhouden b.v.
Heeft in de regio Heerlen en Sittard plaats voor enige nette

Interieurverzorgers m/v
Werktijden in de avonduren.

Voor telefonische inlichtingen kunt u bellen
045-315546 of 04490-51323. Schriftelijke reakties aan

Gom Bedrijfsdiensten voor Gebouwen.
Barbarastraat 26, 6164 HK Geleen.

Becu-bouw vraagt voor div.
projecten in Keulen en

M-Gladbach.
Metselaars

voor accoordwerk Duits verz
Hoog accoordloon. Melden

tel. 045-351655.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den en ijzervlechters. Ook
colonnes. Tel. 045-231336/
230477. Hommerterweg 77,
Hoensbroek.
Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks gelden hoog loon.: Soll. na tel. afspr. 045-
-229409 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
ADVERTENTIEVERKO-
PERS/STERS. Ruime bij-
verdiensten, thuiswerk per
telefoon. Mogelijkheden:
free-lance, part-time, loon-
dienst. Schriftelijke reacties:
Indo Doetinchem b.v.
Postbus 439, 7000 AK Doe-
tinchem
City Tax Kerkrade BV vraagt
voor part-time en vaste
dienst TAXICHAUFFEURS
M/V. Telefonisch aanmelden
tussen 16.00-17.00 uur op
werkdagen, tel 045-452323.
2 Representatieve dames
gevr. voor schoonmaak-
werkzaamheden en evt.
serveren van ontbijten op
PART-TIME basis. Kasteel
Limbricht, dhr. Coelen, don-
derdagochtend a.s. bellen
.te1.04490-14444..

Nieuw privéadres vraagt
dringend charmante ASSI-
STENTE'S. Intern mog. Tel.
04490-75028.
Duits bouwbedrijf Nyda
zoekt ervaren METSE-
LAARS en timmerlieden,
omg. Keulen. Tel. 09-49-
-223481072, na 18.00 uur
045-427194.
Duits bouwbedr. vraagt UIT-
VOERDER voor bestaande
bouwplaatsen verder uit te
bouwen, en nieuw perso-
neel aan te trekken voor
bouwplaatsen. Br.o.nr.
B-4332, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
P.C.M. Pijpleidingen Con-
structies Maastricht, zoekt
zelfst. PIJPMONTEURS en
bankwerkers. Tel. 043-
-474828. Ma t/m zat. van
10.00 tot 19.00 uur.

Weg. uitbr. met spoed gevr
10 PERSONEN boven 20 jr.
voor de verkoop in Vlaams
België van onze onder-
houdsprodukten. Wij bieden
goed loon, aangename
werksfeer, opleiding door
bedrijf. Wij vragen: goed
voorkomen en de wil om te
werken. Tev. 2 erv. ploeglei-
ders gevr. Dit werk kan ook
part-time uitgevoerd worden
Inl. en aanbiedingen: De
Schakel, Hasselt, afd. Ori-
derhoudsprodukten, tijdens
kant.uren 09-3211223612
Privéhuis Michelle vraagt
leuke MEISJE, hoge ver-
diensten. Tel. 045-228481.
CHAUFFEUR voor school-
busje in part-time verband
gevr. Pers. melden Maas-
trichterstr. 155, Brunssum.

Goedlopend en gezellig
privéhuis te Kerkrade zoekt
dringend nog leuk jong
MEISJE. Bel even 045-
-425100 b.g.g. 04490-23203 ■
Dringend DAMES gevr. voor
privé en escort. Tel. 045-
-462805.
Wij vragen BEZORGERS
voor Heerlerbaan en Sim-
pelveld. Melden tijdens kan-
tooruren: Limburgs Dag-
blad, Fr. Erenslaan 4, Land-
graaf.Tel. 045-311719.
Gevr. MONTAGEWERKER
18-25 jaar, i.b.v. rijbewijs.
04493-1353.
Gevraagd KEUKENHULP.
Tel. 045-752834.
Nette TAXICHAUFFEURS
gevr. voor dag- en nacht-
dienst met enige kennis
omg. Heerlen. Persoonlijk
melden: Kroontax, Anjelier-
str. 123A, Heerlen.

Schoonh.salon, ' zkt.. op
PART-TIME basis, een me-
dewerkster voor 1 of 2 da-
gen per week. 045-352044.
Landelijk Ochtendblad zoekt
BEZORGERS/STERS voor
diverse wijken Heerlen, in
bezit van fiets of bromfiets
en telefoon. Aanmelden di-
stributeur Dagblad Unie
Rotterdam. Tel. 045-316209
DAME gevraagd om moeder
gezelschap te houden en te
koken, voor dag en nacht.
Kost en inwoning vrij. Ver-
goeding overeen te komen.
Hulp aanwezig. Br.o.nr. B-
-4359, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Pretpark de Valkenier vraagt
voor het hele seizoen 1990
(14-4-'9O t/m 30-9-'9O) vas-
te MEDEWERKERS voor
kassa's, restaurants en at-
tracties. Lft. 15 t/m 19 jr. Soll.
na tel. afspr. tel. 04406-
-12289.

Onroerend goed te huur aangeboden
Voor kamers/etages in DEN Te h. aangeb. 1-gezins BO-
HAAG omstreken en prov. VENWONING. Hommerter-
Z.Holland. Kom naar weg 216, Hoensbroek.
Z°^J^rZ?e^°Qedf Hh°l Te huur EENGEZINSWO-Haa9o Tef 070 364^444 NING centraal 3ele9en terlnn JL;a vin i6i V* Heerlen. Ind. 3 slpk* ligb.,
pnv£npn%9^ aanbouwkeukenentuinmeien van du-M u. carport, stoff. en meub. Tel.
Te h. gem. APPARTEMENT 045-225590.
te Bleyerheide. Inl. alleen je huur te Heelen 1-pers.tuss. 17en18u, 045-423912. APPARTEMENT, pr. mcl.
Te huur KERKRADE-Ble- ’ 525,-. Tel. 045-710384.
yerheide, luxueus gezins- Te huur gemeub. BOVENE-
app. met huursub. pr. TAGE, ’ 540,- p. mnd. mcl.

’ 625,- p.mnd. netto. Tel. alles. Te bevr. Holzstr. 95,
04748-2977/06-52980477. Kerkrade.
::::■::::':'""■*' ."T." '■' ' . .. :..;: .; .:. ;; ;; ■ ; :■ * ""'

Onroerend goed te koop aangeboden

Informatie op de bouwplaats
heden 24-4 van 17.00-19.00 uur.

* Beek, Broekhovenlaan
Enkele type vrijstaande herenhuizen. Met de bouw van de
2e fase is gestart. Woonk. ca. 40 m2, mcl. open keuken. In-
pand. gar. Berging met aansluitpunt wasmachine. 3 slpks.
Badk. met ligb. v.w. en 2e toilet. Vaste trap naar hobbyzol-
dermet mogelijkh. voor 4e slpk. Perceelopp. van 205 m2

tot 385 m2. Prijzen vanaf ’ 186.200,-v.o.n. tot ’ 192.000,-
-v.o.n. Adres: Op hoek Pater Kusterspad/Kap. Wijnensingel.

Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
Tel. 045-712255.

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.
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.
Te k. WINKELOBJECT. Aan
de Bongerd te Heerlen.
Frontbr. ca. 7 mtr. Beg.gr.
ca. 3000 m2verkoopruimte.
Koopsom ’ 900.000,- k.k.
Het pand kan leeg worden
opgeleverd. Tel. ml. Jones
Lang Wootton B.V. 020-
-6612121.
HEERLEN, Utrechtstr. 11,
goed onderhouden woning,
kleine tuin, 3 slpks, com-
plete keuken, cv., onderkel-
derd, ’ 87.000,- k.k. Wijman
& Partners Vastgoed. 045-
-728671.
KERKRADE, St. Pieterstr.
232-234, vrijstaande woning
geschikt vor dubbele bewo-
ning op perceel van ca. 900m2, ’ 150.000,- k.k. Wijman
& Partners Vastgoed. 045-
-728671.

TAXATIES binnen 24 uur.
Makelaardij Hendriks b.v.
Beëdigd makelaar-taxateur
Sinds 1961. 045-425574.

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 huur zit/slpk te HOENS-
BROEK. Na 14.00 uur 045-
-229654.
Te huur gemeubileerde
KAMERS, Holtskuilenstr. 1,
Eygelshoven.
Te h. KAMER, woonk., slpk,
wc, douche, eig. ing. Land-
graaf. 045-316169/320044.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Te k. rollen DAKLEER met
of zonder lei va. ’ 25,-; wa-
tervaste platen 2.44 x 1.22 x
18. Tel. 04490-15338.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder Diepvries- en KOELKAST-
voorrijkosten. Görgens. In- REPARATIE zonder voorrij-
dustrieterr. Abdissenbosch- kosten. Bel Geleen 04490-
Landgraaf. Tel. 045-314122 45230. Service binnen 24 u.
VROKO voor Uw koelkast Piccolo's in het Limburgs
en diepvriesreparaties. Dagblad zijn groot in RE-
-045-441566 17 u. 461658. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Winkel & Kantoor

Tele- lease- service
LASERPRINTER van ’ 4.995,- vóór ’ 3.900,-.
AUTOTELEFOON van ’ 3.880,- voor ’ 3.480,-.

COPIER van ’ 2.250,- voor ’ 1.690,-.
TELEFAX van ’ 1.995,- voor ’ 1.690,-.

COMPUTER van ’ 1.599,- voor ’ 1.199,-.

Autotelefoon met nummer, ingebouwd binnen één dag.
Laserprinter v.a. ’ 99,- per mnd:

AUTRONIC BV Tel. 04492-3888.
Te koop div. KANTOORMA- Van maandag t/m vrijdag,
TERIALEN o.a. buro's, kas- van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
ten, typ-, telmachine's etc. uw PICCOLO telefonisch
etc. Tel. 045-222235. opgeven. Tel. 045-719966.

Geldzaken
"i 'i

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

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

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

over kontant geld kunt beschikken. Indoen gewenst brengt
onze buitendienstmedewerker het geld bij u thuis.

Gemakkelijk
Geld lenen via ons gaat gemakkelijk. Wij stellen u tele-
fonisch enkele eenvoudige vragen en wij geven u direct

advies over uw mogelijkheden voor een passende lening.
Bij goedkeuring van uw lening kunt u meestal 4 uur later

nog over uw geld beschikken.
Discreet

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

lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.

Openningstijden
Van half negen 's morgens tot negen uur 's avonds, zater-
dags van negen tot vier uur. Hertogstraat 38, Eindhoven.

Voorschotbank Frisia
Tel. 040-122020

Bedrijven/Transacties
Garagekrick, H.D.-reinigers, Te koop div. GARAGEGE-
compressoren, zetbank, REEDSCHAPPEN o.a. hef-
palletheffer en aanhanger, brug, kasten, werkbanken,
H.O. HARGO, Heerlen. Tel. etc. etc. Tel. 045-222235.
045-422891 - :■ ;.■:■:■-.■■————;—_..,._. ' LandbouwPiccolo s in het Limburgs ■Dagblad zijn groot in RE- ONDERDELENBANK.
SULTAAT! Bel: 045-719966. Tel. 04493-2715.

Auto's

Kerp Heerlen heeft 't:
WERKKLEDING - WERKHANDSCHOENEN -VEILIGHEIDSHELMEN - VEILIGHEIDSBRILLEN -LOOPLAMPEN - KABELHASPELS - GEREEDSCHAPS-
KISTEN - BANKSCHROEVEN - JERRYCANS

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

Jos Bogman Specials
Escort Ghia 1400

4-drs., blauwmetallic, 1988, 8029 km.
Escort 1600 i

3-drs. 1989 (vele extra's) 14.000 km., rediand-red
Ford Fiësta 1600 i

3-drs. XR2 i, 1989, zwart, 7578 km
Citroen BK 14 RE
4-drs., 1987, 52.990 km, wit

Mitsubishi Galant 2.0 GLS i
1988, zilvermetallic

Hamstraat 70, 6465 AG Kerkrade. Tel. 045-423030.

Exclusieve occasions
bij Autoparck Kerkrade

Mercedes 350 SLC, automaat 1973
Mercedes 260 E, alle extra's, SEC Look 1987
Mercedes 200 Diesel, rookzilver, div. extra's 1986
Mercedes 190Diesel, veel extra's 1987
Toyota Celica ST, perf. cond., kleur wit 1987
Porsche 911 Coupe, perf.gerest 1971
Porsche 924, grijsmetallic 1977Alfa Romeo Spider, zomer-winterkap 1979
MazdaRX 7 Sport, 1e eig., unieke conditie 1980
Volvo 740 GL, sportw. enz., Blauwmettallic 1986
Opel Kadett 13 S GT, pakket spec. uitvoering 1987
Opel-Manta 9TE 1800, goudmetallic 1984
Honda Prelude EX AT 4, Automaat, nieuwst 1984
BMW3IBi, 1e eig., in nieuwst., 4-drs 1988
BMW3IB, metLPG, kleur blauw 1985
Toyota Camry Turbo Diesel, 4-drs, metallic 1984

* Keuze uit plm. 75 mooie occasions
* 100% financiering mogelijk

* Inruil alle merken
* 3 mnd volledige garantie vanaf ’ 10.000,-

-* Autoparck Kerkrade, Locht 44. Tel. 045-426424.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.
PEUGEOT 305 GLS type
'83, kl. grijsmet, electr.
schuifd., benz.verbr. 1:15,
APK 4-'9l, in st.v.nw. Weg
omst. ’ 3.350,-. Tel. 04490-
-29612.
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S. Schade of defect
geen bezwaar. 045-416239.
Wij geven de hoogste prijs in
Limburg voor alle type AU-
TO'S, ’ 500,- tot ’ 50.000,-.
045-414372/422959.
Daihatsu CHARADE CX 1.3i
16 kl., 5-drs., bwj. 5-'B9, in
nw.st. 14.000 km, veel ex-
tra's, ’ 18.950,-. Tel.
04406-14429.
Opel Rekord 2.0 LS 1985 4-
drs.; Rover 216 SE nieuw
staat bwj. 1985; Metro 1300
sport 3-drs. 1988; Mini May-
fair 1987; Austin Meastro
1600 Mayfair 5-drs. s-
speed 1986; Triumph ac-
claim 4-drs. 1983; BMW
318iautomatic en stuur ser-
vo 1982; Ford Escort 1600
GL 5-drs. 1982; Rover 820E
fastback demo-auto 1989;
Austin Metro 3-drs. 1983;
Opel Rekord 2.0 1981; Vol-
vo 66 GL automatic als nw;
Volvo 343 DL automaat
1977; Fiat Uno 4.5 1984. Ro-
ver dealer HAVE, Industrie-
straat 31, Sittard. Tel.
04490-15195. APK-keu-
ringsstation. Tevens verhuur
spuit/moffelcabine.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Speciale aanbiedingen bij
autobedrijf Loek Schaep-
kens: AUTOMAAT Ford
Orion I,6'GL, 4-drs, '83
’8.950,-; Renault 5 4-drs,
'81, ’4.250,-; Simca 1100
GLS, 4-drs, ’1.250,-; Mini
1000 ’1.750,-; Mitsubishi
Galant, '80, ’1.750,-.
Schakelauto's: Ford Transit
keper, '82, ’7.500,-; Ford
Siërra Ghia LPG, '83,
’11.500,-; Siërra stationcar
'83, ’11.700,-; 3x Escort,
5-drs, v.a. ’ .7.500,-; Opel
Rekord Traveler LPG, '86,

’ 13.900,-; 3x Kadett coupé
1600 v.a. ’1.250,-; Kadett
zwart, '82, ’ 6.950,-; Kadett
stationcar '84 LPG ’ 6.500,-
Ascona 4-drs, '82, ’ 3.950,-
Manta GT, '86, ’ 13.900,-;
Manta A, zeer speciaal,
’8.500,-; Manta GTE, zeer
speciaal ’ 6.500,-; VW Golf
1300, 4-drs, '85, ’ 12.500,-;
Polo C t. '83, ’ 6.500,-; Jetta
sport LPG ’ 4.900,-; Golf
diesel, '84, ’ 11.500,-; Jetta
Elan, '86, ’12.900,-; Audi
80 GLS, ’3.000,-; Renault
18 stationcar, '81, ’3.950,-;
R 11, diesel, 4-drs, '85,
’7.950,-; Suzuki Jeep SJ
14, '86, ’12.900,-; Suzuki
Alto, '84, ’6.900,-; Alfa
Giulietta '81, ’2.950,-;
Citroen Visa chrono, ralley,
'84, ’ 8.950,-; Fiat Uno 55,
5-drs, '83, ’6.250,-; Fiat
127, '80, ’1.500,.-; Mitsubi-
shi Saporro ’ 1.750,-; BMW
316, LPG, '81, ’5.750,-;
Mitsubishi Colt GL, '83,
’7.500,-; Lancer GL, '81,

’ 2.950,-; Citroen GSA, Xl,
'85, ’ 3.250,-. Diverse inrui-
lers v.a. ’500,-. Klimmen-
derstraat 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.
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
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. Golf Cabriolet
bwj.'79, zeer apart. VW Golf
Caddy t.'B7, in nw.st.
’9.900,-; Mazda 6262 cou-
pe 1.6 GL, t.'Bl, ’3.500,-;
2x Golf GTi, alles '83, in nw.
st. ’5.900,-; Ford Escort
1300 GL t. '83 ’6.900,-;
Ford Fiësta 1100 S t.'Bo
’2.400,- Mitsubishi GAlant
1.6 GL t.'B2 n.m. ’3.900,-;
BMW 520, 6 cyl., autom., t.
'81, ’3.900,-; Volvo 244 GL
t.'Bo, ’3.500,-; Ford Fiësta
t.'B4 nw. model ’ 6.900,-;
Mitsubishi Colt Turbo t.'B3
’7.900,-; Diahatsu Chara-
de diesel, nw. mod., 5-bak,
t.'B4, ’ 6.900,-. Toyota
Sportswagon , t.'79,
’1.400,-; Datsun Cherry t.
'81, ’ 1.700,-; Volvo 240 GL
6 cyl. Diesel t. '83 ’ 8.900,-;
BMW 315 t. '83 ’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,-; Datsun
Cherry diesel, 5-bak, t.'B4,
nw. model, ’ 6.900,-; Dai-
hatsu Charade KG, t.'B2,
’2.700,-; Opel Rekord 2 L
S, t.'B2, ’ 2.900,-; Renault 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,-;
Mazda 121 coupé bwj. '77 i.
z.g.st. voor liefhebber
’2.100,-; Honda Prelude
automaat t. '81 sportv.
’4.500,-; Opel Kadett 13 S
t.'Bl ’4.900,-; Opel Manta
2 L SR, HB, t. '80, ’ 2.900,-;
Opel Kadett bwj.'Bl,
’4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 200 GT, '81, ’2.900,-;
Opel Rekord 2 L, t.'B2,
’3.500,-; Datsun Violet 5~
bak, t.'B2, ’2.700,-; Opel
Kadett station, '81, ’ 4.900,-
Simca bestel '82, ’2.900,-;
Opel Ascona t.'Bo, ’ 2.700,-
Div. goedkope inruilers, alle
auto's met nieuwe APK.
Geopend van ma t/m vrij van
09.00-19.00 uur, zat. tot 17
uur. Inr. fin, gar. mog.
Te k. CITROËN BK Diesel,
bwj.'B4, grijskent, in pr.st.,
vr.pr. ’4.750,-; Toyota
Camry 1800 BK, bwj.'B3,
met LPG, met def. koppak-
king, vr.pr. ’2.650,-; Dat-
sun Stanza 1800 HB, bwj.
'82, met LPG, in pr.st, vr.pr.
’3.350,-; Opel Manta 2 L
GTE H.8., bwj.'Bl, met veel
ace. Te bevr. Rennemiger-
veldweg 76, (zijstraat van
Huisbergerstr.) Schelsberg
Heerlen/heide
Fiat FIORINO Bestel, 11
mnd. oud, fabrieksgar., in
nw.st. Ed Lemmens Auto-
mobielen Kerkrade. Tel.
045-455432.
Fiat PANDA 45 '82, zeer
goede en mooie staat, geen
roest, APK gek., ’2.650,-.
Tel. 045-323178.
FIAT 131 Panorama CL
1600 Caravan, 4-drs., LPG-
inst., APK gek., mooie auto,
geen roest, bwj.'B3,
’2.600,-. Tel. 045-323178.
Te k. Fiat PANDA 45, eind
'83, kl. wit, APK, i.z.g.st, vr.
pr. ’ 5.150,-, 04490-39127.
Ford ESCORT Sport, rood,
nw, model, bwj. '86, super-
mooi; Ford Escort 1300
Sport uitv. '85 5-drs. Auto-
parek, Locht 44, Kerkrade.
Te k. van part. Ford FIËSTA
1.1 Festival, bwj.'B6, km.st.
36.000, tel. 045-244753

" Ford ESCORT Luxe auto-
matiek, goudmetallic, 1e eig.

■ 63.000 km, '84. Autoparck,
Locht 44, Kerkrade.
Te k. Ford ESCORT 1600
Ghia, bwj. '81, APK gek., vr.
pr. ’ 5.250,-. 045-211419
Ford FIËSTA 1300 S bwj.
'78, APK 4-'9l, 77.000 km.
st, ’ 1.650,-. 045-720951.
Honda CIVIC 1.3, bwj.'Bo, 4
nw. band., i.z.g.st., APK 5-
91. Tel. 045-243007
Mooie MAZDA 323 bwj. '80,
APK 4-'9l, vr.pr. ’1.950,-.
Tel. 045-225913.
Te koop automatiek MAZDA

" 323 4-drs. bwj. 8-'Bl, i.z.g.
st. ’2.950,-. 045-316940.
MERCEDES 280 SE nw. ty-
pe, '81, autom., km.st.
130.000, sportwielen, trekh.
electr. schuifd., gekl. glas,
radio-cass., APK tot '91,
nwe. auto. ’ 13.500,-. Tel.
045-323178.
Mitsubishi GALANT T Diesel
'81, APK 26-1-'9l, trekh., i.
z.g.st., vr.pr. ’2.500,-. Tel.
04493-1353.
Mitsubishi COLT GL eind
'80, APK, i.z.g.st. en zuinig

’ 2.750,-. 045-453572.
Nissan BLUEBIRD Station-
car Van uitv. 2.0 Diesel, kl.
wit, '87. Autoparck, Locht

! 44, kerkrade.
Te k. NISSAN 300 ZX T-bar
pr. ’27.500,-. Event. inruil
mogel. 04490-15875.
Te koop Datsun CHERRY
12 GL, bwj. 10-79, APK 10-

-'9O, van- 1e eig., pr.

’ 1.500,-. Tel. 04454-2092.
Opel KADETT SC sportuitv.

i rood, '85, veel extra's. Auto-

' parck, Locht 44, Kerkrade.
! Opel ASCONA 1600 LS se-, dan '84, antrac.metallic, veel
extra's; Ascona 1600 S zil-, vermet. '85, nieuwst. Auto-

( parck, Locht 44, Kerkrade.
i Opel KADETT 1600 Diesel
i 3-drs. kl. wit, 1e eig. '85. Au-
toparck, Locht 44, Kerkrade.
Opel KADETT HB 1.3 S,
schadevrij, blauwmet., bwj.
'81, ’3.900,-. 045-721660.
Te koop witte Opel ASCO-
NA 16 S 5-bak, bwj. nov.
'86, 1e eig. Tel. 045-420289
Opel REKORD 2 liter,
schuifd., 4-drs., sportwielen,
APK '91, bwj.'Bl, zeer mooi,
’2.750,-. Tel. 045-323178.
PEUGEOT 309 XE Allure,
kl. blauw, '88, perfecte st.
Autoparck, Locht 44,
Kerkrade.
RENAULT 11 1400 goud-
met. 1e eig., 56.000 km. '86.
Autoparck, Locht 44, Kerk-
rade;
Toyota CELICA ST nw. mo-
del, wit, perf. cond. '87. Au-
toparck, Locht 44, Kerkrade.
VW SCIROCCO automatic,
nw. model, '81. Autoparck,
Locht 44, Kerkrade.
VW POLO bwj. '80, i.z.g.st,
pr. ’ 1.500,-. 045-422610.
VW POLO L bwj. '77, APK
4-'9l, i.z.g.st. ’1.250,-. Tel.
045-720951.
Supermooie VOLVO 244 GL
1e eig. 130.000 km, '82. Au-
toparck, Locht 44, Kerkrade.
VOLVO 340 DL '87, 37.000
km, veel extra'sf Volvo 340
1.7 sedan, grijsmet. '86. Au-
toparck, Locht 44, Kerkrade.
VOLVO 360 GLTi, bwj.'Bs,
kl. rood, met veel extra's o.a;
airco en spoilers. Van volvo-
medew. Tel. 045-243193
VOLVO 34Q '87, i.st.v.nw.,
slechts ’ 12.500,-. 04490-
-12138. ■
Van Volvo-medewerker
VOLVO 440 GL, rood, bwj.
'89, mcl. ace. 045-410343.
Kadett 13 LS '87; Kadett Se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 LS '86;
Kadett 12 S '84 en '82; Cor-
sa 12 S '84; Kadett 1200 '79;
Fiat Panda '86. Automobiel-
bedrijf J. DENNEMAN,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Te koop GEVRAAGD auto's
v.a. '82. Lucar. Tel. 045-
-456963.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te k. AUDI 80, LS, t. '80,
APK 12-2-'9l, i.z.g.st. Tel.
045-227357.
RENAULT 5, GTL , '79, APK
jan.'91, kl. zwart, sportvlgn.,
pr. ’ 700,-. 04454-4632.

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. Korter. Tel. 045-229045.
Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’lOO,- tot
’5.000,-. 04490-43481.
SLOOPAUTO'S te koop
gevr. van ’ 50,- tot

’ 20.000,-. Tel. 045-452483

Onderdelen/ace.
ROBBY'S gebruikte auto
onderdelen. Inbouwen met
garantie mog. 045-224123.
LAADLIFT, 300 kg hefver-
mogen, merk AMA, monta-
ge mogelijk in bestelauto of
lichte vrachtauto, als nieuw.
Courage BV Hoensbroek,
045-210715.

Baby en Kleuter
Te k. d.blauwe KOELSTRA
kinderwagen en veel baby-
goed, t.e.a.b. Nieuwstraat 3,
Heerlen (Schandelen).
BABY-UITZET mintgroen,
veel kleertjes, hemel, bees-
tjes enz. Alles in één koop.
Tel. 045-221794
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bedrijfswagens
Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen'
vanaf 1979. Donny KJassen
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.

(Brom)fietsen
Gebr. VESPA Ciao snor;
Vespa Ciao spaak; Vespa
Super Bravo; Zundapp
Sprinter; div. overjarige fiet-
sen. Bert Rekers, Willemstr.
85, Heerlen. 045-726840.
Tek. gebruikte FIETSEN als
nieuw. Anjerstr. 8, Schinveld
Tel. 045-256719.
Te k. KREIDLER RMCS in
zeer goede staat. Tel.
04450-1521.
Te k. VESPA brom-scooter.
Tel. 04499-2649, na 18.00
uur.
Te k. Gruno touring HE-
RENSPORTFIETS 5 versn.
als nieuw, Pr. ’ 275,-. Tel.
045-242341. ___

Caravans
Te k. 4 lichtgew. tour CARA-
VANS; Homecar Ralley GTI
3.80 m. met kopkeuken bwj.
'86 ’ 5.750,-; Roller 3.80 m.
bwj.'B2 ’4.750,-; Duque 4
m. bwj.'Bs ’ 6.250,-; Detleff
4.50 m. bwj.'Bl ’4.950,-.
Alle met kachel, ijskast,
voortent en rondzits,
doucheruimtes. 045-323178
Te koop KIP 450 Caravan
bwj. '78, kachel, koelkast,

’ 3.600,-. I.z.g.st. 04743-
-2220.

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
SCHARRELKIPPEN te
koop. Moonen, Einighauser-
weg 4A, Guttecoven.
04490-24401.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14, biedt:
STERILISATIE hond met
inhalatienarcose v.a.
’lBO,-. Cocktail-entingen

’ 32,00. Tel. 045-244247.
In/om de tuin

Nu TUIN verandering, afras-
tering, sierbestrating, met-
selwerk enz. Bel 045-
-272093, na 18.00 uur.
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.
TUINHOUTVAKMAN Im-
preg BV in de Cramer 104,
Heerlen. Tel. 045-751687.
Voor al uw druk geïmpregn.
planken, palen, schermen,
rolborders enz. Groot assor-
timent bielzen. Bez. mog.
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’3,25 per
m2. Jawell 045-256423.
Div. soorten natuursteen.
Voor uw rotstuin. Tuin en
keermuurtjes, bouwnatuur-
steen, zwerfkeien. Q&Q,
BERGSEWEG-Kunrade-
Voerendaal. Telefoon 045-
-751884. Geopend woensd.
10-17 uur, zat. 10-14 uur.

Mode Totaal
Te koop witte BRUIDSJURK
maat 42, pr. ’750,-. Tel.
04492-4459.

f Pap en mam
Proficiat met jullie. 25-jarig huwelijk!

I Ik

Kinderen en kleinkinderen. __..
Hartelijk gefeliciteerd
Jo en Janny

: met jullie
25-jarig huwelijk!

van Pascal en Monique i
Hoera hoera Proficiat Jüpkj

% f

riVW
Truus de mier wordt mmmWÊÊÊmmWtamÊÊÊÊÊm^

53 jaar Van de hele bups

Bel de Vakman
Afvoerproblemen?

Babit bv rioleringswerken
Tel. 045-463892 ' J

Reparatie Keukens; vervanging apparatuur!
Bel: WOCOM. Tel. 045-711864

Vrijblijvende prijsopgave. __i
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.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Uw DIEPVRIES, koel»
wasautom.. ook bedr. in5*
defect? Garantie op de.
paratie, geen voorrijko»
en korting op onderde"
Bel direct 045-726206^
Voor al Uw WAND-
vloertegelwerk. Bel
227028. J
OPRITTEN en terassef: klinkers of sierbestra'".tuinaanleg. Tel. 045-423?
Voor al uw DAKWÊf
ZAAMHEDEN dakdekk*
bedrijf Adams, tevens ra
ratie van uw schoorste1*
Bel voor vrijblijvende ofe'
045-726716. J
STOELMATTERIJ vern-'
ten en biezen stoelen "' gar. Bel. 045-418820.^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 6,

[^ jjg
"^ /ERVICE PUftftlEK ]

I WATERPOMPEN *voor diverse doeleinden Jyjttfcga
en toebehoren
HYDRAFLEX/NUTH
Kathagen4, tel. 045-243131

Reparaties aan alle fabrikaten, snelle service
tegen concurrerende prijzen.
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Machteloos
De Oostduitse autoriteiten staan
vrijwel machteloos. De eerste re-
geringsfunctionaris belast met de
zorg voor buitenlanders, Almuth
Berger, meent dat het snelle tem-
po waarin de veranderingen
plaats vinden, veel mensen onze-
ker heeft gemaakt en dat zij hun
angsten en zorgen afreageren op
minderheden.Aan de andere kant
stelt de 46-jarige Berger het com-
munistische regime verantwoor-
delijk, omdat men het racisme te
lang niet heeft willen zien. De
Oostduitse justitieontkent dit. De
plaatsvervangend procureur- ge-
neraal Hertzberg zei enige tijd ge-
leden: „We zullen elke opleving
van het bruine verleden in de
kiem smoren."

Maar de lawinerolt. De joodse ge-
meente in Buchenwald kreeg ano-
nieme telefoontjes met: „De gas-
kamer van Buchenwald wacht
nog op jullie." In het voormalige
kamp doken pamfletten op van de
'Ondergrondse Beweging Repu-
blikaner' met de tekst 'Houd de
ovens brandend.'
De Westduitse rechts-extremisti-
sche leiderFranz Schönhuber ver-
klaarde vrijdag in Bonn dat on-
danks het verbod van deRepubli-
kaner de partij in de DDR groeit
als kool. „Wij richten overal afde-
lingen op. Ze mogen ons observe-
ren, voor mijn part arresteren,
maar we gaan door."
De Westduitse journalist Michael
Schormes, een kenner van het
rechts-extremistische milieu, zei
dat Schönhuber bewust inspeelt
op de politieke naïviteit van Oost-
duitse jongeren onder het motto
'Onze kans is het grootst, waar
men de aartsvijand van het mens-
dom heeft leren kennen, namelijk
het communisme.'
Volgens Schormes zijn de Repu-
blikaner voor zoekende jongeren
in de DDR extra aantrekkelijk,
omdat ze in alles de absolute te-
genpool van de communisten zijn.

Ook de para-militaire opvoeding
op de scholen is niet zonder uit-
werking gebleven. De Oostberlijn-
se politicoloog Peter Kodderitsch
constateerde dat neo-nazistische
'fascho-groepen' sinds enige tijd
met Westduitse hulp een pseudo-

militair partijapparaat opbouwen
in de DDR. Kenners gaan ervan
uit dat de Oostduitse extremisten
ook over vuurwapens beschikken.

hans hoogendijk

nieuwsanalyse CDA/PvdA-coaliteit gaat nog 'hete' zomer tegemoet

Kabinet doorstaat
eerste vuurproef

Van onze correspondent
HAAG - Nog onverwacht

gemakkelijk heeft het kabinet
zijn eerste echte vuurproef
doorstaan. Er was zaterdag
Weliswaar nog twaalf uur in-
tensief onderhandelen nodig
°m de problemen voor de be-
groting 1991 op te lossen, maar
Uiteindelijk viel het toch mee.
r lag nogal wat 'vuil' dat moest
worden opgeruimd. De tegen-
vallers vlogen de afgelopen
baanden immers om de oren
van de ministervan Financiën,
Wim Kok. Overschrijdingen op
verschillende begrotingen
(vooral Onderwijs en SocialeZaken) en tegenvallers op bij
Voorbeeld de WIR zouden veel
geld gaankosten. Geld datKok
«iet beschikbaar had.

aarom moest er, zoals we al ja-
ren gewendzijn, worden bezui-
nigd. Dat is op zichzelf dus
«iets nieuws, maar de nieuwe
Ministersploeg had er noggeen ervaring mee. Het kabi-
«et-Lubbers/Kok trad eind vo-
rig jaar optimistisch gestemda3n. De magere jaren waren
Voorbij en nu kon weer krach-llg nieuw beleid worden ont-wikkeld, zo was de algemene
stemming.
e ministers hadden het er dan
°°k zichtbaar moeilijk mee dat91 direct bij de voorbereidin-gen voor de eerste eigen begro-llng er niet of nauwelijks ge-sproken kon worden over de

verdeling van extra gelden. In
tegendeel: er moest bij elkaar
voor maar liefst zes miljard
gulden bezuinigd worden.

Volgens ingewijden lag daar ook
het grootste probleem. De
mentaliteit in het kabinet
moest worden omgebogen.
Vooral de nieuwe ministers die
nog nooit eerder met dit bijltje
hadden gehakt, moesten er aan
wennen dat de bomen niet tot
in de hemel groeien. Die om-
schakeling van het denken
over extra geld naar het verzin-
nen van bezuinigingen, lag nog
het moeilijkst.

Opluchting
Op het eerste gezicht lijkt het ka-

binet er aardig uitgekomen.
Vooral voor Kok, die als vice-
premier, als minister van Fi-
nanciën en als PvdA-leider een
zware last op zich had geladen,
moet het een opluchting zijn
dat hij de eerste slag heeft ge-
wonnen. Aan de ene kant kan
de PvdA-leider laten zien dat
het vernieuwende beleid, zoals
dat bij de formatie was afg'e-

sproken, overeind is gebleven.
Aan de andere kant kan de mi-
nister van Financiën tonen dat
hij een solide schatkistbewaar-
der is. En vice-premier Kok

heeft aangetoond dat hij de lei-
der is van de PvdA-mir\isters
in het kabinet. En dat is geen
geringe prestatie.

Bij nadere beschouwing van de
voorstellen blijkt echter, dat
nog lang niet alle losse einden
aan elkaar zijn geknoopt. Wel-
iswaar hebben de ministers die
met grote tekorten kampen,
toegezegd naar oplossingen te
zullenzoeken, maar als dat niet
lukt (en daar ziet het naar uit),
komen de problemen begin
juli weer terug op het bordje
van het kabinet.
Minister Ritzen (Onderwijs)
kampt bij voorbeeld met over-
schrijdingen op de uitgaven
voor studiefinanciering. Bo-
vendien heeft hij een gtote
groep niet-actieve onderwijs-
gevenden in zijn administratie,
die veel geld kost en eigenlijk
beter in het onderwijs ingezet
zou kunnen worden.
Ritzen's collega De Vries (So-
ciale Zaken) heeft toegezegd te
zullen zoeken naar mogelijk-
heden om het grote aantal uit-
keringsgerechtigden terug te
dringen. Dat is een schone be-

lofte, die al jaren door achter-
eenvolgende ministers van So-
ciale Zaken is gedaan. Tot erg
veel resultaat heeft dat echter
nog nooit geleiden het is maar
de vraag ofhet De Vries welzal
lukken.

" WIM KOK
...eerste slag gewonnen...

binnen/buitenland

Neo-nazi's gaan politie en burgers met messen te lijf

Vreemdelingenhaat in
DDR steeds openlijker

Van onze correspondent

[OERLIJN - Meer dan 50 ge-
bonden, 60 arrestaties, uitge-
[orande auto's en geplunder-
de winkels. Dat is de trieste[ balans van de dit weekeinde
«oor neo-nazi's ontketende[ rellen in Oost-Berlijn. Na een
Voetbalwedstrijd van FC[ Berlin trokken ongeveer 300[deels vermomde jongeren
[Jaar de Alexanderplatz in
{tet centrum van Oost-Ber-

Daar vielen ze burgers
j*n politiemannen aan met
knuppels, messen, stenen enbessen. Ook schreeuwden ze
Nazistische en racistischejeuzen als 'Hitler leeft' en
Turken dood. De Oostber-Jijnse politie arresteerde 30
skinheads' en neo-nazi's.

JJ1 de Westberlijnse arbeiderswijk
verzamelden zich daar-

"a enkele honderden zogenaamde
om in het oosten vanjjje stad tegen de neo-nazi's te de-monstreren. De politie uit beide"elen van Berlijn verhinderde degrensovergang, waarna het totJachtpartijen kwam.^Winkels wer-den geplunderd en verwoest. Aan

Politiezijde vielen 41 gewonden.
tr werden meer dan 25 arrestaties
"erricht.Het geweld van de Oostduitse

kwam niet on-Verwacht. Sinds de val van het re-jfjfne Honecker komen steeds
J^er jongeren openlijk voor hun
echts-radicale, meestal racisti-
che, opvattingen uit. Vietnamese
Gastarbeiders worden geterrori-eerd, Mozambiquaanse werkne-mers uitgescholden voor 'briket-
j^ft' en Polen uit winkels verjaagd,
"e rond 170.000 buitenlandse

en studenten in de
jC>R voelen zich steeds meer be-«reigd.
p°e groot de vreemdelingenhaats> merkte eind vorige week ook*en groepDuitse en Turksejonge-
"!eri uit Duisburg. Op straat wer-?en ze uitgemaakt voor 'varkens',
p een disco werden de meisjes
astig gevallen. Na een paar dagen
j?rak de groep de reis af. „We had-j!en ons zo verheugd op ontmoe-
'ftgen met Oostduitse jongeren,

niemand wilde met ons pra-
j?n- Ze zeiden 'Duitsland, voor de
Duitsers', vertelde een jonge

zaterdag. Konrad Weissan de Oostduitse burgerbewe-
*lng 'Democratie Nu', die vrijdag-
nacht tijdens de rellen op de Ale-
"Janderplatz was, zei te vermoeden
|* at dit geweld lang te voren was
voorbereid.-11 gesprekken nemen rechts-ex-
Femistische Oostduitse jongerenpen blad voor hun mond. Een 18-

-3rige: „Ik ben totaal tegen het so-
'alisme. Tot nu toe hebben die

alleen maar belazerd. Ik ben
?een nazi, maar er zat toch wel

ccleel wat goeds in die club. leder-eft had werk en je kon trots zijn
t" jeland." Een ander: „Duitsland

moet weer een wereldmacht wor-
den met Berlijn als hoofdstad. Na-
tuurlijk zijn wij rechts-radicaal.
Geen nazi's, maarDuits nationaal.
Als de Republikaner hier begin-
nen zijn wij er bij."Een derde: „De
buitenlanders moeten oprotten.
Eerst hadden we de Russen, toen
de Algerijnen en nou de nikkers."

"Een Oost-
duitse 'skin-
head' brengt in
Berlijn voor
hetfront van
een politie-
cordon open-
lijk de Hitler-
groet. Het ge-
beurde dit
weekeinde tij-
dens de door
neo-nazi's ont-
ketende rellen
na een voetbal-
wedstrijd van
FC Berlin.

Levensgroot
Begin juli, wanneer het kabinet

de begroting voor 1991 defini-
tief moet vaststellen, komen
deze problemen levensgroot
terug. In Den Haag wordt na-
melijk niet verwacht dat alle
toegezegde bezuinigingen ook
werkelijk gehaald zullen wor-
den. De PvdA wijst er daarbij
op dat van partijgenoot Ritzen
ook niet kan worden verwacht
dat hij dat zelf doet, terwijl het
CDA juist vindt dat partijge-
noot De Vries ontzien moet
worden.

En daarmee komen in juli, in te-
genstelling tot afgelopen
weekend, de scheidslijnen wel
tussen de partijen te liggen. Nu
was de strijd nog tussen de mi-
nister van Financiën en de ove-
rige ministers. Dat zijn zakelij-
ke 'verschillen van mening.
Wanneer echter de politieke
scheidslijnen in het kabinet
een rol gaan spelen, worden de
onderhandelingen moeilijker.

In juli zal moeten blijken of de
samenwerking tussen Lubbers
en Kok werkelijk zo goed is, als
nu lijkt. Die samenwerking
was de afgelopen weken zo
hecht, dat in Den Haag al iro-
nisch over 'de as-Lubbers/Kok'
wordt gesproken. De stevig-
heid van dieas zal in de zomer
echter nog danig op de proef
worden gesteld.

henri kruithof

Carrière
Walesa koketteert graag met zijn
achtergrond, en ook nu weer. Op de
vraag of Solidariteit niet in gevaar
zal komen als hij weg gaat, zei hij
daar niet bang voor te zijn. En bo-
vendien: „Ik kan de bond blijven
helpen. Ik zou in Gdansk blijven
wonen en 's ochtends de expres-
trein naar Warschau nemen. Dan
kan ik 's avonds op tijd terug zijn
om nog wat voor Solidariteit te
doen."

Walesa begeert het presidentschap
volgens eigen zeggen niet omdat hij
graag carrière wil maken. „Ik ben
nu al de machtigste man van Polen,
machtiger dan Jaruzelski", zei hij
zonder valse bescheidenheid. En
daarmee overdrijft hij niet. Al zijn er
in Polen genoeg mensen die be-
paald niet lovend over hem spre-
ken, vrijwel iedereen lijkt er van
overtuigd dat Walesa voorlopig on-
misbaar is. Hij is daardoorbuitenge-
woon machtig. Zo machtig dat zijn
tegenstanders zich afvragen of Wa-
lesa geen te sterke positie zou krij-
gen als hij ook nog eens presidentië-
le bevoegdheden zou krijgen.

De Poolse president Jaruzelski be-
schikt over zeer grote bevoegdhe-
den. Hij kan zonder overleg met het
parlement de staat van beleg afkon-
digen, hij kan het parlement zelf
ontbinden. En hij kan eigenmachtig
de oorlog aan een ander land verkla-
ren. Ergens in de komende weken
wordt in Warschau een wet inge-
diend, die deze bevoegdheden moet
inperken. Dat gebeurt niet speciaal
met het oog op de ambities van Wa-
lesa. Maar velen vinden het toch een
geruststellende gedachte als de vak-
bondsleider straks wat minder
machtig is dan Jaruzelski nu.

Twijfels
Er bestaan gerede twijfels over de
democratische gezindheid van Wa-
lesa. Hij benadrukt weliswaar
steedsvoor democratie te zijn, maar
noemt Solidariteit tegelijkertijd een
auto waarvan hij de bestuurder is.
En hij kan buitengewoon slecht te-
gen kritiek. Op een congres werden
de twijfels het duidelijkst verwoord
door Zbigniew Bujak, de man die
Solidariteit tijdens de illegale perio-
de van de staat van beleg feitelijk
heeft geleid en die zich inmiddels
tot een van de grootste critici van
Walesa heeft ontwikkeld. Bujak
waarschuwde voor de 'rare heksen-
jacht op intellectuelen zoals onze
voorzitter die startte' en benadrukte
dat Solidariteit een organisatie
moet blijven die intolerantie, antise-
mitisme en nationalisme bestrijdt.

De aanhangers van Walesa, en dat is
nog steeds een meerderheidvan So-
lidariteit en van de Polen in het al-
gemeen, hebben echter geen twij-
fels over de voorzitter. Daarvoor
heeft hij de afgelopen tien jaar te
veelkrediet opgebouwd als de man
die het communisme in Polen heeft
weten te verslaan. „Walesa is beter
dan andere kandidaten voor het
presidentschap als het gaat om zn
politieke intuïtie", is de overtuiging

van Maciej Jankowski, congresaf-
gevaardigde uit de regio Warschau.
Hij geeft toe dat Walesa soms weinig
democratisch overkomt, maar ver-
ontschuldigt hem daarvoor: „Wale-
sa heeft tot nu toe een klandestiene
organisatie geleid. Hij maakt de in-
druk ondemocratisch te zijn, maar
ik ken hem vanaf het begin en ik
weet dat hij aandacht besteedt aan
wat de mensen om hem heen zeg-
gen."

runa hellinga

" Lech Walesa na zijn verkie-
zing tot voorzitter van Solida-
riteit: ,Jk ben machtiger dan
Jaruzelski."

Lech Walesa
machtigste

man in Polen
Van onze correspondente

GDANSK - Dat Lech Walesa
zaterdag opnieuw tot voorzit-
ter van Solidariteit zou wor-
den gekozen, stond van tevo-
ren wel vast. Zijn tegenkandi-
daten, de 41-jarige chauffeur
Andrzej Slowik uit Lotz en de
44-jarige professor Tomasz
Wojcik uit Wroclaw, maakten
bij voorbaat geen kans tegen-
over de 47-jarige elektricien
uit Gdansk.

De enige die beweerde niet zo zeker
te zijn geweest van de uitslag, was
Walesa zelf. Hij had dan ook geen
speech voorbereid om de zaal na af-
loop van de verkiezingen toe te
spreken. Maar met 362 van de 467
stemmen was zijn overwinning zon-
neklaar. 'Lechu', zoals zijn mede-
standers hem liefkozend noemen,
ging daarna bijna op de schouders
en werd door zijn aanhangers ver-
blijd met een drie lagen hoge taart
met daarop drie marsepeinen krui-
zen, het symbool voor de slachtof-
fers van de opstand in Gdansk in
1970.

Walesa glunderde. Maar hij maakte
onmiddellijk duidelijk, dat Solidari-
teit mogelijk op niet al te lange ter-
mijn naar een nieuwe voorzitter kan
uitkijken. Tijdens een persconfe-
rentie na afloop van zijn verkiezing
tot voorzitter liet hij voor het eerst
openlijk merken president van Po-
len te willen worden. Niet dat daar
iemand verbaasd over was. Dat zijn
ambities in die richting gaan, was al
langer bekend. Maar Walesa heeft
dat tot nu toe nog nooit ronduit wil-
len zeggen.

Maar Polen heeft volgens Walesa
een president nodig die de werkers
kent, een man die uit de bedrijven
zelf voortkomt. En die man kan, als
hetPoolse volk dat wil, Lech Walesa
zijn. „En ik ga niet veranderen. Ik
ben een eenvoudige man, een elek-
tricien. Ik weet hoe het op de werk-
vloer is."

Kucan president
van Slovenië
Van onze correspondente

LJUBLJANA - De overwinning
van de communist Milan Kucan bi.de Sloveense presidentsverkiezin-
gen dit weekeindekomt niet als eer
complete verrassing. De Sloveense
communisten hebben namelijk
voor elkaar weten te krijgen wat an-
dere partijen in Oost-Europa niet ü
gelukt: ze zijn populair gebleven.

Dat hebben ze niet in de laatste
plaats te danken aan hun hervor
mingsgezinde opstelling. De 49-jari
ge juristen voormalige kinderrech
ter Milan Kucan is daar een belang-
rijke stuwende kracht achter ge
weest. Als voorzitter van de com
munistische partij van Slovenië
heeft Kucan - voordat elders ir
Oost-Europa überhaupt veranderin
gen plaats vonden - gestimuleerc
datzijn partij een zelfstandige koer;
binnen de bond van Joegoslavische
communisten is gaan varen.
De Slovenen waren de eersten die ir
Joegoslavië om vrije en democrati
sche verkiezingen vroegen en die
ook organiseerden, zelfs toen de
rest van de bond daarnog niets vboi
voelde. Afgelopen februari trad de
Sloveense bond van communister
uit de Joegoslavische Communisti
sche Partij, om als Partij voor De
mocratische Vernieuwingen onaf
hankelijk aan de verkiezingen mee
te doen.
Kucan heeft een lange carrière in de
Communistische Partij achter de
rug. Hij was 17 toen hij lid werd. Er
na allerlei functies in de partij werc
hij in 1976 voorzitter van de Slo
veense communisten. De jurist, die
in Slovenië bovendien een gevierc
voetballer was, staat bekend als eer
rustige afgewogen politicus.
In zijn campagne heeft hij de rede
lijkheid de boventoon laten voeren
Hij is voorstander van een grotere
zelfstandigheid van Slovenië bin
nen Joegoslavië, zonder direct vooi
onafhankelijkheid van zijn land te
pleiten.
De verkiezingen hebben uiteinde
lijk voor een eigenaardige patstel
ling in de Sloveense politiek ge
zorgd. Aan de ene kant heeft De-
mos, de tegenhanger van de com
munistische partij, namelijk de
meerderheid van de zetels in he
parlement veroverd, zodat de coali
tic van zes partijen in ieder geval de
nieuwe regering zal gaan vormen
Kucan zou als president in dat ge-
zelschap het gematigde tegenwich
tegen al te radicale opvattinger
moeten leveren. Dat is waarschijn
lijk ook wat de Sloveense kiezer;
voor ogen heeft gestaan toen ze ze
verdeeld stemden tijdens de presi
dentsverkiezingen en de parle
mentsverkiezingen.

(ADVERTENTIE)
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Wonen Totaal

Rechtstreeks van de fabriek
kussens voor eiken bankstellen.

■Wij bekleden of vernieuwen uwkussens in alle gewenste. soorten en maten, ook kuipbankstellen. Na telefonische
afspraak komen wij geheel vrijblijvend bij u langs met

stalen en kussens in stof en leder.
Kantoor: Rutgerstr. 11, Roermond.

Fossielenerf 740, Heerlen.

Bel gratis 06-0227300
Nieuw tapijt of gordijnen

Elk tapijt bij Hatéma gekocht, wordt GRATIS gelegd.
Elk bij ons gekocht gordijn, wordt GRATIS gemaakt.

Bovendien deze week bij elke bestelling een gratis deurmat

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen. Tel. 045-720741. ___

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
;Nuth. Tel. 045-242602.
Pracht eik. BANKSTEL

"’ 875,-; eik. eethoek 6 stoe-
:ien ’ 975,-. 045-323830.
'Te koop witte WANDKAST
met verl. vitrine, lichtbalk en
bar. Vaste pr. ’ 1.000,-. Tel.
"04499-2891, na 16.00 uur.

Totale OPHEFFING bedrijl
Buitengewoon mooie Kwali-
teitsmatrassen in hoofdzaak
90x200cm. Nieuwprijs
’505,- nu ’125,- moeten
weg. Glasgordijnen in div.
hoogten goede kwaliteit

’ 5,- tot ’ 9,-per meter. On-
derleggers matrassen zeer
goed ’lO,- p. st. Honder-
den verlichtingsmaterialen

’ 1,- per stuk. Overgordij-
nen ’ 5,- tot ’ 9,- per meter.
Grasmachines, benzine
snijbreedte 50cm ’ 100,-.
Ruiten 100x100cm of 100x
120cm ’ 5,- per stuk. Firma
Morsinkhof Hei Carisborg-
weg 7 Heerlen. 045-215910

i ■—~—~—....———?———

Zonnebanken/Zonnehemels

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

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

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.

" Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.
"DOMPELBAD (t.b.v. Sauna) Piccolo's in het Limburgs
hout afm. 1.20x0.80x1.00 m. Dagblad zijn groot in RE-
z.g.a.n., 045-422891 SULTAAT! Bel: 045-719966.

Computers

Verhuur met recht van koop

HH

..... t~^~~~~~^~^~y*f ...y\ .

£ÖCOMPUTERS
PC/KT 640 Kb, 2 drives

"Koop ’ 3.290,- Huur ’64,- p/m
PC/KT 640 Kb, 1 drive, 20 Mb harddisk

Koop ’ 4.290,- Huur ’B4,- p/m
AT 286, 12 Mhz., 1 Mb, 1 drive, 20 Mb harddisk

K00p’5.890,- Huur ’ll9,- p/m
386 SX, 16 Mhz., 1 Mb, 1 drive, 20 Mb hard disk

Koop ’ 7.390,- Huur ’149,- p/m
Levering via dealers.

Bel: Krijntjes & Craenen
Willem II singel 78

ROERMOND: 04750-16302
Geautoriseerde dealer

Of bel: Krijntjes & Craenen
Automatiserings-services
GELEEN: 04490-53420

Kachels/Verwarming
KACHELS, grote keus. De Te koop KOLEN antraciet,
Kachelsmid, Walem 21, nootjes 3, ’ 20,- p. 35 kilo.
Klimmen. Tel.: 04459-1638. Tel. 045-455636.

Huishoudelijke artikelen

Magnetrons van Uden
Philips AVM 610 nu ’ 498,-. Philips AVM 730, nu ’ 698,-.
Philips AVM 734, nu ’ 798,-. Sharp combi-oven met mag-
netron nu ’ 798,-. Wij hebben reeds een magnetron voor
f ?9fi... van Uden Hoofdstr. 12. Hoensbroek. 045-212655 -
re k. DIEPVRIESLADEN-
<ASTEN en kisten, koelkas-
;en v.a. ’95,-, was- en
jroogautomaten v.a./195,-
-:entrifuges v.a. ’ 95,-. bak-
Dvens, kookplateau's v.a.
’95,-, video's v.a. ’ 195,-,
<leuren tv's, stereoinstalla-
:ies compl. v.a. ’ 95,-. en al-
es met garantie bij Vriesko,
Sittarderweg 136, Heerlen.
Fel. 045-727342.

TV/Vïdeo
iöëdë KLEUREN-TV'S.
Vlet gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaar tv-occ.centrum Geel.
Srasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.

Muziek
Vanaf ’ 30,- p.mnd. direct
eigenaarvan o.a. keyboards
drumstellen, orgels, gitaren,
piano's, accordeons, orkest-
apparatuur enz. Vraag naar
onze speciale klantenkaart,
altijd aanbiedingen en occa-
sions. Alles van Flight-case,
nergens goedkoper.
Muziekhuis LYANA. Mau-
ritsweg 48, Stem. Tel.
04490-33227 ma. t/m za.
open, do. koopavond.
Te koop JUKEBOX Roue
Ami uit de 50er jaren, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-229785. |

Kunst en Antiek
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels. P. Cortenraad,
Riemst (B) 09-32-12261156

Kunst &
Antiekbeurs

Kerkrade
Rodahal

± 40 antiquairs

Ned. Antiquairs Gilde
vr. 27 april
19-22 uur.

za. 28 april
14-22 uur.

zo. 29 april
11-18 uur.

ma. 30 april
11-18 uur.

Organisatieburo
Bezemer

' tel. 01613-3090.
Als u ons voor'l2 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Braderieën/Markten
Enorme Luikse Markt

Zaterdag 28 en zondag 29 april in Geulhal Valkenburg.
Kraamhuur ’ 45,- per dag.

Inl. 040-856693.

Snuffelmarkt te Gronsveld
Op 5 en 6 mei in de tennishal te Gronsveld. Uitsluitend voor

particulieren. Openingstijden van 11.00-18.00 uur.
Informatie, reserveren tel. 04408-1908.

Qrg. sup.ver. Kon. Harmonie Gronsveld.
Nu inschrijven braderie Har- Met een PICCOLO in het
tje HOENSBROEK, Hemel- Limburgs Dagblad raakt u
vaartsdag 100.000 bezoe- uw oude spulletjes 't snelst
kers, alléén voor handelaren kwijt. Piccolo's doen vaak
en verenigingen. Informatie wonderen... Probeer maar!
045-229710 en 212073 Tel. 045-719966.

Te koop gevraagd
Voor al uw oude METALEN. Te k. gevr. DEFECTE kleu-
Frans v.d. Loop Recycling/ ren TV's vanaf '82 (typenr.
Methaalhandel, Kissel 12- vermelden) en def. VHS vi-
-14, Heerlen 045-726392 deo's. Tel. 045-723712.
GOUD, zilv., munt., postz. Wij betalen de hoogste prijs
etc. Cont. bet., vrijbl. tax. voor al uw oud ijzer en me-
Groenstr. 109, Geleen. talen. Gebr. SWINKELS, In
KOELKASTEN, diepvrie- £e £'*"'J°°' Heerlen.
zers, wasautom., K-t.v.'s, Tel. 045-751994
video's, stereo-app., kl. def. Wat VERKOPEN? Adver-
geen bezw. 045-726206. teer via: 045-719966.

Diversen

Nieuw Nieuw !!!
Exclusieve massage bij Blondy en Samantha en

gr. drankje. Tel. 04490-75028.
Door jonge masseuses De massage van VERO-
totale ONTSPANNINGS- NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
MASSAGE met leuk 228481.
gesprek en (fris)drankje. Te k. METAALDRAAIBANK
Eens geweest, u blijft Ferm. 380 Volt, centeraf-
komenü! Tel. 045-353489. stand 1000 mm., verdikte-
STARFASHION groothan- bank DeWalt, Lintzaag,
del biedt aan: T-shirts met draagb. autogeen Jasapp.
applicatie, polo's in kleur merk Ferm. Alles t.e.a.b.
combinatie, dameshemden, Tel. 045-212080.
zomer-sets, baby-pakjes en Piccolo's in het Limburgs
damesconfectie. Tel. Dagblad zijn groot in RE-
-04490-19235. SULTAAT! Bel: 045-719966.

06-lijnen

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 de niet
ver weg kunnen wonen. 50 et. p/m

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
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

Gay-two-Gay
06 voor twee

Direkt apart. Druk of draai een nul
voor een andere partner.

06-320.327.32. ca. 50 et.p.min.

ÜlNieuw! Nieuw!!!
Digitaal opgenomen
perfekte weergave!

Alle stories vanaf het begin!

06-340
Bizarre hobbies...o6-340-310-60

Rijpe "Gir15"...06-340-310-61
Beroeps of privé?...o6-340-310-62

Overuren met de baas...o6-340-310-63
06-Lesbi-inn...06-340-310-64

SM-levensecht.. .06-340-310-65
06-Nichtenclub.. .06-340-310-66

Trans-sex-juweeltje...o6-340-310-67
Trio-spelletjes...o6-340-310-68
Do it yourself...o6-340-310-69

Sex-tussendoortje.. .06-340-310-70
06-SM lesbi-inn...06-340-310-71

Doorknede minnares!...o6-340-310-72
Perversiteiten.. .06-340-310-73

06-nichten SM-c1ub...06-340-310-74
Dikke vrouwen...o6-340-310-75

50 et.p/m.

!!!Phone Service!!!
Gay Box

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

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12 - 50c/m

Buurvrouw Chantal en de ....
waar gebeurd. 50 et p/m

06-320.328.01
Meisjes samen onder de

douche. 50 et p/m
06-320.328.88

Sexlijn 10
Sonja

06-320.320.10
Evelientje durft

320.321.10
Met zn allen?

06-320.323.10
Mooiste meisje

06-320.320.50
Live sex box

06-320.325.30
50 et/min.

Natasja
wordt verwend door 2
mannen in de keuken

06-320.327.77 - 50 et. p/m

Zestien
bedgeheimen van meisjes
06-320.321.66 (50 c.p/m)

Bel je eigen
Provinciebox

BABBEL, KLETS, RATEL,
RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611 -50 et p/m
Zoek je een leuke vriendin?

Bel de
Flirt-Box:

06-320.330.01 - 50 et p/m
Meiden versieren doe je op

de
Afspreekbox

Bel 06-320.330.77 - 50 cpm

Homo
Het is wel slikken voor Jos,

al die jongens
06-320.327.01 - 50 et p/m

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12 - 50 c/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

de telefoon kan ven/vennen!
06-320.350.68 - 50c/m

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten.

VERNIEUWD 50 et/min. 06-

-320.320.14
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid.
Tippelbox

06-320.326.66 - 50 et p/m

Sex Kennis-
makingslijn
allemaal kanjers!!

06-320.328.03 - 50 et p/m

De ruilsexbox
Snel, resultaat. Géén

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

Trio-bisex-box
Voor man vrouw vrouw, of

man man vrouwrelaties. De
enige box die deze

contacten waarmaakt.
06-320.326.88 (50 Ct.p.m.)

Op de bisexbox
vinden eerlijke mensen

elkaar dieweten dat er meer
te koop is dan mannetje-
vrouwtje. 06-320.328.38

(50 ctp.m.)
Partnerruil. Het klikt meteen.

Andrea beleeft
Grieks

met die vent terwijl Frank
met Arme.... 06-320.323.84

(50 ct.p.m.)
Body to bodymassage. Zo

maakt Tina haar
lesbische

vriendin eindelijk weer
gelukkig. 06-320.329.25

(50 ct.p.m.)
Kil metaal sluit om haar
warme huid. Ella leert de

sensatie van geboeide liefde
Soft S.M.

06-320.329.23 (50 ct.p.m.)
Ze danst in een
uitdagend

veel te kort rokje. Na de
disco zijn er plots 2 knullen
in 't donker. 06-320.330.09

(50 ct.p.m.)

De meidenbox
kom in kontakt met mooie

meiden.
06-320.329.99 - 50 et p/m
Heb je zin in sexcontact?

de Afsprakenlijn
06-320.328.00 - 50 et p/m
Stiekem meegenieten met

hete
Meisjes

06-320.328.00 - 50 et p/m
Vrouwen zoeken sexcontact
Sex contactlijn

06-320.320.44 - 50 et. p/m
Lekkere meiden willen

verwend worden
Sexrelatielijn

06-320.320.44 - 50 Ct p/m
Direkt snel sexcontact!

live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Homokontakt
jongenszoeken jongens:
06-320.325.01 - 50 et p/m
Opwindende vrouwen en

hete meiden willen

Sexcontact
06-320.326.33 - 50 Ct p/m

Een mooie meid. Een
donker park en 2 knullen die

haar daar
opwachten

Het lukt ze. 06-320.326.90
(50 ct.p.m.)

2 knullen doen het in een
auto. Plots gaat die deur

open. Een man in
uniform

en dan .... trio. Homo
06-320.326.91 (50 ct.p.m.)

"Dat doe ik niet". Een
vrouwtje met haar man voor

Lifesex ziet die knul
triosex

06-320.321.32 (50 ct.p.m.)
Achter de salon is die S.M.
kamer. Daar leert Vera de

man kennen als haar
totale meester

06-320.330.51 (50 ct.p.m.)
"Te gek" wat die

jongen
eist als hij diefoto's van die
mooie vrouw heeft. Maar op
zn kamer.... 06-320.326.73

(50 ct.p.m.)
2 lenige knullen in zon

strakke maillot, en dan-
zonder. Spannend.
Life-homo

06-320.321.33 (50 ct.p.m.)
De man legt een mooie

lastige
meid over de knie. Dan ont-

dekt hij dat ze.... wil.
06-320.321.30 (50 ct.p.m.)
John verliest zn avontuurlijk
vrouw aan een strenge man:

Ze leert
gehoorzamen

06-032.326.92 (50 ct.p.m.)
Als de

traliedeur

' dichtvalt ondergaat Ina de
naakte sensatie van S.M.

met een strenge man
06-320.330.61 (50 ct.p.m.)

Eenzame boswandeling van
een meisje. De zwijgende
man, die niet vraagt maar

veel doet.
Grieks

06-320.326.93 (50 et. p/m)

ÜLady 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.

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht
06-320.327.43

Gaybox
Maastricht

06-320.326.43
50 ct.p.m.

Het hooghartige
blonde meisje
van de winkel krijgt haar

verdiende loon v/d jongen.
06-320.329.24 (50 Ct. p/m).

Als Nancy haar kleinste
bikini

past, belt de man aan. Zo
gaat ze voor hem uit detrap

0p...
06-320.323.85 (50 et. p/m).

Henny komt voor
lifesex

met,een jong stel. Ze doet
het heftig met de man en
dan .. met het vrouwtje.

06-320.326.71 (50 ct.p.m.)

De wip-in-box
heet zo, omdat er heel

wat ge... wordt op
06-320.324.60.

Leuk toch? Trouwens, de
lijfsexbox, daar durven

ze ook en ... jij mag
best meedoen op

06-320.324.90 (50 ct.p.m.)

In bikini moet ze voor hj
mevrouw het huis doen.'

loon krijgt ze s

lesbisch-life
06-320.330.52 (50 ctjjj
"Vooruit, stof ook onder'
bed". Mevrouw geniet, >

het meisje diepbukt. 't w

lesbisch
06-320.330.19 (50 ctgJÜ

De vrije d!
jongens-en meidenb*ke

Voor alles wat jong en" la;
vrij is. Vrij is om na

afspraken te maken.
06-320.327.88 (50 ctgj! >a
2 puntgave jongens i" W

piepshow. Als ze weten |
er gekeken wordt gaail' h

origineel s
grieks

06-320.323.86 (50 ct£j! .
Dame zoekt gave kn^meisje wil contact met

ren heer. Ze vinden he

de generatief
06-320.326.27 (50 clo

De Super
contacten-bo*

De eerlijkste, eenvoud^
en snelste weg naar &
vrienden en vriendinnej

Probeer het maar... op'
320.324.30. Trouwens &
nog andere verlangens1*
dan is er de beste. De l*
ste box van NL. op nurtfj itje 06-320.328.29 (505 I

2 heren spreken Tina» |
als ze trimt. Eerst wil ze" j

maar tussen de
struiken

_
06-320.326.70 (50 ct.pj <

Kontakten/Klubs
Eindelijk zijn we zover.

Erotisch open-sex Paleis.
De Olifant

waar u 3x onbeperkt volop kunt relaxen voor 1 all-inP 'Onze Sex-O-theek biedt jonge sexy meisjes (18-24)
Thaise. Spaanse, Italiaanse en Hollandse. Onze temPf!

mentvolle dames vrijen en knuffelen met U aan oJJiknusse bar. Paar uren vrij?Kom gewoon langs en pr°e, I
de sfeervan 'n nudistische club. Naaktdansen. filmS |

aparte kamers metbad. Kluisje aanw. SM-kelder en si»
Safe sex. Ma. t/m vr. 14.00 tot 02.00 u.

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN. _> ;

Privéhuis Michelle!
Het paradijs op aarde

045-228481 /045-22968Q
Ons doel is Uw voldoening

Riversideclub
E9afslag Echt-Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak 20 Jvoorbij camping de Maasterp. Open van maandag t/f

dag van 14.00 tot 2.00 uur. Tel. 04755-1854^/
Zakenmensen

kiezen hun privé-adressen
bij bem. Buro Venus. Inschr.

dames. 043-257229.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. meisje gevraagd.
De betere service in
Club Lolita

Hoenderstr. 6, Maastricht.
Open v. 13.00-24.00 uur,

vrijd. en zaterd. tot 02.00 uur
Tel. 043-215973.

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

Jonge vrouw ont. thuis.
04406-41916.

B.A.G.D.
GeslachtszieK'
tenbestrijdinO

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136_y

045-326191
Escortservice. All-j_]y

Voor een party,' daf6
heer of kamer

Buro Elvira
ass. gevr. 045-4193^

’ 50,- all-in
Katja, Stella en Moni</

Tel. 045-423608^
Privé en esco^

045-720916
Voor Piccolo's

zie verder paginaj/

DE DROOM VAN IE LEVEN.
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Door hogere bouw- en rentekosten

Kanaaltunnel bijna
acht miljard duurder

LONDEN - Voor de bouw van
de Kanaaltunnel tussen Frank-
rijk en Groot-Brittannië wil
Eurotunnel, het Frans-Britse
consortium dat het tunnelpro-
ject in handenheeft, 2,5 miljard
pond sterling (f 7,8 miljard) ex-
tra zien te krijgen. Voorzitter
Alastair Morton van Eurotun-
nel heeft ditgisteren in Londen
bekendgemaakt.
In januari liet Eurotunnel we-
ten ongeveer 4,7 miljard gul-
den extra nodig te hebben van
het bankenconsortium om de
bouw te financieren. Een groep

van 208 banken die bij de fi-
nanciering van de tunnel is be-
trokken zal nu worden ge-
vraagd om een extra leningvan
twee miljard pond (f 6,24 mil-
jard).

De rest, 500 miljoen pond (f
1,56 miljard) willen de bouwers
verkrijgen uit de uitgifte van
nieuwe aandelen. Kort nadat
een en ander bekend werd
daalde de koers van de aande-

len Eurotunnel op de effecten-
beurs van Londen met onge-
veer tien pence tot 5,63 pond.

Met het nieuwe kapitaal denkt
het consortium voldoende geld
ter beschikking te hebben om
de bouw te voltooien. De aan-
leg van de tunnel valt f 7,8 mil-
jardhoger uit en komt daarmee
op f 23,4 miljard. Oorspronke-
lijk waren de bouwkosten ge-
raamd op f 15,6 miljard. De
kostenstijging is veroorzaakt
door de hogere rente en hoger
uitvallende bouwkosten.

Andriessen komt werkgevers enigszins tegemoet

Alleen uitbetaalde
WIR moet vergoed

j^N HAAG - Minister Andriessen van economische zaken en
e Werkgevers praten morgenavond over een definitieve te-

van de WIR-overschrijdingen. *Tijdens
eerste overleg gistermiddag op zijn ministerie liet de mi-

eter de RCO, de gezamenlijke werkgevers, weten dat het om
'e Werkelijk uitbetaalde WIR-premies gaat.

riessen komt hiermee tegemoet
het bezwaar van de werkgevers
lang niet alle WIR-claims zoals
Üe op tweede paasdag bekend-
kte ookwerkelijkvia een lagere
■lag vennootschapsbelasting tot
etaling komen. Op papier zou
om drie miljard gulden kunnen

""driessen stelde gisteren de werk-ers officieel op de hoogte van het"erdagavond genomen kabinets-
hen op te laten draaien voor

' hogere WIR-uitgaven dan ge-
De werkgevers blijven dat,erigens een principieel onjuist

vinden. Het gaat om een
inschatting door het ka-

ftet van een gemaakte afspraak,
hun woordvoerders.
Andriessen en zijn ambtena-;n als de RCO-delegatie legden gis-

'ren een groot aantal mogelijkhe-
j-lvoor compensatie op tafel. Het

werd als „instructief en°k een beetje constructief' om-geven.
Oor de werkgevers is een verho-og van het tarief voor de vennoot-

papsbelasting of het betalen van_, onbespreek-

baar. Juist een lager vpb-tarief en
het weghalen van de kinderbij-
slaglast bij de werkgevers vormden
het ruilmiddel voor het beëindigen
van de WIR.
Een genoemde mogelijkheid is de
vorming van een compensatiefonds
waarin het bedrijfsleven geld stort
naar de mate waarin ze alsnog WlR-
premies innen. De besturen van de
werkgeversorganisaties beraden
zich over de mogelijkheden, alvo-
rens ze woensdagavond opnieuw
met Andriessen om tafel gaan zitten
voor een definitieve regeling.

Bols koopt
Wijngaarden
in Frankrijk

f^UW-VENNEP - Lucas Bols
d ?tht via haar Franse dochterbe-
wyJf CVBG van Eschenauer de
.^gaarden en voorraden over van
r?^teau La Garde (Graves, Pessac-
£°gnan, A.0.C.) en Chateau de la

(Bordeaux, A.0.C.). De geza-
w^lijke oppervlakte van deze
jjngaardenbedraagt 82 hectare; de
.^Produktie is 500.000 flessen.
|Jp 13 personeelsleden, werkzaam
J deze wijngaarden, zullen ineHst van het Bolsconcern treden:
I* overneming zal uit eigen midde-
J* Worden gefinancierd en is nog
\ ,ankelijk van de benodigde over-

'dstoestemmingen.

beursoverzicht

Bedrukt
-'De koersen op

Amsterdamse effectenbeurs,aren gisteren flink lager afge-ven. Het nieuws dat de West-
Spi^Se regering toch een onwis-
j*lrigskoers voor de Oostduitse
2a

ark gaat hanteren van lop 1
tyrgde al bij de opening van de
«.estduitse beurzen voor een
l daling van de obligatie-
kersen. De angst voor een West-
J^tse rentestijging werd weerj^tUegj en de obligaties in de
jOridsrepubliek, gevolgd door<H Verenigd Koninkrijk en Ne-rland gingen massaal onder-
v '■ In Nederland moesten de
ji prentende-waarden gemid-

ld 0,3 punt achteruit.
L?ar°P volgden de aandelen-
ÖAv en- In Frankfort daalde de
°ü x met 25 Procent en
fle i?e londense beurs moesten
j koersen eveneens sterk terug,
i^ Amsterdam daalde de koers-
cj °ex van 197,7 punten op vrij-
(j § naar 195,2 punten op maan-
de' De dagelijkse graadmeter,
bj; pBS-stemmingsindex, zakteJ de opening al naar de 118,30
Wnten om te sluiten op 117 pun-
°fi tegenover een slot van 119,2
Ve , laatste dag van de vorigeL ek. De omzetten waren op detJj^svloer behoorlijk met f 805,*Joen aan aandelen en f 936
W° en aan obligaties. Van de
sen n°teringen daalden 125 fond-
s[e (48,0 procent) en konden
b OJ?ts 47 koersen enige winst
ö3en (18,2 procent).
sleok r de hoofdfondsen kon
Mn één niet-beleggingsfonds
Sfjj, st boeken. Borsumij Wehry
f 5 nS in deze flauwe markt met
«^omhoog op f 80,50.

'Bedrijven DDR
failliet in

vrije markt'
BERLIJN - Als de twee Duitslan-
den een zijn geworden heeft twintig
procent van het Oostduitse bedrijfs-
leven geen kans om te overleven in
de dan ontstane vrije-marktecono-
mie. Dit heeft de Oostduitse minis-
ter van financiën, Walter Romberg,
gisteren gezegd.
Dertig procent van de bedrijvenkan
zich in korte tijd aanpassen aan de
vraag- en aanbodsituatie op de we-
reldmarkt en vijftig procent kan dat
alleen maar stapsgewijs en met ka-
pitaal van buitenaf, aldus Romberg.
Die vijftig procent moet steun van
de overheid krijgen, alleen al om de
arbeidsplaatsen in stand te houden,
zo verklaarde Romberg.
Voor de twintig procent die ten on-
derzal gaanheeft het geen zin om fi-
nanciële steun te bieden. Dat geld
kan beter worden besteed aan her-
scholing. Romberg voelt veel voor
een stapsgewijze aanpassing van de
economische structuur van zijn
land. Voor sommige takken van in-
dustrie is een kortere aanpassings-
periode nodig dan voor andere, al-
dus de minister.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 119,30 117,30
Ahold 134,80 133,00
Akzo 135,00 133,20
A.B.N. 39,80 39,70
Alrenta 154,00 154,00
Amev 55,70 54,80
Amro A. in F. 88,40 88,50
Amro-Bank 76,10 75,40
Borsumij W. 78,50 80,50
Bührm.Tet. 65,40 63,80
C.S.M.eert. 83,80 81,70
DAF 35,30 35,00
DordtPetr. 130,30 129,40
DSM 118.80 116,50
Elsevier 83.80 83,00
Fokker eert. 47,70 45,50
Gist-Broc. c. 34,10 31,90
HCS Techn. 14,60 14,40
Heineken 121,30 119,80
Hoogovens 81,60 79,80
Hunter Dougl. 100,50 100,00
Int.Müller 98,00 95,50
KLM 36,70 36,30
Kon.Ned.Pap. 43,90 42,70
Kon. Olie 143,00 142,00
Nat. Nederl. 72,60 71,80
NMB Postbank 50,10 49,70
Nedlloyd 93,70 91,50
Océ-v.d.Gr. 318,00 314,00
Pakhoed Hold. 183,50 179,50
Philips 40,10 39,20
Robeco 95,10 94,70
Rodamco 79,80 80,00
Rolinco 92,70 92,60
Rorento 57,80 57,90
Stork VMF 54,80 53,50
Unilever 146,60 143,40
Ver.Bezit VNU 96,00 94,80
Volmac Softw. 41,30 40,60
VOC 39,70 37,80Wessanen 71,60 d 69,70
Wolters-Kluwer 52,20 51,80

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 72,00 72,50ACF-Holding 40,30 39,00
Ahrend Gr. c 244,00 245,00
Air Holland 33,60 33,00
Alg.Bank.Ned 40,50 40 30
ABN (div'9o) 38,50 38,50Asd Opt. Tr. 20,60 20,20
Asd Rubber 5,35 5,25
Ant. Verff. '410,10
Atag Hold c 102,90 102,00
Aut.lnd.R'dam 119,00b 117,00
BAM Groep 99,00 98,00
Batenburg 93,00 94,00
Beers 134,00 134,00
Begemann 164,00 164,00
Belindo 320,50 320,00
Berkei's P. 5,40 5,25
Blydenst-Will. 30,70 31,80
Boer De, Kon. 331,00 331,00
de Boer Winkelbedr. 68,20 67,50
Bols 177,10 177,00
Boskalis W. ,17,10 17,05
Boskalis pr 19,90 19,70

Braat Beheer 45,00 45,00
Breevast 17,30 n,OO
Burgman-H. 3300,00 3300,00
Calvé-Delft pr 855,00 855,00
Calvé-Delft c 965.00 950,00
Center Parcs 54.70 54,70
Centr.Suiker 83,00 81,50
Chamotte Unie 6,90 6,90
Cindu-Key 292,00 292,00
Claimindo 312,00 312,00
Content Beheer 23,40 23,10
Cred.LßN 49,50 49,00
Crown v.G.c 91,50 94,50
Delft Instrum. 50,30 49,60
Desseaux 245,50 245,50
Dorp-Groep 40,00 38,60 d
DSM(div'9o) 116,00
Econosto 383,0ff 387,00
EMBA 123,00 123,00
Eriks hold. 125,50 122,50b
Flexovit Int. 95,40 94,40
Frans Maas c. 118,00 113,60
Furness 135,50 139,00
Gamma Holding 93,00 92,00
Gamma pref 6.10 6,10
Qetronics 31,60 31,40
Geveke 49,00 49,00
Giessen-de N. 315,00 315,00
Goudsmit Ed. 425,00 421,00
Grasso's Kon. 128,00 127,00a
Grolsch " 142,00 142,00
GTI-Holding 194,50 194,70
Hagemeyer 110,50 108,50
Idem'/2div.'B9 107,00 107,50
HAL TrustB 14,90 14,80e
HAL Trust Unit 14,90 14,90
H.B.G. 203,00 202,00
Hein Hold 105,50 103,50
Hoek's Mach. 202,00 202.50
Heineken Hld 105,50 103,50
Holl.SeaS. 1,11 1,11
Holl. Kloos 500,00 487,00
Hoop Eff.bk. 10,40 10,10
Hunter D.pr. 4,50 4,45
ICA Holding 16,90 16,90
IHCCaland 49,50 49,00
Industr. My 205,00 205,00
Infotheek 29,70 29,20
Ing.Bur.Kondor 614,00 614,00

Kas-Ass. 44,00 43,60
Kempen Holding 14,00 14,00
Kiene's Suik. 1410,00 1420,00
KBB 81,50 82,50
KBBc. 82,00 81,30
Kon.Sphinx 136,80 136,00
Koppelpoort H. 297,00 292,00a
Krasnapolsky 210,00 210,00
Landré & Gl. 66,30 65,50
Macintosh 44,70 44,60
Maxwell Petr. 685,00 685,00
Medicopharma 66,20 66,00
Idem (div9o) 59,00
Melia Int. 6,40 6,40
MHVAmsterdam 27,00 27,00
Moeara Enim 1181,00 1181,00
M.Enim 08-cert 15600,00 15650,00
Moolen en Co 26,90 26,90
Mulder Bosk. 69,00 69,00
Multihouse 9,60 9,30
Mynbouwk. W. 413.50 412^00

Naeff 300,00
NAGRON 50,80 50.80
NIB 616,00 616,00
NBM-Amstelland 19,10 18,90
NEDAP 370,00 370,00 a
NKFHold.cert. 331,00 327,00 a
Ned.Part.Mij 42,10 42,00
Ned.Springst. 9600,00
Norit 1090,00 1100,00
Nutricia gb 80,50 79,00
Nutricia vb 89,90 88,00
Nijv.tCate 102,50 101,50
Nijv.Cate d'9o 95,00
Omnium Europe 13,80 13,80
Orco Bankc. 75,50 74,00
OTRA 227,00 224.00 a
Palthe 106,50 106,50
Philips div.'9o 39,10
Pirelli Tyre -y 33,30 32,20
Polygram 36,20 36,00
Polynorm 113,50 113.90
Porcel. Fles 178,00 f 178,00
Ravast 47,00 47,00
Reesink 73,80 73,50
Riva 51,50 52,20
Riva (eert.) 50,00 52,00
Samas Groep 71,00 70,30
Sarakreek 30,00 30,00
Schuitema 1305,00 1310,00
Schuttersveld 46,20 46.00
Smit Intern. 70,00 69.80
Stßankiers e 24,30 24,20
Stad Rotterdam c 48,10 46,90
TelegraafDe 99,00 98,00
Text.Twenthe 352,00 354,80
Tulip Comp. 43,60 43,50
Tw.Kabel Hold 166,00 165,00
Übbink 87,70 87,00
Union Fiets. 36,00 36,00
Ver.Glasfabr. 333,00 333,00
Verto 83,80 83,80
Volker Stev. 81,00 80,20
Vredestein 24,00 21,60
VRG-Groep 69,50 70,00
Wegener Tyl 200,00 196,00
West Invest 25,00 24,50
West Inv. wb. 100,00 100,00
Wolters Kluwer 207,00 205,00
Idemdiv.'9o 51,50 51,00
Wyers 42,00 42,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,70 37,70
ABN Aand.f. 73,20 73,30
ABN Beleg.f. 58,00 57,80
ALBEFO 51,20 51,30
AldollarßFS 21,50 21,50
Alg.Fondsenb. 228,00 228,00
AllianceFd 10,20 10,20
Amba 46,60 46,50
America Fund 286,00 281,00
Amro Eur.F. 73,70 74,20
Amro Far E.F. 0,06 60,40
Amro Neth.F. 77,40 77,00
Amro N.Am.F. 60,50 60,50
Amro Obl.Gr. 154,20 154,20
Amvabel 76,00 76,20
AsianTigersFd 61,40 61.60
AsianSelFund 48,00 48,20

üemco Austr. 48,40 48,40
Bever Belegg. 6.20 6,20
BOGAMIJ 109,50 111,00
CLN Obl.Waardef. 101,00 101,00
Delta Lloyd 43.80 43,60
DPAm. Gr.F. 24,80 24,80
Dp Energy.Res. 45,00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 59,50 59.50
Eur.Ass.Tr. 10,50 10,! 1
EOE DuStlnF. 301,00 300,00
EurGrFund 63,00 63.00
Euro Spain Fd 8,70 8,80
Florente Fund 100,00 100,00
Gim Global 50,00 50,00
Hend.Eur.Gr.F. 223,00 224,00
Henderson Spint 62,20 62,20
Holland Fund 77,00 75,00
Holl.Obl.Fonds 115,50 115,60
Holl.Pac.F. 104,50 104,50
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 47,00 46,90
Intereff.Warr. 275,10 278,00
Jade Fonds 167,50 168,00
Japan Fund 27,00 ■ 26,90
Jap.lnd.Alpha Fd 9900,00
Japan Rot. Fund yen 8600,00
Mal.Cap.F. $ 8,40 8,40
Mees ObLDiv.Fonds 97,00 97,20
MX Int.Vent. 50,30 50,30
Nat.Res.Fund 1340,00 1350,00
Nedufo A 132,00 132,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund, 40,90 40,90
NMB Global F. 47,80 47,80
NMB Oblig.F. 34,90 34,90
NMB Rente F. 102,60 102,60
NMB Vast Goed 38,40 38,50
Obam, Belegg. 216,90 217,00
OAMF Rentef. 12.50 12,40
Orcur.Ned.p. 48,00 48,00
Pac.Dimens. 100,50 100,50
Pac.Prop.Sec.f. 42,90 42,80
Pierson Rente 101,10 100,80
Postb.Belegg.f. 52,10 52,10
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00
Rabo Obünv.f. 73,30 73,40
Rabo Obl.divi. 48,20 48,30
Rabo Onr.g.f. 84,00 84,00
Rentalent Bel. 134,00 132,80
Rentotaal NV 30,70 30,70
RG groen 50,50 50,50
RG blauw 49,30 49,30
RG geel 47,70 47,50
Rodin Prop.s 107,50 107,50
Rolinco cum.p 89,20 89,20
Sci/Tech 17,30 17,30
Technology F. 17,60 17,60
Tokyo Pac. H. 218,00 223,00
Trans Eur.F. 84,50 84,10
TranspacF. 397,00 391,00
Uni-lnvest 116,50 116,50
Unico Inv.F. 78.80 79,00
Unifonds 38,00 37,70
VWN 60,80 60,80
Vast Ned 131,20 131,30
VentureF.N. 42,60 42,10
VIB NV 82,50 82,60
VSB Mix Fund 50.90 50,80 f
WBO Int. 71,00 71,00

Wereldhave NV 200,00 199,10
Yen Value Fund 83,10 83,50

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4U) 98,70 98,70b
3Vi EngWarL 31.00 31,50
5% EIB 65 99.60 99,60

Orig. n.amerik. aandelen
Alb. Fisher 1.20 1,20
Allied Signal Ind 35,70 35,50
Amer. Brands 64,70 64.10
Amer. Expres 27.90 28,10
Am.Tel.& Tel. 41.00 40,75
Ameritech 60,00 60,10
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Inc. 218,00
ASARCO Inc. 27,50 26,10
Atl. Richf. 113,70 114,00
BAT Industr. 7.30 7,30
Bell Atlantic 95,80 95,30
BellCanEnterpr 38,60 38,20
BellRes.Adlr 0,20
Bell South 54,60 53,70
BETPublic 2,60
Bethl. Steel 18,20 17,80
Boeing Comp. 71,00 70,30
CDL Hotels Int. 0.88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 16,30 16,00
Citicorp. 23,70 23,10d
Colgate-Palm. 57,00 57,00
Comm. Edison 34.30 32,00
Comp.Gen.El. 570.00
Controi Data 19.50 19,00
Dai-Ichi Yen 2240.00
DaiwaSec. yen 1500,00 1540,00
Dow Chemical 62,70
Du Pont 38.75
Eastman Kodak 39,20 39,20
Elders IXL . 2,90
Euroact.Zw.fr. 142,00
Exxon Corp. 46,00 46,50
First Pac.HKs 1,45
Fluor Corp. 43,75
Ford Motor 48,20 48,00
Gen. Electric 65,70 65,20
Gen. Motors 46,70 46,70'
Gillette 52,70 51,20
Goodyear 35,00 34,75
Grace & Co. 29,40
Honeywell 89,50 89,00
Int.Bus.Mach. 109,00 108,75
Intern.Flavor 60.60
Intern. Paper 51,75
ITTCorp. 52.20 52,50
K.Benson ® 5017.30
Litton Ind. 71,60 71,50
Lockheed 35,80 34,50
Minnesota Mining 82,00 82,00
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 60,80 60,80
Morgan $ 34,00 33,60
News CorpAuss 10,80 10,50
Nynex 81,70 80,80
Occ.Petr.Corp 27,00 27,10
Pac. Telesis 44.50 43,00

P.& O. ® 5.60 5,60
Pepsico 65.80 65,50
Philip Morris C. 42.50 41,00
PhiU. Petr. 24,70 24,60
Polaroid 43.00 42,80
Privatb Dkr 274,00 '274,00
QuakerOats 47,00
StGobin Ffr 640,00 650,00
Saralee 29,10
Schlumberger 51,00 50,25
Sears Roebuck 37,60 37,20
Sony(yen) 49,50 49,00
Southw. Bell 56,00 55,00
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 31,50 31,00
Texaco 57,50 57,25
Texas Instr. 35.50 35.20
The Coastal C. 31,50 30,80
T.I.P Eur. 1,87 1,87
ToshibaCorp. 1040,00 1000,00
Union Carbide 21,00
Union Pacific 68,50 68,00
Unisys 14,90 14,70
USX Corp 33,70 33,50 "'US West 72,50 70,60
Warner Lamb. 109,10
Westinghouse 74,70 74,70
Woolworth 61,30 60,60
Xerox Corp. 54,00 53,50

Certificaten Amerika
AMAX Inc. 47,00 46,00
Am. Home Prod. 193,00
ATT Nedam 76,00 77,00
ASARCO Inc. 44,50
Atl. Richf. 210,50 216,00
Boeing Corp. 132,00 132,00
Can. Pacific 32,00 32,50
Chevron Corp. 130,00 121,00a
Chrysler 29,00 29,00
Citicorp. 43,00 42,00
Colgate-Palm. 107,00 107,00
Controi Data 33,00 32,50
Dow Chemical 115,00 116,00
Eastman Kodak 71,00 72,50
Exxon Corp. 86,00 87,00
Fluor Corp. 79,00
Gen. Electric 123,00 123,50
Gen. Motors 84,50 85,50
Gillette 97,00 94,50
Goodyear 66,00 66,00
Inco 45,00 45,00
1.8.M. 199,50 201,00
Int. Flavors 113,50
ITT Corp. 119,00
Kroger 23.00 23,00
Lockheed 66,50 65,00
Merck & Co. 139,00 139,00
Minn. Min. 154,00 154,00
Pepsi Co. 121,10 122,00
Philip Morris C. 77,00 76,00
PhiU. Petr. 45,00 45,00
Polaroid 74,00 74,00■Procter & G. 132,00
Quaker Oats 92,00
Schlumberger 96,00 97,00
Sears Roebuck 70,00 70,00
Shell Canada 59,20 59,00
Tandy Corp. 57,00 57,50

Texas Instr. 66.00 66.00
Union Pacific 128.00 128.00
Unisys Corp 29.00 29,00
USX Corp 63,00 62,50
Vanty Corp 3.90
Westinghouse 140,00 140.50
Woolworth 113,50 113,00
Xerox Corp. 95,00 93,00

Certificaten overig
Deutsche B. 790,00 770,00
Dresdner B. 425,00, 410,00
Hitachi(soo) 1100,00
Hoechst 298.00 293,50
Nestlé 8700,00
Siemens 762,00 750.00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 6,20 6,20
Bredero aand. ' 22,50

" Bredero eert. 22,00 20,50
11 Bredero 23,00 23,00b
LTV Corp. 1,50 1,50
5 Nederh. 68-78 24,50 24,50
RSV. eert o,Ble 0,40a
Parallelmarkt
Alanheri 27,30 27,10
Berghuizer 36,00 36,00
Besouw Van e 54,70 55,00
CBI Barin Oce. yen 2000,00 2030,00
Comm.Obl.F.l 94,30 94,40
Comm.Obl.F.2 93,90 93,90
Comm.Obl.F.3 94,40 94,40
De Drie Electr. 30,00 29,80
Dico Intern. 110,20 112,00
DOCdata 28,60 28,70
Ehco-KLM Kl. 38,90 38,90
E&L Belegg. 1 74,40 74,60
E&L Belegg.2 74,40 74,60
E&L Belegg.3 76,30 76,50
Free Rec.Sh. 32,00 32,00
Geld.Pap.c. 72,50 71,50
Gouda Vuurv c 100,70 107,00
Groenendijk 37,00 36,80
Grontmij c. 192,50 191,30
HCA Holding 55.30 55,30
Hes Beheer 275,00 270,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,95 3,95
Interview Eur. 7,90 7,90
Inv. Mij Ned. 46,10 46,50
Kuehne+Heitz 48,70 48,60
LCI Comp.Gr. 16,80 16,90
IdemBst. 0,67 0,66
Melle 305,50 305,00
Nedschroef 130,00 130,00d
Nevas st(cert) 0,80 0,82
Nevas st.(cpref) 0,66 0,66
Neways Elec. 10,10 10,00
NOG BeLfonds 31,90 31,90
pan pacific 10,70 10,70
PieMed. 12,90 12,70
Poolgarant 9,20 9,20
Simac Tech. 17,70 17,60

Sligro Beh. 54,00 54,00
Verkade Kon. 401,50 400.30
VHS Onr. Goed 13.90 13,90
Weweler 88,50 87,30

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jul 40,00 424 1,20 1,00
abn p jul 40,00 621 2,10 2,50
akzo c jul 130,00 293 5,80 4,40
akzo p jul 130,00 283 4,50 5,60
amro p jul 70.00 200 0,70 a 0,80
daf p jul 35,00 23J 3,20 3.60
dsm p jul 115,00 206 2,30 2,90
coc c mei 280,00 563 10,30 6,20
coc c mei 285,00 602 7.00 4,00
coc c mei 290,00 986 4,80 2,60
coc c mei 295,00 328 2,80 1,50
coc c mei 305,00 200 1,30 0,70
coc p mei 270,00 216 1,60 2,80
coc p mei 275.00 308 2,50 b 4,20
coc p mei 280.00 474 4,00 6,20
coc p mei 285,00 561 6,00 9,00
coc p mei 290,00 425 8,00 12,30 bcoc p jul 270,00 388 5,00 6,40
gist c jul 35,00 648 1,80 1,40 a
gist c okt 35,00 230 3,00 2,20
hoog c jul 85,00 320 2,10 1,60
knp c jul 45,00 244 2,30 1,80
nedl c jul 90,00 198 8,30 6,50
nedl c jul 95,00 239 6,00 b 4.40
nedl c jul 100,00 224 4,20 2,60■ nedl p jul 90,00 352 5.00 5,70
nedl p jul 95.00 202 7,40 8,50
nmb p jul 48,00 700 1,00 1,10
natn c jul 75,00 666 1,50 1,20
natn p jul 70,00 212 1.80 1,80
phil c jul 40,00 683 2,90 2,20
phil c jul 42,50 370 1,90 1,40
phil c jul 45,00 401 0,80 0,70
phil c okt 45,00 255 2,00 1.70
phil c 093 30.00 335 16.00 15,20
phil c 094 45,00 278 9,40 9.00phil p jul 40.00 1650 2,00 2,20 'phil p jul 42,50 494 3.00 3,90
phil p okt 40,00 306 2,40 2,90
olie c jul 145,00 232 3,50 2.50
olie c jul 150.00 450 1.80 1,40 j
olie p jul 140,00 305 4,50 5.00
unil c jul 145,00 260 6,10 3.50
unil c jul 150,00 422 3.50 2,30 i
unil c jul 160,00 230 1,30 0,80
unil c 094 150,00 218 33,00 31,20 'unil p jul 140,00 246 2,70 3,80 i
unü p okt 145,00 203 6.90 a 7,50 b
voc c jul 40,00 347 2.90 1,80

a=laten g=bieden+ex-diw.
b-bieden h=laten+ei-div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend l=gedaan+g -e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
(=gedaan+laten sk^ slotkoers gisteren

economie

Dividend
BASF hoger

ÜJHEM/LUDWIGSHAFEN
*t chemieconcern BASF wil een
lidend over hetresultaat 1989 uit-
ten van 13 Duitse mark per Ben-
ei van 50 DM. BASF AG zag in
1 afgelopen jaar het netto-resul-
*t toenemen van 1,188 miljard
ar 1,398 miljard mark. De BASF-
Qep boekte wereldwijd een winst
I 2,015 miljard mark tegen 1,410
%rd mark in 1988. De aandeel-
>Uders krijgen verder een bonus
1,1 een mark per aandeel.

Kwartaalwinst
Exxon vrijwel
onveranderd

NEW VORK - Exxon,. de grootste
oliemaatschappij ter wereld, heeft
in het eerste kwartaal van dit jaar
een winst geboekt van 1,28 miljard
dollar, vrijwel gelijk aan het resul-
taat in dezelfdeperiodevan 1989. De
winstper aandeel steegvan 0,99 dol-
lar tot 1,01 dollar en de omzet groei-
de met bijna twintig procent van
22,3 miljard dollar tot 26,7 miljard
dollar.Vooral in Europa was er een
verbetering van de winstmarges.

Gamma wil
Ammeraal
overnemen

HELMOND/HEERHUGO-
WAARD - Gamma Holding
(interieurtextiel, exotische kle-
dingstoffen, industriële pro-
dukten) te Helmond voert be-
sprekingen over de overne-
ming van de aandelen Amme-
raal Conveyor Belting te Heer-
hugowaard. Naar verwachting
zullen de besprekingen spoe-
dig tot overeenstemming lei-
den, zo hebben de bedrijven
gezamenlijk bekendgemaakt.

Ammeraal is producent van
proces- en transportbanden,
vooral bestemd voor gebruik in
de industrie en in de dienstver-
lenende sector. Ammeraal be-
haalde vorig jaareen omzet van
f 107 miljoen waarvan 75 pro-
cent werd geëxporteerd naar
ruim 60 landen.Het nettoresul-
taat kwam uit op f7,1 miljoen.
Het aantal medewerkers be-
draagt ruim 500, van wie 230 in
het buitenland.

Door derecente overnemingen
van De Witte Lietaer (België)
en Arthur Sanderson (Enge-
land) zal de omzet van Gamma
dit jaareen niveau van f 1,2 mil-
jard bereiken bij een perso-
neelsbestand van ruim 5000
man.

'Bod op Verto
moet hoger'

ROTTERDAM - Een groep aandeel-
houders van kabelfabrikant Verto
vindt het bod van het Britse bedrijf
Bridon Plc. op de onderneming te
laag. Bridon biedt f 86 per aandeel
Verto Holding (slechts vier gulden
meer dan de beurskoers vorige
week).

De Stichting Rechtsbescherming
Verstrekkers Risicodragend Kapi-
taal, een groep particuliere aandeel-
houders, wijst erop dat de intrinsie-
ke waarde van het aandeel (de
grondwaarde van de onderneming
per aandeel terugberekend) boven
de 100 gulden uitkomt en dat de
vooruitzichten van Verto op termijn
goed zijn.

Volgens secretaris H.M.J. Dubbel-
dam van de stichting zullen de lo-
pendereorganisaties bij Verto en de
kwaliteit van het managementertoe
bijdragen dat op termijn het be-
drijfsresultaat verbetert. Tegen de
overname door deBritse kabelfabri-
kant op zichzelf heeft hij geen be-
zwaar „omdat de continuïteit van
Verto in het Europa van na 1992 dan
beter verzekerd is".

Twijfels aan concurrentiekracht kleine bedrijven

Instrumentenbranche
vreest eenwording EG

UTRECHT - Om zich in het Euro-
pa van 1992 te kunnen handha-
ven, moet de Nederlandse instru-
mentenbranche haar strategische
positie opnieuw bepalen. De
Europese eenwording zal de con-
currentie vergroten en de moge-
lijkheden voor veel kleinschalige
ondernemingen op de Nederland-
se markt verminderen.

Dat zei adviesbureau KPMG
Klynveld gisteren bij de presenta-
tie van een onderzoek over de in-
strumentenbranche bij de ten-

toonstelling „Het Instrument" in
de Utrechtse Jaarbeurs.
Bedrijven die geen strategische
keuzes maken, worden in toene-

mende mate in hun voortbestaan
bedreigd. Die keuzes zijn volgens
KPMG daarom noodzakelijk. Be-
drijven moeten zich richten op

schaalvergroting en hun activitei-
ten over de grens stimuleren.Ook
moeten zij zich specialiseren in
produkten en diensten en binnen-
dringen op nieuwe veelbelovende
marktonderdelen, aldus het ad-
viesbureau.

Het rapport pleitte ook voor een
beter onderwijsstelsel. Gebleken
is dat er in de diverse sectoren van
de instrumentenbranche een ern-
stig tekort bestaat aan goedge-
schoolde commerciële en techni-
sche medewerkers.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 23-4-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 22.750-/23.350-,
vorige ’ 22.630-/ 23.230 ; bewerkt ver-
koop ’ 24.950, vorige ’ 24.830 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 275-/ 345 vorige

’ 270-/ 340; bewerkt verkoop ’ 390 la-
ten, vorige ’ 380 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,84 1,96
austr.dollar 1,40 1,52
belg.frank (100) 5,28 5,58
canad.dollar 1,58 1,69
deense kroon (100) 28,00 30,50
duitse mark (100) 110,00 114,00
engelse pond 2,98 3,23
finse mark (100) 46,10 48,60
franse frank (100) 32,00 34,75
griekse dr. (100) 1,07 1,27
ierse pond ">■ «9 ano
ital.lire (10.000) 14,30 16,00
jap.yen (10.000) 117,00 123,00 .
joeg.dm. (100 nieuw) 14,25 18,25
noorse kroon (100) 27,50 30,00
oost.schill. (100) 15,65 16,20
port.escudo(lOO) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,70 1.86
zweedse kr. (100) 29,55 32,05
zwits.fr. (100) 125.25 129.75

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,90725-1,90975
antill. gulden 1,0500-1,0800
austr.dollar 1,4600-1,4700
belg.frank (100) 5,4405-5,4455
canad.dollar 1,64275-1,64525 "deensekroon (100) 29,545-29,595
duitse mark (100) 112,470-112,520
engelse pond 3,1200-3,1250
franse frank (100) 33,500-33,550
griekse dr. (100) 1,1030-1,2030
hongk.dollar (100) 24,3250-24,5750
ierse pond 3,0100-3,0200
ital.lire (10.000) 15,310-15,360
jap.yen (10.000) 121,12-121,22
nwzeel.dollar 1,1040-1,1140
noorse kroon (100) 29,050-29,100
oostenr.sch. (100) 15,9850-15,9950
saudi ar.ryal (100) 50,6750-50,9250
spaanse pes. (100) 1,7820-1,7920
surin.gulden 1,0475-1,0875
zweedse kr. (100) 31,105-31,155
zwits.frank (100) 128,065-128,115
e.e.u. 2,3015-2.3065

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 197,70 195,20
id excl.kon.olie 191,80 188.90
internationals 196,30 194,00
lokale ondernem. 201,00 198,40
id financieel 147,90 146,30
id niet-financ. 253,40 249,90
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 259,00 255,80
id excl.kon.olie 240,30 236,70
internationals 266,00 262,80
lokale ondernem. 250,40 247,20
id financieel 194,40 192,40
id niet-financ. 304,90 300,60
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 119,20 117,00
internation 114,40 112,40
lokaal 120,10 117,80
fin.instell 108,30 107,20
alg. banken 105,40 104,70
verzekering 112,00 110,30
niet-financ 123,60 121,00
industrie 125,90 122,90
transp/opsl 134,00 130,60 :'

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

Akzo 133,40-133,50 (133,20)
Kon. Olie 141,30-142,00 (142,00)
Philips 38,90 g/b-39,20 (39,20)
Unilever 142.10-143,20 (143,40)
KLM 36,00-36.30 (36.30)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza- -menlijke gemiddelde:
Begin 2683.78 1152.20 206.99 993.77
Hoogst 2690.77 1154.52 207.94 996.47
Laagst 2650.90 1134.78 204.10 980.48
Slot 2666.67 1141.36 205.67 986.53
Winst/
verlies - 29.28 - 13.51 - 2.52 - 11.27

# In deRotterdamse Doelen is gistereneen driedaagscongres begonnen onder denaam 'No
Dig '90. Tijdens het congres wordt ingegaan op de nieuwste technieken om pijpen, leidin-
gen en kabels in de grond te leggen, zonder dat daarvoor hoeft te worden gegraven. Op de
foto een van de nieuwste machines, waarmee dat wordt gedaan.

Graven zonder schop

Dinsdag 24 april 1990 "7iimburgs dagblad _
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PORTRET VAN 750 BEVOORRECHTE NEDERLANDERS.
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Renault adviseert Elf oliën. 6 jaarplaatwerk garantie.

In een zwart glanzende Renault 19 Broadway weet u opeens hoe 't voelt om een

bevoorrecht mens te zijn. Want ubehoort tot het uitgelezen gezelschap van 750 auto-

mobilisten die in een Renault 19 Broadwayrijden. fxxJ^Shz*^ n nffllllHi
Anderen letten misschien meer op desierlijke striping, hetzonwerende glasof het M- ■PlSm^

_^,^,,„uJ^ "série limitée" nummer op het dashboard. Voor u is datbijzaak, wantu weet hoe kom- pP^
yt***^, HÉfiLiL ÉÊ^è*^»^ fortabel, hoe kompleet, hoe luxueus, kortom hoe bijzonder de Renault 19Broadway is.

M mIËmW2ÈML DeRenault 19Broadway.Kracht metKarakter. #%

fLÊ |ü| |r DE RENAULT 19 BROADWAY: VANAF F 25.495,- MfifeL— '<rïs~~~~ RENAULT

Heerlen; Atro Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel. 045 - 724200.
Kerkrade; Chr. Kerres B.V, Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 - 452424.

15-LD

s

Kontakten/Klubs

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr., 13 Kerkrade-W. v.a. 12.00

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

Contactburo
Geleen

Bern. in privé-adr. op nivo,
met nieuwe inschrijvingen.

Tel. 04490-48768.

Gezellige
dames

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

Attentie.Attentie

Contactburo
Yvonne

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

Tegenover Fortuna-stadion.

' Tel. 04490-23203.
Gezellige en sexy meisjes

ontvangen u in pikante
lingerie

Privé
Yvonne

Weer nieuwe meisjes ma t/m
zat. 11-23 u. zond. 15-24 u.

045-425100 kerkrade.

Brigitte
Privé 045-254598.

Privé Cherry
Nu soft-SM, open van ma.

t/m wo. 10.00-19.00 uur, do./
vr. 10.00-02.00 uur. 20.00-

-02.00 uur Escort service.Tel
045-462805.

Diana escort
tel 045-320323

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Mandy en Suzy
Nieuw ook zat. en zond. af

10.00 uur. 045-721759.
Jonge volsl. vr. ontv. thuis

045-729101
Contactburo

Maastricht, bemidd. in privé-
adressen 043-635264.

Ondercuratelestelling
Rek.nr.: 3082/1990.
Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank
te Roermond van 19 april
1990 is onder curatele ge-'
steld: Hermanus Johan-
nes Wissing, geboren te
Bergh op 13 september
1939, verblijvende te Huize
St. Joseph te Heel. met be-
noeming van GradusTheodorus Wissing, wo-
nende te 7009 EN Doetin-
chem, Insulindestraat 6,
tot curator en Hendrika
Wesselina Antonia van
Mierlo-Wissing, wonende
te 6982 AA Doesburg,
Koppelweg 9, tot toeziend
curatrice.
Procureur aanvrager:
mr. G.A. Winters

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 19-
-4-1990, zijn de volgende faillissementen UITGESRO-
KEN:
1. Fast Print BV, Heideveldweg 8, 6414 XL Heerlen.

Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. B.W.G.Ph. Meijs, Tempsplein 21-22,
6411 ET Heerlen, tel. 045-719005 (flnr. 13786);

2. H.J. Palmen, Pastoor Vonckenstraat 16, 6166 CX
Geleen, h.o.d.n. Pers Agentschap Limburg (PAL-
PERS), Kummenaedestraat 50E, 6165 BW Geleen.
Rechter-commisaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. F.J.M. Spauwen, Walramstraat 20,
6131 BM Sittard, tel. 04490-17751 (flnr. 13787).

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii

bedrag 72x 60x 54x 42x
5.000 99,- 113.- 122- 148-

-10.000 193,- 220,- 238,- 290,-
-15.000 289- 330,- 357,- 435-
-22.000 425- 484,- 524,- 639,-
-32.000 644,- 730- 788,- 954,-
-enz.

Eff. jaarrentevanaf 12,2%
Elk bedrag lot 100.000,- en andere looplijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2% AFLOSSING INCL. RENTE
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN

Vraag gratis advies bij uw intermediair

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii
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Goede bijverdienste
Jongens en meisjes vanaf 15 jaar opgelet!

Wij vragen actieve

BEZORGERS
voor Sittard en Munstergeleen.

Inl. Baandert 16, Sittard, 04490-15577 van 8.30-17.00 uur.

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

Enkele voorbeelden P.L.
42x 54x 60x

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

240x180x120 x
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. 47888
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair
GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

I nii

WIN MET BATAVUS Eil
«WEEDIG WiEKENI

v&mÊIFëFW P

Wat is er mooier dan het zonnige voorjaa^ \£
sportief te vieren? Kies daarom nu voor eefl Ac
nieuwe Batavus. En maakkans op een geweldig
weekend Center Parcs voor nog meer heerlij
fietsplezier. Bij uw Batavus dealer krijgt u he Ac

wedstrijdformulier. Rn(
All

sTweewielers Jan Boumans ;3,cPatronaatstraat 4, Landgraaf '3,4
t/o kerk Landgraaf. 045-313831 !<,q<l4 i(]
Tweewielerhuis Schrasser f.<
Stationsstraat 104 H.3
Elsloo. 04490-73825 Te""' 0;Tweewielerspecialist Math Salden i.,0Provincialeweg 21, ümbricht lu
Paardestraat 12, Sittard ,„«e
Rijwielhandel Math. Beckers 15?Barrier 81 -83 3
Klimmen. 04405-3422 ' -< 9e
Tweewielercentrum Guco >i
Sunplein 24-25 %
N'hagen-Landgraaf. 045-312644 '6.3HlrA.J. Janssen Rijwielen \AKloosterstraat 8 d6
Simpelveld. 045-441276 y

Marsael BV
Benzenraderweg 22-24 s,
Heerlen. 045-717268 ,
Rijwielzaak Fred Helgers
Hommerterweg 86 ("
Hoensbroek. 045-212936 . £
Bromfiets- en rijwielh. Huub Arets
Ridder Hoenstraat 118 *Hoensbroek. 045-211893 , »
Cycles John Willemsen j 'Julianastraat 2
Bocholtz. 045-440169 , >

-~ I *

BATAVUS JJ
-^lAfi,

■«MMMH IJ-O

P7TfTW7ïi7r>MÏ'
|T^^^' '" Vana^ ]
f PARIJS 2-3-4-7 dg. ’ 15f',|^l
f LONDEN 4 dg. ’ 449<|ta
f WEST-EN OOST BERLIJN 3-4 dg. ’ 29|'1'»,0
f KOPENHAGEN-DENEMARKEN 4 dg. ’ 399' j fy
■ WENEN stad van muziek en dans 7 dg. ’ 789.'l rk
IROME-FLORENCE klassiek Italië 10 dg. ’ 989.1 Ij }f TOSCANE FLORENCE-SIENA Bdg ’ 885.1I VIERWOUDSTEDENMEER 5-10 dg. ’ 499.'| If?I BLOEMENRIVIÈRA DIANO 10dg ’1079.1f NICE-MONACO 7-10 dg. ’ 599.1 "«f LUGANO MEER VAN LUGANO 7 dg. ’ 749.1 \

■ LOURDES een geliefd reisdoel 7dg ’ 699.1 %
f OOSTENRIJK ZELL AM SEE Bdg ’ 799.1 Ai
f OOSTENRIJK SAALBACH 8 dg. f 699.-ff DOLOMIETEN ITALIË-MERANO 8 dg. ’ 799.- f .Cg.
f PRAAG EN BUDAPEST 10 dg. ’ 1275,-1 <1.1f NORMANDIË LOIRE 5 dg. ’ 499,-f V|.
f SAUERLAND ARNSBERG sdg ’ 499,-f L
IOBER-HARZGOSLAR sdg ’ 499,-^ai^fl ►■ ELZAS-COLMAR 4dg ’ 395,-^SiElll.'/g»vïï/.MiiBa^

_____^M^B»iKgggiMW!CTHiM il||li
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Duitsland 1
Ojln Tagesschau.
;°3 Unter der Sonne Kaliforniens.
?merikaanse serie. Afl.: Steckbrie-

Oj'Jh gesucht. (Herh.).

'4S Sport treiben - fit bleiben. Chi-
-1^se heilgymnastiek. Afl. 6: Het hart.Iq'^o Tagesschau.
lj°3 ARD-Ratgeber. Geld. (Herh.).
|\35 Mosaik-Ratschlage. Vandaag:
L^'genfunk im Altenheim/Deutsch-
'a|ienischer Seniorentreff in Stutt-,9art.11?0 Tagesschau.

'U3Fantomas. Serie naar de ro-mans van Pierre Souvestre en Marcelii_la'n. Afl. 4: Der rote Diamant.fc*.).
lj^a Urnschau.
Un *>ersoverz'c'It.1t.
ilJn Tagesschau.
'3a ARD-Mittagsmagazin.
l^5 Wirtschaft-Telegramm.
Ho Tagesschau.

Pi 2 Flickerl und Fleckerl. Hat sich
H^?kerl verliebt? Poppenspel.
I 0 Disneys Gummibarenbande.
fs^enfilmserie. Afl.: Das Loch im|gan.15'^ Tagesschau.
J73 Hey Dad! Australische comedy-
-s'e. Afl. 32: Geschafte mit Schul-

u Wie sich die Zeiten andern.. rie. Vandaag: Getranke, over de
van de koffie en de ge-

tj^en rond het bierdrinken.
I5' 0 Tagesschau.
tL De Trickfilmschau. Teken-

Filmtips. Nicht nur für Kids, kin-
\) programma.
') 25 Tagesschau.

5 Trickparade.

17.35 Simon & Simon. Serie. Afl.:
Das Alptraumschiff.

18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Liebesgeschichten. Serie ver-

halen. Vandaag: Das Geschenk.
19.25 Kommissarin Goedeke. Serie.

Afl.: Einstand bei Rotlicht.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 ooTagesschau.
20.15 ««Die Goldene 1. ARD-Fern-

sehlotterie, showprogramma rond de
ARD-tv-loterij.

21.00 Monitor. Actuele reportages.
21.45 Magnum. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Tödlicher Schuss.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ARD-Sport extra. W.K. IJshoc-

key: Zweden-Canada en Tsjechoslo-
wakije-Rusland.

23.30 Die literarische Filmererzah-
lung. Nichts ist wie es ist. Das Ge-
standnis der Fotografin Ulla Gamiani,
tv-film van K.H. en Maria Kramberg.

00.40 Tagesschau.
00.45-00.50 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
*el- en CAI-abonnees:
/°r kanalen zie schema exploitant

' a zwart/wit programma
* = stereo geluidsweergave

1® = tweetalig bij sterep-app.r == teletekst ondertiteling

TEIEVISIE
herland 1:5, 26 29, 46, 51, 53 en 57herland 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: 3en 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
Af. Sinja Mosa. Braziliaanse serie.

iy. Nieuws.ta_! Tik Tak. Animatieserie. Afl. 239.
Wf Plons. Afl.: Plons en de kaka-

Spr Rode wangen. Liedjes- en
L°°kjesprogramma met en van
ls-3s an van Veen-
rJl Johan en Pierewiet. Tekenfilm-
SqlKs naar de verhalen van de Belgi-
hJ6 striptekenaar Peyo. Afl. 3: De
Vi ri J van Bozerik.
6fj, heesters van de animatiefilm.
r^ Se documentaire. Afl. 10: Frank-

"tan *-otto-winnaars, mededelin-!?,3n' Programma-overzicht.<o.qq Nieuws.Moeders mooiste. Engelse co-
n6rVVserie- Afl- Frank en BettV P|an"
Ao een tweede huwelijksreis naar
*4' rTlaar-
a^fé ?att'oer over de vloer. Vanuit
'l,ls^iscotheek Barney 'z in Gent.
V|a 'ien voor taal. Taalstrijd tussen
.liefderen en Nederland. Presenta-'Wbert Long.

Ver mi'n ''**' Maandel'Jks 9e"'*W 'dsmagazine met als hoofd-
«liSc,a- Portret: een verpleegster; Me-
S'ÏS l rubriek: Kantoorziekte. .S'ÏO nst-zaken.Nieuws.
L <arico. Canadese documentai-

re over Creoolse cultuur in Louisiana
en Cajunmuziek.

23.45-23.50 Coda. Rondo allegro uit
Quartet in F, KV 370, van Mozart, uit-
gevoerd door het Louis Gilis Kwartet.

" De reus Asterix in 'Mees-
ters van de animatiefilm.
(België/TV 1 - 19.00 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Belfleur. Gevarieerd middag-

programma.
17.03 Het erfgoed Guldenburg. Duit-

se serie. Afl. 27 (slot): Laat geluk.
17.47 TROS tele-special. Amour, mu-

ziekspecial met Berdien Stenberg en
Richard Clayderman.

18.17 Groen en grondig. Wekelijks
agrarisch magazine.

18.32 Toekomst in de telecommuni-
catie. Tv-cursus over tele-communi-
catie. Vandaag: De telefoon.

18.52 Tik tak. Belgische kleuterserie.
Afl. 30.

18.57 De DD-show. Spelprogramma
gepresenteerd door Norbert Netten.

19.27 Familie Oudenrijn. Serie. Afl.:
HansJan in de bocht. Hansjan krijgt
door onverantwoordelijk te rijden een
ernstig ongeluk.

20.00 (TT+»»)Journaal.
20.27 (TT)ln de schaduw van de

overwinning. Nederlandse speelfilm
uit 1986 van Ate de Jong. Deel 1. De
leidervan een verzetsgroep en Blum-
berg, die jodennaar Zwitserland pro-
beert te krijgen, worden door de Duit-
sers gearresteerd.

21.29 De TV-dokter. Adviezen van
huisarts Ferdioand Zwaan.

21.30 TROS aktua. Actualiteitenru-
briek.

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

22.05 The Cotton Club. Amerikaanse
speelfilm uit 1984 van Francis Coppo-
la. Eind jaren '20. Dixie Dwyer, een
kornetspeler, redt het leven van
gangster Dutch Schultz.

00.15-00.20 ""Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Reisebilder aus der DDR. Se-
rie portretten van Oost-Duitsland.
Vandaag: Wie die Schweiz nach
Sachsen geriet. (Herh.).

14.15 Schaufenster 3sat. Met o.a. Hl-
QUI; Hymnes tussen Genève en Ros-
tosck, geschiedenis live met Guido
Knopp. (Herh.).

15.15 Max H. Rehbein. Action. Van-
daag: Die Vogelfreien, reportage over
deltavliegers. (Herh.).

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 WickL.und die starken Man-

ner. Tekenfilmserie. Afl.: Der Eskimo-
schatz.

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

16.35 Musik groschenweise. 6-deli-
ge serie. Afl. 3: Zweispalt.

17.00 Heute. Aansl.: Aus den landern.
17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Pension Corona. Serie. Afl.:
Auf den Hund gekommen.

18.20 Pension Corona. Serie. Afl.: Ich
hab' noch einen Koffer in Berlin.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Vandaag: test-

fahrt mit Tarnkappe, reportage over
de totstandkoming van een prototype
van een auto.

20.15 ooOtto - Der neue Film. Tv-film
van Xavier Schwarzenberger en Otto
Waalkes.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Die aktuelle Inszenierung. Die

Ritter der Tafelrunde, toneetstuk van
Christoph Hein. Het gaat niet goed
met koning Arthur en zijn ridders./

00.00 Heute.

" Otto Waalkes en Anja Jaenicke in 'Otto, der neue Film.
(Duitsland 2-20.15 uur) '-

RADIO
Radio 1:95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 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. 116.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

338. Helen en Ruth kunnen goed met
elkaar opschieten.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht. »

19.30 Nieuws.
20.00 Ommekaar - De andere hoek-

steen. Portret van een aantal homo-
sexuele paren met kinderen en de
mening van deskundigen.

20.40 De rechtsmachine. Serie over
de werking van het gerechtelijk appa-
raat. Afl. 1: Rechters, rechtbanken en
gerechtshoven.

21.20 Sprechen Sic Deutsch? Cur-
sus Duits. Afl. 14: Ein paar Briefmar-
ken für ein Eis.

21.40 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Vlaams-Nationale
Omroep Stichting.

22.30-23.05 Jazz Middelheim '89.
Vandaag: Gerry Allen (2).

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Agrarisch Nederland. Afl. 1.
10.30-11.30 (TT)Op zoek naar je

eigen verhaal. Afl.1.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00 Skoalle-tv. De reboeljebaarch

V.
14.30 Anderland. Afl. 6.
15.15 De sterren, geboorte, levenen

dood. Les 3.
15.45 Schrijven. Een cursus schifte-

lijkformuleren. Les 9.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 De zwarte zon. Portret van de

Italiaanse journalist Claudo Russo.
(herh.). ,

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

gramma.
19.10 Wildspoor. Deel 2: De erfgena-

men van Zeus, over de wilde geiten
van Kreta.

20.00 " «Journaal.
20.25 Sport studio.
21.04 Zot, dwaas, boosaardig, zo

ben ik. Portret van^te schilder James
Ensor.

22.00 ««NOS-Laat. Actueel magazi-
ne.

22.45 Klassieke mechanica. Les 24.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

9 Charles Bronsson in
'Death Hunt'. (RTL Veroni-
que - 20.55 uur)

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.55 Vacature-
bank. 17.10 Nouba nouba, kinderpro-
gramma metde tekenfilmsLe livre de la
jungleen Kimbo. 17.35 Papa Bonheur,
Amerikaanse serie. Afl.: Sacrée soiree.
18.00 Triangle en Bermudas, Brazi-
liaanse serie. Afl.: Monsieur J.C. Wiatt.
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. 20.05Actuali-
tés a la une. 20.10 Doublé sept, spel-
programma. 21.30 Planète des hom-
mes, etnografische reportages. Van-
daag: Les filles de Vaudou en Sortie de
masques, over een trouwceremonie in
Togo. 22.30 Arts magazine - Spéciale

impressionnisme, special over het im-
pressionisme, (herh.). Aansl.: Weerbe-
richt. 23.05 Laatste nieuws. 23.25-
-23.30 Bourse, beursberichten.

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

bijtprogramma.
09.00 European Business Channel.
09.30 Channel E.
10.00 Rete Mia. Italiaans showpro-

gram ma.
12.00 Channel E.
12.30 RTV-VText.
14.30 RTL-Matinee. Met: Edge of the

Night, As the world turns, feuilletons.
16.00 Télékids. Jeugdprogramma.
17.00 5 Uur Show. Middagmagazine.

Om 17.30 Nieuws en weer.
18.00 Journaal.

18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 De Fabeltjeskrant.
18.55 Full House. Amerikaanse ko-

medieserie. Afl.: Cutting it close.
19.25 Bulldozer. Telefoonspel.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
19.55 Rad van Fortuin. Quiz.
20.25 Spijkerhoek. Nederlandse dra-

maserie. Afl. 10: Goede voornemens.
20.55 Death Hunt. Amerikaanse ac-

tiefilm uit 1981 van Peter Hunt. Een
verhaal over een groep mounties die
een ten onrechte van moord beschul-
digde man achtervolgen over de ijs-
vlakten van Canada.

22.40 Major Dad. Amerikaanse come-
dyserie.

23.10 Journaal.
23.20 Monsters. Serie. Afl.: My Zom-

bie lover.
23.45 Bonjours les clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma.
03.00 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Afl. 11.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus dataver-

werking. Afl. 5. (Herh.).
10.50 Schooltelevisie.
12.30-12.45 Ak-zwo. (Herh.).
14.35 Teletekstoverzicht.
15.00 Schooltelevisie.
15.30 Situationen. Wir und die Kin-

der, jeugdprogramma. Vandaag: Ge-
fahrliche Autospiele, reportage ovei
kinderen in het verkeer.

16.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 2.

16.30 Sport 3 extra. WK ijshockey:
Zweden - Canada.

18.45 Kinder in der Kiste. Jeugdpro-
gramma.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en sport
(19.43-19.58 Raamprogramma's van
de regionale studio's). Aansl.: Par-
teien zur Landtagswahl in NRW.

20.00 Sport 3 extra. WK IJshockey:
Tsjechoslowakije - Rusland. In de
pauze: WEST 3 aktuell.

22.15 Monitor im Kreuzfeuer.
22.45 Die Heilige Kuh. Achtergron-
" dreportage. Vandaag: Selbstmord -ich sterbe, warm und wo ich will.
23.15 Deutschlandbilder. Ganz al-

lein, portret van de Oostberlijnse ac-
trice Andrea Held die in 1989 naar
West-Berlijn emigreerde.

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

België/Télé 21
19.00 Tribune économique et sociale:
Les classes moyennes. 19.30 Jour-
naal, met simultaanvertaling in geba-
rentaal, weerbericht. 20.00 Ciné-Club:
Americain eighties: Le voyage a Boun-
tiful. Amerikaanse speelfilm uit 1985
van Peter Masterson. Mrs. Watts leeft
met haar zoon en schoondochter in een
voorstad van Houston. De dagelijkse
sleur ervaart ze als triest, maar in stilte
droomt ze van voorbije tijden in het
dorpje Bountiful. 21.45 Nieuws, weer-
bericht en beursberichten. 22.15-23.25
Théatre-Club: l'lnstruction, toneelstuk
van Peter Weiss over de verschrikkin-
gen van concentratiekampAuschwitz.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Nouveau mon-
de. 17.15 Les chance aux chansons.
17.45 Gourmandises. 18.00 Des chif-
fres et des lettres. 18.20 Recreation.
19.00Carte verte Tilleul-Menthe. 19.30
TVS Infos et météo. 19.40 Papier glacé.
20.00 Teil quel. 20.30 Telescope. 21.00
Sports. 22.00 Journal Télévisé et me-
teo. 22.30 Ciel Mon Mardi. 00.30-01.00
Fusions.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Echo-Maga-
zine. (7.30 Nws). 7.50 Het levende
woord. 8.10 Echo-magazine. 8.45
Kruispunt. 9.07 Andere koffie.
10.07 M/V-Magazine. 11.07KRO's
Schone Kunsten. 12.07 Echo-ma-
gazine (12.30 Nws). 12.55 Meded.
t.b.v. Land- en Tuinb. 13.10 Echo-
magazine. 14.06 Veronica nieuws-
radio. (17.30 Nws). 19.03Veronica
sportradio. 21.03 De plantage, met
om 21.03 De radiovereniging.
22.03 De Vlaamse Connectie.
23.06 Met het oog opmorgen. 0.02
De nacht klinkt anders. 2.02 Mu-
ziek in de nacht. 5.02-7.00 VARA's
Ochtendhumeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 AVRO
Radiojournaal. 9.04 De muzikale
fruitmand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30
Ik zou wel eens willen weten. 12.04
Lunchtime. 13.04 Tijdsein. 13.30
Alsmensen veranderen. 13.54EO-
Metterdaad Hulpverlening. 14.04
De Plantage, met om 14.10Menin-
gen; 14.43 De jazz van Pete Felle-
man; 15.04 Het spoor terug; 16.04
Ischa; 16.53 Vrije Geluiden; 17.04
Het nabije Westen. 18.04 Boeken;
19.03 Passages, passanten. 20.03
Timboektoe. 21.00-07.00 Zie Radio
1.

vuurwerk. 21.03 Popkrant. 22.03
VARA's poppodium. 23.03-24.00
Tracks.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.00-24.00
VARA's Verrukkelijke Dinsdag.
6.02 De Leeuw wordt wakker! 9.04
Twee meter de lucht in. 11.04 An-
gelique. 12.04 VARA's Steen &
Been Show. 14.04 Rigter. 16.04
Jackpot. 18.04 De avondspits.
19.03 Dubbellisjes. 20.03 VARA's

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
3"0-13.05 Nieuws voor doven enJechthorenden.NCRv,-52 Rondom tien. Straatmuzikan-> (herh.).
m TT^Ja> natuurlijk extra. Docu-mentaire over de Everglades in Flori-
■°s Kissyfur. Amerikaanse teken-"^serie. Afl. 12 (slot).

.'"3O ""Journaal.'"40 NCRV sport op 1. Sportpro-gramma gepresenteerd door Chris-,"an Scheen.
"°4 Disney Parade. Tekenfilmma-Sazine.

'44 Op de groei. Kinderen praten"*t bekende Nederlanders over het
Kn Vandaa9: Milou van Sprang.
,'OO ""Journaal.
Ig'O Bul I's eye. Quiz.
■■" Roseanne. Amerikaanse come-

dy-serie. Afl.: 800. Het huis van Ro-
seanne en Dan wordt tijdens Hallo-
ween een griezelig spookhuis.

20.21 Een tijd van oorlog. Ameri-
kaanse serie. Afl. 17. De invasie is
een succes. Nathalie wordt door een
kampcommandant geterroriseerd.

21.19 Terug van Holiday. Muzikale
hoogtepunten uit acht Holiday-shows.

22.10 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
23.00 ""Journaal.
23.10 ""Emmy Verhey. Vioolconcert

in Bes, KV 207, van Mozart. M.m.v.
het Concertgebouw Kamerorkest
0.1.v. Eduardo Marturet (Gelijktijdig in
stereo op r,adio 4).

23.41-23.43 Huizen van Oranje. Kas-
teel Bouvigne te Breda.

*Einmy Verhey speelt de
lJf vioolconcerten van W.A-
Jfozart. (Nederland 1 -
(i-10 uur)

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 32.
08.30 telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 2. (Herh.).
09.00 Schooltelevisie.
16.15 Bekehrung zum Christentum

aus. Kirche und Conguista, afl. uit de
serie Die Christen.

16.45 Kampfreserven der Partei.
Eine Parole hat ausgedient.

17.15 Die Wiese. Afl. uit de serie Le-
bensraume.

17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 2. (Herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Welt der Tiere. Vandaag: Bijen.

(Herh.).
18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Die

Zeit derKirschen. (Herh.).
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.

Europabrücke.
19.30 Vis a Vis. Duits/Frans program-

ma.
20.15 Ich war derFalscher vom Füh-
rer. Portret van Konrad Kujau, verval-
ser van o.a. de dagboekenvan Hitler.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
neun.

21.15 Jean-Gabin cyclus. ■Dokter
Laurent, Franse speelfilm uit 1956
van Jean Paul le Chanois.

22.50 Das Katharinenkloster und
seine Mónche. Documentaire ovei
het klooster van Sinaï, het oudste
klooster ter wereld.

23.30 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met rector magnificus Prof. A.J.M.
Plasschaert. (8.00 Nws). 9.00
Continu klassiek. 11.00 TROS
Concertzaal: Settimani musicali di
Ascona: Symf. o*, van Bolsjoi-
Thetare met viool. 12.30 Nieuwe
klassieke platen. 13.00 Nws. 13.02
De klassieke top tien. 13.40 Bel-
cantorium: Fidelio, opera van Beet-
hoven. 16.00 Het Kunstbedrijf.
17:00 In kleine bezetting. 18.00
Nws. 18.02 Lied van de week.
18.15 Leger des Heilskwartier.
18.30Muziek in vrije tijd. 19.25Pia-
nomuziek. 20.00 Nws. 20.02 Wer-
ken van Mozart. 21.30 De signa-
tuur. 22.30 Orgelconcert. 23.10
Emmy Verhey, viool. 23.38-24.00Muziek van deze eeuw.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Utopia. 10.00 De
wereld zingt Gods lof. 10.50 Tekst
en uitleg. 11.00 Studio 55. 12.00
Nws. 12.05 De verdieping. 13.00
Nws. 13.10 De kerk in de binnen-
stad. 13.30 NCRV-Leerhuis. 13.40
Dagvaardig. 14.00 Rondom het
Woord. 14.30 Jong zijn, zelfstandig
worden. 15.00 Schone wereld.
16.00 Op de rand van het recht.
16.30 NOS Ombudsman. 17.35

Postbus 51 Radio-magazine. 17.55
Meded. en Schippersberichten.
18.00 Nws. 18.10 Vers op vijf.
18.20 Uitzending van D'66. 18.30
Vertel me wat. 18.40Taal en teken.
19.00 Progr. voor buitenlandse
werknemers. 20.30 Deutsch direkt.
21.00 Schrijven. 21.30 Gemeen-
tewijzer. 22.00 Como vai? 22.30-
-23.00 Mythe en bewustzijn.

RTL Plus
06.00 Tammy. Amerikaanse serie.

(Herh.).
06.25 Hallo Europa - Guten Morgen

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

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

(Herh.).
10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. (Herh.).
11.00 Gut schmeckt's. Culinaire tips.

(Herh.).
11.25 Heathcliff, der Kater. Ameri-

kaanse tekenfilmserie. Afl.: Der gros-
se Pussini. (Herh.).

11.45 Delvecchio. Amerikaanse se-
rie. (Herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het
groot RTL orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie. (Herh.).
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (Herh.).
15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: Ballspiele. (Herh.).
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. Afl.: Schrille Liebe. (Herh.).
16.30 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Flucht-
punkt Erde.

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

17.45 Spiel mit. Sterntaler.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Kaz & Co. Amerikaanse serie.

Afl.: Ein Fall mit Klasse. (Herh.).
18.45 RTL-aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Tod unter der Zirkuskuppel.
(Herh.).

20.15 Blau blüht der Enzian. Duitse
speelfilm uit 1973 van Franz Antel.

21.50 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht.

22.50 RTL aktuell.
23.00 Eine Chance für dieLiebe. Ma-

gazine. Presentatie: Erika Berger.
23.40 lm Bann der Leidenschaft. Ita-

liaans-Spaans-Franse speelfilm uit
1983 van Henry Lang.

01.25-01.30 Aerobics.

Sat 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Van-
daag: In letzter Minute. 09.00 SAT.I
Bliek. 09.05 Love Boat. Vandaag: Das
Fernsehduell. 09.50 Teletip Test. Aan-
sl. Ihr Horoskop. 10.00 SAT.I Bliek.
10.05 SAT.I Teleshop. 10.30 Schnee-
wittchen und die sieben Gaukler. Duit-
se Muziekfilm uit 1962 van Kurt Hof-
fmann. Aansl. tekenfilm. 12.15 Glücks-
rad. 13.00 Télébörse. 14.00 Sat. 1
Sport Live. 16.45 Sat. 1 Teleshop.
16.55 Teletip Geld. 17.00 SAT.I Bliek.
17.10 Nachbarn. Australische serie.
Afl. EinAngebot für Scott. 17.35 Teletip
Auto. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Cannon. Amerikaanse misdaad-
serie. Afl. Held wider willen. 18.45 SAT
1. Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en pro-
gramma-overzicht. 19.05 Glücksrad.
19.50 SAT.I Bliek. 20.00 Feste feiern.
20.55 SAT.I Bliek. 21.00 Des Teufels
Spiegelbild. Amerikaanse film uit 1986
van Frank de Felitta. 22.40 SAT.I Bliek.
22.50 SAT. 1 Sport. 23.20 Die Profis.
Engelse politieserie van lan Sharp.
Vandaag: Operation Susie. 00.10-
-00.20 Programma-overzicht.

SSVC
13.00 All sorts.

13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Murder she wrote. Afl. Wave a

tangled web.
15.10 Country Ways.
15.40 Children's SSVC. Met: Hugo,

the man of the snows.
15.55 Two by two. Jenny Powell geeft

een overzicht van een aantal dieren.
16.10 Scooby Doo.
16.25 Hokeywolf.
16.35 Little Sir Nicholas.
17.00 Blue Peter. Met Diane-Louise

Jordan, Yvette Fielding en John Les-
lie.

17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away. Het conflict
tussen Celia en Morag wordt ernstig.

18.15 Emmerdale.
18.40 News and weather.
18.55 Don't wait up.
19.25 Brookside.
20.15 The Ron Lucasshow.
20.40 Top Gear.
21.10 A Senseof Guilt.
22.00 News and weather report.
22.30 Forty Minutes.
23.10 Rugby Special.
23.55-00.25 Hit and Run.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
902, 10.02 en 11.02Kort nieuws.
12.05 Middagmagazine: Limburg
Actueel, Ruilbeurs, Agenda en Mu-
ziek. 14.02, 15.02 en 16.02 Kort
nieuws. 17.02 Regionaal weerbe-
richt. 17.05Limburg actueel, Agen-
da en Muziek. 17.25-17.59 Bijblij-
ven: volwasseneneducatie, infor-
matie voor buitenlanders in Lim-
burg.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 De ochtend-
ploeg. (6.30, 7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws en VDAB-berichten.) 8.00
Nieuws. 8.10 Soes. 10.00 Nieuws.
10.03 Broccoli. 11.50 Het koek-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag. 13.00 Nieuws. 13.10 Witlof
from Belgium. 14.00 De gewapen-
de man. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10 Rock-ola.
20.00 Lukraak. 22.00 Nieuws.
22.05 Haverklap. 23.30-6.00
Nachtradio. (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws.)

WDR 4
5.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.05
Zur Sache 12.07 Gut aufgelegt
14.05 Wirtschaft. 15.00 Café-Kon-
zert. 16.05 Heimatmelodie. 17.07
Musik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.

BBC Europe
07.25 Today's viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News and Weather.
10.05 Open Air.
10.20 Gloria.
11.00 News and Weather.
11.30 Playdays.
12.00 News and Weather.
12.05 Open Air.
13.00 News and Weather.
13.05 Daytime live.
14.00 News.
14.30 Horizon: The company of ants

and bees.
15.20 Italian regional Cookery.
15.50 News and weather.
17.00 World snooker.
18.00 Newsround.
18.10 Lowdown: Mirror, Mirror.
18.35 Volgens aankondiging.
19.00 News.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Style trial.
20.30 Eastenders.
21.00 To the Manor bom.
21.30 A question of sport. "
22.00 News.
22.30 Making out.
23.30 Newsnight.
00.15 World Snooker.
00.55 Weerbericht.

Eurosport
05.00 International Business report.
05.30 European Business Channel.
06.00 The DJ Kat show. 08.30 Ice-hoc-
key, game of the week. 10.30 Volgens
aankondiging. 11.00 Wheels. 12.00
Ringside superbouts. 13.00 lee Hockey
World Championship. 15.00 Womens
Volleyball. 16.00 College Basketball.
17.30 Goals. 18.00 Eursport - what a
week. 19.00 USSR Gymnastics. 20.00
Deutsche tourwagen Meisterschaft.
21.00 WWF Wrestling. 22.00 lee hoc-
key championship. 00.00 World curling
championship.

Super channel.
07.00 Daybreak. 08.00 News and wea-
ther. 08.15 Videofashion. 08.45 The
mix. 09.00 News and weather. 09.15
The mix. 16.00 Hotline. 17.00 On the
air. 18.30 Blue night. 19.30 News andn
weather. 19.45 Time warp. 20.00 Ultra
sport. 22.00 News and weather. 22.15
Ultra sport. 00.15 News and weather.
00.30 Blue night. 01.30 Time warp.
01.45 Late night mix.

MTV Europe
02.00 Night videos. 07.00 VJV Kristia-
ne Backer. 12.00 Remote controi.
12.30 Club MTV. 13.00 Saturday Night
live. 13.30 MTV Spot-light Janet Jack-
son. 14.00 MTVs afternoon Mix. 17.00
3Froml at 5. 17.15 MTV's afternoon
mix. 17.30 MTV's Coca Cola report.
17.45 MTV's afternoon mix. 18.30
MTV's greatest hits. 19.30 Yoi! 20.00
Saturday 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 VJ Maiken
Wexo.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. (+ Spiel
'Glückstreffer') 7.15 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 Frisch
auf. 14.05 Schulfunk: Edrkunde
Wasser für die Wüstenlander Mee-
reswasserentsalzung in Oman.
14.25 Musikzeit heute: Orches-
terklange aus aller Welt. 15.00
Nachmittagsstudio. 16.05 Spot-
light. 17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF
Aktuell. 18.40-20.05 MusikjournaL

Luxemburg/RTL
4.00 Musik Non-stop. 5.30 Guten
Morgen! 9.00 Ein Tag wie kein an-
deren 11.00 Treft nach elf. 12.00
RTL Themen. 12.15 Casino para-
de. 14.00 Viva. 16.00 Entenjagd.
17.00 RTL-Themen. 17.15 Musik-
duell. 17.50 Sportshop. 19.00
Neunzehn - Vierundzwanzig. +.
Musik Non-Stop. 00.00-01.00
Traumtanzer.
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Denktank
„Kijk, nu maakt Joop in Aals-
meer nog tachtig grote shows per

jaar, maar 't is een kwestie van
tijd voordat. hij daarnaast ook
kleinere shows, drama's, drama-
series, cabaret, klein entertaine-
ment, films en tal van andere
soorten programma's gaat ma-
ken. Ik zit niet alleen in Joop's
denktank voor spelletjes, ik
denk ook mee bij de ontwikke-
lingvan andere programma's. En
daarbij is het niet ondenkbaar
dat ik daarbij ook voor d§ came-
ra's wordt ingeschakeld. Het be-
ginvoor André en mij is er al: wij
gaan niet met zomervakantie.
Vanaf 4 junizijn Van Duin en ik
vijftien weken lang elke week
vaste aanvoerders, captains noe-
men ze het, in het spelprogram-
ma 'Wie ben ik?'. Wij zijn cte cap-
tains van twee teams, die tegen-
over elkaar komen te staan. Het
gaat om een spelletje dat op het
Belgische commerciële net VTM
al enige tijd loopt met Goedele
Liekens als presentatrice en de
grootste kijkdichtheden van het
hele Vlaamse tv-aanbod heeft.

Honeymoon-show
We gaan niet door met de serie
Honeymoon-shows. Na drie sei-
zoenen bij de TROS vinden we
het beter het overigens nog lang
niet versleten idee even in de ijs-
kast te zetten. We vonden, dat we
op een nieuw net met wat nieuws
moeten komen. Al sinds januari
zijn we daarom met een door ons
zelf ontwikkelde formule bezig:
een groots opgezette, keiharde
spelshow. Twaalf afleveringen,
met elke keer een nieuw decor.
Steeds staat iemand die zich met
zijn hele ziel en zaligheid op een
bepaalde hobby heeft geworpen,
centraal. Met die hobby als the-
ma wordt het decor gebouwd. Je
kan met zon serie ook meer de
diepte in gaan: de kijkers steken
er tussen alle bedrijven door veel
van op.Kijk, diekant wil ik toch
meer op. Minder aan de opper-
vlakte en tegelijkertijd toch voor
een breed publiek gemaakt. Over
de rest van de plannen kan ik
nog weinig naar buiten bren-
gen."

Thriller

" En hoe gaat het verder met je
film-, theater- en zangcarrière?

Brandsteder: „Toen regisseur
Henk Vos me naast Joop Dode-
rer voor rol in een thriller uitno-
digde, heb ik hem op de man af
gevraagd: Dat doe je zeker om
met mijn naam op de affiches

mensen naar de kassa's te lok-
ken. 'Nee', zei hij, 'het is natuur-
lijk meegenomen, maar voor die
rol had ik onmiddellijk al in mijn
hoofd dat jij daar geknipt voor
zou zijn. Later, toen Vos een in-
ternationale speelfilm ging ma-
ken, heeft hij bewezen dat hij
eerlijk was: hij vroeg me weer,
nu voor een Engelstalige rol. En
buiten de Nederlandse grenzen
kent niemand me.
Vos had mevoor het eerst gezien
op deFirato van 1978. Daar stond
ik in de Sony-stand met de zenu-
wen in m'n keel en zonder één
fatsoenlijke zin Nederlands een
kwisje te presenteren. Op zondag
was die Firato afgelopen en de
maandag daarna belde Ivo Nic-
he. Hij had me ook gezien. „We
zoeken een spelleider", zei Ivo.
Wat bleek? Bij de TROS waren
ze aan het repeteren voor de eer-
ste aflevering van de Showbizz-
quiz, naar een idee van Dimitri
Frenkel Frank. Dimitri vond de
presentator niet goed. Of ik niet
even wilde. En zo kwam het dat
ik korte tijd later met bonkend
hart die lange trap afdaalde.
M'n hart bonkte zo hard, dat ik

bijna zelf uit mijn glitterpak
bonkte. In zon toestand komt er
geen fatsoenlijke zin in goed Ne-
derlands over je lippen, kan ik je
verzekeren. Pas na heel veel afle-
veringen, de Showbizz-quiz
heeft acht seizoenen bij deTROS,
gelopen, ben je in staat bewust
op te letten hoe jeaan het formu-
leren bent. Maar 't was wel de
eerste stap naar de tv-bekend-
heid.
Een theatershow die ik samen
met Willeke Alberti in Carré in
Amsterdam zou brengen, is voor-
lopig afgelast. De reden is de on-
zekere toekomst van Willekes
echtgenoot, Sören Lerby. En wat
zingen betreft: deze week ver-
schijnt een plaat op de markt,
waarop ik samen met het Neder-
lands elftal zing. Daarnaast ben
ik bezig met het samenstellen
van een CD waarop louter heer-
lijke romantische muziek zal ko-
men te staan."

" Ron Brandsteder: „We gaan niet meer door met de Ho-
neymoon-quiz".

Taalgebruik
" Om nog even op je gebrekkige
taalgebruik in het begin van je
tv-carrière terug te komen: je had

toch HBS-A en net als Wim Kok
het instituut Nijenrode doorlo-
pen?

Brandsteder: „Sterker nog, ik
had ook al in Amerika gestu-
deerd. Na Nijenrode heb ik daar
aan de universiteit van Oregon
bedrijfskunde gestudeerd, alle-
maal met het oog op het feit dat
ik mogelijk mijn vader op zou
kunnen opvolgen als directeur
Van Sony-Nederland.
't Is anders uitgepakt. Toen ik te-
rugkwam, ik was 23 jaar, dacht
ik: als ik nu op die stoel gazitten
moet je het daar veertig jaar vol-
houden. Enkele jaren later stond
ik weervoor die keus. Mijn vader
heeft me helemaal vrijgehouden.
'Jongen', zei hij, 'je moet doen
wat je hart je ingeeft. Je moet
plezier hebben in watje doet. De
keus is nu wel definitief. Ik ben
dus de kroonprins van het be-
drijf niet meer. Na mijn terug-
keer uit de VS ben ik in Hilver-
sum nog een tijdje platenplugger
voor CBS van John Vis geweest.
Ik was in die dagen tevens be-
vriend met één van de meisjes
van dezanggroep LUV. Ik kwam
dus veel in de studios. Een dise-
jockey ging verhuizen en hij
vroeg me of ik een paarweken de
TROS-top-40 en zijn platenpro-
gramma wilde presenteren. Ik
had dus al enige radiobekend-
heid toen de Showbizz-quiz be-
gon."

0 Door al die verwikkelingen
rond TV 10 en Veronique ben je
een tijdje niet op tv geweest. Zit
je dat dwars?

Brandsteder: „Omdat de TROS
doorging met de Honeymoon-
quiz toen de geplandezes afleve-
ringen niet op TV 10 konden, ben
ik toch langer dan de anderen te
zien geweest. Daarnaast is het
wel eens goed een tijdje niet op
tv te komen. Al te veel in die
hoek van de huiskamer verschij-
nen is ook niet goed."

Toni Willé
'Zangeres

van het jaar'
Van onze

showpagina-redactie
BRUNSSUM - Zan-
geres Toni Willé is
tijdens het jaarlijkse
Dutch Country Poll
Gala voor de tweede
maal uitgeroepen tot
'Zangeres van het
jaar. Bovendien ont-
ving de nu 36-jarige

Limburgse ex-lead-
zangeres van de eens
zo vermaarde groep
Pussycat ('Mississip-
pi') in de stads-
schouwburg van
Gouda een 'Gram'-
Award, genoemd
naar de vermaarde
Amerikaanse Gram
Parson. Die Award

kreeg zij voor haar
elpee/CD 'New
words to an old love
song.
Beide onderschei-
dingen werden Toni
Willé toegekend
door de Dutch Coun-
try Music Associa-
tion (DCMA) in sa-
menwerking met de'KRO, John de Mol
Productions en de
stichting Conamus.
Uit de elpee/CD
'Newwords tp an old
love song' verschijnt
dezer dagen als
single het nummer
'Role on. Dat werd
geschreven door
'Pussycat-hitleve-
rancier' Wemer
Theunissen.

# Toni Willé: dubbele onderscheiding.

Waddenvereniging tevreden na NCRV-show

Telefoonactie leverde
ruim 18.000 leden op

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - De Nederlandse
vereniging tot behoud van de
Waddenzee heeft een ledenwinst
geboekt van 50 procent naar aan-
leiding van het NCRV-televisie-
programma 'Wees wijs met de
wadden-show', dat zaterdag-
avond live werd uitgezonden.
Deze uitzendingwas ter gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan van
de waddenvereniging, die 36.000
leden telde. Na afloop van het
programma hadden zich 18.320

nieuwe leden aangemeld. Dit be-
tekent in ieder geval dat de Wad-
denvereniging vijf nieuwe men-
sen in dienst kan nemen.

De ruim 18.000 nieuwe leden
hébben zich tijdens de live-uit-
zending telefonisch aangemeld
via een speciaal daarvoor inge-
steld nummer. Er worden nog
vele schriftelijke aanmeldingen
verwacht. Tijdens de 'Wees wijs
met de wadden-show' waren er
talloze steunbetuigingenvoor de
Waddenvereniging. Deze kwa-

men van bekende Nederlanders
als Carry Tefsen en Peter Jan
Rens, maar ook van politici als
de voorzitster van de PvdA, M.
Sint, en fractievoorzitter Van
Mierlo van D'66.
Ook de ministers Braks (Land-
bouw en Visserij), Maij-Weggen
(Verkeer en Waterstaat) en Al-
ders (Milieu) zouden een bijdra-
ge leveren. Kort voor de uitzen-
ding werd echter bekend dat de
drie ministers niet aanwezig kon-
den zijn, omdat hun aanwezig-
heid vereist was bij de nog niet
beëindigde kabinetsvergade-
ring. De plaatsen van de drie mi-
nisters aan de gesprekstafel in de
studio werden op het laatste mo-
ment ingenomen door defractie-
voorzitter van het CDA, Brink-
man, de fractievoorzitter van de
WD, Voorhoeve, en Tweede Ka-
merlidvoor Groen Links, Rosen-
möller.

show

Oók Maastricht in nieuwe zomersene

Televisite met Ted
de Braak vanuit Born

Van onze rtv-redactie
BORN - Bij Volvo Car in Bom
heeft deNCRV gisteren de eerste
tv-opnamen gemaakt voor het
nieuwe programma 'Ted's Tele-
visite'. Het betreft een serie van
zes programma's die tijdens de
komende zomermaanden onder
deze titel doorTed de Braak wor-
den gepresenteerd. De bekende
showmaster bezoekt daarvoor
medewerkers van bedrijven. Ar-
tiesten die aan het programma
deelnemen, treden op in bedrijfs-
hallen en dergelijke.

Zowel de eerste als de laatste af-
levering van Ted's 'Televisite'>worden in Limburg opgenomen.
Na Volvo Car in Bom wordt be-
gin juni ook de Sphinx kerami-
sche industrie in Maastricht be-
zocht.
Bij de opnamen voor de eerste
aflevering gisteren in Bom (uit-
zending op zaterdagavond 14 juli
op Nederland 1) nam Ted de
Braak een kijkje bij verschillen-
de fasen van de productie. Hij
praatte met medewerkers over
hun werk, maar ook over hun

hobby's en bezigheden buiten de
fabriek. Gisteren waren de muzi-
kale gasten VOF 'De Kunst' en
het duo Maywood, dat Neder-
land vertegenwoordigt tijdens
het 35e Songfestival op 5 mei in
Zagreb. Ook vandaag vinden bij
Volvo Car nog opnamen plaats,
onder anderen met zangeres Tat-
jana. Andere muzikale gasten in
de eerste aflevering vanuit Bom
(opnamen overigens niet voor
het publiek toegankelijk) zijn
Tobi Rix en het Volvo Mannen-
koor.
Mirjam de Raaff, die tekent voor
de produktie van Ted's Televisi-
te, maakt na Bom ook nog tv-af-
leveringen vanuit Goirle (confec-
tie), Apeldoorn (Talens), Heeren-
veen (fietsen), Moergestel
(schoenen) en - zoals gezegd -Maastricht. Deze laatste afleve-
ring wordt uitgezonden op 18
augustus.

" Ted de Braak: zowel de
eerste als de laatste

aflevering van 'Televisite'
vanuit Limburg.

Opnamen in Amsterdam

Nieuwe Britse
detectiveserie

AMSTERDAM - Thames Televi-
sion heeft een oude bekendevan
stal gehaald: commissaris Piet
van der Valk. De door de Engel-
sen gemaakte detectiveserie
kende in de jaren zeventig een
succes op de Britse tv met 25 af-
leveringen. Thames wil nu vier
programma's van twee uur ma-
ken met Amsterdam als lokatie.

Volgens Rachel Wakefood van
Thames Television moeten de
opnamen voor de vier afleverin-
gen op 13 mei beginnen. Een Ne-
derlandse ploeg zal het camera-
werk verzorgen. Welk Neder-
lands bedrijf deze opdracht heeft
binnengesleept, kon Wakefood
niet meedelen.

De hoofdrol in de seriewordt ge-
speeld door deBritse acteur Bar-
ry Foster (in de rol van Piet van
der Valk). De actrice Joanne
Durham speelt de rol van de
vrouw van Van der Valk. Het
programma moet begin volgend
jaar op het Britse station ITV te
zien zijn. De televisieserie over
de norse Amsterdamse commis-
saris Piet van der Valk, is geba-
seerd op boeken van de Britse
auteur Nicholas Freeling.

In juni bij Veronique met programma 'Wie ben ik?'

Ron Brandsteder terug op tv
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM- „André van Duin en ik hebben in vergelijking met de andere zogeheten TV
1O-sterren de deur naar de TROS nog heel lang opengehouden. De TROS kon mij echter niet
meer dan zes grote programmashows in het komende winterseizoen garanderen. Veronique
bood me - en dan niet in financiële zin - véél en véél meer. Toen heb ikvoor Veronique geko-
zen. Hetzelfde gold voor André." Zo lichtRon Brandsteder (39) zijn overstap toe.

Die overstap is volgens de popu-
laire tv-spelletjesleider/filmster-
/zanger minder ingrijpend ge-
weest dan menigeenzou denken.
„Al vijfjaar werkte ik vanuit de
Aalsmeerse studio's van Joop
van den Ende. En dus is het eni-
ge grote verschil met mijn
TROS-tijd dat mijn programma
nu per satelliet wordt uitgezon-
den." '

" Maar is het dan niet zo dat je
bij Veronique minder mogelijk-
heden hebt om met iets anders
dan tv-spelletjes te experimente-
ren? Bij de TROS presenteerde je
ook nog een radioprogramma.

Brandsteder: „Inderdaad moet
ik op 18 juni met mijn radiopro-
gramma op de maandagochtend
stoppen. Dat gaat me erg aan 't
hart, al moet ik er steeds om half
vijfmijnbedvoor uit. Dat vervalt
dus, net als de experimenten met
Ivo Niche en andere zaken, maar
daar staat ontzettend veel tegen-
over. Bij Veronique en Joop van
den Ende zal ik in de nabije toe-
komst met veel andere facetten
van de televisie te doen krijgen."

'Ja, Natuurlijk'
gaat verdwijnen

HILVERSUM - De NCRV wil
het komende seizoen meer aan-
dacht gaan besteden aan de na-
tuur. Voorbeeld van dat nieuwe
NCRV-beleid was afgelopen
weekeinde het avondvullende
actieprogramma 'Wees wijs met
de Waddenshow', waarin de om-
roep de jubilerende Waddenver-
eniging aan zoveel mogelijk
nieuwe leden probeert te helpen.
Slachtoffer van het nieuwe na-
tuurbeleid van de NCRV is voor-
lopig het maandelijkse program-
ma 'Ja, natuurlijk', dat na dertien
jaar op 15 mei voor het laatst op
het scherm te zien zal zijn.

DJ Tom Mulder
naar Veronique
HILVERSUM- Torn Mulder, de
voormalige disejockey van de
TROS, gaat met ingang van 20
juni meewerken aan het pro-
gramma Prijzenslag van Veroni-
que. Mulder gaat Rob Kaptijn
vervangen, die tot nog toe de
prijzenregen aankondigt in de
show van Hans Kazan.
Kaptijn heeft, volgens een
woordvoerder van Veronique.
zelf besloten te stoppen met Prij-
zenslag. Rob Kaptijn bleek zijn
werk steeds moeilijker te kun-
nen combineren met zijn activi-
teiten voor Veronique.

Torn Mulder werd in juli 1988 op I
staande voet ontslagen door
TROS-directeur Cees den Daas,[
omdat Mulder naast de TROS
ook werkzaamheden verrichtte i
voor hét commerciële radio-sta- j
tion Cable One. Mulder had ech-
ter een free-lance contract met j
deTROS en vond dat deze activi-
teiten wél met elkaarte combine-
ren waren.

'Lingo'
tweemaal
per week
Van onze rtv-redactie

CANNES - De VARA denkt er-
over het spelprogramma Ling"|
in de toekomst twee keer in de
week te gaan uitzenden. Afspra-
ken hierover moeten de komen-j
de weken worden afgerond mefl
producent ID TV. Volgens VAj
RA-mediadirecteur Vera Keur.
moet over een week of drie dun
delijk zijn of de VARA het pro-
gramma, dat gepresenteerd!
wordt door Robert ten Brinfc
twee keer in de week gaat uitzenj
den. ID TV-directeur Harry dfl
Winter zei verheugd te zijn ovef
de belangstelling voor het spel-]
programma.

Zomertruck
weer op pad

HILVERSUM - De Veronica
disc-jockey's trekken de komen-
dezomermaanden weer door Ne-
derland. Voor de derde achter-
eenvolgende zomer wordt de
grote Zomertruck weer uit de ga'
rage gehaald om alle uithoeken
van Nederland te kunnen bezoe-
ken.
De truck wordt iedere week weef
volgeladen met Nederlandse ar-
tiesten onder aanvoering van
Will Luikinga. Veronica bied'
alle gemeenten in Nederland gr3'tis deze show aan en een enkel6
keer wordt ook een radio-uitzen',
ding vanuit de locatie in het lan<j
verzorgd. Jarige gemeenten o'
plaatsen die gewoon van een
feestje houden kunnen zich aan-
melden bij Veronica in Hilvef'
sum.

Europese tv-kwis
HEERLEN - De VARA en he
Amsterdamse produktiebedrij
Perukel & ,Klaus gaan vanuj'
Straatsburg een Europese k\v's
maken. Volgens Vera Keur, me'
diadirecteurvan de VARA, is he
nog niet zeker dat de kwis oo"
werkelijk op het scherm te ziell
zal zijn. De VARA en Perukel *Klaus proberen ue volgende W 6"
ken een akkoord te bereike"
over het programma.
In de kwis, die 'Europa, Europ3
gaat heten, moeten Europee
VlP's en politici als gasten optre-
den. Het programma zal zich of
een educatieve manier bezü>
gaan houden met het wegvalle*1
van de Europese binnengrenze11
in 1992.
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Dirigent: Salvador Mas Conde
Solist: Ohad Ben-Ari, piano
PROGRAMMA
Handel — Royal Fireworks Music
Mozart — Pianoconcert in A, KV 414
Dvorék — Symfonie nr. 7in d

Ohad Ben-Ari was twaalf toen ;
hij in Parijs zijn Europese jmWm\ mk^.debuut maakte, veertien toen JÊ Wk
hij optrad in 'Jonge Mensen op __\ B
weg naar hetConcertpodium. K <«*"m.In zijn vaderland Israël was hij m {mJÊpÊt
al een begrip door vele
concerten en recitals, o.a. voor
radio en tv. Nu is hij vijftien,
paart technische perfectie aan
muzikale intelligentie en lijkt
voorbestemd een pianist van _y %ÊmV ®"
wereldformaat te worden.

do. 26 april Sittard za. 28 april Heerlen
20uur Stadsschouwburg 20 uur Stadsschouwburg

(04490)-10616 (0451-716607
vr. 27april Maastricht ma. 30 april Roermond

20 uur Staargebouw 20 uur De Oranjerie
(043.-293828 (04750)34724

Dinsdag 24 april 1990" 10
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Ruhold Deventer neemt schulden Peters over

Brunssums aannemer
op valreep gered

Van onze verslaggever mans en Wilfred Peters. Zij toonden
zich vooral opgelucht vanwege het
behoud van alle banen.
„We kwamen vorig jaar oktober al
tot de conclusie dat er iets moest ge-
beuren, wilden we niet kopje onder
gaan. Maar de geschikte partner, die
ons onder goede voorwaarden uit
de moeilijkheden kon halen, von-
den we pas drieweken geleden. Het
was voor ons toen vijf voor twaalf,
aangezien de bank op het punt
stond de kraan dicht te draaien. We
zijn dus op het nippertje gered."

Blikvanger
Ha moet er toch wat voor overyn om een kersvers bruids-t te 'verrassen. We kunnen

dat dit karwei
i|Co

°di9e zweetdruppels heeftL*f- De foto werd trouwens[.^akt op de Vogelzankweglandgraaf.

Van onze verslaggever

Erepenning voor
Bos, Dragstra
en Andriesma

HEERLEN - De scheidende
raadsleden Jo Andriesma, Wim
Bos enFrits Dragstra kregen gis-
teren tijdens hun laatste raads-
vergadering in Heerlen de ere-
penning in zilver van de gemeen-
te. Burgemeester Piet van Zeil
somde hun verdiensten voor de
stad op.

Andriesma neemt na 22 jaar af-
scheid van de raad, waarin hij
zestien jaar wethouder was. Bos
zat achttien jaar in de raad en
was twaalf jaarwethouder. Drag-
stra spant de kroon met 32 jaar
raadslidmaatschap.

Vandaag is de afscheidsreceptie
van Frits Dragstra, die hem
wordt aangeboden door de hele
raad, van 17 tot 19 uur in het stad-
huis. De wethouders Andriesma,
Bos en Verheugen nemen vrij-
dag officieel afscheid in de
Stadsschouwburg van 17 tot
18.30 uur.

Geen vergunning
cafés Heerlen

Van onze correspondent
HEERLEN - Het is de exploi-
tanten van de Heerlense cafés
'La Bamba' en 'Coriovallum'
niet gelukt om via een spoed-
procedure bij de Raad van Sta-
te in het bezit te komen van de
noodzakelijke hinderwetver-'
gunningen. Staatsraad, dr G.
Veringa, voorzitter van de af-
deling voor de geschillen van

bestuur van de Raad van Sta-
te, heeft dat verzoek afgewe-
zen.

Zoals bekend weigert het Heerlense
college van B en W voor beide be-
drijveneen hinderwetvergunningaf
te geven, omdat de geluidoverlast
voor omwonenden van 'La Bamba'
(aan het Emmaplein) en 'Corioval-
lum' (aan de Venlostraat) onaan-
vaardbaar zou zyn. Volgens het col-
lege kan daar pas' een eindeaan kan
komen, indien de exploitanten be-
reid zijn zeer kostbare geluidsisole-
rende voorzieningen aan te bren-
gen.

In afwachting van evaluatie door VROM en VNG.

Gemeentegarantie
Heerlen opgeschort Verder is Ruhold bereid om het 65

jaar oude bouwbedrijf weer een ge-
zonde financiële basis mee te geven.
Daardoor zal de werkgelegenheid
voor ruim zestig personeelsleden in
toekomst behouden blijven.
Een en ander werd gisterenbekend-
gemaakt door de beide stafleden
van het bouwbedrijf, Harrie Her-

BRUNSSUM - Aannemersbedrijf
Peters in Brunssum is op devalreep
ontsnapt aan het faillissement.
Brunssums bekendste bouwbedrijf,
dat tegen een enorme schuldenlast
aankijkt en sinds kort uitstel van
betaling genoot, vond vlak voordat
de bank het krediet aan het bouw-
bedrijf wilde opzeggen in Ruhold
DeventerBV een financiële partner.
Deze holdingmaatschappij is aller-
eerst van plan om de schuldenlast
van Peters, die circa4,5 miljoen gul-
den groot is, over te nemen. Eind
mei zullen de crediteuren van de
aannemer een betalingsvoorstel on-
der ogen krijgen. Indien zij hiermee
akkoord gaan,zal de surséance wor-
den opgeheven.

HEERLEN - Heerlen heeft
een omstreden bepaling uit de
regeling van de gemeentega-
rantie vrijwillig opgeschort.
Dit in afwachting van een eva-
luatie van de gemeentegaran-
tieregeling door het ministerie
van VROM en de Vereniging
Nederlandse Gemeenten
(VNG).Koren

Rentevast

De Heerlense bepaling maakt het al-
leen nog mogelijk om in aanmer-
king te komen voor een gemeente-
garantie bij een hypotheek met een
langlopend rentepercentage. Dit
omdat een stijgenderente niet door-
berekend mag worden door de ban-
ken, zonder toestemming van het
Heerlense college.

van koormuziek
|„ nen komende zondag volle-
t Qn hun trekken komen. In
*<taf Barbarafcerk in Land-
btg }°ordt dan een jongeren-
llrifestival gehouden. Daar-
l «oen mee de jongerenkoren

Flos Carme-yoice of Youth, het Gospel-
% Hulsberg en Thord Wing
ej T' Daarna betreedt ook nog

koor, The
](M of Youth, het podium.
(,e lestival begint om half Heerlen is nu met Heerma overeen-

gekomen deregeling op te schorten.
Voorlopig wordt slechts gemeente-
garantieverleend voor leningen met
een rentevaste-periode van min-
stens tien jaar.Verder zal een Heer-
lense ambtenaar deel gaan uitma-
ken van de werkgroep gemeentega-
rantie van de VNG.

Mysterieuze
schietpartij

HEERLEN - De Heerlensepolitie is
bezig met een onderzoek naar een
mysterieuze schietpartij. In de
nacht van zondag op maandag loste
een tot nu toe onbekende man zes
schoten op een woning aan de
Spoordijkstraat in Hoensbroek.
Twee kogels vlogen door het raam
van de woonkamer en boorden zich
in een muur. Waar de vier overige
kogels terecht zijn gekomen kon'
nog niet worden vastgesteld. In
ieder geval werden er zes hulzen ge-
vonden. Persoonlijke ongelukken
deden zich niet voor.

Benzineslang
doorgesneden

HOENSBROEK - Bij een benzine-
tankstation aan de Nieuwstraat te
Hoensbroek werd in de nacht van
zondag op maandag een
benzineslang doorgesneden. Dat
werd geconstateerd door de eige-
naar van het tankstation, toen hij
rond 7 uur in de ochtend de pompen
in werking zette. Een kleine hoe-
veelheid brandstof ging verloren.
De politie stelt een onderzoek in.

Automobilisten
geverbaliseerd

BRUNSSUM - De politie van
Brunssum heeft gisteren 252 auto-
mobilisten wegens overtreding van
de maximumsnelheid bekeurd. De
controles werden uitgevoerd in de
bebouwde kom aan de Akerstraat
en deKarel Doormansweg. In totali-
teit controleerde de politie de snel-
heid van ruim 1100 automobilisten.
De hoogst gemeten snelheid be-
droeg 91 kilometer per uur.

Van onze correspondente

Fluit

Al in 1988 nam Heerlen de omstre-
den maatregel, omdat men af wilde
zijn van de fikse tegenvallers die in
het verleden werden geleden. Maar
zowel VROM, de Vereniging Eigen
Huis als de banken gingenin beroep
tegen het Heerlense besluit, en de
Kroon ging over tot schorsing.

Stootvogels
y* vaker door het open veld
ft*»' ?ai ongetwijfeld wel eens
L Clneerd hebben gekeken
\ een 'biddende' torenvalk.
kf>° renvalk is één van de
log l voorkomende grijp- en
kj?h°Qels in ons land. Ook dek'"d, de sperwer, de blauwe
|t V-dief en de. bosuil behoren
Kn e vogelsoort. Het IVNb^ien biedt eenieder van-
ttjf'.^e gelegenheidmeer over
il lJp- en stootvogels te wetenpoe,men. H. Snellings van de
iifé zal om 20 uur in
\td Va aan &e Stations-
tio 44 in Schinnen een diale-VerZOrgen.

Op 23 februari van dit jaar verliep
echter de termijn waarbinnen dere-
geling vernietigd had moeten zijn,
reden voor het Heerlense college
om de plaatselijke variant op de ge-
meéntegarantieregeling weer van
kracht te verklaren.

" Danny in het ziekenhuis,
bang om naar huis te gaan.

Foto: CHRISTA HALBESMA Boer wegens
vervuilen

beek beboet
Gehandicapte jongen

verschuilt zich in
De Weverziekenhuis

Danny Putzu durft na inbraak niet naar huis

MAASTRICHT- Een 52-jarige boer
uit Wijnandsrade is gisteren door
economisch politierechter mr Swa-
ne beboet met duizend gulden. Dit
wegens het vervuilen van de Huls-
bergerbeek.
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recorder, tv en het geld dat ik had
gespaard, waren verdwenen."
„De gedachte dat ik over twee we-
ken weer terug moet, maakt me
bang. Ik zit in een rolstoel. Hoe
moet ik me weren als ze weer terug-
komen? En van de schrik kan ik al-
tijd een acute aanval krijgen. Hier
kan ik niet blijven, maar ik ga niet
terug voordat mijn huis beveiligd
is." De kosten daarvan schat Danny
op 5000 gulden. Waar hij die van-
daan moet halen, weet hü niet.

Afgelopen
De kwestie heeft, landelijke bekend-
heid vanwege de mogelijke juris-
prudentie die er van uitgaat. Niet
voor niets hebben zon honderd ge-
meenten de regeling in Heerlen op-
gevraagd. De Vereniging Eigen
Huis vreest dat het afgelopen is met
de huidigeregeling gemeentegaran-
tie wanneer andere gemeenten
Heerlen navolgen.

En ook staatssecretaris Heerma
blijft onverminderd tegenstander.
Het ministerie vindt dat het streven
om het woningbezit te bevorderen,
wordt gedwarsboomd.

De veroordeling was conform de eis
van officier van justitie mr Van Op-
stal, die bewezen achtte dat de man
op eigen grond een stortplaats erop
na heeft gehouden van dertig bij
vijftien meter.

Nachtwacht
lej.et Nachtwachtgilde uit
t (p,en Terblijt komt weer eensL £visie. Onlangs verleende
fi» "erV niedewerking aan
\J^T-quiz 'Baraka', gepre-
k* erd door Luc Appermont.
Ki f Quiz dienden de kandida-
it^uten op te sporen (en te
fy Qeren), die het gevolg wa-
\ "

°Pzettelijke verschui-
ie in de levende reproduk-

-1 Rembrandts beroemde
fH» "?" Een lid van het
S/ ï?achtgilde vormde de
hf7 0e de schutterij, of beter
\r> e Quizkandidaten, het
*°»iri Q^ brachten is woensdag-
% a te zien op BRT 1 vanafuUr.

Aangezien het hier moerasland be-rtrof kwamen de gedumpte afval-
stoffen (dieselolie en bestrijdings-
middelen) regelmatig terecht in de
Hulsbergerbeek. Hierdoor maakte
de boer zich schuldig aan verontrei-
niging van het oppervlaktewater.

Heerma nam daarom recent contact
op met Heerlen en wist het college
te bewegen om deregeling vrijwil-
lig op te schorten. Dit met het argu-
ment dat zijn ministerie samen met
de VNG de regeling gemeentega-
rantie momenteel kritisch door-
neemt, hetgeen kan leiden tot cen-
trale wijzigingen. Heerlen zou dat
proces verstoren.

Danny Putzu is niet de enige gehan-
dicapte die met de angst voor een
inbraakleeft. Bij zijn buren was ook
al nachtelijk bezoek. Uit de wijk
waar de aangepaste woningen lig-
gen, komen vaker meldingen van
inbraken bij de politie van Bruns-
sum binnen, maar die ziet geen aan-
leiding om extra te gaan patrouille-
ren. „Het is één van de 250 a 300 in-
braken die er jaarlijks bij ons wor-
den gemeld.'Wy hebben die avond
met acht mensen een buurtonder-
zoek ingesteld, zonder resultaat. De
zaak is nog in behandeling", aldus
een woordvoerder.

Surinamer krijgt geen
verblijfsvergunning

lei instanties mocht Danny Putzu
eindelijk intrekken in een aange-
paste woning aan de Dorpstraat in
Brunssum. Met de hulp van wijk-
verpleging, gezinszorg en familiele-
den, probeerde hij sinds januarivan
dit jaar de overstap te maken van
een leven vol betutteling naar zelf-
standigheid.- Daarna dacht hij het
helemaal zelf af kunnen.
„Het begon al aardig te lukken. Ik
was niet bang om alleen te zijn.
Maar nu wel. Twee weken geleden
hoorde ik 's nachts om elf uur
iemand aan mijn deur morrelen.
Toen ik kijken ging liep hij weg. Ik
heb de politie gebeld, maar wat
moest ik zeggen? Dat de inbrekerer
vandoor was gegaan? Vlak daarna,
op Paaszondag werd ik opgenomen
in het ziekenhuis. Vier dagen later
ontdekte mijn broer de inbraak. De
zijdeur op de begane grond was ge-
forceerd, alles lag overhoop en mijn
computer, stereo-installatie, video-Na twee jaar papieroorlog met aller-

Betutteling

Danny is negentien jaar. Daarvan
verbleef hij zestien jaarafwisselend
in ziekenhuizen en in het Francis-
cus revalidatieoord in Valkenburg.
De ziekte waaraan hij lijdtheet offi-
cieel 'immotile selia syndroom', een
zeer zeldzame longziekte die in-
houdt dat de trilhaartjes op de lon-
gen het natuurlijk ontstane slijm
niet transporteren. In de loop der ja-
ren is zrjn conditie er niet beter op
geworden; sinds anderhalf jaar zit
Danny in een rolstoel omdat hij niet
genoeg lucht kan krijgen.

Van onze verslaggeefster
BRUNSSUM - Nauwelijks drie
maanden heeft de gehandicapte
Danny Putzu mogen genieten van
zijn eigen stekje in Brunssum. Ter-
wijl hij met spoed in het De Wever-
ziekenhuis was opgenomen werd
zijn huis leeggehaald.

Boete voor te
hard rijden Brunssum tekent

voor Nederlandse
sectie van Cioff

de Vlamingen al zeg-
\e °et hij die geen liedjekan
I*n <?r maar eentje fluiten.
Hg Sittard vinden'ze dan:

Wie 'n dampnetele (do-
ii^ Jfluit-vaneen leien dak-
%x> aar het is wel opletten
*n ,jen> want anders krijgt
Se e.°'Prnerking: dat höbste
?9 en °uf geflöt wat zoveel
% 0

als dat zal ik in
\arfn knopen! En als dat
S ec geval is weet je
\a^volgende keer: dao kin-
h ptuite, ofwel dat isfluite|ijg t ? fluite (het is weg-je
Vk „ niet vergoed). En ten-
pte, acv ieder sterfelijk, we-\(>fachten dathij ofzijflui-

9°a (sterven).

HEERLEN - De Heerlense ver-
keersschout Bardoul eiste gisteren
een boete van 900 gulden tegen een
inwoner van Echt. Dat vond hij wel
op zn plaats voor de snelheid van
120 kilometer per uur, waarmee de
Echtenaar vorig jaar over de Beers-
dalweg reed. Ter plekke geldt een
snelheidsbeperkingvan vijftig kilo-
meter. De jongeman uit Echt gaf
volmondig toe te snel gereden te
hebben. De Heerlense politie ach-
tervolgde hem ongeveer twee kilo-,
meter en hield hem daarna staande.
Een verklaring voor de race in de
bebouwde kom kon hij niet geven
aan politierechter mr Wijnen. Deze
vond de eis van de verkeersschout
toch wat hoog en bracht die terug
naar de helft.

BRUNSSUM - In het gemeentehuis
van Brunssum werd afgelopen za-
terdag de nationale Cioff-sectie Ne-
derland opgericht. Deze vereniging
maakt deel uit van Cioff-mondiaal,
een wereldwijde organisatie die de
belangen behartigt van alle organi-
saties op het gebied van folklore en
cultuur. Aangezien Brunssum in
verband met de Parade al bijna
twintig jaar bij deze organisatie is
aangesloten, nam de gemeente het
initiatief om te komen tot een Ne-
derlandse sectie van het Cioff.

Volgens de Surinamer kon hij niet
naar zijn woonplaats terugkeren
omdat alle toegangswegen waren
afgesloten. Zijn kinderen zouden

De Surinamer heeft eveneens geen
tewerkstellingsvergunning gekre-
gen van het ministerie van Sociale
Zaken. De vergunning werd gewei-
gerd omdat er voldoende Nederlan-
ders met een passende opleiding
voor de functie in de kaartenbak
van het arbeidsbureau aanwezig
waren.

Van onze correspondent
DENHAAG/HOENSBROEK - Een
in Hoensbroek woonachtige Suri-
namer heeft van Justitie geen ver-
blijfsvergunning in Nederland ge-
kregen. De afdeling rechtspraak
yan de Raad van^ State oordeelde
gisteren dat de situatie in het dis-
trict Marowijne in Oost-Suriname
door de strijd van het junglecom-
mando in 1987 niet zo gevaarlijk
was, datom humanitaire redenenen
een verblijfsvergunning gegeven
moest worden.

geen onderwijs kunnen genieten
omdat alle scholen dicht waren. De
afdeling rechtspraak vond het ech-
ter niet aannemelijk dat de man niet
naar Suriname terug kon. Boven-
dien waren de verslechterde politie-
ke en sociale verhoudingen in Suri-
name niet van dienaard dat alleen al
op grond daarvan een verblijf in Ne-
derland toegestaan moest worden.

(ADVERTENTIE)
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Met vreugde geven wij kennis van de geboorte
van onze dochteren zusje

Janou
Cecile en Ward Vleugels-Ruijters

en Kiki

Boschstraat 95
6211 AW Maastricht

Tijdelijk: St.-Elisabethkliniek
Zandweg 180, Heerlerbaan, kamer 8" ' 71202

t
Hierbij delen wij u mede, dat in de gezegende leef-
tijd van 90 jaar, na een liefdevolle verzorging in de
Lückerheidekliniek, voorzien van de h. sacramen-
ten der zieken, is overleden onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en oud-oma

Maria Magdalena
Schupp

weduwe van (

Frans Joseph Hundscheidt
Kerkrade: Bep en Theo

de Jager-Hundscheidt
Kerkrade: t Jo en t Lies

Hundscheidt-de Jager
Oud-Beyerland: Lambert en Eveline

Hundscheidt-Buijzerd
Kerkrade: t Michel en Johanna

Hundscheidt-Jacobs
Kerkrade: Louis en Paula

Hundscheidt-Onckels
Alblasserdam: Frans en Paula

Hundscheidt-Stols
klein- en achterkleinkinderen
Familie Schupp
Familie Hundscheidt

Kerkrade, 21 april 1990, St. Pieterstraat 145
Corr.adres: Nassaustraat 8, 6463 AT Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzakplaatsvinden op
donderdag 26 april a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk St. Petrus-Maria ten Hemelopneming, Nas-
saustraat, waarna aansluitend begrafenis op de al-
gemene begraafplaats Chèvremont.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Er is geen con-
doleren. Voor vervoer is gezorgd.
Woensdag, 25 april, zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Mochten wij vergeten zijn u een kennisgeving te
zenden, gelieve dan deze aankondiging als zodanig
te beschouwen.

Het bericht van het plotselinge overlijden van

dr. Hendrik Beeuwkes
arts-bacterioloog van het

Sint-Jozefziekenhuis Kerkrade
heeft ons erg geschokt. Hij zal in onze herinnering
blijven voortleven als een nauwgezet en gewetens-
vol medicus.

Bestuur, directie en medewerkers
Sint-Jozefziekenhuis Kerkrade

Kerkrade, 23 april 1990

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotselinge overlijden van

dr. Hendrik Beeuwkes
arts-bacterioloog

Zijn prettige maniervan omgaan en zijn vele wijze
lessen doen hem bij ons voortleven.

Medewerkers afdeling bacteriologie
en ziekenhuishygiëne
Sint-JozefziekenhuisKerkrade

Kerkrade, 23 april 1990

-
Met grote droefheid, doch ookmet grote dankbaar-
heid jegensO.L. Heer, hem als lieve man, goede en
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef te hebben gehad, geven wij u kennis
dat heden van ons is heengegaan, voorzien van de
h. sacramenten

Herbert Förster
echtgenoot van

Fien Meulenberg
op de leeftijd van 68 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Fien Förster-Meulenberg
Voerendaal: Frans en José Förster-Slegers

Roll Angelique
Linne: Jo en Miep Förster-Kuypers

Herbert
Hoensbroek: Herbert en Armemarie

Förster-Driessen
Vilt: Annie en Peter Moonen-Förster

Willy, Chris
Familie Förster
Familie Meulenberg

22 april 1990
Pannenberg 135, 6431 JH Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 27 april om 11 uur in de St.-Janskerk te
Hoensbroek, gevolgd door de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Donderdag a.s. om 19 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

tPieke Paulissen, oud 85 jaar, weduwnaar van
Anneke Vrancken. 6213 BA Maastricht, Canner-

weg 127. De uitvaartdienst zal worden gehoudenop
woensdag 25 april om 11.00 uur in deparochiekerk
van de H. Theresia te Maastricht. Er is geen condo-
leren.

t Helena Janssen, oud 86 jaar, weduwe van Jo-
hannes Simons. Borgharen, Het Kempke 26.

Corr.adres: Beatrixstraat 8, 6223 AN Maastricht-
Borgharen.

tEduard Jansen, 87 jaar, echtgenoot van Cornelia
Utens. 6218 AC Maastricht, bejaardencentrum

Malberg, Reinaartsingel 70. De crematieplechtig-
heid zal worden gehouden op woensdag 25 april
om 14.45 uur in het crematorium Nedermaas,
Vouershof 1 te Geleen.

t Helena Wijnands-Blum, oud 81 jaar. Corr.adres:
Sionsweg 60, 6222 EK Maastricht. De uitvaart-

dienstzal plaatshebbenwoensdag 25 april om 14.30
uur in de kerk van St.-Jan de Doper te Limmel-
Maastricht.

„De Heer is mijn Herder."
Psalm 23.

Heden is, op 91-jarige leeftijd, rustig en kalm van
ons heengegaan, onze geliefde vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader

Jouke Klaas Hanje
weduwnaar van

Afke Wimke Brouwer
Den Haag: Sjoukje Götz-Hanje

Han, Brigitte en Didier
Wimke en Menno, Maaike,
Willemijn, Evelien
Klaas

Kortenhoef: Afke Hanje
Heerlen: Klaas Hanje

Sini Hanje-Titulaer
Anita en Hans
Jouke
Afke en Fred
Jacqueline en Hank
Siebe en Femke

Heerlen, 22 april 1990, Oude Lindestraat 44
Corr.adres: Ganzeweide 71, 6413 GB Heerlen
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
16.00 tot 17.00 uur in de rouwkapel van het zieken-
huis teHeerlen..
De rouwdienst, voorgegaan door da. A. van der
Zijpp, en de crematieplechtigheid zullen worden
gehoudenin het crematorium aan de Imstenrader-
weg te Heerlen, op donderdag 26 april om 14.30
uur.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-
heid is uw naam in het condoléanceregister te
schrijven.
Na de plechtigheid is er gelegenheid defamilie per-
soonlijk te condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Achter de tranen van dit uur schuilt de glimlach
der herinnering, de fijne uren met die goede mens,
die stem, dieogen en dat hart, dat hart vooral, lieve
herinnering.
Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen van
onze lieve dochter, verloofde, zus, schoonzus, tan-
te, nicht en vriendin

Cecile Meessen
Zij werd 25 jaar.

Voerendaal: Maria Geraldina Meessen-Meex
Voerendaal: Hugo Boumans
Voerendaal: John Meessen

Gerda Meessen-Bastin
Tymon en Etienne

Wijlre: Jos Meessen
Marlou Meessen-van Lier
Linda

Voerendaal: Peter Meessen
Elaine Meessen-Gregg
Danika en Shirley
Familie Meessen
Familie Mccx
Familie Boumans

6367 BH Voerendaal, 23 april 1990
O.L. Vrouweplein 7
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op vrijdag 27 april a.s. om 11.00uur in de paro-
chiekerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
te Kunrade, waarna begrafenis op de algemene be-
graafplaats te Voerendaal.
Ter intentievan haar zal een avondwake gehouden
worden op donderdagavond om 19.00 uur.
Cecile is opgebaard in het mortuarium van de Be-
grafenisvereniging Voerendaal, Kerkplein 43. Be-
zoek is mogelijk dagelijks tussen 18.00en 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Gisteren is overleden onze lieve vriendin

Cecile
We zullen je missen.

Helene, Esmeralda, Peter en Roy

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotselinge overlijden van onze zeer
gewaardeerde medewerkster

Cecile Meessen
Haar behulpzaamheid en spontaniteit zullen wij
nooit vergeten.

Beheerders en direktie
Rabobank Voerendaal

Er zijn geen woorden, die de diepte van onze ver-
slagenheidkunnen weergeven nu onze collega

Cecile Meessen
zo plotseling overleden is.
Cecile, jij zult altijd in onze gedachten blijven.

Je collega's van de
Rabobank Voerendaal

Wegens sterfgeval is onze bank
VRIJDAGMORGEN GESLOTEN

Rabobank
Voerendaal

t
Na een dapper en geduldig gedragen lijden, is on-
verwacht van ons heengegaan, mijn lieve man,
broer, onze zwager, oom en neef

Pierre JozefKusters
echtgenoot van

Johanna Maria (Henny)
Hovens

Hij overleed op 67-jarige leeftijd, in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.

Heerlen: HennyKusters-Hovens
Familie Kusters
Familie Hovens

641 1 HX Heerlen, 22 april 1990
Geleenstraat 85
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 26 april as. om 11.00 uur in de deke-
nale kerk van St.-Pancratius te Heerlen, waarna de
crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Onze dierbare overledene zal bijzonder worden
herdacht in de avondmisvan woensdag 25 april om
18.30 uur in voornoemde dekenale kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I ~
Diep bedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en zorg waarmede zij ons ge-
durende haar leven heeft omringd, delen wij u mede, dat heden, na een
liefdevolleverzorging in deVerpleegkliniek te Heerlen is overleden, voor-
zien van de h. sacramenten der zieken, in de ouderdom van 81 jaar, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, lieve oma, schoonzus, tante en nicht

Maria Elisabeth
Vliegen-Voragen

weduwe van

Pieter Jozef Vliegen
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: Hub Vliegen
Leny Vliegen-Cremers <

Eygelshoven: Leon Vliegen
Greetje Vliegen-Hinskens
Roger en Joyce
Familie Voragen
Familie Vliegen

21 april 1990
Corr.adres: M.L. Kingstraat 20, 6471 XX Eygelshoven
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op donderdag 26 april
om 11.00 uur in de parochiekerk van Christus Koning te Hoensbroek-
Zuid, waarna aansluitend begrafenis op de centrale begraafplaats aan de
Randweg te Hoensbroek.
Voor vervoer wordt gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter in de kerk, vanaf 10.45
uur. a
Avondwake woensdag 25 april om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van De Universele, Hoofd-
straat 100, Hoensbroek. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks
van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

I i——

In plaats van kaarten
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor het
enorme medeleven tijdens de ziekte, het overlijden en debegrafenis van
mijn lieve zoon, broer, schoonbroer, oom en neef

PaulMeekels |
willen wij u langs deze weg onze oprechte dankbetuigen. Uw bloemen en
uw schriftelijke en persoonlijke condoleances hebben ons goed gedaan.

Familie Meekels
Bom, april 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op vrijdag 27 april as.
om 19.00 uur in de kerk van de H. Martinus te Bom.I -

tAnna Brentjens, 76
jaar, echtgenote van

Theodorus Aan de
Boom, Vlaas 6, 6086 PR
Neer. De.plechtige uit-
vaartdienst zal worden
gehouden donderdag
26 april om 10.30 uur in
de H. Martinuskerk te
Neer.

t Elisabeth van Baal,
91 jaar, weduwe van

Carolus Kleinekorte.
Corr.adres: Terbaans-
weg 82, 6044 VZ Roer-
mond. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden
gehouden woensdag 25
april om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H.
Thomas te Roermond.

II I
De Heer is mijn Herder

Tot grote droefheid heeft God, toch nog onver-
wacht tot Zich genomen, op de leeftijd van 83 jaar,
mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader, broer, zwager, oom en
neef

Wiebe Pebesma
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

echtgenoot van
Trijntje Westerhof

Brunssum: T. Pebesma-Westerhof
Brunssum: Hinke en Folkert

Koopman-Pebesma
Brunssum: Jan en Truida

Pebesma-Drent
Brunssum: Eesger Pebesma

Hoensbroek: Melle en Truus
Pebesma-van der Mey

Brunssum: Roelof en Steffi
Pebesma-Melskens

Brunssum: Wiebe en Margriet
Pebesma-Spiertz
Klein- en
achterkleinkinderen
Familie Pebesma
Familie Westerhof

Brunssum, 21 april 1990
Correspondentie-adres:
Fam. M. Pebesma-van der Mey
Kerkplein 5, 6433 HB Hoensbroek
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag
26 april 1990om 14.00 uur in degereformeerde kerk
te Brunssum-Treebeek, gelegen aan de Ds. Bouma-
straat.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
algemene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat
te Brunssum.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 17.30
tqt 18.30 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Wilt u, indien wij u zijn vergeten een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van ons erelid

Wiebe Pebesma
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinde-
ren.
Wij wensen u veel sterkte in de komende tijd.

Bestuur, leden, dirigent
„Harpe Davids" Treebeek

t
Op maandag 23 april 1990 hebben wij afscheid ge-
nomen van onze moeder en oma

Maria Barbara
Rulkens-Lennaerts

weduwe van

Piet Rulkens
Zij overleed voorzien van de h. sacramenten.
Mam werd 83 jaar.

In dankbare herinnering:
Voerendaal: Harry en Roos Rulkens

Maddy - Bert
Judith - Frans
JanPaul - Josslyn

Heerlen: Riet en Henri Thevis
Bart - Silvia
Coen - Sita

Colchester Eng.: Karin Rulkens
Chris Shreeve
Elisabeth
Paul - Pauline
Victoria

Heerlen, Douvenrade 1
Corr.adres: Kloosterkoolhof 38
6415 XV Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 27 april om 10.30 uur in de St.-Pancratius-
kerk te Heerlen-centrum, gevolgd door de crematie
te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Donderdag a.s. om 18.30 avondwake in de kapel
van huize Douvenrade te Heerlen.
Mam is opgebaard in een der rouwkamers van de
Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 14-15 uur en van
19-20 uur.
Liever geen bloemen. Gaarne bijdragen voor het
Koningin Wilhelminafonds.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Rectificatie
In de overlijdensadvertentie van

Arnold (Nöl) Peels
is abusievelijk niet vermeld:
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.I 1

Enige en algemenekennisgeving

f
Dankbaar voor alle liefde en blijdschap diehij ons
heeft geschonken, delen wij u mede dat heden, in
zijn vertrouwde omgeving, in de leeftijd van 89
jaar, is overleden mijn lieve man, onze vader,
schoonvader, opa, schoonbroer, oom en neef

Bernardus Hubertus
(Lei) Brouns

begiftigd met de eremedaille in zilver
verbonden aan de orde van Oranje-Nassau

echtgenoot van

Maria Ida Dobbelstein
Stem: M.I. Brouns-Dobbelstein
Stem: Nellie en Mathieu Cremers-Brouns

Wim
Jeannette en Jos

Elsloo: Jan en Wies Brouns-Vranken
Luciënne en Math

Elsloo: Jeannette en Jan Blom-Brouns
Margo
Familie Brouns
Familie Dobbelstein

6171 XL Nieuwdorp-Stem, 22 april 1990
Van Praatstraat 2
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 25 april om
10.30 uur in de kerk van O.L.Vr. Hulp der Christe-
nen te Nieuwdorp-Stem.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Heden, dinsdagavond om 19.00 uur, wordt de
avondmis gehouden voor de dierbare overledene
in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30
uur.

Enige en algemene kennisgeving

f
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat hij voor ons heeft betekend, delen wij u
mede datvan ons is heengegaan, mijn lieve zoon,
onze goede broer en zwager

Hans v.d. Werdt
op de leeftijd van 34 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: C. v.d. Werdt-Spijkers

Paul
Francine en Cep
Miranda

21 april 1990, Terveurdtweg 79
Corr.adres: Bergplein 26, 6431 BK Hoensbroek
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
donderdag 26 april om 15.30 uur in de aula van het
crematorium te Heerlen-Imstenrade.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.

i n

t Michiel van Cruchten, 88 jaar, weduwnaar van
Gertrudis Roost. Corr.adres: Burg. Claessen-

straat 12, 6074 BZ Melick. De plechtige uitvaart-
dienst zal worden gehouden heden, dinsdag 24
april om 11.00uur in de parochiekerk van de H. An-
dreas te Melick.

t Mathias Hendriks, 79 jaar, Eikenboomweg 2,
6077 HE St. Odiliënberg. De plechtige uitvaart-

dienst zal worden gehouden woensdag, 25 april om
10.30 uur in de Basiliek van de H.H. Wiro, Plechel-
mus en Otgerus te St. Odiliënberg.

t Sjeng Smeets, 68 jaar, echtgenoot van Ida Ver-
goossen, St. Petrusstraat 3, 6077 ND Reütje-St.-

Odiliënberg. De plechtige uitvaartdienst zal wor-
den gehoudenheden, dinsdag 24 april om 14.00uur
in de Basiliek van de H.H. Wiro, Plechelmus en Ot-
gerus te St. Odiliënberg.

t Pierre van Dijck, 73 jaar,echtgenootvan JoRie-
tra, Julianalaan 8, 6042 JG Roermond. De plech-

tige uitvaartdienst zal worden gehouden heden,
dinsdag 24 april om 14.00 uur in de parochiekerk
van de H. Laurentius te Maasniel.

t Cornelia Bougie, 80 jaar, echtgenote van Sjeng
Mooren, Brugweg 36, 6102 TL Pey. De plechtige

uitvaartdienst zal worden gehouden woensdag 25
april om 10.00 uur in de kerk van O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen te Pey.

Dankbaar voor alle fijne en mooie herinnering'
die hij ons achterlaat, geven wij u bedroefd ken" *van hetheengaanvan onze zorgzame vader en l&
opa

Jan Michiel PhilipseJ,
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

weduwnaar van

Anna Maria Wilhelmina
Leysen

Hij overleed op de leeftijd van 93 jaar.
Stem: Gerda Eickhorst-Philipse»

Richard Eickhorst
Anne-Marijke en Gé, Lauf*

St.Michielsgestel: Wim Philipsen
Marie-Thérèse
Philipsen-Smets
Michiel, Christianne
Maaike, Bart

Hagen (BRD): Jacqueline
Knechtelsdorfer-Philipsen „
Reinhard Knechtelsdorfef
Robert, Maarten

Roermond: Irma Philipsen 1
Geleen: Martha Verbeem-PhilipseH j

Ben Verbeem "Arme en Roger
Beek, 21 april 1990
Maastrichterlaan 30
Corr.adres: Tongerenstraat 1, 6171 AX Stem "De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debetf 'fenis, zal plaatsvinden op donderdag 26 april <" I
11.30 uur in de St.-Martinuskerk te Stein. , |i
Samenkomst in de kerk om 11.10 uur, alwaar ê® y
genheid tot schriftelijk condoleren.
Avondwake woensdag om 18.45 uur in voornoe 11

de kerk. 'J4\
Heden overleed tot onze grote droefheid, onze l'e imoeder, schoonmoeder en oma, onze zus, sch""[
zus, tante en nichtII

Maria Katharina
Hubertina

Kick-Baumgarten !
weduwe van t

Konrad Kicki
* Bocholtz 12-07-1907 t Aken 21-04-199" »

Namens de familie:
J.W.M.Kick
Thea T.M. Kick-Houben s((
Familie Baumgarten
Familie Kick

<"

BRD 51 Aken, Hammerweg 20
Corr.adres: Vinkedelstraat 5, 6369 BT Simpelve' 1»
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
donderdag 26 april as. in de H.H. K.reutzkerk *I
9.00 uur te Aken, Pontstrasse (achter Pontt*(
waarna aansluitend de begrafenis op de Westfi"'* *hof 11.
Vervoer aanwezig naar kerkhof. V

Zij die geen kennisgeving mochten hebben °- <vangen, gelieven deze annonce als zodanig te *'len beschouwen.

I ~ ''Twee witte duiven vliegen langs mijn vetë [
Het is tijd, vandaag moet ik vertrekken- t

Er zijn geen woorden, die de diepte van onze 'slagenheid kunnen weergeven nu hij geheel o^ 1wacht van ons is heengegaan, mijn allerliefstef' t
onze goedevader, zoon, broer, zwager, oom en fl \

Peter Dohmen
echtgenoot van |

Greta Grissen ,
Hij bereikte de leeftijd van 44 jaar en is voor2l
van het h. oliesel.

Brunssum: G.A.E. Dohmen-Grissen
Gitte
Henry en Michèle
Vincent en Carola
Familie Dohmen
Familie Grissen

22 april 1990
Eggelaan 18, 6442 KG Brunssum (^
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks "=17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het?|
kenhuis te Brunssum. \
Avondwake, woensdagom 19.00uur in de hierfl* ij
noemen kerk. . \
In de St. Josephkerk, aan de St. Gregoriuslaai1. jde Egge te Brunssum, zal de plechtige uitya* j
dienst gehoudenworden op donderdag 26 apr>' l
11.00 uur. ]
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is
naam in het condoléanceregister te schrijven- .. \
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de *"*mene begraafplaats aan deMerkelbeekerstraa1- 'öiiZij die geen kennisgeving mochten ontvangen.' I
lieven deze annonce als zodanigte beschouxA/e11' .1 ■ H

■
Met diepe verslagenheid nemen wij afscheid v 3

Margriet Steeyens \
Math en Chris, wij wensen jullie alle sterkte.

Theo, Sacha, Ray, Arlette, \
Jeroen, Sandra, Ed, Giovann» ,
Carminé, Filippo, Eddy, MaH^
Riet, Bernardo, Els en Niels.

Margriet we zullen je missen., \
■^ mLimburgs Dagblad *iipiccolo S j
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Van onze verslaggeefster

provincie

Roermondse officier
op Curaçao benoemd

Uitkering voor
dwangarbeider

- lemand die tijdens de
Jjfeede Wereldoorlog als dwangar-
*'der een bedrijfsongeval heeft ge-
"d en daardoor blijvende schade*eft opgelopen, kan worden er-jpdals 'burgeroorlogsslachtoffer.
W kan dan aanspraak maken op
Pj uitkering.
F' heeft de Centrale Raad van Be-y beslist. De RUBO in Heerlen
Kende tot die uitspraak alleenar dwangarbeiders als slachtof-" als zij blijvend letsel hadden.

Ritzen verleent 8,7 miljoen subsidie

Onderbanken krijgt
proefdierencentrum
Een woordvoerder van het mi- Onderbankse fokstation. Onge-
nisterie liet gisteren weten dat veer 2,8 miljoen wordt gebruikt
van de 8,7 miljoen gulden ruim voor het opstarten van de activi-
-5,9 miljoen gulden bedoeld is teiten. Ritzen denkt dat met de
voor de bouw van het nieuwe komst van het fokstation Onder-

banken binnen drie jaar ruim
veertig arbeidsplaatsen rijker is.
Waar precies in Onderbanken
het proefdierenbedrijf zal wor-
den gebouwd, is niet bekend.
Overigens heeft minister Ritzen
het LIOF bereid gevonden
nauwlettend toe te zien op de be-
steding van het geld. Ritzen
heeft aan de verstrekking van de
subsidie strenge voorwaarden
gekoppeld, waardoor onder
meer moet worden voorkomen
dat er overproduktie plaatsvindt
en dat er dieren vanuit Onder-
banken naar het buitenland wor-
den geëxporteerd.

ONDERBANKEN - Minister
Ritzen van Onderwijs en Weten-
schappen heeft gisteren defini-
tief besloten om 8,7 miljoen gul-
den subsidie te verlenen aan het
Zeister proefdierenfokbedrijf
Harlan/CPB.
Dat betekent dat dit van oor-
sprong Amerikaanse bedrijf een
dependance in Onderbanken
gaat neerzetten. Harlan wil zich
in de grensgemeente voorname-
lijk gaantoeleggen op het fokken
van kleine proefdieren als ratten
en muizen.

Gratis vijftig
gulden-munt voor

honderdjarigen
HEERLEN/UTRECHT - De ne-
gentien Limburgse bejaarden
die komende vrijdag honderd
jaarof ouder zijn, krijgen volgen-
de week maandag de nieuwe zil-
veren muntvan vijftig gulden ca-
deau. Die munt wordt vrijdag
uitgegeven ter herdenking van
'100 jaar vorstinnen regering' in
Nederland.
Alle Nederlandse honderdjariT
gen (in totaal 790 personen) krij-
gen die munt cadeau op initiatief
van 's Rijks Munt in Utrecht. Dit
omdat zij de regeerperiode van
de vier Nederlandse vorstinnen
vanaf 1990 (Emma, Wilhelmina,
Juliana en Beatrix) hebben mee-
gemaakt. De munten worden in
de dertien Limburgse gemeen-
ten waar honderdjarigen wonen
uitgereikt door de burgemeester.
De Limburgse honderdjarigen
zijn te vinden in de plaatsen
Heerlen (2), Geleen (2), Nuth (2),
Stem (2), Venlo (3), Gulpen (1),
Susteren (1), Beek (1), Eijsden
(1), Parmingen (1), Weert (1),
Roermond (1) en Vaals (1).

Van onze verslaggever

ROERMOND - De Roermond-
se officier van justitie mr Van
Delft zal per 1 juli aanstaande
voor de duur van driejaar fun-
geren als officier van justitie
op Curacao. Van Delft zegt
vrijwillig gesolliciteerd te heb-
ben omdat hij het toepassen
van het Nederlands recht, dui-
zenden kilometers van huis,
als uitermate aantrekkelijk
omschrijft. „Het hele jaar zo-
mer en een altijd waaiende
passaatwind", voegt hij daar-
aan toe.

Het Openbaar Ministerie op Cura-
cao, dat zowel de bovenwindse als-
mede de benedenwindse eilanden
(exclusief Aruba) bedient, bestaat
uit negen vertegenwoordigers.

Het merendeel is door Nederland
uitgezonden. Van Delft verwacht
verantwoordelijk te worden voor de
strafrechtelijke vervolging op Bo-
naire.

Uit gesprekken met de procureur-
generaal op Curagao heeft hij begre-
pen dat 'de volksaard en het werken
in de praktijk' nogal verschilt met
de Nederlandse situatie.

„Er heerst een cultuur dat verschil-
lende misdrijven forser worden aan-

Gezondheidszorg bereidt zich nu voor op harde acties

Waarschuwingsacties succes
JJftKRADE - In vier Lim-argse instellingen is gisteren«e gevoerd om de eisen van
* Werknemers voor de nieu-e CAO in de gezondheids-
jrSkracht bij te zetten. In de«Venhuizen in Weert enJ.°ermond en in de Pepijnkli-
jeken in Echt was sprake van

bijeenkom-
F*- In de Lückerheidekli-
jeK in Kerkrade werd een of-
l^el aangemelde werkon-rbreking gehouden, die
[|, ee uur duurde. Het waren

waarschuwingsacties,
*°rganiseerd door de vak-

in de gezondheids-
! fS, waaronder de AbvaKa- Bedrijf Kerkrade

'besnuffelt' DDR

Samenwerking metfabriek in Oost-Berlijn

door remco pijpers

jJ:etRoermondse St. Laurentius-
was sprake van een zeer|te opkomst, aldus woordvoerder;Qf e Tollenaar van het actiecomité.

|ft tweehonderd van de achthon-
il a werknemers woonden de de-coratieve bijeenkomst bij. Di-

dr A. van Es kreeg een peti-
I)e aangeboden door de werkne-
t,s> met het verzoek binnen de
ij Kgeversorganisatie Nederland-
lZiekenhuis Raad (NZR) te plei-voor een beter CAO-bod.

KERKRADE - „Midden in Oost-
-Berlijn stond een fabriek met een
grote schoorsteen waar bruine rook
uitkwam. Midden in de stad!" De
heer D. Boshuizen, directeur van
PL Automotive, een Kerkraads be-
drijf dat dichtingen voor autoschok-
dempers produceert, verbaast zich
nog over de verouderde industrie-
methoden in de DDR. „De tijd heeft
daar veertig jaar stil gestaan."

'oh,«bkEs liet bliJken sympathie te
'6flH n voor e actievoerders, maar
k blaarde hen niets te kunnen toe-JSen.De verzamelde werknemersi.'°ten daarop spontaan de dag
e ;J de arbeid, 1 mei, tot actiedag uit
J°epen. Indien de NZR niet met|J beter bod komt voor 30 april -
lt, loopt het ultimatum van de
l)Qaclen af - wordt er in het Roer-
en e ziekenhuis een hele dag

gedraaid.

goed is, kun je misschien afspraken
op papier vastleggen. Dat zou bin-
nen een jaarmoeten gebeuren."

Nu is de situatie in Oost-Duitsland
volgens Boshuizen nog wat onze-
ker. „Als jeeen afspraak maakt met
iemand daar, en je rijdt er naar toe,
blijkt die persoon er opeens niet
meer te zijn. 'Der arbeitet hier nicht
mehr', is het enige commentaar. Die
zal duswel een partijfunctie hebben
bekleed. Bovendien valt zeer moei-
lijk te bepalen wie nu een bedrijf be-
heert. ledereen heet daar 'direktor'.
En dan heb je nog het probleem dat
niemand echt weet van wie de be-
drijven werkelijk zijn. Ze heten
'VolkseigeneBetrieben'. Ze zouden
van het volk zijn. Maar wie is het
volk?"

Springplank
Automotive levert voornamelijk
aan Volkswagen in West-Duits-
land. Aangezien Volkswagen bezig
is een fabriek op te zetten in de
DDR, dient Boshuizen zijn vizier
eveneens" te richten op het Oost-
blok.

Dat doet hij graag. Want: „Oost--Duitsland is een springplank naar
het Oostblok: Tjechoslowakije, Po-
len, Hongarije, en, niet te vergeten,
de Sovjetunie. Daar hebben we al
eerder geprobeerd contacten te leg-
gen, maar dat mislukte vanwege
communicatiemoeilijkheden. Onze
collega's in de DDR zouden die pro-
blemen voor ons kunnen overbrug-
gen."

Steun

Boshuizen hoopt daar enigszins ver-
andering in te brengen. Met de Ver-
einigte Gummiwerke Berlin, de fa-
briek met schoorsteen, is hij een sa-
menwerkingsverband aangegaan.
De Oostduitse bedrijfsleider Jahns
heeft inmiddels monsters van hem
ontvangen, die kunnen worden na-
gemaakt. (De bezorgdheid over de zorg

Personeel Lückerheidekliniek nog lang niet actiemoe
" Personeelsleden van deLückerheidekliniek tekenen depresentielijst van deAbvaKabo. Foto: FRANS RADE

1 uk*jet St. Jansgasthuis in Weert
l? een demonstratieve pauzebrj-
>! gehouden. De werkne-
'2r beoordeelden het bod van det^ volstrekt onvoldoende en na-
|6 een motie aan, waarin ze er bij

op aandrongen bij
f. kabinet een grotere loonruimte, e dwingen.

Voorheen verzorgde dit bedrijf de
totale produktie van schokdemper-
dichtingen in Oost-Duitsland. Nu
het communisme in de DDR zo
goed als opgehouden heeft te be-
staan, moet Gummiwerke zijn mo-
nopoliepositie opgeven. Samenwer-
ken is volgens Boshuizen het ver-
standigste, omdat beide onderne-
mingen daar op langere termijn bij
gebaat zijn.

ling bepaald. De AbvaKabo wil
de acties binnen de instelling
houden. Er wordt gedacht aan
opnamestops in ziekenhuizen,
zondagsdiensten, werkonderbre-
kingen en stakingen van onder-
steunende diensten. Die kunnen
worden gecombineerd met ma-
nifestaties buiten de instellin-
gen.

van de Lückerheidekliniek niet
vreemd. „We hebben al twee
keer actie gevoerd, dus we zijn
het al een beetje gewend," zegt
een verzorgster. In de 'hete lente'
van 1989 werd in de Kerkraadse
kliniek de zwarte vlag gehesen
en werkte een deelvan het perso-
neel in het zwart. En ook toen
hield het personeel al eens een
werkonderbreking om de CAO-
eisen kracht bij te zetten.

Van een heuse joint venture met
Gummiwerke is nog geen sprake.
„Je moet elkaar eerst besnuffelen,
wat aanraken. Kortom: een goede
relatie opbouwen. Als die relatie

Relatie

KERKRADE - „Wij knokken in
het belang van de patiënten en
de potentiële patiënten. Wij wil-
len de kwaliteit van de zorg be-
waken." Het zijn niet alleen de
salariseisen waarvoor wij opko-
men, zegt Leon Hannen, lid van
het actiecomité van de Lücker-
heidekliniek in Kerkrade. Aan
de muren in het personeelsres-
taurant, waar de werkonderbre-
king plaatsvindt, hangen felgele
posters van de AbvaKabo waar-
op ook de andere eisen duidelijk
staan verwoord, zoals een ver-
mindering van de werkdruk en
een verbetering van de over-
werkregeling.

Werkonderbreking
%t de vi JftiS werknemers van de
l^erheidekliniek legden gister-
S- g twee uur lang het werk
!f0 " Leon Hannen, lidvan de actie--I^sp. noemde de opkomst maxi-
ta,a Pc werkonderbreking was ge-
jj in overleg met de direc-
.H het verzorgingstehuis, in die

er duidelijke afspraken wa-
t(l^ernaakt om de bewonerszorg te

garanderen.

le bewoners lopen de gang op en
neer,.

Deze bewoners gaan alleen maar
achteruit, wat een grote psychi-
sche belasting voor het perso-
neel betekent. Bovendien zijn de
afdelingen overvol, terwijl het
personeel overwerkt en onderbe-
zet is. Er is geen tijd om te gaan
zitten, er moet voortdurend wor-
den gewassen, eten gegeven en
wat dies meer zij. „En voor de op-
leidingen is steeds minder ani-
mo. Wie wil straks dat werk nog
doen," zegt de actievoerster be-
zorgd.

„Er zijn zoveel wantoestanden in
de gezondheidszorg," consta-
teert een stakend afdelings-
hoofd. „Hele afdelingen moeten
worden gesloten in de Randstad.
En die problemen komen naar
het zuiden. De bewonerszorg
komt geweldig in het gedrang.

Het is hard lichamelijk werk
voor weinig geld. Er mankeert
veel aan de arbeidsomstandighe-
den. De NZR ziet dat wel in,
maar de overheid niet. Het wordt
tijd dat hen dat duidelijk wordt
gemaakt."

Harde acties in Kerkrade? „Dat
ligt er aan hoe hard," zegt een
van de verpleegkundigen voor-
zichtig. Met harde acties in eigen
huis heeft het groepje waarin zij
zit moeite. „Maar als jebuiten de
instelling iets doet, zul je ook
zondagsdiensten moeten draaien
en danworden debewoners toch
de dupe."

Bjj ujt de directiewas hoofd verple-

" Fleskes biJ de bijeenkomst
ezig. Deze noemde de actie ge-

r
tvaardigd, maar sprak slechtspersoonlijke titel- Spreker LexoJ^uizen van het regionale kan-yan de AbvaKabo in Weert

t^gde harde acties aan indien de
'fc .n»t ingaat op het ultimatumde bonden.

Nu staat de gezondheidszorg
wellicht weer aan de vooravond
van een langdurig CAO-conflict.
Vorig jaarwaren de acties van de
werkers in de ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen vooral lu-
diek.Dit jaarzullen er scherpere,
hardere acties worden onderno-
men indien de werkgevers ver-
enigd in de NZR niet met een
goed CAO-bod komen, houdt
vakbondsman Lex Veldhuizen
(AbvaKabo) de stakers in Kerk-
rade voor. „De NZR moet grotere
druk uitoefenen om meer geld
los tekrijgen. Wij moeten zorgen
voor een goed actiefront, zeker
nu Simons denkt te gaan bezui-
nigen op de gezondheidszorg."

Het is maandagmiddag half
twee. Langzaam druppelen per-
soneelsleden binnen. Technici,
verpleegkundigen, hoofden van
afdelingen, keukenpersoneel. De
namen worden netjes genoteerd.
Indien de directie alsnog mocht
besluiten twee uur loon in te
houden, moeten de stakers toch
brj de bond terecht kunnen. Het
restaurant loopt grotendeels vol.
„Van actiemoeheid is hier nog
geen sprake, het animo is gewel-
dig," aldus Leon Hannen.

Het werken in een verzorgingste-
huis als deLückerheidekliniek is
zwaar, psychisch pn fysiek, zogt
een van de actievoersters tijdens
een rondleiding door het huis. Er
wonen hier ruim tweehonderd
dementerende bejaarden, In de
huiskamers zitten de bewoners
stil voor zich uit te kijken. Een
man hangt met zijn hoofd voor-
over op een stoel. Verderop de
gang schreeuwt een vrouw af én
toe iets onverstaanbaars. Mobie-

Hoe die harde acties er precies
uit zullen zien, wordt per instel-Het actievoeren is het personeel

\ in Echt kreeg

'^
el de AbvaKabo als de directie

Sjtj instelling de gelegenheid
lo standpunt uit de doeken te
ij>/* tijdens. De vijfendertig aanwe-
nt» boorden hoe de directie zich
l6 er het bod van de NZR opstel-
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in de meeste van deze landen straf
staat op prostitutie durven vrouwen
vaak niet terug. „In Thailand bij-
voorbeeld staat een vrouw een ge-
vangenisstrafvan twee jaarte wach-
ten als blijkt dat ze als prostituee
heeft gewerkt."

Vit ** biedt een algehele loon-
Sri e van 3.5 procent, terwijl de
'°0r 6n 4 Procent loon en 2 procent
W de secundaire arbeidsvoor-
st willen. De actieleiding in
\"verwacht niet dat de NZR haar
l^Punt voor 30 april bijstelt.
\ ar dat er plannen in de maak

'**> P
V°or een werkonderbreking

tta en uur in de eerste week van
\ v

ft acties in estafettevorm. „Ani-
? W?°r *uc*ieke acties is er niet, dat
'Sf >' gebleken," aldus woordvoer-
der» van Veghel.

men van een provinciale werk-
groep. Landelijk is sinds drie jaar
een belangenorganisatie actief, die
echter graag in elke provincie een
afdeling zou willen hebben.

tot 2000 gulden per maand kunnen
verdienen. Het zijn zowel vrouwen
met weinig ofgeen opleiding als ho-
ger geschoolden die de verleiding
niet kunnen weerstaan om naar
Europa te gaan.

Morgen wordt in Weert de eerste
studiedag gehouden over vrouwen-
handel. Die zal de basis moeten vor-

Handel in vrouwen
nog niet uigeroeid

Belangenorganisaties voor het eerst bijeenVan onze verslaggeefster
ROERMOND - Cijfers over
het aantal vrouwen dat het
slachtoffer is geworden van
vrouwenhandel zijn niet be-
kend. Een landelijke belan-
genorganisatie heeft een zeer
ruime schatting gemaakt van
'enkele duizenden' vrouwen
die jaarlijks clandestien en
vaak gedwongen terecht ko-
men in sexclubs in Nederland.

Helpen

" D. Boshuizen, directeur van PL-Automotive, overweegt se-
rieus een joint-ventureaan te gaan met een bedrijfin deDDR.

Foto: FRANS RADE

Op dit moment is in Limburg de ini-
tiatiefgroep tegen vrouwenhandel
actief. Het werk van deze groep is
zuiver informatief. Wel is er inmid-
dels al een opvangcentrum voor
deze groep vrouwen. «
In de nieuwe te vormen Limburgse
werkgroep zouden personen zitting
moeten nemen uitverschillende be-
langenorganisaties en de politie. De
werkgroep moet vrouwen helpen
bij zaken als het indienen van een
aanklacht tegen de 'handelaar.

De studiedagwordt in hotel Janvan
der Croon in Weert en begint om 10
uur. 's Morgens worden er inleidin-
gen door vertegenwoordigers van
verschillende organisaties gehou-
den die vechten tegen de vrouwen-
handel. Van 14 tot 16 uur duurt de
forumdiscussie. De dag wordt afge-
sloten door Nel van Dijk, voorzitter
van de stichting tegen Vrouwen-
handel en lidvan het Europees Par-
lement.

De handelaar laat de vrouwen een
schuldbekentenis tekenen en stuurt
ze vervolgens naar een sexclub in
een of ander Europees land. Voor de
meesten is er dan geen weg terug
meer. Ze moeten wel werken om de
schuld terug te betalen", vertelt Ine
Ploumen van Centrum voor Ont-
wikkelingssamenwerking Noord-
en Midden-Limburg, een van de or-
ganisatoren.

Zuid-Oost-Azië, Ghana en Latijns-
Amerika zijn de belangrijkste leve-
ranciers van vrouwen aan sexhui-
zen in met name Nederland. Omdat

Onder indruk
Sinds de oprichtingvan de landelij-
ke organisatie zijn ongeveer 75 za-
ken van vrouwen die tegen hun zin
in Nederland verblijven, aanhangig
gemaakt bij de overheid.

In de meeste gevallen zijn vrouwen
uit Derde Wereldlanden slachtoffer
van deze handel. In hun vaderland
worden prachtige verhalen verteld
door vertegenwoordigers van wer-
vingsbureaus over de rijkdom in
Europa. „Die vrouwen raken onder
de indruk als ze horen dat ze 1000
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Van onze verslaggever

Limburgs dagblad

gepakt. Van nieuwkomers wordt
verwacht dat ze zich daar aan aan-
passen", aldus Van Delft.



President George Bush reagee^
verheugd op de vrijlating van *j
landgenoot, maar voor vriendeliJ1
gebaren naar Iran ziet hij geen \
den. „Daarvoor moet eerst een d
de komen aan de gijzeling van _
zeven andere Amerikanen", al'
Bush.

Volgens Bush heeft vooral S)"
zich ingezet voor de vrijlating *Polhill. „De rol van Teheran is jj|
minder duidelijk", aldus Bush. _\der sprak Witte Huiswoordvoed
Marlin Fitzwater in een verklar"
dank uit aan het adres van de rd
ringen van Syrië èn Iran voor W
hulp.

„Wij bedanken hen die een rol W
ben gespeeld voor zijn vrijlati'
vooral de regeringen van Syrië'
Iran", aldus Fitzwater.
Polhill en twee Amerikaanse m^
docenten van de Universiteit *Beiroet waren op 24 januari 1'
ontvoerd.

Een pro-Syrische islamitische,f^tionaris in Beiroet zei zaterdag'
de 'vrijlating door een andere "worden gevolgd. In Libanon zöj
nu nog 16 mensen Uit westerse "den gegijzeld, onder wie ze* 1

Amerikanen. l

leeg. De Havo blokkeert de carrière
van veel bekwame leerlingen, aldus
de OESO, die vindt dat het school-
plan van dit schooltype in de revisie
moet.

Erbarmelijk
De toestand van het LBO vinden de
onderzoekers ronduit erbarmelijk.

menwerking en ontwikking (OESO)
in een rapport over ons onderwijs.
Om het onderzoek werd vorig jaar
gevraagd door oud-minister Deet-
man. De drie onderzoekers reisden
eind vorig jaar twee weken langs
verschillende onderwijsinstellingen
in ons land. Verder baseren zij zich
op een uitgebreide profielschets
van ons onderwijsbestel, die spe-
ciaal voor deze gelegenheid door
onafhankelijke deskundigen werd
samengesteld.

Van onze correspondente

DEN HAAG - Het Nederland-
se onderwijs is goed, maar
kent een groot aantal zwakke
schakels. De situatie in het la-
ger beroepsonderwijs (lbo) is
ronduit erbarmelijk. De havo
is voor veel bekwame leerlin-
gen een „kostbare carrière-
barrière". En lesgeven dreigt
in toenemende mate te ver-
worden tot een „bijbaantje",
omdat in het voortgezet onder-
wijs de helft van de leraren
part-time werkt.

Dat schrijven drie deskundigen van
de organisatie voor economische sa-

De basisvorming kan soelaas bie-
den. Wel waarschuwt de OESO dat
juist de zwakke leerlingen de dupe
kunnen worden van dit gemeen-
schappelijk basis-lespakket voor
alle leerlingen van 12 tot pakweg 15
jaar.Weinig kans op

akkoord over
'Open Skies'
Van onze correspondent

Kostbaar
De OESO-onderzoekers vinden ons
onderwijs behoorlijk goed, maar
verschrikkelijk kostbaar als gevolg
van de verzuiling. Voor de instand-
houding van kleine, tot zeer kleine
basisschooltjes op het platteland
heeft de OESO weinig begrip. „Een
basischool op loopafstand lijkt hier
een ongeschreven recht", aldus de
onderzoekers, die vinden dat kleine
schooltjes onderwijskundig gezien
beneden de maat blijven. Als Ne-
derlanders zo graag kleine
schooltjes willen, moet daar mis-
schien extra geld aan besteed wor-
den om die instellingen „levensvat-
baar" te maken, suggereert de
OESO.

Wat te doen met de naar schatting
20 procent van de kinderen, die dat
basispakket niet haalt?, vraagt de
OESO zich af. Want er is in Neder-
land te weinig aandacht voor de
vraag hoe men straks 'omgaat met
kinderen die op 14-jarige leeftijd
geëtiketteerd zullen zijn als misluk-
kingen. " De vrijgelaten Robert Polhill (rechts) en zijn Libanese vrouw Ferial wuiven naar landgeno-

ten die het tweetal verwelkomen bij het militair hospitaal in Wiesbaden.

Van onze correspondent

Salarissen

solliciteerden bij het Westduitse le-
ger, dienstplichtigen weigerden op
oefening te gaan; soldaten kwamen
niet meer terug van verlofof melden
zich massaal voor de civiele dienst-
plicht. Bezwaren teger

bezoek PLO'er

De salarissen voor (beginnende)
leerkrachten moeten volgens de
OESO zo snel mogelijk omhoog.
„Na aftrek van belasting en andere
lasten verdient een beginnende le-
raar nauwelijks meer dan een utke-
ringsgerechtigde", becijfert de
OESO. Voordat dat salaris is ver-
dubbeld, moet de leraar 26 jaar full-
time voor de klas hebben gestaan.
Dat is veel te iang, zeker als je be-
denkt dat veel leerkrachten een
part-time aanstelling krijgen en de
top van het salaris nooit en te nim-
mer bereiken, aldus de OESO. DEN HAAG - De Nederlaü'

Israëlietische Gemeente
Den Haag heeft gisteren in &
brief aan minister Van &
Broek van buitenlandse zaK1
bezwaar gemaakt tegen die'
ontmoeting vandaag met 'verse leiders van de Pal*
tijnse bevrijdingsorganisfl'
PLO.

Nog hardere noten kraakt het drie-
tal onderzoekers over de eerste drie
jaar van het voorgezet onderwijs.
Ronduit 'verbijsterd' is de OESO
over de enorme reeks van verschil-
lende schooltypen waaruit de 12-ja-
rigen in ons land moetenkiezen. De
onderzoekers menen dat dit stelsel
de 'sociale ongelijkheid versterkt',
vooral omdat kinderen zo jong moe-
ten kiezen.

Vrees
Toen Eppelmann vorige week het
commando over nam, waren er van
de eens 170.000 soldaten nog hoog-
uit 75.000 over. Vooral de beroeps-
soldaten, die vrijwel zonder uitzon-
dering in de Communistisch Partij
zaten, vrezen voor hun toekomst. In
Oost-Berlijn werd gisteren dan ook
gespeculeerd dat de brief door deze
kringen in handen van Die Junge
Welt is gespeeld.- De bedoeling zou
kunnen zijn in een soort
wanhoopsoffensief de nog altijd
massaal aanwezige Russische troe-
pen tot ingrijpen te bewegen.

Onderzoek
Maar Eppelmann liet verder zoe-
ken. Gistermiddag toonde hij op
een in allerijl bijeen geroepen pers-
conferentie een kopie van de brief,
voorzien van drie handtekeningen.

terie van defensie leverde een ont-
kenning op. Stoltenbergs adjudant
verklaarde dat er geen brief was
binnengekomen.

De Oostduitse opperbevelhebber,
admiraal Theodor Hoffmann, nam
de affaire zeer serieus. Hij zei ervan
uit te gaan dat de briefschrijvers de
officiële regeringspolitiek willen sa-
boteren en dat ze de verhouding
tussen de lidstaten van het War-
schaupact willen verstoren. „Deze
plannen zijn natuurlijk ook gericht
tegen leidende personen binnen het
vroegere minister voor nationale
verdediging, maar vooral tegen de
relatie tussen het legeren het volk".

Gisteren publiceerde de vroegere
communistische jongerenkrant
'Die Junge Welt' een opzienbarend
verhaal onder de titel 'Samenzwe-
ring in de NVA?'. Het blad citeerde
uit een brief die enkele hoge officie-
ren een paar weken geleden zouden
hebben gestuurd aan de Westduitse
defensieminister Gerhard Stolten-
berg. Zij boden daarin aan de strijd-
krachten te ontbinden, waarna de
Westduitse Bundeswehr de DDR
zou moeten binnenmarcheren om
het vacuüm op te vullen.

Geruchten over
coupplannen in
volksleger DDR

BERLIJN - Nog geen week nadat
de Oostduitse minister voor defen-
sie en ontwapening, dominee Rai-
ner Eppelmann, in zijn nieuwe baan
was begonnen, werd hij al gecon-
fronteerd met geruchten over een
coup binnen de aftakelende Natio-
nale Volks Armee.

De gemeente is 'verbaasd en ver'
sterd' over de door de minister vd
genomen ontvangst van verteê*
woordigers van de PLO. „Deze'
ganisatie heeft zich altijd met tel*
ristische daden beziggehouden'
aan de handen van hun leid'
kleeft Joods bloed!"

Brief

BRUSSEL/BOEDAPEST -De onderhandelingen tus-
sen de 23 landen van NAVO
en Warschaupact over het
openen van hun luchtrui-
men voor militaire inspec-
tievluchten van de 'tegen-
partij', zitten in in het slop.
Het plan om de ministers
van buitenlandse zaken
daarover op 12 mei een ak-
koord te laten tekenen, is zo
goed als van de baan.

Gisteren zijn in de Hongaarse
hoofdstad Boedapest de onder-
handelaars van de landen van
beide militaire bondgenoot-
schappen weer rpnd de tafel
gaan zitten.

Maar vooral door de weigering
van de Sovjets om in te gaan op
de westerse voorstellen, wordt
niet op een spoedige afronding
van de besprekingen gerekend.

De Nederlandse delegatieleider,
mr R. van Nouhuys, zegt 'somber
gestemd' te zijn. Er is weinig be-
weging van Sovjet-zijde.

De drie weken tot het voorziene
slot van de tweede onderhande-
lingsronde op 12 mei lijken vol-
gens hem te kort om alle me-
ningsverschillen uit de wereld te
helpen.

De Joodse Gemeenschap
schouwt de ontmoeting als '"klap in haar gezicht', aldus de ■
meente.

Daarnaast zou de burger-minister
Eppelmann in een onmogelijke po-
sitie worden gebracht bij zijn colle-
ga'svan het Warschaupact. Die heb-
ben toch al weinig op met de domi-
nee, dieeens dienst weigerde en ge-
woonlijk de maarschalken, gene-
raals en admiraals groet met een
vriendelijk 'Grüss Gott'.

Eppelmann hoorde zondagavond
van het verhaal en spoedde zich,
vergezeld van zijn getrouwen, in het
holstvan de nacht naar zijn ministe-
rie om de zaak uit te zoeken. Een te-
lefoontje naar het Westduitse minis-

Wie de samenzweerders zijn, wilde
de nieuwe minister niet zeggen. Wel
heeft hij zijn ondergeschikten aan
het werk gezet om de drie op te spo-
ren om uit hun eigen mond te kun-
nen horen wat de bedoeling is.

De brief is eind februari geschreven
toen de onrust binnen het leger over
de toekomst explosieve vormen had
aangenomen. De motivatie was
sterk teruggelopen, hoge officieren

Onwil
Dat Nederland dat probleem al vele
jaren laat voortslepen, noemt de
OESO 'nationale onwil. Uit het
enorm gevarieerde aanbod oplei-
dingen kiezen ouders steevast voor
de 'meest prestigieuze schooltypen',
aldus het rapport. Daarom zitten de
Havo's tjokvol leerlingen en loopt
het lager beroepsonderwijs (LBO)

Robert Polhill
ter observatie
in ziekenhuis
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Gevraagd vlotte, nette hulp
m/vr tot 20 jaar
Ervaring niet noodzakelijk.
38-urige werkweek, winkelopeningstijden.

Snackbar 't Spit
Honigmanstraat 36, Heerlen
045-712789
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SKIN ACTIVE VAN PIERRE ROBERT
GEEFTUW HUID ENERGIE OM TE HERSTELLEN
Toten metzaterdag 28 april kunt u in despeciale
promotiestand op onze parfumerie-afdeling
kennismaken met de SKIN ACTIVE huidver-
zorgingsserie van Pierre Robert. Tijdens deze
promotie zijn de schoonheidsspecialisten van
Pierre Robert aanwezig voor deskundig make-up
en verzorgingsadvies. M f^^^j

Uitsluitend tijdens deze promotie onderstaande gÉÉ B^m***--^ ~**^^^'*~J|
fantastische aanbiedingen: E Ij
" Dagcreme in transparante toilettas voor’ 25,- |Hb

+ GRATIS nachtcreme. BB JL
" Nutrisome crème + special repair voor de

droge, zeer gevoelige huid van ’ 73,50 voor fl I ,
;;MÊ

" Lippenstift en nagellak in cadeauverpakking J***1! f

" Bij aankoop van ’ 25,- aan Pierre Robert j^»f fir f
produkten een huidverzorgingssetje gratis. **«a^p

, daar winkel j.e voor je plezier!

'—— . ■

Bill pi^?f

1 1 H'ikl I H JH i r ITII k^eklamestudio
BÉSEafflliÉÉÉBBÉP***^
Ij m^^^^ Hij/zij moet in staat zijn een snelle creatieve schets en■P^^^ perfekte werktekening op papier te zetten. Alles bijeen

IPll^^^ n job met een stuk eigen verantwoordelijkheid en
creatieve inbreng. Zij die een grafische c.g. reklame-
opleiding gevolgd hebben genieten de voorkeur.

/—-^^ iets voor jou? Schrijf dan een bondige sollicitatiebrief,
//■■^^s^^-^- met op de linkerbovenhoek de vermelding 'sollicitatie

Slï Ai. ys\\ reklame-afdeling'. naar::>::: v^^; \\ Hom bv, t.a.v. Dhr. R. Cox,A\ postbus 127. 6100 AC ECht Tel: 04754-78888

<#lIORfI |
\ wwwwwwwwwwwwmmmiii■11 . ■'I ;T;T^ t̂T^T^^T^^T^l!'T,!'^^

nArvy^fv/v^:
Je huis in de krantbrengt mensen over de vlo*'

En de makelaar weet vanwanten enkranten.

>

©GEMEENTE GELEEN
De burgemeester van Geleen
maakt ter voldoening aan hel
bepaalde in artikel 22 van de
Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning bekend, dat de gemeen-
teraad in zijn vergadering van
5 april 1990 heeft besloten te
verklaren dat een bestem-
mingsplan wordt voorbereid
voor:
a.het Centrumgebied;
b. hetperceel Pieterstraat

70;
ceen perceel aan de

Geenstraat;
een en ander zoals nader in
gele kleur is aangeduid op de
bij deze besluiten behorende
situatietekeningen.
Voorts heeft de gemeenteraad
bepaald dat deze besluiten in
werking treden op 25 april
1990.
Met ingang van dinsdag 24
april 1990 liggen voornoemde
besluiten voor eenieder ter in-
zage ter gemeentesecretarie,
kamer 233.

Geleen, 24 april 1990
Namens de burgemeester

van Geleen,
Het Hoofd van de afdeling

Stadsontwikkeling,
H. A. J. M. KEERIS.

'
In het huweliiksgoed?
register ter griffievan <_rondissementsrecntba^Maastricht ziin op 7 n<>\
ber 1989 onder num] 11*
13899 ingeschreven &\welijksvoorwaarden side huwelijk gemaakt.?
de echtelieden Adr'*
Martinus den Brab«!i
Mechtildis Leontine j{
sen, beiden wonetóGeulle, gemeente Wtsen, Heirweg 7, tot heh
ken van welke huW^voorwaarden het vePj
werd ingediend doof,
E.M.J.G. Clerx als W
reur te Beek.
Beek,
L.L.M. Haanen, nota'"

J
Rek.nr.: 3091/1990. JBij beschikking van ax
rondissementsrechtba||Roermond van 19 api^j
is onder curatele g£fitElisabeth Joanna >
René Pex, gehore!",
Maasbracht op 5 dece^1970, verblijvende te |
EN Roermond, Will1?
nalaan 14, met benoem
van Cornelia Jacoba '.
Hubertina Ariaans to'|
ratrice en Peter I*j
Pex tot toeziend cU>^beiden wonende te J
HK Maasbracht, M"
weg 82.
procureur aanvrager:
mr. H.J.A. Ewalds

J

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

3.000,- - - 72,- 937
6.00Q,- -" 123,- 139,- 181,-

-12.000- 199,- 238,- 271,- 355,-
-18.000- 299,- 358,- 406,- 533,-
-24.000- 399,- 477,- 542,- 710,-
-36.000- 598,- 716,- 813,- 1066,-
-50.000- 800,- 966,- 1101,- 1453,--enz.
Elk bedrag tot ’.200.000,- en anderelooptijd mogelijk.
Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzame aanschaf. Bij_ overlijden meestal kwijtschelding.
|VjnjTj--7^;flj l[lf[röTiT^iLiiLü!lLll

GELD NODIG?
Binnen één dag beschikbaar

Krediet- p.mnd eff. rente Theor.
bedrag Incl. rente per jaar loopt

5.000,- 100,- 14,6% 75 X
11.000,- 220,- 13,9% 73 X
20.000,- 400,- 13,6% 72 x
30.000,- 600,- 13,6% 72 X
50.000,- 1000,- 13,4% 72 X

1 —*"h,

HUISBEZITTERS
[ EXTRA LAGE LASTEN

zonder taxatie-kosten
KREDIET- LOOPTUDIN
BEDRAG MAANDEN ""Ie hyp. 2e en 3e hypoth. 6360 x 240 x 180 x Ijg^ §
10.000,- 117,- 127,- 14?''15.000,- 176,- 190,- 224.' ~25.000,- 196,- 294,- 317,- 37^40.000,- 313,- 470,- 508,- 599*
75.000,- 588,- 882,- 952,- 1123'^
Eff. jaarrente 1e hyp. vanaf 8,6%. 2e en 3e hyp,en PJf'«
leningen vanaf 12,1 %. Bij ziekte, ongeval enz.ynj*1* H

van aflossen mogelijk. Vraag INFO. > I

WASHINGTON/DAMASCUS -'Amerikaanse ex-gegijzelde Rob*
Polhill, die zondag na drie jaar!
vangenschap door zijn pro-Iraa"
gijzelhouders is vrijgelaten, is gis'
ren ter observatie overgebra'
naar een Amerikaanse legerhoSl
taal in het Westduitse Wiesbaden

OESO: zwakke schakels
in onderwijs Nederland

Limburgs Dagblad

LBO'ers met diploma komen moei-
lijker aan het werk dan drop-outs
die zonder diploma andere school-
typen hebben verlaten.



een onmogelijke eis,
omdat geurbronnen
niet goed te achter-
halen zijn. Boven-
dien heeft onderzoek
door de gemeente
Maastricht uitgewe-
zen dat het bedrijf
geen stankoverlast
veroorzaakt. De af-
deling ziet eveneens
geen reden om mee
te gaan met de eis
van een alarminstal-
latie.
Volgens de stichting
is deze nodig om tij-
dig op storingen in
de waterzuiverings-
installatie in te spe-
len. De afdeling
vindt evenwel dat de
vergunning met vijf
voorschriften hier-
voor voldoende
waarborgen biedt.

De afdeling is het
niet eens met de
stichting dat een
geurnorm in devoor-
schriften opgeno-
men moet worden.
Dit is volgens haar

beroepen van de
Stichting Milieucen-
trum Maastricht en
Omstreken in Maas-
tricht, die de huidige
hinderwetvergun-
ning van het bedrijf
niet streng genoeg
vond.

Studenten aan de Open Universiteit
schrijvenzich, anders dan bij de an-

Adviesaanvraag over 'buy-out'isnog niet binnen

OR Macintosh ligt
mogelijk nog dwars

Dinsdag 24 april 1990 "15

" Bèr Dohmen bekijkt samen met zijn vrouw Anneke en burgemeester Philip Houben van
Maastricht het hem aangeboden stedeboek 'Hospiti'. Foto: WIDDERSHOVEN

Stedeboek 'Hospiti'
voor Bèr Dohmen

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Bèr Dohmen,
journalist van het Limburgs
Dagblad heeft gisteren uit han-
den van burgemeester Philip
Houben van Maastricht, het ste-
deboek 'Hospiti' ontvangen. Het
stedeboek is een onderscheiding
van het gemeentebestuur van
Maastricht voor mensen die zich
verdienstelijk hebben gemaakt
voor de stad.

Scoutinggroep
schorst leider
J-RMOND - De scoutinggroep

heeft een leider aan de
P gezet wegens verdenking van
[*chtige handelingen. De man
IPas bij de groep. Hij liep nog in
roeftijd. Toen het geval aan het
I Wam heeft de scoutinggroep
lRoermondenaar meteen gé-
ffst.

Vraagtekens
De COR plaatst echter grote vraag-

Van onze redactie economie
HEERLEN - Drie weken na-
dat Macintosh - geheel vol-
gens de SER-fusiegedragsco-i
de - financieel Nederland op
de hoogte bracht van de plan-
nen tot uitkoop van het bedrijf
doorhet eigen management, is.
bij de centrale ondernemings-
raad (COR) van het detailhan-
delsconcern de officiële ad-
viesaanvraag over de opmer-
kelijke constructie nog steeds
nietbinnen.
Het uitblijven van die voorgeschre-
ven adviesaanvraag, deert de onder-
nemingsraad nauwelijks. De COR-
leden zijn al volop bezig met het
zoeken van deskundigen dieeen on-
afhankelijk advies over de construc-
tie kunnen geven.

afwilde. Daarom had de COR al een
tijdje geleden een aantal eisen opge-
steld over de nieuwe eigenaar. De
continuïteit en de identiteit van het
bedrijf mogen niet in gevaarkomen
en er mag niet in het personeelsbe-
stand worden gesneden.
Nu de nieuwe kandidaat-eigenaars
bekend zijn, is COR-voorzitter Ver-
berkt 'gematigd positief. Het is
voor het personeel een geruststel-
ling dat de huidige directie straks
eigenaar wordt. „We hebben altijd
vertrouwen gehad in de huidige
raad van bestuur."

tekens bij de investeringsmaat-
schappij Reiss & Co, die 45 procent
van het nieuwe Macintosh in han-
den krijgt. De directeur van dat be-
drijf, J. Kuijten is in beleggerskrin-
gen nogal berucht.
„Voor ons is het behoud van de
werkgelegenheid echter het belang-
rijkste", aldus Verberkt, die bereid
is eventueel het hele plan van tafel
te vegen als blijkt dat de toekomst
van het bedrijf en de werkgelegen-
heid er niet mee gegarandeerd is.
Op het ogenblik is er onder het Ma-
cintosh-personeel volgens hem wei-
nig nervositeit te bespeuren. Voor
de aandeelhoudersvergadering van
27 junimoer de COR het advies ge-
reed hebben.

Bèr Dohmen was vanaf 1959
werkzaam voor het Limburgs
Dagblad. Eerst werkte hij in
Kerkrade, vervolgens een korte
tijd op de eindredactie in Heer-
len, maar in 1964 werd hij stads-
redacteur van Maastricht. En dat
is hij gebleven tot vandaag de
dag. Nu maakt hij echter van de
VUT gebruik om een punt te zet-
ten achter zijn carrière bij het
Limburgs Dagblad.

Burgemeester Houben ontving
de scheidende jounalist, zijn
vrouw en kinderen gisteren op
het stadhuis. In aanwezigheid
van onder anderen hoofdredac-
teur Ron Brown van het Lim-
burgs Dagblad en de wethouders
van Maastricht zei Houben dat
Bèr Dohmen kind aan huis was
in het stadhuis. „Zon 300 raads-
vergaderingen hebt u meege-
maakt in de tijd dat u hier werk-
zaam was." De burgemeester
prees de betrouwbaarheid van
Bèr Dohmen. „In de vele con-
troversen die er waren liet u

steeds alle partijen aan het
woord en liet u zich niet verlei-
den tot simplificaties. Daarbij
beschikt u over een uitstekend
taalgebruik, helder en beel-
dend." Burgemeester Houben
nodigde Bèr Dohmen uit ook in
de toekomst te blijven schrijven
over de stad Maastricht.
Na afloop van de bijeenkomst in
de burgemeesterskamer van het
stadhuis vond in Grand Café De
Herremenie een receptie plaats,
waar collega's en relaties de
scheidende redacteur de hand
kwamen drukken.

Stedelijk knooppunt
werkt al effectief

Veel nieuwe activiteiten gestart

Utrecht, Groningen, Zwolle, En-
schede/Hengelo, Arnhem/Nijme-
gen, Eindhoven en Breda - zijn
nieuwe activiteiten in gang gezet of
bestaande activiteiten versneld na
de aanwijzing tot knooppunt, zo
wordt gesteld. Het gaat daarbij om
zaken als de ontwikkeling van de
binnenstad en samenwerking met
universiteiten en bedrijfsleven.

DEN HAAG - De elf steden die in
de Vierde notaruimtelijke ordening
tot knooppunt zijn aangewezen,
waaronder Heerlen/Maastricht,
hebben daar nu al baat bij, ofschoon
de aanwijzing nog door de Tweede
Kamer moet worden goedgekeurd.
Voor bedrijven die een vestigings-
plaats zoeken of beleggers die wil-
len investeren, speelt die toekomsti-
ge status van knooppunt een posi-
tieve rol. Morgen spreekt de Kamer over de

Vierde nota ruimtelijke ordening
van minister Alders (vrom), waar-
van het plan voor de vorming van
stedelijke knooppunten deel uit-
maakt.

De Eindhovense burgemeester prof
dr. J. van Kemenade zei dat giste-
ren in Den Haag bij de presentatie
van de Atlas Stedelijke Knooppun-
ten aan voorzitter Deetman van de
TweedeKamer. Een aantalKamerleden - ook in het

regeringskamp - twijfelt aan de
noodzaak om knooppunten aan te
wijzen, zo bleek de afgelopen tijd.
De steden zouden ook zonder die
maatregel in staat zijn hun moge-
lijkheden te benutten.

In deze atlas laten de beoogde
knooppunten zien wat ze te bieden
hebben. In veel van de elf steden -
naast Heerlen/Maaastricht zijn dat
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag,

Van onze verslaggever GS: vijf ton subsidie
voor Theaterwerkplaats

Van onze verslaggever

Anders

gemeentepolitie heeft de zaak in
Azoek. Een woordvoerster ver-
fde dat het niet om een grote
? gaat. „Het is natuurlijk triest,y ook bij jeugdclubs kunnen
PeUjke gevallen voorkomen."
ffen de scouting is de schorsing
(er aangekomen. „Het is voor
t*erst dat ik als districtsvoorzit-
l*o iets meemaak", verklaart
ls Rusing. „Doordat we direct
Regelen hebben genomen, heb-
j Wij het vertrouwen van de
rs en de kinderen weten te be-Kn."

?st justitie heeft het scoutingbe-
C ook het Riagg ingeschakeld
Professionele begeleiding.

Nieuwe stemmingover Fordstaking
- De elfduizend arbeiders

*ord Genk moeten zich van-
J> in een referendum uitspreken
|f het al ofniet beëindigenvan de
H Weken durende staking. Na
"ürig overleg tussen de minis-

arbeid, sociale bemidde-
J' de directie van Ford en de
jonden is er uiteindelijk een

voorstel uit de bus gekomen.

(^Voorstel wordt door de diverse
L^J-n als 'verregaand en ultiem'

De arbeiders krijgen
i( °onsverhoging van 65 cent per
ij. terwijl ruim zestienhonderdtij-
lsCe contracten onmiddellijk in
tC contracten worden omgezet,wkomt er een extra produktie-

Wel moeten er zes zaterda-
gewerk.

De werknemers wisten al langer dat
DSM vroeg of laat van de aandelen

Eisen

De uitkoop door het management
komt in de praktijk neer op het on-
derbrengen van Macintosh in een
nieuwe vennootschap zonder dat
een openbaar bod wordt uitge-
bracht. Macintosh zal als beurs-
fonds verdwijnen.
Die buy-out kost de nieuwe eige-
naars in totaal 250 miljoen gulden.
Ze zullen dat geld grotendeels moe-
ten lenen, hetgeen betekent dat het
nieuwe bedrijf met een enorme
schuld zal worden opgezadeld. En
dat leidt ertoe dat Macintosh na de
overname een zeer wankele basis
krijgt, met alle gevaren van dien.
Het wordt dan mogelijk verleidelijk
om tegenvallers op te vangen door
personeelsvermindering.
Om te voorkomen dat dat gebeurt,
zoekt de centrale ondernemings-
raad naar een onafhankelijk finan-
cieel expert die moet nagaan of de
geldstromen bij de pvername de
juiste bestemming vinden. Een or-
ganisatie-deskundige moet uitsluit-
sel geven over de bedrijfsstructuur
als de management-buy-out door-
gaat.
„We laten ons daarbij niet in een
tijdklem zetten", aldus COR-voor-
zitter H. Verberkt, diezich ervan be-
wust is dat de COR nog lelijkroet in
het eten kan gooien, indien hij een
negatief advies geeft. De werkne-
mers staan hierbij sterk, want na de
aandeelhouders kan DSM zich
moeilijk ook nog eens een aanva-
ring met het eigen personeel veroor-
loven.

Prijs

achterstand in culturele voorzienin-
gen moeten goed maken.

Het slachtoffer reed met haar auto
vanuit de Ruitersbaan het kruis-

Automobiliste
verongelukt
in Roosteren

punt op zonder voorrang te verle-
nen aan een vrachtwagencombina-
tie die vanuit de richting Maaseik
kwam. De chauffeur van de vracht-
wagen heeft tevergeefs geprobeerd
de personenauto te ontwijken.

" Een van de slachtoffers
wordt per brancard afge-
voerd.

Foto:PETER ROOZEN

Door die manoeuvre belandde hij
op de linker weghelft en schepte
een andere personenauto, bestuurd
door een' inwoner van Maaseik.
Deze kwam, net als de vrachtwa-
genchauffeur, met de schrik vrij.
Beide personenauto's zijn total loss.
De vrachtauto werd licht bescha-
digd.

ROOSTEREN - De 66-jarige me-
vrouw Smeets-Pepels uit Stem is
gistermiddag rond half vijf om het
leven gekomen bij een verkeerson-
geval op de kruisjng Ruitersbaan-
Maaseikerweg in Roosteren. Haar
nicht uit Urmond, dienaast haar zat,
raakte gewond en werd overge-
bracht naar het ziekenhuis in Sit-
tard.

Van onze verslaggever

De werkplaats wordt gedragen door
de Rijkshogeschool Maastricht,
Stichting Dans Compagnie Lim-
burg, Stichting Zuidelijke Toneel-
voorziening Limburg, het Muziek-
ensemble Contraint en het Maas-
trichts Theaterensemble Het Ver-
volg. Artistiek leider wordt Guido
Wevers, die momenteel die functie
in Friesland bekleedt.Winkeliers: komst buren op bevrijdingsdag 'pijnlijk'

Zwemkampioen
adviseert over

beheersenastma
Sri ISl** - Met een informatie-
L*1 vanavond getiteld 'Ik heb
I.J*' hou en!' willen Maastrichtse
)Lnciheidsinstellingen een aantal
't geven aan jongeren, die
ttxrif ari deze aandoening hebben.e aangeboden adviezen de no-
ta sracht bij te zetten zal de 15-ja-
t ij^burgse zwemkampioen Ed-
ï die zelf astma heeft,
Hw^hwezigen voorlichten over Afzonderlijk

De betrokken organisaties beplei-
ten evenwel dat de Dans Compag-
nieLimburg een afzonderlijk subsi-
dieverzoek indient. Zij vinden na-
melijk datvplledige onderbrenging
van de DCL in de werkplaats ten
koste gaat van haar eigen artistieke
identiteit.

Lozo verwerpt oproep
om Duitsers te weren

MAASTRICHT - Gedeputeerde
Staten van Limburg willen voor de
komende drie jaar een subsidie van
vijf ton voor de Stichting Theater-
werkplaats Limburg in Maastricht.
De werkplaats start in augustus van
dit jaar.

In deze stichting zijn professionele
theatergezelschappen en het kunst-
onderwijs vertegenwoordigd. De
Theaterwerkplaats is niet bedoeld
als instituut, maar als kader waar
jonge kunstenaars zich verder moe-
ten kunnen bekwamen in hun vak
en zo een brug kunnen slaan tussen
de aanwezige voorzieningen en op-
leidingen.ifjjformatie-avond, die medekf* georganiseerd door het Ast-

(>t Q
ds en het Groene Kruis, be-

i j^ 19.30 uur in het gebouwvan
ftQ^trictsgezondheidsdienst aan

elissendomein 8 in Maastricht.

De stichting Loss Theaterwerk-
plaats heeft eveneens een subsidie-
verzoek ingediend. Die gelden moe-
ten volgens GS uit het Onwikke-
lingsfonds komen. Uitdeze pot wor-
den vernieuwingen op het gebied
van welzijn en cultuur gesubsi-
dieerd.

Ig s.ganisatie mikt vooral op be-
»l i^Uenden in de leeftijdsgroep
[C? tot 18 jaar. Volgens Elleke
i eti, CARA-verpleegkundige
*i<Uv "i^iJk Zuid-Limburg, zijn het

* hu St J°ngeren uit deze groep
HfÜÜ astma-probleem hardnek-

dringen.
Loss wenst niet te integreren in de
nieuwe Theaterwerkplaats Lim-
burg. Loss bleek er andere ideeën
over het theater op na te houden en
wilde derhalve zelfstandig blijven.

Ondanks de aanwezigheid van Loss
is het oprichten van een nieuwe
werkplaats noodzakelijk, stelt GS.
Ze maakt gewag van het feit dat al-
lengs meer bedrijven zich met het
oog op het Europa van 1992 in het
zuiden vestigen, maar dat de cultu-
rele ontwikkeling in Limburg hier-
bij flink achterblijft. De oprichting
van een Theaterwerkplaats zou de

En Wim van Geffen, secretaris van
Euregio, de organisatie die zich al
jaren inzet voor grensoverschrij-
dende samenwerking: „Zon oproep
gaatme 45 jaarna datoveel te ver. Ik
kan me voorstellen, dat je op 4 mei
de nodige terughoudendheid be-
tracht. Maar op 5 mei, een feestdag,
zou je de Duitsers misschien juist
wel moeten uitnodigen om naar de
toekomst te kijken."

HEERLEN- De Limburgse Organi-
satie van Zelfstandige Onderne-
mers (Lozo) heeft afkeurend gerea-
geerd op de aankondiging van win-
keliers in Enschede dat Duitsers op
bevrijdingsdag niet welkomzijn. De
middenstanders vinden het 'pijn-
lijk' als juist op 5 mei 15.000 tot
20.000 Duitsers de grens overtrek-
ken om zoals gebruikelijk op zater-
dag hun inkopen te doen. „Het valt
niet goed te praten dat Duitsers van
nu op deze manier worden gediscri-
mineerd", meent L. Zeegers, be-
leidsmedewerker van de Lozo.

De middenstandsorganisatie ECO
(Enschedese Centrum Onderne-
mers) denkt er sterk over om 'de re-
dacties van Duitse kranten te vra-

gen een artikel te plaatsen om Duits
bezoek zoveel mogelijk.af te hou-
den. De ECO heeft zijn leden drin-
gend verzocht de winkels op 5 mei
dicht te houden. De eensgezindheid
onder de Enschedese winkeliers
blijkt echter niet groot, want het ziet
er naar uit dat een flink aantal dat
advies aan de laars lapt. De markt-
houders hebben namelijk al gezegd
op bevrijdingsdag hun kramen
open te houden. Zij vinden de actie
van de centrumondernemers 'hypo-
criet.

zo-secretariaat in Venlo: „De com-
mercie speelt een te belangrijke rol.
VeelDuitsers weten nietsvan de be-
tekenis van 5 mei en komen zoals
gewoonlijk naar Venlo toe. Boven-
dien is uit een onlangs gehouden
enquête gebleken dat 72 procent
van de Venlose winkeliers op be-
vrijdingsdag wenst open te blijven.
De rest is daar principieel tegen."

Een mogelijke samenwerking met
buitenlandse collega's vormde te-
vens een drijfveer voor de oprich-
ting van de werkplaats. GS wijst
daarbij op Luik, Aken en hetFranse
Metz, waar gezelschappen wel iets
zouden voelen voor samenwerking
met cultureel Limburg.

De Theaterwerkplaats biedt zoge-
zegd in eerste instantie jonge kun-
stenaars de gelegenheid produkties
te ontwikkelen. Daar hebben zij
vooralsnog veel moeite mee, aange-
zien een produktieapparaat ont-
breekt. Daarnaast kunnen hier ook
projecten tussen verschillende
kunstdiciplines tot stand worden
gebracht. Te denken valt aan sa-
menwerking tussen theatermensen,
dansers, zangers, muzikanten en
beeldende kunstenaars.

Fc

ifs 0h toe hebben zich ongeveer 40
L^Un 11 Voor e avond aangemeld.

ft6ll relcenen °P een geva-
d(Tr°gramma- een praatje

'*!" >j.. Psycholoog Riane Maillé
*§4rt 'Je astma en anderen' zal

Guul ten VeJde van het
Ck ziekenhuis een aantal

*g jj/J? aspecten van de aandoe-
H<jrl:lchten. Wijkverpleegkundi-

*Hsv Habets wijdt uit over
\ "uingstechnieken.

„Het gaat hier om een kleine ver-
pakking, die ook in de huishou-
ding kan worden gebruikt," luid-
de de mening van officier van
justitiemr van Opstal. „Kinderen
zijn gemakkelijk geneigd de in-
houd van zon fles voor limonade
aan te zien en er uit te drinken."
De rechter was het met de offi-
cier eens. Hü verwierp het ver-
weer van de firma, dat zij uitslui-
tend aan groothandels zou leve-
ren. „Het is mij persoonlijk be-
kend, dat dit bedrijf wel degelijk
verkoopt aan particulieren,"
waarbü hij de firma schuldigver-
klaarde aan een overtreding van
de warenwet.

MAASTRICHT - Bij verstek
werd het bedrijf Trimetal Paint
Co. Nederland BV, gevestigd te
Maastricht, gisteren door econo-
misch politierechter mr Swane
veroordeeld tot een geldboete
van 7.500 gulden. In een groot-
handel te Capelle a.d. IJssel was
begin vorig jaar een anderhalve-
nter-fles met ontvlambare ver-
dunner van dezefirma aangetrof-
fen, die niet voldeed aan de nor-
men van een kinderveilige slui-
ting.

Boete voor
onveilige

sluiting fles

Commercie
De Lozo heeft de winkeliers in Ven-
lo - waar vele Duitsers winkelen -
aangeraden hun winkel niet te slui-
ten. Zeegers, tevens lid van het Lo-

dere universiteiten, in per cursus.
Zij bepalen zelfwelke cursus zij wil-
len volgen en hoe lang ze daar over
doen. Door combineren van cursus-
sen is het mogelijk om officiële di-
ploma's te behalen.

OU Heerlen
blijft fors
groeien

Raad van State:
hinderwet streng
genoeg voor KNP

Van onze
correspondent

Van de 40.700 studenten begonnen
er 28.800 in 1989 aan één of meer
nieuwe cursussen. De resterende
11.900 studenten doen al langer dan
een jaarover de cursus waarvoor ze
ingeschreven staan. Onder de 28.800
recente inschrijvers is 51 procent
van plan om een diploma te gaan ha-
len. Het diploma bedrijfs- en be-
stuurswetenschappen is het meest
in trek.

Van de 28.800recente inschrijvers is
62 procent man, is 84 procent 25 tot
49 jaaren heeft 48 procent aleen ho-
ger-onderwijsdiploma. De overgro-
te meerderheid (72 procent) heeft
een betaalde baan. Slechts 1 pro-
cent is buitenlander.

HEERLEN - Het aantal stu-
denten van de Open Universi-
teit in Heerlen blijft groeien.
Op 1 januari 1990 stonden er
namelijk 40.700 studenten in-
geschreven. Ten opzichte van
de vorige teldatum (1 novem-
ber 1988) is dat een stijging
van 17 procent. Dit blijkt uit
gegevensvan het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek (GBS).

ÖEN HAAG/MAA-
STRICHT - De pa-
pierfabriek KNP aan
_* Biesenweg in
'Maastricht krijgt
'teen strengere hin-
"«rwetvoorschriften'^gelegd. De afde-

bestuursgeschil-
*n van de Raad van
State acht dit niet
"odig. Zij verwierp
o,üangs dan ook de

provincieLimburgs dagblad
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Maaltijdenvervoer: TafeH
Dekje vraagt vrijwilligers diel
het bezit zijn van een auto 4
één keer per acht weken maal'
denrond te brengen naar bejaB
den en hulpbehoevende mens*
In de beurtweek rijdt men d
ochtenden: op maandag, woel
dag en vrijdag van 11 tot 13 ui

De Vrijwilligerscentrale Heer
heeft de volgende vacatures:

Tussenschoolse opvang: Een >sisschool in Heerlen zoekt <
vrijwilliger die samen met en
le ouders vier dagen perweek
zorgen voor de opvang van *deren in de leeftijdsgroep van
jaar. Taken: toezichthouden
de speelplaats en (bij slej
weer) de kinderen bezighoud
met spelletjes.

Muziekcollectief: Een sticht*
met de doelstelling het aanb
den van oefenruimte en app*
tuur aan muziekgroepen, zo'
een penningmeester. De tijd <
met de taak gemoeid is bedra 1
ongeveer tien uur per maand.

Van onze verslaggeverConcert Lasia
in Landgraaf

LANDGRAAF - De bluesmuzikan-
te Claudia Lasia geeft op vrijdag 27
april een concert in de podiumruim-
te Exit in G aan de Heerlenseweg
162 in Landgraaf.

Dief ontkomt
met auto

oostelijke mijnstreek ï? redactie: 739282

BRUNSSUM - De stichting
Gregorius de Grote en bejaar-
dencentrum De Kruisberg in
Brunssum gaan per 1 mei een
samenwerkingsovereenkomst
aan, bedoeld om te komen tot
een optimale opvang, behan-
deling en begeleiding van
zorgbehoevende ouderen.

WK-campagne
Brunssum
Promotion

Beide instanties voelen een geza-
menlijke verantwoordelijkheid in
de richting van hulpbehoevende
ouderen en willen bevorderen dat
deze mensen op de juiste plaats de
juiste hulp krijgen. Vandaar de
plannen voor de samenwerkingso-
vereenkomst, die afgelopen week-
einde aan de buitenwacht werden
gepresenteerd.

Collectanten: Een organist
voor ontwikkelingssamen^
king zoekt voor de periode vaJJtot en met 13 mei vrijwilligers <j
mee willen doen aan de coll^'Maak van moederdag een *reldfeest'.

Dansinstuif voor verstande^gehandicapten: Een organis^J
die clubs opzet en begeleidt W
verstandelijk gehandicapten]
op zoek naar enkelevrijwillig
Taak: het mee-begeleiden van'
instuif, meedansen met de 'zoekers en het houden van *praatje. Tijd: op woènsdagaV'
van 19-21 uur.

Filmhuismedewerker(st)ers:
Het filmhuis in Heerlen vras
medewerkers voor het draa*
van de bardienst in de week6l
den. Het betreft tappen, schol
houden en meedoen aan oven'
situaties.

Woensdag middagclub: Jeu!
en volwassenen zoekt een
williger voor het begeleiden v!
activiteitenclubs voor verstan'
lijk gehandicapten. Het gaat f
bezigheden voor kinderen
ZMLK-MLK niveau in de leen
van 6 tot 14 jaarop de woensd1
middagen.

Leiding sport en recreatieve'
tiviteiten: Een organisatie 'diverse jeugdprojecten wil I
zetten zoekt mensen van 17 J'
en ouder die kinderen van 8
en met 14 jaar in groepsverb*
wil begeleiden. Voorwaarde,
dat de kandidaat minimaal vl
kampweken wil meedraaien.

Klusjeswerk kinderdagverbj'
De leiding van een kinderdj
verblijf zoekt een vrijwil^!
voor diverse klusjes: bladél
opvegen, tegelpad aanleggen^
Voor-meer informatie: Vrij^
gerscentrale Heerlen, Burg. 1
Grunsvenplein 2, S 713971

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - De vereniging
Brunssum Promotion, die zich de
promotie van Brunssum als winkel-
gebied tot doel stelt, heeft vorige
week een uitgebreide campagne ge-
lanceerd die vooral tijdens de we-
reldkampioenschappen voetbal
vruchten moet gaan afwerpen. Zo is
de vereniging van plan om tijdens
de WK diverse activiteiten in het
Brunssumse winkelcentrum op
"touw te zetten, teneinde het winke-
len aantrekkelijker te maken en
meer klanten te trekken.

De samenwerkingsovereenkomst,
die voor onbepaalde tijd geldt, ver-
plicht zowel het verpleegtehuis als
het verzorgingstehuis om te over-
leggen over opname, plaatsing, ont-
slag en behandelingvan hulpbehoe-
vende ouderen.

GAB Heerlen ziet weinig in opleiding

Werklozen kiezen
voor slagersvak

#De leerling-slagers begon-
nen gisteren aan hun oplei-
ding.

Foto: CHRISTA HALBESMA

In samenwerking met diverse sport-
verenigingen zullen tussen 16 juni
en 7 juli spellencircuits in het cen-
trum worden opgebouwd. Bekende
Limburgse profvoetballers zullen
daarvoor worden uitgenodigd. Tal
van muziekensembles zullen de ac-
tiviteiten muzikaal ondersteunen.
Voor de jeugd wordt een kleurwed-i
strijd gehouden en de ouderen kun-
nen meedoen aan een voetbalpool.

b/c. De opleidingneemt een dagper
week in beslag en drie dagen lopen
de slagers in spe stage bij veertien
meewerkende bedrijven. Het eerste
jaar werken de cursisten met be-
houd van uitkering. Het tweede jaar
is er een leer- en arbeidsovereen-
komst. Na de opleiding is er garan-
tie op een baan.

Van onze correspondent
HEERLEN - Aan de Streekschool
in Heerlen zijn 14 werklozen een sla-
gersopleiding gestart. De opleiding
is een initiatiefvan de Gewestelijke
Arbeidsbureaus in Maastricht/Val-
kenburg en Sittard in samenwer-
king met de Primair Beroepsgerich-
te Volwassen Educatie (PBVE) en
de Opleiding voor de Vleessector.
Het GAB Heerlen is geen recht-
streekse deelnemer aan het project.

De deelnemers aan de opleiding zijn
allen langer dan 1 jaarwerkloos. Uit
onderzoek van het GAB in Maas-
tricht bleek dat er een schrijnendte-
kort bestaat aan vakbekwame sla-
gers in de regio Maastricht. Daarom
besloot het GAB in Maastricht/Val-
kenburg samen met Sittard een aan-
tal advertenties te plaatsen voor ge-
gadigden. De nu geselecteerde vol-
wassen leerlingenhebben minimaal
een Mavo/Havo-opleiding of LBO

GELEEN - Een werknemer van een
tuiniersbedrijf in Geleen zag vorige
week in Landgraaf een aanhangwa-
gen staan die hem bekend voor-
kwam. Een paar dagen eerder was
het wagentje in Geleen ontvreemd.
De recherche kon na een onderzoek
d^ 25-jarige A.V. uit Landgraaf aan-
houden. Hij bekende.

Aanhangwagen
teruggevonden

LANDGRAAF - Vanaf het terrein
van een autobedrijf aan de Heerlen-
seweg in Landgraaf werd vrijdag-
nacht een zwarte Volkswagen GTI,
kenteken TK-70-KS gestolen. Een
getuige zag hoe de dief door het toe-

!gangshek open te beuken, kon ont-
komen.
De man, tussen de 20 en 30, met
slank postuur en onverzorgd krul-
lend haar, lengte ongeveer 1.75 tot
1.80 meter, wordt door de politie ge-
zocht. Getuigen die de auto ofde da-
der in de bewuste nacht rond een
uur gezien hebben, kunnen zich
melden: @ 045 -328333.

Douane vindt
drugs

KERKRADE - De douane in Kerk-
rade heeft in het weekeinde drie
keer kunnen voorkomen dat er ver-
dovende middelen richting Duits-
land werden vervoerd. Een Span-
jaarden eenDuitser wilden met vier
kilo hasj in hun huurauto de grens
over, een in Maastricht wonende
Marokkaan wilde tien gram cocaïne
verkopen aan een Duitser en ten-
slotte werd nog een ander persoon
aangehouden die 50 gram hasj bij
zich had.

Over de reden waarom het arbeids-
bureau Heerlen niet aan het project
deelneemt zegt een woordvoerder:
„Wij hebben indertijd wel contact
gehad met de consulentvan de Op-
leiding voor de Vleessector. Maar
omdat wij van mening zijn dat er
weining affiniteit bestaat met het
vak hebben wij besloten geen prio-
riteit te geven aan deze opleiding.
Wat niet wegneemt dat ook mensen
uit onze regio kunnen meedoen."
Voor de Heerlense opleiding zijn
nog vier plaatsen beschikbaar.

Alle verdachten zijn door de politie
in verzekerde bewaring gesteld. De
verdachten die in het buitenland
wonen zullen de grensworden over-
gezet.

klein journaal

Inrichting in Sittard rond Juli volledig bezet

Eerste 24 gevangenen
zijn in 'Geerhorst'

Hetrepertoire bestaat uit luistermu-
ziek. Claudia Lasia begeleidt zich-
zelf op een akoestische gitaar. De
zaal gaat om 20.30 uur open.

leden gehouden.Toen zagen vijftien
mensen een videofilm over het Cali-
fornische stadje Davis met 40.000
duizend inwoners dat door Bis-
schop als lichtend voorbeeld gezien
wordt van hoe een gemeenschap er-
uit kan zien. Veel groen, zonne-
energie, supermarkten aan de rand
van de stad en verkeersvrije zones,
veiligheid en een centrum waar
voortdurend allerlei culturele eve-
nementen plaatsvinden.

HEERLEN - Er blijkt weinig
belangstelling te bestaan voor
informatie over het kind- en
vrouwvriendelijk inrichten
van de stad Heerlen. Dat
moest Oikos-projectleider Pe-
ter Bisschop in de Schiffeler-
hof erkennen toen welgeteld
drie personen zijn werkmid-
dag over dat thema bezochten.

Desondanks gaat Bisschop
door. Om iedereen ervan te
overtuigen dat de ecologiege-
dachte gemeengoed moet wor-
den. Bij zowel bestuurders als
bij de man in de straat.

Zoiets zou Bisshop ook voor Heer-
len willen. Hij is realistisch genoeg
om te weten dat zulke plannen
steun behoeven van de politiek.
Oikos is daarom bezig met het sa-
menstellenvan een boekwerk dat te
zijner tijd aangeboden wordt aan de
stadsbestuurders. Hierin staan eco-
logische zienswijzen van Oikos die
moeten helpen om Heerlen een
klein beetje het aanzienvan Davis te
geven.

Op 20 mei is er in de Schiffelerhof
een informatiemarkt over Milieu en
Media.

SITTARD

Roxy: Lambada, di en wo 20.30 uur. The
war of the Roses, di en wo 20.30 uur.
Studio Anders: Honey, I shrunk the
kids, di en wo 20.30 uur. Weekend at
Bernie's, di en wo 20.30 uur.

Mabi: Look whos talking, dag. 14.30
18.30 en 21 uur. Salute of the Jugger,
dag. 14.30 18.45 en 21.30 uur. De Red-
dertjes, dag. 14.30 uur. Cinema Paradi-
so, dag. 14.30 en 18.30 uur. Crimes and
misdemeanors, dag. 21.30 uur. Bom on
the fourth of july, dag. 21.15 uur. Cine-
ma-Palace: Tango & Cash, dag. 15 19 en
21.30 uur. Koko Flanel, dag. 15 18 en 21
uur. Honey, I shrunk the kids, dag. 15
uur. The war of the Roses, dag. 18.30
uur. Dead Poets Society, dag. 21.15 uur.
Lumière: Het Sacrament, dag. 20 uur.
Een Scherzo Furioso, dag. beh. Wo 21
uur. Buster Keaton-programma, wo 21
uur. Wait until spring, Bandini, dag. 22
uur. Kinderfilmhuis Zoem: Kunst en
vliegwerk, wo 14uur.

GELEEN

Royal: Look whos talking, dag. 14.30
16.30 18.45en 21 uur.Rivoli: Young Ein-
stein, dag. 15.30 19.30 en 21.30 uur. Ma-
xim: Bom on the fourth of july, dag.
20.15 uur. De Reddertjes, dag. 14 16 en
18 uur. H5: Tango & Cash, dag. 16.45 19
en 21.30 uur, di t/m do ook 14.30 uur.The
war of the Roses, dag. 14.15 16.30 18.45
en 21.15 uur. Romeo, dag. 14 16 18.30en
21 uur. Koko Flanel, dag. 14 16 18.30 en
21 uur. Turnerand Hooch,di do 18.30 en
21 uur. Dead poets society, za ma wo
18.30 en 21 uur. Honey, I shrunk the

kids, dag. 14 en 16 uur. De Spiegel:
Torch Song Trilogy, di 21 uur.

MAASTRICHT

Ecologie is de leer van de (goede)
betrekkingen tussen (mens,) dier en
plant en de omgeving waarin zy le-
ven. Vanuit de monumentale woon-
boerderij op de Molenberg probeert
Peter Bisschop met dertig medebe-
woners door allerlei projecten men-
sen ervan te doordringen dat een
ecologische visie op allerlei terrei-
nen steeds meer noodzakelijk
wordt.

Oikos is opgezet door vijfbewoners
van de omgebouwde 'boerderij. De
eerste sessie werd enkele weken ge-

Forum: Look whos talking, dag. 20.30
uur. Koko Flanel, dag. 20.30 uur. Film-
huis Sittard: Torch Song Trilogy, wo
20.30 uur.

ECHT
Royal-Microroyal: Turner & Hooch, di
20.30 uur. Koko Flanel, di 20.30 uur.

Samenwerking Gregorius
de Grote en Kruisberg

In het nieuw
" Schutterij St. Sebastia-
nus in Schimmert beschikt
over nieuwe uniformen.
Naar goed gebruik werden
die zaterdag tijdens de
avondmis door pastoor Op 't.
Veld ingezegend. De schut-
ters gingen er plechtig voor
staan.

Foto: WIM KUSTERS

Heerlen

Van onze verslaggever

" Het gouden paar V*
vuurt-Herberigs.

"De Voetbalvereniging HAC
houdt op 9 en 10 juni een toernooi.
Voor informatie: J. Huijten, Graaf-
straat 65 6371 Landgraaf, ® 316808.

Schinveld
"De Federatie Welzijnswerk
Ouderen houdt vanmidag om 14 uur
in het OTC De Nobel een informa-
tiebijeenkomst over de geplande
wandeltochten.

Valkstraat en van bedrijven aan
het Handelscentrum Bergerweg
kon hiervan gebruik maken.
Tenslotte hebben paaszaterdag
de meeste raadsleden van Sittard
een uitgebreide rondleiding ge-
had.

SITTARD- In de strafgevangenis 'de Geerhorst' in Sittard zijn afge-
lopen week de eerste 24 gedetineerden ondergebracht. Conform de
laatste planning is de inrichting 'geopend', nadat het personeel onge-
veer een maand heeft kunnen proefdraaien. Twee keer per week zul-
len de komende maanden groepenvan twaalf gedetineerden naar Sit-
tard komen. Dat gebeurt met tussenpozen, zodat rond julide 252 cel-
len in de gevangenis bezet zijn. «-*

" Teams, die zich voor de zeskamp
van De Jonkheid willen opgeven,
kunnen tot 27 april terecht op de
adressen Beekstraat 7, Bouwberg-
straat 20 ofDr Poelsstraat 2. De zes-
kamp wordt op 4 mei gehouden.

" De paramentenclub van de paro-
chie HH Matelaren van Gorcum
houdt zondag van 11 tot 15 uur een
verkoop van handwerkartikelen in
het parochiehuis Sittarderweg.

Brunssum" In buurtcentrum 't Heitje start
binnenkort een cursus jazzballet
voor jongeren tussen 10 en 12 jaar.
De lessen worden op woensdagmid-
dag gegeven. Kosten: ’ 20,-. Voor
informatie: ® 213261.

choltz geboren. Voor haar h^-
lijk werkte zij in diverse W_houden.s. Later had zij aan il*
eigen gezin met 9 kinderen
handen vol. Toch is zij 25 f
lang met hart en ziel actief \weest voor de Zonnebloem- *,
zitten Mia en Jan beiden in

0bestuur van de bejaardens0'
Zij organiseren onder andere,
kienmiddagen. Daarnaast is "
lid van een fietsclub waar ze b
wat kilometers mee aflegt-
maakt prachtige wandelstok^,
van materiaal dat hij in de nat11!
vindt. J

Gouden insigne
voor CNV-lid

Sjef Bruystens uit Kerkrade
heeft tijdens een bijeenkomst in
hotel Piethaan in Lemiers het
gouden CNV-insigne met oor-
konde en lauwertak ontvangen
omdat hij 60 jaar lid is van de
vakbond. De onderscheiding
werd uitgereikt door voorzitter
Nico Janssen en secretaris Ed
Botterweck van de afdeling CFO
Vaals.

" Ruben's Poppenkastetheater
speelt morgenmiddag in De Nor 'De
Oeigroei van Snuf.

Inmiddels krijgt de directie ook
van scholen verzoeken om ex-
cursies binnen, in het kader van
de lessen maatschappijleer. Maar
daar wil Gorissen voorlopig niet
aan beginnen. „We moeten eerst
rust in onze organisatie krijgen."
Bovendien wil hij rondleidingen
vermijden die het karakter dra-
gen van 'aapjes-kijken'. „Onze
klanten hebben recht op priva-
cy," aldus Gorissen.

De eerste 24 gevangenen zitten
verdeeld over verschillende
vleugels van het omvangrijke
complex. Tot hen behoren acht
kortgestraften, die minder dan
eèn halfjaar moeten zitten. Ver-
der zijn er nu twee groepen van
acht langgestraften, met respec-
tievelijkeen beperkt en een alge-
meen regime. Een beperkt regi-
me houdt vooral in dat de bewe-
gingsvrijheid in het gebouw aan
banden is gelegd.

horst' beschikt over een ultramo-
derne computergestuurde instal-
latie, waarbij uiteenlopende op-
drachten onder meer via termi-
nals van personal computers ge-
geven worden. De handelingen,
zoals het (op afstand) openen en
sluiten van deuren, worden
nauwkeurig geregistreerd.
Bij het uitproberen van dit sys-
teem bleek dat het gebruik van
de intercoms veel intensiever
was danbij de oplevering van het
gebouw nog werd aangenomen.

" Achter de Micro Sporthal en de
muziekschool Brunssum Noord ligt
de speeltuinKlaver-4. Woensdag en
zaterdag is deze open van 14 tot 18
uur en op andere dagenvan 16 tot 18
uur. Voor gezinskaartena ’ 15,-kan
men bellen naar M. Haggenmiller,
S 258995." Voor de Adelbert Zuid-Limburg

houdt de heer Diederen vanavond
een lezing over Charles Eyck in
Auberge De Rousch.

Schutterskoning
Na 234 schoten wist Louis 9*9
nen de vogel van schutterij j]
Martinus te Vaesrade af te sc_\
ten. Erekoning werd Hub SisN
mans.

„Dat hebben we dus gelukkig
nog tijdig boven water gekregen.
We hebben een extra investering
gedaan in de geheugencapaciteit
van de intercoms. Nu loopt het
vlekkeloos," aldus Gorissen.

" In dr Brikke Oave kunnen allé
55-plussers op dinsdagmorgen van
9.30 tot 12 uur komen schaken.
Deelname kost ’ 4,50 per maand.
Voor inlichtingen: C. de Hoog,
© 253433.

Landgraaf

Kerkrade

Directeur J. Gorissen van de pe-
nitentiaire inrichtingen aan de
Geerweg vindt dat de inwerkpe-
riode aan het doel heeft beant-
woord. Vooral het inhuren van
een aantal professionele toneel-
spelers gaf, aldus Gorissen, een
meerwaarde aan de rollenspelen
waarmee vóór de komst van de
gedetineerden praktijksituaties
zijn nagebootst.

Vakgroep
Binnen enkele maanden zal het
gebruik van de gevangenis in
Sittard worden geëvalueerd door
de centrale raad voor strafrecht-
toepassing. Voor externe relaties
staat alleen nog in mei een be-
zoek op het programma. Dan
komt een internationale vak-
groep van justitieel personeel
naar Sittard om de nieuwe ge-
vangenis te bezichtigen. De
groep bestaat uit werknemers
van gevangenissen die elkaar re-
gelmatig treffen. De circa veertig
deelnemers komen uit West-
Duitsland, Oostenrijk, Denemar-
ken, België en Luxemburg.

De gevangenisdirecteur vindt de
zogeheten doordraaiperiode ook
nuttig voor het uittesten van de
technische systemen. 'De Geer-

In de voorbije weken vonden in
de gevangenis talrijke rondlei-
dingen plaats. Nadat een deel
van de omwonenden op open da-
gen een kijkje in het complex
konden nemen, heeft de gevan-
genisdirectie ook de 'buren' uit-
genodigd. Een beperkt deel van
het personeel van scholen aan de

Robijnen jubilaris
Bij de firma Schunck in He^wordt vrijdag het robüp|)
dienstjubileum gevierd van„i
heer J. Patelski, Benzenr^iweg 181 in Heerlen. Als ef%
verkoper op de afdeling help
boetiek geniet hij grote beke
heid bij zijn klanten. j

Gouden paar
Het echtpaar Jan Vervuurt en
Maria Vervuurt-Herberigs uit
de Kerkveldstraat 2 in Schaes-
berg viert vrijdag het gouden hu-
welijksfeest. Om 16 uur wordt de
dankmis opgedragen in de kerk
te Leenhof. De receptie vind van
19 tot 20 uur plaats in de Carmel-
hof, Heerlenseweg 143 te Schaes-
berg. »
Jan Vervuurt (80) werd geboren
in het Noordlimburgse America.
In 1937 vond hy werk op de
Oranje Nassaumijn te Heerlen.
Hij woonde destijds in bij een
neef. Wandelend in de tuin van
deze neef zag hij dat bij de buren
een lieftallig meisje rondliep:
Mia Herberigs.
Mia Herberigs (75) werd in Bo-

" Het Kinderwerk Landgraaf
houdt van 7 tot en met 13 juni een
tentoonstelling over 'De overlast
van hondepoep'. De Landgraafse
jeugd wordt uitgenodigd om 'poep-
werende' dingen te ontwerpen. De
knutselwerkjes of tekeningen kun-
nen worden bezorgd bij De Klei-
koel, 1213-laan 1. Voor informatie:
311738, vragen naar Els Buysen of
Martha Vuist.

" Over het onderwerp 'voeding en
kanker' wordt op 26 april een voor-
lichtingsbijeenkomst gehouden in
Cultureel Centrum De Jreéts. Kaal-
heidersteenweg 105 in Kerkrade-
West. Aanvang 20 uur, entree gratis.

baan vrij

Dinsdag 24 april 1990 " 16

HEERLEN
Weinig belangstelling
voor ecologieproject

bioscopen
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MILAAN - Zeventien jaar
geleden struikelde AC Mi-
lan ook al eens in Verona. In
het seizoen 1972/73 ver-
speelden de roodzwarten de
Italiaanse titel op de laatste
competitiedag. Zondag ver-
loren de Milanezen „niet al-
leen het kampioenschap,
maar ook het gezicht", zoals
de Gazzetta dello Sport
maandag vaststelde.

in Milanello hielden de spelers
gisteren de kaken op elkaar. „We
zijn de wedstrijd al weer verge-
ten", mompelde club-manager
Adriano Galliani. „We moeten
ons nu concentreren op de wed-
strijd van woensdag." In de fina-
le van het nationale bekertoer-
nooi ontmoet AC Milan dan Ju-
ventus. Galliani: „We hebben el-
kaar beloofd niet meer over de

Alleen Silvio Berlusconi, de op-
perbaas van het miljoenengezel-
schap, achtte zich niet aan de af-

Twee weken geleden werd Ale-
mao, de Braziliaanse spits in
dienst van de (waarschijnlijke)
kampioen Napoli geraakt door
een muntje uit het publiek.

wedstrijd te praten, of over de
titel, zelfs niet over Lo Bello of
een muntje van honderd lire."

rode kaarten voor de twee ande-
re Nederlandse Milanezen:
Frank Rijkaard en Marco van
Basten. Daarnaast zond scheids-
rechter Rosario Lo Bello trainer
Arrigo Sacchi en Alessandro
Costacurta voortijdig van het
veld. Napoli heeft komende zon-
dag aan een gelijkspel thuis te-
gen Lazio voldoende om het
kampioenschap te incasseren.

__________MnH«^^^^^MHMM«^HHMMilß^ißai

spraak gebonden. „Uitmuntende
arbitrage", was zijn cynische
commentaar. Lo Bello, zoon van
de vroegere internationale arbi-
ter, is afkomstig uit Sicilië. Alle
zuidelijke krachten hebben sa-
mengespannen om Napoli kam-
pioen te maken, zo luidt de rede-
nering in Milaan. In het verleden
zou Lo Bello zich weleens vaker
weinig standvastig hebben ge-
toond.
AC Milan kan morgen beschik-
ken over de drie spelers die zon-
dag uit het veld werden ge-
stuurd. Rijkaard kan daarna een
schorsing van vijf weken tege-
moet zien. Van Basten en Costa-
curta worden met uitsluiting van
drie respectievelijk twee weken
bedreigd. De beslissing over de
schorsingen wordt morgen-
avond genomen.

Het Italiaanse voetbal is veel ge-
wend, maar het treffen tussen
Verona en AC Milan dient als
uniek te worden bestempeld. De
wild-west-partij in Verona, waar-
in Ruud Gullit na elf maanden
zijn rentree maakte, leidde tot

'Drie van Milaan' zeggen vertrouwen op in Rinus Michels

Cruijff regisseert
media-complot

# Marco van
Basten, die

zondag nog van
het veld werd
gestuurd, is
een van de

hoofdrolspelers
in het

mediacomplot
tegen Rinus

Michels.

Van onze verslaggever
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Guus Cantelberg geen technisch coördinator

Handbalverbond kiest
voor Ton van Linder

Van onze verslaggever

EjfNNIK - Ton van Linder blijfty de komende jaren als technisch
U ördinator in dienst van hetNeder-
fWs Handbal Verbond (NHV). Van
v^der, die tot het einde van dit sei-
(J^ op uitleenbasis werkzaam is
iJ de Oostenrijkse topclub Hypo-

Südstadt, keert per 1 augustus
lp full-time basis terug in Neder-
2?d. Naast technisch coördinator
it hij ook weer belast worden met

it» 'eiding van het nationale dames-
?li. Het NHV heeft nog geen be-, Ssing genomen over de toekomst

van de huidige herenbondscoach
Guus Cantelberg. Er wordt nog een
modus gezocht om ook de Gelener
full-time in dienst te nemen.
Mocht het NHV voor Cantelberg
niet meer dan een part-time functie
in het verschiet hebben, dan zal
deze het aanbod naast zich neerleg-
gen en moet het NHV op zoek naar
een nieuwe bondscoach. Cantelberg
heeft steeds te kennen gegeven uit-
sluitend op honderd procent profes-
sionele basis te willen werken en
het loodje erbij neer te leggen als
het NHV niet aan zijn eisen tege-
moet komt.

Doetman Hans van Breukelen showde gisteren in Etten-Leur de Oranje-keeperstrui voor het WK in Italië.
dames naast hem dragen het spelerstenue (links) en het uitgaanstenue van de Nederlandse voetballers.

SITTARD - Fortunees Roger Reij-
ners, die het duelFortuna-PSV (4-1)
al na tien minuten vaarwel moest
zeggen, zal waarschijnlijk zondag in
Waalwijk tejien RKC weer van de
partij zijn. Zijn aanvankelijk als ern-
stig ingeschatte enkelkwetsuur
bleek, na onderzoek in het Sittardse
ziekenhuis, mee te vallen. De linke-
renkel van Roermondenaar Reij-
ners klapte om, toen de linksback in
een sprintduel met Gerald Vanen-
burg op de voet van de PSV'er stap-
te. Gevreesd werd voor gescheurde
enkelbanden, maar orthopeed dr.
Van Os van-Fortuna constateerde
op de röntgenfoto's slechts een lich-
te verrekking.

Roger Reijners
zondag weer
van de partij

noord voor de laatste promotie-
plaats. Marathon daarentegen moet
in de strijdom de degradatieeen be-
slissingswedstrijd spelen tegen de
nummer dertien uit de hoofdklasse

KERKRADE - In de zaalvoetbal-
competitie in de hoofdklasse zuid
won Cosmos met 6-3 van Stap In en
promoveert daardoor naar de twee-
de zaalvoetbaldivisie. Naast de
Kerkraadse club promoveren ook
kampioen Meyers en Hans Anders.
Maar ook het Brikske heeft nog
kansen. De ploeg uit Brunssum
speelt in een extra wedstrijd met de
nummer vier uit de hoofdklasse

Fermonia Boys
en Cosmos

promoveren

noord. In de hoofdklasse noord is
Fermonia Boys uit Roermbnd door
een nipte 2-1 zege op Altweerterhei-
de de kampioen van de hoofdklasse
noord geworden. Dertig seconden
voor tijd scoorde topscorer Ed Fer-
mont de allesbeslissende treffer.
Fermonia promoveert door dit re-
sultaat naar de tweede landelijke di-
visie,

Uitslagen Zuid: Meyers-Brikske 4-1, Lau-
men-Hans Anders 0-4, Cosmos-B. Stap In
6-3, Yerna-Sportclub 6-5, Bastings 2-Eijs-
den 4-1, Bouwkompas-Marathon 4-3.
Noord: Fermonia Boys-Altweerterheide
2-1, 't Haöfke-RFC Timoil 2-4, FC Wierts
2-Baarlo 3-4, FC Donderberg-Homerhof 10-
-3, Perey Verz.-Peters Geluidsbanden 3-1, 't
Huukske-Neeritter 3-2, Wittenhorst-Amici-
tia 2-4.

Stand: I.Fermonia Boys 38, 2.'t Haöfke 35,
3.RFC Timoil 34, 4.FC Donderberg 34, s.Pe-
rey Verz. 34, 6.Peters Geluidsb. 27, 7.Altw-
'heide 27,B.Neeritter 23, 9.'t Huukske 23, 10.
Amicitia 20, II.FC Wierts 2 18, 12.Witten-
horst 13, 13.Baarlo 13, 14.Homerhof 12.

Ieder zijn eigen verantwoordelijkheid

In een laatste, vertwijfelde poging
om Johan Cruijff bij Oranje aan de
macht te helpen, brachten de be-
vriende internationals en journalis-
ten van de 'verlosser' het zwaarste
geschut, in stelling en opende het
supertrio . van Oranje frontaal de
aanval op de ooit bijna onaantastba-
re 'generaal. Michels reageerde fu-
rieus op de aantijgingen, maar hij
moet zich tezelfdertijd hebben ge-
realiseerd dat de oorlogsverklaring
die Marco van Basten zondagavond
aflegde hem in een bijna onhoudba-
re positie heeft gemanoeuvreerd.
Daarmee werd het zoveelste hoofd-
stuk toegevoegd aan de tragi-kome-
die, die zich nu al twaalf maanden
afspeelt rond de coaching van het
Nederlands elftal. Thijs Libregts
was het eerste, bijna onvermijdelij-
ke slachtoffer van de genante strijd
om de macht. Als kersverse bobo
dacht Michels vervolgens vrij spel
te hebben en ging hij achteloos
voorbij aan de voorkeur voor Cruijff
die acht van de vijftien internatio-

nals hebben uitgesproken. Met me-
deweten van het sectiebestuur be-
naderde hij Leo Beenhakker, maar
onderschatte hij de krachten die
achter de schermen aan het werk to-
gen.
Want het zijn niet op de eerste plaats
de spelers, maar vooral Cruijff en de
met hem bevriende journalistenvan
de Telegraaf en Voetbal Internatio-
nal, die het sinistere spel slinks re-
gisseren. Al vanaf vorig jaar mei is
er sprake van een groots opgezet
mediacomplot. Aan de ene kant VI
en de Telegraaf met Gullit als co-
lumnist, aan de anderekant het Al-
gemeen Dagblad, waarin Michels
wekelijks een stukje mag schrijven.
Daartussen laveert het weekblad
Nieuwe Revue, dat een speciale
band onderhoudt met Gullit, sinds
het duo Barend-Van Dorp voor de
aanvoerdervan Oranje de breuk for-
ceerde met PSV en hij kon afreizen
naar Milaan.
Er was Gullit ook alles aan gelegen
dat eenpaar dagen na het Hilton-be-

ZEIST -Als een donderslag bij heldere hemelkwam de aanval
vanuit Barcelona niet, de kracht waarmee die vanuit Milaan
werd gelanceerd, veroorzaakte gisteren grote opschudding bij
het sectiebestuur betaald voetbal. Wat twee dagen geleden vrij-
wel iedereen voor onmogelijk hield, gebeurde toch: de troon
van oorlogsveteraan Rinus Michels wankelt, nu de 'drie van
Milaan' het vertrouwen in hem hebben opgezegd.

raad, waar de internationals una-
niem het 'doodvonnis' van Libregts
als bondscoach tekenden, zou uit-
lekken dat een meerderheid van de
spelers een voorkeur had voor
Cruijff als WK-coach. De internatio-
nals, die met Oranje afreisden naar
Kiev voor de interland tegen de
Sovjetunie, hielden zich keurig aan
de afspraak dat niemand de uit-
komst van het beraad naar buiten
zou brengen. Niet echter Gullit, die
via een omweg een onpartijdige
krant (Trouw) inseinde over de uit-
slag van de stemming. Het sectiebe-
stuur kon toen in feite geen kant
meer op. Desondanks benaderde
Michels op 11 april Beenhakker en
niet Cruijff.
Het gevaar is nu levensgroot aanwe-
zig dat de publieke opinie zich keert
tegen de 'drie van Milaan.' en dat zij
de zwarte Piet krijgen toegespeeld.
De internationals hebben echter te-
recht het gevoel dat zij in de voor-
bije weken zijn gemanipuleerd. Met
name door Michels, die vanuit Mi-
laanwordt verweten dathij „de spe-
lers gebruikt heeft om Libregts weg
te werken. Maar nu er een nieuwe
bondscoach benoemd moet wor-
den, zijn wij niet meer nodig". De
gevolgde procedure staat ook haaks
op een uitspraak van sectievoorzit-
ter drs. Martin van Rooijen, daags
na de uitspraak van de Utrechtse
rechtbank. In de GPD-bladen ver-
klaarde hij toen „te zullen luisteren
naar de wensen van de spelers. Dat
is de les die wij geleerd hebben".
Die afspraak lapte hij aan zn laars.
Het was immers van meet af duide-
lijkdat Michels geenenkele behoef-
te had om met zijn vroegere leerling
in zee te gaan. De keuze voor Been-
hakker stond al op voorhand vast en
lag ook het meest voor de hand. Het
pleit echter niet voor het sectiebe-
stuur dat zij de Oranje-raad passeer-
de. De bond krijgt daar de rekening
voor gepresenteerd. Want alle ellen-
de die nu weer ontstaan is, heeft het
college in feite over zichzelf afgeroe-
pen. Dat had voorkomen kunnen
worden als het sectiebestuur iets di-
plomatieker te werk was gegaan.
Want de bezwaren van de spelers
richten zich niet tegen Beenhakker,
maar wel tegen de manier waarop
de internationals opnieuw werden
genegeerd bij de benoeming van
een bondscoach.

Diezelfde spelers voelden pas
nattigheid toen duidelijk werd
dat Ajax-voorzitter Michael van
Praag, nu inmiddels al anderhal-
ve maand geleden, gevraagd
werd ofde club bezwaar zou heb-
ben tegen een kort dienstver-
band van Ajax-trainer Leo Been-
hakker bij Oranje. De lobby om
Johan Cruyff naar voren te
schuiven werd in alle hevigheid
gestart. De stemming over de
voorkeur van de spelers werd
naar buiten gebracht en bracht
aan het licht dat de internatio-
nals in overgrote meerderheid
Cruyff als bondscoach wensten.
Er ontspon zich een schimmen-
spel,waarin de namen van Been-
hakker en Cruyff bij toerbeurt
opdoken.

Michels. De oud-bondscoach
mag dan in het openbaar nog
nauwelijkszijn mond open doen,
achter de schermen is hij wel de-
gelijk de man die in dit soort za-
ken aan de touwtjes trekt. De
spelers hebben geprobeerd hun
favoriet naar voren te schuiven,
maar zonder dat ze het door had-
den was Michels al druk doende
met zijn tactische afleidingsma-
noeuvres. De reactie van Van
Basten en de twee andere Mila-
nezen verraadt een grote hoe-
veelheid frustratie over het mis-
lukken van hun poging Johan
Cruyff te lanceren. Het gekrakeel
moet nu ophouden en alle be-
trokkenen zouden zich nu maar
eens moeten beperken tot hun
eigen verantwoordelijkheid. De
spelers op het voetbal zelf en het
bestuur op de benoeming. Dat
laatste is nu voor de bakker, het
woord is nu aan de spelers. Op
het veld wel te verstaan.

Bert groothand

bondscoach zal worden.
De reactie van Michels gisteren
op dewoorden van de Oranje-ve-
detten loog er ook niet om: „On-
smakelijk en een verhaal vol met
leugens, wat mij betreft krijgt
Van Basten nog een rode kaart."
Het spel is dus weer op de wa-
gen, maar dit keer staan de cory-
feeën aan de verkeerde kant. De
mening van de spelers was be-
langrijk om duidelijk te maken
dat er absoluut niet verder ge-
werkt kon worden met Thijs Li-
bregts. Als twee coaches allebei
aanvaardbaar zijn voor een spe-
lersgroep, alle internationals
hebben al diverse keren laten
weten geen enkel bezwaar te
hebben tegen Beenhakker, moet
het bestuur de knoop doorhak-
ken.

gEERLEN — Het gekrakeel is
.stegen tot ongekende hoogten,
j,) ft de tragi-komedie rond het
g ederlands voetbalelftal lijkt
V e

eft einde te komen. Na alle on-
fy*wikkelijke verwikkelingen
b ftd de persoon van Thijs Li-„ is dit weekeinde bekend
l itw°rden dat de sterspelers Gul-
jL' van Basten en Rijkaard ook
t ftüs Michels niet meer zien zit-
VQ ■ Michels, verantwoordelijk
h °r_de technische zaken binnen
ier KNVB-bestuur, zou de spe-
b hebben gebruikt om Li-
tj 6,gts weg te krijgen. Een tac-
h 65 .die doorzichtig, maar ook
j^lJuist was. Als de spelers im-
ben s §een vertrouwen meer heb-
t_r in hun coach, zijn goede

staties een utopie.
Kw^r voor de daadwerkelijke
t>i0 ilficatie voor de wereldkam-
Üm n̂s.chappen in Italië werdlelijk dat de internationals er

geen fiducie in hadden op de
oude voet door te gaan. Sterker
nog, de spelers namen zelfs zoda-
nig het heft in handen dat, naar
achteraf bleek, Libregts in de
rust van het duel tegen Finland
de kleedkamer werd uitgezet.De
situatie was niet langer houd-
baar. Voor de laatste interland in
Rotterdam werd een afvaardi-
ging van Oranje uitgenodigd bij
de kersverse voorzitter van het
KNVB-sectiebestuur Martin van
Rooijen thuis. Daar in Oegst-
geest moesten alle plooien glad
gestreken worden. De taakver-
deling werd nogmaals doorgeno-
men, maar tijdens die bijeen-
komst werd niet écht expliciet
uitgesproken dat men geen en-
kel vertrouwen meer in Libregts
had. Vermoedelijk hebben de
spelers zich toen teveel vastge-
houden aan de taakverdeling zo-
als die werd afgesproken.

Rinus Michels, de wonderdokter
van de EK in 1988, zat naar het
gevoel van de spelers dicht ge-
noeg bij de spelersbank om de
zaken goed te laten verlopen. Li-
bregts zou dan nog wel meegaan
als bondscoach naar Italië, maar
meer als boegbeeld dan als wer-
kelijke sterke man. Michels zou,
in de optiek van de internatio-
nals, ongetwijfeld als coach op-
treden tijdens de WK. Juist die
conclusie werd de grootste ver-
gissing. Een misvatting die pas
échtpijnlijk werd toen de spelers
tijdens de inmiddels historische
bijeenkomst op Schiphol, aan de
vooravond van de interland te-
gen Rusland, hun bondscoach
wegstemden. Op dat moment
leefden in ieder geval de sterspe-
lers nog in de veronderstelling
dat een terugkeer van 'de sfinx'
op de velden nog slechts een
kwestie van tijd zou zijn.

Het waarom is duidelijk. Het
drietal had zich onomwonden
achter Cruyff gesteld en trok bij
de keuze voor de Ajax-trainer
aan hetkortste eind. Of de uitein-
delijke beslissing de juiste is ge-
weest wordt pas in Italië duide-
lijk. Beenhakker heeft nog twee
dagen bedenktijd gevraagd,
maar niemand twijfelt er nog aan
dat hij wel degelijk de nieuwe

reikt met Beenhakker. Voor de
sterspelers Van Basten, Gullit en
Rijkaard reden om in grote woe-
de te ontsteken over de rol van
Rinus Michels. „Hij heeft de me-
ning van de spelers aan zijn laars
gelapt," was de reactie van Van
Basten. „De maat is vol. Eerst ge-
bruikt hij de spelers om Libregts
weg te werken en nu zijn we niet
meer nodig als er een nieuwe
bondscoach benoemd moet wor-
den. Het vertrouwen in Michels
is weg."

Waar de sterspelers zich in ver-
gist hebben is de sluwheid van

Dit weekeinde werd officieel me-
degedeeld door deKNVB dat er
een principe-akkoord was be-

nieuws analyse

Milanezen zwijgen
over rode kaarten



basketbal
HEREN
Eredivisie
Canadians-Voorburg 98-80
BSWeert-Orca's 83-76
Den Helder-Eindhoven 119-92
Meppel-DAS 93-102
Donar-Den Bosch 75-103

Eerste divisie B
Lisse-Windmills 69-92
Springf.-Wilskracht 68-69
Wyba-WSC 93-88
Kimbria-OSG 70-77

Overgangsklasse B
Quo Vadis-Dunatos 88-82
Braggarts-Titanus 99-46
Jasper Sp.-Rush 71-81
Braggarts 2-OBC 2 59-58

Eerste klasse A
Supershot-Kepu St. 65-86
Braggarts 3-Weert 4 62-56
Supershot-Brunssum E.

108-71

Tweede klasse A
Aeternitas 2-J.Giants 92-79
Timson St.-Archers 98-104
Boemerang-Dunatos 70-60
BSM2-01ympic 105-49
Derde klasse A
Kepu St. 3-Braggarts 5 58-67

Derde klasse B
Simson St. 2-Hoppers 2 54-105
Super 2-Aetern. 3 44-67

DAMES
Rayon Hoofdklasse
Virtus-WSC 44-56
Braggarts-Schelte 67-60

Overgangsklasse B
Quo Vadis-Weert 67-36
Rush-Bumpers 41-87
Tantalus-Almonte 3 45-21

Eerste klasse A
Alley Oop-Kepu St. 25-57
Alley Oop-Springf. 2 2- 0

'Boemerang-Springf. 2 93-35
Kepu St. 2-Alley Oop 54-43

honkbal
Promotieklasse
Cardinals-Bullfighters 7-0
MULO-C.Meppers 18-5
All Stars-Feniks 9-1
DVS-Starüghts 18-8
Orioles-Phantoms 17-5

Eerste klasse
Red Caps-The Stags 13-3
Sphinx/HSCM-Cheetahs 3-7
Mustangs-Gemert 21-4
Saihacols-Geldrop 2-9
Condors-Batters 3-15

SOFTBAL

Promotieklasse
Allln-PSV 24-2
Mulo-Tiulburg 10-0
Starlights-Roef . 3-29
Black Wings-Jeka 6-25
Condors-Samacols uitg.

Eerste Klasse
Knuppelaars-All Stars 6-0
Sphinx/HSCM-Cheetahs 26-3
Hazenkamp-Batters 4-4
Stealers-Kickers 3-2

dameskorfbal
Hoofdklasse A
Nèver Down-Concordia B—4
Tovido-Klimroos 7-5
Rosolo-WO 6-2
Hoofdklasse B
SVO-Minerva 4- 4
Wittenhorst-Swift 6-10
Merels-Peelkorf 1- 5
Overgangsklasse C
Rosolo 2-810 5-6
Gazelle-Corridor 4—l
Vriendschap-Vessem 8-5
leklasse B
Grubben-Castenray 7-5
ROKA-ODOS 2-4
Blauw Wit-SVSH 4-6
le klasse D
Euro Girls-Spoord.Girls 3-6
VIOD-DSS 2-3
Weebosch-Klimroos 2 4-5
2e klasse G
Amby'sK.-DUKO 7-2
Stormvogels 2-Omhoog 9-7
Kempenkorf-Elsene 6-7
3e klasse G
Amby'sK.3-VIOD 2 2- 5
DXV Geulle-Vitesse 3 2-10
EKC-Spaurakkers 2 4- 2
3e klasse N
Swift 5-Wittenhorst 2 6-7
Erica2-Lottum3 3-7
DIS 3-Amby's K.2 5-4
Junioren A
Spaurakkers-Amby'sK.2 . 3-0
Amby'sK.-EKC 1-2
Aspiranten A
Spaurakkers 2-VIOD 0-1
Gazelle 2-Vitesse 2 0-4
Amby's K.-Spaurakkers 1-8
Pupillen A
Vitesse-Amby's K. 0-0
VIOD-EKC 10-0

hockey
Dames
Hoofdklasse
Amsterdam-HGC 2-2
Hilversum-Groningen 1-5
EMHC-Kampong 1-0
Bloemendaal-MOP 1-0
DKS-Laren 1-1
Pinoke-HDM 1-1
Heren
Hoofdklasse
Bloemendaal-Hattem 3-2
Amsterdam-Oranje Zwart 3-2

■ HDM-Kampong 1-3

' Schaerwijde-Pinoke 3-4
Kl.Zwitserl.-SCHC 3-2
Tilburg-HGC 0-3

zaalhandbal
Dames
AfiU.A.
Eksplosion-Bevo 2 14-7
Heren.
P.K.
Eksplosion-Herten 9-17
l.A.

"Vios 2-Ldreal 3 19-22
I.B.

"Sitt.3-Minor 16-16
2.B.
Posterh.2-Grathem 5-0
2.C.
Caesar 2-SVM2 23-19
3.A.
Vesta 2-BeFair2 24- 8
Vesta 2-Beatrix 15-10

tennis
DAMESCOMPETITIE
Hoofdklasse
afd. 1
Zandvoort-Detec 2 8-0
Hilversum-Leimonias 2 4—4
Thor-Pellikaan 6-2
Eerste klasse
afd. 2
ELTV 3-Animo 7-1
"Metselaars 2-Popeye 2 8-0
;Shot-SLTC 2-6
"Tweede klasse
|afd. 6.Leimonias 3-SLTC 3 7-1
"Volley 2-BastionB. 4-4
'ald. 7
"SLTC2-Ready 6-2
_Falcanes-Vedenburgh 6-2
afd. 8

.Brunssum-Leonidas 4 7-1
-BastionB. 2-Kimbria 5-3

Derde klasse
afd. 11
Blerick 2-GTR2 4-4
afd. 12
Uden-Volley 3 0-8
Tilburg 2-Ede 3 6-2
afd. 13
Quick 2-Doetinchem 4-4
Vierde klasse
afd. 22
Venlo-Berlicum 6-2
Thos-Quick 4 6-2
Thes-Eeckenrode 3-5
afd. 23
Merletten-Venlo 2 8-0
Eresloch-Packador 6-2
afd. 24
Brunssum 2-GTR 4-4
Hom 1-Ready3 3-5
afd. 25
Kerkrade-SLTC 4 6-2
Volharding-N'hagen 6-2
Übach o. Worms-GTR 2 4-4
Vijfde klasse
afd. 42
Best 2-Fellenoord 7-1
'tRoot 2-Falcones4 5-3
afd. 44
St.Tunnis-Packador2 5-3
Bladel-Shaile4 8-0
afd. 45
Brunssum 3-Volharding 2 6-2
Elsloo-Ready 5 6-2
BRZ-Eijsden 4-4
Kimbria 2-Keerweide 6-5
afd. 46
SLTC 5-N'hagen 2 3-5
Or. Nassau 2-NIP 0-8
Bunde-Blerick 4 2-6
Üb. o.Worms2-Kimbria 3 5-3
afd. 47
GTR 3-Ativu 2-6
Kimbria 4-BRZ 2 7-1
afd. 48
'tRoot 3-van Home 2 3-5
Topspin-Blerick 3 2-6
Zesde klasse
afd. 90
van Home 3-Velden (afg.) 4-3
Parmingen-Broekhuizen 2-6
Grubbenvorst-Venlo 3 5-3
afd. 91
Grubbenvorst 2-Helden 3-5
Tonido-Swalmen 3-5
Wessem-Lichenberg 2 6-2
afd. 92
Nip 2-Melick 6-2
Baexem-Ace 2 3-5
afd. 93
SLTC 6-Obbicht 7-1
GTR4-deßurcht 2-6
Stem 2-M'geleen 2-6
afd. 94
N'hagen3,de Burght 2 5-3
GTR 5-Ativu 2 2-6
afd. 95
Schinveld-SLTC 7 5-3
Übach o. Worms3-GTR 6 4-4
Kimbria 5-Ativu 3 5-5
BRZ 3-Merkelbeek 2-6
afd. 96
Ativu 4-Brunssum 4 0-8
Stein-Keerweide 2 8-0
Oirsbeek-Rapid 5-3
Kerkrade 3-Waterkoel 6-2
Zevende klasse
afd. 119
Velden 3-vanHome 5 7-1
Apollo-Horst 3-5
afd. 120
Lichtenberg 3-Lottum 5-3
Helden 2-Tonido 2 5-3
Horst 2-Boshoven 7-1
afd. 121
van Home 4-Park E-9 2 2-6
Swalmen 2-Nederweert 2 1-7
Ace 3-Nip 3 7-1
Boshoven 2-Budel 5 1-7
afd. 122
Meulenslag-Aldenghoor 2 3-5
Montfort-Wessem 3 7-1
Maasniel 2-Budel 4 4-4
afd. 123
Montfort 2-Helios 4-4
Rulec 4-Wimbledonck 1-7
Stem 3-Rosus 2-6
Park E-9-Horn 2 6-2
afd. 124
Baesem 3-SLTC 8 0-8
Wimbledonck 2-Urmond 2-6
M'geleen2-Born3 3-5
Panta Rhei 2-Herkenb. 3 7-1
afd. 125
M'geleen 3-Born4 4-4
Orient-Elsloo 3 5-3
Rulec 5-Baexem 2 2-6
Keerweide 3-Rackets 5-3
afd. 126
Kimbria 6-SLTC 9 4-4
Keerweide 4-Elsloo 2 0-8
Maastricht-deBurght4 2-6
afd. 127
Volharding 3-Bakkersb. 7-1
deßurght3-Bunde4 6-2
Panta Rhei 3-Eijsden 3 1-7
afd. 128
Volharding 4-Voererid. 2 8-0
Munster-Kimbria 7 6-2
Waterkoel 2-Eijsden 4 3-5
afd. 129
Voerendaal 3-Bunde3 6-2
Hulsberg-Kerkrade 5 8-0
Eijsden 2-Klimmen 2 8-0
afd. 130
Berenbos 2-V'daal 4 0-8
Hulsberg 2-Üb. o. Worms 4 5-3
afd. 131
Voerendaal-Brunssum 6 7-1
Talvu-Bocholtz 2-6
N'hagen 4-Schinveld 2 3-5
afd. 132
Brunssum 5-Merkelbeek 2 8-0
Berenbos-Oirsbeek 2 4—4
Ativus-Kerkrade4 0-8
afd. 133
Helmond 3-St.Tunnis4 5-3
Venlo 4-Topspin 4 5-3
afd. 134
Blerick 5-Topspin3 4-4
Helmond 2-Shaile 6 8-0
afd. 135
St. Tunnis 3-Venlo 6 6-2
afd. 136
Broekhuizen 3-Blerick 6 1-7

HERENCOMPETITIE
Eerste klasse
afd. 1
Nieuwenh.-Boemerang 2-4
Friselstein-Loon op Zand 5-1
Pettelaar-Dash 35 4-2
afd. 2
Ready-Rhoon 4-2
Warande-Manege 3-3
Dijkzicht-Duno 3-3
Phoenix-ThorRw 4-2
Tweede klasse
afd. 1
Stobblek-Reijerbos 3-3
Alta-Frisselstein 2 6-0
afd. 2
Skinlo-BRZ 2-4
afd. 4
Overwaard-Warande 2 1-5

volleybal
Nationale volleybalkompeti-
tie.
Dames le divisie B.
Tonegido 2-TDK 0-3
Gevamy 2-Pancr.b. 1-3
Letro-EAW 1-3
Hovoc-VCE 1-3
Symmachia-Nokia 3-
Activia-Flamingo's 3—o
Stand.
TDK/Brevok K 22-66
Activia BW 22-43
Letro/Oikos BW 22-43
Pancr.bank/VCH 22-37
Gevamy/VVC 2 22-36
VCE/Boxmeer 22-34
Symmachia 22-32
EAW 22-30
Nokia/Valbovol ■ 22-27
Tonegido/V 2 PD 22-26
Flamingo's D 22-16
HovocD 22- 6

2e divisie C.
Sarto-Dr.Pepper 3-1
Rooyse-Pancr.b.2 0-3
Torpedo-Peelpush 3-2
Civitas-DVO 3-2
Nashua-Rapid 0-3
Facopa-Udenhout 3-0
Stand.
Sarto/Pellikaan K 22-62
Rapid PD 22-55
Facopa VC Weert 22-47
DVO 22-40
Pancr.bank/VCH 2 22-35
Peelpush 22-31
Torpedo 22-29
Civitas 22-26
Nashua/VCG 22-26
Dr.Pepper/WereDi PD 22-25
UdenhoutD 22-16
Rooyse VKD 22- 4

3e divisie E.
MoonenPap.-Sonderm. 3-0
Rooyse 2-Pancr.b.3 1-3
Letro 2-Dynamic 3-0
Datak-VCE 3-0
Nuvoc-Jokers 3-0
Bach-Rapid 2 1-3
Stand.
Pancr.bank/VCH 3 K 22-63
Moonen Papier/WKPD 22-51
Letro/Oikos 2 22-44
Bach SV 22-41
Sondermeyer/SVL 22-40
Rapid 2 22-35
Datak/VCL 22-28
Dynamic 22-28
Jokers 22-27
Nuvoc D 22-26
Rooyse VK 2D 22-12
VCE/PSVD 22- 1

WevocAVh 22-26
VCE D 22-20
FurosD 22-11
SEC/VD 22- 0

DAMES
Promotieklasse
Furos-VCV 1-3
Muvoc-Jokers 2 3-0
Sitt.-SEC 3-1
EPV-Dynamic 2 3-0
BSV-Pancr.bank 3-2
le klasse A
Sjoahn-EPV3 2-3
Dovoc-SEC 2 3-0
Datak 3-Elsloo 0-3
Grovoc-Dynamic 3 3-1
Sp/Sp-Spartak 2-3
le klasse B
Fiscus-VCV 2 3-0
Avanti-Jokers 3 3-1
Heeg-NAC 3-2
Vluco-EPV2 0-3
2e klasse A
Furos 4-VCV 3 3-1
BSV4-Mutiara 1-3
Dovoc 2-Sp/Sp 2 3-0
Datak 5-Elsloo 2 2-3
Grovoc 2-Rapid 4 0-3
2e klasse B
Sitt.3-SEC 3 3-0
Sitt.2-Nivoc 2 3-0
Jokers 5-Dynamic 4 3-1
BSV3-Furos3 3-0
2e klasse C
Muvoc 2-Elan 2 3-0
AMVJ 2-Avoc 1-3

EPV 22-52 :
Sittardia 22-51
Dynamic2 " 22-48 .
Muvoc 22—35 !
Furos 22-34
BSV 22-31
SEC 22-27 .
Jokers 2 BW 22-17
Pancr.bank 4 BW 22-17:
Rapid3D* 22-10
Furos 2 D 22- 6 :
IA
DovocK 20-53 i
Elsloo PW 20-46
AMVJ 20-44
EPV 3 20-41
Dynamic 3 20-36
Grovoc 20-30
Sport en Spel 20-28
Sjoahn 20-24
SpartakA 20-16
SEC 2 DW 20-9
Datak/VCL 3 D 20- 3

1B
VolhardingK. 20-51
Fiscus PW 20-48
Avanti 20-39
Datak/VCL 4 20-39
EPV 2 . 20-35
Jokers 3 20-32
Jokers4 20-32
VC NAC 20-23
Heeg 20-21
VlucoDW 20- 7
VCV2D 20- 3
2A
Elsloo2 K 20-58
Datak/VCL 5 PW 20-50
Mutiara Maluku " 20-49
Furos4 20-38

Dovoc 2 20-20
Elan 20-13
BSV 2 20- 6
2B
NivocK 18-51
Volharding 2 PW 18-50
Avanti 3 18-31
Vluco 3 18-28
Datak/VCL 7» 18-27
VCV 3 18-26
Pancr.bank 6 18-20
Sjoahn3 18-17
Sport en Spel 2 18-17
Carna 18-0
2C
Avoc K 18-51
Rapid 2 PW 18-44
EPV 2 18-38
Heipoort 2 18-34
Heeg 18-33
Jokers 3 18-20
Bastion 18-18
Fiscus 2 18-16
Balrammers 18-12
Rapid 3 18- 4
3A
Dovoc 3 K 20-60
Heipoort3 P 20-54
Avoc 3 20-36
Elsloo 3 20-36
Phoenix 20-35
SEC 4 20-35
Pancr.bank 7 19-31
Carna 2 20-17
Nivoc2 19-11
Spartak A 3 20-11
Muvoc3 20- 1.
3B
"Sittardia3 K 22-60
VC NAC 2 P 22-54
EPV 3 22-51

golfbiljarten
Prom.Hoofdklasse/Ereklasse
Olympia-Dennenoord 1-5
BVO-Hollandia 3-3
Heukske-Pappegay 3-3
Stand
Dennenoord '89 2-4
Pappegay 2-3
BVO 2-3
Heukske 1-1
Hollandia 2-1
Krietje 1-0
Olympia 2-0
Nat.bekercompetitie
2e ronde
Dennenoord '89-Almania 5-1
Stern-BVO 2-4

biljarten
District Z.L.v.d,KNBB.
Afdeling A 1.
Societ.-Maasband 2-5
Sanderb.-Volksh. 7-0
Grijzegr.-HGK 2-5
Afdeling A 2.
Societ.-deVink 3-4
Volkshuis-Kantje 7-0
Schaesb.-BBC 5-2
Afdeling A 3.
Apollo-DDK 3-4
Schaesb.-Societ. 0-7
Keizer-Academie 4-1/2-2/2
Afdeling B 1.
Kempke-Wilza 0-7
HGK-Societeit 4-3
Afdeling B 2.
Lindenh.-Statie 3-1

Ze klasse A.
Stap In 2-Flaterke 4-8
Sjefke-Bast.3 1-4
AllWhites-Delta 1-7
MatVaes 2-Diekske 3-6
Sjork-T1874 3-6
Hemelke 2-Pottemen. 3-8
2e klasse B.
Pottebr.-HAnders 2 2TO
Boheme-Kaanen M. 3-3
2e klasse C.
Quelle-Gr.Ster 2 7-1
Vaals 2-Marath.3 8-3
Kleykers 2-Vissers 2 4—3
CantonR.3-DWS Boys 2-0
Hadow-Laumen 2 0-8
Jabeek-RoodWit 2-3
2e klasse D.
Marebos-Soleil 2 1-4
Laumen 3-Leeuwenh. 2-5
CantonR.4-Joffer 1-7
Eendr.-Vaals 3 10-0
Heilust 2-RoodWit 2 1-0
2e klasse E.
Canton R.2-Born 3-8
WagterWeg.-Lacroix 6-3
Puth.B.2-SZV 1-8
Bekkers 2-Likopa 17-0
Internat.-Phoenix 2 3-2
2e klasse F.
Egor 2-Hanckmann 4-5
Marebos 2-Jabeek2 1-6
Postwag.-Brunss.3 4-1
Letro 2-Teddyber.2 7-3
Puth.B.-Meetp.2 4^4
Oberye 2-Geleen 2 2-9
3e klasse A.
MatVaes 3-Eijsden 3 4-10
Bohème 2-Stern 8.2 10- 2
Bovens-H.Anders 3 11-3
de Heeg 2-AZZV M. 6- 5

Hesp laat zien hoe het moet

" SITTARD -Fortuna Sittard-doelman Ruud Hesp (rechts), hier
bezig aan een keeperstraining voor de voetbaljeugd van SVH '39
uit Herkenbosch, had het in de wedstrijd tegen PSV niet echt moei-

lijk. Op het doelpunt van Sören Lerby na kon de landskampioen
in het strafschopgebiedvan de lange goalie nauwelijks voor ge-

w

3e divisie F.
Sarto 2-TDK2 2-3
Mytilus-Odulphus 0-3
T.Leynse-IKS 2-3
Datak 2-VOY 2-3
AKS-SetUp 3-1
Swinta-Morres 0-3
Stand.
OdulphusK 22-66
TDK/Brevok 2 PD 22-55
AKS 22-39
Morres/Hulst 22-34
Mytilus 22-33
VOY 22-33
IKS'72 22-32
Sarto/Pellikaan 2 22-30
Swinta 22-25
Datak/VCL 2D 22-22
SetUp/PD 22-16
T.Leynse/EVVC D 22-11

Heren le divisie B.
Varel-Tornado 3-2
Vrevok-Odulphus 1-3
USS-EAVV 1-3
Rijnmond-Datak 3-1
Nashua 2-Camp. 3-2
Kompro-Radius 3-1
Stand.
Varel/CWK 22-58
EAWPD 22-51
Kompro/HBC 22-50
Radius 22-38
Tornado 22-35
Vrevok 22-29
Rijnmond 22-28
Camp.VC Linne 22-26
Nashua/VCG 2BW 22-24
Odulphus BW 22-24
USS D 22-21
Datak/VCL D 22-12

2e divisie C.
Moonen-Activia 3-1
Velden-Pancr.b. 3-2
Polaris-Super 3-0
BCS Comp.-Datak 2 3-0
Peelpush-v.Tartwijk 2-3
Jola-Gevamy 2 3—l
Stand.
BCS/Comp.Serv/DS K 22-54
Activia PD 22-46
Velden 22-44
v.Tartwijk/VCH 22-39
Peelpush 22-36
Jola/Olympus 22-36
Super/Roosendaal 22-34
Pancr.bank/VCH 22-33
Gevamy/VVC2 22-31
Moonen Papier/WK PD 22-27
Polaris D 22-15
Datak/VCL 2 D 22- 1

3e divisie E.
Furos-Facopa 0-3
Rooyse-Pancr.b.2 1-3
Ledub-Wevoc 3-1
Vocas-VCE 3-2
Janssen-SEC 3-0
Kompro 2-Rapid 1-3

Stand.
Rooyse VKK 22-51
Vocas PD 22-47
Janssen VC Hom 22-45
Facopa VC Weert 22-45
Ledub 22-44
Pancr.bank/VCH 2 22-43

I Kompro/HBC 2 22-36
I Rapid 22-28

Avanti 2-Helpoort 3-1
Heeg 2-Nivoc 3-1
Jokers 6-NAC 2 3-0
Vluco 2-Spartak 2 1-3

HEREN
Promotieklasse
Avanti 2-Datak 3 0-3
Fiscus-VCV 3-1
Avanti 2-BSV 3-1
Avanti-SEC 2 3-1
Sitt.-Datak 3 3-0
Grovoc-Elsloo 3-0
Vluco-Helpoort 0-3

le klasse A
Spartak-Pancr.bankö 3-0
AMVJ-Sp/Sp 3-2
Muvoc-SEC 3 3-0
Sjoahn-Dovoc 3-1
Furos 3-Pancr.bank 3 1-3
le klasse B
Volharding-Jokers 0-3
EPV-Jokers 2 3-1
Sitt.2-Datak 5 3-1
Vluco 2-Pancr.bank 4 0-3

2e klasse A
Spartak A 2-Elan 3-0
Muvoc 2-Mavoc 3-0
Sjoahn 2-Dovoc 2 3-0
Vluco 4-Furos4 3-1
2e klasse B
Avanti 3-Sp/Sp 2 3-0
Nivoc-Datak 7 3-0
Sjoahn 3-Carna 3-1
Vluco 3-Pancr.bank 6 1-3
2e klasse C
Fiscus 2-Avoc 1-3
,EPV2-Jokers3 3-1
Heeg-Balrammers 3-0
Heipoort 2-Rapid 2 2-3
3e klasse A
Elsloo 3-Nivoc 2 3-0
Muvoc 3-Spartak 3 0-3
Avoc 3-Helpoort 3 0-3
Avoc 3-Muvoc 3 3-0
Dovoc 3-SEC 4 3-0
Nivoc2-Phoenix 1-3
Elsloo 3-Pancr.bank 7 3-1
3e klasse B
EPV 3-Avoc 2 3-0
Sitt.4-Jokers 4 1-3
Sitt.3-Elsloo2 3-0
Heeg 2-NAC 2 0-3
Grovoc 2-Pancr.b.B 3-0
Jeugd
MA 2
Sitt.-Jokers
Sp/Sp-Dynamic 3-0
MB
Heeg 2-Grovoc 2 1-3
Sitt.2-BSV ' 3-1
MA 1
Rapid-Grovoc 3-0
JA 1
Furos-Pancr.bank 3-2
Heeg-Datak 3-1
AMVJ-Rapid 3-1
JA 2
Vluco-BSV 3-0
JB
Heeg2-SEC2 3-0
Sitt.-Pancr.bank 2 0-3

Standen
DAMES
Promotieklasse
VCV K 22-62

BSV 4 20-35 i
Rapid 4 20-29 .
Grovoc2 20-21
BSV 2 20-20
VCV 3 20-14
Dovoc 2 20-10
Sport en Spel 2 20- 6
2B
Sittardia 2K 20-56
BSV 3 PW 20-55
Elan 20-41
Sittardia 3 20-41
Jokers 5 - 19-31
Volharding 2 20-29
Avoc 2 20-28
Nivoc2 20-17
Furos3 19-11
Dynamic 4 20-11
SEC 3 20- 7
2C
Avanti 2 K 22-64
Avoc PW 22-58
Heipoort 22-48
Jokers 6 22-45
Muvoc 2 22^5
AMVJ 2 22-38
Heeg 2 22-32
VC NAC 2 22-20
SpartakA 2 22-16
Elan 2 22-15
Vluco 2 22-15
Nivoc 1 22- 6
* = 3 punten in mindering

HEREN
Promotieklasse
VCV K 22-52
Heipoort 22^8
Sittardia * 22-46
Grovoc 22-46
Avanti 22^0
SEC 2 22-30
BSV 22-28
Vluco 22-28
Fiscus * 22-27
Avanti 2 (OW)D 22-22
Datak/VCL 3 D * 22-13
Elsloo D 22- 9
IA
MuvocK 20-58
Sport enSpel OW 20-49
Datak/VCL 4 20-38
AMVJ ' 20-37
Pancr.bank 3 20-37
Spartak A 20-25
Dovoc 19-22
Sjoahn 20-22
SEC 3 20-21
Furos 3 DW 20-18
Pancr.bank 5 D 19- 3
1B
JokersK 18-53
VCNACOW 18-40
Sittardia 2 18-36
EPV 18-32
Vluco 2 18-22
Volharding 18-22
Datak/VCL 5 18-21
Pancr.bank 4 18-21
VCV 2 18-19
Jokers 2DW 18- 4
2A1Furos 4 geenPr.K 20-53. Sjoahn 2 P 20-50
Datak/VCL 6 20-48

' Vluco 4 20-34
AMVJ 2 20-28
Mavoc de Bastion 20-28
SpartakA 220-25

> Muvoc 2 20-22

Grovoc 2 22-47
Jokers4 22-39
Pancr.bank 8 22-32
Heeg2 22-31
Avoc 2 22-29
Volharding 3 22-26
Sittardia 4 22-15
Margraten 22-12
Elsloo 2 22- 0
* = 3 punten in mindering
K = kampioen
D = degradeert
PW = speelt prom.wed.
DW = speelt degr.wed.
OW ■ speelt opv.wed.
BW = speelt besl.wed.
Jeugdkompetitie
Meisjes
Al
AMVJBW 7-18
Furos BW 7-18
Heeg 7-15
Datak/VCL 7-10
Rapid 7- 7
Grovoc 7- 7
EPV 7- 5
Pancr.bank 7- 2
A 2
Jokers 10-24
Sporten Spel 10-23
Volharding 9-20
WS 10-19
Dynamic 10-11
Sittardia 10- 4
Dovoc 11-4
B
Furos 2 8-21
Grovoc 2 9-2*
Sittardia 2 9-21
BSV 9-14
Heeg 2 8-13
Avanti 7-12
Rapid 2 8-10
Muvoc 8- 7
Datak/VCL 2 8- 3
VCV 8- 1
C
CarnaK 7-21
VCV 7-18
VVS 7-13
Jokers 6- 7
Rapid 6- 6
Elan 5- 5
Avanti 6- 3
Sittardia 6- 2
Jongens
Al
SEC 10-27
AMVJ 10-24
Rapid 9-16
Heeg 10-14
Furos 9-12
Datak/VCL 9- 7
Pancr.bank 11-2
A 2
Vluco K 8-24
Sport en Spel 7-15
Rapid 2 7- 8
Jokers 6- 5
BSV 8- 2
B
Pancr.bank 2 K 8-24
Furos 2 8-20
Vluco 2 8-16: AMVJ 2 7-13: Volharding 7-11

I Sittardia 8- 9
; Heeg 2 8- 5
iPancr.bank 3 8- 5
! SEC 2 8- 2

Kempke-St.Bavo 3-4
Gona-Heukske 5-2
Afdeling B 3.
Gebr.Hofke-Vr.kring 3-4
Schaesb.-Keizer 2-5
Afdeling B 4.
de Vink-DJB 4-3
Weustenr.-Treffers 5-2
OHVZ-Heukske 7-0
Afdeling B 5.
ABC-DJB 2-5
Irene-Kempke 2-5
Keizer-OHVZ 4-3
Afdeling B 6.
Heukske-Kempke 2-5
Keizer-In 'tVen 2-5
Zwaantje-DJB 2-5
Afdeling B 7.
Schaesb.-Academie 4-3
Kempke-deVink 5-2
DJB-ABC 2-5
Afdeling B 8.
Irene-Keizer 2-5
DDK-Kempke 5-2
DJB-Apollo 5-2
Bekercompetitie.
Poule 1.
Waubach-op 't Kantje 5-2
Schinnen-'t Luip 3-4
Poule 2.
Apollo-OHVZ 3-4
BCV-Carambool 5-2
Poule 3.
TIP-Academie 5-2
Poule 4.
HGK-Sanderbout 5-2
Klosje-Benelux 3-4
'Poule 5.
Caramb,3-Caramb.2 3-4
Hoefijzer-Hoefijzer 3 5-2
Op 'r Kantje-Schaesberg 5-2
Poule 6.
Volksh.-Eikenboom 5-4
DJB 3-DJB 2 4-5
Onder Ons-Maasband 7-2
Poule 7.
deßluf-In'tVen 7-2
Baandert-Irene 4-5
Benelux-Tjoba 2-7
Poule 8.
Eikhagen-Touche 7-2
BCH 70-Waubach 4-5
Poule 9.
Eikenb.-Schaesb. 0-9
DJB-Baandert 5-4

zaalvoetbal
le klasse A.
Loontjes-Hemelke 4-8
Gulpen-Sphinx 2 3-8
Mat Vaes-Yerna 2 7-0
Kollef.-Stem B. 2-3
Billy 8.2-Kanaries 2-5
Wiegert-Brouwersw. 2—4
le klasse B.
Hoensbr.-Antwan 11-0
Oberye-Gr.Ster 4-5
Heilust-Meyers 2 11-3
Kolonia-Bouwf.2 2-2
Le Soleil-Theuniss. 3-0
Meetp.-Marath.2 6-4

iVaals-Vissers Aut. 5-2
;le klasse C.
; Zwaluw-Geleen 4-

Brunss.2-Phoenix 6-1
i Sjuffelke-Knoter. 3-3, Letro-Teddyber. 4-2,PSM-Theuniss.2 9-4
ide Keigel-Sitt.B. 3-6

3e klasse B.
Maasb.-deKilo 4-6
Spv.MVV-Kaanen M. 5-2
Pottebr.3-H.Anders 4 5-4
3eklasse C.
Sjork 3-Sphinx 3 .0-2
3e klasse D.
Diekske 2-Willeml2 3-1
Gulpen 2-Sphinx4 4-
Sjefke 2-Yerna 3 6-1
3e klasse E.
Quelle 2-Sportcl.3 5-4
GenneK.-Kolonia 2 4-3
Kerkrw.-Rood Wit 3 13-3
Fortuna 2-Theunissen3 3-2
3e klasse F.
Quelle 3-Sportcl.2 1- 6
Eendr.2-Vissers 3 6- 1
Kolonia 3-Laumen 6 5-6
Anker 8.2-Soleil 3 3-20
Laumen 7-Paco 7- 3
3eklasse G.
Beek-Bouwkomp.2 8-2
Zw.Schaap 2-Maximiliaan 4—
3eklasse H.
Neerbeek-Bouwkomp.3 7-1
Adveo-Sitt.B.3 1-7
Keigel 3-Born 3 6-1

3e klasse I.
Brikske3-Haantj.3 3-2
Tillyß.2-Egor3 3-1
Oberye 3-Teddyber.3 2-5
Brikske 3 kampioen.
3e klasse J.
Meetp.3-Gr.Wit 3 2-8
Intern.2-Egor4 1-1
SZV 2-Puth 8.4 3-4
4e klasse A.
Stap In3-de Kilo 2 3-6
Tornado 8.-Pottebr.4 4-2
Flaterke 2-Maasb.2 15-1
4e klasse B.
Spv.MVV 2-Tornado 8.2 7-2
Sjetke3-Vici 5-4
deKilo3-DBSV 6-7
4e klasse C.
Bohème 3-Boemerang 3-
Wiegert 2-H.Anders 5 7-3
4eklasse D.
Holz 2-Gr.Ster3 3-9
Soleil 4-Cuypertje 3-5
Sportcl.4-Joffer 2 5-2
4e klasse E.
GroenWit4-Postw.3 1-8
Likopa 2-Meetp.4 10-3
4e klasse F.
DWC-Phoenix 3 12-0
Postwag.4-SZV 3 5-4
Puth.B.s-Knoteraer 3 5-1

Jeugd.
Eijsden-Sportclub 4-8
Standen.
le klasse A.
Mat Vaes 25-37
Stern Boys 25-36
Sphinx 2 25-35
Wiegert 25-33
Brouwerswapen 25-31
Hemelke 25-28
Kanaries 25-26
Gulpen 25-25
Billy Billy's 24-21
Loontjes 25-20
Up Quelle 24-19
Billy 8.2 D 25-15
Kollefit D 25-13
Yerna 2 D 25- 9
leklasse B.
Vaals 25-41
Meetpoint 25-40
Bouwfonds 2 25-38
LeSoleil 25-32
Theunissen 25-31
Heilust 25-30
Meijers 2 25-23
Vissers Aut. 25-22
Hoensbroek 25-20
Marathon 2 25-17
Kolonia 24-16
Oberije 25-15
Groene Ster x 24-13
AntwanD 25- 8
le klasse C.
Brunssum 2 25-39
Sittßoys 25-37
Sjuffelke 24-34
Knoteraer 25-33
PSM ' 25-32
Letro 25-30
Bongo Boys x 23-26
Phoenix 25-26
deKeigel 25-23
Teddyberen 25-23
Geleen (BWO 25-20
Zwaluw D 25-12
Groen WitD 24- 8
Theunissen 2 D 25- 1
D=Degradeerd.
Bwd=Beslissingswedstrijd
degradatie.
x=2 punten in mindering.

damesvoetbal
le Klasse Noord
RKMSV-Merefeldia 1-0
SSS '18-Venray 6-0
Egchel-RKHVC 0-3
Steyl-MVC 2-4
Reuver-Wittenhorst 5-0
RKDEV-Quick B. 0-1
Venray-RKHVC 0-5
Stand:
RKHVC 19-34
SSS '18 18-33
RKDEV 19-29
Quick B. 20-28
Reuver 18-27
Wittenhorst 18-21
Venray 20-17
RKMSV 20-14
MVC '19 20- 9
Merefeldia 20-9
Egchel 20-8
Steyl 20-3
2e Klasse Zuid
WDZ-DBSV 0-4
Treebeek-Klimmania 4-0
De Leeuw-Haanrade 10-1
Kolonia-Keer 1-1
Stand:
De Leeuw 17-33
Treebeek 16-25
DBSV 17-22
Keer 16-20
Klimmania 16-16
Haanrade 16-13
De Ster 15-11
WDZ 16- 9
Mariarade 15-8
Kolonia 18-5
2e Klasse Midden
FC Oda-Slekker B. 0-3
Susteren 2-SVH 0^
Roggêl-Sittard 2-0
SVH 2-Horn 4-4
Stand:
SVH '39 18-30
KOC 17-22
Slekker B. 16-21
Sittard 16-21
Susteren 2 17-15
Roggel 17-14
Hom 15-13
OVCS 15-11
SVH'39 2 15-11

FC Oda 16-4
Derde Klasse A
Slenaken-Nijswiller 2 9-1
Geulse 8.-MXC 1-1
RKVCL-WVV 2 0-1
Leonidas-GSV 5-0
Sportcl.'2s 2-Hulsberg 0-4
Stand:
Geulsche B. 18-33

Leonidas [J
MXC
WVV 2
Hulsberg Lj
Slenaken {«j
GSV 2Sportcl. '25 2
Nijswiller 2 (~
RKVCL i.
OVCS 2 '
Derde Klasse B
Rimburg-Coriovallum j
Jabeek-Adveo
Stand: ,J
Adveo ★ jjWeltania
Rimburg ;,j
H'broek ★
N. Einde
Coriovallum
Passart
Jabeek
A'bosch
Schuttersv.
*Twee punten in minde'1"

Derde Klasse C
Haslou-Almania
IVS-Langeberg
LHBMC-Armada
Schinveld-Bom
Egge-Stadbroek
Stand: .«J
Stadbroek \lj
Egge :.:
Haslou .;.;
Langeberg
Almania jjj
Schinveld j.J
De Ster 2
Bom ...
tvs ;,
LHBMC
Armada
Derde Klasse D
Grathem-RKHVC 2
Merefeldia 2-Boekoel
Stand: J
Linne
Juliana
IRKSNA
Boekoel
SHH
RKHVC 2
Brevendia 2
Merefeldia 2
Grathem v
Derde Klasse E
SSS '18 2-RKSVN
Venray 2-HRC
RKDEV 2-Sparta '18 2
Stand: J
Helden 2
HRC
SSS 2 . jj,
Lottum
Sparta 2
RKDEV 2
Hegelsom
Venray 2 ..
RKSVN

jeugdvoetbal
A-Groep 2
SC Irene-RKSVN
IVO-RKVB
Victoria-Tiglieja
MVC-Montagnards
Wanssum-PSV
Montagnards-RKVB
MVC-FCV
Wanssum-Victoria
Tiglieja-IVO
Stand: ..
PSV '35
fcv ;
RKVB
RKSVN
SC Irene
Tiglieja
Montagnards
MVC '19
Victoria *IVO
Wanssum .
★Twee punten in minde'

tafelvoetbal
NTVB-competitie
Ere-afdeling
Wien 2-Zw.Ridders
Smidter 8.-Leeuw B.
Boskab.-Hakkers
Jojo 8.-Miranda
Loontjens-Millener B.
Stand
Boskabouters
Hakkers
Zw.Ridders ',
ScoryB. !
SmidterB. ■ !
Karrewiel !
Wien
Leeuw B.
Jojo B.
MillenerB.
Miranda
Loontjens
Overg.klasse A
Cramignon-Beat B.
Verdw.Viss.-Heer
Survivors-V.Viss.2
Brook-Sjörk
Da Capo-Star Club
Waardhof8.-DATB.
Overg.klasse B
Angelina 8.-Poart
Blauw Wit-Smidter8.2
Koningsw.-Ouwe Mert
Heide-Eagles
Hubetsy 8.-Sport
Hakkers 2-Hoekje

5e algemene ronde.
Smile 8.-DrEek
Kickerck-N'hagen
4e ronde leklasse.
Galouppe-d'r Brouwkee'
N'hagen 2-'tZinkviulke
Trappedoelies-StamperS
Olympia-'t Graefke
4e ronde 2eklasse.
Nijswiller-Orient B.
Brouwk.2-Driftw.2
Pipo 8.-Zoefjes
drEek 2-Bergz.B.2

(ADVERTENTIE)
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vaar zorgen. Hesp, samen met Marcel Liesdek en Mark Farring-
ton een van de uitblinkersvan Fortuna, vond in de keepertjes van
de Herkenbosche jeugdeen aandachtig gehoor.

Foto: PETER ROOZEN



Joppen doet
prima zaken HEERLEN - De tweede compe-

titiedag is voor het Limburgs
tennis succesvollerverlopen dan
de eerste. Waren er de eerste dag
in devier hoogste klassen slechts
twee Limburgse overwinningen,
gisteren boekten zes Limburgse
ploegen een overwinning.

Blessure Custers
breekt GTR/NIP op
tegen Eric Koers. Een blessure
noopte hem echter om de strijd
te staken. Custers probeerde het
in het herendubbel nog wel aan
de zijde van Stefan Koch. Toen
dit ook niet lukte, begon hij niet
meer aan het gemengd dubbel-
spel.

pen en kwam uiteindelijk op 4-4
uit.
SLTC 1 maakte de misstap van
de eerste dag ongedaan door met
6-2 van Shot in Zeist te winnen.
Na de enkelspelen was het 2-2
door nederlagen van Tony Bok-
horst en Jenny Tielman. De vier
dubbelswerden door de pupillen
van coach Flip van Betuw in
Limburgs voordeel beslist.
In de tweede klasse waren er
winstpunten voor SLTC 2 (6-2 te-
gen Ready 1), Brunssum (7-1 te-
genLeimonias 4) en Kimbria (5-3
tegen Bastion Baselaar). De an-
dere Limburgse ploegen verlo-
ren. In derde klasse pakte debu-
tant Rulec de punten (8-0) van
Oss.

Roermonds/Sittardse combina-
tieploeg moest in de derde klasse
aantreden tegen het eerste en
tweede team van Blerick. Het
topteam van de Noord-Limbur-
gers boekte een 7-1 zege waarbij
alleen Joke Davidse haar enkel-
spel voor GTR/NIP 3 won. Het
reserveteam van Blerick liet een
4-2 voorsprong uit handen glip-Het tweede en derde team van de

Hoofdklasser GTR/NIP had een
slechte dag. Het eerste team van
de combinatieploeg moest in
Zutphen op kunstgras moest
spelen. Dit nadeel en de been-
blessure die Armand Custers
reeds in het enkelspel opliep, la-
gen aan de basis van de forse 8-0-
nederlaag. Custers begon goed

"ASBREE - Op eigen terrein enOor de deur van zijn sponsor heeft
Jjringruiter Louis Joppen in Maas-ee goede zaken gedaan. Hij won
iiw!61 deklasse Midden als Zwaar 2.
J* de barrage van de klasse Midden
J?s hij met zijn paard Calet for Ever
In de en*ge foutloze combinatie.de barrage van de klasse Zwaar
Jtest hij afrekenen met Johneeghs. Hoewel Joppen als eerst* starte een springfout moest incas-ren leverde een springfout en een
hmfering van steeghs °P de laatste«dernis hem toch zijn tweede
g^strijdzege op.
yJ de individuele dressuur kendeera Linders in de klasse Zwaar 1y sterke seizoensstart. In Maas-
-0

cc behaalde zij haar tweede zege
jf rij- Zowel in Sevenum als in,/^skree liet zij een groot en sterk

achter zich. In deasse Zwaar 2 waarvoor zes combi-
-0 les hadden ingeschreven ging de
Ij erwinning naar Ruud Hoeyma-

door harry muré

Van onze medewerker
DEN HELDER- Miniware BSW en
Commodore Den Helder beginnen
vandaag aan hun halvefinale van de
basketbalplay-offs. De ploeg die het
eerst drie onderlinge duels weet te
winnen, gaat door naar de finale. De
andere semi-finale gaat tussen de
Nashua Lasers en VGNN Donar uit

Deining rond loting EK: Bessems meteen tegen wereldkampioen

Toernooi begint met finale

Groningen. De Bossche ploeg van
onder andere Heerlenaar Jos Kui-
pers en Rob Korthout (de nieuwste
aanwinst van Miniware BSW) be-
gint morgen aan het lastige karwei
tegen de stugge ploeg uit Gronin-
gen.
Bij Nashua Lasers dreigt overigens
een leegloop. Coach Sideris vertrekt
naar de nieuw te vormen eredivisie-
ploeg in Haarlem en neemt waar-
schijnlijk de sterk spelende Bos-
sche Amerikaan Thibaux mee. Kor-
thout tekende reeds voor de play-
offs een driejarige verbintenis met
Miniware, iets wat hem in het Nas-
hua-kamp zeer kwalijk werd geno-
men. Bij Miniware worden de beide
'forwards' Houben en Heijdeman
klaargestoomd voor de confrontatie
met de Helderse basketbalgigant.
Beide Weertenaren kwamen in de
laatste competitiewedstrijd met el-
kaar in botsing. Op wonderlijke wij-
ze bleef een stuk tand van Houben
achter in de hevig bloedende elle-
boog van Hans Heijdeman. Beiden
worden echter fit aan destart van de
play-offs verwacht, terwijl Ameri-
kaan Kevin McDuffie, voor wie de
buitenlandse interesse met de dag
groeit, nog steeds hinder onder-
vindt van een pijnlijke knie. Mini-
ware won overigens in de reguliere
competitie geen enkele keer van
Commodore Den Helder maar in de
laatste ontmoeting waren de Weer-
tenaren wel dichtbij (70-72).
Speelschema play-offs:
24 april: Den Helder-Weert,
26 april: Weert-Den Helder,
28 april: Den Helder-Weert,
30 april: (eventueel) Weert-Den Helder,
2 mei: (eventueel) Den Helder-Weert.
25 april: Den Bosch-Donar,
27 april: Donar-Den Bosch,
29 april: Den Bosch-Donar,
1 mei: (eventueel) Donar-Den Bosch,
3 mei: (eventueel) Den Bosch-Donar.
Speeldata finale: 5 mei, 6 mei, 8 mei. 10 mei
(eventueel), 12 mei (eventueel).

Mattheij tiende in
wegrace Mettet

METTET/GELEEN - Ben Mattheij
uit Geleen heeft bij een internatio-
nale wegrace voor 250 cc motoren
een verdienstelijke tiende plaats be-
haald. Mattheij, die een hogere eind-
klassering de mist in zag gaan van-
wege materiaalpech, was de beste
Nederlander in het Belgische Met-
tet. De race werd door de Westduit-
ser Siegfried Minnich gewonnen.
Het parcours was erg snel en werd
met een gemiddelde snelheid van
170 km. verreden.
Bij een motorcrosswedstrijd in
Haarfen in de 250 ce-klasse werd
Ralf Maka uit Brunssum tweede in
de serie en vijfde in de finale. De
jeugdige Steve de la Roy uit Heerlen
behaalde bij een 60 ce-cross in Arn-
hem een derde plaats.

GRUBBENVORST - De afstoot voor het Europees kampioenschap kunst-
stoten heeft in biljartkringen een fiks opstootje veroorzaakt. Het driedaags
toernooi in Grubbenvorst begint vrijdag met de partij tussen Europees titel-
houder Jean Bessems en regerend werelkampioen Jean Reverchon uit
Frankrijk. Dat betekent, dat de titelstrijd op de eerste de beste avond meteen
een van de twee grote publiekstrekkers kwijtraakt. Raymond Steylaerts rea-
geerde gisteravond woedend op de uitslag van de loting. „Het is een schan-
daal, de twee favorieten tegen elkaar in de eerste ronde. Dat is in geen enkele
andere sport mogelijk."

kon hij tegen alle andere vijftien
deelnemers(uit zeven landen) loten.
Jean Graus, vertegenwoordiger van
de Nederlandse biljartbond, heeft
de Europese bond een paar maan-
den geleden gewaarschuwd voor
het gevaar. „Ik heb voorgesteld om
Reverchon als tweede te plaatsen,
waardoor het risico van een ope-
ningspartij tussen Bessems en Re-
verchon uit te bannen. De bond
heeft mijn advies genegeerd en
hield vast aan de reglementen, die
tien jaaroud zijn.".

Titelverdediger Jean Bessems was
als enige speler geplaatst. Daardoor

De bizarre paring is te wijten aan
het lotingsysteem, dat gebaseerd is
op verouderde reglementen. Vol-
gens Steylaerts, de Belgische veel-
voudige oud-wereldkampioen in
het 'artistieke biljarten', heeft de
Europese biljartbond vergeten de
lotingformule aan te passen aan de
moderne tijd. „Bessems tegen Re-
verchon, dat is hetzelfde als Lendl
tegen Becker in de eerste ronde op
Wimbledon. Een belachelijke en
trieste zaak voor de biljartsport. Het
Europees kampioenschap start met
de finalepartij."

sport kort

" ZEIST - Voor de KNVB-bekerfi-
nale PSV - Vitesse, morgen in Rot-
terdam, zijn bij Stadion Feyenoord
geen kaarten verkrijgbaar; ook niet
op de dagvan dewedstrijd. Kaarten
zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de
reguliere voorverkoopadressen.

De internationale biljartkarhpioen-
schappen worden sinds kort ge-
speeld volgens het knock-out sys-
teem over maximaal vijf sets. Ray-
mond Steylaerts heeft zich, met on-
der meer Jean Bessems en Jan
Brunnekreef, de laatste jaren sterk
gemaakt voor de invoering van de
nieuwe formule. „Het nieuwe sys-
teem slaat aan bij net publiek, maar
de biljartbonden reageren veel te
traag op de nieuwe ontwikkelingen
en de spelers zelf hebben geen en-
kele inspraak."

lietrven Dressuur RinS 2: ! Joke Janssenl^'Discovery; 2. Anja Bosch Davinow; 3.
(£ met Mr Shaka. Ring 3 klasse
l^s'nners: 1. Leo Faessen met Ilonka; 2.
p 9 n Beumers met Daisy; 3. Carin van de
r met Diaz. Ring 4 klasse Beginners: 1.
Cte van Wylick met Exact; 2. Cathleen
«let <> met Wendy; 3. Wilbert Smolders
Ü ' veron. Ring 5 klasse Lichtl: 1. Frank
iw^akers met Donar; 2. Vincent Custers

"aldemar; 3. Jos Philipsen met Carlos.
Sdl* 6 klasse Lichtl: 1. Marion Sonne-
jj_.ein met Urgano; 2. Esther Janssen metKjj" vu; 3. Henk Nabben met Bonheur.
ÜT*.' klasse Lichtl: 1. Uschi Kessels met
K"jmique; 2. Pea Janssen metRio; 3. Vera
<tai rs met Esperansa. Ring 8 klasse Mid-K" 1: 1. Sef Geurts met Es Calada; 2. Wiel
Üvia s met Soraya; 3. Gerry Niens met Bo-

*ïl ?'ng 9 klasse Midden2: 1. Toos van
W met Charly; 2. Wilma Lemmens met
%<p>.ux'. 3. Anoek Lambrichts met Quista-
llet i ng ** klasse Zwaarl: 1.Vera Linders
%. , os; 2- Lia van Stiphout met Vidoc-
Kla' Marieke Metsemakers met Baruch.
L Sse Zwaar 2: 1.Ruud Hoeymakers met
ïC^er. Ring 11 klasse Licht2: 1. Silvia"iet 7n met CalyPs°; 2- Judith Philipsen
iia a; 3. Carmen Vissers met Gitan.Cji,e !2 klasse Licht2: 1. Hans Otten met
C-; 2-- Peter Kleuskens met Orlof; 3.
,V:a N'eling met Chame. Ring 13. klasse
j*S'nners2: i. Carla Cuypers met Chalana;

Tonnaer met Diana; 3. Hans
"«r* met Turbo- Rin£ 1* klasse Begin-
fyey' '" Sylvia Sevens met Daisy; 2. Ilona
l%t!"s met Lamour; 3. Petra Forschelen
L'air Lady. Springen klasse Midden: 1.
w's Joppen met Calet for Ever; 2. Reinier
WT Maas met Cair°; 3. Elke Faassen met§*"Klasse Zwaarl: 1. Jo Vlaar met Bro-
tyji,' «" Edwin Smits met Velocia; 3. MarcelLn'^s met Caico. Klasse Zwaar2: 1.S|^ls Joppen met Calet Eye Catch; 2. JohnQShs met Dallas. Beginners groep 1: 1.
tri^lpuypers met Chalana; 2. Wim Leyser
Q,. Darwin; 3. Monique Apkes met Zilva.C*P 2: 1. André Schoofs met Allegro; 2.
«Ime Heymans met Vaddy; 3.Hans Sleutels
Hoft, assandra. Licht groep 1: 1. Jac van
Vj nietDoreen; 2. Lean van de Goor met

e; 3- Alexandra Melis met Beauty.
(JU eP 2: 1. Jan Mestrom met Dancing
62el; 2. William Brentjens met Zoline; 3.
[ len Nabben met Bimo S.

Iason vecht
Voor plaats in
halve finale

" BORN/AMSTERDAM - De tafel-
tennissers van Bartok hielden
slechts één punt over aan de twee
competitiewedstrijden afgelopen
weekeinde. Tegen lijstaanvoerder
Tempo Team werd met 18-0 verlo-
ren, terwijl Brun/Shot Wageningen
met 17-1 te sterk bleek. Met nog
twee wedstrijden in het verschiet
heeft eredivisionist Bartok nog
slechts een theoretische kans op
klassebehoud. " Raymond

Steylaerts:
hevig
'gepikeerd.

Een loting gebeurt normaal volgens
een plaatsingsschema. Steylaerts:
„Zoals in het voetbal en tennis,
maar de Europese biljartbond moet
het blijkbaar nog uitvinden." Vol-
gens Steylaerts had de bond de vier
beste spelers moeten plaatsen, Bes-
sems, de Fransman Reverchon,
Steylaerts als een van de meest ge-
routineerde spelers en de verras-
send sterk opgekomen Spanjaard
Fonellosa. „Dat zijn de vier besten
van Europa. Die mag je niet in de
eerste ronde aan elkaar koppelen."

toto/lotto

" NIEUWSTAD - Selectie Limburgs da-
mesvoetbalteam, voor beslissende wed-
strijd tegen Brabant om afdelingskam-
pioenschap (morgen 20.00 uur in Leveroy):
M. Kloos, D. Rosier (beiden Rapid), L. Nijs-
kens, v. Dinther (beiden RKHVC). S. Wil-
lems en R. Jacobs (beiden SSS'IB). H.
Pleyers (Sportclub 25). M. Boons, M. van
Os, D. Baars (allen Susteren). C. Winkens
(Leonidas). L. Hamaekers (DBSV). C. Mans
(Brevendia). S. Reneerkens (RHC) en M.
Rayman en I. Koenders (beiden Quick
Boys). Reserves: M. v. Mook (Sportclub 25)
en J. Kollee (RKDEV).

Wilma Rusman
zevende in

marathon Wenen

Wat iedereen vreesde, gebeurde gis-
teravond: de laatste twee kokertjes
bevatten de namen van Reverchon
en Jean Bessems, die gisteravond
verhinderd was om aanwezig te zijn
bij de loting. Het toernooi in de ac-
commodatie 't Haeren te Grubben-
vorst, begint vrijdag om 13.00 uur.
De 'finalepartij' Bessems-Rever-
chon start om 20.45 uur.

" HEYTHUYSEN- De Limburgse
tenniskampioenschappen zullen na
1990 niet meer in Herkenbosch wor-
den gehouden. Na driejaarziet Her-
kenbosch van verdere organisatie af
alhoewel de organisatiewel volgend
jaar het Meinwegtoernooi weer op
het programma wil zetten. Het
houdt overigens in dat het kam-
pioenschap van half juli naar eind
augustus verplaatst wordt en geen
deel meer zal uitmaken van het zo-
mercircuit van het district.

- De enig overge-
g^Ven Limburgse vertegenwoordi-
L 'n de strijd om de Nederlandse
s Auto Caubo lason,
li^lt vanavond in de kwartfinalesOldenzaal tegen Quick'2o. Het
dj. v9l wil dat met deze twee clubs
c|prekend twee niet-eredivisie-
w bs tegenover elkaar staan en een
L? beide kan doordringen tot de
lj^e finales. Het duel begint om
dj! 0 uur. De overige wedstrijden,
\, allemaal donderdag gespeeld| «fden: Aalsmeer-PSV, Hellas-Ni-

Foreholte-OSC.
tv kwartfinale-wedstrijd bij de he-
i^ji tussen Aalsmeer en Holbox/S-
-|ju'' die vorige week niet kon
$£ atsvinden omdat de Roermond-
?ejPJoeg met de bus in een file ver-
'JLp raakte en daardoor te laat in
j>. sïïieer arriveerde, zal nu worden
■Jq Peeld" op donderdag 3 mei om

'*» uur.

" MUIDEN- Bij surfwedstrijden in
Muiden heeft de Gronsveldse sur-
fer, Danny Willems, in de Mistral-
klasse een vijfde plaats bij de senio-
ren behaald.

Loting eerste ronde: Bessems (Ned) - Re-
verchon (Fra), Steylaerts (Bel) - Immervoll
(Oos), Parra (Fra) - Oliver (Spa), Brunne-
kreef (Ned) - Bickshus (BrD), Schmidt
(BrD) - Cayo Murïoz (Spa), Horvath (Oos) -
Scholtes (Ned), Fonellosa (Spa) - Della Valle
(Ita), Casahs (Ita) - Corin (Bel).

PORTO - Mark Koevermans lijkt
steeds verder uit het dal te klaute-
ren waarin hij in de eerste maan-
den van dit jaar verkeerde. De 22-
-jarige speler uit Bergschenhoek
veroverde in de Portugese haven-
stad Porto zijn eerste toernooivan
dit jaar door in de finale van het
met 200.000 gulden gedoteerde

evenement in twee sets te winnen
van de als eerste geplaatste Ar-
gentijnFranco Davin (6-3 6-3).

Koevermans, die op de Vereld-
ranglijst inmiddels was achter-
haald door zijn reiscollega Paul
Haarhuis maar nu weer tot de top-
-70 zal doordringen, versloeg in
Porto achtereenvolgens de Ita-
liaan Cierro (7-6 6-2), de Ameri-
kaan Lawren Duncan (7-6 6-2) en
in de halve finales de Fransman
Tarik Benhabiles (7-6 6-3).

Toernooi-winst
Mark Koevermans

DEN HAAG - Uitbetalingen sportprijsvra-
gen: Lotto 16: eerste prijs: 1 winnaar, die
bruto f. 392.977,20 ontvangt; tweede prijs:
geen winnaar derde prijs: 149 x f. 1.229,50,
vierde prijs: 6076 x f. 30.10 vijfde prijs:
77.997 keer f. 5,00. Cijferspel 16: zes cijfers
goed, geen winnaar Vijfcijfers goed: 3 win-
naars, elk f. 10.000,00 vier cijfers: 18 x f.
1000,00 drie cijfers goed: 259 x f. 100,00twee
cijfers goed: 2448 x f. 10,00. Toto 16: eerste
prijs: geen winnaar tweede prijs: 2 win-
naars, elk bruto f. 6130.10 derdeprijs: 24 x f.
1277,10. Toto-gelijk 16: eerste prijs: geen
winnaar Tweede prijs: geen winnaar derde
prijs: 20 winnaars, elk 71,70 vierde prijs: 332
x ’ 6,60.

WENEN - Wilma Rusman is in de
Weense marathon als zevende
geëindigd. Haar officieuze tijd be-
droeg 2.44.00. De zege was voor de
Tsjechische Loedmila Melicherova
in 2.33.18. Rusman was dik tevreden
met haar prestatie: „Wij hadden ge-
lukkig wat afkoeling door de regen.
Alleen met de scherpe bochten in de
oude binnenstad had ik wat moei-
te". De Unitas-atlete loopt over vier
weken weer een marathon; net als
clubgenoot Cor Lambregts in Ham-
burg.Sjef Derks tussen

wal en schip

'Ik ben blijkbaar te naïefgeweest'

Van onze medewerker
WILLY WINGEN

WIELRENNEN
Nokere (Bel), profkoers: 1. Frison 170
km in 4.28, 2. Van den Bossche 0.25, 3.
Van Vooren 0.27, 4. Macharis z.t, 5. De
Wael.

Marsh (VSt) 20,44, 3. Kerr (VSt) 20,64.
400 m: 1. Takano (Jap) 45,50, 2. Black
(GBr) 45,90, 3. Cannon (VSt) 46,29. 1500
m: 1. Cruz (Bra) 3.41,32, 2. Treg Scott
(VSt) 3.41,83, 3. Hinton (VSt) 3.42,93. 400
mh: 1. Young (VSt) 48,91, 2. Graham
(Jam) 48,99, 3. Page(VSt) 49,22.4x100 m:
1. Santa Monica Track Club (DeLoach,
Witherspoon, Heard, Marsh) 38,86, 2.
University of California 41,75. vrouwen:
200 m: 1. Jackson (Jam) 22.51, 2. Young
(VSt) 22,81, 3. Stevens (VSt) 23,10. 400
mh: 1. Fulcher (VSt) 57,20, 2. Harrison
(VSt) 58,66, 3. Wilson (VSt) 1.00,13.

BASKETBAL
Gdansk. Internationaal toernooi, vrou-
wen: eerste dag: Polen B -Nederland 66-
-70 (26-37). Scorers Nederland: Keur 21,
Wender 12.

WILDWATERVAREN
Monschau Internationalekano-slalom:
1. Reys (Ned) 180.67, 2. Seibert (BrD)
180,68, 3. Becker (BrD) 181,81. 4. Hem-
mer (BrD) 184,15,5. Nillies (BrD) 186,60,
6. Sins (Ned) 187,60.

Long Beach, Cart-Indy kampioen-
schap: 1. Unser jr. (VSt) Lola 95 ronden,
gem. snelheid 135,643 km uur, 2. Fitti-
paldi (Bra) Penske op 1,724 seconde, 3:
Sullivan (VSt) Penske, 4. Michael An-
dretti (VSt) Lola, 5. MarioAndretti (VSt)
Lola, op 1 ronde 6. Mears (VSt) Penske,
7. Luyendijk, Lola, op 2 ronden 8. Boe-
sel (Bra) Lola, 9. Baryton (VSt) Lola, 10.
Fabi (Ita) March.

AUTOSPORT

Erwin Goewie. +83 kg: 3. T. Bone-
schansker. Junioren tot 45 kg: 3. R. Ka-
warmala. Tot 64 kg: 3. Alex Hoodt. Tot
70 kg: 3. David Butter. +76kg: 1. H. Oos-
tenbrink; 3. Remco Pollaert.

Open Belgische kampioenschappen:
Dames tot 47kg: 1.Anita van de Pas. Tot
55 kg: I.S. Maitimo. Tot60kg: l.M.Tiel-
man. Heren tot 64kg: 2. M. Manouch; 3.

TAEKWONDO

TENNIS
Porto, mannen, 200.000 gulden: finale:
Koevermans - Davin 6-3 6-3. Dallas,
mannen, WCT dubbel-kampioenschap:
finale: Leach/Pugh (VSt) - Flach/Seguso
(VSt) 7-6 4-6 7-6 6-4. Tampa, vrouwen,
450.000 gulden, dubbelspel: Sanchez-
/Paz (Spa/Arg) - Cecchini/Gildemeister
(Ita/Per) 6-2 6-0. Monte Carlo. Mannen,
1,9 miljoen gulden, eerste ronde: Svens-
son - Steeb 7-6 6-3, Tsjesnokov - Prpic
7-5 6-3, Arrese - Cane 7-6 7-5, Javier San-
chez - Santoro 6-2 6-4, Bruguera - Fleu-
rian 6-4 6-4, Carbonell - Hlasek 6-3 6-1,
Engel - Gunnarsson 6-0, 3-0 opgegeven,
Yzaga - Jönsson 6-3 6-1. Ivanisevic -
Bergström 4-6 6-2 6-4, Novaeek - Mattar
6-4 6-1, Agenor - Gustafsson 6-2 6-2, Vaj-
da.- Strelba 6-4 6-2. Pioline - Srejber 6-1
6-1. Hongkong. Mannen, 350.000 gul-
den: eerste ronde: Jelen - Youl 1-0opge-
geven, Chamberlin - Jones 6-4 6-3.

keer toe verwezen naar de af-
spraak, die ik met Schuttersveld
had en ik heb toen ook duidelijk
gezegd, dat alvorens ik met Lim-
burgia om de tafel zou gaan zit-
ten er eerst een delegatie naar
Schuttersveld moest gaan."

BRUNSSUM - Na twee weken
verbreekt SjefDerks het stilzwij-
jj;6n rond zijn persoon. Zoals be-
*end zou Derks samen met elf-talleider Harm Postuma het

trainersduo van Limbur-
Sia worden. Derks ziet daar nu
echter van af, mede ook dooreen
?antal vernederende publicaties
"} Brunssumse periodieken,

mij is de maat vol," aldus
Derks. „Je meent fatsoenlijk

!e handelen, maar dat kan blijk-
bar niet." Derks doelt hierbij
°oral op de zijns inziens niet

Correcte handelwijzevan de twee
9etrokken verenigingen in dit
runssums conflict.

" Sjef Derks ziet na een aantal vernederende publikaties afvan een co-trainerschap bij
Limburgia.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Derks' eergevoel was natuurlijk
gestreeld door dit aanbod van
Limburgia en hij had er dan ook
wel oor naar. „Er was hier im-
mers sprake van positieverbete-
ring en welke trainer wil dat
niet? Maar op het moment dat
Goof Janssen de hele zaak we-
reldkundig maakte, was er nog
niets concreets geregeld. Ook
niet met Schuttersveld, want ook
daar moest men uit de krant ver-
nemen, dat Derks naar Limbur-
gia zou gaan. Logisch dat Schut-
tersveld-voorzitter Gerard Oost-
dam mij 's morgens direct belde
en om tekst en uitleg vroeg. Die
kon ik toen niet direct geven en
ik heb toen 24 uur uitstel ge-
vraagd om te reageren."

gang van zaken. Ik heb hem toen
ook gezegd, dat ik er bij Limbur-
gia geen zin meer in had. Als ik
toch trainer van Limburgia zou
worden, had ik toch wel op zijn
minst geweten wie de officiële
papieren zou hebben. Maar de
naam van die stroman is mij echt
niet bekend."

zei, dat wanneer ik zelf naar hem
gekomen zou zijn, hij alle mede-
werking verleend zou hebben.
Daarna lees ik echter, dat hij mij
verwijt, dat ik me niet aan de af-
spraak houd. Ik was er van uitge-
gaan, dat Limburgia de zaken
met Schuttersveld zou regelen.
Het enige wat mij misschien te

i°t zijn stomme verbazing las
"erks in het Limburgs Dagblad,an maandag 9 april, dat hij Lim-
, Vrgia volgend seizoen zou gaan

en dat terwijl Derks Dick
bij Schuttersveld zou

pan assisteren. Derks: „Er wa-n inderdaad afspraken ge-
bakt met Schuttersveld, maar
* Zeg er nadrukkelijk bij, dat er

£een sprake was van een formeel
ontract. Na carnaval polste
Unburgia me voor het trainers-
chap aldaar. Ik heb toen tot drie

Derks ging dus niet naar Schut-
tersveld, omdat de vertrouwens-
basis volgens hem niet meer op-
timaal aanwezig was. „Ik heb
daarna met Oostdam een zake-
lijk gesprek gevoerd, waarin hij

verwijten valt, is dat ik blijkbaar
te naïef in deze situatie ben ge-
weest."

Derks heeft gedurende deze af-
faire alleen maar met Limbur-
gia's hoofdsponsor Theo van Op-
pen contact gehad. „Hij bood zijn
excuses aan over de vervelende

VOETBAL
Miami, WK oefenduel: Verenigde Sta
ten - Columbia 0-1 (0-1). 1. Guerrero 0-1
Toeschouwers: 9500.

ATLETIEK
Walnut, internationale wedstrijden
Mannen: 200 m: 1. Everett (VSt) 20.13, 2

Bern. WK A-landen, achtste dag: Noor-
wegen - Verenigde Staten 4-9 (0-2 2-5
2-2). Bondsrepubliek Duitsland - Fin-
land 2-4 (1-0 1-0 0-4). Stand: 1. Canada
5-10 (30-12), 2. Zweden 5-10 (23-7). 3. Sov-
jetunie 5-8 (31-8), 4. Tsjechoslowakije 5-8
(28-9), 5. Verenigde Staten 6-4 (21-36). 6.
Finland 6-3 (17-25), 7. Noorwegen 6-1
(12-42), 8. Bondsrepubliek 6-0 (8-31).

IJSHOCKEY
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Van onze tennismedewerker Vandaag start play-offs basketbal

Den Helder lastige
opponent Miniware
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Van onze medewerkerTIBERT LAGARDE

Van onze tafeltennismedewerker
LANDGRAAF - De tiende
editie van het Landgraaf-tafel-
tennistoernooi werd een gran-
dioos succes. Dat vond ook
Heerlenaar Dennis Musz, die
beslag legde op de eerste
plaats in de heren-enkel H.
„Dit soort toernooien moesten
ze vaker organiseren. Het is
een welkome afwisseling op
het competitiegebeuren en de
provinciale kampioenschap-
pen", vond het lid van TTV
Heksenberg. Hij was een van
de 42 glorieuze winnaars die
de verschillende categorieën
hadden opgeleverd.
Meer dan duizend partijen werden
afgelopen zondag in Sporthal In de
Bende afgewerkt. Dennis Musz nam
er acht voor zijn rekening. „Het aar-
dige van dit toernooi is zeker het zo-
genaamde meerkampensysteem.
ledereen speelt minimaal zes partij-
en in de enkeltoernooien. Meestal
wordt er volgens het knock-out sys-
teem gespeeld en dat betekent dat
de helft na de eerste ronde afvalt".

In het dubbelspel werd wel snel het
kaf van het koren gescheiden. Den-
nis Musz zag zijn kansen in het he-
rendubbel reeds na een ronde in
rook opgaan. Partner René Daniëls
was hier zeker mede debet aan. Vol-
gend seizoen hoopt Dennis Musz in
het bezit van deF-licentie tekomen.
Niet gek voor iemand diepas ander-
half jaarmet tafeltennis bezig is.

Verleden week gaf René Musz op
het Red Stars toernooi in Venray
ook al zijn visitekaartje af. In de ge-
combineerde G-H categorie kaapte
de 19-jarige Havo-scholier temidden
van de geduchte concurrentie de
hoofdprijs weg. Na zijn zinderende
zege (21-9, 20-22, 21-13) op Herben
nam Musz trots de winnaarsbokaal
in ontvangst.

Uitslagen tafeltennistoernooi Landgraaf
Herenenkel BC: 1. Van Rossum (Maas-
tricht); 2. Van der Laar (Sibbe); 3. Scholtes
(Schimmert). D: 1. Van Lier (Maasmep-
pers); 2. Tilmans (Maasmeppers); 3. Weltens
(Maastricht). E: 1.Kanters (TTCN); 2. Enge-
len (Succes); 3. Geurts (Coriovallum). F. 1.
Offermans (Nieuwenhagen); 2. Diels (Maas-
meppers); 3. Frings (Kolleberg). G: 1.Linde-
lauf (Nieuwenhagen); 2. Hodgson (Heksen-
berg); 3. Nix (Friendship). H: 1. Musz (Hek-
senberg); 2. Herben (Maastricht); 3. Boels
(Heksenberg).

Herendubbel D: 1. Dautzenberg/Vonden-
hoff (Heksenberg); 2. Weltens/Weltens
(Maastricht). E: 1. Van de Kruys/Kanters
(TTCN); 2. Engelen/Hendriks (Succes/Fal-
co). F: 1. Porankiewicz/Sregert (Heksen-
berg); 2. Daniëls/Diels (Heksenberg/Maas-
pneppers).

Damesenkel BC: 1. Boessen (Maastricht); 2.
Neutgens (Sempre Avanti); 3. Steinbusch
(Sempre Avanti). D: 1. Orosz (Succes); 2.
Finders (VTV); 3. Elschott (Kolleberg). E: 1.
Krout (VTV); 2. Snijders (Friendship); 3.
Koekkelkoren (Espede). F: 1. Mourmans
(Maastricht); 2. Sanders (Heerlen); 3. Droeg-
haag (Sempre Avanti).

DIOS redt
het niet

Braggarts reserves
ontlopen degradatie

steeds een miniemevoorsprong.
Met name Harry Hollanders
plukte in verdedigend opzicht
een aantal belangrijke rebounds
boven iedereen weg. Rust: 25-21. Datak/VCL uit

eerste divisie

Versterking op komst voor VCH-heren
voor rust ging men over op
een hogere versnelling.

moesten lijdzaam toezien hoe de
tegenstander uitliep naar 99-44.
De magische grenskon ondanks
een aantal kansen net niet be-
reikt worden.

Van onze volleybalmedewerker zonder het verhinderde duo Henk
Kuipers en Eddy Micheels, wist de
promovendus aardig tegenstand te
bieden, maar trok, volgens ver-
wachting, aan het kortste eind: 3-0
(15-6, 15-13, 15-12).

SCHIEDAM - De volleybal-
lers van Datak/VCL hebben
voorlopig afscheid genomen
van de eerste divisie met een
ruime nederlaag. In Schiedam
vlamde de Landgraafcombi-
natie alleen in de eerste set: 3-1
(12-15, 15-6, 15-3, 15-6).

Titanus dat met slechts vijf spe-
lers naar het zuiden afgereisd
was keek bij rust tegeneen 44-26
achterstand aan. Coach Kersjes
stelde hetbereikenvan een score
van 100 punten als doelstelling
voor de tweede helft. Zijn disci-
pelen trokken er hard aan. Mar-
cel Joosten scoordedrie driepun-
ters op rij. Halverwege lag
Braggarts op schema: 75—41.
Tussen de dertiende en negen-
tiende minuut kwamen de gas-
ten, die degraderen naar de eer-
ste klasse, niet tot scoren. Ze

HEERLEN - De basketbal-
hoofdmacht van Braggarts
heeft geen problemen ge-
had met Titanus (99-46). De
reserves van de Heerlena-
ren moesten winnen van
OBC Oss 2 om degradatie te
ontspringen. In een zinde-
rende wedstrijd wonnen zij
met het kleinst mogelijk
verschil: 59-58. Het duel
Braggarts-Titanus was ge-
durende de eerste minuten
erg rommelig. Diverse ma-
len balverlies aan beide zij-
den waren niet bevorderlijk
voor het spelpeil. Deson-
danks bouwde de thuisclub
haar voorsprong langzaam
uit. In de laatste minuten

In de tweede helft gaf Oss niét
op. Met 1,14 minuut op de klok
leek Braggarts oprozen te zitten:
57-51. De gasten verhoogden de
pressie en kwamen door o.a.
twee driepunters gevaarlijk te-
rug. De Limburgers hielden hier-
bij het hoofd niet koel. In plaats
van de bal rond te passen drib-
belde men zich helemaal vast.
Vier seconden voor tyd was de
stand opeens 57-58. Bij een wan-
hoopsbreak gingde goed spelen-
de Maurice Janssen omhoog
voor het schot dat misging, maar
er werd wel een persoonlijke
fout geconstateerd. Met twee be-
nutte vrije worpen konden de
Limburgers alsnog in veilige ha-
ven geloodst worden.

Het gevecht tussen de tweede
teams van Braggarts en Oss was
een stuk spannender. Dat beide
equipes erg nerveus waren bleek
al snel. De eerste vijf aanvallen
van zowel de gasten als dethuis-
club leverden geen enkele score
op. Zodoende waande het fana-
tieke publiek zich na vijf minu-
ten spelen eerder bij een voetbal-
dan een basketbalwèdstrijd. De
stand was 3-2. De Heerlenaren
behielden de eerste 20 minuten

" Sfeerbeeld van het
tafeltennistoernooi in
Landgraaf.

Foto:
MARCEL

VAN HOORN

Toernooi Landgraaf
sportiefsucces

In de derde divisie deed Pancratius-
bank/VCH 2 zijn reputatie als strui-
kelblok voor de topteams opnieuw
gestand. In Venray speelde de ploeg
van de afscheidnemende trainer-
/speler Huub Vankan vrijuit en
klopte de Noordlimburgse kam-
pioen verrassend met 1-3 (9-15, 15-
-13, 13-15, 8-15). Huub Vankan, de ar-
men gevuld met cadeaus en bloe-
men: „Dit is een onverwacht fraaie
uitsmijter van een geslaagd debuut-
seizoen op nationaal niveau." De-
gradant Furos was in het laatste
treffen tegen Facopa/VC Weert
kansloos. DeKerkradenaren bleken
niet opgewassen tegen het snelle
combinatiespel van de Middenlim-
burgers: 0-3 (8-15, 8-15, 11-15).

Limburgse turners
verdienstelijk

WAALWIJK - Tijdens de tweede
landelijke kwalificatiewedstrijd
voor -A-turners te Waalwijk pres-
teerden de Limburgers goed. Mauri-
ce Quaedvlieg (Eendracht Kerkra-
de) werd derde en Walter Bremen
(Reuver) eindigde in 4a als vijftien-
de en het Roermondse Olympia-
tweetal Jeroen Geraedts en Remco
van der Zee eindigdein 5a als zeven-
de en negende.

Trainer/speler Frans Crombach en
veteraan Theo Vlaar, bezig aan zijn
laatste wedstrijd voor de hoofd-
macht van Datak/VCL, namen aan-
vankelijk plaats op de wisselbank.
Rond de geroutineerde regisseur
Martin Engelenacteerden vijf jonge
aanvallers in de eerste set op hoog
niveau. Het 12-15 resultaat was dik
verdiend, maar schudde ook de
thuisploeg nadrukkelijk wakker.
Rijnmond schakelde in aanvallend
opzicht een aantal tandjes bij. Een
tempoversnelling waarop Da-
tak/VCL geen passend antwoord
had: 15-6. Ook niet in de normale ba-
sisopstelling, die vanaf de derde
doorgang tussen de lijnen ver-
scheen: 15-3 en 15-6. Frans Crom-
bach: „De uitslag deed er niet zoveel
mee toe. We zijn aan druk aan het
werk om het team van de volgend
seizoen in de steigers te zetten."
Pancratiusbank/VCH miste om uit-
eenlopende redenen liefst drie spe-
lers voor de laatste speelronde bij
VC Velden. Met trainer Peter Arets
voorzichtigheidshalve als wissel-
speler op het wedstrijdformulier,
verloren de Heerlenaren na een
evenwichtig, spannend treffen met
3-2 (15-10, 11-15, 15-8, 14-16, 15-13).

Van onze dammedewerker I
VENLO - De dammers van
DIOS uit Brunssum zijn in dei
promotiewedstrijd tegen del
reserves van Bennekom met|
11-9 kopje onder gegaan. Een j
grote teleurstelling voor
DIOS, dat er zeker op gere- j
kend had promotie naar de
landelijke tweede klasse te]
bewerkstelligen. Tegenover i
twee zeges stonden nederla-
genvan Meesters, Gadjradj en
Ummels. Achteraf bleken on-
nodige fouten de doorslag te
hebben gegeven. Carlo Üm-
mels maakte het helemaal
bont door in een geheide re-
misestolling departij op te ge-
ven.

" Het voortbestaan van darri-
vereniging VOS uit Kerkrade|
is op het nippertje gered. Op
de buitengewone ledenverga- i
deringbleek dat het voormali-
ge dambolwerk nog net vol-
doende spelers op de been,
kon brengen voor de komen-
de competitie. Leo Haeren
komt de Kerkradenaren ver-
sterken.

0 Damvereniging De Vaste|
Zet gaat een officieel protest
indienen bij de Nederlandse.
dambond naar aanleiding van
de gangvan zaken na de laat-
ste ronde van de halve finale ,
NK-jeugd. Volgens de Ge-
leendenaren is op haar jeugd-
lid Joost de Heer door de or-
ganisatie in Drachten psychi-
sche druk uitgeoefend om al
te zien van het spelen van een
barrage voor de derde plaats,
die recht geeft op een finale--
plaats. De organisatoren had-
den volgens DVZ-jeugdleidef
Dieter van Gortel niet gere-
kend op het spelen van een
herkamp.

" Eddy Budé uit Brunssum
heeft het derde Eureka-snel-
damtoemooi op zijn naam ge-
bracht. In de finale haalde d*l
23-jarige economie-student
tegen Schellekens, Zijlstra e 01
De Heer de maximale score-
Heerlenaar Peter Schellekens
werd tweede.

Mede door de verwoestend harde
uithalen van Roel Maas boog VCH
in de vierde periode een 7-1 achter-
stand om in nipte setwinst: 13-15.
Tijdens de thrillerachtige barrage
was er nauwelijks licht te zien in het
scoreverloop. Tot een arbitrale
blunder bij 13-13 VC Velden op 14-
-13 zette. In de daarop volgende
commotie beukte de thuisploeg het
laatste punt binnen: 15-13.

" De Landgraafse volley- 'reserves kouden in huil
laatste wedstrijd degra-
datie niet afwenden- k
VOY uit Ouderkerk won,
2-3. t

Foto: FRANS RADE

NK worsteljeugd
Van onze medewerker

UTRECHT - In Utrecht vonden de
Nederlandse worstelkampioen-
schappen voor junioresplaats in de
Grieks/Romeinse stijl. Simson
Schaesberg keerde met maar liefst
vijf Nederlandse kampioenen huis-
waarts. Uitslagen: 8 tot 12 jaar: 37
kg: 6. Sjeng Kersten; 7. Roger West-
dorp. 41 kg: 5. Chrisvan Bekkum; 7.
Johan Verwoert. 49 kg: 1. en Neder-
lands kampioen Stef Riszko. 13 tot
14 jaar, 41 kg: 2. Jan Willem Hein-
richs. 50 kg: 5. Dirk Schonewille. 66
kg: 1.en Nederlands kampioen Gas-
ton Odekerken. 15 tot 16 jaar, 65 kg:
1. en Nederlands kampioen Daniel
Schonewille (tevens stijlprijs van
het kampioenschap). 70 kg: 1. en
Nederlands kampioen Frank van
Bekkum. 17 tot 20 jaar, 52 kg: 2. Hub
Kessel. 74 kg: 6. Etienne Postma. 82
kg: 1.en Nederlandskampioen Mar-
tin Verwoert.

Peter Arets: „We hebben de wed-
strijd min of meer beheerst, maar
verzuimd puur op resultaat te spe-
len." De Heerlense ploeg wordt het
volgend seizoen nagenoeg zeker
versterkt met routinier Felix Petit
en de, van Dovoc afkomstige talent-
volle aanvaller Marcel Bus.
In een ontspannen sfeer werkten
kampioen BCS/DS en degradant
Datak/VCL 2 in Den Dungen hun
laatste competitieverplichting af.
De Landgraafformatie, aangetreden

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

All Stars
degelijk

Samacols kansloos in duel coach Loek van de
Broeck: „We waren varl'
daag onze wedstrijdze*
nuwen niet echt <*e
baas. Daarnaast was &
duidelijk te weinig slaé'
kracht bij ons."

Passend afscheidscadeau Ger Spijkers

Vierde plaats voor
VCH-dames

raedts, momenteel nog de succes-
volle trainer van het tweede team.

Letro/Oikos heeft een riant uitzicht
op plaatsing voor de nacompetitie
niet weten te benutten. De Roer-
mondse formatie verloor op de slot-
dag in eigen huis met 1-3van EAW,
zodat een beslissingswedstrijd te-
gen Activia uitSt. Anthonis noodza-
kelijk is geworden.

Uamesdubbel BC: 1. Steinbusch/Neutgens
(Sempre Avanti); 2. Marsman/Rijk (Maas-
tricht). E: 1. Krout/Drooghaag (VTV); 2.
Blommers/Slakhorst (Quick). F: 1. Rie-
mens/Mourmans (Maastricht); 2. Kamps-
/Verheyen (Friendship).

„Dit is uiteraard een moeilijk mo-
ment voor mij," liet een geëmotio-
neerde Ger Spijkers tussen de di-
verse bloemenhuldigingen door we-
ten, „ik voel me niet echt prettig nu
het erop zit. Dat gevoel zal over drie
a vier maanden misschien nog ster-
ker worden. Daarnaast is er ook vol-
doening met het bereiken van deze
klassering. Omdat we het hele sei-
zoen lang te maken hebben gehad
met tegenslag door langdurige bles-
sures in deze, toch al smalle, selec-

Het breekpuntvan de krachtmeting
lag in de derde periode. Daarin liep
het aanvankelijk van geen kant bij
de zuidelijke equipe: 11-3. Een risi-
covolle opslagserie van Erna Spij-
kers brak de wedstrijd echter weer
open: 11-10. WC 2 zette opnieuw
aan: 13-11, maar daarnaverloor Pan-
cratiusbank/VCH geen enkel duel
meer aan het net: 13-15. Ondanks
een lichte terugval bij uitblinkster
Esther Haremaker dicteerde het
Heerlense sextet in de laatste perio-
de op superieure wijze het scorever-
loop: 8-15. Overigens valt dezeweek
de beslissing wie Ger Spijkers gaat
opvolgen als hoofdcoach bij Pan-
cratiusbank/VCH. Dat wordt naar
alle waarschijnlijkheid Jos Ge-

tic. In onze sterkste samenstelling
zouden we ongetwijfeld nog een
stuk hoger zijn geëindigd."

vamij/WC 2 sloot het Heerlense
volleybalteam de competitie af met
een fraaie 1-3 (11-15,15-8,13-15,8-15)
overwinning. Een passend, sportief
presentje voor de scheidende oefen-
meester en tegelijkertijd de genoeg-
doening van een knappe vierde
plaats op de ranglijst na een krakke-
mikkerig seizoen.

VUGHT - De slotaccoorden van
zijn imposante trainerscarriere wer-
den voor Pancratiusbank/VCH
coach Ger Spijkers in Vught ge-
toonzet in een overwinningsmars.
Ondanks heftige oppositie van Ge-

Helios blijft hoofdklasser

Van onze medewerker
HEERLEN - Het honk-
balnegental van All
Stars heeft de nieuwe
competitie ingezet met
een simpele 9-1 zege:op
Feniks uit Made. In
deze trage, weinig
boeiende ontmoeting,
hadden de Noordbra-
banders geen schijnvan
kans tegen de betrouw-
baar werkende pitchers
van de thuisploeg,
Jos Wetzels maakte zijn
debuut op deHeerlense
heuvel. Hij mocht drie
innings blijven staan en
kwam tot redelijke cij-
fers: vijf maal slag én
drie keer wijd. Daarna
maakten achtereenvol-
gens TonPluta enPeter
Arts het karwei gerouti-
neerd af. Een machtige
klap van Inigo Cree-
mers stelde Ton Pluta
en Paul Pütz in de ge-
lijkmakende, tweede
tnnmgs in staat de score

Samacols had in eigen
huis niets in te brengen
tegen Geldrop. De
.Noordbrabanders be-i
schikten over veel rou-
tine en een sterke slag-
ploeg: 2-9. Het breek-
punt van deontmoeting
lag in de vijfde innings.
Bij 2-3 werd niet alert
genoeg gereageerd op
diepe klappen in het
buitenveld. Het gegrab-
bel leverde Geldrop
vier runs op. Samacols

wedstrijd voortijdig te
beslissen."te openen/:Een ronde

verder zorgde de kop
van de slagüjstvoor 6-0.
Tegenover een totaal
van achttien Heerlense
honkslagen kwam Fe-
niks slechts tot vier
rake tikken. Inde vijfde
slagbeurt kon daaruit
hét enige tegenpunt ge-
scoord worden. „Een
stroef begin," oordeeldet
All Starscoach Ab van
Ommen, „we hadden te
weinig overtuigings-
kracht om tegen deze
zwakke opponent de

Verzwakt door ef®
groot aantal afmeld'11'
gen, was het softbaf'
team van All Stars lii
Rosmalen niet opse'
wassen tegen KnupP^
laars. De thuisploeg
genvierde na zeven y
nings met 6-0. De Heef'
lense zwakte lag voofj*
in het offensieve vla _
Coach Monique Grzel5'
ka: „De slagploeg w*,
veel te onervaren °®
het veld van KnupP _
laars onder druk teküy.
nen zetten." Slech^Britta Stomp en Nico'
Leyten wisten defc*l^ j
pel goed achter de ba» ■£krijgen, maar sneu^den later op de hónke _J

Pancratiusbank/VCH 2 benutte het
laatste treffen tegen degradant
Rooyse VK om te experimenteren.
Coach Jos Geraedts liet zijn ploeg
een aantal nieuwe, snelle combina-
ties uitproberen en activeerde regel-
matig de wisselbank. De Heerlense
toekomstploeg won afgetekend met
0-3 (8-15, 2-15, 10-15) en consolideer-
de een vijfde plaats in de eindafre-
kening.

In de derde divisie streed Da-
tak/VCL 2 voor een laatste, theoreti-
sche kans op klassebehoud. Tegen-
stander VOY uit Ouderkerk be-
schikte over een aanzienlijk fysiek
overwicht, waartegen de equipe van
coach Jeu van Miil meer technisch
vermogen en inzet plaatste. On-
danks de strijdlust ging de thuis-
ploeg met 2-3 (15-9, 13-15, 15-5, 3-15,
14-16) kopje onder en werd degrada-
tie uit de nationale competitie een
feit. Datak/VCL 1 schoof op naar de
zevende plaats door VCE/PSV af te
drogen: 3-0 (15-8, 15-1, 15-12). De
ontmoeting tussen Rooyse VK 2 en
kampioen Pancratiusbank/VCH 3
had niets meer om het lijfen boeide
daarom nauwelijks: 1-3 (6-15, 12-15,
15-12, 10-15).

SIMPELVELD - Helios haalde op-
gelucht adem na de zinderende
1142-1023 zege op het Leidense
LXV De Spartaan. Wekenlang wa-
ren de Simpelveldenaren in span-
ning geweest. Een nederlaag zou na
een jarenlang verblijf in de hoofd-
klasse degradatie betekenen. Het
door blessures zwaar geteisterde
Helios besloot er vol tegenaan te
gaan. Succes kon niet uitblijven. De
gasten werden met een kansloze ne-
derlaag naar huis gestuurd. Niet He-
lios maar LXV speelt komend sei-

zoen in de eerste klasse.

„Zo, dat zit erop", constateerde He-
lios-voorzitter Jan de Boer na af-
loop. Dankzij een aantal uitsteken-
de trekbeurten was de wedstrijd in
feite al voor de pauze beslist. De 58
punten-voorsprong bleek te groot
en het Leidense verzet zakte als een
plumpudding in elkaar.

Een persoonlijk succes was wegge-
legd voor Paul Jussen. Het jongeta-
lent behaalde twee persoonlijke re-

cords; 102/2 kilogram tijdens het
trekken en een coëfficiententotaal
van 252. „Helios heeft aangetoond
de hoofdklasse waardig te zijn. Het
was toch zeker te gek als we waren
gedegradeerd", meende De Boer.
Zijn ploeg miste het afgelopen jaar
op een haar na het landskampioen-
schap.
Individuele resultaten: Vandeberg: 95 ki-
logram trekken, 115kilogram stoten en een
coëfficiententotaal van 293; Janssen: 110,
142/2, 278; Lataster: 80, 90, 283; Godschalk:
87/2, 105, 287; Jussen: 80, 102'A, 252.
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